
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ ศูนยบริการกําจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดํา) สํานักงานภาคตะวันออก 

ถึง ……………………………………………………………..    โทรศัพท: 0 2502 0900-97 โทรศัพท: 0 2452 8310-24, 0 2452 8333, 08 1830 2562  โทรศัพท: 0 3860 7680, 0 3860 7682-3 

จาก …………………………………………………………….   โทรสาร: 0 2502 0998-99 โทรสาร: 0 2416 5117, 0 2415 3817 โทรสาร: 0 3860 7681 

   สํานักงานภาคเหนือ โทรศัพท: 0 53582 898 โทรสาร: 0 53582 897 

ใบกําหนดการขนสงกากอุตสาหกรรม 

ชื่อบริษัท ………………………………………………………………… โทรศัพท ……………………………………….  แฟกซ ………………………………………..  สถานที่รับกาก ………………………………………………….. 

ชื่อกาก  1. …………………………………………………………………… Waste Code ……………………………  ปริมาณของเสีย …………………….. ตัน วิธีการบําบัด ………………………………….. 

 2. …………………………………………………………………… Waste Code ……………………………  ปริมาณของเสีย …………………….. ตัน วิธีการบําบัด ………………………………….. 

 3. …………………………………………………………………… Waste Code ……………………………  ปริมาณของเสีย …………………….. ตัน วิธีการบําบัด ………………………………….. 

วันที่กําหนดใหเก็บกาก ………………………………………………….               เชา  บาย               หลัง 18.00 น. (ระบ)ุ ……………………               ภาชนะบรรจุ            ถุง       ถัง               อื่นๆ....................... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
ลงนามผูแจงกําหนดการขนสง (ตัวบรรจง) ………………………… เจาหนาที่ที่สามารถติดตอไดเมื่อรถขนสงไปรับกากของเสีย (ตัวบรรจง) ……………………….………โทรศพัท…………............................    F-200-004 6_05/07/56 

ขอปฏิบัติในการใชบริการในการขนสงกากของเสียอุตสาหกรรม 

1. เมื่อบริษัทฯ ไดรบัใบกําหนดการขนสงกากอุตสาหกรรมจากทานแลว หากทานตองการเปลี่ยนแปลงตารางการขนสงโปรดแจงใหเจาหนาที่สนับสนุนการขายทราบลวงหนาอยางนอย 24 ชั่วโมง 

2. หากกากของเสียฯ เปนชนิดที่ตองการบรรจุถัง จะตองบรรจุถังขนาด 200 ลิตร มีฝาถังปดมิดชิด (บรรจุ 90 เปอรเซนตของถัง) โดยไมมีการรั่วซึมโดยเด็ดขาด ตลอดจนจะตองติดสติกเกอรแจงชนิดกากฯ ใหชัดเจนทุกถัง 

3. หากประสงคจะสงกากของเสียมากกวา 1 ชนิดมาในรถเที่ยวเดียวกัน โปรดบรรจุกากใสภาชนะที่ปลอดภัยจากการรัว่ไหลและวางบนพาเลท หรือบรรจุในถัง 200 ลิตร ที่มีฝาปดมิดชิดพรอมติดสตกิเกอรระบปุระเภทของกากของเสยีใหชัดเจนทุกชนิด 

4. กรุณาตรวจสอบชนิดของกากของเสียใหตรงกับขอมูลในใบกําหนดการขนสงกากอุตสาหกรรม หรือใบกาํกบัการขนสงกอนนําขึ้นรถทุกครั้ง 

5. หากตรวจสอบแลวพบวาการบรรจุกากอยูในสภาพไมเรียบรอย หรอืภาชนะบรรจุรั่วซึม บริษัทฯ จะไมนําของเสยีขึ้นรถขนสงโดยเด็ดขาด ซึ่งทานจะตองชําระคาขนสงในเที่ยวนั้นๆ ตามราคาที่ไดตกลงกันไวในใบเสนอราคา หรือสัญญาการใหบริการ 

6. กรุณาจัดเตรยีมพนักงานสาํหรับการนาํถังกากของเสียขึ้นรถในวันและเวลาที่ระบุในใบกําหนดการขนสงกากอุตสาหกรรม  หากบรรจกุากของเสียไวในถัง 200 ลิตร โปรดจัดเตรยีมรถโฟลคลฟิทพรอมพนักงานขับรถเพื่อขนของเสียขึ้นรถขนสง 

การขออนุญาต 

นํากากออกนอกบริเวณโรงงาน 
      ไดรับอนุญาต 

ตั้งแตวันที่................................... 

ถึงวันที่........................................ 

      ยังไมไดรับอนุญาต 

      ไมเขาขายโรงงานฯ 

       ประเภทรถขนสง Tanker  5 Cu.M. รถบรรทุกน้ําเสีย ขนาดบรรจุประมาณ   5 ตัน 

 Tanker 10 Cu.M. รถบรรทุกน้ําเสีย ขนาดบรรจุประมาณ 10 ตัน 

 Tanker 15 Cu.M. รถบรรทุกน้ําเสีย ขนาดบรรจุประมาณ 13 ตัน 

 Tanker 20 Cu.M. รถบรรทุกน้ําเสีย ขนาดบรรจุประมาณ 20 ตัน 

 Acid Tanker  รถบรรทุกน้ําเสียที่เปนสารกัดกรอนได ขนาดบรรจุประมาณ 10 ตัน 

 Pick Up     รถกระบะบรรทุกกากฯ ของแข็ง ขนาดบรรจุประมาณ 1 ตัน หรือ 4 ถัง 200 ลิตร (ภาชนะบรรจุเปนถุง หรือถัง หรือพาเลท) 

 Small Truck (ตู) รถตูบรรทุกกากฯ ของแข็ง ขนาดบรรจุประมาณ 3 ตัน หรือ 3 พาเลท หรือ 12 ถัง 200 ลิตร (ภาชนะบรรจุเปนถุง หรือถัง หรือพาเลท) 

 Small Truck (Dump) รถ 6 ลอ (ดัมพ) บรรทุกกากฯ ของแข็ง ขนาดบรรจุประมาณ 5 ตัน หรือ 5 ลบ.ม. (ภาชนะบรรจุเปนถุง) 

 Dump Truck  รถ 10 ลอ (ดัมพ) บรรทุกกากฯ ของแข็ง ขนาดบรรจุประมาณ 10 ตัน  (ภาชนะบรรจุเปนถุง) 

 Dump Trailer รถ 18 ลอ (ดัมพ) บรรทุกกากฯ ของแข็ง ขนาดบรรจุประมาณ 18 ตัน (ภาชนะบรรจุเปนถุง) 

 Drum Semi Trailer (Flat Bed) รถบรรทุกกากฯ ของแข็งพื้นเรียบ (บรรทุกกากฯ ที่วางบนพาเลท)  

 Drum Semi Trailer (ตู) รถ 18 ลอ บรรทุกกากฯ ของแข็ง ขนาดบรรจุประมาณ 18 ตัน หรือ 18 พาเลท (ภาชนะบรรจุเปนถุง หรือถัง หรือพาเลท) 

 Roll Off Truck รถบรรทุกกากฯ ของแข็ง ขนาดบรรจุประมาณ 10 ตัน หรือ 10 ลบ.ม. สามารถถอดกลองวางกลองบรรทุกบนพื้นราบได (บรรจุกากไมเกินระดับที่กําหนด) 

 Roll Off Drum รถบรรทุกกากฯ ของแข็ง ขนาดบรรจุประมาณ 10 ตัน และเปดขางได หรือ 8 พาเลท หรือ 36 ถัง 200 ลิตร หรือ 10 ลบ.ม. (ภาชนะบรรจุเปนถุง หรือถัง หรือพาเลท)

 Roll Off Trailer รถบรรทุกกากฯ ของแข็ง ขนาดบรรจุประมาณ 10 ตัน หรือ 10 ลบ.ม./กลอง (จํานวน 2 กลอง) (บรรจุกากไมเกินระดับที่กําหนด) 

 Lugger Truck รถบรรทุกกากฯ ของแข็งลักษณะเปยก ขนาดบรรจุประมาณ 6 ตัน หรือ 6 ลบ.ม.   (บรรจุกากไมเกินระดับที่กําหนด) 

 Lugger Trailer รถบรรทุกกากฯ ของแข็งลักษณะเปยก ขนาดบรรจุประมาณ 6 ตัน หรือ 6 ลบ.ม./กลอง (จํานวน 2 กลอง) (บรรจุกากไมเกินระดับที่กําหนด) 

 

 

          ขอใชบริการเจาหนาที่ชวยหนางาน…..............คน 

          จํานวนเงิน............................................บาท/คน 


