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บทท่ี 1 

การเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม 

 การแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะประกอบด้วย  3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม 2) การด าเนินการเมื่อพบ
เหตุลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม และ 3) แนวทางการจัดการพ้ืนที่ปนเปื้อน และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม 

 การเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม ต้องเริ่มจากการท าความเข้าใจในบทบาทหน้าที ่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเฝ้าระวังเพ่ือการป้องกันในเชิงพ้ืนที่  
การเรียนรู้สิ่งบ่งชี้การลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม เพ่ือสร้างทักษะในการสังเกตและจดบันทึกข้อมูลที่จ าเป็น 
เมื่อพบเหตุ และการแจ้งเหตุไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือน าไปสู่การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่อไป  
 ดังนั้น แนวทางการเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมจึงประกอบด้วย 5 ขั้นตอน เริ่มจาก  
1.1) บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.2) การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังลักลอบทิ้งกากของเสีย
อุตสาหกรรม 1.3) แนวทางการเฝ้าระวังเชิงพ้ืนที่ 1.4) การสังเกตสิ่งผิดปกติและสิ่งบ่งชี้การลักลอบทิ้ง ซึ่งมีรายละเอียด
ทีผู่้ประสบเหตคุวรจดจ า และ 1.5) การแจง้เหตุไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการต่อไป  

 

 

พ้ืนที่ลักลอบทิ้ง

ลอบทิ้ง 

 การตรวจสอบ 

 รายงาน 

การเฝ้าระวัง 

การด าเนินการ
ตรวจสอบ 

 

การจัดการ 
พ้ืนที่ปนเป้ือน 
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รูปที่ 2 แนวทางการเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย 

 1.1 บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทีเ่กี่ยวข้องในการก ากับดูแลและบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม จ าแนกออกเป็น 4 ลักษณะ 
  1) การด าเนินการเฝ้าระวังให้ทราบเหตุหรือแหล่งเกิดเหตุ การติดตามและตรวจสอบ โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

- ต้องคุ้มครอง ฟ้ืนฟู และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ รวมถึงการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรจากธรรมชาติ การดูแลรักษาที่สาธารณะ การบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า และ
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

- ต้องป้องกันและแก้ไขภาวะมลพิษในเขตพ้ืนที่ อาทิ การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม การก าจัดขยะ
มูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 

- ต้องติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม  
  2) การส่งเสริมจิตส านึกและความตระหนัก การมีส่วนร่วม และความพร้อมเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การด าเนินงานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทเป็นผู้ส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในท้องถิ่นและบุคคลากรในองค์กร 
  3) การประสานให้เกิดความร่วมมือหรือเกิดการด าเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งให้เกิดบูรณาการในการบริหารจัดการในพ้ืนที่ เพ่ือลดความซ้ าซ้อน สนับสนุนงานซึ่งกันและกัน 
ลดค่าใช้จ่าย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
  4) การสนับสนุนให้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล แรงงาน ข้อมูล และงบประมาณเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

  ทั้งนี้ ขอบเขตของบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละระดับ มีดังนี้ 

 

 

เข้าใจ 
บทบาทหน้าท่ี 

สร้างเครือข่าย 
และความร่วมมือ 

เฝ้าระวังเพื่อการ
ป้องกันเชิงพ้ืนที ่

เรียนรู้ สังเกต  
สิ่งบ่งชี้การลกัลอบท้ิง 

แจ้งเหตุไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ขอบเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

1. ด าเนินการในเขตท้องถิ่นของตนเอง 1. ด าเนินการในกรณีที่เกินขีดความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัด หรือเป็นกรณีคาบ
เกีย่วระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด 

2. ประสานและร่วมด าเนินการร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง กรณีที่อาจเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนในเขตท้องถิ่น และกรณีการจัดการซึ่งคาบเกี่ยว
ระหว่างพื้นที ่

2. ร่วมด าเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อ่ืน ๆ ในกรณีคาบเก่ียว 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 3. ประสานการด าเนินงานระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 4. สนับสนุนงบประมาณและอ่ืน ๆ เพ่ือการด าเนินการ
ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

 ส าหรับอ านาจหน้าที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกก าหนดไว้ในกฎหมายฉบับต่าง ๆ มีดังนี้ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรา 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 

       (1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

       (2) นายกเทศมนตรีส าหรับในเขตเทศบาล  

       (3) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  

       (4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร  

       (5) นายกเมืองพัทยาส าหรับในเขตเมืองพัทยา  

       (6) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส าหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

มาตรา 25 ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบ
กับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุร าคาญ 

       (1) แหล่งน้ า ทางระบายน้ า ที่อาบน้ า ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใดซ่ึงอยู่ในท าเล 
ไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละออง 
สารเป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะน าโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรา 

       (2) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจ านวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็น อันตราย
ต่อสุขภาพ 
       (3) อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ   
การระบายน้ า การก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็น
หรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
       (4) การกระท าใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน  ฝุ่น 
ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
       (5) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 26 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุร าคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือ
สถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุร าคาญด้วย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษา บรรดาถนน 
ทางบก ทางน้ า รางระบายน้ า คูคลอง และสถานที่ต่าง ๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุร าคาญ ในการนี้  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับ ก าจัดและควบคุมเหตุร าคาญต่าง ๆ ได้ 

มาตรา 27 ในกรณีที่มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลซ่ึงเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุ  
ร าคาญนั้น ระงับหรือป้องกันเหตุร าคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง และถ้าเห็นสมควรจะให้
กระท าโดยวิธี ใดเพื่อระงับหรือป้องกันเหตุร าคาญนั้น หรือสมควรก าหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญ
เกิดขึ้นอีกในอนาคต ให้ระบุไว้ในค าสั่งได ้

ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม วรรคหนึ่ง 
และเหตุร าคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระงับเหตุร าคาญนั้น 
และอาจจัดการตามความจ าเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญนั้นขึ้นอีก โดยบุคคลซ่ึงเป็นต้นเหตุหรือ
เกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการนั้น 

มาตรา 28 ในกรณีที่มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่ง 
เป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุร าคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง 
และถ้าเห็นว่าสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุร าคาญนั้น หรือสมควรก าหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้
มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นในอนาคตให้ระบุไว้ในค าสั่งได้ 

ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
มีอ านาจระงับเหตุร าคาญนั้นและอาจจัดการตามความจ าเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นอีก  
และถ้าเหตุร าคาญเกิดขึ้นจากการกระท าการละเลย หรือการยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการนั้น 

ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุร าคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่ เอกชนอาจเกิดอันตราย  
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกค าสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้
สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุร าคาญนั้นแล้ว 

มาตรา 28/1[20]
 เมื่อปรากฏว่ามีเหตุร าคาญเกิดขึ้นตามมาตรา 27 หรือมาตรา 28 เป็นบริเวณกว้าง 

จนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจประกาศก าหนดให้บริเวณ 

ดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุร าคาญ ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประก าศ 
ก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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        การระงับเหตุร าคาญตามวรรคหนึ่ง และการจัดการตามความจ าเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญนั้น
เกิดขึ้นอีกในอนาคต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

       ในกรณีที่เหตุร าคาญตามวรรคหนึ่งได้ระงับจนไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนแล้ว   
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศยกเลิกพื้นที่ควบคุมเหตุร าคาญนั้นโดยไม่ชักช้า 

มาตรา 32 เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา 31 ให้ราชการ 
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
       (1) ก าหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31 บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการที่ต้องมี 
การควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น 
       (2) ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขทั่วไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการตาม (1) ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล 
สภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 

มาตรา 44 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน สาธารณสุข
มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
       (1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือหรือ 
ให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 
       (2) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลา  
ท าการเพื่ อตรวจสอบหรือควบคุมให้ เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่ น หรือตามพระรา ชบัญญัตินี้  
ในการนี้ ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง 
จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่นั้น 
       (3) แนะน า ให้ผู้ ได้รับ ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ งปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามเ ง่ือนไข 
ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้ 
       (4) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์  
ในการด าเนินคดีหรือเพื่อน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 
       (5) เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุร าคาญจากอาคาร
หรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจ าเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 
       ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่  ตาม
วรรคหนึ่งในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

มาตรา 45 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ด าเนินกิจการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือค าสั่งของ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการด าเนินกิจการนั้น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้ด าเนิน
กิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ด าเนินกิจการไม่แก้ไข หรือถ้าการด าเนินกิจการนั้น 
จะก่อให้เกิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้น หยุดด าเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้ว ก็ได้ 
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        ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้ 
ตามสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีค าสั่งให้หยุดด าเนินกิจการทันที และต้องท าเป็น
หนังสือแจ้งให้ผู้ด าเนินกิจการซ่ึงจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งทราบ ในกรณีที่ ไม่พบผู้ด า เนินกิจการหรือ 
ผู้ด าเนินกิจการไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่
เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนา หรือส านักท าการงานของผู้ด าเนินกิจการ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบค าสั่งแล้ว 
ตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

มาตรา 47 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
และผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 44 เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
และเพื่อประโยชน์ในการจับกุมหรือปราบปรามผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
และผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

มาตรา 79[42]
 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน  

หรือขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 44 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 80[43] ผู้ด าเนินกิจการผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างที่มีค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุด 
ด าเนินกิจการ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 45 มาตรา 52 หรือมาตรา 65 วรรคสอง 
โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควรต้องระวางโทษจ า คุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละสองหมื่นห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
       “สาธารณภัย” หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว
โรคระบาดสัตว น้ า  การระบาดของศัตรูพื ช ตลอดจนภัยอื่น ๆ  อันมีผลกระทบต อสาธารณชน 
ไมว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผูท าใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกาย 
ของประชาชน หรือความเสียหายแก ทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และให หมายความรวมถึง 
ภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย 
       “องคกรปกครองสวนท้องถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนต าบล เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด 
เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
       “องคกรปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่” หมายความวา องคการบริหารสวนต าบล เทศบาล  
เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แตไมหมายความรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด 
และกรุงเทพมหานคร 
       “ผูบริหารทอ้งถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนต าบล นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา 
และหัวหน้าผูบริหารขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่อื่น 

มาตรา 20 ใหองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแห งพื้นที่มีหน้าที่ป องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต 
ทองถิ่นของตน โดยมีผูบริหารท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่นั้นเปนผูรับผิดชอบในฐานะ 
ผูอ านวยการท้องถิ่น และมีหน้าที่ชวยเหลือผูอ านวยการจังหวัดและผูอ านวยการอ าเภอตามที่ไดรับมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผูอ านวยการท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหผูอ านวยการท้องถิ่นมีอ านาจสั่งการ 
ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหนา้ที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 มาตรา 21 เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่ใด  
ให ผูอ านวยการท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นแห งพื้นที่นั้น มีหน้าที่เข้าด าเนินการปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งใหผูอ านวยการอ าเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้นและผูอ านวยการ
จังหวัดทราบทันที 

       ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งใหผูอ านวยการท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังตอไปนี้ 
       (1) สั่งข้าราชการฝายพลเรือน พนักงานสวนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของหนวยงานของรัฐ เจ้าพนักงาน 
อาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ ในเขตองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย ใหปฏิบัติการ 
อยางหนึ่งอยางใดตามความจ าเปนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       (2) ใชอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะของหนวยงานของรัฐและ
เอกชนที่อยูในเขตองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเทาที่จ าเปน เพื่อการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
       (3) ใชเครื่องมือสื่อสารของหนวยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยู ในเขตองคกรปกครองสวน 
ท้องถิ่นแหงพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือท้องที่ที่เกี่ยวเนื่อง 
       (4) ขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       (5) สั่งห้ามเข้าหรือใหออกจากพื้นที่ อาคารหรือสถานที่ที่ก าหนด 
       (6) จัดใหมีการสงเคราะหผูประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว 

มาตรา 23 เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่ใด ใหเป็นหน้าที่ 
ของผู อ านวยการท้องถิ่นซ่ึงมีพื้นที่ติดตอหรือใกล เคียงกับองค กรปกครองสวนท้องถิ่นแห งพื้นที่นั้น 
ที่จะสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

มาตรา 24 เมื่อเกิดสาธารณภัยใหเปนหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ประสบเหตุต้องเข้าด าเนินการเบื้องต้น 
เพื่อระงับสาธารณภัยนั้น แล้วรีบรายงานใหผูอ านวยการท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นทนั้นเพื่อสั่งการตอไป และ
ในกรณีจ าเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได ใหเจ้าพนักงานมีอ านาจด าเนินการใด ๆ  เพื่อคุมครองชีวิต 
หรือปองกันภยันตรายที่จะเกิดแกบุคคลได 

มาตรา 28 เมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และการที่ผู ใดอยูอาศัยในพื้นที่นั้นจะกอให้เกิด
ภยันตรายหรือกีดขวางต อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ให ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ  
ผูอ านวยการ และเจ้าพนักงานซ่ึงไดรับมอบหมายมีอ านาจสั่งอพยพผู ซ่ึงอยูในพื้นที่นั้น ออกไปจากพื้นที่ 
ดังกลาว ทั้งนี้ เฉพาะเทาที่จ าเปนแกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

มาตรา 29 เมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใดและการอยู อาศัยหรือด าเนินกิจการใด ๆ  
ในพื้นที่นั้นจะเปนอันตรายอยางร้ายแรง ผูบัญชาการ รองผูบัญชาการ ผูอ านวยการกลาง ผูอ านวยการจังหวัด 
ผู อ านวยการอ า เภอ  และผู อ า นวยการท้ อ งถิ่ น โ ดยความ เห็ นชอบของผู้ อ านวยกา รอ า เภอ  
จะประกาศหามมิใหบุคคลใด ๆ เข้าไปอยูอาศัยหรือด าเนินกิจการใดในพื้นที่ดังกลาวก็ได ประกาศดังกล่าวให
ก าหนดระยะเวลาการห้ามและเขตพื้นที่ที่ห้ามตามที่จ าเปนไวด้วย 

มาตรา 39 ใหผูอ านวยการมีอ านาจแตงตั้งเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังตอไปนี้ 
       (4) ผูอ านวยการท้องถิ่น มีอ านาจแตงตั้งเจ้าพนักงานใหปฏิบัติหน้าที่ได ในเขตองคกรปกครอง 
สวนท้องถิ่นแหงพื้นที่ 
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มาตรา 41 ใหผูอ านวยการจัดใหมีอาสาสมัครในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังตอไปนี้ 
       (1) ใหความชวยเหลือเจ้าพนักงานในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       (2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผูอ านวยการมอบหมายและตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา 49 ผูใดไมปฏิบัติตามค าสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผูอ านวยการตาม มาตรา 21 ต้องระวาง
โทษจ าคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 50 ผูใดขัดขวางการด าเนินการของเจ้าพนักงานตามมาตรา 24 หรือการปฏิบัติตามค าสั่งของ 
ผูอ านวยการตามมาตรา 25 หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามมาตรา 26 วรรคสาม  
ต้องระวางโทษจ าคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 52 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามค าสั่งอพยพบุคคลออกจากพื้นที่ตามมาตรา 28 ถ้าค าสั่งอพยพนั้น 
เพื่อเปนการปองกันการกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือฝาฝนค าสั่ง 
ตามมาตรา 29 ต้องระวางโทษจ าคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 1.2 การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังลักลอบท้ิงกากของเสียอุตสาหกรรม 
  การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม คือ กิจกรรมในการก่อให้เกิดกลุ่ม
บุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างกระบวนการหรือช่องทางให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย 
ในการเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่กระตุ้นให้ประชาชน
เกิดความตระหนักในปัญหา สร้างความตื่นตัวให้เกิดความสนใจ และผลักดันให้เกิดการรวมตั วของประชาชน รวมทั้ง
การช่วยเหลือและการสนับสนุนเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของประชาชนโดยกระบวนการ 
ในการสร้างเครือข่าย มีดังนี้   
  1) พัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็นการเตรียมการศึกษาวิเคราะห์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
      1.1) เมื่อชุมชนมีความตระหนักต่อปัญหา หรือมีความต้องการที่จะรวมกลุ่มแล้ว ให้สรรหาผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นที่ต้องการสร้างเครือข่าย โดยเริ่มด้วยการคัดเลือกบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับประเด็นที่ก าลัง
ขับเคลื่อน ประกอบด้วยคนที่ได้ประโยชน์ เสียประโยชน์ บุคคลที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงกับประเด็นดังกล่าว 
นักวิชาการที่มีความรุ้และประสบการณ ์และประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจ เป็นต้น 
      1.2) แสวงหาและคัดเลือกแกนน าที่ดีของกลุ่มที่จะเป็นเครือข่าย กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สนใจ
ที่ระบุได้ ถือเป็นกลุ่มผู้เกี่ยวข้องหลักที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีอิทธิพลเพียงพอในการผลักดันการท างานน าการ
เปลี่ยนแปลงและช่วยขยายเครือข่ายออกไปในแนวกว้าง บุคคลที่เป็นผู้น าของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องหลักต้องเป็นบุคคลผู้เป็นที่
เคารพนับถือของคนในกลุ่มสื่อมวลชน และมีอิทธิพลมากพอที่จะโน้มน้าวทิศทางของกลุ่ม ผู้น าเหล่านี้มักมีบทบาทส าคัญ
ในการน าและผลักดันคนที่อยู่ในแวดวงของตน ให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนเครือข่ายจนประสบความส าเร็จ 
      1.3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลุ่ม การก่อตั้งเครือข่ายอาจเริ่มจากกลุ่มที่มีอยู่ที่มีการรวมตัวกัน
อยู่แล้วอย่างหลวม ๆ ท าความรู้จัก ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเครือข่ายที่ตั้งขึ้น วิเคราะห์
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ความสัมพันธ์ ศูนย์อ านาจ ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ที่ หาผู้เกี่ยวข้องหลักในกลุ่ม หาบุคคลหรือกลุ่มที่อยู่เฉยทั้งที่ควรเข้ามา
เกี่ยวข้อง รู้จักสภาพปัญหาของระบบที่ก าลังจะเข้าไปเกี่ยวข้องและผลักดัน และมองหาสิ่งที่จะน าไปขยายต่อ เครื่องมือ 
ที่จะช่วยให้เข้าใจเครือข่ายได้ดีขึ้น คือ ผังเครือข่าย ที่ช่วยให้เห็นถึงศักยภาพและทุ นทางสังคมของเครือข่าย  
ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการจัดวางระบบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด วางแผนการเข้าหา และสร้างความร่วมมือที่ดีขึ้น 
รวมทั้งเข้าใจสัมพันธภาพระหว่างชุมชน 

  2) จัดตั้งเครือข่าย เป็นระยะของการเริ่มรวมตัวกันเป็นเครือข่าย ประกอบด้วย  
      2.1) สร้างพันธสัญญาสู่เป้าหมายร่วมกัน เป็นการสร้างความผูกพันร่วมกัน โดยการตกลงในการ 
ที่จะท างานร่วมกัน เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหา ซึ่งท าโดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ผลดีและผลเสียของการตั้งกลุ่ม ส่งผลให้ทุกคนอยากเข้าไปมีส่วนร่วมกันเป็นเครือข่าย 
      2.2) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม และการสร้างจุดร่วมของผลประโยชน์ การรวมตัวกันของสมาชิก  
มาจากเหตุผลของผลประโยชน์ของกลุ่ม รวมถึงผลประโยชน์ของชุมชนที่มากพอจะดึงดูดใจให้รวมกันเป็นเครือข่าย 

เช่น เงินสินบนน าจับ สถาพแวดล้อมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่ดีขึ้น เป็นต้น 

      2.3) พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ เป็นการสร้างเครือข่ายให้ปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างเป็นทางการ 
มีการตกลงในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม ก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของกลุ่ม ก าหนดกิจกรรม จัดวาง
ข้อตกลงในการท างาน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งก าหนดบทบาทของสมาชิกและสิทธิหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่ม 
อาทิ การก าหนดแผนงานและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสมาชิกของแต่ละชุมชนในการสอดส่องดูแลและเฝ้าระวัง
การลักลอบท้ิงกากของเสียอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ชุมชนของตนเอง หรือการแจ้งเหตุเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษอ่ืน ๆ 
  3) ด าเนินการและประเมินผล ประกอบด้วย 

      3.1) การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันและสร้าง
ความผูกพันภายในเครือข่าย สร้างความรู้สึกให้สมาชิกเครือข่ายได้รับรู้ถึงผลประโยชน์จากการเข้าเป็นเครือข่าย 
ความสัมพันธ์ในเครือข่ายจะยิ่งแน่นแฟ้นขึ้น 
      3.2) การให้ความรู้และพัฒนาทักษะ การแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกเครือข่าย
อย่างสม่ าเสมอ มีการซักซ้อมการปฏิบัติงาน การเรียนรู้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างง่ายต่าง ๆ แนวทาง  
การประสานงานและติดต่อหน่วยงานเพื่อขอความช่วยเหลือ หรือแจ้งเหตุ เป็นต้น    
      3.3) ติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือไปสู่การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินงานนั้น 
  การจัดตั้งเครือข่ายประชาชนควรด าเนินการให้ครอบคลุมทุกต าบลและหมู่บ้าน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง
ต่อการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม โดยพิจารณาคัดเลือกบุคลากรจากสาขาอาชีพต่าง ๆ   ได้แก ่
  - อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) ในปัจจุบันมีอยู่ทั่วประเทศกว่า 190,000 คน 
  - สภาองค์กรชุมชนต าบล    - ประธานชมรมต่าง ๆ 
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  - องค์กรอิสระ (NGO)      - กรรมการหมู่บ้าน 
  - อาสาสมัครชุมชน     - นักเรียน นักศึกษา 
  - สาธารณสุขชุมชน     - ประชาชน 
  - ประชาคมหมู่บ้าน 
 

  เครือข่ายเหล่านี้เป็นแนวร่วมที่ส าคัญที่ควรเชิญให้เข้ามาเป็นกลไกส าคัญในการแจ้งเหตุ เตือนภัย และเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชุมชนของตนเอง โดยการแจ้งเหตุไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
เพ่ือประสานเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดหรือหน่วยงานส่วนภูมิภาค ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย  
เช่น ทางโทรศัพท์ การตั้งกลุ่ม Application LINE และกลุ่มโซเชียลเน็ตเวิร์คอ่ืน ๆ เป็นต้น โดยเน้นการแจ้งเหตุทันที 
อาทิ จุดเกิดเหตุ ภาพถ่ายพ้ืนที่เกิดเหตุ ลักษณะกองกากของเสียอุตสาหกรรม ภาพถ่ายผู้กระท าความผิดหรือรถขน
กากของเสียอุตสาหกรรมมาทิ้งในพ้ืนที่ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกน าไปใช้ประกอบในการตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการฟ้องร้อง 
และด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้จากผู้ประสบเหตุที่อยู่ใกล้ชิดและได้รับผลกระทบโดยตรง 
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าทีใ่นการสนับสนุนทางวิชาการ รวมทั้งการให้ความรู้และพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
เครือข่ายภาคประชาชนในการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชุมชนของตนเอง 

  1.3 แนวทางการเฝ้าระวังเพื่อการป้องกันในเชิงพื้นที่ 
   การเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในชุมชน เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก 
ที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายประชาชน 
ช่วยสอดส่องดูแลให้ครอบคลุมพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ การสังเกตการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ในชุมชน 
ของตนเอง ควบคู่การจัดท าข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของพ้ืนที่จากการลักลอบทิ้ง เพ่ือใช้ประกอบในการวางแผน 
การตรวจสอบและเฝ้าระวัง สามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีชุมชนที่ต้องเฝ้าระวังออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
   กลุ่มที่ 1 แหล่งก าเนิดกากของเสียอุตสาหกรรม เช่น สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม 
(อาทิ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมชุบโลหะ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตแบตเตอรี่ 
อุตสาหกรรมฟอกย้อม อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตสารป้องกันและก าจัดศัตรูพืช อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ เป็นต้น) กลุม่โรงงานอุตสาหกรรม ประเภท 101 (โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม) ประเภท 105 
(โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว) ประเภท 106 (โรงงานประกอบ
กิจการเกี่ยวกับการน าผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม) พ้ืนที่รกร้างจากกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งก าเนิดที่มีความ
เสี่ยงจากการรับกากของเสียอันตรายมาบ าบัด คัดแยก หรือน ามาก าจัดอย่างผิดกฎหมาย 
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   กลุ่มที่ 2 พื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม ได้แก่ บ่อดินเก่า เหมืองร้าง คูคลอง  
พ้ืนที่ห่างไกลชุมชน พ้ืนที่รกร้าง เป็นต้น โดยพ้ืนที่ดังกล่าวมีโอกาสที่ผู้รวบรวมขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรม 
อย่างผิดกฎหมายจะลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม 
   กลุ่มที่ 3 โครงข่ายเส้นทางขนส่งจากโรงงานอุตสาหกรรมไปยังสถานที่ก าจัด และถนนสายรอง 
ที่เชื่อมต่อพื้นที่เสี่ยง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายประชาชน ควรร่วมกันส ารวจและจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน 
เช่น ต าแหน่งที่ตั้งสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ชนิดและปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดจาก
กระบวนการผลิต พ้ืนที่รกร้างจากกิจการโรงงาน พ้ืนที่ชุมชน แหล่งน้ าสาธารณะ ต าแหน่งที่ตั้งของพ้ืนที่เสี่ยงต่อการ
ลักลอบทิ้ง เส้นทางขนส่ง เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการจัดการเตรียมความพร้อม และเฝ้าระวังการลักลอบทิ้ง 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
   1) จัดเตรียมแผนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ในระดับต าบล โดยใช้ข้อมูลจากกรมแผนที่ทหาร หรือแผนที่
เทศบาล หรือแผนที่องค์การบริหารสวนต าบล นอกจากนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ 
จากโปรแกรม Google maps หรือ Navigator เพ่ือใช้เป็นแผนที่ฐาน (Base Map) ส าหรับก าหนดต าแหน่งที่ตั้ง 
ของโรงงานอุตสาหกรรม พ้ืนที่เสี่ยง เส้นทางขนส่ง  

       

 

 

 

 

รูปที่ 3 ตัวอย่างแผนที่และข้อมูลเชิงพ้ืนที่ จาก Google Map 

  2) การจัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
   2.1) รวบรวมข้อมูลทั่วไปของโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการที่เป็นแหล่งก าเนิดกาก 
ของเสียอุตสาหกรรมตามกลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย พิกัดต าแหน่งที่ตั้งโรงงาน ประเภทการประกอบกิจการ ปริมาณกาก
ของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ผู้รับจ้างขนส่งและสถานที่ที่ส่งกากของเสีย
อุตสาหกรรมไปก าจัด โดยการส ารวจพ้ืนที่และประสานเพ่ือขอข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด หรือผู้ประกอบการโดยตรง  
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รูปที่ 4 แผนที่แสดงตัวอย่างข้อมูลโรงงานประเภท 101 105 และ 106 ที่อาจเป็นแหล่งก าเนิดกากของเสียอันตราย 

   2.2) ส ารวจและจัดท าข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม เพ่ือท าบัญชีและพิกัด
ที่ตั้งพ้ืนที่เสี่ยงจ าพวก บ่อดินเก่า เหมืองร้าง บ่อทราย พ้ืนที่รกร้างว่างเปล่าที่ไม่มีคนดูแล แหล่งน้ า หรือพ้ืนที่เปลี่ยวที่เป็น 
จุดลับตาคน ซึ่งมักมีการลักลอบน ากากของเสียอุตสาหกรรมมาทิ้ง รวมไปถึงบ่อหรือหลุมก าจัดขยะมูลฝอยที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ชุมชน 
โดยการลงพื้นที่เพ่ือส ารวจและเก็บข้อมูลถา่ยรูปสภาพพ้ืนที่โดยรอบ ถนนทางเขา้ ลงพิกัดต าแหน่งที่ตั้ง 

         เพ่ือให้แนวทางการเฝ้าระวังในเชิงการป้องกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรร่วมกับเครือข่ายประชาชน ก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมจากทั้งภาคเอกชนและประชาชนในพ้ืนที่  
เพ่ือร่วมกันด าเนินงานด้านการเฝ้าระวัง โดยการบูรณาการความร่วมมือ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคี
เครือข่ายในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย ดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 1.2 

  1.4 เรียนรู้ สังเกต สิ่งบ่งชีก้ารลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย 
   สามารถสังเกตความผิดปกติในสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ได้ง่าย ๆ จากลักษณะทางกายภาพเบื้องต้นที่อาจ
บ่งชี้ได้ว่าเป็นเหตุการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย ดังนี้ 
   1) น้ าในแหล่งน้ าของชุมชนมีลักษณะผิดปกติไป เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น มีสี ความขุ่น 
มีตะกอน มีคราบน้ ามันลอยบนผิวน้ า มีกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นผิดปกติ อาจพบสัตว์น้ าลอยตายหรือเมื่อสัมผัส 
อาจกอ่ให้เกิดอาการคัน โดยลักษณะดังกล่าว ท าใหชุ้มชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ าในแหล่งน้ านั้นได ้ 
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รูปที่ 5 ตัวอย่างแหล่งน้ าที่เกิดการปนเปื้อนจากสารเคมีอันตราย 

   2) พบร่องรอยภาชนะ บรรจุภัณฑ์ ถังบรรจุสารเคมีหรือกากสารเคมีถูกทิ้งไว้ในพ้ืนที่บ่อดินเก่า เหมืองร้าง 
พ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า เป็นต้น โดยกากสารเคมีเหล่านั้นมีลักษณะทั้งที่เป็นของเหลว กากน้ ามัน กากตะกอน ขี้ตะกรัน  
และขีเ้ถ้า ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของสี กลิ่นเหม็นของสารเคมีรุนแรง และกา๊ซที่เกิดจากกองกาก  

             
รูปที่ 6 ตัวอย่างถังบรรจุสารเคมีที่ถูกลักลอบทิ้งในพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า 

   3) พบคราบหรือรอ่งรอยไหม้คล้ายสารเคมีหกหรือตกหล่นบนพ้ืนดิน บริเวณที่รกร้างอย่างผิดปกติ ท าให้
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ดังกล่าวถูกท าลาย เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เช่น มีใบไม้ ใบหญ้า พืช หรือต้นไม้ตาย 
คล้ายถูกสารเคมีหก หรือเศษผ้าบริเวณใกล้เคียงไหม ้คล้ายถูกสารเคมีกัด  

 

 

          

 

 

รูปที่ 7 ตัวอย่างพ้ืนที่บริเวณท่ีมีการหกรดรั่วไหลของสารเคมี 
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   4) พบการลักลอบขุดดินในบ่อดิน พ้ืนที่รกรา้งว่างเปล่า/ไม่มีการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ลับตาคนไม่มีเจ้าของดูแล  
และตั้งอยู่หา่งไกลชุมชน เพ่ือน ากากของเสียอันตรายมาทิ้งในบริเวณดังกล่าว  

         
รูปที่ 8 ตัวอย่างการลักลอบขุดบ่อดินในพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า 

   5) มีรถบรรทุกที่มีลักษณะผิดสังเกต โดยสังเกตจากรถที่ไม่เคยผ่านเข้ามา หรือพบรถบรรทุกขนกากของเสีย
อุตสาหกรรมที่ไม่ถูกต้องวิ่งเข้ามาในพ้ืนที่ รวมทั้งพบพิรุธ เช่น รถบรรทุกดังกล่าววิ่งเข้าออกในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน
ผิดสังเกต เป็นต้น และหรือมีการแอบขนถ่ายกากของเสียอุตสาหกรรม หรือทิ้งสารเคมีในพ้ืนทีร่กร้างว่างเปล่า  

         
รูปที่ 9 ตัวอย่างรถบรรทุกที่มีลักษณะผิดสังเกตวิ่งเข้ามาในพ้ืนที่ชุมชน 

  การจดบันทึกรายละเอียดข้อมูลที่ต้องแจ้ง มีดังนี้ 
  1) วันและเวลาที่พบกากของเสียอันตราย 
  2) จุดเกิดเหตุ พร้อมระบุสถานที่ที่ เป็นจุดสังเกตได้ง่าย พร้อมพิกัดหรือแผนที่แสดงที่ตั้ง (ลงพิกัด 
ใน Application Google map ในโทรศัพท์มือถือ) 
  3) ลักษณะบ่งชี้ของกากของเสียอันตรายทางกายภาพที่สามารถสังเกตได้ เช่น ภาชนะบรรจุ ป้ายสัญลักษณ์ 
หีบห่อ ชื่อ หมายเลข UN number ของสารเคมี สถานะของกากของเสียอันตราย สี กลิ่น เป็นต้น 
  4) ในกรณีพบเห็นรถขนกากของเสียอันตรายที่ลักลอบน ามาทิ้ง ให้จดจ าหมายเลขทะเบียนรถยนต์ หรือ
หมายเลขอ้างอิงข้างตัวรถ รวมถึงลักษณะ และสีของรถเท่าที่ท าได้ 
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  5) ภาพถ่ายกากของเสียอันตราย ภาชนะบรรจุ หรือรถบรรทุกสารเคมี เพ่ือใช้ในการประเมินเบื้องต้น 
  6) ข้อมูลของผู้แจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่อกลับอ่ืนๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่โทรสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม 

  1.5 การแจ้งเหตุไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   เมื่อพบเห็นการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ให้เครือข่ายแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ทราบทันที โดยแจ้งรายละเอียดที่มีการจดบันทึกไว้ตามข้อ 1.4 ให้ครบถ้วน และองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นต้องเข้าไป
ด าเนินการเบื้องต้นและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรม เพ่ือด าเนินการตรวจสอบต่อไป ในกรณีเหตุการณ์มีความรุนแรงและซับซ้อน  
และต้องการเครื่องมือเฉพาะเพ่ือตรวจวิเคราะห์ สามารถขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับภูมิภาค ได้แก่ ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค หรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ซึ่งรายละเอียดการด าเนินการเมื่อพบเหตุลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย จะกล่าวโดยละเอียดในบทที่ 2 

                                                                      

 

 

 

 

 
 
 
 

รูปที่ 10 ขั้นตอนการแจ้งเหตุ 

   
 

 

 

 

ประชาชน/ผู้แจ้ง

เหต ุ

 

อปท.             ระดับจังหวัด              ระดับภูมภิาค              ส่วนกลาง 

                    - สจอ.                      – สสภ.                – คพ. 1650 

                    - ทสจ.                                               – กรอ. 1564  

                    - ศูนย์ด ารงธรรม 

                    - เกษตร 

 

 

แจ้ง ประสาน 

ตรวจสอบ ด าเนินการ 

เงินสินบนน าจับ 

กรณีเข้าข่ายเป็นกากของเสยีอุตสาหกรรม 
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บทท่ี 2 

การด าเนินการเมือ่พบเหตุลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการเมื่อพบเหตุลักลอบทิ้งกากของเสีย
อุตสาหกรรม โดยจะประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  

  2.1 การรับแจ้งเหตุและก าหนดทีมงานตรวจสอบ 

  - ผู้แจ้งเหตุ : เครือข่ายประชาชน หรือบุคคลทั่วไปที่พบเห็น 

  - หน่วยงานรับแจ้งเหตุ ช่องทางการแจ้ง (แจ้งตามล าดับจากหน่วยงานระดับจังหวัด) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  
 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  
 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที ่1 - 16  
 กรมควบคุมมลพิษ  กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน  
     เขตพญาไท กทม. 10400 โทร.  0 2298 2386 -7  สายด่วนกรมควบคุมมลพิษ 1650  
    website: www.pcd.go.th   
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม.       
    10400 โทร. 0 2202 4003-4  สายด่วนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 1564 website: www.diw.go.th 

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.  
    10400 โทร. 0 2253 0561 website: www.ieat.go.th 
 

  - การก าหนดทีมงานตรวจสอบ (หน่วยงานระดับจังหวัด ภูมิภาค และส่วนกลาง ตามล าดับ) 
   (1) องค์ประกอบของทีมงาน ประกอบด้วย 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท. 
 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด 

 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

 ส านักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด 

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 ศูนย์ด ารงธรรม 

 ต ารวจท้องที่ 
 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 

 กรมควบคุมมลพิษ 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 กองบังคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

http://www.pcd.go.th/
http://www.diw.go.th/
http://www.ieat.go.th/
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 (2) หน้าที่ของทีมงานตรวจสอบ มีดังนี ้
 จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือเข้าตรวจสอบหรือระงับเหตุ 
 จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ส าหรับเข้าตรวจสอบและอุปกรณ์อ่ืน ๆ  

ที่เก่ียวข้อง เช่น กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง แบบฟอร์มการรายงาน เป็นต้น 

 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 วางแผนการเข้าตรวจสอบพ้ืนที่ 
 เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างของเสียในภาคสนาม 

 วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบร่วมกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ผู้แจ้งเหตุ : เครือข่ายประชาชน   

             

หน่วยงานรับแจ้งเหตุ 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 
- ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16  
- กรมควบคุมมลพิษ  
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

ทีมตรวจสอบ 

ส่วนกลาง 

- กรมควบคุมมลพิษ  
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
- กองบังคับการปราบปรามการกระท าผิด

เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 

ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด  
- สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
- สนง.สาธาณสุขจังหวัด  
- ศูนย์ด ารงธรรม 
- ต ารวจท้องที่ 
- ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16  

รูปที่ 11 ขั้นตอนการประสานงานการรับแจ้งเหตุและก าหนดทีมงานตรวจสอบ 
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  2.2 กระบวนการตรวจสอบและรายงาน 

    ภายหลังได้รับแจ้งเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสอบถามรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก
บุคคลที่พบเห็นเหตุการณ์หรือผู้แจ้งเหตุ ท าการประสานและอ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าการ
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา การสนับสนุนข้อมูลเบื้องต้น ร่วมตรวจสอบพ้ืนที่เกิดเหตุและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามอ านาจหน้าที่ อาทิ การสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ในการตรวจสอบเก็บตัวอย่าง การระงับเหตุในเบื้องต้น 
การจ ากัดขอบเขตการแพร่กระจายการปนเปื้อน และการรวบรวมบ าบัดและจัดการเบื้องต้นตามข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล การประสานและแจ้งเตือนประชาชน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สอบถามรายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากบุคคลที่พบเห็นเหตุการณ์ หรือแจ้งเหตุเพ่ือจะได้
จัดเตรียมการวางแผนในการระงับเหตุ และเข้าตรวจสอบสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่เกิดเหตุ 

- จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือเข้าระงับเหตุ หรือตรวจสอบ เช่น กากของเสียที่ถูกลักลอบทิ้ง 
เป็นกากอุตสาหกรรมประเภทใด ประกอบด้วยสารเคมีอะไรบ้าง ลักษณะกากสารเคมี (ของแข็ง 
ของเหลว สี กลิ่น) วิธีเก็บตัวอย่าง กล้องถ่ายรูป แบบฟอร์มการตรวจสอบข้อมู ลอันตราย 
ของสารเคมี/กากของเสียอันตรายต่อสุขภาพและวิธีการรักษาเบื้องต้น เอกสารข้อมูลอ้างอิงและ
แนวทางในการระงับเหตุ เป็นต้น 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) 

ทีมงานตรวจสอบเข้าตรวจสอบ และเก็บตัวอย่างกากของเสีย 
เพ่ือไปพิสูจน์หาแหล่งที่มา ส่งตัวอย่างกากของเสียตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 

หากจ าเป็นต้องน าไปก าจัดโดยเร็ว ให้ประสานงานบริษัทรับก าจัดกากของเสียน าไปก าจัด 

รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นร่วมกันโดยเร่งด่วน และเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
เพ่ือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ และเพ่ือใช้ในการด าเนินคดีทางกฎหมายต่อผู้กระท าผิดต่อไป 

ผู้รับแจ้งเหตุ 
: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

: สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

: สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 

: สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

: สนง.สาธาณสุขจังหวัด 

: สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 
 

 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เข้าตรวจสอบในจุดเกิดเหต ุ

ร่วมตรวจสอบ 

รูปที่ 12 กระบวนการตรวจสอบและรายงาน 
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  2.3 การจัดการกองกากอุตสาหกรรม 
    ทีมตรวจสอบเข้าตรวจสอบพ้ืนที่จะด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ประเมินพื้นที่ปนเปื้อนเบื้องต้น และเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์ 
  ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ตัวอย่างหรือบง่ชี้ประเภทของกากอุตสาหกรรมที่ถูกลักลอบทิ้ง 
  ขั้นตอนที่ 3 การจัดการกองกากอุตสาหกรรมที่ถูกลักลอบทิ้ง 
   กรณีที่ 1 ไม่เป็นของเสียอันตราย 

 เจ้าพนักงาน ยึด/อายัด และสืบค้นแหล่งที่มา/ผู้กระท าผิด 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)/ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) สั่งการผู้กระท าผิดด าเนินการ  
      เคลื่อนย้ายไปก าจัด 

 กรณีไม่สามารถสืบหาผู้กระท าผิดได้ กรอ./สอจ./องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ 
   กรณีที่ 2 เป็นของเสียอันตราย แต่มีปริมาณเล็กน้อย (น้อยกว่า 20 กิโลกรัม) 

 เจ้าพนักงาน ยึด/อายัด และสืบค้นแหล่งที่มา/ผู้กระท าผิด 

 กรอ./สอจ. สั่งการผู้กระท าผิดด าเนินการเคลื่อนย้ายไปก าจัด 

 กรณีไม่สามารถสืบหาผู้กระท าผิดได้ กรอ./สอจ./องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการภายใต้
การแนะน าของทีมงานตรวจสอบ 

   กรณีที่ 3 เป็นของเสียอันตราย กรณีไม่สามารถเก็บไว้ได้ มีความเสี่ยงสูง 

 กรอ./สอจ./องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องด าเนินการโดยเคลื่อนย้ายไปก าจัดโดยบริษัท 
ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเร็ว 

  ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลการจัดการกองกากอุตสาหกรรมต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัด 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ขัน้ตอนที่ 5 การด าเนินการทางกฎหมายกับผู้กระท าผิดกรณีที่ทราบแหล่งที่มาของกากอุตสาหกรรม  
ที่ลักลอบทิ้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถสั่งการหรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ โดยการด าเนินการ  
ทางกฎหมายต่อผู้กระท าผิดสามารถท าได้ 3 ช่องทาง กล่าวคือ ทางอาญา ทางแพ่ง และทางปกครอง ซึ่งต้องพิจารณา
ด าเนินการตามแต่กรณีไป 
   กรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายดังกล่าวเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน และมีค่าใช้จ่ายในการจัดการขนย้าย บ าบัดและก าจัด รวมถึงการฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนมลพิษ มีแนวทางการจัดหางบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดการกากอุตสาหกรรม สามารถ 
สรุปได้ดังนี้ 
   1) ผู้กระท าผิด ที่มีค าสั่งศาลให้เป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 
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   2) หากไม่สามารถหาผู้กระท าผิดได้อาจมีแนวทางในการด าเนินการโดยใช้งบประมาณจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 หรืองบประมาณจากหน่วยงานราชการ 
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรืองบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือการจัดตั้งกองทุนบ าบัดฟ้ืนฟูความเสียหายเนื่องจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม โดยระดมทุนจากโรงงาน  
ผู้ก่อก าเนิด และผู้รับบ าบัด ก าจัด หรือรีไซเคิลของเสียอันตรายตามสัดส่วนปริมาณและประเภทของเสียอันตราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

- ประเมินพ้ืนที่ปนเปื้อนเบื้องต้น 
- เก็บตัวอย่างตรวจสอบสารปนเปื้อน 

หน่วยงานตรวจสอบ 
อปท./ทสจ./สอจ./สสจ./สสภ. 

กากของเสียไม่อันตราย กากของเสียอันตราย 

- สอจ. ยึดหรืออายัด และสืบค้น
แหล่งที่มา/ผู้กระท าผิด 
- สอจ. สั่งการผู้กระท าผิด
ด าเนินการเคลื่อนย้ายไปก าจัด 
- กรณีไม่สามารถสืบหาผู้กระท า
ผิดได้ อปท.เป็นผู้ด าเนินการ 

ปริมาณเล็กน้อย ( < 20 กิโลกรัม) 
- สอจ. ยึดหรืออายัด และสืบค้นแหล่งที่มา/
ผู้กระท าผิด 

- สอจ. สั่งการผู้กระท าผิดด าเนินการ
เคลื่อนย้ายไปก าจัด 

- กรณีไม่สามารถสืบหาผู้กระท าผิดได้ อปท. 
เป็นผู้ด าเนินการ 

 

-  

กรณีไม่สามารถเก็บไว้ได้/ 
มีความเสี่ยงสูง 

- หน่วยงานตรวจสอบ
จ าเป็นต้องด าเนินการ
เคลื่อนย้ายไปก าจัด 
อย่างรวดเร็ว 

 

เคลื่อนย้ายไปก าจัดโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาต 

- เตรียมแผนการจัดการการเคลื่อนย้ายกากอุตสาหกรรมไปก าจัด 

- เสนอแนะวิธีการบ าบัด กักกันสารปนเปื้อน หรือก าจัดการใช้ประโยชน์พื้นที่ 
- จัดเตรียมแผนปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทั้งก่อนการด าเนินการ ขณะปฏิบัติงาน และหลังการเคลื่อนย้ายไปก าจัด 

- ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเคลื่อนย้ายกากอุตสาหกรรม 

- รายงานผลการจัดการกากอุตสาหกรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด แจ้งความด าเนินคดี 

รูปที่ 13 การจัดการกองกากอุตสาหกรรม 
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  2.4 การประเมินความเสียหายพ้ืนที่ปนเปื้อนเพื่อปรับปรุงหรือฟื้นฟูพื้นที่ 
    การประเมินและส ารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม  หากพบว่า
สถานการณ์ไม่รุนแรงมีปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมน้อยและไม่เป็นอันตราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
พิจารณาด าเนินการเองหรือประสานบริษัทรับก าจัดที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการมารวบรวมเพ่ือน าไปบ าบัดและ
ก าจัดให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายก าหนด และปรับสภาพพ้ืนที่ให้คืนสู่สภาพเดิมได้โดยง่าย 
แต่หากพบว่าสถานการณ์รุนแรงและมีกากของเสียอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก มีการปนเปื้อนและอาจส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในกว้าง จ าเป็นต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค กรมควบคุมมลพิษ และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เพ่ือหาแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหา การประเมินความเสี่ยง การจัดท าบัญชีความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเพ่ือประเมินสถานการณ์การปนเปื้อน ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหา การปรับปรุงและฟ้ืนฟูพ้ืนที่  
โดยมีล าดับขั้นตอนหลักดังนี้  
  ขั้นตอนที่ 1 ประเมินพื้นที่ปนเปื้อนเบื้องต้น 
  ขัน้ตอนที่ 2 ประเมินพื้นที่ปนเปื้อนโดยละเอียด 
  ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพและระบบนิเวศ 
  ขั้นตอนที่ 4 การติดตามตรวจสอบ 
     

  2.5 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
     การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นเครื่องมือส าคัญที่หน่วยงานต่าง ๆ (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย ) ใช้ในการควบคุมการปนเปื้อนของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับ 
ที่ปลอดภัยต่อมนุษย์ การประเมินความเสี่ยงเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพิษที่เกิดขึ้นจากการได้รับสารในปริมาณ
น้อย ๆ และเป็นเวลานาน ตลอดจนปริมาณสูงสุดที่มนุษย์สามารถรับได้ในแต่ละวันโดยไม่เกิดอันตรายใด ๆ ต่อสุขภาพ  
จึงขอให้ข้อมูลเพ่ือเป็นองค์ความรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   1) หลักการประเมินความเสี่ยง 
    การจัดการสารเคมีที่มุ่งเน้นผลของสารเคมีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จ าเป็นต้องใช้ความรู้ 
ด้านพิษวิทยามารวมกับความรู้ด้านคณิตศาสตร์เพ่ือค านวณค่าความปลอดภัยของสารเคมี การศึกษาวิจัยด้านนี้ได้
เพ่ิมพูนมากขึ้นและมีการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางเพ่ือการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) โดยหน่วยงาน 

ที่ด าเนินการในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ และกรมอนามัย 
    การประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) ซึ่งประกอบด้วย  
3 ขั้นตอน คือ การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)  การจัดการความเสี่ ยง (Risk Management)  
และการสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) โดยการประเมินความเสี่ยง คือ กรอบแนวคิดเกี่ยวกับแนวโน้ม 
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การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารเคมี ซึ่งถ้าศึกษาแล้วพบว่าเกิดผลต่อสุขภาพมนุษย์ก็จะด าเนินการ
ในขั้นต่อไป คือ การจัดการความเสี่ยง และการสื่อสารความเสี่ยง หรือถ้าศึกษาแล้วพบว่าไม่ท าให้เกิดผลเสีย 
ต่อสุขภาพมนุษย์ ก็จะไม่ด าเนินการต่อในขั้นต่อไป 

2) ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 
    การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) เป็นกระบวนการประเมินโอกาสที่จะเกิดผลเสีย 
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนจากการได้รับสารเคมี ซึ่งผลของการประเมินความเสี่ยงนี้เป็นข้อมูลส าคัญที่ใช้  
ในการประกอบการตัดสินใจก่อนด าเนินการขั้นต่อไป ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
    2.1) Hazard Identification เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสรุปว่าการได้รับสารเคมีนั้น
มีผลเสียต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ การประเมินความเสี่ยงจะหยุดเพียงแค่ขั้นตอน Hazard Identification เท่านั้น 
ถ้าไม่พบว่าการได้รับสารเคมีนั้นเกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
    2.2) Dose – Response Evaluation เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารที่ได้รับ
และความรุนแรงของความเป็นพิษทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยแบ่งสารเคมีออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
     - สารไม่ก่อมะเร็ง (Non – carcinogen) สารเคมีกลุ่มนี้จะแสดง Threshold ซึ่งหมายถึงปริมาณ
สารเคมีมากที่สุด เมื่อได้รับเข้าไปทุกวันและจะไม่ท าให้เกิดความผิดปกติใดๆ 
     - สารก่อมะเร็ง (Genetic - carcinogen) สารเคมีกลุ่มนี้จะไม่มี Threshold ซึ่งหมายความว่า 
ไม่ว่าจะได้รับสารก่อมะเร็งปริมาณมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม ก็มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งได้ 
    2.3) Exposure Assessment เป็นการประเมินปริมาณสารเคมีที่มนุษย์หนึ่งคนได้รับหรือกลุ่มของ
ประชากรที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนนี้นับว่ามีความส าคัญอย่างมากของการประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้เพราะความเป็นพิษ
ของสารเคมีจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่ได้รับสารนั้น และความรุนแรงของความเป็นพิษขึ้นอยู่กับปริมาณของสารที่ได้รับ ดังนั้นถ้าการ
ประเมินปริมาณสารที่ได้รับผิดพลาดจากความเป็นจริง การค านวณความเสี่ยงก็จะมีความคลาดเคลื่อนสูงตามไปด้วย 
    2.4) Risk Characterization เป็นการรวบรวมข้อมูลและผลการวิเคราะห์ของสามขั้นตอนที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น มาใช้ค านวณความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดผลเสียในมนุษย์จากการได้รับสารเคมี 
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ขั้นตอนที่ 1 ประเมินพื้นที่ปนเปื้อนเบือ้งต้น (ประมาณ 1 สัปดาห์) 
                สืบค้นประวัติการใช้พื้นที่ และตรวจพื้นที่เบื้องต้น เช่น 

   กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทีก่่อให้เกิดการปนเปื้อน ทั้งในอดีต และปัจจุบัน 

   ลักษณะทัว่ไปของพื้นที่ ได้แก่ ภูมปิระเทศ ธรณีวิทยา ระบบการระบายน้ า ระบบนิเวศของพื้นที่ 

   แผนผังของพื้นที่ ที่ตั้งของสาธารณูปโภค และลักษณะวัตถุที่มกีารลักลอบทิ้ง/ปนเปื้อนที่น ามาฝัง
กลบ 

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินพื้นที่ปนเปื้อนโดยละเอียด (ประมาณ 1 เดือน) 
                เกบ็ตัวอย่างสารปนเปื้อน น าไปตรวจสอบยังห้องปฏิบัตกิาร 

   เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพสิง่แวดล้อม 

   ตรวจสอบเส้นทางการรับสัมผัสของประชากรกลุ่มเสี่ยง 

   ประเมินความเส่ียงการรับสัมผัส[1] ของประชาชนในพื้นที่ 

ความเสี่ยงอยู่ในระดับทีย่อมรับได้ 

( HQ[1] < 1 หรือ Cancer Rick[2] < 10-4 ) 

ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

( HQ[1] > 1 หรือ Cancer Rick[2] > 10-4 ) 

ไม่ต้องด าเนินการใดๆ ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการจดัการความเสีย่งต่อสุขภาพและระบบนิเวศ  
                (ประมาณ 1-2 เดือน หรืออาจใช้เวลานานแล้วแต่กรณี) 

   วางแผนจัดการพื้นที่ปนเปื้อน บ าบัดหรือกักกันสารปนเปื้อนหรือจ ากัด 
การใช้ประโยชนพ์ื้นที ่

   ด าเนินการตามแผนการจัดการพื้นที ่

   จัดท าแผนปฏิบัติงานดา้นความปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที ่
  ปนเปื้อน เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและระบบนิเวศ 

ขั้นตอนที่ 4 การตดิตามตรวจสอบ 

   ตรวจสอบประสิทธภิาพการบ าบัดฟื้นฟู หลังจากขั้นตอนที่ 3 ทุก ๆ 6 เดือน 

หมายเหต ุ:  
 [1] HQ = ค่าความเส่ียงอันตรายของสารไม่ก่อมะเร็ง  
            (Hazard Quotient) 
[2] Cancer Rick = ค่าความเส่ียงการเกดิมะเร็ง 

รูปที่ 14 การประเมินความเสียหายพื้นท่ีปนเปื้อนเพ่ือปรับปรุงหรือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ 

: สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
: สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 
: สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
: สนง.สาธาณสุขจังหวัด 
: สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที ่1 -16 

สามารถด าเนินการเองได้ 

ประสานขอความร่วมมือ 

เกินขีดความสามารถ 
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ต่อสุขภาพอนามยั 
ของมนุษย ์

ไม่ส่งผลเสีย 

Risk characterization: non – carcinogen 

 สารมารถค านวณได้จาก Hazard quotient (HQ) 

    
   

   
 

 HQ < 1 ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

 HQ > 1 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย ์

 

 

 

Risk characterization: genetic carcinogen 

 สารมารถค านวณได้จาก Risk 

                

 HQ < 10-4 ยอมรับความเส่ียงได้ 

 HQ > 10-4 ไม่สามารถยอมรับความเส่ียงได้ 

 

 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม/กรมควบคุมมลพิษ/กรมอนามยั 

 

 Hazard Identification 

 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

 ประเมินเบื้องต้นว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัย

หรือไม่ 

 

หยุดการประเมิน 

ความเสี่ยง 

 

Dose – response Assessment : non – carcinogen 

 RfD คือ ปริมาณสารเคมีที่มนุษย์สามารถรับเข้าสู่ร่างกายได้ทุกวัน  
โดยไม่ท าให้เกิดความผิดปกติใด ๆ ต่อรา่งกาย 

 NOAEL คือ ปริมาณสารเคมีมากที่สุดทีไ่ด้รับทุกวันแล้วไม่ท าให้เกิด
ความเป็นพิษใดๆต่อร่างกาย 

 UF คือค่าที่น ามาใช้เพื่อแก้ไขความไม่แน่นอน (uncertainty) 

 MF คือ ค่าความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่น ามาใช ้

                RfD = 
     

          
 

 

                        
           

Dose – response Assessment : genetic carcinogen 

 ค านวณโดยใช้  Multistage Model 

 

                 

 

    
          

                   
 

Exposure Asssessment 

 ประเมินการรับสารเคมีจากทกุวิถีทาง (ปาก หายใจ ดูดซึมผ่านผิวหนัง) เพือ่น าไป
ค านวณหาค่า CDI  

รูปที่ 15 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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บทท่ี 3 

แนวทางการวางแผนจัดการ ฟ้ืนฟูพื้นที่ปนเปื้อน 

  การจัดการพ้ืนที่ปนเปื้อนมีเป้าหมายเพ่ือการป้องกันสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โดยจัดการความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
มีวัตถุประสงคเ์พ่ือการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เข้าไปจัดการเบื้องต้น เช่น การกักกันพ้ืนที่ 
การรวบรวมใส่ภาชนะ การรวบรวมขนย้ายไปจัดเก็บในพ้ืนที่ปลอดภัย เช่น โกดังหรืออาคาร การปิดคลุมพ้ืนที่ เป็นต้น และ
ท าการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ และกรมอนามัย เพ่ือติดตาม
ตรวจสอบการแพร่กระจายมลพิษจากสารเคมีอันตรายและระดับความเข้มข้นของสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปใช้เป็น
ข้อมลูพ้ืนฐานในการพิจารณาทางเลือกในการประเมินความเสี่ยง การจัดการพ้ืนที่ปนเปื้อน และเสนอแนะแนวทางการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ปนเปื้อนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องพิจารณาความส าคัญของการใช้ประโยชน์พื้นที่และกลุ่มประชากรที่มี
ความเสี่ยงเพ่ือใช้เป็นตัวชี้วัดระดับความเข้มข้นของสารปนเปื้อนที่ยอมให้มีได้ 
  การวางแผนการจัดการพ้ืนที่ปนเปื้อนจ าเป็นต้องมีความเป็นไปได้และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นที่ยอมรับ
ต่อสังคมและไม่ท าลายคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลดความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและระบบนิเวศจากการปนเปื้อนในพ้ืนที่ 
สามารถจัดการได้โดยควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ดังนี้ 
  1. สารเคมี  หากไม่มีสารเคมีปนเปื้ อนในพ้ืนที่  ก็จะไม่ เกิดความเสี่ ยง ดังนั้น วัตถุประสงค์หลัก คือ  
ก าจัดสารเคมีที่ปนเปื้อนนั้นให้หมดไป อย่างไรก็ตามสารเคมีบางชนิดไม่สามารถก าจัดให้หมดไปได้ เช่น โลหะหนัก เป็นต้น 
  2. เส้นทางการรับสารเคมี คือ เส้นทางที่สารเคมีแพร่กระจายไปในทิศต่างๆ และสามารถผ่านเข้าสู่ร่างกายมนุษย์  
ซึ่งเส้นทางเหล่านี้สามารถประเมินจากปัจจัยต่างๆเพ่ือการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ทิศทางลม  
ความกดอากาศ เป็นต้น 
  3. ประชากรกลุ่มเสี่ยง คือ มนุษย์ สัตว์หรือพืช ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ การป้องกัน
การเข้าออกในพ้ืนที่ปนเปื้อนเป็นหนทางหนึ่งในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัย 
  ส าหรับวิธีการจัดการพ้ืนที่ปนเปื้อนสารอันตราย เพ่ือลดความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
และระบบนิเวศให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือเพ่ิมคุณค่าของที่ดินโดยการจัดการพ้ืนที่ปนเปื้อน เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์
ที่ดินได้มากขึ้น สรุปได้ตามรูปที่ 16 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพ่ือศึกษาเพ่ิมเติมได้ตาม QR code ข้างล่าง 

 

 

 

 
วิธีการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตราย 
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กรมควบคุมมลพิษ/กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ก าหนดวัตุถประสงค ์

 เพื่อจัดการความเส่ียงอันตรายต่อสขุภาพอนามัยของประชาชน 

 เพิ่มคุณค่าของที่ดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น 

 

 ระบุเทคโนโลยีที่มีอยู ่

ล าดับความส าคญั 

เทคโนโลยีส าหรับการจัดการพื้นทีป่นเปื้อน 

1. การบ าบดัในพ้ืนที่ 
 การบ าบัดทางชีวภาพ 

 การท าให้แข็งและห่อหุ้ม 

 การล้างดิน 

 การสกัดสารระเหยง่ายออกจากดิน 

 
2. การบ าบดันอกพ้ืนที่ 

 การบ าบัดทางชีวภาพ 

 การท าให้แข็งและห่อหุ้ม 

 การเผา 

3. การกักกันในพ้ืนที่ 
 การปกคลุมด้วยชั้นปกคลุม 

 การกักกันด้วยระบบอุทกศาสตร์ 

 การท าคันกั้นแนวดิ่ง 

4. การกักกันนอกพ้ืนที่ 
 พื้นที่ฝังกลบมูลฝอย 

 พื้นที่ฝังกลบอย่างปลอดภัย 

5. การจ ากดัการใช้ประโยชน์พื้นที่ 
 

ประเมินว่าเทคโนโลยีใดสามารถฟื้นฟู 

พื้นที่ปนเปื้อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดได้ 

เลือกเทคโนโลยีที่ง่ายและเป็นไปไดท้ี่สดุ 

ค านวณค่าใช้จ่ายของเทคโนโลยีตามราคาที่ถูกเสนอ

โดยผู้ประกอบการในท้องถิ่นน้ันๆ 

เลือกเทคโนโลยีที่ถูกที่สุดและบรรลุวัตถุประสงค์ 

รายงานผล และตดิตามตรวจสอบต่อเน่ือง 

การจัดการเบื้องต้น  การกักกันพื้นที ่
 การรวบรวมใส่ภาชนะ (ปริมาณน้อย) 
 การรวบรวมขนย้ายไปจัดเก็บในพื้นที่

ปลอดภัย เช่น โกดัง (ปริมาณมาก) 
 การปิดคลุมพื้นที่ (ปริมาณมาก) 

 

 

รูปที่ 16 แนวทางจัดการปรับปรุงหรือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเปื้อนสารอันตราย 

ประสาน 

ขอค าแนะน า 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการน าไปใช้ 
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 1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
 กฎและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
ซึ่งเกีย่วข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 
 1.1) กฎกระทรวง จ านวน 2 ฉบับ 

 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยการก าหนดที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคารและ
ลักษณะภายในโรงงาน เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์หรือสิ่งที่น ามาใช้ในโรงงาน คนงานประจ า
โรงงาน การควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ 
ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน 

 กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
ก าหนดให้โรงงานทุกขนาดที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยก หรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นโรงงานล าดับที่ 105 และโรงงานทุกขนาด
ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียจากโรงงานมาผลิต
เป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมเป็นโรงงานล าดับที่ 106 และ
จัดเป็นโรงงานจ าพวกที่ 3 ซึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานก่อนจึงจะด าเนินการได้ 

 1.2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน 12 ฉบับ 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดชนิดและขนาดของโรงงาน ก าหนดวิธีการควบคุม
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก าหนดคุณสมบัติของ 
ผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจ า และหลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแล ส าหรับระบบ
ป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดโรงงานล าดับ 
ที่ 105 และล าดับที่ 106 พ.ศ. 2545 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (internet) พ.ศ. 2547 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดลักษณะของน้ ามันใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ที่จะน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม เพ่ือทดแทนน้ ามันเตา 
พ.ศ. 2547 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
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 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดชนิดและขนาดโรงงาน ก าหนดวิธีการควบคุม 
การปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก าหนดคุณสมบัติของ 
ผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจ า และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล ส าหรับระบบป้องกัน
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น
ของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2561 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า
เกี่ยวกับการด าเนินการก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และวัสดุไม่ใช้แล้ว 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า 
 1.3) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 6 ฉบับ 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการแต่งตั้งตัวแทนเพ่ือเป็น  
ผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการ 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของผู้ประกอบกิจการบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
พ.ศ. 2550 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้น าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550  

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ  
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2551 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรับรองผู้บ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วเพ่ือการอนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561  

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้วและวิธีการก าจัดส าหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้น าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561 

 1.4) ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 4 ฉบับ 

http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/egat3_50.pdf
http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/egat3_50.pdf
http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/135WP%20Auto%20e-license.PDF
http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/135WP%20Auto%20e-license.PDF
http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/135WP%20Auto%20e-license.PDF
http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/135-95%E0%B8%87.PDF
http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/135-95%E0%B8%87.PDF
http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/135-95%E0%B8%87.PDF
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 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ล าดับที่ 105 และล าดับที ่106 พ.ศ. 2545 

 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ล าดับที่ 105 และล าดับที ่106 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและ 
การอนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้น าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และ
แบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561 

 2. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  
     กฎและข้อบังคับที่ออกตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรม 
ประกอบด้วย 
 2.1) ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย 

 ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 
 2.2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน 6 ฉบับ  

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2546 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ตั้งแต่ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2546)  
ถึง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555) 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2549 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะ 
รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาความปลอดภัยที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2549 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 
 2.3) บทลงโทษเกี่ยวกับการน าเข้า ส่งออก ครอบครองวัตถุอันตราย 

 การน าเข้า ส่งออก ครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่  3 โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 การน าเข้า ส่งออก ครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน หนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/26-7-60.PDF
http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/26-7-60.PDF
http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/26-7-60.PDF
http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD61.PDF
http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD61.PDF
http://www.diw.go.th/hawk/law/waste/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD61.PDF
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 2.4) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากบัดูแลขนส่งของเสียอันตราย 

 ก าหนดให้ผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตราย ผู้ขนส่งของเสียอันตราย หรือผู้เก็บรวบรวมบ าบัด  
ของเสียอันตราย ต้องแจ้งเพ่ือขอมีเลขประจ าตัวตามแบบก ากับการขนส่ง 01 

 ผู้ประกอบการที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายปริมาณครอบครอง รวมกัน
ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัมต่อเดือน สามารถเก็บไว้ในโรงงานได้ไม่เกิน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่มีไว้
ครอบครอง และผู้ที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายตั้งแต่  1,000 กิโลกรัม
ต่อเดือน ขึ้นไป สามารถเก็บไว้ได้ภายในโรงงานไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่มี ไว้ในครอบครอง
ในระหว่างการมีไว้ในครอบครองต้องด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดท าบัญชีระบุปริมาณ จ านวนภาชนะ ตลอดจนการวิเคราะห์ตรวจสอบรวมถึงวิธีการบริหาร

จัดการของเสีย 
2. ภาชนะบรรจุของเสียอันตรายต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง ไม่ท าปฏิกิริยากับของเสียอันตรายที่บรรจุ 
3. ตรวจสอบอาคาร สถานที่ที่ใช้เก็บของเสียอันตราย 
4. จัดท าแผนฉุกเฉินป้องกันอุบัติภัยและเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ 

 เมื่อจะท าการขนส่งของเสียอันตรายให้จัดท าใบก ากับการขนส่งตามแบบก ากับการขนส่ง 02 

 ให้ผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตรายจัดท ารายงานประจ าปีเพ่ือรายงานสถานะของผู้เก็บรวบรวม 
บ าบัดของเสียอันตราย ปริมาณ และการจัดการของเสีย ปีละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 1 มีนาคม  
ของทุกปี ตามแบบก ากับการขนส่ง 06 

 ให้ผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตรายแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ เมื่อผู้เก็บรวบรวม บ าบัด 
ของเสียอันตรายไม่ส่งคืนคู่ฉบับใบก ากับการขนส่งของเสียอันตรายฉบับที่ 6 ภายใน 45 วัน 

 2.5) การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย 

 ผู้ขนส่งวัตถุอันตรายจะต้องท าการประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย  
อันเป็นผลมาจากการรั่วไหล การระเบิด หรือการติดไฟของวัตถุอันตรายที่ท าการขนส่งทุกกรณี 
และต้องเป็นการประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับใบอนุญาต  

 การประกันภัยจากการขนส่งวัตถุอันตรายต้องครอบคลุมความเสียหาย ทั้งที่เป็นความเสียหาย  
ต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัย และความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เว้นแต่
บุคคลภายนอกนั้นเป็นผู้กระท าละเมิด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขจัด เคลื่อนย้าย บ าบัด บรรเทา
ความเสียหาย รวมทั้งการฟ้ืนฟูให้กลับสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิม ซึ่งรวมถึง
ความเสียหายแก่สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือทรัพย์ไม่มี
เจ้าของ (คู่มือการจัดการกากอุตสาหกรรม, 2558) 
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 2.6) ข้อยกเว้นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตน าออกนอกบริเวณ
โรงงานตามกฎหมาย 

 มูลฝอยทั่วไป (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) เช่น มูลฝอยจาก
อาคารส านักงาน โรงอาหาร บ้านพัก คนงาน 

 มูลฝอยติดเชื้อ (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) เช่น  
ห้องพยาบาล (ยกเว้นมูลฝอยติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการต้องขออนุญาต) 

 ของเสียที่มีกัมมันตภาพรังสี (พระราชบัญญัติปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504)  

 น้ าเสียที่ส่งไปบ าบัดนอกบริเวณโรงงานทางท่อส่ง  

 กรณีที่โรงงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะต้อง 
ขออนุญาตน าขยะทั่วไปออกนอกบริเวณโรงงานที่ส านักงานการนิคมอุตสาหกรรมนั้น ๆ และโรงงาน
จะต้องด าเนินการก าจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังที่กล่าวมาข้างต้นให้เป็นไปตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม  

 3. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
     ให้อ านาจแก่ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการอนุญาตให้ตั้งโรงงานและประกอบกิจการ
โรงงานตาม พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 ควบคุมการด าเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  
หรือประกอบการค้าเพ่ือส่งออก และผู้ใช้ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามระเบียบ  ข้อบังคับ และกฎหมาย 
รวมทั้งการด าเนินงานที่เก่ียวกับการสาธารณสุข หรือท่ีกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมทั้งการควบคุม
ให้ผู้ประกอบการโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมต้องจัดการของเสียตามหลักเกณฑ์และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม 
 3.1) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จ านวน 1 ฉบับ 

 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 79/2544 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
กากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม  

 4. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
     กฎและข้อบังคับที ่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที ่แก้ไขเพิ ่มเต ิม  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยให้อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการควบคุมกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประกอบด้วย 
 4.1) กฎกระทรวง จ านวน 1 ฉบับ 

 กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 
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 4.2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 3 ฉบับ 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพ้ืนที่ควบคุม 
เหตุร าคาญ พ.ศ. 2561 

 5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
     กฎและข้อบังคับที่ออกตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  
ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประกอบด้วย 
 5.1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ฉบับ 

 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บ ขนและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 

 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคาร 
สถานที่และสถานบริการการสาธารณสุข พ.ศ. 2545 
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ภาคผนวก ข 

รายชื่อสถานประกอบการผู้ให้บริการขนส่ง บ าบัด  
และก าจัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย 
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โรงงานประเภท 101 

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 

ประเภทบริการ ชื่อบริษัท ท่ีตั้งโรงงาน ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ค่าก าจัด ค่าขนส่ง 
1. บ าบัดและก าจัด
ของเสียอันตรายจาก
ชุมชน กลุ่มหลอดไฟ 
กลุ่มถ่านไฟฉาย และ
กลุ่มภาชนะบรรจุ
สารเคม ี
 

บริษัท บริหารและ
การพัฒนาเพือ่การ
อนรุักษ์สิ่งแวดลอ้ม 
จ ากัด (มหาชน) 
 

หมู่ที่ 8  
ต. หินกอง  
อ.เมือง  
จ.ราชบุรี 
70000 

ส านักงานใหญ่  
447 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทร. 02 502 0900 - 99 
 

ติดต่อบริษัทโดยตรง 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของ 
ของเสียอันตราย 

- คิดตามระยะทาง
และราคาน้ ามนั 
- ประเภทรถที่ใช้
บรรทกุ 

บริษัท  
โปรเฟสชัน่แนล 
เวสต์ เทคโนโลยี 
(1999) จ ากัด 
(มหาชน) 

159  หมู่ที่  5  
ต.ห้วยโจด  
อ.วัฒนานคร 
จ.สระแก้ว 27160 
 

ส านักงานใหญ่  
เลขที่ 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวง
จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 02 942 9480 – 86 
โทร. 037 609 755 

ติดต่อบริษัทโดยตรง 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของ 
ของเสียอันตราย 

- คิดตามระยะทาง
และราคาน้ ามัน 
- ประเภทรถที่ใช้
บรรทกุ 

บริษัท  
เบตเตอร ์
เวิลดก์รนี 
จ ากัด (มหาชน) 
 

140 ม.8  
ต.ห้วยแห้ง  
อ.แก่งคอย  
จ.สระบุรี 
18110 

ส านักงานใหญ่ 
488 ซ.ลาดพร้าว 130 (มหาดไทย 2) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
โทร 02 012 7888 
โทร  036 237 540 -2 
E-mail: admin@bwg.co.th 

ติดต่อบริษัทโดยตรง 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของ 
ของเสียอันตราย 

- คิดตามระยะทาง
และราคาน้ ามนั 
- ประเภทรถที่ใช้
บรรทกุ 

- บริษัท เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ สยาม 
จ ากัด  
บริษัทในเครือ 
บริษัทในเครือ 
- บริษัท บางปู เอน
ไวรอนเมนทอลคอม
เพล็กซ์ จ ากัด 
- บริษัท อีสเทิรน์  
ซีบอร์ด  
เอนไวรอนเมนทอล  
คอมเพลก็ซ์ จ ากัด 
- บริษัท ดับบลิว 
เอ็ม เอส ดีโปจ ากัด 
 
 
 

 ส านักงานใหญ่ 
589/142 ชั้น 25 อาคารเซนทรัลซิตี้  
ทาวเวอร์ 1 ถนนเทพรัตน์ แขวงบางนาเหนอื เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 
โทร. 02 745 6926 – 7 
Website : http://www.wms-thailand.com 
Facebook https://www.facebook.com/wmsdowa 
- บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
เลขที่ 965 ม.2 ซอย 3 บี 
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมือง  
จ.สมุทรปราการ  10280 
- บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
เลขที่ 88  ม.8  นิคมอุตสาหกรรม  WHA  ชลบุรี 1 ต.บ่อวิน อ.
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 
- บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโปจ ากัด 
เลขที่ 31/9 ม. 4  นิคมอุตสาหกรรม 
ภาคใต ้ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

ราคาปรับลดได้จากการประเมินหน้างาน 

บริษัท  
วงษ์พาณิชย์อินเตอร ์
เนชัน่แนล จ ากัด 

19/9  ม.3 
ต.ท่าทอง   
อ.เมือง  
จ.พิษณุโลก 
65000  
 

โทร :055-321555 (สายอัตโนมัติ)  
URL :http://www.wongpanit.com/ 
Email : wongpanit@gmail.com 
โทรสาร. :055-321788-90 

ติดต่อบริษัทโดยตรง 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของ 
ของเสียอันตราย 

- คิดตามระยะทาง
และราคาน้ ามนั 
- ประเภทรถที่ใช้
บรรทกุ 
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ประเภทบริการ ชื่อบริษัท ท่ีตั้งโรงงาน ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ค่าก าจัด ค่าขนส่ง 
บริษัท 
Siammart 

 85/261 ม.13 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 
(ส านักงานใหญ่) 
โทร : 089-2012642 
Tax ID: 0105548110551 

ติดต่อบริษัทโดยตรง 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของ 
ของเสียอันตราย 

- คิดตามระยะทาง
และราคาน้ ามนั 
- ประเภทรถที่ใช้
บรรทกุ 

บริษัท  
เอกอุทัย จ ากัด 

 47/349 ถ.ป๊อบปูล่า ต.บ้านใหม่  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120การตลาด 
086-376-7873  คุณสมศักดิ์ 
080-998-2385  คุณภูริต 
093-892-5242  คุณอัจฉรา 
061-197-9994  คุณณัฐพงษ์ 
082-952-7666  คุณดล 

ติดต่อบริษัทโดยตรง 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของ 
ของเสียอันตราย 

- คิดตามระยะทาง
และราคาน้ ามนั 
- ประเภทรถที่ใช้
บรรทกุ 

2. ของเสียหรือวัสดุ
ไม่ใช้แล้วที่เป็นของ
เ สี ยอั นตร ายตาม
กฎหมาย 
ว่ า ด้ ว ย โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมและ
กฎหมายว่าด้วยวัตถุ
อันตราย / มูลฝอย 
ติดเชื้อ  

บริษัท  
อัคคีปราการ 
จ ากัด 
(มหาชน) 

792 หมู่ที่ 2  
ซอย 1 C/1 นิคม
อุตสาหกรรมบางปู  
ถนนสขุุมวทิ  
ต.บางปูใหม่ อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ 
10280 

โทร. 0 2323 0734 – 21  
โทรสาร 0 2323 0724, 0 2709 3857 
 

ติดต่อบริษัทโดยตรง 
 

บริษัท เอน-
เทคโนโลยี คอนซัล
แตนท์ จ ากัด 

 ส านักงานใหญ ่
329 อาคาร 2 ชัน้ 2 หมู่ 10  
ถนนรถรางสายเกา่ ต.ส าโรง อ.พระประแดง  
จ.สมุทรปราการ 10130 
ติดต่อฝ่ายขาย 
(Hot Line) 086-3188970 
โทร : 02-7435550-2 ต่อ 5120, 5121 

ติดต่อบริษัทโดยตรง 
 

บริษัม สยาม แมทที
เ รี ยลส์  เ อ็ ก เชนจ์ 
จ ากัด 

85/261  
ถนนเพชรเกษม 93  
ต.อ้อมนอ้ย  
อ.กระทุ่มแบน  
จ.สมุทรสาคร 
74130 

โทร : 0-2813-7550-1 ติดต่อบริษัทโดยตรง 
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โรงงานประเภท 105 และ 106 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

และโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการน าผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงาน 

มาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

ประเภทบริการ ชื่อบริษัท ที่ตั้งโรงงาน ข้อมูลการตดิต่อขอใช้บริการ ค่าก าจัด ค่าขนส่ง 
1. การรีไซเคิล
ถ่านไฟฉายที่ชาร์จไฟ
ได้ แบตเตอรี่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
แบตเตอรี่โน้ตบุค 
แบตเตอรี่กล้องดิจิตอล 
และซากเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
 

บริษัท ยูมิคอร์ 
มาร์เก็ตติ้ง 
เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

มีโกดังคัดแยกอยู่ที่ จ.
สมุทรปราการ โดยส่ง
ของเสียอันตรายดังกล่าว
ไปรีไซเคิลยังประเทศ
เบลเยี่ยม  

โทร. 0 2678 1122 – 6 ต่อ 14 ติดต่อบริษัทโดยตรง 
 

บริษัท  
TES-AMM 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

101/108  
หมู่ที่ 20  
ถนนพหลโยธิน 
ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธาน ี
12120 

โทร. 0 2529 2875  
 

ติดต่อบริษัทโดยตรง 
 

บริษัท  
อีสเทอร์น  
ซีบอร์ด  
เอนไวรอน
เมนทอล คอม
เพล็กซ์ จ ากัด  

88 หมู่ที่ 8  
ต.บ่อวิน  
อ.ศรีราชา  
จ.ชลบุร ี
20230 

ฝ่ายขายและฝา่ยลูกคา้สัมพันธ ์88 หมู่ที ่8 
ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 
โทร. 038 346 364 – 7  

ติดต่อสอบถามบริษัท 
เนื่องจากบริษัทต้องการเจรจา 
กับผู้บริการโดยตรง 

๒. การรีไซเคิล 
หลอดไฟ 
ฟลูออเรสเซนต์ 
ชนิดตรง 

บริษัท  
คัดแยกขยะเพื่อ
รีไซเคิล 
วงษ์พาณิชย ์
จ ากัด 

1/4 หมู่ที่ 7  
ต.บ้านช้าง อ.อุทยั  
จ.อยุธยา 
 

19/9 ม.3 ต.ท่าทอง อ.เมือง  
จ.พิษณุโลก 65000 
โทร. : 055-321555  
(สายอัตโนมัติ) 
โทร. : 08 1280 0286 

3 – 5 บาท 
ต่อหลอด 

คิดตาม
ระยะทางและ
ราคาน้ ามัน 

บริษัท  
อีสเทอร์น 
ซีบอร์ด  
เอนไวรอน 
เมนทอล 
คอมเพล็กซ์ 
จ ากัด  
 
 
 

88 หมู่ที่ 8  
ต.บ่อวิน  
อ.ศรีราชา  
จ.ชลบุรี 20230 

ฝ่ายขายและฝา่ยลูกคา้สัมพันธ ์88 หมู่ที ่8  
ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๒๓๐  
โทร. 038 346 364 – 7  

10 บาทต่อหลอด 
หรือ 12,000 บาท
ต่อตัน 

คิดตาม
ระยะทางและ
ราคาน้ ามัน 
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ประเภทบริการ ชื่อบริษัท ที่ตั้งโรงงาน ข้อมูลการตดิต่อขอใช้บริการ ค่าก าจัด ค่าขนส่ง 
บริษัท โตชิบา  
ไลท์ติ้ง จ ากัด 

นิคมอุตสาหกรรม 
บางกะดี  
จ.ปทุมธาน ี

โทร. 0 2501 1425 – 9  ต่อ 154 รับเฉพาะซาก
หลอดไฟของลูกค้า
ที่ซ้ือหลอดไฟของ 
โตชิบา 

เมื่อน าหลอดไฟ
ใหม่ไปส่งให้
ลูกค้า จะน า
ซากหลอดไฟ
กลับตาม
จ านวนหลอดไฟ
ใหม่ที่สั่งซ้ือ 

3. การรีไซเคิล
สารเคมี/ตัวท าละลาย
ใช้แล้ว 

บริษัท 
รีไซเคิล 
เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด 

57 หมู่ที่ 7  
ถ.เจริญโชคดี  
ต.ท่าบุญมี 
อ.เกาะจันทร์  
จ.ชลบุรี 20240 

ฝ่ายการตลาด  
โทร. 0-2749-8522-3 
www.recycleengineering.com 

ติดต่อกับบริษัทโดยตรง 

บริษัท  
รีฟายน์เทค 
จ ากัด 

47 หมู่ที่ 7  
ซอยสุขสวัสดิ์  
ต.บางจาก 
อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 
๑๐๑๓๐ 

ฝ่ายการตลาด 
โทร. ๐ ๒๘๑๗ ๘๕๔๘ 
๐ ๒๘๑๗ ๘๕๖๘ 
www.refinetechthai.com 

บริษัท 
เอเชียรีไฟนิ่ง 
จ ากัด 

31/9 ถ.ราษฎร์บ ารุง  
ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง 21150 

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ ์
โทร. 038 687 800-1, 3 
www.asiarefining.com 

๔. การรีไซเคิลปรอท บริษัท เบกี
แมนน์ เมอร์คิวรี 
เทคโนโลยี แป
ซิฟิค จ ากัด
(BMTP)  

428/263 ถนนกาญจนา
ภิเษก 
แขวงดอกไม้  
เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 
10250 

โทร. 0 2709 6725 ต่อ 14 ติดต่อกับบริษัทโดยตรง 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.refinetechthai.com/
http://www.asiarefining.com/
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โรงงานประเภทอื่นๆ 
ประเภทบริการ ชื่อบริษัท ที่ตั้งโรงงาน ข้อมูลการตดิต่อขอใช้บริการ ค่าก าจัด ค่าขนส่ง 
1. บริษัทรับขนส่งของ
เสียอันตรายจากชุมชน
ไปก าจัด 

บริษัท โกรว์ 
กรีน เอ็นไวรอน
เมนท์ จ ากัด 

2950,2952 ถนน
ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

โทร. : 02-7312525 ติดต่อกับบริษัทโดยตรง 

บริษัท  
อีสเทิร์น  
เอเนอร์จี้ พลัส 
จ ากัด 
 
 
 
 

9/255 อาคารยูเอ็มทาวเวอร ์
ชั้น 25 
แขวงพัฒนาการ  
เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 
10250 
 

โทร : 02-717-3939 ติดต่อกับบริษัทโดยตรง 

บริษัท วินเทรด 
เมเนจเม้นท ์
จ ากัด 

88/167 หมู่ที่ 3  
ต.ล าผักกูด  
อ.ธัญบุรี  
จ.ปทุมธาน ี

โทร : 094 856 2588 ติดต่อกับบริษัทโดยตรง 

บริษัท  
บีเอ็มที 
เอเชีย จ ากัด 
 

ซอย 11บี  
แพรกษา  
อ.เมือง  
จ.สมุทรปราการ 
10280 

โทรศัพท์:  02 709 6725 
 

ติดต่อกับบริษัทโดยตรง 

2. มูลฝอยติดเชื้อ / ยา
หมดอาย ุ
 

บริษัท ที่ดินบาง
ปะอิน จ ากัด 

139 ม. 2  
ถ.อุดมสรยุทธ  
ต.คลองจิก  
อ.บางปะอิน  
จ.อยุธยา 
13160  

โทรศัพท์ : 0 3525 8409-10,12 
โทรสาร : 0 3525 8411 
E-mail : bldc@bkk2.loxinfo.co.th,  
           bangpa-in@bldc.co.th  
Website : www.bldc.co.th 

ติดต่อกับบริษัท
โดยตรง 

ไม่มีบริการด้าน
การขนส่ง 

บจก. ซีแอนจี  
เอนไวรอน
เมนทอล 

127/15 อาคารปญัจธาน ี 
ถนนนนทรี  
แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 
10120 

Tel : 02-294 8355 
Fax : 02-294 7199 
E-Mail : info@cugu.co.th 
Website : www.cugu-ep.com 

  

บจก. อัลไล
แอนซ์ คลีน 
เพาเวอร์ 

665 หมู่ 6  
ต.หนองอิรุณ  
อ.บ้านบึง จ.ชลบุร ี
20220 

โทร : 08-7507-0794 
 
 
 
 

  

mailto:bldc@bkk2.loxinfo.co.th
tel:02-294%208355
tel:02-294%207199
mailto:info@cugu.co.th
http://www.cugu-ep.com/
tel:0875070794
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ประเภทบริการ ชื่อบริษัท ที่ตั้งโรงงาน ข้อมูลการตดิต่อขอใช้บริการ ค่าก าจัด ค่าขนส่ง 
บริษัท ซันเกียว 
เอเซีย (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

55 ถนน 
รามค าแหง 2  
เขตประเวศ  
แขวงดอกไม้ 
กรุงเทพมหานคร 
10250 

โทร : 089 4225656   

บริษัท 
พอลลูชั่น แคร์ 
จ ากัด 

5/131  
บ้านกลางเมือง  
มอลติคาร์โล  
(รัชวิภา) ซอย 5 
ถ.เทศบาล 
สงเคราะห์  
แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร10900 

โทร : 02-196-2098 
โทรสาร : 02-196-2099 
E-mail : info@pollutioncare.co.th 
           Poll_care@yahoo.com 

  

บริษัท  
เทอร์ม  
เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด 

11/72  
ซ.ช่างอากาศอุทิศ 11 
แขวงดอนเมือง เขตดอน
เมืองกรุงเทพมหานคร  
10๒๑0 
 

โทร : 02-9282215-6 
โทรสาร 02-9282217  
E-mail : info.thermeng@gmail.com 

  

บจก. จีเนยีส 
เอ็นเนอร์จี 

789 หมู่ 8  
ต.แม่กุ 
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 

Tel : 0 2541 5530 
E-mail : projectthailand@yahoo.com 

   

บจก โรงไฟฟ้า
แม่สอด 

123 หมู่ 6  
ต.แม่ตาว  
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 

โทร : 0-5551-8050 
แฟกซ์ : 0-5553-6060 

  

บจก. พีเจท ี
เทคโนโลยี  
(เตา 1 และ 2) 

(ส านักงานใหญ่)
115/23-24  
หมู่ที่ 1  
ถนนรัตนโกสินทร์ 200 
ปี ต.วิชิต  
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
83000 

(ส านักงานใหญ่) 
Tel : 076-210313-4  
Fax : 076-210-315 
(ส านักงานกรุงเทพฯ)  
Tel : 062-276-5625 
Fax : 076 210 315 

  

 

 
 

mailto:info.thermeng@gmail.com
tel:055518050
tel:055536060
tel:+662-276-5625
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ภาคผนวก ค 

รายนามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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รายชื่อ 
การติดต่อ 

ที่ท างาน มือถือ โทรสาร 
1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม       
    กรมโรงงานอุตสาหกรรม 0 2202 4003-4 - 0 2354 3390 
    สายด่วน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1564 - - 
2. กรมควบคุมมลพิษ 
    กรมควบคุมมลพิษ 0 2298 2386-7 - 0 2298 2002 
    สายด่วนกรมควบคุมมลพิษ 1650 - - 
    ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมมลพิษ 0 2298 2000 - - 
3. การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 0 2253 0561, 0 2207 2700 - 0 2252 6582, 0 2253 4086 
4. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดั (สอจ.) 76 จังหวดั 
    สอจ. ก าแพงเพชร 0 5570 5039  - 0 5570 5040 
    สอจ. เชียงใหม่ 0 5311 2316  - 0 5311 2318 
    สอจ. เชียงราย 0 5371 1666   - 0 5371 7706 
    สอจ. เพชรบุร ี 0 3242 6666     - 0 3242 4194 
    สอจ. เพชรบูรณ์ 0 5673 7190 - 0 5673 7191  
    สอจ. เลย 0 4281 1959 - 0 4281 2608 
    สอจ. แพร ่ 0 5464 9731 - 0 5464 9741 
    สอจ. แม่ฮ่องสอน  0 5361 2089  - 0 5361 1903 
    สอจ. กระบี ่ 0 7561 2998   - 0 7562 0060 
    สอจ. กาญจนบุรี 0 3451 1305 - 0 3451 4995 
    สอจ. กาฬสินธุ ์ 0 4381 1244  - 0 4381 2971  
    สอจ. ขอนแก่น 0 4333 3115-6  - 0 4324 1810 
    สอจ. จันทบุร ี 0 3931 2135  - 0 3932 2125 
    สอจ. ฉะเชิงเทรา 0 3851 2526 - 0 3851 4833 
    สอจ. ชลบุร ี 0 3827 4124-5  - 0 3827 6851 
    สอจ. ชัยนาท 0 5647 6761-2 - 0 5647 6764  
    สอจ. ชัยภูม ิ 0 4481 1316  - 0 4482 1828 
    สอจ. ชุมพร 0 7751 1601  - 0 7750 4820 
    สอจ. ตรัง 0 7521 8699 - 0 7521 2841 
    สอจ. ตราด  0 3951 1945 - 0 3952 0228 
    สอจ. ตาก  0 5551 2308  - 0 5551 3673  
    สอจ. นครนายก 0 3731 2362 - 0 3731 3630 
    สอจ. นครปฐม 0 3425 8899 - 0 3425 9768 
    สอจ. นครพนม 0 4251 1477 - 0 4251 5406 
    สอจ. นครราชสีมา 0 4492 2625-6 - 0 4492 2627 
    สอจ. นครศรีธรรมราช 0 7535 6740  - 0 7534 6121  
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รายชื่อ 
การติดต่อ 

ที่ท างาน มือถือ โทรสาร 

4. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดั (สอจ.) 76 จังหวดั (ต่อ) 

    สอจ. นครสวรรค์ 0 5622 2231   - 0 5622 7868 

    สอจ. นนทบุร ี 0 2595 0334-5  - 0 2595 0336 

    สอจ. นราธิวาส 0 7353 2030-1 - 0 7353 2024 

    สอจ. น่าน 0 5478 3681-2  - 0 5475 1359 

    สอจ. บึงกาฬ 0 4249 2144  - 0 4249 1519 

    สอจ. บุรีรัมย ์ 0 4461 2934 - 0 4461 7182  

    สอจ. ปทุมธาน ี 0 2581 5015 - 0 2581 2111 

    สอจ. ประจวบคีรีขันธ ์ 0 3261 1580 - 0 3260 2344 

    สอจ. ปราจีนบุร ี 0 3745 2241 - 0 3745 2242 

    สอจ. ปัตตาน ี 0 7341 4295 - 0 7341 4296 

    สอจ. พระนครศรีอยุธยา 0 3533 6581 - 0 3533 6580 

    สอจ. พะเยา 0 5448 2289 - 0 5444 9641 

    สอจ. พังงา 0 7641 1980  - 0 7641-2338 

    สอจ. พัทลุง 0 7461 2416 - 0 7461 1772 

    สอจ. พิจิตร 0 5661 1177  - 0 5661 2887 

    สอจ. พิษณุโลก 0 5598 7728 - 0 5598 7730 

    สอจ. ภูเก็ต 0 7222 2754 - 0 7221 6918 

    สอจ. มหาสารคาม 0 4374 0451 - 0 4377 7545 

    สอจ. มุกดาหาร 0 4261 1302 - 0 4261 3694   

    สอจ. ยโสธร 0 4558 6035-6 ต่อ 11,16 - 0 4558 6037 

    สอจ. ยะลา 0 7321 1654  - 0 7321 1962 

     สอจ. ร้อยเอ็ด  0 4351 3337 - 0 4351 3337 

     สอจ. ระนอง 0 7782 1612 - 0 7781 2375 

     สอจ. ระยอง 0 3880 8177   - 0 3861 3649 

     สอจ. ราชบุร ี 0 3233 7932 - 0 3231 5048 

     สอจ. ลพบุร ี 0 3642 4469 - 0 3642 4470  
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รายชื่อ 
การติดต่อ 

ที่ท างาน มือถือ โทรสาร 

4. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดั (สอจ.) 76 จังหวดั (ต่อ) 

     สอจ. ล าปาง 0 5421 7326  - 0 5422 7561 

     สอจ. ล าพูน 0 5358 1199 - 0 5358 1490 

     สอจ. ศรีสะเกษ 0 4561 6152   - 0 4561 2503 

     สอจ. สกลนคร  0 4271 1686 - 0 4271 3536 

     สอจ. สงขลา 0 7431 1511 - 0 7431 1596 

     สอจ. สตูล 0 7472 2171  - 0 7472 2171-12  

     สอจ. สมุทรปราการ 0 2707 7641-5  - 0 2707 7647 

     สอจ. สมุทรสงคราม 0 3471 2907 - 0 3471 5550 

     สอจ. สมุทรสาคร 0 3441 2030 - 0 3484 0324 

     สอจ. สระแกว้ 0 3742 5056 - 0 3742 5055 

     สอจ. สระบุร ี 0 3622 2215 - 0 3631 3234 

     สอจ. สิงห์บุร ี 0 3650 7213 - 0 3650 7212 

     สอจ. สุโขทยั 0 5561 1050  - 0 5561 3532 

     สอจ. สุพรรณบุรี 0 3555 5210  - 0 3554 5601 

     สอจ. สุราษฎรธ์าน ี 0 7727 2590 - 0 7727 2270 

     สอจ. สุรินทร ์  0 4451 1980  - 0 4451 4720  

     สอจ. หนองคาย 0 4242 1272 - 0 4241 1999 

     สอจ. หนองบวัล าภ ู 0 4231 6721 - 0 4231 6723 

     สอจ. อ่างทอง 0 3561 1978 - 0 3561 2428 

     สอจ. อ านาจเจริญ 0 4552 3115-7  - 0 4552 3114 

     สอจ. อุดรธาน ี 0 4222 1119  - 0 42244 508 

     สอจ. อุตรดิตถ ์ 0 5541 1684  - 0 5541 6979  

     สอจ. อุทัยธาน ี 0 5697 0102 - 0 5697 0243 

     สอจ. อุบลราชธาน ี 0 4524 4668 - 0 4524 4669 
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รายชื่อ 
การติดต่อ 

ที่ท างาน มือถือ โทรสาร 

5. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

    ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 0 5360 0816 - 0 5321 8032-4 

    ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ล าปาง) 0 54227 201 - 0 5422 7207 

    ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) 0 5531 1172 - 0 5531 1256 

    ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) 0 5638 3565-7 - 0 5638 3565 

    ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) 0 3426 2339-40 - 0 3426 2339 

    ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) 0 2968 8534 - 0 2968 8062 

    ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) 0 3626 6202 - 0 3626 7031 

    ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) 0 3231 5395 - 0 3231 5044 

    ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) 0 4229 2817-8 - 0 4229 2819 

    ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) 0 4324 6772-3 - 0 4323 6107 

    ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) 0 4424 2818 - 0 4424 3480 

    ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชานี) 0 4528 5071-2 - 0 4528 5073 

    ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 0 3828 2381 - 0 3827 5420 

    ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) 0 7727 2789 - 0 7722 3310 

    ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) 0 7621 9329 - 0 7621 9419 

    ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) 0 7431 1882-3 - 0 7431 3419 

6. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวัด (ทสจ.) 76 จังหวดั  

    ทสจ. กระบี ่ 0 7562 2787 08 1752 0027 0 7562 2787 

    ทสจ. กาญจนบุร ี 0 3462 2910 08 1752 0485 0 3451 4415 

    ทสจ. กาฬสินธุ ์ 0 4381 1778 08 1752 0073 0 4381 1778 

    ทสจ. ก าแพงเพชร 0 5571 1288 08 1752 0127 0 5571 2956 

    ทสจ. ขอนแกน 0 4323 7971 08 1752 0131 0 4323 7279 

    ทสจ. จันทบุร ี 0 3931 3404 08 1400 0243 0 3931 3404 

    ทสจ. ฉะเชิงเทรา 0 3851 1053 08 1752 0142 0 3851 1053 

    ทสจ. ชลบุร ี 0 3839 8269 08 9969 1609 0 3839 8268 

    ทสจ. ชัยนาท 0 5641 3040 08 1752 0151 0 5641 1013 
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รายชื่อ 
การติดต่อ 

ที่ท างาน มือถือ โทรสาร 

6. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) 76 จังหวัด (ต่อ) 

ทสจ. ชัยภูม ิ 0 4481 1466 08 1752 0156 0 4481 1466 

    ทสจ. เชียงราย 0 5360 0816 08 1752 0193 0 5360 0816  

    ทสจ. เชียงใหม่ 0 5311 2725-6 08 1752 0215 0 5311 2674 

    ทสจ. ชุมพร 0 7751 2166 08 1752 0181 0 7751 2168 

    ทสจ. ตรัง 0 7521 8983 08 1752 0232 0 7522 0305 

    ทสจ. ตราด 0 3951 1157 08 1752 0252 0 3952 0057 

    ทสจ. ตาก 0 5551 2153 08 1752 0260 0 5551 2153 

    ทสจ. นครนายก 0 3731 1776 08 1752 0285 0 3731 5322 

    ทสจ. นครปฐม 0 3434 0025 08 1752 0296 0 3434 0026 

    ทสจ. นครพนม 0 4251 1272 08 1797 8483 0 4251 2135 

    ทสจ. นครราชสีมา 0 4421 4377 08 1752 0358 0 4421 4908 

    ทสจ. นครศรีธรรมราช 0 7534 1010 08 1752 0387 0 1531 8370 

    ทสจ. นครสวรรค์ 0 5622 4635 08 1752 0399 0 5622 4635 

    ทสจ. นนทบุรี 0 2580 0727-8 08 1752 0443 0 2580 0728 

    ทสจ. นราธิวาส 0 7364 2651 - 0 7364 2652 

    ทสจ. บุรีรัมย์ 0 4466 6553-4 08 1752 0482 0 4466 6553-4 

    ทสจ. นาน 0 5471 6458 08 1752 0477 0 5471 6157 

    ทสจ. บึงกาฬ 0 4249 2497 08 9710 2880 0 4249 2498 

    ทสจ. ปทุมธาน ี 0 2581 6341 08 1752 0485 0 2581 6341 

    ทสจ. ปราจีนบุร ี 0 3745 4326-7 08 1752-0538 0 3745 4326-7 

    ทสจ. ปตัตานี 0 7346 0073 08 9892 8124 0 7341 4315 

    ทสจ. ประจวบคีรีขันธ ์ 0 3260 2496 08 1752 0493 0 3260 4745 

    ทสจ. เพชรบุร ี 0 3242 5028 08 1752 0661 0 3242 5802 

    ทสจ. เพชรบูรณ์ 0 5672 9786-7 08 1752 0672 0 5672 9786-7 

    ทสจ. แพร ่ 0 5451 1637 08 4484 8556 0 5451 1637 

    ทสจ. พระนครศรีอยุธยา 0 3533 6356 08 1752 0548 0 3533 6356 



49 

รายชื่อ 
การติดต่อ 

ที่ท างาน มือถือ โทรสาร 

6. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) 76 จังหวัด (ต่อ) 

    ทสจ. พะเยา 0 5488 7112 08 1752 0557 0 5488 7113 

    ทสจ. พังงา 0 7644 0619 08 1304 8247 0 7644 0620 

    ทสจ. พัทลุง 0 7484 0823 08 1868 0529 0 7484 0822 

    ทสจ. พิจิตร 0 5661 1295 08 1752 0638 0 5661 1315 

    ทสจ. พิษณุโลก 0 5532 2630 08 1973 1789 0 5532 2652 

    ทสจ. ภูเก็ต 0 7621 1067 08 1752 0679 0 7621 1067 

    ทสจ. มหาสารคาม 0 4377 7900 08 1752 0684 0 4377 7395 

    ทสจ. แม่ฮองสอน 0 5369 5474 08 1752 0708 0 5369 5468 

    ทสจ. มุกดาหาร 0 4261 4231 08 1752 0706 0 4261 4231 

    ทสจ. ยโสธร 0 4571 5657 08 4555 4789 0 4571 5657 

    ทสจ. ยะลา 0 7321 2787 08 1752 0763 0 7321 2786 

    ทสจ. ร้อยเอ็ด 0 4351 1561 08 1752 0750 0 4351 3043 

    ทสจ. ระนอง 0 7782 4011 08 9967 4603 0 7782 3255 

    ทสจ. ระยอง 0 3861 1008 - 0 3861 4258 

    ทสจ. ราชบุร ี 0 3233 7041 - 0 3232 2037 

    ทสจ. ลพบุร ี 0 3642 7671 08 1752 0797 0 3642 7671 

    ทสจ. เลย 0 4281 1394 08 1881 8448 0 4281 1394 

    ทสจ. ล าปาง 0 5423 0550 08 1752 0799 0 5423 0551 

    ทสจ. ล าพูน 0 5351 0662 08 1752 0818 0 5351 0667 

    ทสจ. ศรีสะเกษ 0 4561 1988 08 1752 0825 0 4561 1988 

    ทสจ. สกลนคร 0 4271 3432 08 1844 3520 0 4271 3432 

    ทสจ. สระบุรี 0 3621 1037 08 9812 0348 0 3622 0454 

    ทสจ. สิงหบุรี 0 3651 1713 08 1752 0938 0 3651 1713 

    ทสจ. สุพรรณบุรี 0 3553 5426 08 1752 0964 0 3553 6054 

    ทสจ. สงขลา 0 7431 1579 08 1752 0546 0 7432 7428 

    ทสจ. สตูล 0 7471 1039 08 1752 0843 0 7472 1391 
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รายชื่อ 
การติดต่อ 

ที่ท างาน มือถือ โทรสาร 

6. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) 76 จังหวัด (ต่อ) 

    ทสจ. สมุทรปราการ 0 2183 1050 08 1752 0853 0 2183 1051 

    ทสจ. สมุทรสงคราม 0 3471 3135 08 1752 0872 0 3471 3135 

    ทสจ. สมุทรสาคร 0 3441 1681 08 1752 0899 0 3481 0300 

    ทสจ. สระแก้ว 0 3742 5500 08 9969 1610 0 3742 5039 

    ทสจ. สุราษฎร์ธาน ี 0 7728 7573 08 1752 0969 0 7728 7156 

    ทสจ. สุรินทร์ 0 4451 8133 08 1752 0982 0 4471 3475 

    ทสจ. สุโขทัย 0 5561 3352 08 1752 0955 0 5561 0635 

    ทสจ. หนองคาย 0 4242 3971 08 1752 0992 0 4242 3971 

    ทสจ. หนองบัวล าภ ู 0 4231 6707 08 1261 6395 0 4231 6707 

    ทสจ. อ่างทอง 0 3561 5995-6 08 1752 1025 0 3561 5995-6 

    ทสจ. อ านาจเจริญ 0 4552 3237 08 1857 6256 0 4552 3235-6 

    ทสจ. อุดรธาน ี 0 4224 2588 08 1752 1056 0 4224 2588 

    ทสจ. อุตรดิตถ์ 0 5541 1056 08 1379 2375 0 5544 0532 

    ทสจ. อุทัยธาน ี 0 5651 3159 08 1752 1077 0 5651 3159 

   ทสจ. อุบลราชธาน ี 0 4534 4642-3 08 1752 1124 0 4534 4643 

7. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 18 เขต 

    เขต 1 (ปทุมธานี) 0 2567 5917 08 1701 4858 02 567 2572 

    เขต 2 (สุพรรณบุรี) 0 3554 5462-4 08 1701 4873 0 3555 5614 

    เขต 3 (ปราจีนบุรี) 0 3729 1750-6 08 117 3894 0 3729 1757 

    เขต 4 (ประจวบคีรีขันธ์) 0 3282 5174-5 08 1174 3895 0 3282 5176 

    เขต 5 (นครราชสีมา) 0 4424 2967 08 1174 3896 0 4495 6223 

    เขต 6 (ขอนแก่น) 0 4346 5845 08 1174 3897 0 4346 5741 

    เขต 7 (สกลนคร) 0 4272 8207 08 1174 3898 0 4272 8256 

    เขต 8 (ก าแพงเพชร) 0 5571 0390 08 1174 3881 0 5571 0397-9 

    เขต 9 (พิษณุโลก) 0 5531 2724 08 1174 3918 0 5531 1440-1 

    เขต 10 (ล าปาง) 0 5431 3443 08 1174 3934 0 5421 7877 
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รายชื่อ 
การติดต่อ 

ที่ท างาน มือถือ โทรสาร 

7. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 18 เขต (ต่อ) 

    เขต 11 (สุราษฎร์ธานี) 0 7725 3560-1 09 2423 5556 0 7725 3560 

    เขต 12 (สงขลา) 0 7425 1160-3 08 1174 3903 0 7425 1166 

    เขต 13 (อุบลราชธานี) 0 4531 5104 08 9920 1558 0 4531 5104 

    เขต 14 (อุดรธานี) 0 4292 0613 08 9920 1580 0 4292 0610 

    เขต 15 (เชียงราย) 0 5360 2759 08 9920 1602 0 5360 2758 

    เขต 16 (ชัยนาท) 0 5647 6829 08 9920 1632 0 5647 6834 

    เขต 17 (จันทบุรี) 0 3938 9542-3 08 9920 1649 0 3938 9542 

    เขต 18 (ภูเก็ต) 0 7621 9532 08 9920 1662 0 7621 9531 

8. ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 1567 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดกระบี ่ 0 7561 2227 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดกาญจนบุร ี 0 3451 5208 - 0 3451 5208 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดกาฬสินธุ ์ 0 4381 1620 - 0 4381 1620 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดก าแพงเพชร 0 5570 5154 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดขอนแก่น 0 4323 4384 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดจันทบุร ี 0 3932 8333 09 8417 3182 0 3930 3282 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 3851 2520 ต่อ 127 - 0 3851 3259 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดชลบุร ี 0 3827 8370 - 0 3827 8370 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดชัยนาท 0 5641 1139 06 3891 7699 - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดชัยภูม ิ 0 4481 1898 ต่อ 12 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดชุมพร 0 7763 0944 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดเชียงราย 0 5315 0181 - 0 5315 0181 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดเชียงใหม ่ 0 5311 2592 - 0 5311 2702 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดตรัง 0 7521 8516 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดตราด 0 3951 9700 ต่อ 35322 - 0 3951 9700 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดตาก 0 5551 2151 - - 
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8. ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย (ต่อ) 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดนครนายก 0 3731 1325 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดนครปฐม 0 3434 0157 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดนครพนม 0 4251 1513 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดนครราชสีมา 0-4425-8417 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช 0 7534 8028 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 0 5680 3604 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดนนทบุร ี 0 2580 8726 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดนราธิวาส 0 7364 2657 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดน่าน 0 5471 6467 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดบึงกาฬ 0 4249 2500 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดบุรีรัมย ์ 0 4466 6847 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดปทุมธาน ี 0 2581 7043 - 0 2581 7043 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 0 3260 4695 - 0 3260 3983 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดปราจีนบุร ี 0 3745 4436 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดปัตตาน ี 0 7333 6727 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 0 3534 5689 - 0 3534 5689 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดพังงา 0 7648 1426 - 0 7648 1426 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดพัทลุง 0 7461 4130 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดพจิิตร 0 5661 5763 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดพิษณุโลก 0 5525 8559 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดเพชรบุร ี 0 3240 1163 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ 0 5672 9784 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดแพร ่ 0 5453 1007 09 3190 3334 - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดพะเยา 0 5444 9601 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดภูเก็ต 0 7621 3203 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดมหาสารคาม 0 4377 7298 - - 
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รายชื่อ 
การติดต่อ 

ที่ท างาน มือถือ โทรสาร 

8. ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย (ต่อ) 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดมุกดาหาร 0 4261 4777 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 5361 3007 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดยะลา 0 7320 3800 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดยโสธร 0 4571 4280 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด 0 4381 9427 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดระนอง 0 7780 0178 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดระยอง 0 3869 4007 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดราชบุร ี 0 3233 2062 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดลพบุร ี 0 3677 0134 - 0 3677 0134 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดล าปาง 0 5435 1211 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดล าพูน 0 5356 0506 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดเลย 0 4281 5092 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดศรีสะเกษ 0 4561 4545 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดสกลนคร 0 4271 2094 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดสงขลา 0 7432 1562 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดสตูล 0 7472 4404 - 0 7472 4404 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ 0 2702 5021 ต่อ 33571 - 0 2702 5021 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 0 3471 1678 - 0 3471 1678 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดสมุทรสาคร 0 3441 1251 - 0 3442 8236 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดสระแก้ว 0 3742 5575 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดสระบุร ี 0 3623 0347 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดสิงห์บุร ี 0 3650 7444 - 0 3650 7443 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดสุโขทยั 0 5561 6053 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี 0 3553 6222 - 0 3553 5377 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 0 7720 6683 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดสุรินทร์ 0 4451 2575 - - 
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รายชื่อ 
การติดต่อ 

ที่ท างาน มือถือ โทรสาร 

8. ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดหนองคาย 0 4241 1778 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดหนองบัวล าภ ู 0 4231 2746 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดอา่งทอง 0 356 15873 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดอุดรธาน ี 0 4222 1890 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดอุทยัธาน ี 0 5657 1393 - 0 5657 1392 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดอุตรดิตถ ์ 0 5540 0700 ต่อ 2194 - 0 5541 1977 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดอุบลราชธาน ี 0 4534 4621 - - 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดอ านาจเจริญ 0 4552 3176 - - 
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