วิธีปฏิบัติการขออนุญาตขนถ่ายของเสียจากเรือ
คาจากัดความ
กนอ. หมายถึง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สทร. หมายถึง สานักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
ผอ.สทร. หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
ของเสียจากเรือ หมายถึง ของเสียที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานตามปกติของเรือ ได้แก่ กากน้ามันจาก
เครื่องจักร น้ามันเครื่องและน้ามันไฮดรอลิกใช้แล้ว น้าล้างถังระวางบรรทุกของเรือบรรทุกน้ามันหรือเรือ
บรรทุกสารเคมีเหลว น้าสกปรก น้าถ่วงเรือสกปรก น้ามันและสารผสมอื่นๆ จากเรือ เป็นต้น
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด หมายถึง เขตท่าเรือที่ต้องจัดการบริการจัดเก็บและบาบัดของเสียจาก
เรือ ตามประกาศกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวีที่ 329/2545 และที่ 143/2546
เอกสารอ้างอิง
1) ข้อบั งคับ การนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ฉบับที่ 88 ว่าด้วย เรื่องการใช้บริการ การ
ให้บริการ การอานวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย การควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การป้องกันอุบัติภัยและกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือ พ.ศ.2539
2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548
3) ประกาศกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวีที่ 329/2545 ที่ 143/2546 และที่ 89/2548 เรื่อง
การบริการจัดเก็บและบาบัดของเสียจากเรือ
4) ประกาศกรมศุลกากรฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2546) ออกตามความใน พรบ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 เรื่อง
การนาของเสียจากเรือเข้ามาบาบัดหรือกาจัดจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขนถ่ายและการ
นาออกไปจากเขตกรมศุลกากร
5) อนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ตามภาคผนวก 1 MARPOL 73/78
กฎข้อบังคับ ว่าด้วย การป้องกันมลพิษจากน้ามัน
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนาของเสียจากเรือเข้ามาบาบัดหรือกาจัด
1) ของเสี ย จากเรื อที่ น าเข้ามาบ าบัดหรือก าจัด หมายถึ ง ของเสี ยซึ่ งเกิ ดขึ้น จากการปฏิบั ติงาน
ตามปกติของเรือ
2) นายเรือหรือตัวแทนเรือผู้รับมอบอานาจรายใดที่ประสงค์จะขออนุญาตนาของเสียจากเรือเข้ามา
บ าบั ด หรื อ ก าจั ด จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขในการขนถ่ า ยและการน าออกไปจากเขตท่ า เรื อ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ดังต่อไปนี้
2.1 การขนถ่ายและการนาไปบาบัดต้องดาเนินการโดยผู้ให้บริการจัดเก็บและบาบัด
ของเสียจากเรือตามที่กรมเจ้าท่าประกาศเป็นรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
ให้บริการของเสียจากเรือได้ ดังนี้
1) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ ประกอบกิจการ
โรงงานประเภทหรือชนิดของโรงงานลาดับที่ 101 (ประกอบกิจการปรับคุณภาพ บาบัดหรือกาจัดของเสียรวม)
และโรงงาน 106 (นาของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยผ่านกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม)

2) ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น ตั ว แทนของผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบ
กิจการโรงงาน 101 ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม สาหรับโรงงานประเภท 106 ไม่
อนุญาตให้มีการแต่งตั้งผู้แทน
2.2 การนาของเสียจากเรือเข้ามาบาบัดหรือกาจัดต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขนถ่าย
และการน าออกไปจากเขตกรมศุลกากร ตามประกาศกรมศุล กากรฉบับที่ 33
(พ.ศ. 2546) ออกตามความใน พรบ. ศุลกากร พ.ศ. 2469
2.3 ขั้นตอนการนาของเสียจากเรื อเข้ามาบาบัดหรือกาจัดให้นายเรือ หรือตัวแทนเรือ
ผู้รับมอบอานาจ ดาเนินการดังนี้
1) ยื่นคาร้องขอนาของเสียจากเรือเข้ามาบาบัดหรือกาจัด ตามฟอร์มขอ
อนุญาตที่ สทร. กาหนดล่วงหน้าก่อนนาของเสี ยออกจากเรือไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ ณ อาคารสานักงาน
สทร.
2) ยื่นหนังสือว่าจ้างหรือหนังสือมอบอานาจให้ผู้ให้บริการมาจัดเก็บและ
บาบัดของเสียจากเรือ และจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการขออนุญาตต่อ สทร. ดังนี้
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- หนังสือรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่รับรองว่าเป็นประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ลาดับที่ 101 หรือ 106
- ถ้าเป็นตัวแทนในการจัดหา รวบรวมของเสียจากเรือจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากนิติบุคคลที่
รับรองว่าเป็นโรงงานลาดับที่ 101 และมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งตัวแทนจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สาหรับโรงงานประเภท 106 ไม่อนุญาตให้มีการแต่งตั้งผู้แทน
- มีระบบใบกากับการขนส่ง (Manifest System) และดาเนินการตามเงื่อนไขของใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
- เอกสารรายละเอี ย ดการประกอบกิ จการ (Profile Document) ของทั้งนิ ติบุ คคล
ประกอบด้วยรายละเอียดการประกอบกิจการ วิธีการเก็บรวบรวมของเสียจากเรือ เทคนิค/
วิธีการบาบัดของเสีย การขนส่งของเสียจากท่าเรือไปยังโรงงานบาบัด รายละเอียดแนวทางใน
การป้องกันอันตรายจากการขนส่งของเสีย (แผนฉุกเฉิน) และเอกสารประกันภัยต่อความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น
2.4 ขั้นตอนการดาเนินงานของ สทร.
1) เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการรับแบบฟอร์มคาขออนุญาตพร้อมทั้งตรวจสอบ
ความสมบูรณ์และถูกต้องเบื้องต้น แล้วลงทะเบียนรับเข้าแล้วนาเสนอ ผอ.สทร. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต่อไป
2) ผอ.สทร. หรือ ผู้ที่ ผอ.สทร. มอบหมาย พิจารณาแบบคาขออนุญาต
หากไม่อนุญาตให้แจ้งเหตุผลด้วยว่า เพราะอะไร แล้วส่งคืนผู้ขออนุญาต แต่ถ้าอนุญาต ให้ดาเนินการต่อไป
3) ผู้ขออนุญาตเมื่อได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ให้สามารถดาเนินตามที่
ขอได้ โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบของท่าเทียบเรือที่ใช้บริการนั้นอย่างเคร่งครัด
4) เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบการควบคุม
การปฏิ บั ติ ง านขนถ่ า ยของเสี ย จากเรื อ ของท่ า เที ย บเรื อ กั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร โดยบั น ทึ ก ผลการตรวจสอบใน
แบบฟอร์มขออนุญาตที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดกาหนด ในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติ ให้ดาเนินการ
แจ้งผู้รับผิดชอบดาเนินการแก้ไขทันที เพื่อป้องกันความบกพร่องที่จะเกิดขึ้น แต่ถ้าเกิดข้อบกพร่องขึ้นจริง ให้

เจ้าหน้าที่สานักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนั้น ดาเนินการตามระเบียบปฏิบัติ
เรื่องการไม่เป็นไปตามข้อกาหนดและการปฏิบัติงานแก้ไขและป้องกัน
5) กรณีที่มีการรั่ว ไหลของเสี ยจาพวกน้ามั นเสีย (Waste Oil) ให้
ดาเนินการตามแผนฉุกเฉินของท่าเทียบเรือที่ใช้บริการ
6) เมื่อถ่ายของเสียแล้วเสร็จ ให้นาใบกากับการขนส่ง Manifest form ซึ่ง
ระบุประเภทของเสีย ท่าเทียบเรือที่ใช้บริการ ชื่อเรือสินค้า ปริมาณของเสีย และแหล่งรับกาจัด ยื่นต่อ สทร.
เพื่อใช้ประกอบในการออกหนังสือรับรองการกาจัดของเสียให้แก่เรือ
เอกสารสนับสนุน
- แบบฟอร์ม ขออนุญาตขนถ่ายของเสียที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.ค บฟ.15.9.1)

