
วิธีการปฏิบัติงานการขออนุญาตน าขยะออก (สทร.ค วป.15.1) 

ค าจ ากัดความ 
      สทร. หมายถึง ส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ผอ.สทร. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
กนอ. หมายถึง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมายถึง สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว มูลฝอย หรือของเสียทั้งหมด ที่เกิดขึ้นจาก

การประกอบกิจการ รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์
เสื่อมคุณภาพ และน้ าทิ้งที่มีองค์ประกอบหรือคุณลักษณะที่เป็นอันตราย 

การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมายถึง การบ าบัด ท าลายฤทธิ์ ทิ้ง ก าจัด จ าหน่าย จ่าย
แจก แลกเปลี่ยน หรือน ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการกักเก็บไว้เพ่ือท าการดังกล่าว 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด มีดังนี้ 
 กากของเสีย หมายความว่า สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม

ก าหนดเกี่ยวกับการก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่เกิดขึ้นในท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1) ของเสียอันตราย/ ขยะอันตราย หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบ 
หรือปนเปื้อนสารอันตราย หรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตรายตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม
ก าหนดเกี่ยวกับการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น ภาชนะปนเปื้อนสารเคมี/ 
ยาฆ่าแมลง เศษผ้าเปื้อนน้ ามัน หลอดไฟ ถ่ายไฟฉาย แบตเตอรี่ใช้แล้ว Insulation 
กระป๋องสีใช้แล้ว น้ ามันเครื่องใช้แล้ว น้ าทิ้งปนเปื้อนสารเคมี/ น้ ามัน เป็นต้น 

2) ของเสียจากเรือ หมายถึง ของเสียที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานตามปกติของเรือ ได้แก่ กาก
น้ ามันจากเครื่องจักร น้ ามันเครื่องและน้ ามันไฮโดรลิกใช้แล้ว น้ าล้างถังระวางบรรทุกของ
เรือบรรทุกน้ ามัน หรือเรือบรรทุกสารเคมีเหลว น้ าสกปรก น้ าถ่วงเรือสกปรก น้ ามันและ
สารผสมอ่ืนๆ จากเรือ เป็นต้น 

3) ของเสียไม่อันตราย หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่มีองค์ประกอบหรือ
ปนเปื้อนสารอันตรายหรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตรายตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนด
เกี่ยวกับการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

ขยะมูลฝอย หมายถึง ขยะที่เกิดจากอาคารส านักงาน หรือภายในบริเวณสถานประกอบกิจการ เช่น 
เศษกระดาษ เศษอาหาร เศษถุงพลาสติก เศษแก้ว เศษไม้ เศษผ้า ภาชนะท่ีใส่อาหาร มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่ง
ที่เป็นปฏิกูลและมูลฝอย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่ไม่ได้เกิดจากกระบวนการผลิตหรือ
การประกอบกิจการโรงงาน และไมปนเปื้อนหรือผสม หรือปะปนอยู่กับของเสียอันตรายหรือของเสียอันตรายที่
มีลักษณะคุณสมบัติเป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมก าหนด 

ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ประกอบกิจการในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่ต้องรายงานผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการกากของเสีย มูลฝอย และสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากการประกอบ
กิจการ และกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ต่อส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้แก่ BLCP, PTTLNG, MTT, 
GLOW, TPT, PTTTANK, RTC, TTT, SPRC, PTTGC, NFC 

 

 



กฎหมาย ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
1) ข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 88 ว่าด้วยเรื่องการใช้บริการ การอ านวย

ความสะดวก การรักษาความปลอดภัย การควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย  
และกิจการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับท่าเรือ 

2) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 79/2554 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
กากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม 

3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
4) ประกาศ สทร. ที่ 005/2555 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากของเสีย มูลฝอย และสิ่ง

ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

วิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปบ าบัดหรือก าจัดนอกพื้นที่ท่าเรือฯ 
1) ให้ผู้ประกอบการในท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ด าเนินการ

ดังต่อไปนี้ 
1.1 แยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นขยะมูลฝอย ขยะทั่วไป และขยะอันตราย

แยกจากกันเป็นสัดส่วน จัดเก็บไว้ในที่รองรับที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนร าคาญก่อนน าไปก าจัด โดยมีชื่อหรือเครื่องหมายแสดงไว้ที่สถานที่จัดเก็บ 
หรือภาชนะที่จัดเก็บ โดยระบุชนิดหรือประเภทขยะให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1.2 การก าจัดสิ่ งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม่ ใช้แล้วให้ด าเนินการตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 และ พรบ. การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ในการยื่นขออนุญาตจากกรมโรงงาน ให้ส าเนาใบอนุญาต
พร้อมรายละเอียดแจ้งต่อ สทร. ด้วย 

1.3 การน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณพ้ืนที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตา
พุด ประเภทขยะมูลฝอยให้ผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตจาก สทร. ตามแบบค าขอ
อนุญาต การขออนุญาตดังกล่าวให้ผู้ประกอบการยื่นขอต่อ สทร. ภายในวันที่ 30 
ธันวาคม ของทุกปี 

1.4 กรณีที่ผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตน ามูลฝอยจากส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด ให้ส าเนาใบอนุญาตพร้อมรายละเอียดแจ้งต่อ สทร. ด้วย 

1.5 ให้ผู้ประกอบการรายงานผลการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และจัดส่งส าเนา
ใบ ก ากับการขนส่งในแต่ละเดือนให้ สทร. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

2) ขั้นตอนการด าเนินงานของ สทร. 
2.1 เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการรับแบบฟอร์มค าขออนุญาตพร้อมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์

และถูกต้องเบื้องต้น แล้วลงทะเบียนรับเข้าแล้วน าเสนอ ผอ.สทร. หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายต่อไป 

2.2 ผอ.สทร. หรือ ผู้ที่ ผอ.สทร. มอบหมาย พิจารณาแบบค าขออนุญาตหากไม่อนุญาตให้
แจ้งเหตุผลด้วยว่า เพราะอะไร แล้วส่งคืนผู้ขออนุญาต แต่ถ้าอนุญาต ให้ด าเนินการ
ต่อไป 

2.3 ผู้ขออนุญาตเมื่อได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ให้สามารถด าเนินตามที่ขอได้ โดยต้อง
ปฏิบัติตามข้ันตอนและกฎระเบียบของท่าเทียบเรือที่ใช้บริการอย่างเคร่งครัด 
 



2.4 เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงาน
ขนถ่ายของเสียจากเรือ ของท่าเทียบเรือกับผู้ใช้บริการ โดยบันทึกผลการตรวจสอบใน
แบบฟอร์มขออนุญาตที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดก าหนด ในกรณีที่ตรวจพบความ
ผิดปกติ ให้ด าเนินการแจ้งผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขทันที เพ่ือป้องกันความ
บกพร่องที่จะเกิดขึ้น แต่ถ้าเกิดข้อบกพร่องขึ้นจริง ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนั้น ด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติ
เรื่องการไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและการปฏิบัติงานแก้ไขและป้องกัน 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- แบบค าขอ/ หนังสืออนุญาตน ามูลฝอยออกนอกบริเวณท่าเรือมาบตาพุด (สทร.ค บฟ.15.1.1) 


