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บันทึกการตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบค าขอ (Checklist) 
การขออนุญาตผลิต หรือน าเขา้ วัตถุอันตรายประเภทท าความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่มีสารส าคัญเป็น Sodium Hypochlorite  

ยื่นค าขอพร้อมค าขอขึ้นทะเบียน (ช่องทาง Fast track ในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19)  

ชื่อผู้ยื่นค าขอ...................................................................ชื่อผลิตภัณฑ์.....................................เลขที่ค าขอ......................วันที่........................... 
 

ประเภทค าขออนุญาตผลิต/น าเข้าวัตถุอันตรายที่มีสารส าคัญ เป็น Sodium Hypochlorite  
 ค าขออนุญาตผลิต    สถานท่ีใหม ่  สถานท่ีเดิม 
 ค าขออนุญาตน าเข้า  สถานท่ีใหม่   สถานท่ีเดิม            

ขอให้ผู้ยื่นค าขอจัดเรียงเอกสารตามล าดับ ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเอง และขอให้จัดท าส าเนา 
1 ชุด เก็บไว้ท่ีตนเองเพื่อเป็นหลักฐานในการอ้างอิง 

ท าเครื่องหมายหากตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้อง  ท าเครื่องหมายพร้อมบันทึกหากพบข้อบกพร่อง และท าเครื่องหมาย - หากไม่ต้องใช้เอกสารนั้น  

ข้อ 

รายการเอกสาร 
(รายละเอียดของเอกสารต้องสอดคล้องตาม 
คู่มือส าหรับประชาชน และกฎระเบียบ / 

หลักเกณฑ์/แนวทางที่เกี่ยวข้อง) 

ผู้ยื่นค าขอ
ตรวจสอบ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

  
ผลการ

ตรวจสอบ 
บันทึกข้อบกพร่อง 

ผลการแก้ไขข้อบกพร่อง 
วันที่ ................................. 

1 ค าขออนุญาตผลิต/น าเข้าวตัถุอันตรายที่มี
สารส าคัญเป็น Sodium Hypochlorite 

   
 

  ครบถ้วน  
 ไมค่รบถ้วน 

2  กรณีสถานที่เดิม 
กรณีผลิต 

 ให้ยื่นส าเนาใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 
ที่มีสารส าคัญเป็นกลุ่ม Chlorine releasing 
substnace เช่น sodium hypochlorite, calcium 
hypochlorite, sodium dichloroisocyanurate 
เป็นต้น 

กรณีน าเข้า  
ให้แนบส าเนาใบอนุญาตผลิต  น าเข้า  หรือส่งออก
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 (กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทท า 
ความสะอาดฆ่าเช้ือโรค) 

     ครบถ้วน  
 ไม่ครบถ้วน 

 กรณีสถานทีใหม่ ให้ย่ืนเอกสารตามล าดับที่ 3 - 13      
3 ส าเนาค าขอหรือส าเนาใบส าคญัการขึ้นทะเบียน

วัตถุอันตราย สารส าคัญ Sodium Hypochlorite 
     ครบถ้วน  

 ไม่ครบถ้วน 

4 ข้อมูลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย  
 - สูตร ส่วนประกอบ/หน้าที่ 
 - คุณสมบัติทางเคมี/กายภาพ 

     ครบถ้วน  
 ไม่ครบถ้วน 

5 เอกสารแสดงกรรมวิธีการผลติ การบรรจุ       ครบถ้วน  
 ไม่ครบถ้วน 

6 เอกสารแสดงลักษณะภาชนะบรรจุภัณฑ์และการ
หุ้มห่อ  

     ครบถ้วน  
 ไม่ครบถ้วน 

7 เอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย 
(SDS) 

     ครบถ้วน  
 ไม่ครบถ้วน 

8 แผนที่แสดงสถานท่ีผลิต/เก็บวัตถอุันตราย โดย
ต้องระบุต าแหน่ง ดังต่อไปนี ้

1) ต าแหน่งสถานท่ีผลิต/เก็บวัตถุอันตราย 
2) สถานที่ข้างเคียง เช่น สถานศึกษา ศาสนสถาน 

สถานพยาบาล โบราณสถาน หน่วยงานของรัฐ  

     ครบถ้วน 
 ไม่ครบถ้วน 

(บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล) 
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ข้อ 

รายการเอกสาร 
(รายละเอียดของเอกสารต้องสอดคล้องตาม 
คู่มือส าหรับประชาชน และกฎระเบียบ / 

หลักเกณฑ์/แนวทางที่เกี่ยวข้อง) 

ผู้ยื่นค าขอ
ตรวจสอบ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

  
ผลการ

ตรวจสอบ 
บันทึกข้อบกพร่อง 

ผลการแก้ไขข้อบกพร่อง 
วันที่ ................................. 

บ้านจัดสรร ตึกแถวหรือบ้านแถวเพื่อการพักอาศัย
หรืออาคารชุดพักอาศัย ในระยะ 100 เมตร  

3) พิกัด GPS ของสถานที่ผลิต/เก็บวัตถุอันตราย 
9 แผนผังสถานท่ีผลิต/เก็บวัตถุอันตราย ทีส่อดคล้อง

กับเอกสารรูปถ่าย โดยต้องแสดงสัดส่วน และ
ต าแหน่ง ดังนี ้ 
 - การติดตั้งอุปกรณ์การผลติ/การบรรจุ (ถังผสม, 
เครื่องบรรจุ) (กรณีผลิต) 
- การติดตั้งระบบดูดและก าจัดไอสารเคมี (hood 
และ wet scrubber) ทั้งบริเวณช่ังวัตถุดิบ ผสม 
บรรจุ (กรณีผลิต) 
- บริเวณหรืออาคารเก็บวัตถุดิบ/วสัดุการบรรจุ/
ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป (กรณีผลิต) 
- บริเวณหรืออาคารเก็บผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป (กรณีน าเข้า) 
- ระบบ/อุปกรณ์การระบายอากาศ เช่น ช่องลม / 
ประตเูข้า-ออก ระบบปรับอากาศ พัดลมระบาย
อากาศ ฯลฯ 
- อุปกรณ์ป้องกันความรุนแรงของอุบัติภัย (เครื่อง
ดับเพลิง , ที่อาบน้ าล้าง/ตาฉุกเฉิน , ตู้ยา)  
- อุปกรณ์การจดัการกรณสีารเคมหีกรั่วไหล 
(ถังทราย/ขี้เลื่อย/แกลบหรือวัสดดุูดซับอื่นๆ) 
- การจัดเก็บชุดปฏิบัติงานและอุปกรณ์ป้องกัน เช่น 
ชุดปฏิบัติงาน หมวก ถุงมือยาง   รองเท้า หน้ากาก 
และแว่นตาป้องกันสารเคมี เป็นตน้ 
- ป้าย “วัตถุอันตราย” ป้าย “ค าเตือน 9 ข้อ” และ 
ป้าย “ห้ามสูบบหุรี่ ดืม่น้ า รับประทานอาหารหรือ
เก็บอาหาร” 

    ครบถ้วน  
 ไม่ครบถ้วน 

10 กรณสีถานท่ีผลิตเข้าข่ายโรงงาน : ส าเนาใบอนุญาต 
ประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) หรอืส าเนา
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม (กนอ.01/2) 

     ครบถ้วน 
 ไม่ครบถ้วน 

11 ภาพถ่าย 
11.1 ตัวอาคารสถานท่ีผลิต/เก็บ และบรเิวณ
โดยรอบตัวอาคาร 

     ครบถ้วน 
 ไม่ครบถ้วน 

 11.2 พื้นบริเวณที่ผลติ / เก็บวัตถอุันตราย (เรยีบ 
ไม่ลื่น ไม่ดดูซับสารเคมี สถานท่ีผลิตต้องแสดงให้
เห็นรางระบาย และพื้นลาดเอียง หรือเขื่อนกั้น) 

     ครบถ้วน  
 ไม่ครบถ้วน 

 11.3 อุปกรณ์การผลิต การบรรจุ      ครบถ้วน  
 ไม่ครบถ้วน 
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ข้อ 

รายการเอกสาร 
(รายละเอียดของเอกสารต้องสอดคล้องตาม 
คู่มือส าหรับประชาชน และกฎระเบียบ / 

หลักเกณฑ์/แนวทางที่เกี่ยวข้อง) 

ผู้ยื่นค าขอ
ตรวจสอบ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

  
ผลการ

ตรวจสอบ 
บันทึกข้อบกพร่อง 

ผลการแก้ไขข้อบกพร่อง 
วันที่ ................................. 

 11.4 ระบบดูดและก าจัดไอสารเคมี (hood + 
wet scrubber) ทั้งบริเวณชั่งวัตถุดิบ ผสม บรรจ ุ

    ครบถ้วน  
 ไม่ครบถ้วน 

 11.5 การจัดช้ันหรือพาเลทส าหรับวางวัตถุอันตราย 

(เป็นวัสดไุม่ดดูซับสารเคมี) 
     ครบถ้วน  

 ไม่ครบถ้วน 
 11.6 ระบบ/อุปกรณ์การระบายอากาศ เช่น ช่อง

ลม / ประตเูข้า-ออก ระบบปรับอากาศ พัดลม
ระบายอากาศ ฯลฯ 

     ครบถ้วน  
 ไม่ครบถ้วน 

 11.7 ป้าย “วัตถุอันตราย” ติดบรเิวณทางเข้า
อาคารที่ผลิต/เก็บวัตถุอันตราย (ตวัหนังสือสีแดง
บนพ้ืนสีขาวขนาดสูงอย่างน้อย 6 ซม.) 

     ครบถ้วน  
 ไม่ครบถ้วน 

11.8 ป้าย ท่ีติด ณ บริเวณห้องผลติ/เก็บ วัตถุ
อันตราย (ป้ายถาวร ขนาดอ่านไดชั้ดเจน)  
- ป้าย “ค าเตือน 9 ข้อ” และ ป้าย “ห้ามสูบบุหรี่ 

ดื่มน้ า รับประทานอาหารหรือเก็บอาหาร” 
- ป้ายสัญลักษณแ์สดงความเป็นอันตรายของวัตถุ

อันตราย เช่น สัญลักษณ์  สารกัดกร่อน สารไวไฟ 
เป็นต้น 

     ครบถ้วน  
 ไม่ครบถ้วน 

 11.9 ระบบหรืออุปกรณ์ป้องกนัอุบัติภัย โดยต้องตั้งอยู่
ภายในหรือใกลบ้รเิวณผลติ/เก็บวตัถุอันตราย เช่น  
 - ถังดับเพลิง มีการติดตั้งไว้ไม่ควรสูงเกิน 1.5 เมตร 
เพื่อป้องกันอันตรายจากการล้มของถังดับเพลิงและ
สะดวกในการใช้งาน 
 - ตู้ยา โดยมียาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้  
 - ที่อาบน้ า ล้างตาฉุกเฉิน 
 - ถังทราย,ขี้เลื่อย, แกลบ หรือวสัดดุูดซบัอื่นๆ พรอ้ม
อุปกรณ์ในการจดัเก็บ เช่น ท่ีโกย ถุงเก็บถังขยะ 
เป็นต้น  เพื่อจดัการกรณสีารเคมหีกหรือรั่วไหล 

     ครบถ้วน  
 ไม่ครบถ้วน 

 11.10 ระบบบ าบัดน้ าเสยี พรอ้มอธบิายขัน้ตอนวิธีการ
บ าบัดประกอบภาพถา่ย 

    ครบถ้วน  
 ไม่ครบถ้วน 

 11.11 ชุดปฏิบัติงานและอุปกรณป์้องกัน เช่น ชุด
ปฏิบัติงาน หมวก ถุงมือยาง   รองเท้า หน้ากาก 
และแว่นตาป้องกันสารเคมี เป็นตน้ 

     ครบถ้วน  
 ไม่ครบถ้วน 

12 -กรณีผู้ขออนุญาตเป็นเจ้าบ้านให้แนบส าเนา
ทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิต/สถานที่ เก็บวัตถุ
อันตราย   
- กรณีผู้ขออนุญาตไม่ไดเ้ป็นเจ้าบ้านให้แนบเอกสาร
เพิ่มเติม ดังนี้  
1. หนังสือยินยอมหรือสัญญาเช่า ที่ระบุว่ายินยอม
ให้ใช้ผลิตหรือเก็บวัตถุอันตราย 
2. เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของของผู้ยินยอม

     ครบถ้วน  
 ไม่ครบถ้วน 
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ข้อ 

รายการเอกสาร 
(รายละเอียดของเอกสารต้องสอดคล้องตาม 
คู่มือส าหรับประชาชน และกฎระเบียบ / 

หลักเกณฑ์/แนวทางที่เกี่ยวข้อง) 

ผู้ยื่นค าขอ
ตรวจสอบ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

  
ผลการ

ตรวจสอบ 
บันทึกข้อบกพร่อง 

ผลการแก้ไขข้อบกพร่อง 
วันที่ ................................. 

หรือผู้ให้เช่าที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น 
ส าเนาทะเบียนบ้าน (เป็นเจ้าบ้าน) หรือส าเนา
โฉนด (เป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิ) เป็นต้น  
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยินยอม
หรือผู้ให้เช่า 
4.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับการ
ยินยอมหรือผู้เช่า 

13 หนังสือรับรองท าเลที่ตั้งและข้อมลูการประกอบค าขอ
อนุญาตฯ 

    ครบถ้วน  
 ไม่ครบถ้วน 

14 ส าเนาหนังสือมอบอ านาจและแต่งตั้งผู้ด าเนินการ
ซึ่งได้ยื่นต้นฉบับไว้ที่  อย. แล้ว พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาเอกสาร 

     ครบถ้วน  
 ไม่ครบถ้วน 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการตรวจสอบเอกสาร 
 

 เอกสารครบถ้วน และรับค าขอได้   
 พบข้อบกพร่องตามที่ระบขุ้างต้น และแจ้งผู้ยื่นค าขอแก้ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ (วันที่.....................) หากพ้นก าหนดจะยกเลิก และส่งคืนค าขอ 
 
ลงช่ือ..........................................................ผู้รับมอบอ านาจ/ผู้ยื่นค าขอ 
      (.........................................................)                                                
   วันท่ี...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

          ลงช่ือ..........................................................ผูต้รวจค าขอ 
                (.........................................................) 
          วันท่ี............................................................. 

ส่วนที่ 3   สรุปผลการยื่นแก้ไขขอ้บกพร่องเมื่อวันที่................................................................  
 

 เอกสารครบถ้วน และรับค าขอได้   

 มีความประสงค์ขอยกเลิกค าขอและขอรับเอกสารคืน เนื่องจากมีข้อบกพร่อง ดังนี้ 

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

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

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

ลงช่ือ.........................................................ผู้รับมอบอ านาจ/ผู้ยื่นค าขอ                
      (.........................................................)                                               

 วันท่ี............................................................ 

         ลงช่ือ.........................................................ผู้ตรวจค าขอ 
               (.........................................................)                                                                              

วันท่ี...........................................................                                              
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ส่วนที่ 4  สรุปผลการประเมินและการอนุญาต (ใช้เฉพาะกับกรณีสถานที่เดิมเท่านั้น) 
 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง และผลการประเมินเหมาะสม ออกใบอนุญาต  ผลิต  น าเข้า        เลขท่ี................................................... 
 ผู้ขออนุญาตยกเลิกค าขอและขอรับเอกสารคืน วันท่ี..................................................................................................................................... 
 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................................................................................................   

 
ลงช่ือ............................................................ผู้ตรวจประเมิน   

  (................................................................)  
วันท่ี................................................................... 
 

ส่วนที่ 5  ความเห็นของหัวหน้างาน (ใช้เฉพาะกับกรณีสถานที่เดิมเท่านั้น) 
 ครบถ้วนถูกต้อง เห็นควรเสนอออกใบอนุญาต 
 ให้แก้ไข ......................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................................................................................................. 

 
ลงช่ือ............................................................หัวหน้างาน 

 (................................................................) 
  วันท่ี................................................................... 
 

ส่วนที่ 6  ผลการด าเนินการของผู้ตรวจประเมิน (ใช้เฉพาะกับกรณีสถานที่เดิมเท่านั้น) 
 ด าเนินการแกไ้ขเรยีบร้อยแล้ว..................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................................................................................ 

  
ลงช่ือ............................................................ผู้ตรวจประเมิน 

 (................................................................) 
  วันท่ี................................................................... 
 

ส่วนที่ 7 ความเห็นของหัวหน้างานต่อผลการด าเนินการแก้ไข (ใช้เฉพาะกับกรณีสถานที่เดิมเท่านัน้) 
 ครบถ้วนถูกต้อง เห็นควรเสนอออกใบอนุญาต 
 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................................................................................................. 

 
ลงช่ือ............................................................หัวหน้างาน 

 (................................................................) 
  วันท่ี................................................................... 
 

 


