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ประกาศการทาเรือแหงประเทศไทย 
เรื่อง   การจัดเกบ็และบําบดัของเสียจากเรือ  ประเภทของเสียจากน้ํามัน 

ณ  ท่ีจอดเรอืของการทาเรอืแหงประเทศไทย 
 

 

เพ่ือใหการดําเนินการจัดเก็บและบําบัดของเสียจากเรือ  ประเภทของเสียจากน้ํามัน  ณ  ที่จอดเรือ

ของการทาเรือแหงประเทศไทยเปนไปดวยความเรียบรอย  มีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน  และสอดคลองกับ

ระเบียบกรมเจาทา  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการรับรองผูใหบริการจัดเก็บและบําบัดของเสียจากเรือ  

ประเภทน้ํามันใชแลวน้ําปนน้ํามันหรือเคมีภัณฑและน้ําเสียตาง ๆ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อาศัยอํานาจตามความ

ในขอ  ๓  และขอ  ๔  ของขอบังคับวาดวยระเบียบความปลอดภัยการใชทาเรือบริการและความสะดวก

ตาง ๆ  ของกิจการทาเรือ  พ.ศ.  ๒๔๙๔  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยขอ  ๒  และขอ  ๓  ของขอบังคับวาดวย

ระเบียบความปลอดภัยการใชทาเรือบริการและความสะดวกตาง ๆ  ของกิจการทาเรือ  พ.ศ.  ๒๔๙๕   

ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๔๙๔  จึงใหดําเนินการ  ดังนี้   

ขอ ๑ ยกเลิกประกาศการทาเรือแหงประเทศไทย  เรื่อง  การจัดเก็บและบําบัดของเสียจากเรือ  

ณ  ท่ีจอดเรือของการทาเรือแหงประเทศไทย  ลงวันท่ี  ๔  สิงหาคม  ๒๕๔๖ 

ขอ ๒ ใหเจาของเรือหรือตัวแทนเจาของเรือท่ีประสงคจะทําการจัดเก็บและบําบัดของเสีย 

จากเรือประเภทของเสียจากน้ํามัน  ณ  ท่ีจอดเรือของการทาเรือแหงประเทศไทย  ดําเนินการ  ดังนี้ 

  ๒.๑ ใหใชบริการจากผูใหบริการท่ีไดรับการรับรองจากกรมเจาทา  ตามระเบียบกรมเจาทา

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการรับรองผูใหบริการจัดเก็บและบําบัดของเสียจากเรือ  ประเภทน้ํามันใชแลว  

น้ําปนน้ํามันหรือเคมีภัณฑและน้ําเสียตาง ๆ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

  ๒.๒ แจงการทาเรือแหงประเทศไทยลวงหนาไมนอยกวา  ๒๔  ชั่วโมง  กอนทําการจัดเก็บ  

และบําบัดของเสีย  โดยย่ืนคํารองตามใบคํารองขอจัดทําการจัดเก็บและบําบัดของเสียจากเรือ  (ฝผ.  ๐๑ - ๐๑)  

แนบทายประกาศนี้ 

  ๒.๓ ควบคุมดูแลผูใหบริการจัดเก็บและบําบัดของเสียใหปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  

คําส่ัง  ประกาศของการทาเรือแหงประเทศไทยและสวนราชการท่ีเกี่ยวของโดยเครงครัด  โดยตองจัดใหมี 

ผูควบคุมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานใหบริการจัดเก็บและบําบัดของเสีย 
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  ๒.๔ ควบคุมดูแลการขนถายของเสียจากเรือไมใหกีดขวางตอการปฏิบัติงานของการทาเรือ

แหงประเทศไทย  รวมท้ังไมกอใหเกิดความเสียหายตอส่ิงแวดลอมและทรัพยสินของการทาเรือ 

แหงประเทศไทย 

  ๒.๕ จัดสงสําเนาใบคํารองขอทําการจัดเก็บและบําบัดของเสียจากเรือ  (ฝผ.  ๐๑ - ๐๑)  

และสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของใหการทาเรือแหงประเทศไทยทันทีหลังเสร็จส้ินการจัดเก็บของเสีย 

จากเรือทุกครั้ง 

ทั้งนี้  ตั้งแตวันท่ี  ๑  กันยายน  ๒๕๕๙  เปนตนไป 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เรือเอก  สุทธินนัท  หตัถวงษ 

ผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทย 

 



 

 

ฝผ. (๐๑ - ๐๑) 

ใบคํารองขอทําการจัดเก็บของเสียจากเรือ 

 

เรื่อง  การจัดเก็บและบําบัดของเสียจากเรือ ประเภทของเสียจากน้ํามัน ณ ท่ีจอดเรือของการทาเรือแหงประเทศไทย 
เรียน  .............................................................................. 
ชื่อบริษัท (COMPANY NAME) ............................................................................................................................................ 
ท่ีอยู (ADDRESS) ...............................................................................................................................................................    
โทรศัพท (TELEPHONE) .................................................. โทรสาร (FAX) ..................................................................... 
ขออนุญาตทําการจัดเก็บของเสียจากเรือ 
ชื่อเรือ  ............................................................................. เท่ียววันท่ี  .......................................................................... 
(NAME OF VESSEL)  (ESTIMATED TIME OF ARRIVAL) 
ทาเรือ / ทาท่ีเทียบ  ......................................................... จัดเก็บในวันท่ี ...........................  เวลาจัดเก็บ ................... 
(PORT / TERMINAL)  (DATE) (TIME) 
 ๑. ประเภทและปริมาณของเสีย / TYPE AND VOLUME OF WASTE 
  ๑.๑ ............................................................. ปริมาณ ............................................. ลูกบาศกเมตร 
    VOLUME m3 
  ๑.๒ ............................................................. ปริมาณ ............................................. ลูกบาศกเมตร 
    VOLUME m3 
 ๒. พาหนะจัดเก็บ / VEHICLE 
 ๒.๑ รถยนตบรรทุก 
  ขนาด ............ คิว จํานวน ............. คัน ทะเบียนรถ ................. พนักงานขับรถ ................ 
  (BURDEN     TON) (AMOUNT) (REGISTRATION NO.) (DRIVER) 
  ขนาด ............ คิว จํานวน ............. คัน ทะเบียนรถ ................. พนักงานขับรถ ................ 
  (BURDEN     TON) (AMOUNT) (REGISTRATION NO.) (DRIVER) 
 ๒.๑ เรือ ....................................... ขนาด ...................................... จํานวน ................................ 
  (SHIP TYPE) (GROSS TONAGE) (AMOUNT) 
  รายละเอียด ............................................................................................................................. 
  (DETIAL) 
 ท้ังนี้  บริษัทรับจัดเก็บและบําบัดของเสียปนน้ํามัน ตองไดรับอนุญาตเปนผูใหบริการจัดเก็บและบําบัด  
ของเสียจากเรือตามระเบียบกรมเจาทา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการรับรองผูใหบริการจัดเก็บและบําบัดของเสีย    
จากเรือ ประเภทน้ํามันใชแลว น้ําปนน้ํามันหรือเคมีภัณฑ และนําเสียตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๘ และตองปฏิบัติตามประกาศ
การทาเรือแหงประเทศไทย เรื่อง การจัดเก็บและบําบัดของเสียจากเรือ ประเภทของเสียจากน้ํามัน ณ ท่ีจอดเรือ    
ของการทาเรือแหงประเทศไทยทุกประการ 
 ขาพเจาจะปฏิบัติตามประกาศการทาเรือแหงประเทศไทยทุกประการ 
                                                                  (ลงชื่อ) ............................................................ ผูยื่นคํารอง 
                                                                          (............................................................) 
    ............. / ............. / ............. 
 

                                                                  (ลงชื่อ) ............................................................ ผูอนุมัติ 
                                                                          (............................................................) 
    ............. / ............. / ............. 
 

  
 

หมายเหต ุ สถานท่ีท่ีติดตอยื่นคํารอง 

ทาเรือกรุงเทพ     :   แผนกบรรทุกและขนถาย                                       ทาเรือแหลมฉบัง  :   แผนกบริการทา  กองบริการ 

                         โทรศัพท ๐-๒๒๖๙-๓๔๑๒, ๐-๒๒๖๙-๓๓๘๑                                        โทรศัพท ๐-๓๘๔๐-๙๒๐๙, ๐-๓๘๔๐-๙๒๑๐ 

                                                                                                               โทรสาร ๐-๓๘๔๙-๐๑๔๓ 


