
เอกสารท่ี 1 
แนวทางการจัดตัง้และการปฏิบัตงิานเครือขายประชาชน 

ในการรายงานการเฝาระวังคณุภาพส่ิงแวดลอมในชุมชนท่ีมีการทําเหมืองแร 
 

1.คําจํากัดความ หมายถึง  เครือขายประชาชนซ่ึงประกอบดวยประชาชนที่มีบานเรือนอยูหาง
จากแนวเขตประทานบัตรในรัศมี 500 เมตรหรือท่ีมีบานเรือนอยูในหมูบาน  
ซ่ึงเปนท่ีต้ังประทานบัตรหรืออยูในตําบลซ่ึงเปนท่ีต้ังประทานบัตร 

2.การคัดเลือก เครือขายประชาชนจะเลือกมาจากบุคคลอาชีพตางๆ เชน ครู อาสาสมัคร
ชุมชน  สาธารณสุขชุมชน  ประชาคมหมูบาน  นักเรียน  ประธานชมรมตางๆ  
กรรมการหมูบาน  จํานวนสมาชิกไมนอยกวา 3 คน  มีประธานเครือขาย 1 คน  
ท้ังนี้สมาชิกเครือขายตองไมเปนเจาหนาท่ีของอบต./เทศบาล 

3.บทบาทหนาท่ี จัดระบบใหสมาชิกดําเนินกิจกรรมรวมกัน  ไดแก  รายงานการเฝาระวัง
คุณภาพส่ิงแวดลอมในชุมชนท่ีมีการทําเหมืองแร ปละ 2 คร้ัง  คร้ังท่ี 1 เดือน
มิถุนายน  คร้ังท่ี 2 เดือนธันวาคม  ดังแบบรายงานท่ีแนบ  โดยกิจกรรมท่ีทํา
กันเปนลักษณะ :  (1)  มีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในเครือขาย  (2)  รวมใน
การปฏิบัติภารกิจ  (3)  ยอมรับความคิดเห็นกันอยางเทาเทียม  และ (4)  
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

4.วิสัยทัศนของเครือขาย  เครือขายประชาชนควรท่ีจะมีจุดมุงหมายในอนาคตท่ีจะชวยดูแลและเฝา
ระวังคุณภาพส่ิงแวดลอม  พรอมกับสนับสนุนใหมีการทําเหมืองแรท่ีเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอมและชุมชน 

5.กิจกรรม จัดใหมีกิจกรรมรวมกันของสมาชิก  เชน  รวมกันระดมความคิดเห็นเพื่อ
ประเมินผลกระทบในการรายงานผล  รวมกันแกปญหาในการทํางาน  รวมกัน
แกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชน  จัดทําตารางกิจกรรมไว
ใหชัดเจนท้ังในเร่ือง  เวลา  ความถ่ี  และสถานท่ี 

6.การจัดสงรายงาน ใหเครือขายจัดสงรายงานโดยตรงไปยังกลุมสงเสริมการจัดการส่ิงแวดลอม  
สํานักบริหารส่ิงแวดลอม  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร          
ถ.พระรามหก  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 

7.การจัดเก็บขอมูล สํานักบริหารส่ิงแวดลอม  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร  
จัดทําทะเบียนรายช่ือเครือขายประชาชนในแตละพื้นท่ีพรอมท่ีอยู  และเบอรโทรศัพทท่ีติดตอได  
ท้ังนี้ขอมูลดงักลาวใหถือวาเปนความลับไมอาจเผยแพรได 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารท่ี 2 

รายชื่อเครือขายภาคประชาชน 

เครือขายภาคประชาชนจังหวัดกาญจนบุร ี

เครือขายท่ี ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 ปากแพรก (1) ปากแพรก เมือง 

2 ปากแพรก (2) ปากแพรก เมือง 

3 วังไผ (1) วังไผ หวยกระเจา 

4 วังไผ (2) วังไผ หวยกระเจา 

5 เกาะสําโรง เกาะสําโรง เมือง 

6 หนองตากยา หนองตากยา ทามวง 

7 เขานอย เขานอย ทามวง 

8 ปลอก ปลอก ทองผาภูมิ 

9 ศรีมงคล (1) ศรีมงคล ไทรโยค 

10 ศรีมงคล (2) ศรีมงคล ไทรโยค 

11 ชะแล ชะแล ทองผาภูมิ 

เครือขายภาคประชาชนจังหวัดกําแพงเพชร 

เครือขายท่ี ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 พรานกระตาย พรานกระตาย พรานกระตาย 

2 ทาไม ทาไม พรานกระตาย 

เครือขายภาคประชาชนจังหวัดจันทบุร ี

เครือขายท่ี ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 ชางขาม ชางขาม นายายอาม 

2 เขาบายศรี เขาบายศรี ทาใหม 

3 สนามไชย สนามไชย นายายอาม 

เครือขายภาคประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เครือขายท่ี ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 หนองไมแกน (1) หนองไมแกน แปลงยาว 

2 หนองไมแกน (2) หนองไมแกน แปลงยาว 

3 คลองตะเกรา คลองตะเกรา ทาตะเกียบ 



4 เขาหินซอน เขาหินซอน พนมสารคาม 

เครือขายภาคประชาชนจังหวัดชลบรุี 

เครือขายท่ี ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 บางพระ บางพระ ศรีราชา 

2 บางเสร บางเสร สัตหีบ 

3 เหมือง เหมือง เมือง 

4 หนองไผแกว หนองไผแกว บานบึง 

5 หวยกะป (1) หวยกะป เมือง 

6 หวยกะป (2) หวยกะป เมือง 

7 เกาะจันทร เกาะจันทร เกาะจันทร 

8 พลวงทอง พลวงทอง บอทอง 

9 บอทอง บอทอง บอทอง 

เครือขายภาคประชาชนจังหวัดชัยนาท 

เครือขายท่ี ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 หนองมะโมง หนองมะโมง หนองมะโมง 

2 วังตะเคียน วังตะเคียน หนองมะโมง 

เครือขายภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม 

เครือขายท่ี ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 แมโปง แมโปง ดอยสะเก็ด 

2 บอแกว บอแกว สะเมิง 

3 ปงโคง ปงโคง เชียงดาว 

4 สบเต๊ียะ สบเต๊ียะ จอมทอง 

5 บานแปะ บานแปะ จอมทอง 

6 ศรีดงเย็น ศรีดงเย็น ไชยปราการ 

    

เครือขายภาคประชาชนนครศรีธรรมราช 

เครือขายท่ี ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 คลองเส คลองเส ถ้ําพรรณรา 

2 ถ้ําพรรณรา ถ้ําพรรณรา ถ้ําพรรณรา 



3 นบพิตํา นบพิตํา กิ่งอําเภอนบพิตํา 

4 ทุงใหญ ทุงใหญ ทุงใหญ 

5 ทายาง ทายาง ทุงใหญ 

6 สี่ขีด สี่ขีด สิชล 

7 ถ้ําใหญ ถ้ําใหญ ทุงสง 

8 ชะมาย ชะมาย ทุงสง 

เครือขายภาคประชาชนนครสวรรค 

เครือขายท่ี ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 หนองกระโดน (1) หนองกระโดน เมือง 

2 หนองกระโดน (2) หนองกระโดน เมือง 

3 นากลาง (1) นากลาง โกรกพระ 

4 นากลาง (2) นากลาง โกรกพระ 

5 นากลาง (3) นากลาง โกรกพระ 

6 เขากะลา (1) เขากะลา พยุหะคีรี 

7 เขากะลา (2) เขากะลา พยุหะคีรี 

8 เขากะลา (3) เขากะลา พยุหะคีรี 

9 ตาคลี (1) ตาคลี ตาคลี 

10 ตาคลี (2) ตาคลี ตาคลี 

11 สุขสําราญ สุขสําราญ ตากฟา 

12 หนองโพ หนองโพ ตาคลี 

13 ทุงทอง ทุงทอง หนองบัว 

14 เขาชายธง เขาชายธง ตากฟา 

    

    

เครือขายภาคประชาชนจังหวัดบุรีรมัย 

เครือขายท่ี ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 สวายจีก สวายจีก เมือง 

2 เสม็ด เสม็ด เมือง 

3 อิสาณ อิสาณ เมือง 



4 เจริญสุข เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ 

5 ถาวร ถาวร เฉลิมพระเกียรติ 

เครือขายภาคประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เครือขายท่ี  ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 หนองตาแตม หนองตาแตม ปราณบุรี 

2 เกาะหลัก เกาะหลัก เมือง 

3 หวยทราย (1) หวยทราย เมือง 

4 หวยทราย (2) หวยทราย เมือง 

5 หวยทราย (3) หวยทราย เมือง 

6 ทรายทอง (1) ทรายทอง บางสะพานนอย 

7 ทรายทอง (2) ทรายทอง บางสะพานนอย 

8 ทรายทอง (3) ทรายทอง บางสะพานนอย 

9 ทรายทอง (4) ทรายทอง บางสะพานนอย 

10 ทรายทอง (5) ทรายทอง บางสะพานนอย 

11 หาดขาม (1) หาดขาม กุยบุร ี

12 หาดขาม (2) หาดขาม กุยบุร ี

13 หนองพลับ หนองพลับ หัวหิน 

14 หินเหล็กไฟ หินเหล็กไฟ หัวหิน 

15 ทับใต ทับใต หัวหิน 

เครือขายภาคประชาชนจังหวัดพะเยา 

เครือขายท่ี ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 สระ สระ เชียงมวน 

2 จําปาหวาย จําปาหวาย เมือง 

เครือขายภาคประชาชนจังหวัดพิจิตร 

เครือขายท่ี ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 วังง้ิว (1) วังง้ิว กิ่งอําเภอดงเจริญ 

2 วังง้ิว (2) วังง้ิว กิ่งอําเภอดงเจริญ 

                                                         เครือขายภาคประชาชนจังหวัดพิษณุโลก 

เครือขายท่ี ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 



1 บานมุง บานมุง เนินมะปราง 

                                                         เครือขายภาคประชาชนจังหวัดเพชรบรุี 

เครือขายท่ี ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 ยางน้ํากลัดใต ยางน้ํากลัดใต หนองหญาปลอง 

2 เขากระปุก เขากระปุก ทายาง 

3 พุสวรรค (1) พุสวรรค แกงกระจาน 

4 พุสวรรค (2) พุสวรรค แกงกระจาน 

5 หวยของ หวยของ บานลาด 

6 หนองกะปุ หนองกะปุ บานลาด 

7 หนองชุมพลเหนือ หนองชุมพลเหนือ เขายอย 

8 กลัดหลวง กลัดหลวง ทายาง 

9 เขายอย เขายอย เขายอย 

เครือขายภาคประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ 

เครือขายท่ี ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 บานโตก บานโตก เมือง 

2 น้ํารอน น้ํารอน เมือง 

3 ชนแดน ชนแดน ชนแดน 

4 ตะกุดไร ตะกุดไร ชนแดน 

5 พุทธบาท พุทธบาท ชนแดน 

6 สามแยก สามแยก วิเชียรบุร ี

7 ทายดง ทายดง วังโปง 

8 วังโปง วังโปง วังโปง 

9 ศาลาลาย ศาลาลาย ชนแดน 

10 ตาดกลอย ตาดกลอย หลมเกา 

11 กันจุ กันจุ บึงสามพัน 
    

เครือขายภาคประชาชนจังหวัดแพร 

เครือขายท่ี ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 แมปาน แมปาน ลอง 



2 เวียงตา เวียงตา ลอง 

3 นาพูน นาพูน วังชิ้น 

เครือขายภาคประชาชนจังหวัดระยอง 

เครือขายท่ี ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 ชุมชนรกัษบานเพ เพ เมือง 

เครือขายภาคประชาชนจังหวัดราชบุร ี

เครือขายท่ี ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 รางบัว รางบัว จอมบึง 

2 เขาขลุง เขาขลุง บานโปง 

3 อางหิน อางหิน ปากทอ 

4 ทาเคย (1) ทาเคย สวนผ้ึง 

5 ทาเคย (2) ทาเคย สวนผ้ึง 

เครือขายภาคประชาชนจังหวัดลพบุรี 

เครือขายท่ี ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 โคกตูม โคกตูม เมือง 

2 มหาโพธิ์ มหาโพธิ์ สระโบสถ 

3 ลํานารายณ ลํานารายณ ชัยบาดาล 

4 ซับตะเคียน ซับตะเคียน ชัยบาดาล 

5 นาโสม นาโสม ชัยบาดาล 

    

เครือขายภาคประชาชนจังหวัดลําปาง 

เครือขายท่ี ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 บานหวด บานหวด งาว 

2 บานดง บานดง แมเมาะ 

3 แมตีบ แมตีบ งาว 

4 บานเอ้ือม บานเอ้ือม เมือง 

5 แมเมาะ (1) แมเมาะ แมเมาะ 

6 แมเมาะ (2) แมเมาะ แมเมาะ 

7 อางทานนํ้าใจ แมกัวะ สบปราบ 



8 เมืองมาย เมืองมาย แจหม 

9 กลุมรักษแมทาน สันดอนแกว แมทะ 

10 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา เมือง 

11 สบปาด สบปาด แมเมาะ 

12 เดนนภา หมู 13 สมัย สบปราบ 

13 ลุมนํ้าวังแมกอต แมกอด เถิน 

14 บานสา บานสา แจหม 

15 กลุมดอนไฟ ดอนไฟ แมทะ 

16 เมืองยาว เมืองยาว หางฉัตร 

17 นาสัก นาสัก แมเมาะ 

18 หัวเสือ(1) หัวเสือ แมทะ 

19 หัวเสือ (2) หัวเสือ แมทะ 

20 ประชาชนบญุนาคพัฒนา บุญนาคพัฒนา เมือง 

21 แมวะ แมวะ เถิน 

22 ทุงฮ้ัว ทุงฮ้ัว วังเหนือ 

23 ลุมนํ้าแมมอก 1 แมมอก เถิน 

24 ลุมนํ้าแมมอก 2 แมมอก เถิน 

25 แมทะ แมทะ แมทะ 

    

เครือขายภาคประชาชนจังหวัดลําพูน 

เครือขายท่ี ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 ปาพลู ปาพลู บานโฮง 

2 ปาไผ ปาไผ ลี้ 

3 ลี้ ลี้ ลี้ 

4 ดงดํา ดงดํา ลี้ 

5 แมตืน แมตืน ลี้ 

6 แมลาน แมลาน ลี้ 

7 บานโฮง บานโฮง บานโฮง 

8 ทาขุมเงิน ทาขุมเงิน แมทา 



เครือขายภาคประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ 

เครือขายท่ี ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 พราน พราน  ขุนหาญ 

เครือขายภาคประชาชนจังหวัดสระบุร ี

เครือขายท่ี  ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 เขาวง (1) เขาวง พระพุทธบาท 

2 เขาวง (2) เขาวง  พระพุทธบาท 

3 เขาวง (3) เขาวง พระพุทธบาท 

4 นายาว (1) นายาว พระพุทธบาท 

5 นายาว (2) นายาว พระพุทธบาท 

6 นายาว (3) นายาว พระพุทธบาท 

7 หินซอน (1) หินซอน แกงคอย 

8 หินซอน (2) หินซอน แกงคอย 

9 เขาดินพัฒนา (1) เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ 

10 เขาดินพัฒนา (2) เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ 

11 หนาพระลาน (1) หนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ 

12 หนาพระลาน (2) หนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ 

13 หนาพระลาน (3) หนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ 

14 ทับกวาง (1) ทับกวาง แกงคอย 

15 ทับกวาง (2) ทับกวาง แกงคอย 

16 ทับกวาง (3) ทับกวาง แกงคอย 

17 ทาตูม ทาตูม แกงคอย 

18 ชะอม ชะอม แกงคอย 

19 พระพุทธบาท (1) พระพุทธบาท พระพุทธบาท 

20 พระพุทธบาท (2) พระพุทธบาท พระพุทธบาท 

21 พุแค (1) พุแค เฉลิมพระเกียรติ 

22 พุแค (2) พุแค เฉลิมพระเกียรติ 

23 พุกราง (1) พุกราง พระพุทธบาท 

24 พุกราง (2) พุกราง พระพุทธบาท 



25 พุกราง (3) พุกราง พระพุทธบาท 

เครือขายภาคประชาชนจังหวัดสุพรรณบุร ี

เครือขายท่ี ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 หนองมะคาโมง หนองมะคาโมง ดานชาง 

2 พลับพลาไชย พลับพลาไชย อูทอง 

3 หนองโอง หนองโอง อูทอง 

4 จรเขสามพัน จรเขสามพัน อูทอง 

เครือขายภาคประชาชนจังหวัดสุราษฎรธานี 

เครือขายท่ี ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 เขานิพันธ เขานิพันธ เวียงสระ 

2 บานสอง บานสอง เวียงสระ 

3 กรูด กรูด กาญจนดิษฐ 

4 ทาอุแท ทาอุแท กาญจนดิษฐ 

5 พลายวาส พลายวาส กาญจนดิษฐ 

6 ปารอน ปารอน กาญจนดิษฐ 

7 คลองปราบ (1) คลองปราบ บานนาสาร 

8 คลองปราบ (2) คลองปราบ บานนาสาร 

9 ทุงเตาใหม ทุงเตาใหม บานนาสาร 

10 ลําพูน ลําพูน บานนาสาร 

11 พรุพี พรุพี บานนาสาร 

12 ปากแพรก ปากแพรก ดอนสัก 

13 ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก 

14 บานทําเนียบ บานทําเนียบ คีรีรัฐนิคม 

เครือขายภาคประชาชนจังหวัดสุรินทร 

เครือขายท่ี ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 นาบัว นาบัว เมือง 

2 สวาย สวาย เมือง 

3 ไพล ไพล ปราสาท 

4 ประทัดบุ ประทัดบุ ปราสาท 



เครือขายภาคประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ 

เครือขายท่ี ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 ผาเลือด ผาเลือด ทาปลา 

2 ขุนฝาง ขุนฝาง เมือง 

3 ผาจุก ผาจุก เมือง 

4 บอทอง บอทอง ทองแสนขัน 

    

    

    

เครือขายภาคประชาชนจังหวัดอุทัยธานี 

เครือขายท่ี ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 ประดูยืน ประดูยืน ลานสัก 

2 หนองยาง หนองยาง หนองฉาง 

3 น้ํารอบ น้ํารอบ ลานสัก 

เครือขายภาคประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี 

เครือขายท่ี  ชื่อเครือขาย ตําบล อําเภอ 

1 ตาเกา ตาเกา น้ําขุน 

2 ตาเกา ตาเกา น้ําขุน 

3 ตาเกา ตาเกา น้ําขุน 

4 โซง (1) โซง น้ํายืน 

5 โซง (2) โซง น้ํายืน 

6 โซง (3) โซง น้ํายืน 

7 บุเปอย (1) บุเปอย น้ํายืน 

8 บุเปอย (2) บุเปอย น้ํายนื 

9 บุเปอย (3) บุเปอย น้ํายืน 

10 บุเปอย (4) บุเปอย น้ํายืน 

11 สีวิเชียร (1) สีวิเชียร น้ํายืน 

12 สีวิเชียร (2) สีวิเชียร น้ํายืน 

13 สีวิเชียร (3) สีวิเชียร น้ํายืน 



14 โคกสะอาด โคกสะอาด น้ําขุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารท่ี 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารท่ี 4 
แบบฟอรมการจัดตั้งเครือขายภาคประชาชน 

เพื่อเฝาระวังและดูแลส่ิงแวดลอมจากการทําเหมืองแร 
 
ช่ือเครือขาย…………………………………………………………………………………………. 
ตําบล...................................อําเภอ..........................................จังหวดั................................................ 
 

รายชื่อสมาชิกเครือขาย 
 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท ลายเซ็นต 

1 

    

2 

    

3 
    

4 
    

5 
    

 
ประธานเครือขาย 

 
 

ช่ือ-สกุล....................................................................................................................................... 
 

ท่ีอยู  บานเลขที่.................หมู……….ซอย........................................ถนน.................................. 
 

ตําบล..........................................อําเภอ.............................................จังหวัด................................ 
 

รหัสไปรษณยี.................................เบอรโทรศัพทติดตอ.............................................................. 

 
 



เอกสารท่ี 5 
 

ใบสมัคร 
 

เขารวมประกวด  “อปท.นักพัฒนา  ดูแลสิ่งแวดลอมเหมืองแร” 
 

ช่ือ องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาลตําบล....................................อําเภอ........................................ 
จังหวดั.......................................................... หมายเลขโทรศัพท........................................................ 
 

มีความประสงคเขารวมโครงการโดยจะดําเนินการกจิกรรมจํานวน..............ขอ  ไดแก (โปรดเลือก) 
 ..............  ขอท่ี 1   
 ..............  ขอท่ี 2   
 ..............  ขอท่ี 3   
 ..............  ขอท่ี 4   
 ..............  ขอท่ี 5   
 ..............  ขอท่ี 6   
 ..............  ขอท่ี 7  อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................................................ 
    ............................................................................................................................... 
 
 
 
       ลงช่ือ.................................................... 
               (...................................................) 
       ตําแหนง............................................... 
             นายก หรือ ปลัด อบต./เทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
สามารถสงใบสมัครมาทางแฟกซ หมายเลข 02-354-3511 
หรือสงทางจดหมายมาท่ี  กลุมสงเสริมการจัดการส่ิงแวดลอม  สํานักบริหารส่ิงแวดลอม 
                                         กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
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