วิธีการปฏิบัติงานการขออนุญาตนาขยะออก (สทร.ค วป.15.1)
คาจากัดความ
สทร. หมายถึง สานักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
ผอ.สทร. หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
กนอ. หมายถึง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมายถึง สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว มูลฝอย หรือของเสียทั้งหมด ที่เกิดขึ้นจาก
การประกอบกิจการ รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์
เสื่อมคุณภาพ และน้าทิ้งที่มีองค์ประกอบหรือคุณลักษณะที่เป็นอันตราย
การจัดการสิ่งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมายถึง การบาบัด ทาลายฤทธิ์ ทิ้ง กาจัด จาหน่าย จ่าย
แจก แลกเปลี่ยน หรือนากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการกักเก็บไว้เพื่อทาการดังกล่าว
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด มีดังนี้
กากของเสีย หมายความว่า สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
กาหนดเกี่ยวกับการกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่เกิดขึ้นในท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1) ของเสียอันตราย/ ขยะอันตราย หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบ
หรือปนเปื้อนสารอันตราย หรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตรายตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
กาหนดเกี่ยวกับการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น ภาชนะปนเปื้อนสารเคมี/
ยาฆ่าแมลง เศษผ้าเปื้อนน้ามัน หลอดไฟ ถ่ายไฟฉาย แบตเตอรี่ใช้แล้ว Insulation
กระป๋องสีใช้แล้ว น้ามันเครื่องใช้แล้ว น้าทิ้งปนเปื้อนสารเคมี/ น้ามัน เป็นต้น
2) ของเสียจากเรือ หมายถึง ของเสียที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานตามปกติของเรือ ได้แก่ กาก
น้ามันจากเครื่องจักร น้ามันเครื่องและน้ามันไฮโดรลิกใช้แล้ว น้าล้างถังระวางบรรทุกของ
เรือบรรทุกน้ามัน หรือเรือบรรทุกสารเคมีเหลว น้าสกปรก น้าถ่วงเรือสกปรก น้ามันและ
สารผสมอื่นๆ จากเรือ เป็นต้น
3) ของเสียไม่อันตราย หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่มีองค์ประกอบหรือ
ปนเปื้อนสารอันตรายหรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตรายตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกาหนด
เกี่ยวกับการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ขยะมูลฝอย หมายถึง ขยะที่เกิดจากอาคารสานักงาน หรือภายในบริเวณสถานประกอบกิจการ เช่น
เศษกระดาษ เศษอาหาร เศษถุงพลาสติก เศษแก้ว เศษไม้ เศษผ้า ภาชนะที่ใส่อาหาร มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่ง
ที่เป็นปฏิกูลและมูลฝอย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่ไม่ได้เกิดจากกระบวนการผลิตหรือ
การประกอบกิจการโรงงาน และไมปนเปื้อนหรือผสม หรือปะปนอยู่กับของเสียอันตรายหรือของเสียอันตรายที่
มีลักษณะคุณสมบัติเป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกาหนด
ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ประกอบกิจการในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่ต้องรายงานผลการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการกากของเสีย มูลฝอย และสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากการประกอบ
กิจการ และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อสานักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้แก่ BLCP, PTTLNG, MTT,
GLOW, TPT, PTTTANK, RTC, TTT, SPRC, PTTGC, NFC

กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
1) ข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 88 ว่าด้วยเรื่องการใช้บริการ การอานวย
ความสะดวก การรักษาความปลอดภัย การควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย
และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือ
2) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 79/2554 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
กากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม
3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
4) ประกาศ สทร. ที่ 005/2555 เรื่อง วิธีปฏิบั ติเกี่ยวกับการจัดการกากของเสีย มูลฝอย และสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
วิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปบาบัดหรือกาจัดนอกพื้นที่ท่าเรือฯ
1) ให้ผู้ประกอบการในท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1.1 แยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นขยะมูลฝอย ขยะทั่วไป และขยะอันตราย
แยกจากกั น เป็ น สั ด ส่ ว น จั ด เก็ บ ไว้ ใ นที่ ร องรั บ ที่ เ หมาะสมและไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เดือดร้อนราคาญก่อนนาไปกาจัด โดยมีชื่อหรือเครื่องหมายแสดงไว้ที่สถานที่จัดเก็บ
หรือภาชนะที่จั ดเก็บ โดยระบุชนิดหรือประเภทขยะให้ ชัดเจน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.2 การก าจั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว ให้ ด าเนิ น การตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 และ พรบ. การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ในการยื่นขออนุญาตจากกรมโรงงาน ให้สาเนาใบอนุญาต
พร้อมรายละเอียดแจ้งต่อ สทร. ด้วย
1.3 การนาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตา
พุด ประเภทขยะมูลฝอยให้ผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตจาก สทร. ตามแบบคาขอ
อนุ ญาต การขออนุ ญาตดังกล่ าวให้ ผู้ ประกอบการยื่นขอต่อ สทร. ภายในวันที่ 30
ธันวาคม ของทุกปี
1.4 กรณีที่ผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตนามูลฝอยจากสานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด ให้สาเนาใบอนุญาตพร้อมรายละเอียดแจ้งต่อ สทร. ด้วย
1.5 ให้ผู้ประกอบการรายงานผลการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และจัดส่งสาเนา
ใบ กากับการขนส่งในแต่ละเดือนให้ สทร. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
2) ขั้นตอนการดาเนินงานของ สทร.
2.1 เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการรับแบบฟอร์มคาขออนุญาตพร้อมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์
และถูก ต้อ งเบื้ อ งต้ น แล้ ว ลงทะเบีย นรั บเข้า แล้ ว น าเสนอ ผอ.สทร. หรื อผู้ ที่ไ ด้รั บ
มอบหมายต่อไป
2.2 ผอ.สทร. หรือ ผู้ที่ ผอ.สทร. มอบหมาย พิจารณาแบบคาขออนุญาตหากไม่อนุญาตให้
แจ้งเหตุผลด้วยว่า เพราะอะไร แล้วส่งคืนผู้ขออนุญาต แต่ถ้าอนุญาต ให้ดาเนินการ
ต่อไป
2.3 ผู้ขออนุญาตเมื่อได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ให้สามารถดาเนินตามที่ขอได้ โดยต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบของท่าเทียบเรือที่ใช้บริการอย่างเคร่งครัด

2.4 เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงาน
ขนถ่ายของเสียจากเรือ ของท่าเทียบเรือกับผู้ใช้บริการ โดยบันทึกผลการตรวจสอบใน
แบบฟอร์มขออนุญาตที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดกาหนด ในกรณีที่ตรวจพบความ
ผิ ด ปกติ ให้ ด าเนิ น การแจ้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การแก้ ไ ขทั น ที เพื่ อ ป้ อ งกั น ความ
บกพร่ อ งที่ จ ะเกิด ขึ้น แต่ถ้ าเกิ ดข้ อบกพร่องขึ้น จริ ง ให้ เ จ้า หน้ าที่ ส านั กงานท่า เรื อ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนั้น ดาเนินการตามระเบียบปฏิบัติ
เรื่องการไม่เป็นไปตามข้อกาหนดและการปฏิบัติงานแก้ไขและป้องกัน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- แบบคาขอ/ หนังสืออนุญาตนามูลฝอยออกนอกบริเวณท่าเรือมาบตาพุด (สทร.ค บฟ.15.1.1)

