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ระเบียบกรมเจาทา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการรับรองผูใหบริการจัดเก็บและบําบัดของเสียจากเรือ
ประเภทน้ํามันใชแลว น้ําปนน้ํามันหรือเคมีภัณฑ และน้ําเสียตาง ๆ
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่กรมเจาทามีอํานาจหนาที่ในการดูแลความปลอดภัยในการคมนาคมและการสัญจรทางน้ํา
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมทางน้ํา ปองกันและปราบปรามการลักลอบทิ้งของเสียในแหลงน้ําสาธารณะและ
ทะเลภายในนานน้ําไทย ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และ
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของอนุสัญญาระหวางประเทศ วาดวยการปองกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓
และพิธีสาร ค.ศ. ๑๙๗๘ ซึ่งประเทศไทยเปนภาคี อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และเพื่อใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อธิบดีกรมเจาทา
จึง วางระเบี ย บ กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารรั บ รองผู ใ ห บ ริ การจั ด เก็ บ และบํ า บัด ของเสีย จากเรื อ
ประเภทน้ํามันใชแลว น้ําปนน้ํามันหรือเคมีภัณฑ และน้ําเสียตาง ๆ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมเจาทา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการรับรองผูใหบริการ
จัดเก็บและบําบัดของเสียจากเรือ ประเภทน้ํามันใชแลว น้ําปนน้ํามันหรือเคมีภัณฑ และน้ําเสียตาง ๆ
พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับ เมื่อพนสามสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือขอสั่งการใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใช
ระเบียบนี้บังคับแทน
ขอ ๔ ผูใดประสงคจะขอหนังสือรับรองผูใหบริการจัดเก็บและบําบัดของเสียจากเรือ ประเภท
น้ํามันใชแลว น้ําปนน้ํามันหรือเคมีภัณฑ และน้ําเสียตาง ๆ ใหยื่นคํารอง ตามแบบ ก.๕ ตอสํานัก
ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ํา หรือสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาในพื้นที่รับผิดชอบ พรอมดวย
เอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
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(๒) หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับ
มอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจ
(๓) ในกรณีที่ผูขอเปนนิติบุคคล ใหยื่นคํารองพรอมสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ที่มีอายุไมเกิน ๖ เดือน และสําเนาบัตรประชาชนของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
(๔) สําเนาใบอนุญาตอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(ก) สําเนาใบอนุญ าตจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมใหประกอบกิจการโรงงานประเภท
หรือชนิดของโรงงานลําดับที่ ๑๐๑ (ประกอบกิจการปรับคุณภาพ บําบัด หรือกําจัดของเสียรวม) หรือ
(ข) สําเนาใบอนุญาตแตงตั้งใหเปนตัวแทนของผูไดรับอนุญาตประกอบกิจการในขอ (ก)
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมใหความเห็นชอบแลว หรือ
(ค) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท ๑๐๖ ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
การนําของเสียจากเรือ (น้ํามันหรือเคมีภัณฑ) ที่ผานการใชงานแลวเพื่อนํากลับมาใชประโยชนใหม
(๕) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๖) สําเนาใบอนุญ าตประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ ๓ จากกรมธุรกิจพลัง งาน หรือ
สํานักงานพลังงานจังหวัด
(๗) สําเนาเลขประจําตัวผูดําเนินกิจการเกี่ยวกับของเสียอันตรายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(๘) หนั ง สื อ แสดงรายละเอี ย ดแนะนํ า การดํ า เนิ น กิ จ การของผู ป ระกอบการ (Company
profile) โดยมีรายละเอียดประกอบดวย
(ก) สถานที่ติดตอ ที่ตั้งโรงงาน แผนที่โรงงาน แบบแปลนแผนผังอาคาร และการติดตั้ง
เครื่องจักรในสถานประกอบการ
(ข) ผลิตภัณฑจากกิจการของผูประกอบการ (หากมี)
(ค) รายละเอียดสถานที่ป ระกอบการ โรงงาน อุป กรณ เครื่องมือเครื่องจักรที่ใชใน
กระบวนการบําบัด หรือกําจัดของเสีย หรือขั้นตอนเพื่อการนํากลับมาใชใหม ภาชนะจัดเก็บวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑพรอมภาพถาย
(ง) รายละเอียดความสามารถในการรับ และบําบัดของเสียจากเรือ พรอมทั้งจํานวน
ขนาด ประเภท และภาพถายของรถและเรือสําหรับรับสงของเสีย รวมทั้งสัญญาการวาจาง (หากมี)
(จ) รายละเอียดกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการรับ-สง ของเสียจากเรือ
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(ฉ) รายละเอียดกระบวนการ ขั้น ตอน และวิธีการนําของเสียไปบําบัด กําจัด หรือ
นํากลับมาใชใหม พรอมแบบแปลนและรายละเอียดการคํานวณออกแบบระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน
ระบบบําบัด น้ําเสีย ระบบขจัด มลพิษทางอากาศ ระบบกําจัด กลิ่น เปนตน และสําเนาใบอนุญ าต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(ช) รายละเอียดกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการกําจัดของเสียขั้นสุดทาย พรอมสําเนา
เอกสารสัญญากับบริษัทกําจัดของเสีย สัญญาจางและกําจัดของเสีย
(๙) มาตรการปองกัน ติดตาม และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมระหวางการขนถาย และบําบัด
หรือกําจัดของเสีย
(๑๐) แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุของเสียจากเรือเกิดการหกหลน รั่วไหล พรอมรายชื่อบุคคล
หนวยงานที่เกี่ยวของ และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดในกรณีเกิดเหตุ
(๑๑) หนั ง สื อ แสดงความยิ น ยอมให ก รมเจ า ท า เข า ติ ด ตามตรวจสอบสถานที่ แ ละให ข อ มู ล
รายละเอียดที่รองขอระหวางการตรวจสอบเพื่อออกหนังสือรับรองและภายหลังจากที่ไดรับหนังสือรับรอง
ขอ ๕ การพิจารณาออกหนังสือรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) เปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบการจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
(๒) มีความพรอมและความเหมาะสมของสถานที่ประกอบการที่ขอหนังสือรับรอง ทั้งอุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชบําบัด หรือกําจัดน้ํามันใชแลว น้ําปนน้ํามันหรือเคมีภัณฑ และน้ําเสียตาง ๆ
ที่รับจากเรือ
(๓) มีความพรอมและมีความสามารถจัดการของเสียไดอยางถูกตองเหมาะสมตามกระบวนการที่
เสนอตอกรมเจาทา ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยตองดําเนินการตั้งแตการรับของเสียจาก
เรือจนแลวเสร็จ หรือไดเปนผลิตภัณฑพรอมใชงานใหเสร็จสิ้นในสถานประกอบกิจการที่ขอหนังสือรับรอง
ทั้ง นี้ ตองไมสง ตอไปบําบัด กําจัด หรือปรับปรุงคุณภาพเพื่อนํามาใชใหมในสถานประกอบการอื่น
เวนแตการกําจัดของเสียขั้นสุดทายหากไมสามารถดําเนินการไดเอง
(๔) กรณีที่การกําจัดของเสียขั้นสุดทายไมไดดําเนินการเอง ตองทําสัญญากับผูใหบริการกําจัด
ของเสียขั้นสุดทายอยางชัดเจน
(๕) มีความพรอมในมาตรการปองกัน และลดผลกระทบสิ่ง แวดลอม รวมทั้งมาตรการและ
แผนแกไขเหตุฉุกเฉินตาง ๆ ที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติตามแผนไดทันที
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ขอ ๖ ผูขอรับหนังสือรับรองตองนํากรมธรรมประกันภัยความรับผิดตอความเสียหายที่จะเกิด
กับบุคคลภายนอก ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอมตามที่กรมเจาทาประกาศกําหนด มาแสดงกอนที่กรมเจาทา
จะพิจารณาออกหนังสือรับรองให
ขอ ๗ ผูไดรับหนังสือรับรองแลว จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดดังนี้
(๑) ตองปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการขนถาย การจัดเก็บและบําบัดของเสียจากเรือ
อยางถูกตองตามรายละเอียดที่ผูรับหนังสือรับรองยื่นมา
(๒) ต อ งจั ด ให มีก ารฝ กซ อมแผนฉุก เฉิน ในการขนถา ย จัด เก็บ และบํา บัด ของเสี ย จากเรื อ
อย า งนอ ยป ละหนึ่ ง ครั้ ง ทั้ ง นี้ ก อนการฝ ก ซ อมและหลั ง การฝ กซ อ มตอ งแจง และรายงานผลพร อ ม
แนบเอกสารหลักฐานการฝกซอมใหกรมเจาทาทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตกอนการฝกและหลังฝกซอม
เสร็จแลวทุกครั้ง
(๓) ต อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป อ งกั น และลดผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มตามที่ ร ะบุ ใ นรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือตามที่ระบุไวในเงื่อนไขทายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
อยางเครงครัด และเมื่อผลการติดตามตรวจสอบแสดงใหเห็นถึงปญหาสิ่งแวดลอมตองดําเนินการปรับปรุง
แกปญหานั้นโดยเร็ว
(๔) ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของ
เสียอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเครงครัด
(๕) รายงานผลการดําเนินการใหกรมเจาทาทราบเปน รายไตรมาส ตามแบบที่กรมเจาทา
กําหนด โดยตองมีรายละเอียดดังนี้
(ก) ชื่อเรือและทาเรือที่ใชบริการกําจัดของเสีย
(ข) วันเวลา รายการและปริมาณของเสีย วิธีการบําบัดหรือกําจัด ตามแบบที่กรมเจาทา
ประกาศกําหนด
(๖) ตองจัดทําประกันภัยที่มีความคุมครองตลอดระยะเวลาดําเนินการของผูรับหนังสือรับรอง
โดยตองจัดสงสําเนาการตออายุกรมธรรมประกันภัยดังกลาวใหกรมเจาทาทราบทุกครั้งภายใน ๓๐ วัน
นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาเอาประกัน ทั้งนี้ ใหแนบสําเนากรมธรรมประกันภัยทุกครั้ง ที่ยื่นคํารอง
ตอสวนราชการ เพื่อขออนุญาตนําของเสียจากเรือขึ้นมาบําบัดหรือกําจัด
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(๗) การบํา บัด หรือ กํ าจั ด ของเสี ยจากเรื อที่ ขออนุญ าตขนถา ยจากกรมเจ าท า ตอ งปฏิ บั ติ
ตามกระบวนการที่เสนอไวในการขอหนัง สือรับ รองเปนผูใหบริการจัด เก็บ และบําบัดของเสียจากเรือ
จนแลวเสร็จ เวนแตการกําจัดของเสียขั้นสุดทาย หากมิสามารถดําเนินการกําจัดไดเอง ตองสงไปกําจัด
กับผูใหบริการกําจัดกากอุตสาหกรรมที่สามารถกําจัดของเสียขั้นสุดทายได โดยใหผูรับหนังสือรับรอง
นําสําเนาสัญญาวาจางมาแสดงใหกรมเจาทาทุกครั้งเมื่อไดทําสัญญาหรือตออายุสัญญาใหม
(๘) การจัดเก็บน้ํามัน น้ําปนน้ํามันตองจัดเก็บในอุปกรณหรือภาชนะที่เหมาะสม ไมเกิดการรั่วไหล
หรือปนเปอนออกสูสภาพแวดลอม
(๙) หากผูไดรับหนังสือรับรองประสงคจะเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการขนถาย
จัดเก็บ บําบัด และกําจัดของเสีย ใหเสนอกรมเจาทาพิจารณาใหความเห็นชอบกอน
(๑๐) ตองสงสําเนาใบอนุญาตตาง ๆ ที่มีการตออายุประจําปใหกรมเจาทาทุกครั้งภายใน ๓๐ วัน
นับจากวันหมดอายุ
(๑๑) ตองปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
(๑๒) หากผูไดรับหนังสือรับรองไมปฏิบัติตามขอกําหนดหรือเงื่อนไข กรมเจาทาขอสงวนสิทธิ์
ในการยกเลิกหนังสือรับรองทันที
ขอ ๘ ใหร องอธิบ ดีกรมเจาทา ที่กํากั บ ดูแ ลสํานักความปลอดภัยและสิ่ งแวดลอมทางน้ํ า
เปนผูพิจารณาออกหนังสือรับรองตามแบบที่แนบทายระเบียบนี้ โดยสามารถกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม
จากระเบียบนี้ไดตามความเหมาะสมและจําเปน
ขอ ๙ คํารองที่ไดยื่นตอกรมเจาทาเกี่ยวกับการขออนุญาตเปนผูใหบริการจัดเก็บและบําบัด
ของเสียจากเรือประเภทน้ํามันใชแลว น้ําปนน้ํามันหรือเคมีภัณฑ และน้ําเสียตาง ๆ กอนที่ระเบียบนี้
จะมีผลใชบังคับ ใหถือวาเปนคํารองตามระเบียบนี้
ขอ ๑๐ อธิบดีกรมเจาทา เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จุฬา สุขมานพ
อธิบดีกรมเจาทา

เลขที่

กรมเจาทา
ถนนโยธา กรุงเทพฯ

หนังสือฉบับนี้ ใหไวเพื่อรับรองวา กรมเจาทา โดยสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
ทางน้ํา/สํา นั กงานเจ า ท า ภู มิภ าคสาขา.......................................
ได ต รวจสอบ..........................................................................................................................
ตั้ งอยู . .................................................................................................................................
ตามคําร อง.......................................................................................................................
แล ว เห็ น ว า มี ค วามพร อ มในการให บ ริก ารจัดเก็บและบําบัดของเสียจากเรือประเภทน้ํามันใชแลว น้ําปน
น้ํามันหรือเคมีภัณฑ และน้ําเสียตาง ๆ โดยใหปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
๑. ตองปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการขนถาย การจัดเก็บและบําบัดของเสียจาก
เรืออยางถูกตองตามรายละเอียดที่ผูรับหนังสือรับรองยื่นมา
๒. ตองจัดใหมีการฝกซอมแผนฉุกเฉินในการขนถาย จัดเก็บและบําบัดของเสียจากเรือ อยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ กอนการฝกซอมและหลังการฝกซอมตองแจงและรายงานผลพรอมแนบเอกสารหลักฐาน
การฝกซอมใหกรมเจาทาทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตกอนการฝกและหลังฝกซอมเสร็จแลวทุกครั้ง
๓. ตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่ระบุในรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือตามที่ระบุไวในเงื่อนไขทายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน อยาง
เครงครัด และเมื่อผลการติดตามตรวจสอบแสดงใหเห็นถึงปญหาสิ่งแวดลอมตองดําเนินการปรับปรุงแกปญหา
นั้นโดยเร็ว
๔. ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสีย
อันตราย พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเครงครัด
๕. รายงานผลการดําเนินการใหกรมเจาทาทราบเปนรายไตรมาส ตามแบบที่กรมเจาทากําหนด
โดยตองมีรายละเอียดดังนี้
(๑) ชื่อเรือและทาเรือที่ใชบริการกําจัดของเสีย
(๒) วันเวลา รายการและปริมาณของเสีย วิธีการบําบัดหรือกําจัด ตามแบบที่กรมเจาทา
ประกาศกําหนด
๖. ตองจัดทําประกันภัยที่มีความคุมครองตลอดระยะเวลาดําเนินการของผูรับหนังสือรับรอง
โดยตองจัดสงสําเนาการตออายุกรมธรรมประกันภัยดังกลาวใหกรมเจาทาทราบทุกครั้งภายใน ๓๐ วัน นับ
จากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาเอาประกัน ทั้งนี้ ใหแนบสําเนากรมธรรมประกันภัยทุกครั้ง ที่ยื่นคํารองตอสวน
ราชการ เพื่อขออนุญาตนําของเสียจากเรือขึ้นมาบําบัดหรือกําจัด
๗. การบําบัดหรือกําจัดของเสียจากเรือที่ขออนุญาตขนถายจากกรมเจาทา ตองปฏิบัติตาม
กระบวนการที่เสนอไวในการขอหนังสือรับรองเปนผูใหบริการจัดเก็บและบําบัดของเสียจากเรือจนแลวเสร็จ
เวนแตการกําจัดของเสียขั้นสุดทาย หากมิสามารถดําเนินการกําจัดไดเอง ตองสงไปกําจัดกับผูใหบริการกําจัด
กากอุตสาหกรรมที่สามารถกําจัดของเสียขั้นสุดทายได โดยใหผูรับหนังสือรับรองนําสําเนาสัญญาวาจางมา
แสดงใหกรมเจาทาทุกครั้งเมื่อไดทําสัญญาหรือตออายุสัญญาใหม

-๒๘. การจัดเก็บน้ํามัน น้ําปนน้ํามันตองจัดเก็บในอุปกรณหรือภาชนะที่เหมาะสม ไมเกิดการ
รั่วไหลหรือปนเปอนออกสูสภาพแวดลอม
๙. หากผูไดรับหนังสือรับรองประสงคจะเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการขนถาย
จัดเก็บ บําบัดและกําจัดของเสีย ใหเสนอกรมเจาทาพิจารณาใหความเห็นชอบกอน
๑๐. ตองสงสําเนาใบอนุญาตตาง ๆ ที่มีการตออายุประจําปใหกรมเจาทาทุกครั้งภายใน ๓๐ วัน
นับจากวันหมดอายุ
๑๑. ตองปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
๑๒. หากผูไดรับหนังสือรับรองไมปฏิบัติตามขอกําหนดหรือเงื่อนไข กรมเจาทาขอสงวนสิทธิ์
ในการยกเลิกหนังสือรับรองทันที
ใหไว ณ วันที่.........เดือน..................................พ.ศ. ..............
(ลงชื่อ) ...........................................................
(.........................................................)

