เลขที่ PW-030 CS 2565
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
เรื่อง

ขอชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ การหยุ ด ประกอบกิ จ การหลุ ม ฝั ง กลบอั น ตราย L4 ตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ ง
แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จนกว่าจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการหยุด
ประกอบกิจการหลุมฝังกลบอันตราย L4 ตามมาตรา 39 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จนกว่าจะ
แก้ไขให้แล้วเสร็จ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหนังสือที่ อก. 0305 (ก.1) /4634 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565 ถึงกรรมการผู้จัดการ
เรื่อง ให้ระงับการกระทาที่ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยเห็นควรให้บริษัท
หยุดประกอบกิจการหลุมฝังกลบอันตราย L4 อันเนื่องมาจากโรงงานได้ขออนุญาตสร้างหลุมฝังกลบอันตราย L4 ตาม
มาตรฐานรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กับทางสานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสระแก้ว เพื่อเตรียม
รองรับการบาบัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายมาฝังกลบที่หลุมฝังกลบอันตราย L4 ซึ่งเป็นหลุมฝังกลบอันตรายที่อยู่
ติดกับหลุมฝังกลบอันตราย L3 ซึ่งได้ฝังกลบกากอุตสาหกรรมไว้สูงมากและใกล้จะเต็ม ในการก่อสร้างหลุมฝั งกลบ
อันตราย L4 ได้ผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนจากทางสานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสระแก้ว จนเสร็จ และได้รับการ
อนุญาตให้เปิดดาเนินการได้ ตามบันทึกรับทราบไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) ลาดับ 7 ข้อ 14
เอกสารแนบ 1 ต่อมาทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับคาร้องจาก สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมระงับการใช้หลุมฝังกลบอันตราย L4 และมีหนังสือจาก สผ. ถึง
บริษัทให้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามจดหมายที่ ทส 1008.5/1880 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2565 เรื่ อ ง การพิ จ ารณารายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตราการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มฯ
เอกสารแนบ 2
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร:0-29429480-2 โทรสาร:0-25610591
1184/38-39 Soi Paholyothin 32 Paholyothin Rd., Chandrakasem, Chatuchak, Bangkok 10900,Thailand E-mail:info@prowaste.co.th http://www.prowaste.co.th
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หลุมฝังกลบอันตราย L4 ตาม EIA เดิมเป็นหลุมฝังกลบ ต่อมาในปี 2550 ได้มีการแก้ไข EIA จากหลุมฝังกลบ
เป็นบ่อบาบัดน้าเสีย และบ่อผึ่ง เพื่อรองรับน้าเสียในปี 2550 โดยใช้พื้นที่บางส่วน ทางผู้บริหารชุดใหม่ไม่ทราบเรื่องนี้
มาก่อนและไม่พบเอกสาร EIA ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลุมฝังกลบอันตราย L4 จึงได้ดาเนินการก่อสร้างหลุมฝังกลบ
อันตราย L4 ในพื้นที่ว่างที่เหลืออยู่อีกส่วนหนึ่งของพื้นที่หลุมฝังกลบอันตราย L4 ซึ่งไม่ได้ผ่านการขออนุญาตต่อ สผ.
ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงให้ทางสานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสระแก้ว ยกเลิกการอนุญาตให้ใช้หลุมฝังกลบ
อันตราย L4 ตามจดหมายที่ สก 0034 (2) /0356 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 เรื่อง ยกเลิกบันทึกการรับทราบการ
ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง4) ลาดับที่ 7 ข้อที่ 14 เอกสารแนบ 3 และทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกจดหมาย
ระงับการประกอบกิจการรับกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายของหลุมฝังกลบอันตราย L4 โดยการปิดระบบรหัสการ
รับกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ยกเว้นการรับกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายซึ่งรับได้ตามปกติ โดยมีคาสั่งระงับ
การประกอบกิจการหลุม L4 ตามมาตรา 39 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จนกว่าจะแก้ไขให้แล้ว
เสร็จ
“มาตรา 39 วรรค 1 ถ้าผู้ ป ระกอบกิจ การโรงงานได้ป รับปรุ งแก้ ไ ขโรงงานหรื อ ปฏิบัติ ให้ ถูก ต้ องภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดแล้ว ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายสั่งให้ประกอบกิจการโรงงานต่อไปได้”
วันที่ 28 เมษายน 2565 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง ที่ 3/2565 ให้
รับทราบว่าบริษัทจะดาเนินการขอแก้ไข EIA บริเวณพื้นที่ L4 ให้เป็นหลุมฝังกลบอันตรายเหมือนเดิม และกาลังอยู่ใน
ระหว่างดาเนินการขอเปิดรับกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายมาฝังกลบที่หลุมฝังกลบอันตราย L2 ซึ่งได้ก่อสร้างหลุมใน
พื้นที่หลุมฝังกลบอันตราย L2 ส่วนที่เหลือเสร็จแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจสอบในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นี้
เพื่อพิจารณาอนุญาตให้เปิดใช้หลุมฝังกลบอันตราย L2 และสามารถรับบาบัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้
จึงเรียนชี้แจงมาให้ทราบถึงสาเหตุการถูกสั่งหยุดประกอบกิจการหลุมฝังกลบอันตราย เป็นเหตุให้ไม่สามารถ
รับบาบัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้ รับบาบัดได้เฉพาะกากอุตสาหกรรมที่ไม่อันตราย เนื่องจากบริษัทรับ
บาบัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายประมาณ 70 % ของรายได้ทั้งหมด จึงทาให้รายได้ของบริษัทลดลงอย่างมาก

ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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สว่ นหนึงของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง.4 ประเภทโรงงาน ลําดับที 101 และ 105
(ดูข ้อที 14)
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