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ระเบียบกรมเจาทา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการรับรองผูใหบริการจัดเก็บและบําบัดของเสียจากเรือ
ประเภทขยะ และกากของเสียตาง ๆ
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่กรมเจาทามีอํานาจหนาที่ในการดูแลความปลอดภัยในการคมนาคมและการสัญจร ทางน้ํา
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมทางน้ํา ปองกันและปราบปรามการลักลอบทิ้งของเสียในแหลงน้ําสาธารณะและ
ทะเลภายในนานน้ําไทย ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และ
เพื่ อ ให เ ป น ไป ตามข อ กํ า หนดของอนุ สั ญ ญาระหว า งประเทศ ว า ด ว ยการป อ งกั น มลพิ ษ จากเรื อ
ค.ศ. ๑๙๗๓ และพิธีสาร ค.ศ. ๑๙๗๘ ซึ่งประเทศไทยเปนภาคี อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และเพื่อใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
อธิบดีกรมเจาทาจึงวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับรองผูใหบริการจัดเก็บและบําบัดของเสีย
จากเรือ ประเภทขยะ และกากของเสียตาง ๆ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมเจาทา วาดว ยหลักเกณฑและวิธีการรับ รองผูให
บริการจัดเก็บและบําบัดของเสียจากเรือ ประเภทขยะ และกากของเสียตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับ เมื่อพนสามสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือขอสั่งการใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใช
ระเบียบนี้บังคับแทน
ขอ ๔ ผูใดประสงคจะขอหนังสือรับรองผูใหบริการจัดเก็บและบําบัดของเสียจากเรือ ประเภทขยะ
และกากของเสียตาง ๆ ใหยื่นคํารอง ตามแบบ ก.๕ ตอสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ํา
หรือสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาในพื้นที่รับผิดชอบ พรอมดวยเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
(๒) หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของ
ผูรับมอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจ
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(๓) ในกรณีที่ผูขอเปนนิติบุคคล ใหยื่นคํารองพรอมสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ที่มีอายุไมเกิน ๖ เดือน และสําเนาบัตรประชาชนของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
(๔) สําเนาใบอนุญ าตจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมใหป ระกอบกิจการโรงงานประเภทหรือ
ชนิดของโรงงานลําดับที่ ๑๐๕ (ประกอบกิจการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลที่เปนของเสียอันตราย)
(๕) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จากองคกรปกครองสวนทองถิน่
(๖) สําเนาเลขประจําตัวผูดําเนินการเกี่ยวกับของเสียอันตราย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(๗) หนังสือแสดงรายละเอียดแนะนําการดําเนินกิจการของผูประกอบการ (Company profile)
โดยมีรายละเอียดประกอบดวย
(ก) สถานที่ติดตอ ที่ตั้งโรงงาน แผนที่โรงงาน แบบแปลนแผนผัง อาคาร และการติดตัง้
เครื่องจักรในสถานประกอบการ
(ข) ผลิตภัณฑจากกิจการของผูประกอบการ (หากมี)
(ค) รายละเอียดสถานที่ประกอบการ โรงงาน อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชใน
กระบวนการคัดแยก หรือฝงกลบ พรอมภาพถาย
(ง) รายละเอียดความสามารถในการรับ และกําจัดของเสียประเภทขยะจากเรือ พรอมทั้ง
จํานวน ขนาด ประเภท และภาพถายของรถและเรือสําหรับรับสงของเสีย รวมทั้งสัญญาจาง (หากมี)
(จ) รายละเอียดกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการรับ-สง ของเสียจากเรือ
(ฉ) รายละเอียดกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการนําคัดแยก กําจัด ฝงกลบขยะ และ
กากของเสียจากเรือ พรอมแบบแปลนและรายละเอียดการคํานวณออกแบบที่เกี่ยวของ และสําเนา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(ช) รายละเอียดกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการกําจัดของเสียขั้นสุดทาย พรอมสําเนา
เอกสารสัญญากับบริษัทกําจัดของเสีย สัญญาจางและกําจัดของเสีย
(๘) มาตรการปองกัน ติดตาม และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมระหวางการขนถาย คัดแยก
กําจัด หรือฝงกลบกากของเสีย รวมทั้งมาตรการในการปองกันการหกหลน รั่วซึมของขยะและกากของ
เสียระหวางการขนสง
(๙) แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุของเสียจากเรือเกิดหกหลน รั่วไหล พรอมรายชื่อบุคคล
หนวยงานที่เกี่ยวของ และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
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(๑๐) หนั ง สื อแสดงความยิ น ยอมให ก รมเจ าท า เข า ติด ตามตรวจสอบสถานที่ แ ละใหข อ มู ล
รายละเอียดที่กรมเจาทารองขอระหวางการดําเนินการตรวจเพื่อออกหนังสือรับรองและภายหลังจาก
ที่ไดรับหนังสือรับรอง
ขอ ๕ การพิจารณาออกหนังสือรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) เปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบการจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
(๒) มีความพรอมและความเหมาะสมของสถานที่ประกอบการที่ขอหนังสือรับรอง ทั้งอุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องจักรในการคัดแยก กําจัด ฝงกลบขยะ ขยะปนเปอนน้ํามัน ขยะจากเรือ
(๓) มีความพรอมและความสามารถในการดําเนินการจัดการของเสียไดอยางถูกตองเหมาะสม
ตามกระบวนการที่เสนอตอกรมเจาทา ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยตองดําเนินการตั้งแต
การรับ ของเสียจากเรือจนแลว เสร็จในสถานประกอบกิจการที่ขอหนัง สือรับ รอง ทั้งนี้ ตองไมสง ไป
ดําเนินการตอในสถานประกอบการอื่น เวนแตการกําจัดของเสียขั้นสุดทายหากไมสามารถดําเนินการไดเอง
(๔) กรณีที่การดําเนินการกําจัดของเสียขั้นสุดทายที่ไมไดดําเนินการเอง ตองมีการทําสัญญากับ
ผูใหบริการกําจัดของเสียขั้นสุดทายอยางชัดเจน
(๕) มีความพรอมและมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งมาตรการและแผน
แกไขเหตุฉุกเฉินตาง ๆ ที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติตามแผนไดทันที
ขอ ๖ ผูขอรับหนังสือรับรองตองนํากรมธรรมประกันภัยความรับผิดตอความเสียหายที่จะเกิด
กับบุคคลภายนอก ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอมตามที่กรมเจาทาประกาศกําหนด มาแสดงกอนที่กรมเจาทา
จะพิจารณาออกหนังสือรับรองให
ขอ ๗ ผูไดรับหนังสือรับรองแลวจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดดังนี้
(๑) ผูไดรับหนังสือรับรองตองปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการขนถาย การคัดแยก
กําจัด และฝงกลบของเสียจากเรืออยางถูกตองตามหลักวิชาการ
(๒) ตองจัดใหมีการฝกซอมแผนฉุกเฉินในการขนถาย จัดเก็บ คัดแยก ฝงกลบของเสียจากเรือ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้กอนการฝกซอมและหลังการฝกซอมตองแจงและรายงานผลพรอมแนบเอกสาร
หลักฐานการฝกซอมใหกรมเจาทาทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตกอนการฝกและหลังฝกซอมเสร็จทุกครั้ง
(๓) ต อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป อ งกั น และลดผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มตามที่ ร ะบุ ใ นรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือตามที่ระบุไวในเงื่อนไขทายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
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อยางเครง ครัด และเมื่อผลการติดตามตรวจสอบแสดงใหเห็น ถึง ปญหาสิ่งแวดลอม ตองดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขปญหานั้นโดยเร็ว
(๔) ตองปฏิบัติต ามประกาศกระทรวงอุต สาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับ การขนส ง
ของเสียอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๗ อยางเครงครัด
(๕) รายงานผลการดําเนินการใหกรมเจาทาทราบเปนรายไตรมาส ตามแบบที่กรมเจาทากําหนด
โดยตองมีรายละเอียดดังนี้
(ก) ชื่อเรือและจุดจอดเรือที่ใชบริการกําจัดของเสีย
(ข) วันเวลา รายการและปริมาณของเสีย วิธีการบําบัดหรือกําจัด ตามแบบที่กรมเจาทา
ประกาศกําหนด
(๖) ตองจัดทําประกันภัยที่มีความคุมครองตลอดระยะเวลาดําเนินการของผูรับหนังสือรับรอง
โดยตองจัดสงสําเนาการตออายุกรมธรรมประกันภัยดังกลาวใหกรมเจาทาทราบทุกครั้งภายใน ๓๐ วัน
นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาเอาประกัน ทั้งนี้ ใหแนบสําเนากรมธรรมประกันภัยทุกครั้ง ที่ยื่นคํารอง
ตอสวนราชการ เพื่อขออนุญาตนําของเสียจากเรือขึ้นมาบําบัดหรือกําจัด
(๗) การดําเนินการคัดแยก กําจัด ฝงกลบของเสียจากเรือที่ขออนุญาตขนถายจากกรมเจาทา
ตองดําเนินการตามกระบวนการตามที่เสนอไวในการขอหนังสือรับรองเปนผูใหบริการจัดเก็บและบําบัด
ของเสียจากเรือจนแลวเสร็จ ตามกระบวนการที่เสนอภายในสถานประกอบการของตนเอง เวนแตการกําจัด
ของเสี ย ขั้ น สุ ด ท า ยหากมิ ส ามารถดํ า เนิ น การกํ า จั ด ได เ อง ต อ งส ง ไปกํ า จั ด กั บ ผู ใ ห บ ริ ก ารกํ า จั ด กาก
อุตสาหกรรมที่สามารถกําจัดของเสียขั้นสุดทายไดตามที่ไดทําสัญญาไว พรอมทั้งสําเนาสัญญาดังกลาว
สงใหกรมเจาทาทุกครั้งเมื่อมีการตออายุหรือทําสัญญาใหม และการจัดเก็บขยะ กากของเสียจากเรือตอง
จัดเก็บในอุปกรณภาชนะ หรือสถานที่ที่เหมาะสม ไมใหเกิดการรั่วไหลหรือปนเปอนออกสูสภาพแวดลอม
(๘) หากผูไดรับหนังสือรับรองประสงคจะเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการขนถาย
จัดเก็บ บําบัดและกําจัดของเสีย ใหเสนอกรมเจาทาพิจารณาใหความเห็นชอบกอน
(๙) ตองสงสําเนาเอกสารใบอนุญาตตาง ๆ ที่มีการตออายุประจําปใหกรมเจาทาทราบทุกครั้ง
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันหมดอายุ
(๑๐) ตองปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
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(๑๑) หากผูไดรับหนังสือรับรองไมปฏิบัติตามขอกําหนดหรือเงื่อนไขตามระเบียบนี้ กรมเจาทา
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหนังสือรับรองทันที
ขอ ๘ ใหรองอธิบ ดีกรมเจาทา ที่กํากั บ ดูแ ลสํานักความปลอดภัยและสิ่ งแวดลอมทางน้ํ า
เปนผูพิจารณาออกหนังสือรับรองตามแบบที่แนบทายระเบียบนี้ โดยสามารถกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมจาก
ระเบียบนี้ไดตามความเหมาะสมและจําเปน
ขอ ๙ คํารองที่ไดยื่นตอกรมเจาทาเกี่ยวกับการขออนุญาตเปนผูใหบริการจัดเก็บและบําบัด
ของเสียจากเรือ ประเภทขยะ และกากของเสียตาง ๆ กอนที่ระเบียบนี้จะมีผลใชบังคับ ใหถือวาเปนคํารอง
ตามระเบียบนี้
ขอ ๑๐ ใหอธิบดีกรมเจาทา เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จุฬา สุขมานพ
อธิบดีกรมเจาทา

เลขที่

กรมเจาทา
ถนนโยธา กรุงเทพฯ

หนังสือฉบับ นี้ ใหไวเพื่อรับ รองวา กรมเจาทา โดยสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
ทางน้ํา/สํา นั กงานเจ า ท า ภู มิภ าคสาขา.......................................
ไดต รวจสอบ..........................................................................................................................
ตั้ งอยู . .................................................................................................................................
ตามคําร อง.......................................................................................................................
แลวเห็นวา มีความพรอมในการผูใหบริการจัดเก็บและบําบัดของเสียจากเรือประเภทขยะ และกากของเสียตาง ๆ
โดยใหปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
๑. ผูไดรับหนังสือรับรองตองปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการขนถาย การคัดแยก
กําจัด และฝงกลบของเสียจากเรืออยางถูกตองตามหลักวิชาการ
๒. ตองจัดใหมีการฝกซอมแผนฉุกเฉินในการขนถาย จัดเก็บ คัดแยก ฝงกลบของเสียจากเรือ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้กอนการฝกซอมและหลังการฝกซอมตองแจงและรายงานผลพรอมแนบเอกสาร
หลักฐานการฝกซอมใหกรมเจาทาทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตกอนการฝกและหลังฝกซอมเสร็จทุกครั้ง
๓. ตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่ระบุในรายงานการ
วิเ คราะห ผ ลกระทบสิ่ งแวดล อม หรื อตามที่ร ะบุไวในเงื่อนไขทายใบอนุญ าตประกอบกิจ การโรงงานอยาง
เครงครัด และเมื่อผลการติดตามตรวจสอบแสดงใหเห็นถึงปญหาสิ่งแวดลอม ตองดําเนินการปรับปรุงแกไข
ปญหานั้นโดยเร็ว
๔. ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสีย
อันตราย พ.ศ. ๒๕๔๗ อยางเครงครัด
๕. รายงานผลการดําเนินการใหกรมเจาทาทราบเปนรายไตรมาส ตามแบบที่กรมเจาทากําหนด
โดยตองมีรายละเอียดดังนี้
(๑) ชื่อเรือและจุดจอดเรือที่ใชบริการกําจัดของเสีย
(๒) วันเวลา รายการและปริมาณของเสีย วิธีการบําบัดหรือกําจัด ตามแบบที่กรมเจาทา
ประกาศกําหนด
๖. ตองจัดทําประกันภัยที่มีความคุมครองตลอดระยะเวลาดําเนินการของผูรับหนังสือรับรอง
โดยตองจัดสงสําเนาการตออายุกรมธรรมประกันภัยดังกลาวใหกรมเจาทาทราบทุกครั้งภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันที่สิ้นสุดระยะเวลาเอาประกัน ทั้งนี้ ใหแนบสําเนากรมธรรมประกันภัยทุกครั้ง ที่ยื่นคํารองตอสวนราชการ
เพื่อขออนุญาตนําของเสียจากเรือขึ้นมาบําบัดหรือกําจัด
๗. การดําเนินการคัดแยก กําจัด ฝงกลบของเสียจากเรือที่ขออนุญาตขนถายจากกรมเจาทา
ตองดําเนินการตามกระบวนการตามที่เสนอไวในการขอหนังสือรับรองเปนผูใหบริการจัดเก็บและบําบัดของเสีย
จากเรือจนแลวเสร็จตามกระบวนการที่เสนอภายในสถานประกอบการของตนเอง เวนแตการกําจัดของเสีย
ขั้นสุดทายหากมิสามารถดําเนินการกําจัดไดเอง ตองสงไปกําจัดกับผูใหบริการกําจัดกากอุตสาหกรรมที่สามารถ
กําจัดของเสียขั้นสุดทายไดตามที่ไดทําสัญญาไว พรอมทั้งสําเนาสัญญาดังกลาวสงใหกรมเจาทาทุกครั้งเมื่อมีการ

ตออายุหรือทําสัญญาใหม และการจัดเก็บขยะ กากของเสียจากเรือตองจัดเก็บในอุปกรณภาชนะ หรือสถานที่
ที่เหมาะสม ไมใหเกิดการรั่วไหลหรือปนเปอนออกสูสภาพแวดลอม
๘. หากผูไดรับหนังสือรับรองประสงคจะเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการขนถาย
จัดเก็บ บําบัดและกําจัดของเสีย ใหเสนอกรมเจาทาพิจารณาใหความเห็นชอบกอน
๙. ตองสงสําเนาเอกสารใบอนุญาตตาง ๆ ที่มีการตออายุประจําปใหกรมเจาทาทราบทุกครั้ง
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันหมดอายุ
๑๐. ตองปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
๑๑. หากผูไดรับหนังสือรับรองไมปฏิบัติตามขอกําหนดหรือเงื่อนไขตามระเบียบนี้ กรมเจาทา
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหนังสือรับรองทันที
ใหไว ณ วันที่.........เดือน..................................พ.ศ. ..............
(ลงชื่อ) ...........................................................
(.........................................................)

