ตามที่ประเทศไทยเริ่มบังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวกับการปนเปื้ อนในดินและนา้ ใต้ ดิน อาทิ กฎกระทรวง
ควบคุ ม การปนเปื้ อนในดิ น และน้า ใต้ ดิ น ภายในบริ เ วณโรงงาน พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดเกณฑ์การปนเปื้ อนในดินและนา้ ใต้ ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและนา้ ใต้ ดิน
การแจ้ งข้ อมูล รวมทั้งการจัดทารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนา้ ใต้ ดิน และรายงานเสนอมาตรการ
ควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้ อนในดิน และน้าใต้ ดิน พ.ศ. 2559 ทาให้ โรงงานในกลุ่มประเภท 12
โรงงาน ตามบัญชีแนบท้ ายกฎกระทรวงฯ ต้ องจัดให้ มีการตรวจสอบคุณภาพดินและนา้ ใต้ ดินภายในบริเวณ
โรงงาน พร้ อมจัดทาและส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนา้ ใต้ ดินให้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ภายในกาหนดเวลาที่กฎหมายกาหนด นั้น
บริ ษั ท ของเราเป็ นบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษางานด้ านวิ ศ วกรรมและสิ่ ง แวดล้ อม ซึ่ ง มี ผ้ ู ทรงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
สถาบันการศึกษาชั้นนา และทีมงานที่มีประสบการณ์ในการดาเนินงานตรวจสอบติดตามการปนเปื้ อนในดิน
และนา้ ใต้ ดินภายในบริเวณโรงงานตามกฎหมายฯ โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ได้ แก่
 งานให้ คาปรึกษาด้ านการตรวจสอบการปนเปื้ อนในดินและนา้ ใต้ ดิน

ภายในบริเวณโรงงาน
 งานสารวจพื้นที่โรงงาน/กิจกรรมที่มีศักยภาพที่อาจก่อให้ เกิดการ
ปนเปื้ อนในดินและนา้ ใต้ ดิน
 งานวางแผนกาหนดจุดติดตั้งบ่อสังเกตการณ์นา้ ใต้ ดินและกาหนด
ทิศทางการไหลของนา้ ใต้ ดิน
 ให้ ความรู้ความเข้ าใจและจัดทารายการบัญชีสารเคมี (Chemical
inventory) เพื่อประเมินหาเกณฑ์ปนเปื้ อนในดินและนา้ ใต้ ดินของ
สารเคมีท่มี ีศักยภาพก่อให้ เกิดการปนเปื้ อน
 จัดทารายงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

(ภาคผนวกที่ 3)
และรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนา้ ใต้ ดินตามกฎกระทรวง
ควบคุ ม การปนเปื้ อนในดิ น และน้ า ใต้ ดิ น ภายในบริ เ วณ โรงงาน
(ภาคผนวกที่ 4)

ติดตั้งบ่อสังเกตการณ์นา้ ใต้ ดนิ
 งานขุดเจาะหลุมสารวจ (Soil boring) ด้ วยเครื่องเจาะ Rotary Drilling Rig
 งานวิเคราะห์จาแนกลักษณะชั้นดิน
 งานติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ฯ (Well Installation)
 งานติดตั้งฝาป้ องกันบ่อฯ และเสาป้ องกันบ่อฯ
 งานสารวจระดับของบ่อสังเกตการณ์ฯ (Well Surveying)
 รายงานผลการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์นา้ ใต้ ดินและข้ อมูลสารวจชั้นดิน

การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและนา้ ใต้ ดิน
 งานเก็บตัวอย่างดินที่ช้ันความลึกตามกาหนด
 งานตรวจวัดระดับนา้ ใต้ ดน
ิ
 งานตรวจวัดสภาพทางกายภาพของตัวอย่างนา้ ใต้ ดน
ิ
 งานเก็บตัวอย่างนา้ ใต้ ดินโดยใช้ เครื่องมือเฉพาะทาง
 งานเก็บรักษาตัวอย่างดินและนา้ ใต้ ดินส่งไปวิเคราะห์ท่ห
ี ้ องปฏิบัติการ
 งานวิเคราะห์ความเข้ มข้ นของการปนเปื้ อนในตัวอย่างดินและนา้ ใต้ ดิน โดยห้ องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ท่ไี ด้ รับการ
เห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Reference Sites (Part: Consultation/Reporting/Drilling&Well Installation/Lab Analysis)
 บริษทั โรงงานกระดาษเทนมา (ประเทศไทย) จากัด
 บริษทั อาราคาวา เคมิคลั (ไทยแลนด์) จากัด
 บริษทั ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จากัด (สานักงานใหญ่/สาขา)
 บริษทั เอเชีย แปซิ ฟิค ปิ โตรเคมิคอล จากัด
 บริษทั เอ็น.ไอ.เอ็ม. จากัด
 บริษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี (มหาชน) จากัด
 บริษทั วาย เค เค (ประเทศไทย) จากัด
 บริษทั เตเตระ เซอร์วิส จากัด

 บริษทั สยามพรหมประทาน จากัด
 ห้างหุน้ ส่วนจากัด วัฒนะปิ โตร ซัพพลาย จากัด
 บริษทั อินเตอร์พรีทีฟ จากัด
 บริษทั สยามมิตซุย คาสติ้ ง จากัด
 โรงงานไทยส่งเสริมวิสาหกิจ
 บริษทั ฮีดากา เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (7 สาขา)
 บริษทั ฮีดากา เวสต์ แมนเนจเมนท์ จากัด
 บริษทั ฮีดากา ซู ซูโทกุ (ประเทศไทย) จากัด

ทั้งนี้ กฎหมายกาหนดให้ กลุ่ม 12 ประเภทโรงงานตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ
ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2560!!!
ให้คาปรึกษาแนวทางการดาเนินงานตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้ อน
ในดินและน้ าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน

ปรึกษาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ี โทร. 08 5427 9666 , 09 4996 1449
บริษทั กรีน ซัสเทนอะบิลิตี้ คอนเซ้าท์แทนท์ จากัด
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