บันทึกการตรวจสอบเอกสารประกอบคาขออนุญาตฯ
สาหรับสถานที่ซ่ ึ งยังไม่เคยได้รับใบอนุญาต/หรื อสายการผลิตใหม่
ชื่อผู้ขออนุญาต ………………………………………………… ชื่อผลิตภัณฑ์ ………………………………………………
ประเภท  กาจัดแมลง  ทาความสะอาดและอื่นๆ  ฆ่าเชื้อ
คาขอ
1. ผลิต
 (1.1) สถานที่ผลิตที่ยงั ไม่เคยได้รับอนุญาต
 (1.2) สถานที่ผลิตที่เคยได้รับอนุญาต (สายการผลิตใหม่)
 (1.3) ย้ายสถานที่
 2. นาเข้า
 3. ส่งออก  4.มีไว้ในครอบครอง
ส่ วนที่ 1 การตรวจสอบเอกสาร
รายการเอกสาร
1.1

สาหรับเจ้ าหน้ าทีผ่ ้รู ับคาขอ
1
2
3
1.2 1.3

4

1. คาขอ/หนังสื อแจ้งความประสงค์ กรณี ยา้ ยสถานที่
2. ข้อมูลของผลิตภัณฑ์
2.1 ข้อมูลทัว่ ไป : สูตร ส่วนประกอบ/หน้าที่
2.2 คุณสมบัติทางเคมี/กายภาพ
3. เอกสารแสดงกรรมวิธีการผลิต การบรรจุ
4 เอกสารแสดงลักษณะภาชนะบรรจุภณั ฑ์และการหุม้ ห่อหรื อผูกมัดภาชนะบรรจุ รู ปภาพและคาบรรยาย
5. เอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุอนั ตรายนั้น เช่น SDS
6. สาเนาใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอนั ตราย (ถ้ามี)
7. สาเนาใบอนุญาต หรื อใบอนุญาตผลิต/นาเข้า กรณี ยา้ ยสถานที่
8. แผนที่แสดงสถานที่ผลิตและบริ เวณข้างเคียง
9. แผนที่แสดงสถานที่เก็บและบริ เวณข้างเคียง
10. แผนผังสถานที่ผลิตวัตถุอนั ตราย โดยแสดงสัดส่วนและตาแหน่งของ
- การติดตั้งอุปกรณ์การผลิต / การบรรจุ
- สายการผลิต
- บริ เวณหรื ออาคารเก็บวัตถุดิบ / วัสดุการบรรจุ / ผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ป ฯลฯ
11. แผนผังของสถานที่เก็บวัตถุอนั ตราย
12. สาเนาใบประกอบกิจการโรงงาน หรื อ สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการในนิคมฯ (ถ้ามี)
13. ภาพถ่าย
13.1 ตัวอาคารสถานที่ผลิต / สถานที่เก็บ และบริ เวณโดยรอบตัวอาคาร
13.2 พื้นห้องภายในตัวอาคารสถานที่ผลิต / สถานที่เก็บ
13.3 สายการผลิต / อุปกรณ์การผลิต / อุปกรณ์การบรรจุ
13.4 การจัดชั้นหรื อยกพื้นสาหรับวางวัตถุดิบ / ผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ป
13.5 ระบบหรื ออุปกรณ์การระบายอากาศ เช่น ช่องลม/ประตูเข้า-ออก ระบบปรับอากาศ
พัดลม ปรับอากาศ ฯลฯ
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ส่ วนที่ 1 การตรวจสอบเอกสาร(ต่ อ)
รายการเอกสาร
1.1

สาหรับเจ้ าหน้ าทีผ่ ้รู ับคาขอ
1
2
3
1.2 1.3
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13.6
13.7
13.8
13.9

ป้ าย “วัตถุอนั ตราย” “ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ า รับประทานอาหารหรื อเก็บอาหาร”
ป้ ายคาเตือนตามประกาศฯ
ป้ าย “อันตรายห้ามเข้า” หรื อ “สถานที่มีการใช้วตั ถุอนั ตราย”
ระบบหรื ออุปกรณ์ป้องกันความรุ นแรงของอุบตั ิภยั ในสถานที่ เช่น อุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภยั เครื่ องดับเพลิง ตูย้ า อ่างล้างมือ ฝักบัว หรื อที่อาบน้ าฉุกเฉิ น
13.10 อุปกรณ์สาหรับการจัดการกรณี สารเคมีหกหรื อรั่วไหล เช่น ทรายหรื อขี้เลื่อย
13.11 การบาบัดน้ าเสี ย
13.12 บริ เวณหรื อห้องที่เก็บอุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ปฏิบตั ิงาน ชุดปฏิบตั ิงาน และอุปกรณ์
ป้ องกันอันตรายส่วนบุคคล
13.13 ภาชนะรองรับการแบ่งถ่ายผลิตภัณฑ์
14. หนังสื อรับรองการสาเร็ จหลักสูตรผูค้ วบคุมการใช้วตั ถุอนั ตรายเพื่อใช้รับจ้าง ฉบับจริ งพร้อม
สาเนา (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริ งให้ผยู ้ นื่ )
15. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูค้ วบคุมการใช้วตั ถุอนั ตรายเพื่อใช้รับจ้าง
16. หนังสื อรับรองการปฏิบตั ิงานของผูค้ วบคุมการใช้วตั ถุอนั ตรายเพื่อใช้รับจ้าง
17. หนังสื อสัญญาในการให้บริ การแก่ลูกค้า
18. หนังสื อสัญญาเช่า หรื อหนังสื อยินยอมให้ใช้สถานที่
19. สาเนาหนังสื อมอบอานาจ
20. สาเนาหนังสื อรับรองการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต
ส่ วนที่ 2 การสรุปผลการตรวจสอบ
ตามที่ท่านได้ยนื่ คาขออนุญาตฯ และเอกสารต่างๆ ให้กลุ่มควบคุมวัตถุอนั ตรายตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบคาขอฯ
ดังกล่าวนั้น กลุ่มควบคุมวัตถุอนั ตรายได้ตรวจสอบแล้ว ขอเรี ยนว่าคาขอฯ และเอกสารประกอบของท่าน
ครั้งที่ 1 วันที่……………………..…….  ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน และยังขาดเอกสารหมายเลข…………………………………………
ลายมือชื่อ…………………………………………………
( ผูร้ ับมอบอานาจ/ผูย้ นื่ )

ลายมือชื่อ ………….……………………………………………………………
( เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสอบ )

ครั้งที่ 1 วันที่……………………..…….  ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน และยังขาดเอกสารหมายเลข…………………………………………
ลายมือชื่อ………………………………………………… ลายมือชื่อ ………….……………………………………………………………
( ผูร้ ับมอบอานาจ/ผูย้ นื่ )
( เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสอบ )
ดังนั้น จึงขอให้ท่านจัดทาเอกสารดังกล่าวให้ครบถ้วน แล้วนามายืน่ ให้กลุ่มควบคุมวัตถุอนั ตรายต่อไป
หมายเหตุ 1. หมายถึง ไม่ตอ้ งยืน่
2. กรณี ยา้ ยสถานที่เก็บ ไม่ตอ้ งยืน่ เอกสารหมายเลข 2, 4 และ 5
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