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สารบัญ



IMO องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ

MARPOL 73/78 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ 

คําย่อ
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ความเป็นมาของการจัดทําคู่มือ
การจัดการของเสียจากเรือ

มลพิษทางทะเล เป็นมลพิษที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์นําเอาสิ่งต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบ
ลงสู่สิ่งแวดล้อมในทะเล เช่น นํ้าเสีย หรือขยะ ด้วยความจงใจหรือไม่ก็ตาม แหล่งที่มาของมลพิษ
ทางทะเลสามารถเกิดได้ท้ังจากบนบกและในทะเล ซึ่งของเสียจากเรือเป็นอีกแหล่งท่ีมา ซึ่งก่อให้เกิด
มลพิษทางทะเลได้เช่นเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง 
ตลอดจนการจัดการของเสียจากเรือในอาณาบริเวณการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ท่าเรือกรุงเทพ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อย จึงได้จัดทําคู่มือการจัดการของเสียจากเรือ โดยจัดทําให้
สอดคล้องกับระเบียบ ประกาศ และกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่

§ อนุสัญญาระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษ
จากเรือ ค.ศ. 1973 และพิธีสาร 1978 (International Convention for the prevention
of pollution from Ships, 1973, as modified by protocol 1978, as amended 
หรือ MARPOL 73/78 (Annex 1-6)) 

§ ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผู้ให้บริการจัดเก็บและบําบัดของ
เสียจากเรือ ประเภทน้ํามันใช้แล้ว น้ําปนน้ํามันหรือเคมีภัณฑ์ และน้ําเสียต่างๆ พ.ศ. 2558

§ ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผู้ให้บริการจัดเก็บและบําบัด
ของเสียจากเรือ ประเภทขยะ และกากของเสียต่างๆ พ.ศ.2560

§ ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 137/2564 เร่ือง กําหนดให้ท่าเทียบเรือรับส่งคนโดยสาร และท่า
เทียบเรือขนส่งสินค้าต้องจัดให้มีส่ิงของรับรองเสียจากเรือ (Reception Facilities)

§ ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เร่ือง วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการของเสียจากเรือ
ของท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ.2565

คู่มือฉบับนี้บังคับใช้สําหรับเรือ และลูกเรือที่ใช้บริการท่าเรือกรุงเทพ รวมไปถึงบริษัท
ตัวแทนเรือ บริษัทรับจัดเก็บของเสียจากเรือ และผู้ให้บริการด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการจัดการของเสียจากเรือภายในอาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพ โดยได้ทําการอัปโหลดคู่มือน้ี
ไว้บนเว็บไซต์ของการท่าเรือฯ (www.port.co.th) และมีแผนกสิ่งแวดล้อม กองความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือกรุงเทพเป็นหน่วยงานหลัก
ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการของเสียจากเรือของท่าเรือกรุงเทพ 
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คํานิยาม
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Additional charge) เป็นค่าภาระพิเศษของท่าเรือ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย 
สําหรับการให้บริการเก็บรวบรวมของเสียจากเรือในกรณีที่ปริมาณของเสียเกินกว่าที่กําหนด 
หรือประเภทของเสียไม่ตรงตามท่ีกําหนด 

นํ้าท้องเรือ (Bilge water) น้ําปนน้ํามันท่ีอยู่ใต้ท้องเรือบริเวณห้องเคร่ืองจักรเรือ

ตะกอนตกค้าง (Cargo residues) เป็นตะกอนที่เหลืออยู่ในระวางเรือ หรือแทงค์ทําให้มีสินค้า
ท่ีตกค้างอยู่ในขั้นตอนการขนถ่ายและการทําความสะอาด

การรวบรวมของเสีย (Collection of waste) กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการรับ กําจัด รวบรวม 
และการจัดการของเสียในพื้นที่ที่กําหนด รวมถึงการจัดการของเสียจากเรือที่สามารถรีไซเคิล 
และ/หรือขนย้าย ไปยังสถานท่ีปลายทางได้

การถ่ายของเสียออกจากเรือ (Discharging of waste from ships) การปฏิบัติการขนถ่าย
ของเสียจากเรือไปยังส่ิงอํานวยความสะดวกของท่าเรือ

เรือประมง (Fishing Vessel) เรือทุกลําที่มีอุปกรณ์ครบครัน หรือมีส่ิงที่ใช้ในเชิงพาณิชย์
สําหรับจับปลา หรือส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ ในบริเวณแม่น้ํา ชายฝ่ัง ทะเล

ขยะ (Garbage) ของเสียบนเรือท่ีเก็บไว้ในถังขยะ หรือถุงขยะพลาสติก เช่น แก้ว พลาสติก
กระดาษ กระป๋องอะลูมิเนียม เศษอาหาร ฯลฯ

ของเสียอันตราย (Hazardous waste) สารอันตรายต่างๆ ที่มีคุณสมบัติทั้งทางกายภาพ
เคมี ชีวภาพ หรือสารอ่ืนๆ ท่ีเป็นอันตรายซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ และส่ิงแวดล้อม

นํ้าเสียปนนํ้ามัน (Liquid oily waste) เป็นส่วนผสมของน้ํามัน และตะกอนส่ิงสกปรกต่างๆ
ที่ตกค้างอยู่ในนํ้า ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินเรือ เช่น นํ้าท้องเรือ ของเสียจากนํ้ามันหล่อลื่น 
ตะกอนจากน้ํามันเชื้อเพลิง น้ําจากถังรับน้ําเสีย ฯลฯ

ตะกอนนํ้ามัน (Oily residues (Sludge)) น้ําปนน้ํามันหล่อล่ืน ตะกอนน้ํามัน และน้ําจากการทําให้
น้ํามันเชื้อเพลิงบริสุทธิ์ น้ําเสียปนน้ํามันจากถังรับน้ําเสีย
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ค่าปรับ (Penalty fee (Fine)) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเม่ือมีส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของ
การจัดการของเสียจากเรือ

ท่าเรือ (Port) พ้ืนที่ชายฝ่ัง หรือท่าที่มีท่าเทียบเรือหน่ึงท่า หรือมากกว่า เพ่ือให้เรือสามารถ
ขนถ่ายคน หรือสินค้าไปทางบกได้

สิ่งอํานวยความสะดวกในการรองรับของเสียของท่าเรือ (Port reception facilities)
ส่ิงอํานวยความสะดวกในการรองรับของเสียใดๆ ทั้งที่ติดตั้งถาวร ลอยน้ํา หรือเคล่ือนท่ี
และมีความสามารถในการรองรับของเสียจากเรือ

การนําของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Recycling of waste) การนําของเสียมาใช้เป็นแหล่งพลังงาน
ทดแทน

ค่าภาระด้านสุขาภิบาล (Sanitary fee) ค่าภาระพิเศษของท่าเรือ หรือเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดในการจัดการของเสียจากเรือ (การจัดเก็บ การบําบัด และการกําจัด
ขั้นสุดท้าย) โดยไม่คํานึงว่าจะมีการถ่ายของเสียออกหรือไม่

นํ้าเสีย (Sewage)
§ น้ําจากท่อระบายน้ํา และน้ําเสียจากห้องน้ํา โถปัสสาวะ ห้องส้วมและท่อระบายน้ําข้างเรือ
§ นํ้าจากสถานที่ทางการแพทย์ (ห้องพยาบาลบนเรือ อื่นๆ) ที่มีการระบายผ่านทาง

อ่างล้างหน้า และท่อระบายน้ําข้างท้องเรือ 
§ น้ําจากพ้ืนท่ีท่ีมีสัตว์อาศัยอยู่ 
§ น้ําจากห้องอาบน้ํา ซักล้าง และของเสียอ่ืนๆ ท่ีมีการปนเป้ือนกับน้ําท่ีได้ระบุไว้ข้างต้น

เรือขนาดเล็ก (Small vessels (ships)) เรือที่มีขนาดเล็กกว่า 200 ตันกรอส ที่ได้รับข้อยกเว้น 
ท้ังเรือบรรทุกน้ํามัน และเรือท่ีบรรทุกสารเคมี

ของแข็งปนเปื้อนนํ้ามัน (Solid oily waste) ของแข็งปนเป้ือนน้ํามันอ่ืนๆ ที่ไม่อยู่ในสถานะ
ของเหลวที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินเรือ หรือจากการหกรั่วไหล (กากตะกอน น้ํามันจากการทํา
ความสะอาดถังนํ้ามันเชื้อเพลิง และผ้าปนเปื้อนนํ้ามัน ทราย ขี้เลื่อย นํ้ามัน และนํ้ามันเชื้อเพลิง
จากเคร่ืองกรอง ฯลฯ)
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เรือ (Ship) เรือเดินทะเลทุกประเภทที่ทํางานภายใต้สภาพแวดล้อมทางทะเล รวมไปถึงเรือ
ไฮโดรฟอยล์ (Hydrofoil Boats) ยานเบาะอากาศ (Air-cushion vehicles) ยานใต้น้ํา 
(Submersibles craft) และยานลอยน้ํา (Floating craft)

ของเสียท่ีเรือสร้างขึ้น (Ship-generated waste) ของเสียทั้งหมด รวมทั้งน้ําเสียและ
สารตกค้างอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินเรือ ยกเว้นสารตกค้างจากสินค้า และอยู่ในขอบเขต
ของภาคผนวก 1 4 และ 5 ในอนุสัญญา MARPOL 73/78

บริษัทรับจัดเก็บของเสียจากเรือ (Waste contractor/operator) บริษัทหรือองค์กร
ที่ดําเนินการจัดเก็บของเสีย และบริการอื่นๆ ด้านสุขาภิบาลตามข้อตกลงของสัญญาจ้าง
ท่ีได้จัดทําไว้กับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

การจัดการของเสีย (Waste Management) กระบวนการลดปริมาณของเสีย การรวบรวม 
การขนส่ง การจัดเก็บ การรีไซเคิล และการกําจัดขั้นสุดท้าย (เช่น การเผา และการฝังกลบ)
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ข้อความสําคัญ

§ คู่มือการจัดการของเสียจากเรือฉบับน้ี ใช้สําหรับเรือท่ีใช้บริการท่าเรือกรุงเทพ
§ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของท่าเรือกรุงเทพ การถ่ายเทของเสียจากเรือถือเป็น

ภาคบังคับกับเรือทุกลํา หากเรือเป็นไปตามข้อกําหนด ดังน้ี
- ปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นเกิน 50% ของความจุถังของเรือ
- ไม่ทราบท่าเรือถัดไปท่ีจะเทียบท่า
- ปริมาตรของถังบรรจุของเสียมีพ้ืนท่ีเหลือไม่เพียงพอในการเดินทางไปยังท่าเรือถัดไป

§ ตัวแทนเรือต้องกรอกข้อมูลในแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือผ่านระบบการจัดส่งแบบแจ้ง
ข้อมูลของเสียจากเรือ (Ship Waste Notification Management System) ของท่าเรือ
กรุงเทพ หลังจากท่ีมีการถ่ายเทของเสียจากเรือ ผู้จัดเก็บของเสียต้องระบุปริมาณของเสีย
ที่เก็บจริงและลงนามให้ครบถ้วน ระบบจะดําเนินการจัดส่งแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือที่
ดําเนินการเสร็จสิ้น และมีการลงนามครบถ้วนแล้วให้กัปตันเรือ เพื่อใช้เป็นใบรับรองการ
จัดการของเสียท่ีท่าเรือกรุงเทพ รายละเอียดตามบทท่ี 5

§ วันและเวลาการจัดเก็บของเสียจากเรือ
การเก็บขยะ
- ณ ท่าเทียบเรือ ท่าเรือกรุงเทพ ทุกวัน (08.30 – 16.30 น.) ยกเว้นวันท่ี 1 พ.ค. ของทุกปี
- ณ หลักผูกเรือ ทุ่นผูกเรือ และท่ีทอดสมอ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (08.30 – 16.30 น.)
การจัดเก็บของเสียอันตราย
- ณ ท่าเทียบเรือ ท่าเรือกรุงเทพ ทุกวัน (08.30 – 16.30 น.) ยกเว้นวันท่ี 1 พ.ค. ของทุกปี
- ณ หลักผูกเรือ ทุ่นผูกเรือ และท่ีทอดสมอ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (08.30 – 16.30 น.)

โดยเรือหรือบริษัทตัวแทนเรือประสานกับบริษัทรับจัดเก็บของเสียจากเรือโดยตรง
การจัดเก็บน้ําเสียปนน้ํามัน
- ณ ท่าเทียบเรือ หลักผูกเรือ ทุ่นผูกเรือ และท่ีทอดสมอ

สามารถดําเนินการได้ทุกวัน โดยเรือหรือบริษัทตัวแทนเรือประสานกับบริษัทรับจัดเก็บ
ของเสียจากเรือโดยตรง

การจัดเก็บน้ําเสีย
- ณ ท่าเทียบเรือ หลักผูกเรือ ทุ่นผูกเรือ และท่ีทอดสมอ          

สามารถดําเนินการได้ทุกวัน โดยเรือหรือบริษัทตัวแทนเรือประสานกับบริษัทรับจัดเก็บ
ของเสียจากเรือโดยตรง

§ ตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เร่ือง หนังสือค่าภาระของท่าเรือกรุงเทพ 2543
การเรียกเก็บค่าภาระเก็บขยะจากเรือ
- เรือท่ีมีขนาดตั้งแต่ 750 ตันกรอสขึ้นไปทุกลํา ต้องจ่ายค่าภาระเก็บขยะจากเรือ
- เรืออ่ืนท่ีต้องการรับบริการเก็บขยะ ต้องชําระค่าบริการในอัตราท่ีกําหนด
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แผนกสิ่งแวดล้อม wnms.bkp@gmail.com 0 2269 3760 
0 2269 3701
0 2269 3909

แผนกบรรทุกและขนถ่ายสินค้า stevedore51@gmail.com 0 2269 3412
0 2269 3381

แผนกเรือ tugservices@gmail.com 0 2269 3479
0 2269 3485
0 2671 8804

แผนกสุขาภิบาล papa3638.port@gmail.com 0 2269 3660
0 2269 3159
0 2269 3638

ท่าเรือกรุงเทพ

บริษัท ธับทอง เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
รีไซเคิล จํากัด

kataeandnavy@gmail.com 0 63412 6673
0 91561 9594

บริษัท เอเค ออยล์ ซัพพลาย จํากัด tarnkatay@gmail.com 0 2813 8991
0 63810 0642

บริษัท บีวี 59 จํากัด v.b_marketinggroup@hotmail.com 0 3444 8623
0 82333 3142
0 95151 5592

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ดี ดี พี สยามบริการ cookiecreamini@hotmail.com
gade_147@hotmail.com

0 85366 5656

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์
จํากัด

parichat@en-technology.com 0 8058 98913

บริษัท สยามราชธานี จํากัด info@en-technology.com            
info@Siamrajathanee.com

0 2743 5550-2

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จํากัด                ssc_oil@hotmail.com                   
sscoil002@gmail.com
numattapon9@gmail.com 

0 82215 0550
0 86367 1177
0 64852 8616

บริษัท สุวรรณภูมิ เวสต์ รีคัฟเวอร่ี จํากัด swr2008@hotmail.com 0 2240 4067

บริษัทรับจัดเก็บของเสีย
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บริษัท เอพีแอล (ประเทศไทย) จํากัด thd.dnakdee@cma-cgm.com 0 2681 5000 
ต่อ 7103 
08 4439 3129

บริษัท ไบร์ทมาริไทม์ จํากัด krisada.khan@gmail.com 08 7994 6817

บริษัท เบ็นไลน์ เอเยนซี่ส์ (ประเทศไทย) จํากัด patops@benline.co.th 02 269 3755
08 1623 6631 
08 2491 7447 บริษัท มารีน คอนเน็คช่ันส์ จํากัด

บริษัท ซเีค ไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด portbkk@ckline.co.th
opsbkk@ckline.co.th
eak@ckline.co.th

0 2681 8711

บริษัท เมอส์ก ไลน์ (ไทยแลนด์) จํากัด nvzchaiyan@gmail.com 08 1804 3568 

บริษัท อินเตอร์เอเชีย ไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด thd.dnakdee@cma-cgm.com
thd.ops-pat@cma-cgm.com

0 2350 2420
0 2350 2082
08 1905 3059 

บริษัท คอสโก้ ชิปป้ิง ไลน์ (ไทยแลนด์) จํากัด warapot_pat@hotmail.com 08 1550 6052
0 2249 3419

บริษัท ดองจิน ชิปป้ิง จํากัด rotjana@pcla.co.th
korakot@pcla.co.th

08 1899 7754
08 5138 5886

บริษัท ดี แอนด์ เอส จํากัด 0 2688 3829                              
0 2688 3846-7         

บริษัท อีสเทอนมารีไทม์ (ประเทศไทย) จํากัด somboon@bkk.pilship.com
eml_pat@eml.co.th

0 2240 0110 
ต่อ 420

บริษัท เอเวอร์กรีน ชิปป้ิง เอเยนซี่ 
(ประเทศไทย) จํากัด

0 2229 9999
ต่อ 6315-
6316-6321

บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี
(ประเทศไทย) จํากัด

chanon.booranasinlap@gac.com
prasith.chongudomsub@gac.com
shipping.thailand@gac.com

02-6507400

บริษัท ฮวง เอ ชิพป้ิง (ประเทศไทย) จํากัด oprpat@heung-a.co.th 09 5823 1559 
0 2671 6977

บริษัท ฮุนไดเมอร์ชานท์มารีน
(ประเทศไทย) จํากัด

thsuh@hmm21.com 
thone@hmm21.com (ผู้จัดการ)

0 2661 4488

บริษัท ไอ ที แอล เซอร์วิส แอนด์ 
โลจิสติกส์ จํากัด

santi@itlthai.com
kchaiwat@thaishipping.co.th

08 1828 8248
0 2240 2090-2

บริษัท เจ.ชิปป้ิง เซอร์วิส จํากัด j.shipping@yahoo.com 0 2261 6399
08 1807 1448

บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด raphat.a@th.kline.com 08 6382 4490
0 2625 0253

บริษัทตัวแทนเรือ
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บริษัท นามยืนยงชิปป้ิง จํากัด nyy@namyuenyong.com
teerasak@namyuenyong.com

0 2679 9808

บริษัท โงวฮก จํากัด seree@rclgroup.com
admin@ngowhock.co.th
kritsana@ngowhock.co.th

0 2296 1571
08 1818 8965 

บริษัท โอเชียน เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส 
(ประเทศไทย) จํากัด

nvzchaiyan@gmail.com 08 1804 3568

บริษัท โอโอซีแอล (ไทยแลนด์) จํากัด tonyhome27@gmail.com 06 3262 5665

บริษัท ปานาแม็ก จํากัด mail@panamax.co.th 0 2237 9194-5

บริษัท ไพรมชิ์ปป้ิง จํากัด sukitpsc@gmail.com
pscship@samarts.com
primebkk@ksc.th.com
operationpsc@gmail.com

0 2249 8572-4

บริษัท อาร์ซีแอล พีทีอี จํากัด suwat@rclgroup.com
phanomporn@rclgroup.com

บริษัท เอส เอ บี เอเยนต์ซี่ แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จํากัด

anant@sabagencies.com
topperyoyo@gmail.com

08 1645 2137

บริษัท ซามูเดอร่า ชิปป้ิง ไลน์ จํากัด ops.bkk@samudera.id
Apichart.kon@samudera.id

0 2249 3965
0 2269 3372
08 5066 0648 

บริษัท ซาต้า ชิปป้ิง จํากัด satshpco@ksc.th.com
pingsmith40912@gmail.com

02 2400666-70
08 1910 6185 (อํานวย)

บริษัท ซี ชาร์ท (ประเทศไทย) จํากัด chethawit@gmail.com 0 2688 3846-47
08 3008 2588 (เชษฐวิทย์)

บริษัท ซฮีอส มาริไทม์ จํากัด agency@sh-maritime.com
paisan@sh-maritime.com

0 2024 9418-9

บริษัท ซไีลท์ ชิปป้ิง จํากัด Charnvich@sealite.co.th
Pavarit@sealite.co.th
ops@sealite.co.th

0 2697 4510
09 4856 5557 (ชาญวิทย)์
09 5949 5832 (คณนิ)
08 9651 5531 (ปวริศร์)

บริษัท เอสไอทีซี คอนเทนเนอร์ไลน์ 
(ประเทศไทย) จํากัด

portoffice_bkk@sitcthai.com 0 2204 6700

บริษัท เคเอ็มทีซี (ประเทศไทย) จํากัด sumalee@kmtc.co.th 0 2697 4512

บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ จํากัด

บริษัท สยาม อีซแีอล จํากัด supanat@siamecl.com
eclbkk@siamecl.com
thunrit@siamecl.com

0 2677 4401-8
08 4361 8177 
09 6926 5494 

บริษัท ซิโนคอร์ เมอร์ชานท์มารีน
(ประเทศไทย) จํากัด

skrtpat@sinokor.co.th
natee@sinokor.co.th

0 2240 1698
08 1923 7099 
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บริษัท เอส-ไฟว์ เอเชีย จํากัด pa.thailand@s-5.org
sarawut.heanchasee@s-5.org

08 8854 4022
08 7707 3845

บริษัท ซไีทรอัมพ์ มาริไทม์ จํากัด seatriump.bkkpat@gmail.com 08 9440 0750

บริษัท ไทยโคเพ็กซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด operation@thaicopex.com 0 2559 0662-4

บริษัท ไทยเภตรา ทรานสปอร์ต จํากัด agency@thaipetratransport.com 0 2294 2905-6

บริษัท ไทยชิปป้ิงเอเยนซี่ แอน เทรดดิ้ง จํากัด kchaiwat@thaishipping.co.th 0 2249 9565
ต่อ 2129
08 1828 8248

บริษัท ทริพเพลิไอ มารีไทม์ เอเย่นซี่ จํากัด pongthorn@iii-maritime.com
krisada.khan@gmail.com

0 2681 8988

บริษัท ทีเอสแอล แน็กซ์โก้ (ประเทศไทย) จํากัด tanin_t@tsl-naxco.com
OPS_CRU@tsl-naxco.com
support@tsl-naxco.com

0 2022 0500
ต่อ 1004

บริษัท ที เอส คอนเทนเนอร์ ไลน์ 
(ประเทศไทย) จํากัด

anant@sabagencies.com 08 1645 2137

บริษัท วันไฮ ไลนส์ (ประเทศไทย) จํากัด pornphot@wanhai.com
pornphot2521@gmail.com

0 2240 1019
08 9058 8475 

บริษัท วงศ์สมุทรโอเช่ียน ชิปป้ิง จํากัด wos.group2017@gmail.com 0 2223 0516-9

บริษัท หยางหมิง ไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด kitisak_k@wls.co.th 0 2 770 9668 
ต่อ 803
08 5482 7992

บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จํากัด OPS@th.zim.com
Tuenweradej.Somchai@th.zim.com
Pukan.Nopporn@th.zim.com

0 2494 3735
0 2494 3738

บริษัทตัวแทนเรือ
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การจัดเก็บของเสียจากเรือ

การจัดเก็บของเสียจากเรือ ณ ท่ีจอดเรือของท่าเรือกรุงเทพ ดังน้ี
§ ณ ท่าเทียบเรือ
§ ณ หลักผูกเรือ ทุ่นผูกเรือ ท่ีทอดสมอ

ท่าเทียบเรือ
ขยะ — บริษัทรับจัดเก็บของเสียจะดําเนินการจัดเก็บขยะโดยรถบรรทุก เรือต้องแยกขยะใส่ถุง
ขยะพลาสติก และติดสัญลักษณ์สีตามที่กําหนดในบทที่ 4 และขยะจะถูกนําไปรวบรวมไว้ ณ พื้นที่
วางพักขยะชั่วคราวของฝ่ายการช่าง ก่อนสํานักงานเขตคลองเตยนําส่งไปกําจัดต่อไป

ของเสียอันตราย — การจัดเก็บของเสียอันตราย บริษัทรับจัดเก็บของเสียอันตราย จะดําเนิน
การจัดเก็บ โดยเรือจะต้องแยกของเสียอันตรายในภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ของเสีย
อันตรายจะถูกส่งไปยังบริษัทรับกําจัดของเสียอันตรายที ่ได้ขึ ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมต่อไป

นํ้าเสียปนนํ้ามัน — การจัดเก็บน้ําเสียปนน้ํามันจากห้องเคร่ือง และน้ําอับเฉา ยกเว้นน้ําจาก
ห้องนํ้า จะดําเนินการโดยบริษัทรับจัดเก็บของเสียปนนํ้ามัน นํ้าเสียปนนํ้ามันจะถูกส่งไปยัง
บริษัทที ่รับจัดเก็บของเสียที ่ได้ขึ ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื ่อดําเนินการ
ในขั้นตอนการกําจัดต่อไป

นํ้าเสีย — การจัดเก็บน้ําเสีย จะดําเนินการโดยบริษัทรับจัดเก็บน้ําเสีย น้ําเสียจะถูกส่งไปยัง
บริษัทรับกําจัดนํ้าเสียที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อดําเนินการในขั้นตอน
การกําจัดต่อไป

*หมายเหตุ บริษัทที ่รับจัดเก็บของเสียทุกประเภทจะต้องขึ ้นทะเบียนกับกรมเจ้าท่า 
ซ่ึงสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก www.md.go.th

คู่มือการจัดการของเสียจากเรือ ท่าเรือกรุงเทพ |    11

03
รายละเอียดการจัดเก็บของเสียจากเรือ



หลักผูกเรือ ทุ่นผูกเรือ ท่ีทอดสมอ
ขยะ — แผนกเรือ กองบริการท่า จะนําเรือไปรับขยะจากเรือท่ีจอด ณ หลักผูกเรือ ทุ่นผูกเรือ 
ที่ทอดสมอ เรือต้องแยกขยะใส่ถุงขยะพลาสติก และติดสัญลักษณ์สีตามท่ีกําหนดในบทท่ี 4 
และขยะจะถูกนําไปรวบรวมไว้ ณ พ้ืนที่วางพักขยะชั่วคราวของฝ่ายการช่าง ก่อนสํานักงานเขต
คลองเตยนําส่งไปกําจัดต่อไป

ของเสียอันตราย — การจัดเก็บของเสียอันตราย บริษัทรับจัดเก็บของเสียอันตราย จะดําเนิน
การจัดเก็บ โดยเรือจะต้องแยกของเสียอันตรายในภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ของเสีย
อันตรายจะถูกส่งไปยังบริษัทรับกําจัดของเสียอันตรายที ่ได้ขึ ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมต่อไป

นํ้าเสียปนนํ้ามัน — การจัดเก็บน้ําเสียปนน้ํามันจากห้องเคร่ือง และน้ําอับเฉา ยกเว้นน้ําจาก
ห้องนํ้า จะดําเนินการโดยบริษัทรับจัดเก็บของเสียปนนํ้ามัน นํ้าเสียปนนํ้ามันจะถูกส่งไปยัง
บริษัทที ่รับจัดเก็บของเสียที ่ได้ขึ ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื ่อดําเนินการ
ในขั้นตอนการกําจัดต่อไป

นํ้าเสีย — การจัดเก็บน้ําเสีย จะดําเนินการโดยบริษัทรับจัดเก็บน้ําเสีย น้ําเสียจะถูกส่งไปยัง
บริษัทรับกําจัดนํ้าเสียที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อดําเนินการในขั้นตอน
การกําจัดต่อไป

*หมายเหตุ บริษัทที ่รับจัดเก็บของเสียทุกประเภทจะต้องขึ ้นทะเบียนกับกรมเจ้าท่า 
ซ่ึงสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก www.md.go.th
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การจัดเก็บค่าบริการจัดเก็บของเสียจากเรือ

เรือที่ต้องการถ่ายเทของเสียจากเรือต้องชําระค่าภาระเก็บขยะจากเรือ โดยบริษัทตัวแทน
เรือชําระเงินค่าภาระให้กับฝ่ายการเงินและบัญชี การท่าเรือแห่งประเทศไทย

เรือที ่มีขนาดตั้งแต่ 750 ตันกรอส ขึ้นไปทุกลํา จะต้องชําระค่าภาระเก็บขยะจากเรือ
และสามารถท้ิงขยะได้โดยไม่จํากัดปริมาณ 

ฝ่ายการเงินและบัญชี การท่าเรือแห่งประเทศไทย ดําเนินการชําระเงินให้บริษัทที่รับจัดเก็บ
ของเสียตามสัญญาการจ้าง
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แผนผังการจัดเก็บค่าบริการจัดเก็บของเสียจากเรือ

บริษัทตัวแทนเรือ

ขยะ ของเสียอันตราย

แผนกค่าภาระเรือ

บริษัทรับจัดเก็บ
ขยะ

บริษัทรับจัดเก็บ
ของเสียอันตราย

ค่าภาระเก็บขยะจากเรือ

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเก็บขยะ

ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การจัดเก็บของเสียอันตราย

นํ้าเสียปนนํ้ามัน

บริษัทรับจัดเก็บ
นํ้าเสียปนนํ้ามัน

นํ้าเสีย

บริษัทรับจัดเก็บ
นํ้าเสีย

ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การเก็บน้ําเสียปนน้ํามัน

ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การจัดเก็บน้ําเสีย



การแจ้งและบันทึกข้อมูลของเสียจากเรือ

เรือที ่ต้องการถ่ายเทของเสียจากเรือ ต้องแจ้งประเภทและปริมาณของเสียจากเรือ
ที่ต้องการถ่ายเท โดยกรอกรายละเอียดในแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ ในระบบการจัดส่ง
แบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ ซึ่งสามารถเข้าได้ทางระบบ One Stop e-Port Service ของ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเรือจะเทียบท่า

หากไม่สามารถแจ้งข้อมูลได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ควรแจ้งข้อมูลให้ทราบทันที
หลังจากเรือออกจากท่าเรือที่เทียบท่าหลังสุด และตัวแทนเรือควรดําเนินการส่งข้อมูลไปยัง
แผนกส่ิงแวดล้อมโดยเร็วท่ีสุด

กัปตันเรือและบริษัทตัวแทนเรือมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลที่แสดง
ไว้ในแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ

เรือที่ต้องการถ่ายเทของเสียจากเรือเพิ่มเติมจากที่ได้แจ้งไว้แล้ว อาจเนื่องจากจอดเรือ
เทียบท่าเป็นเวลานาน หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ต้องกรอกแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือลงใน
ระบบการจัดส่งแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ

แผนกสิ ่งแวดล้อม เมื ่อได้รับแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ จากตัวแทนเรือ จะทํา
การพิจารณา เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทรับจัดเก็บของเสียจากเรือทราบ
เพ่ือดําเนินการต่อไป

บริษัทรับจัดเก็บของเสียดําเนินการจัดเก็บของเสียจากเรือตามวัน เวลาและสถานที่ที่เรือ
ได้แจ้งไว้ในแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นบริษัทรับจัดเก็บของเสียต้อง
ระบุประเภทและปริมาณของเสียที่จัดเก็บจริงในแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ โดยกัปตันเรือ
ยอมรับข้อมูลการจัดเก็บของเสียตามท่ีบริษัทรับจัดเก็บของเสียระบุ

กัปตันเรือสามารถใช้แบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือเป็นใบรับรองการกําจัดของเสีย
ท่ีท่าเรือกรุงเทพ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบการจัดการของเสียจากเรือ

บริษัทจัดเก็บของเสียปนนํ้ามัน บริษัทรับจัดเก็บนํ้าเสีย และบริษัทรับจัดเก็บของเสีย
อันตรายต้องจัดส่งใบกํากับการขนส่งของเสียอันตราย (Uniform Hazardous Waste
Manifest) ให้แผนกสิ่งแวดล้อมทางอีเมล wnms.bkp@gmail.com หลังจากดําเนินการกําจัด
ของเสียแล้วทุกคร้ัง
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จากรูป ลักษณะการทํางานของระบบการจัดส่งแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ มีดังน้ี
1. ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ระบบการจัดส่งแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือผ่านทาง Web Browser

ทั้งบน Personal Computer Desktop, Laptop, และ Smart Phone เพ่ือทําการกรอก
ข้อมูล เรียกดูข้อมูล และจัดพิมพ์ใบรับรองการจัดการของเสียจากเรือ

2. ระบบจะทําการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบการจัดส่งแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ 
เมื่อผู้ใช้งานยืนยันสิทธิ์การเข้าใช้งานได้ ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงหน้าต่างการกรอกข้อมูล 
เรียกข้อมูล และจัดพิมพ์รายงานตามสิทธิ์ท่ีสามารถใช้งานในแต่ละส่วน และแต่ละข้อมูล

3. เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลและทําการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลของ
ระบบการจัดส่งแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ

คู่มือการจัดการของเสียจากเรือ ท่าเรือกรุงเทพ |    17

ระบบการจัดส่งแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ (Ship Waste Notification Management 
System) เป็นระบบบันทึกข้อมูล หรือกิจกรรมการจัดการของเสียจากเรือ โดยถูกออกแบบให้
พัฒนาขึ้นในรูปแบบของ Web Application
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การเข้าใช้ระบบการจัดส่งแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ
เรือที่ต้องการแจ้งขอใช้บริการจัดการของเสียจากเรือ สามารถเรียกใช้งานระบบผ่านระบบ

One Stop e-Port Service จาก URL http://www.port.co.th ตามลําดับขั้นตอนดังต่อไปน้ี

กรณีท่ีเข้าใช้งานผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ให้เปิดโปรแกรม Internet Browser 
(Google Chrome, Firefox หรือ Microsoft Edge) 
และระบุ URL: http://www.port.co.th
จากน้ันคลิกปุ่ม One Stop e-Port Service เพ่ือเข้าสู่ระบบ

กรณีท่ีเข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์ Tablet หรือ Smart Phone
สามารถเข้าใช้งานโปรแกรม internet browser ในเคร่ือง 
เช่น Safari หรือ Google Chrome ได้เช่นเดียวกัน
หากท่านยังไม่มีรหัสผู้ใช้งานระบบ One Stop e-Port 
Service สามารถคลิกท่ีปุ่ม Register ที่หน้า log on 
เพ่ือสมัครและขอรับรหัสผู้ใช้งาน 
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เมื่อระบุชื่อผู้ใช้ พร้อมด้วยรหัสผ่าน จะเข้าสู่หน้าเมนูระบบงาน
ให้คลิกท่ีเมนู Waste Notification Management System 

จะเข้าสู่หน้าจัดการแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ (Ship 
Waste Notification Form) สําหรับ Ship Agent ดังรูป
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กรอกเลข Berth Application Number แล้วกดปุ่ม Search หากไม่มีเลข
Berth Application Number ให้กดปุ่ม [If don’t have berth application 
number, please click here] หลังจากน้ันระบบจะแสดงแบบแจ้งข้อมูลของเสีย
จากเรือให้กรอกข้อมูล

จากรูป กดปุ่ม + Create New Bangkok Port Ship Waste Notification Form

การบันทึกข้อมูลแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ 
เมื่อต้องการขอใช้บริการจัดการของเสียจากเรือ ให้ทําการสร้างแบบแจ้งข้อมูลของเสีย

จากเรือผ่านระบบ โดยระบบจะให้ระบุรายละเอียดเรือ การเทียบเรือ และปริมาณของเสียที่ต้องการ
ถ่ายเท หลังจากน้ันจะส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการต่อ

ขั้นตอนในการสร้างแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ มีดังน้ี
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ช่ือข้อมูล ประเภทข้อมูล Required

Berth App. No ตัวอักษร R

ช่ือตัวแทนเรือ / Ship Agent Name ตัวอักษร R

ช่ือผู้ส่งแบบฟอร์ม / Sender Name ตัวอักษร R

ตําแหน่ง / Post ตัวอักษร R

ช่ือเรือ / Ship Name ตัวอักษร R

สัญญาณเรียกขาน / Call sign ตัวอักษร R

เลข IMO / IMO Number ตัวอักษร R

รัฐเจ้าของธงและท่าเรือท่ีข้ึนทะเบียน / 

Flag State and Port of Registry

ตัวอักษร R

ขนาดตันกรอส / Gross Tonnage ตัวเลข

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ / E-mail address ตัวอักษร R

โทรสาร / Fax Number ตัวอักษร

โทรศัพท์ / Phone Number ตัวอักษร R

เวลาท่ีเรือมาถึงท่าเรือกรุงเทพ /

Estimated time of arrival (ETA)

วันท่ีและเวลา R

เวลาท่ีเรือออกจากท่าเรือกรุงเทพ /

Estimated time of departure (ETD)

วันท่ีและเวลา R

จํานวนลูกเรือ / Number of Crew ตัวเลข

ท่าเรือล่าสุดท่ีเข้าเทียบท่า / Last Port of Call ตัวอักษร

ท่าเรือต่อไปท่ีจะเทียบท่า / Next Port of Call ตัวอักษร

สถานท่ีจอดเรือเพื่อจัดเก็บของเสีย /

Location of Waste Disposal

ตัวอักษร R

วันท่ีและเวลา / Convenient date and time ตัวอักษร R

บันทึก (หมายเหตุ) / Note (Remark) ตัวอักษร

รายละเอียดข้อมูลในแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือในส่วนของข้อมูลเรือ มีส่วนท่ี
ต้องกรอก ดังต่อไปน้ี (ถ้ามีการกรอกเลข Berth Application ระบบจะดึงข้อมูล
เรือบางส่วนมาให้แล้ว)
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ช่ือข้อมูล ประเภทข้อมูล Required

ประเภทของเสีย / Waste Type ตัวเลือก R

ปริมาณของเสียท่ีถ่ายเทท่ีท่าเรือล่าสุดท่ีเข้าเทียบท่า / 

Quantity of waste discharged at last port of call 

optional

ตัวเลข

ปริมาณของเสียท่ีเรือกักเก็บได้ (ถ้ามี) / 

Waste storage capacity (Optional)

ตัวเลข

ปริมาณของเสียท่ีต้องการถ่ายเทท่ีท่าเรือกรุงเทพ / 

Quantity of Waste to be disposed at Bangkok Port 

Mandatory

ตัวเลข R

บริษัทรับจัดเก็บของเสีย / Choose Waste Contractor ตัวเลือก

รายละเอียดตารางข้อมูลการแจ้งกําจัดของเสีย เพื ่อระบุปริมาณและประเภท
ของเสียที่ต้องการให้จัดเก็บ มีดังน้ี (ระบบอนุญาตให้แจ้งปริมาณของเสีย 1 กลุ่ม
ของเสีย ต่อ 1 แบบฟอร์ม เท่าน้ัน)
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เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลแบบแจ้งข้อมูลของเสีย
จะแสดงรายการอยู่ในตารางด้านบนสุดดังรูป

หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทําได้โดยการกดปุ่ม  
(จะสามารถแก้ไขได้ก็ต่อเมื ่อแผนกสิ ่งแวดล้อมของท่าเรือ
กรุงเทพ ยังไม่ได้กดตรวจรับแบบแจ้งข้อมูลของเสีย)

หากต้องการยกเลิกแบบแจ้งข้อมูลของเสีย สามารถทําได้
โดยการกดปุ่ม Cancel (ระบบจะส่งอีเมลไปให้ผู้เก่ียวข้อง
เพ่ือแจ้งเตือนว่ามีการยกเลิกแบบแจ้งข้อมูลของเสีย)

ปุ่มการทํางานของหน้าจอมี 3 ปุ่มดังน้ี

§ กดปุ่ม เพ่ือทําการปิดแบบฟอร์ม (ระบบจะไม่บันทึกข้อมูลแบบฟอร์ม)

§ กดปุ่ม เพ่ือทําการบันทึกข้อมูลแบบฟอร์ม แต่ข้อมูลแบบฟอร์มจะยังไม่ถูกส่ง

§ กดปุ่ม เพ่ือทําการบันทึกข้อมูลแบบฟอร์มและส่งแบบฟอร์มไปให้การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย (แผนกส่ิงแวดล้อม) เพ่ือเร่ิมดําเนินการ
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ประเภทของเสีย
ท่าเรือกรุงเทพ
สามารถรับได้

หรือไม่

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บของเสีย

ค่าภาระ
การจัดเก็บขยะ

จากเรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ท่ีกําหนด

นํ้าเสียปนนํ้ามันจากเรือภายใน
ห้องเคร่ือง
§ นํ้าปนนํ้ามัน
§ ตะกอนนํ้ามัน

รับ ไม่ม*ี ไม่มี
ชําระโดยตรงกับ
บริษัทรับจัดเก็บ

ของเสีย

นํ้าเสีย รับ ไม่ม*ี ไม่มี

ขยะ**
§ ขยะรีไซเคิล (พลาสติกกระดาษ 
แก้ว และโลหะ)

§ ขยะท่ัวไป
§ ขยะย่อยสลาย
§ ขยะอื่นๆ

รับ มี ไม่มี

สินค้าตกค้างประเภทนํ้ามัน
§ นํ้าอับเฉา
§ นํ้าซักล้าง

รับ ไม่ม*ี ไม่มี

ของเสียอันตราย
§ ของแข็งปนเป้ือนนํ้ามัน
§ ขยะติดเช้ือ
§ หลอดไฟ
§ ของเสียอันตรายอ่ืนๆ
§ แบตเตอร่ี

รับ ไม่ม*ี ไม่มี

หมายเหตุ
* การชําระเงินในการจัดการเก็บน้ําเสียปนน้ํามัน นํ้าเสีย และของเสียอันตราย บริษัทตัวแทน

เรือจะชําระกับบริษัทรับจัดเก็บน้ําเสียปนน้ํามัน น้ําเสีย และของเสียอันตรายโดยตรง
** ข้อกําหนดการคัดแยกขยะ
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ประเภทของเสียจากเรือที่ท่าเรือกรุงเทพสามารถรองรับได้ 

ประเภทของเสียท่ีท่าเรือกรุงเทพยอมรับได้



เรือต้องคัดแยกขยะและบรรจุลงในถุงขยะพลาสติกและติดป้าย หรือเครื่องหมายตาม
ประเภทขยะให้เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของถุงพลาสติกใส่มูลฝอยที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติกที่ใช้ในที่สาธารณะและ
สถานสาธารณะ 

ประเภทของขยะและสีป้าย/เคร่ืองหมาย ดังน้ี 
§ ขยะรีไซเคิล: สีเหลือง
§ ขยะท่ัวไป หีบห่อ หรือบรรจุภัณฑ์: สีน้ําเงิน 
§ ขยะย่อยสลาย หรือเศษอาหาร: สีเขียว 
§ ขยะอ่ืนๆ: ไม่ต้องติดป้าย 
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ข้อบังคับในการแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ

เรือที ่ต้องการถ่ายเทของเสียจากเรือ ต้องแจ้งประเภทและปริมาณของเสียจากเรือ
ที่ต้องการถ่ายเท โดยกรอกรายละเอียดในแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ ในระบบการจัดส่ง
แบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ ซึ่งสามารถเข้าได้ทางระบบ One Stop e-Port Service ของ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเรือจะเทียบท่า

วิธีการและเงื่อนไขในการจัดเก็บของเสียจากเรือ 

การให้บริการจัดเก็บของเสียจากเรือ ดังน้ี
การเก็บขยะ

§ ณ ท่าเทียบเรือ ท่าเรือกรุงเทพ ทุกวัน (08.30 – 16.30 น.) ยกเว้นวันท่ี 1 พ.ค. ของทุกปี
§ ณ หลักผูกเรือ ทุ่นผูกเรือ และท่ีทอดสมอ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (08.30 – 16.30 น.)

การจัดเก็บของเสียอันตราย
§ ณ ท่าเทียบเรือ ท่าเรือกรุงเทพ ทุกวัน (08.30 – 16.30 น.) ยกเว้นวันท่ี 1 พ.ค. ของทุกปี
§ ณ หลักผูกเรือ ทุ่นผูกเรือ และท่ีทอดสมอ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (08.30 – 16.30 น.)
§ เรือหรือบริษัทตัวแทนเรือ ประสานกับบริษัทรับจัดเก็บของเสียจากเรือโดยตรง

การจัดเก็บน้ําเสียปนน้ํามัน
§ ณ ท่าเทียบเรือ หลักผูกเรือ ทุ่นผูกเรือ และท่ีทอดสมอ

สามารถดําเนินการได้ทุกวัน โดยเรือหรือบริษัทตัวแทนเรือประสานกับบริษัทรับจัดเก็บ
ของเสียจากเรือโดยตรง

การจัดเก็บน้ําเสีย
§ ณ ท่าเทียบเรือ หลักผูกเรือ ทุ่นผูกเรือ และท่ีทอดสมอ          

สามารถดําเนินการได้ทุกวัน โดยเรือหรือบริษัทตัวแทนเรือประสานกับบริษัทรับจัดเก็บ
ของเสียจากเรือโดยตรง
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดเก็บของเสียจากเรือ



วิธีและเงื่อนไขในการจัดเก็บของเสีย 

ประเภทของเสีย วิธีการจัดเก็บ วิธีการถ่ายเท วิธีการบําบัดและกําจัด

นํ้าเสียปนนํ้ามันจาก
ห้องเคร่ืองของเรือ
§ นํ้าท้องเรือปนนํ้ามัน
§ ตะกอนนํ้ามัน

รถบรรทุก ถ่ายเทโดยใช้เครื ่องสูบ
ของเรือในอัตราไม่น้อย
กว่า 15 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง ใช้อุปกรณ์ที่
ได้มาตรฐานขนถ่ายสู่เรือ
หรือรถบรรทุกท่ีรอรับ

ดําเนินการจัดเก็บโดย
บริษัทที ่รับจัดเก็บ และ
บําบัดของเสียปนนํ้ามัน

นํ้าเสีย รถบรรทุก ถ่ายเทโดยใช้เครื ่องสูบ
ของเรือในอัตราไม่น้อย
กว่า 15 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง ใช้อุปกรณ์ที่ได้
มาตรฐานขนถ่ายสู่เรือ
หรือรถบรรทุกท่ีรองรับ

ดําเนินการจัดเก็บโดย
บริษัทที ่ร ับจัดเก็บและ
บําบัดนํ้าเสีย

ขยะ
§ ขยะรีไซเคิล (พลาสติก
กระดาษ แก้ว โลหะ)

§ ขยะท่ัวไป
§ ขยะย่อยสลาย
§ ขยะอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของ
เสียอันตราย

เรือหรือ
รถบรรทุก

คัดแยกขยะตามประเภทที่
กําหนด และบรรจุในถุงขยะ
พลาสติก และติดป้ายหรือ
เครื่องหมายตามประเภท
ของขยะ

หลังจากเก็บรวบรวมขยะ
แล้วจะนําไปฝังกลบ

สินค้าตกค้างประเภท
นํ้ามัน
§ นํ้าอับเฉา
§ นํ้าซักล้าง

รับ ถ่ายเทโดยใช้เครื ่องสูบ
ของเรือในอัตราไม่น้อย
กว่า 15 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง ใช้อุปกรณ์ที่ได้
มาตรฐานขนถ่ายสู่เรือ
หรือรถบรรทุกท่ีรองรับ

ดําเนินการจัดเก็บโดย
บริษัทที ่ร ับจัดเก็บและ
บําบัดของเสียปนนํ้ามัน

ของเสียอันตราย
§ ขยะปนเป้ือนนํ้ามัน
§ ขยะติดเช้ือ
§ แบตเตอร่ี
§ หลอดไฟ
§ ของเสียอันตรายอ่ืนๆ

รับ คัดแยกขยะอันตราย และ
บรรจุในบรรจุภ ัณฑ์ท ี่
เหมาะสม

ดําเนินการจัดเก็บโดย
บริษัทที ่ร ับจัดเก็บและ
กําจัดของเสียอันตราย
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หน้าที่และความรับผิดชอบของกัปตันเรือ

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของการท่าเรือแห่งประเทศไทย กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
ภายในประเทศ และอนุสัญญาระหว่างประเทศ กัปตันเรือมีหน้าท่ี ดังน้ี

§ เรือที่ต้องการถ่ายเทของเสียจากเรือ ต้องแจ้งประเภทและปริมาณของเสียจากเรือ
ที่ต้องการถ่ายเท โดยกรอกรายละเอียดในแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ ในระบบ
การจัดส่งแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ ซึ่งสามารถเข้าได้ทางระบบ One Stop e-Port 
Service ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเรือจะเทียบท่า

§ การถ่ายเทของเสียออกจากเรือต้องปฏิบัติตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
เรื ่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการของเสียจากเรือของท่าเรือกรุงเทพ และคู่มือ
การจัดการของเสียจากเรือ เรือที่มีของเสียปริมาณมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่
จัดเก็บของเสียต้องมีการถ่ายเทของเสีย

§ วางแผนให้มีการถ่ายเทของเสียออกจากเรือ ตามวิธีและเงื่อนไขในการจัดเก็บของเสีย
โดยต้องไม่ทําให้บริษัทรับจัดเก็บของเสียเสียเวลา

§ ยอมรับประเภท และปริมาณของเสียที่จัดเก็บจริง ตามที่บริษัทรับจัดเก็บของเสียระบุ
ในแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ พร้อมท้ังลงนามในแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ

§ บันทึกข้อมูลของเสียที่มีการถ่ายออกในสมุดบันทึกการถ่ายนํ้าเสียปนนํ้ามันออกจากเรือ
(Oil Record Book) และสมุดบันทึกการถ่ายเทขยะออกจากเรือ (Garbage Record 
Book) และจัดเก็บแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือท่ีลงนามครบถ้วน

§ หากเรือต้องการถ่ายเทของเสียออกจากเรือเพิ ่มเติมเนื ่องจากจอดเรือเป็นระยะ
เวลานานหรือสาเหตุอื่นใด เรือต้องกรอกแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือลงในระบบ
การจัดส่งแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือจากเรือใหม่อีกคร้ัง

§ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และการเข้าถึงเอกสารต่างๆ หากมีการตรวจสอบ 
§ กัปตันเรือเป็นผู้รับผิดชอบเวลาและความถูกต้องของข้อมูลที่แสดงในแบบแจ้งข้อมูล

ของเสียจากเรือโดยปฏิบัติตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย กฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อมภายในประเทศ และอนุสัญญาระหว่างประเทศตลอดระยะเวลาที่จอดเทียบท่า
ท่าเรือกรุงเทพ
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หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทตัวแทนเรือ 

บริษัทตัวแทนเรือทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานสื่อสารระหว่างแผนกสิ่งแวดล้อมและเรือ 
โดยต้องแจ้งเร่ืองกฎระเบียบของท่าเรือท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยด้านส่ิงแวดล้อมให้กับเรือ 
รวมถึงช่วยเรือในการดําเนินการตามกฎระเบียบเหล่าน้ัน โดยมีหน้าท่ี ดังน้ี 

§ เรือที่ต้องการถ่ายเทของเสียจากเรือ ต้องแจ้งประเภทและปริมาณของเสียจากเรือ
ที่ต้องการถ่ายเท โดยกรอกรายละเอียดในแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ ในระบบการ
จัดส่งแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ ซึ่งสามารถเข้าได้ทางระบบ e-Port Service 
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเรือจะเทียบท่า

§ หรือหากไม่สามารถแจ้งได้ให้แจ้งทันทีท่ีเรือออกจากท่าเรือล่าสุดท่ีเข้าเทียบท่า
§ ชําระค่าภาระเก็บขยะจากเรือ 
§ ชําระค่าจัดเก็บนํ้าเสียปนนํ้ามัน ค่าจัดเก็บของเสียอันตราย และค่าจัดเก็บนํ้าเสียให้กับ

ผู้รับจัดการของเสียโดยตรง
§ บริษัทตัวแทนเรือมีหน้าที่รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลและส่งแบบแจ้งข้อมูล

ของเสียจากเรือตามเวลากําหนด 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
แผนกสิ่งแวดล้อม

§ รับแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากระบบการจัดส่งแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ (Waste 
Notification Management System) ตรวจสอบข้อมูล และแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
และบริษัทรับจัดเก็บของเสียจากเรือ

§ ควบคุมการจัดการของเสียจากเรือให้เป็นไปตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
กฎหมายภายในประเทศ และอนุสัญญาระหว่างประเทศ

§ ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และปรับปรุงคู่มือการจัดการของเสียจากเรือ ท่าเรือ
กรุงเทพให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

§ ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียจากเรือของท่าเรือกรุงเทพให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

ฝ่ายการเงินและบัญชี
§ จัดเก็บค่าภาระเก็บขยะจากเรือ
§ ชําระค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสียจากเรือให้แก่บริษัทรับจัดเก็บขยะตามที่กําหนดไว้

ในสัญญาจ้าง

แผนกเรือ
§ ดําเนินการจัดเก็บขยะจากเรือท่ีจอด ณ หลักผูกเรือ ทุ่นผูกเรือ ท่ีทอดสมอ 

แผนกสุขาภิบาล
§ ควบคุมการจัดเก็บขยะจากเรือ ที่จอดเทียบท่าบริเวณท่าเรือกรุงเทพตามที่ได้รับแจ้ง

ในระบบการจัดส่งแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ
§ ควบคุมการจัดเก็บของเสียอันตรายของเรือท่ีจอดเทียบท่าบริเวณท่าเรือกรุงเทพ
§ รวมรวมข้อมูลของเสียที่จัดเก็บจากเรือเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดจ้างบริษัทรับจัดเก็บ

ของเสียจากเรือท่ีจอดเทียบท่าบริเวณท่าเรือกรุงเทพในปีต่อไป

แผนกบรรทุกและขนถ่ายสินค้า
§ ควบคุมการดําเนินการจัดเก็บนํ้าเสียปนนํ้ามันจากเรือ ที่จอดเทียบท่าเรือกรุงเทพ

ตามที่ได้รับแจ้งไว้ในแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ และแจ้งแผนกสิ่งแวดล้อม หากมี
การดําเนินการไม่เป็นไปตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย

§ ควบคุมการดําเนินการจัดเก็บนํ้าเสีย ที่จอดเทียบท่าเรือกรุงเทพ ตามที่ได้แจ้งไว้
ในระบบการจัดส่งแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือและแจ้งแผนกสิ่งแวดล้อม หากมีการ
ดําเนินการไม่เป็นไปตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย

คู่มือการจัดการของเสียจากเรือ ท่าเรือกรุงเทพ |    31



หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทรับจัดเก็บ
ของเสียจากเรือ 

บริษัทรับจัดเก็บของเสียเม่ือได้รับแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือจากระบบการจัดส่งแบบ
แจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ จะต้องทําการยืนยัน วัน เวลา และสถานที่ในการจัดเก็บของเสียตามที่
ได้รับแจ้ง และดําเนินการจัดเก็บของเสียท่ีได้รับแจ้งตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

บริษัทรับจัดเก็บของเสียดําเนินการจัดเก็บของเสียโดยใช้รถบรรทุก หรือ เรือ ตามความ
เหมาะสมของชนิดของของเสีย 

บริษัทรับจัดเก็บของเสีย จะต้องนําส่งหรือจําหน่ายขยะที่มีการคัดแยกประเภทแล้ว 
หรือของเสียอันตราย หรือนํ้าเสียปนนํ้ามัน หรือนํ้าเสีย ให้กับบริษัทรับบําบัดของเสียที่ขึ้นทะเบียน
กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

บริษัทรับจัดเก็บของเสียที่เป็นขยะต้องทําการจัดเก็บขยะตามประเภทที่กําหนดใบบทที่ 4 
และดําเนินการจัดการขยะตามประเภทขยะท่ีคัดแยกแล้ว 

บริษัทรับจัดเก็บของเสียต้องจัดเก็บของเสียทุกประเภทตามที่กําหนดไว้ในบทที่ 4 และปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม โดยไม่ทําให้เรือเสียเวลา กรณีที่มีปัญหาหรือการปฏิบัติไม่
เป็นไปตามประกาศ ให้แจ้งมายังแผนกส่ิงแวดล้อมทุกคร้ัง

บริษัทรับจัดเก็บของเสียจะต้องลงบันทึกประเภทและปริมาณของเสียที่เก็บรวบรวม และ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดท่ีระบุไว้

ของเสียที่ถ่ายเทออกจากเรือถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทรับจัดเก็บของเสียจากเรือ
ทันทีที่บริษัทรับจัดเก็บของเสียได้รับมอบของเสียจากเรือ หรือจากจุดพักขยะกลางของท่าเรือ
กรุงเทพและหลังจากแบบแจ้งข้อมูลของเสียได้รับการลงนามแล้วจากผู้จัดเก็บของเสีย และ
กัปตันเรือ โดยรายได้จากของเสียให้เป็นไปตามข้อตกลง หรือสัญญาท่ีตกลงร่วมกันไว้แล้ว 

บริษัทรับจัดเก็บของเสียจากเรือมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการของเสีย (การรวบรวม 
การบําบัด และการกําจัด) ให้เป็นตามกฎระเบียบภายในประเทศ หากไม่ดําเนินการตามท่ีกําหนด 
ท่าเรือกรุงเทพมีสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญา หรือมีโทษปรับ 

บริษัทรับจัดเก็บของเสียปนนํ้ามัน บริษัทรับจัดเก็บนํ้าเสีย และบริษัทรับจัดเก็บของเสีย
อันตรายต้องจัดส่งใบกํากับการขนส่งของเสียอันตราย (Uniform Hazardous Waste Manifest)
ให้แผนกส่ิงแวดล้อมทางอีเมล wnms.bkp@gmail.com หลังจากดําเนินการกําจัดของเสียแล้ว
ทุกคร้ัง
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ค่าภาระเก็บขยะจากเรือ 
ตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง หนังสือค่าภาระของท่าเรือกรุงเทพ 2543

กําหนดให้เรือทุกลําต้องจ่ายค่าภาระเก็บขยะจากเรือ แม้ไม่ขอรับบริการเก็บขยะก็ตาม ยกเว้นเรือท่ี
ได้รับการยกเว้นค่าภาระการจัดเก็บของเสีย

ค่าภาระเก็บขยะจากเรือ (GARBAGE CHARGE) เป็นค่าเก็บขยะจากเรือท่ีมีขนาดต้ังแต่ 750 
GRT.,GT. ข้ึนไปทุกลํา เรียกเก็บตามสถานท่ีท่ีจอดเรือของท่าเรือกรุงเทพ เป็นรายวันนับตังแต่เวลา
ท่ีเรือจอดในอัตราดังน้ี

บาท/ลํา/วัน
ณ ท่าเทียบเรือ 150
ณ หลักผูกเรือคลองเตย 300
ณ หลักผูกเรือบางหัวเสือ ทุ่น หรือท่ีทอดสมอ 500
เรืออ่ืนจะขอรับบริการเก็บขยะได้ โดยชําระค่าบริการในอัตราท่ีกําหนดข้างต้น

เรือท่ีได้รับการยกเว้นค่าภาระเก็บขยะจากเรือ
เรือท่ีได้รับการยกเว้นค่าภาระเก็บขยะจากเรือ 
§ เรือท่ีมีขนาดเล็กกว่า 750 ตันกรอส (GT)
§ เรือยอชท์ เรือส่วนตัว เรือบดเล็ก เป็นต้น
§ เรือลากจูง และเรืออ่ืนๆ ของท่าเรือกรุงเทพ 
§ เรือประมง 
หมายเหตุ เรือท่ีได้รับการยกเว้นค่าภาระเก็บขยะ หากประสงค์จะถ่ายเทของเสียประเภทขยะต้อง

เสียค่าภาระตามท่ีการท่าเรือแห่งประเทศไทยกําหนด 

เรือท่ีต้องการถ่ายเทน้ําเสียปนน้ํามัน 
เรือท่ีต้องการจะถ่ายน้ําเสียปนน้ํามันออกจากเรือ สามารถติดต่อบริษัทรับจัดเก็บน้ําเสียปน

น้ํามันได้โดยตรง และหากการดําเนินการไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติให้แจ้ง
แผนกส่ิงแวดล้อม 

เรือท่ีต้องการถ่ายเทของเสียอันตราย
เรือท่ีต้องการจะถ่ายของเสียอันตรายออกจากเรือ สามารถติดต่อบริษัทรับจัดเก็บของเสีย

อันตรายได้โดยตรง และหากการดําเนินการไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ หรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติให้แจ้ง
แผนกส่ิงแวดล้อม 

เรือท่ีต้องการถ่ายเทน้ําเสีย
เรือท่ีต้องการจะถ่ายน้ําเสียออกจากเรือ สามารถติดต่อบริษัทรับจัดเก็บน้ําเสียโดยตรง และ

หากการดําเนินการไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ หรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติให้แจ้งแผนกส่ิงแวดล้อม 
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07
ค่าภาระและค่าธรรมเนียม



ในบทนี้มีการกําหนดแบบเอกสารมาตรฐานในการแจ้งข้อมูลของเสียตามระบบการจัดส่ง
แบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือของท่าเรือกรุงเทพ 

แบบฟอร์มและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
1.aประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการของเสียจาก

เรือของท่าเรือกรุงเทพฉบับปัจจุบัน
2.aระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผู้ให้บริการจัดเก็บและบําบัด

ของเสียจากเรือประเภทขยะและกากของเสียต่างๆ พ.ศ.2560
3.aระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการรับรองผู้ให้บริการจัดเก็บ

บําบัดของเสียจากเรือประเภทน้ํามันใช้แล้ว น้ําปนเป้ือนน้ํามัน หรือเคมีภัณฑ์ และน้ําเสียต่างๆ
พ.ศ.2558 

4.aอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ.1973 และพิธีสาร
ค.ศ.1978 (The International Convention for the prevention of Pollution from Ships 
–MARPOL 73/78) 

5.aแบบแจ้งข้อมูลของเสียจากเรือ (Ship Waste Notification Form)
6. รายละเอียดมาตรฐานข้อต่อเพื่อใช้ในการถ่ายเทของเสียจากเรือตามอนุสัญญา 

MARPOL 73/78
7. หนังสือค่าภาระ ท่าเรือกรุงเทพ
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08
เอกสารที่เกี่ยวข้อง



แผนท่ีท่าเรือกรุงเทพ
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ภาคผนวก 1



รายละเอียดมาตรฐานข้อต่อเพื่อใช้ในการถ่ายเทของเสียจากเรือตามอนุสัญญา MARPOL 73/78
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ภาคผนวก 2

รายละเอียด ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 215 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ

เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมสลักยึด 183 มม.

ช่องร้อยสลักยึดบนหน้าแปลน เจาะ 6 รู เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม. ระยะ
ห่างเท่ากันอยู่บนตําแหน่งวงกลมสลักยึด 
ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางดังกล่าวข้างต้น 
และเจาะรูให้ช่องกว้าง 22 มม.

ความหนาของหน้าแปลน 20 มม.

สลักยึดและหมุน: จํานวนเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ชุด เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. และมี
ความยาวตามความเหมาะสม

หน้าแปลนได้รับการออกแบบท่ีจะรับกับท่อท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกว้างท่ีสุด ถึง 125 มม.
และต้องทําด้วยเหล็ก หรือวัสดุอ่ืนท่ีเท่าเทียมกันมีผิวหน้าแบนเรียบ หน้าแปลนพร้อมด้วย

แผ่นรองหน้าแปลนทนน้ํามันเหมาะสมสําหรับใช้งานท่ีแรงดัน 6 กก./ตร.ชม.



จัดพิมพ์โดย
คู่มือฉบับน้ีได้รับการสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือจัดการ

ปัญหาขยะทะเล ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยสหภาพยุโรป (EU) และกระทรวงเพ่ือความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) และดําเนินงานโดย
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และ Expertise France (EF) 

เนื้อหาคู่มือฉบับนี้เป็นความรับผิดชอบของการท่าเรือแห่งประเทศไทย แต่เพียงผู้เดียว
และไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองของ EU, BMZ, GIZ และ EF
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