ระเบียบการปฏิบัติงานการกาจัดขยะ
คาจากัดความ
สทร. หมายถึง สานักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
ผอ.สทร. หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
EMR. หมายถึง ผู้แทนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมายถึง สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบ
กิจการ รวมถึง ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็ นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและ
น้าทิ้งที่มีองค์ประกอบหรือคุณลักษณะที่เป็นอันตราย
ขยะทั่วไป หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนสารอันตรายหรือมี
คุณสมบัติที่เป็นอันตราย ตามที่กาหนดในภาคผนวก 2 ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548
ขยะอันตราย หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนสารอันตรายหรือมี
คุณสมบัติที่เป็นอันตราย ตามที่กาหนดในภาคผนวก 2 ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548
ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษอาหาร ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือสิ่งที่
เป็นปฏิกูลและมูลฝอย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่ไม่ได้เกิดจากกระบวนการผลิตหรือไม่ได้เกิด
จากการประกอบกิจการโรงงานและไม่ถูกปนเปื้อนหรือผสม หรือปะปนอยู่กับขยะอันตรายหรือเป็นขยะอันตรายที่มี
ลักษณะคุณสมบัติเป็นสิ่งปฏิกูลหรือวั สดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่กาหนดในภาคผนวกที่ 6 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
แผนกงาน หมายถึง แผนกงานต่างๆ ของสานักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง พนักงาน/ ลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สทร. หรือจากหัวหน้า
พนักงานพัสดุ ให้เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานการกาจัดขยะ
ผู้ประกอบการภายนอก หมายถึง บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จากัด (SCM), ท่าเทียบเรือ บริษัท ไทย
พรอสเพอริตี เทอร์มินอล จากัด (TPT), ท่าเทียบเรือบริษัท ไทยแท้งค์ เทอร์มินัล จากัด (TTT), ท่าเทียบเรือบริษัท
โกลว์ เอส พี พี 3 จากัด (Glow SPP3), ท่าเทียบเรือบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จากัด (PTTTank), ท่าเทียบเรือ
บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จากัด (RTC)
ผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่อยู่ภายใน หมายถึง ผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่อยู่ภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
สทร. แบบชั่วคราวในการประกอบกิจการต่างๆ เช่น เพื่อการรับเหมาก่อสร้าง, การประกอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อส่งออก
เป็นต้น
บริษัทผู้รับจ้างฯ หมายถึง บริษัทผู้รับจ้างบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
กฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
1) ประกาศการนิ ค มอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยที่ 79/2554 เรื่อง วิ ธีปฏิบัติ เกี่ยวกับ การจัด การกาก
อุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม
2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548
3) ประกาศสานักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่ 005/2555 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากของ
เสีย มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
4) วิธีปฏิบัติงานการขออนุญาตนาขยะออกและการควบคุม (สทร.ค วป.15.1)

วิธีการปฏิบัติงาน
1. กรณีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ของผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่อยู่ภายใน
1.1 ผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่อยู่ภายในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จะต้องจัดเตรียมภาชนะ
รองรับ สิ่งปฏิกูล แยกประเภทตามชนิดของสิ่งปฏิกูล และจัดวางในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่
ก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมหรือผู้อื่นที่อยู่ใกล้เคียง
1.2 กรณี มีการน าขยะที่ไม่ อัน ตรายออก จะต้อ งกรอกแบบฟอร์ มใบกากับการขนส่ ง สิ่ งปฏิกู ล
(สทร.ส บฟ.25.1) โดยต้องได้รับการรับรองจากผู้บังคั บบัญชาก่อน และต้องระบุรายละเอียด
ให้ครบถ้วนตามที่แบบฟอร์มกาหนดไว้
1.3 กรณีมีการนาขยะอันตรายออก จะต้องกรอกแบบฟอร์มใบกากับการขนส่งสิ่งปฏิกูล (สทร.ส
บฟ.25.1) โดยต้องได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาก่อน และแนบเอกสารประกอบเพื่ อ
ยืนยันการจัดการขยะดังกล่าว โดยต้องระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่แบบฟอร์มกาหนดไว้
1.4 ยื่นแบบฟอร์ม สทร.ส บฟ.25.1 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ที่เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยบริเวณ Check Post เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนออกภายนอก
2. กรณีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ของผู้ประกอบการภายนอก
2.1 ผู้ประกอบการภายนอกที่มีความประสงค์นาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกพื้นที่ ให้
ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงานการขออนุญาตนาขยะออกและการควบคุม (สทร.ค วป.15.1)
2.2 ผู้ประกอบการภายนอก แต่อยู่ในพื้นที่ท่าเทียบเรือ ที่มีความประสงค์นาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้ว ที่มีการควบคุมออกจากเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จะต้องยื่นแบบฟอร์ม คา
ร้ อ งขออนุ ญ าตน าสิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว ที่ มี ก ารควบคุ ม ออกจากเขตท่ า เรื อ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.ส บฟ.25.2) ที่มีการลงนามรับรองของผู้ประสงค์นาออกและ
นายท่าเรือ/ สถานที่นั้นๆ พร้อมทั้งแนบบัญชีรายการที่นาออก ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทา
การ
2.3 งานลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ รั บ แบบฟอร์ ม แบบค าร้ อ งขออนุ ญ าตดั ง กล่ า ว แล้ ว น าส่ ง แผนกงาน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ สทร. พิจารณา เพื่อประกอบการดาเนินการ พร้อมทั้ง
ลงทะเบียนรับ ก่อนส่งให้กับ ผอ.สทร. พิจารณา
2.4 ผอ.สทร. หรื อ ผู้ ที่ ผอ.สทร. มอบหมาย พิ จ ารณาแบบคาขออนุ ญ าต หากไม่อ นุ ญาตให้
ดาเนินการแจ้งผู้ขออนุญาต เพื่อรับทราบเหตุผลและถ้าหากอนุญาตให้แจ้งผู้ขออนุญาตเพื่อ
ดาเนินการต่อไป
2.5 ผู้ขออนุญาต เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว สามารถดาเนินตามที่ขอได้ โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
และกฎระเบียบของท่าเทียบเรือที่ใช้บริการอย่างเคร่งครัด
2.6 ผู้ขออนุญาตเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จะต้องแสดงแบบฟอร์มที่ได้รับการอนุญาตแล้ว และมีการ
ลงนามครบทุกขั้นตอนกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้เจ้าหน้า ที่ตรวจสอบอีกครั้ง
หนึ่ง
เอกสารสนับสนุน
- แบบฟอร์ม ใบกากับการขนส่งสิ่งปฏิกูล (สทร.ส บฟ.25.1)
- แบบฟอร์ ม คาร้ องขออนุ ญาตน าสิ่งปฏิกูล หรือวัส ดุที่ไม่ใช้แล้ ว ที่มีการควบคุมออกจากเขตท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.ส บฟ.25.2)

