
ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

การจัดทําประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน  

(Code of Practice; CoP) 

  คํานํา 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไดจัดทําประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือมุงเนนใหผูประกอบการนําเขา/สงออกเชื้อเพลิงถานหินรวมทั้งผูที่เกี่ยวของไดใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เพ่ือปองกันและลดผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม สงผลตอการยกระดับการ
ประกอบกิจการเชื้อเพลิงถานหินของไทยใหไดมาตรฐานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเสริมสรางภาพลักษณที่ดี
ดานการประกอบกิจการเชื้อเพลิงถานหินใหเปนที่ยอมรับของสังคม อันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ิมความ
มั่นคงและเสถียรภาพดานพลังงานของประเทศ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) และยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2558-2577) ที่มีวิสัยทัศน สูความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีเลมนี้แบงออกเปนสองสวนหลัก ไดแก เนื้ อหาดานคุณภาพสิ่งแวดลอมในการ
ประกอบกิจการเชื้อเพลิงถานหินครอบคลุมตั้งแตกิจกรรมการขนถาย กิจกรรมการขนสง กิจกรรมการกองเก็บ 
และกิจกรรมการแปรรูป (คัดแยกขนาด, ผสมชนิด) รวมถึงกรณีเลิกกิจการ และเน้ือหาดานความปลอดภัยและ
สุขอนามัยของคนงานและประชาชนรอบสถานประกอบการ 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหวังเปนอยางยิ่งวา ผูประกอบการนําเขา/สงออกเชื้อเพลิงถานหิน รวมถึงผูที่
เกี่ยวของจะไดรับประโยชนจากการใชประมวลหลักปฏิบัติที่ดีเลมนี้เปนคูมือในการดําเนินงานตอไป 

 
 
 
 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
    กระทรวงพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

 เสนทางการขนสงถานหินนําเขา  
ในปจจุบัน ประเทศไทยมีการนําเขาเชื้อเพลิงถานหิน 4 เสนทางหลัก ดังรูปที่ 1 โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
(1) เสนทางเกาะสีชัง (จ.ชลบุรี) โดยเรือเดินสมุทรขนาดใหญ (Vessel) และ เรือบารจ (Barge) 

ที่บรรทุกเช้ือเพลิงถานหินเขามาจอดในบริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และมีการขนถายเชื้อเพลิงถานหินลงเรือโปะ 
(Lighter) และมีการขนสงในเสนทางหลัก ผานทางอาวไทย แมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสักไปยังทาเรือในบริเวณ 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นจึงมีการขนถายเชื้อเพลิงถานหินขึ้นรถบรรทุก เพ่ือไปยังสถาน
ประกอบการ ซึ่งอาจเปนสถานประกอบการท่ีมีการกองเก็บ หรือแปรรูปเชื้อเพลิงถานหิน หรือสถานประกอบผูใช
เชื้อเพลิงถานหินโดยตรง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) เสนทางทาเรือ จังหวัดระยอง โดยเรือเดินสมุทรขนาด
ใหญ (Vessel) บรรทุกเชื้อเพลิงถานหินเขามาจอดในบริเวณทาเรือ จังหวัด
ระยอง และมีการขนถายเชื้อเพลิงถานหินลงรถบรรทุก หรือสายพานลําเลียง 
ซึ่งรถบรรทุกหรือสายพานลําเลียงจะนําสงเชื้อเพลิงถานหิน ไปยังสถานท่ีกอง
เก็บเช้ือเพลิงถานหินของสถานประกอบการ กอนขนถายและลําเลียงไปใชงาน 

(3) เสนทางเกาะพะลวย (จ .สุราษฎรธานี)  โดยเร ือ
บรรทุกสินคา ซึ่งสวนใหญเปนเรือเดินสมุทรขนาดใหญ (Vessel) บรรทุก
เชื้อเพลิงถานหินเขามาจอดในบริเวณเกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎรธานี 
และมีการขนถายลงเรือโปะ (Lighter) และขนสงผานทางอาวไทย เขาสูแม
น้ําตาป และคลองทาทอง ไปยังทาเรือในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 
และมีการขนถายเชื้อเพลิงถานหินลงรถบรรทุก กอนขนสงไปยังสถานท่ีกองเก็บ 
หรือนําไปใช งานในสถานประกอบการบริ เวณอําเภอทุ งสง  จั งหวัด
นครศรีธรรมราช 

(4) เสนทางทาเรือ จังหวัดตรัง โดยเรือบรรทุกสินคา ซึ่ง
สวนใหญเปนเรือบารจ (Barge)  บรรทุกเชื้อเพลิงถานหินจากตางประเทศเขา
มาจอดในบริเวณทาเรือ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยผานทางทะเลอันดา
มัน เขาแมน้ําตรัง และมีการขนถายเชื้อเพลิงถานหินจากเรือบารจ (Barge) 
ลงรถบรรทุก ในบริเวณทาเรือ กอนขนสงเชื้อเพลิงถานหินไปยังสถานท่ีกองเก็บ 
หรือนําไปใช งานในสถานประกอบการบริ เวณอําเภอทุ งสง  จั งหวัด
นครศรีธรรมราช   
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เรือเดินสมุทรขนาดใหญ (Vessel) 

เรือบารจ (Barge) 

)
 

เรือโปะ (Lighter) 



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

 
รูปที่ 1 เสนทางการนําเขาเชื้อเพลิงถานหินหลักของประเทศไทยในปจจุบัน 

 
 

เกาะสีชัง จ.ชลบุร ี

ทาเรือ จ.ระยอง 

เกาะพะลวย จ.สุราษฏรธานี  

ทาเรือ อ.กันตัง จ.ตรงั 

ทาเรือ และพื้นที่กองเก็บ  
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โรงงาน จ.สระบุร ี

โรงงาน จ.ระยอง 

โรงงาน อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 

สัญลักษณ 
 

          เกาะ 
 

          ทาเรือ 
 

          โรงงานผูใชเชื้อเพลิง 
 

          เสนทางเกาะสชีัง 
 

          เสนทางทาเรือ จ.ระยอง 
 

         เสนทางเกาะพะลวย 
 

         เสนทางทาเรือ จ.ตรัง 

ทาเรือ อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 

หมายเหต:ุ เสนทางจาก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา มีการขนสงไปยังสถานประกอบการหลายแหง หลายจังหวัด 

เเ

โรงงาน จ.สระบุรี

ทาเรือ จ.ระยอง

โรงงาน จ.ระยอง

ชลบุรีเเกาะสชีงั จ.ช

เกาะพะ

อ.เมือง จ.สุราษษฎรธานี

ทาเรือ อ.กัน

โรงงาน อ.ทุุงสง จ.นครศรี



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

 
 
 

 เสนทางขนสงถานหินสงออก  
นอกจากการนําเขาแลวนั้น ประเทศไทยยังมีการสงออกเชื้อเพลิงถานหิน โดยวิธีการผานแดน

หรือถายลําเชื้อเพลิงถานหินไปยังประเทศอ่ืน หรือนําเชื้อเพลิงถานหินมาแปรรูปเปนสารกรองนํ้า (Activated 
Carbon) กอนสงขายตางประเทศอีกดวย แตมีปริมาณนอยมากเมื่อเทียบกับการนําเขา พบการสงออกเชื้อเพลิง
ถานหินใน 3 เสนทาง ดังรูปที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) เสนทางจากทาเรืออําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีการขนถายเชื้อเพลิง
ถานหินจากสถานท่ีกองเก็บในสถานประกอบการบริเวณอําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงรถบรรทุก 
และขนสงมายังทาเรืออําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กอนขนถายเชื้อเพลิงถานหินจากรถบรรทุกลง
เรือโปะ (Lighter) โดยเรือโปะ (Lighter) จะเดินทางขนสงเชื้อเพลิงถานหินออกจากทาเรือในบริเวณอําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในบริเวณแมน้ําปาสัก ไปแมน้ําเจาพระยาออกสูอาวไทย และเดินทางไปยัง
ปลายทางตางประเทศที่ตองการสงออก 

(2) เสนทางจากเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยเรือบรรทุกสินคา เชน เรือเดินสมุทรขนาดใหญ 
(Vessel) หรือ เรือบารจ (Barge) ที่บรรทุกเชื้อเพลิงถานหินเขามาจอดในบริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และมีการ
ขนถายเชื้อเพลิงถานหินลงเรือโปะ (Lighter) กอนเดินทางขนสงจากบริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ผานทางอาว
ไทย ไปยังปลายทางตางประเทศที่ตองการสงออก 

(3) เสนทางจากทาเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยจากสถานประกอบการมีการขนถาย
เชื้อเพลิงถานหินที่บรรจุอยูในถุงบรรจุภัณฑ (Jumbo Bag) ไปยังรถบรรทุกตูสินคา ซึ่งรถบรรทุกตูสินคาจะขนสง
เชื้อเพลิงถานหินไปยังทาเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และมีการขนถายเชื้อเพลิงถานหินที่อยูในตูบรรทุกสินคาลง
เรือเดินสมุทรขนาดใหญ (Vessel) กอนเดินทางออกไปปลายทางตางประเทศท่ีตองการสงออกโดยเสนทางจากอาว
ไทย 
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รูปที่ 2 เสนทางการสงออกเชื้อเพลิงถานหินของประเทศไทยที่พบในปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทาเรือ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

ทาเรือที่สีหนุวิลล ประเทศกัมพูชา ทาเรือที่สหี

เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 
ทาเรือแหลมฉบัง 

จ.ชลบุรี 

เดินทางออกนอก
ประเทศ 

เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

ทาเรือ 
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แนวทางการใชประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ไดจัดทําประมวลหลักปฏิบัติที่ดีเลมนี้ขึ้น โดยมุงเนนใหกลุมเปาหมายไดแก  

(1) ผูประกอบการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน 
(2) ผูประกอบการขนสงเชื้อเพลิงถานหินทางบก และทางนํ้า 
(3) ผูประกอบการทาเรือขนถายเชื้อเพลิงถานหิน 
(4) โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟา ที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง 
(5) ผูประกอบการท่ีใชประโยชนจากเชื้อเพลิงถานหินตางๆ 

รวมถึงผูเกี่ยวของไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  
โดยแบงวิธีปฏิบัติออกเปน 2 ดาน ไดแก 
1. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน ดานคุณภาพสิ่งแวดลอม  
2. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน ดานความปลอดภัย และสุขภาพ 

 
การดําเนินงานดานการปองกันและลดผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดลอมจากการประกอบกิจกรรมการ

นําเขา/สงออกเชื้อเพลิงถานหิน ใหไดผลอยางเปนรูปธรรม จําเปนจะตองอาศัยกระบวนการวิเคราะหและพิจารณา
ผลกระทบที่คาดวาเกิดขึ้น มาชวยในการกําหนดแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือใหกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไดทราบถึงเทคนิค 
และวิธีการในการเพ่ิมความปลอดภัยและลดผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม รวมทั้งพัฒนาแนวทางในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน ทําใหสามารถกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 

 
 ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน ดานคุณภาพสิ่งแวดลอม  

 จําแนกจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศได 4 กิจกรรมหลัก ไดแก  
1. กิจกรรมการขนถายเชื้อเพลงิถานหิน  
2. กิจกรรมการขนสงเชื้อเพลิงถานหิน 
3. กิจกรรมการกองเก็บเชื้อเพลิงถานหิน 
4. กิจกรรมการแปรรูปเชื้อเพลิงถานหิน (คัดแยกขนาด, ผสมชนิด) 

 ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน ดานความปลอดภัย และสุขภาพ  
 จําแนกออกเปน 3 กลุม ไดแก 

1. ดานความปลอดภัยในการขนสง และอัคคีภัย  
2. ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงาน 

3. ดานสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยรอบ 



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

 คําจํากัดความ 
“กิจกรรมการขนถายเช้ือเพลิงถานหิน” หมายถึง การปฏิบัติเพ่ือลําเลียงถายเชื้อเพลิงถานหินจาก

ยานพาหนะหน่ึง ไปยังอีกยานพาหนะหนึ่ง ภายในสถานท่ีแหงเดียวกัน เชน การขนถายจากเรือเดินสมุทรขนาด
ใหญ (Vessel) ไปยังเรือโปะ (Lighter) การขนถายจากเรือโปะ (Lighter) ไปยังรถบรรทุก การขนถายจากเรือเดิน
สมุทรขนาดใหญ (Vessel) ไปยังรถบรรทุก หรือแมแตการขนถายจากเรือเดินสมุทรขนาดใหญ (Vessel) ไปยัง
สายพานลําเลียง เปนตน ทั้งนี้หมายรวมถึงการขนถายระหวางยานพาหนะหน่ึงกับสถานท่ีหนึ่ง เชน การเทกอง
เชื้อเพลิงถานหินของรถบรรทุก หรือการตักเชื้อเพลิงถานหินจากกองขึ้นรถบรรทุกในพ้ืนที่กองเก็บ เปนตน 

“กิจกรรมการขนสงเชื้อเพลิงถานหิน” หมายถึง การเคลื่อนยายเชื้อเพลิงถานหิน จากสถานท่ีหนึ่งไปยัง
อีกสถานที่หน่ึง โดยใชพาหนะในการขนสง เชน เรือบรรทุกสินคา (เรือโปะ (Lighter)) และรถบรรทุก เปนตน หรือใช
อุปกรณในการขนสง เชน สายพานลําเลียง เปนตน   

“กิจกรรมการกองเก็บเชื้อเพลิงถานหิน” หมายถึง การวางพักเชื้อเพลิงถานหินโดยมีลักษณะการวางรวม
สุมกันขึ้นเปนกอง โดยเปนกิจกรรมการกองเชื้อเพลิงถานหินในสถานท่ีหนึ่ง ซึ่งอาจมีการดําเนินการในสถานที่กอง
เก็บแบบพ้ืนที่โลง หรือสถานที่กองเก็บแบบพ้ืนที่ปด โดยกิจกรรมการกองเก็บเชื้อเพลิงถานหินนับรวมกิจกรรม
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการทุกแหง ทั้งสถานประกอบการที่มีการกองเก็บเชื้อเพลิงถานหินเพ่ือการ
จําหนายภายในประเทศ และสงออกตางประเทศ สถานประกอบการท่ีมีการกองเก็บเชื้อเพลิงถานหินเพ่ือการ
นําไปใชประโยชน หรือสถานประกอบการ/หนวยงาน ที่มีการการกองเก็บเชื้อเพลิงถานหินเพ่ือการสํารองคงคลัง
สําหรับการใชงานอยางตอเน่ืองเพ่ือความม่ันคงของกิจการ  

“กิจกรรมการแปรรูปเชื้อเพลิงถานหิน” หมายถึง กิจกรรมการคัดแยกขนาดเชื้อเพลิงถานหิน การผสม
ชนิดเชื้อเพลิงถานหิน และการเปล่ียนรูปหรือขนาดเชื้อเพลิงถานหินไปจากเดิม เชน การบดเชื้อเพลิงถานหิน เปน
ตน โดยกิจกรรมการแปรรูปเชื้อเพลิงถานหินอาจมีการดําเนินการในสถานที่ที่เปนพ้ืนที่โลง หรือพ้ืนที่ปด  

“การขนถายเช้ือเพลิงถานหินทางน้ํา” หมายถึง การขนถายเชื้อเพลิงถานหินที่มีลักษณะของพาหนะ
บรรทุกเชื้อเพลิงถานหินอยูในน้ํา หรือพาหนะท่ีตองการบรรทุกเชื้อเพลิงถานหินอยูในน้ํา โดยเปนการขนถาย
ระหวางเรือดวยกัน หรือการขนถายระหวางเรือกับรถบรรทุก หรือการขนถายระหวางเรือกับสายพานลําเลียง  

“การขนถายเชื้อเพลิงถานหินทางบก” หมายถึง การขนถายเชื้อเพลิงถานหินบนบก เชน การขนถาย
เชื้อเพลิงถานหินระหวางรถบรรทุกกับสถานที่กองเก็บ หรือสถานท่ีแปรรูปเชื้อเพลิงถานหิน หรือการขนถาย
ระหวางรถบรรทุกกับสายพานลําเลียง เปนตน    

“การขนสงเชื้อเพลิงถานหินทางน้ํา” หมายถึง การขนสงโดยใชเรือเปนพาหนะหลักในการขนสง ซึ่งเปน
การขนสงเช้ือเพลิงถานหินที่มีอาณาเขตอยูในประเทศ 

“การขนสงเชื้อเพลิงถานหินทางบก” หมายถึง การขนสงเชื้อเพลิงถานหินโดยใชรถบรรทุก หรือสายพาน
ลําเลียง เปนหลักในการขนสง ซึ่งเปนการขนสงเชื้อเพลิงถานหินที่มีอาณาเขตอยูในประเทศ 
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 “การกองเก็บเชื้อเพลิงถานหินในพื้นที่โลง” หมายถึง การกองเก็บเชื้อเพลิงถานหินในสถานท่ีที่ไมมีสิ่ง
กําบังปกคลุมกองเชื้อเพลิงถานหินที่มีความม่ันคงแข็งแรง หรือมีการกําบังปกคลุมไมครอบคลุมพ้ืนที่กองเก็บ
เชื้อเพลิงถานหินทั้งหมด 

 “การกองเก็บเชื้อเพลิงถานหินในพ้ืนที่ปด” หมายถึง การกองเก็บเชื้อเพลิงถานหินในสถานท่ีที่มีสิ่งกําบัง
และปกคลุมกองเช้ือเพลิงถานหินรอบดาน เชน โกดังสินคา เปนตน โดยวัสดุที่ใชกําบังหรือปกคลุมนั้นตองเปนวัสดุ
ที่มีความม่ันคงแข็งแรง  

 “การแปรรูปเชื้อเพลิงถานหินในพื้นที่โลง” หมายถึง การแปรรูปเชื้อเพลิงถานหินในสถานที่ที่ไมมีสิ่ง
กําบังปกคลุมเชื้อเพลิงถานหินที่มีความมั่นคงแข็งแรง หรือมีการกําบังปกคลุมไมครอบคลุมพ้ืนที่แปรรูปเชื้อเพลิง
ถานหินทั้งหมด  

“การแปรรูปเชื้อเพลิงถานหินในพื้นที่ปด” หมายถึง การแปรรูปเชื้อเพลิงถานหินในสถานที่ที่มีสิ่งกําบัง
และปกคลุมพ้ืนที่แปรรูปเชื้อเพลิงถานหินรอบดาน เชน โกดังสินคา เปนตน โดยวัสดุที่ใชกําบังหรือปดคลุมนั้นตอง
เปนวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง  
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ประมวลหลักปฏิบัตทิี่ดีสาํหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน 
 (Code of Practice; CoP) ดานคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 
1. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน ในกิจกรรมการขนถายเชื้อเพลิงถานหิน 
1.1 กิจกรรมการขนถายเชื้อเพลิงถานหิน (ทางน้ํา และทางบก) 
o ผลกระทบดานคุณภาพอากาศ – ฝุนถานหินฟุงกระจายในอากาศ 
 จุดควบคุม – อุปกรณในการขนถาย เชน Grab, Bucket chain, Screw หรือหัวตักรถแบคโฮ     

                เปนตน 
              - ยานพาหนะบรรทุกเช้ือเพลิงถานหิน เชน เรือบรรทุกสินคา และรถบรรทุก เปนตน 
              - อุปกรณรองรับเชื้อเพลิงถานหิน เชน Hopper เปนตน 

 
 

(1) ควบคุมระดับความสูงของอุปกรณขนถาย ใหมีตําแหนงอยูในระดับต่ํากวาสวนกันลมของอุปกรณ หรือ
ยานพาหนะที่รองรับเชื้อเพลิงถานหินกอนปลอยเชื้อเพลิงถานหินลงไป เพ่ือปองกันการตกหลน และการ
ฟุงกระจายของฝุนเชื้อเพลิงถานหิน 

(2) ควบคุมอุปกรณในการขนถาย ภายหลังจากตักเชื้อเพลิงถานหินจากระวางบรรทุกสินคา และหลังจาก
ปลอยเชื้อเพลิงถานหินลงไปยังระวางบรรทุกสินคาไมใหเคลื่อนที่เร็วจนเกินไป โดยใหมีจังหวะหยุด และ
เขยาอุปกรณขนถายเชื้อเพลิงถานหิน เพ่ือใหถานหินที่ติดอยูภายนอกอุปกรณหลนออก ทั้งนี้ในขั้นตอน
ดังกลาวตองทําในขณะท่ีตําแหนงของอุปกรณขนถายอยูต่ํากวาสวนกันลมของอุปกรณ หรือยานพาหนะท่ี
รองรับเชื้อเพลิงถานหิน เพ่ือปองกันการรวงหลนของเช้ือเพลิงถานหินออกมาภายนอก 

(3) ควบคุมปริมาณการตักเชื้อเพลิงถานหินในแตละครั้งไมใหลนเกินอุปกรณขนถาย เพ่ือปองกันการรวงหลน
ของถานหินที่ลนออกมานอกอุปกรณ 

(4) ควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงถานหิน ไมใหบรรทุกลนเกินขอบบรรทุก เพ่ือปองกันการรวงหลนของเชื้อเพลิง
ถานหินออกมาภายนอก 

(5) กรณีใช Grab ในการขนถายเช้ือเพลิงถานหิน ควรติดตั้งแผนปดดานบนของ Grab ใหครบถวนเพ่ือไมใหมี
ชองวางใหเชื้อเพลิงถานหินรวงหลนได 

(6) ควรปดระวางเรือทันที หลังจากเสร็จสิ้นการขนถายเชื้อเพลิงถานหินลงเรือ เพ่ือปองกันการฟุงกระจาย
ของเชื้อเพลิงถานหิน 

(7) ภายหลังการขนถายเชื้อเพลิงถานหินแลวเสร็จ ควรทําความสะอาดรถบรรทุกที่ขนถายเชื้อเพลิงถานหิน
ทุกครั้งกอนนํารถบรรทุกไปใชงานตอไป 
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(8) หลีกเลี่ยงการขนถายเชื้อเพลิงถานหินในชวงเวลาที่เกิดลมพัดแรง เพ่ือลดปญหาการฟุงกระจายของ

เชื้อเพลิงถานหิน และปองกันเชื้อเพลิงถานหินตกลงสูแหลงน้ํา 
(9) กําหนดใหมีเจาหนาที่ในการควบคุมดูแลการขนถายเชื้อเพลิงถานหิน เพ่ือใหปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการ

ขนถาย ลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม และดูแลดานความปลอดภัยจากการขนถายเชื้อเพลิงถานหิน 
(10)  ผูประกอบการตองจัดใหมีการตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากเรือที่มีการขนถายเชื้อเพลิงถานหิน

ระหวางกันดวยเครื่องวัดความทึบแสง ในชวงที่มีการขนถายเชื้อเพลิงถานหิน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกําหนด และควบคุมไมใหฝุนละอองฟุงกระจายมีคาเกินเกณฑมาตรฐาน
กําหนด1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของฝุนละอองฟุง
กระจายจากเรือที่มีการขนถายสินคาระหวางกัน. ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 200 ง, วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561. 

หมายเหตุ : “เรือที่มีการขนถายสินคาระหวางกัน” ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคาความทึบแสง
ของฝุนละอองฟุงกระจายจากเรือที่มีการขนถายสินคาระหวางกัน  ขอ 1 (1) “เรือที่มีการขนถายสินคาระหวางกัน” หมายความวา เรือที่มกีิจกรรมการขน
ถายแรยิปซั่ม ถานหิน หรอืทราย ระหวางกัน  



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

 
1. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน ในกิจกรรมการขนถายเช้ือเพลิงถานหิน (ตอ) 

1.1 กิจกรรมการขนถายเชื้อเพลิงถานหิน (ทางน้ํา และทางบก) (ตอ)  
o ผลกระทบดานคุณภาพอากาศ – ฝุนถานหินฟุงกระจายในอากาศ (ตอ) 
 จุดควบคุม – พื้นที่ขนถายเชื้อเพลิงถานหิน (ทาเรือ สถานที่กองเก็บเชื้อเพลิงถานหิน  

                และสถานท่ีแปรรูปเชื้อเพลิงถานหิน) 
 
 

(11)  ฉีดพรมนํ้าลงบนกองเช้ือเพลิงถานหินที่ตองการขนถาย ตลอดระยะเวลาที่ขนถายเชื้อเพลิงถานหิน  เพ่ือ
ลดการเกิดฝุนละอองฟุงกระจาย 

(12)  จัดใหมีระบบสเปรยน้ํา ฉีดพนในอากาศในบริเวณท่ีมีการขนถายเชื้อเพลิงถานหินตลอดระยะเวลาท่ีมีการ
ขนถาย เพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุนเชื้อเพลิงถานหิน 

(13) จัดใหมีการสเปรยน้ํา หรือพรมน้ําทั่วบริเวณพ้ืนที่ภายในสถานประกอบการอยางสม่ําเสมอ หรือจัดใหมี
ตารางเวลาสําหรับการสเปรยน้ําหรือพรมนํ้า ทั้งนี้ตองจัดใหมีปริมาณน้ําสํารองอยางเพียงพอ และควรจัด
ใหมีระบบนําน้ําที่ผานการบําบัดกลับมาใชใหม 

(14)  จัดใหมีรถบรรทุกน้ําสําหรับฉีดพรมน้ํา และลางทําความสะอาดถนนและพ้ืนภายในสถานประกอบการ
อยางสม่ําเสมอ เพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุนละออง ทั้งนี้ตองจัดใหมีปริมาณน้ําสํารองอยางเพียงพอ 
และควรจัดใหมีระบบนํานํ้าที่ผานการบําบัดกลับมาใชใหม 

(15)  ควบคุมความเร็วของรถบรรทุก และรถยนตที่วิ่งภายในสถานประกอบเชื้อเพลิงถานหิน ไมใหเกิน 25 
กม./ชม. เพ่ือลดผลกระทบดานการฟุงกระจายของฝุนละออง ลดผลกระทบดานเสียง ความสั่นสะเทือน 
และเพ่ิมความปลอดภัยทางดานการจราจร 

(16) จัดใหมีการติดตั้งกําแพงกันลม หรือติดตั้งตาขายกันฝุน (มีความสูงมากกวากองถานหินประมาณ 1 -2 
เมตร สําหรับสถานที่กองเก็บในที่โลง และมีความสูงอยางนอย 6 เมตร สําหรับทาเรือ และสถานท่ีแปรรูป
ในพ้ืนที่โลง) หรือปลูกตนไมทรงสูง เชน สน ยูคาลิปตัส โดยรอบแนวเขตที่ดินสถานประกอบการ หรือใช
วิธีการอ่ืนที่ชวยลดการกระจายตัวของฝุนละอองออกไปสูสิ่งแวดลอมภายนอก 
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(17)  กําหนดใหตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณสถานประกอบการที่มีการขนถายเชื้อเพลิงถานหิน อยาง
นอย 2 ครั้ง/ป (ชวงหนารอน และหนาหนาว) โดยตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป เฉลี่ย 
24 ชั่วโมงตอเน่ืองกันเปนเวลา 3 วัน (72 ชั่วโมงตอเนื่อง) มีพารามิเตอรที่ตรวจวัดไดแก  ฝุนละอองรวม 
(TSP) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 
ทั้งนี้กําหนดใหตรวจวัดในชวงที่มีการขนถายเชื้อเพลิงถานหิน และในบริเวณที่อยูใกลแหลงชุมชนหรือทิศ
ใตลม โดยอางอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ1 และประกาศกรม
ควบคุมมลพิษ2,3 และควบคุมปริมาณฝุนละอองดังกลาว ไมใหเกินคามาตรฐาน4,5 ที่กําหนด 

(18)  กําหนดใหตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายบริเวณที่มีการขนถายเชื้อเพลิงถานหินภายในทาเรือ ดวย
เครื่องวัดความทึบแสงในชวงที่มีการขนถายเชื้อเพลิงถานหิน ตามหลักเกณฑและวิธีการจากประกาศ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ6 อยางนอย 2 ครั้ง/ป (ชวงหนารอน และหนาหนาว) และควบคุมไมใหฝุน
ละอองฟุงกระจายมีคาเกินเกณฑมาตรฐานกําหนด7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2538 เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยท่ัวไป ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา เลม 112 ตอนที่ 
42 ง, วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538. 
2 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที ่26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เร่ือง เครื่องวัดหาคาเฉลี่ยของกาซหรือฝุนละอองซ่ึงทํางานโดยระบบอื่นทีก่รมควบคุม
มลพิษเห็นชอบ. ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 98 ง, วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550. 
3 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที ่14 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เร่ือง วิธีตรวจวดัคาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน. ราชกิจจานุเบกษา 
เลม 127 ตอนพิเศษ 84 ง, วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553. 
4  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่24 (พ.ศ. 2547) ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป. ราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 104 ง, วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547.                                                                
5  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่36 (พ.ศ. 2553) ลงวันที่ 28 มกราคม 2553 เร่ือง กําหนดมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 
ไมครอนในบรรยากาศท่ัวไป. ราชกจิจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 37 ง, วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553. 
6 ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551 เร่ือง หลักเกณฑและวธิีการตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากทาเรือดวย
เครื่องวัดความทึบแสง. ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 125 ตอนที่ 66 ง, วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551.   
7 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที ่2 พฤศจกิายน พ.ศ. 2550 เร่ือง กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของฝุนละอองฟุง
กระจายจากทาเรือ. ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 188 ง, วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2550. 

หมายเหต:ุ “ทาเรือบรรทุกหรือขนถายเช้ือเพลิงถานหิน” ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเร่ือง กําหนดใหทาเรือบางประเภท
เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียสูบรรยากาศ ขอ 2 (1) ใหทาเรือเพื่อการบรรทุกหรือขนถายแรยิปซัม ถานหิน หรือ 
ทราย เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ  
               และขอ 3 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองทาเรือตามขอ 2 ปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ เวนแตจะไดทําการบําบัดอากาศเสียให
เปนไปตามมาตรฐานคาความทึบแสงของฝุนละอองฟุงกระจายจากทาเรือ ที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของฝุนละอองฟุงกระจายจากทาเรือ 
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1. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินในกิจกรรมการขนถายเช้ือเพลิงถานหิน (ตอ) 
1.1 กิจกรรมการขนถายเชื้อเพลิงถานหิน (ทางน้ํา และทางบก) (ตอ)  
o ผลกระทบดานระดับเสียง - เสียงดังรบกวนจากกิจกรรมการขนถายเชื้อเพลิงถานหิน 

                               และจากเคร่ืองยนตเรือ/รถบรรทุก และเครื่องจักรท่ีใชในพื้นที่ 
 จุดควบคุม – เรือบรรทุกสินคา รถบรรทุก และเครื่องจักรอื่นๆ เชน รถแบคโฮ เปนตน 

              - พื้นที่ขนถายเชื้อเพลิงถานหิน (ทาเรือ สถานที่กองเก็บเชื้อเพลิงถานหิน  
                และสถานท่ีแปรรูปเชื้อเพลิงถานหิน) 

 
 

(19) ควรกําหนดชวงเวลาในการขนถายเช้ือเพลิงถานหิน ในสถานประกอบการท่ีอยูใกลแหลงชุมชน โดยไมขน
ถายในชวงเวลากลางคืน เพ่ือไมใหรบกวนเวลาพักผอนของประชาชนผูพักอาศัยโดยรอบ 

(20) งดการใชแตรสัญญาณภายในสถานประกอบการ ยกเวนในกรณีฉุกเฉินเพ่ือความปลอดภัยในการขับขี่
เทานั้น 

(21)  กําหนดใหตรวจวัดระดับเสียง ภายในสถานประกอบการที่มีกิจกรรมการขนถายเชื้อเพลิงถานหิน อยาง
นอย 2 ครั้ง/ป  โดยตรวจวัด 3 วัน (72 ชั่วโมงตอเนื่อง) มีพารามิเตอรที่ตรวจวัด ไดแก ระดับเสียงรบกวน 
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ทั้งนี้กําหนดใหตรวจวัดในบริเวณ
ที่อยูใกลแหลงชุมชน โดยอางอิงวิธีการตรวจวัดและคํานวณตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม1 และ
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ2,3 และควบคุมระดับเสียงไมใหเกินเกณฑมาตรฐาน4,5,6,7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เร่ือง วิธกีารตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน พ.ศ. 2553. ราชกิจจานุเบกษา เลม 128 ตอนพิเศษ 1 ง, วนัที่ 7 มกราคม พ.ศ. 
2554. 
2  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540 เร่ือง การคํานวณคาระดับเสียง. ราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนที่ 94 ง, 
วันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2540. 
3 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที ่17 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เร่ือง กําหนดวธิีการตรวจวัดเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะมีการรบกวน การ
คํานวณคาระดับเสียงขณะมีการรบกวน และคาระดับการรบกวน. ราชกจิจานุเบกษา เลม 117 ตอนพิเศษ 117 ง, วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2543. 
4  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวนัที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เร่ือง กําหนดคาระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548. ราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนพิเศษ 11 ง, วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2549.                                
5 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2540 เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยท่ัวไป. ราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนที่ 27 ง, วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540. 
6 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เร่ือง คาระดับเสียงรบกวน. ราช
กิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 98 ง, วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550. 
7 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที ่31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เร่ือง กําหนดคามาตรฐานมลพิษทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2561. ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 313 ง, วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561.  
 



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

1. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินในกิจกรรมการขนถายเช้ือเพลิงถานหิน (ตอ) 
1.1 กิจกรรมการขนถายเชื้อเพลิงถานหิน (ทางน้ํา และทางบก) (ตอ)  
o ผลกระทบดานคุณภาพน้ํา - การรวงหลนของเช้ือเพลิงถานหิน ฝุนละอองจากถานหินที่ปลิวลงน้ํา 

                                 และเชื้อเพลิงถานหินที่ไหลมากับน้ําปนเปอนตอสิ่งแวดลอมภายนอก 
 จุดควบคุม – เรือบรรทุกสินคา และทาเรือ 

 

(22) ควบคุมใหเรือบรรทุกเชื้อเพลิงถานหินอยูชิดติดกับกันชนของทาเรือ หรืออยูชิดติดกับเรือบรรทุกสินคาที่
ตองการขนถายเชื้อเพลิงถานหินลงทุกคร้ังกอนขนถายเชื้อเพลิงถานหิน เพ่ือปองกันการรวงหลนของ
เชื้อเพลิงถานหินลงสูแหลงน้ํา 

(23) การขนถายเชื้อเพลิงถานหินทางน้ํา ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันเชื้อเพลิงถานหินรวงตกนํ้าเมื่อขนถาย เชน 
ผาใบทึบ วางพาดระหวางเรือบรรทุกเชื้อเพลิงถานหินกับทาเรือ หรือเรือบรรทุกสินคาที่ตองการขนถาย
เชื้อเพลิงถานหินลงทุกครั้งกอนการขนถาย โดยแนวการวางผาใบตองยาวครอบคลุมอยูในระยะวงรัศ มี
ของเครน รถแบคโฮ หรือเคร่ืองจักรที่ใชขนถาย 

(24) ควรทําความสะอาดเรือบรรทุกสินคา และทาเรือขนถายเชื้อเพลิงถานหินทุกครั้งหลังจากขนถายแลวเสร็จ 
โดยหามไมใหมีการลางหรือกวาดเศษเชื้อเพลิงถานหินลงน้ําโดยเด็ดขาด 

(25) หามปลอยน้ําที่ลางทําความสะอาดเรือบรรทุกเชื้อเพลิงถานหิน และทาเรือเชื้อเพลิงถานหิน ออกสูแหลง
น้ําสาธารณะโดยตรง โดยตองนําน้ําที่ปนเปอนไปผานกระบวนการบําบัดน้ําเสีย จนมีคุณภาพน้ํา
สอดคลองตามมาตรฐานที่กําหนดกอนปลอยออกสูแหลงน้ําสาธารณะ หรือนํากลับมาใชประโยชนตอไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

 
1. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินในกิจกรรมการขนถายเช้ือเพลิงถานหิน (ตอ) 

1.1 กิจกรรมการขนถายเชื้อเพลิงถานหิน (ทางน้ํา และทางบก) (ตอ)  
o ผลกระทบดานคุณภาพน้ํา - การรวงหลนของเช้ือเพลิงถานหิน ฝุนละอองจากถานหินที่ปลิวลงน้ํา 

                                 และเชื้อเพลิงถานหินท่ีไหลมากับน้ําปนเปอนตอส่ิงแวดลอมภายนอก (ตอ) 
 จุดควบคุม - พื้นที่ขนถายเชื้อเพลิงถานหิน (ทาเรือ สถานที่กองเก็บเชื้อเพลิงถานหิน  

                          และสถานท่ีแปรรูปเชื้อเพลิงถานหิน)  
 

 

(26) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับบําบัดน้ําที่ปนเปอนเชื้อเพลิงถานหิน หรือน้ําทิ้งที่เกิดจากการประกอบ
กิจการเชื้อเพลิงถานหิน โดยน้ําที่ผานการบําบัดตองมีคุณภาพนํ้าอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด1,2,3 กอน
ปลอยออกสูสิ่งแวดลอมภายนอก หรือนํากลับมาใชประโยชนตอไป โดยอางอิงวิธีการตรวจวัดตาม
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ4 

(27)  จัดใหมีราง หรือรองระบายน้ํารอบพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมการขนถายเชื้อเพลิงถานหิน เพ่ือรวบรวมน้ําทิ้งในสถาน
ประกอบการเชื้อเพลิงถานหินไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสียของสถานประกอบการ หรือระบบบําบัดน้ําเสีย
สวนกลางของนิคมอุตสาหกรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที ่29 มีนาคม พ.ศ. 2559 เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม. ราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนพิเศษ 129 ง, วันที่ 6 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559. 
2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560. 
ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 153 ง, วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560. 
3 ประกาศกรมเจาทา ที ่165/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภท
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม. ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 246 ง, วันที่ 5 ตุลาคม 
พ.ศ. 2560. 
4  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2539 เร่ือง วิธีการเกบ็ตัวอยางน้ําทิ้ง ความถี่และระยะเวลาในการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม. ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 91 ง, วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539. 



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

 
(28)  ออกแบบพ้ืนของสวนที่มีกิจกรรมการขนถายเชื้อเพลิงถานหิน ใหยกระดับกวาพ้ืนที่สวนอ่ืน โดยมีความ

ลาดเอียงของพ้ืนไปยังรางหรือรองระบายนํ้า เพ่ือปองกันน้ําขัง และรวบรวมน้ําที่ไหลบนพ้ืนไปยังรางหรือ
รองระบายนํ้าของสถานประกอบการ   

(29) จัดใหมีการตรวจวัดตะกอนในบริเวณหนาทาเรือขนถายเชื้อเพลิงถานหิน อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยใน
กรณีท่ีหนาทาเรือมีตะกอนเพิ่มมาก ควรขุดลอกตะกอนตามความเหมาะสม 

(30) การขนถายเชื้อเพลิงถานหินของเรือโปะ (Lighter) หรือเรือบรรทุกสินคาขนาดเล็ก ในบริเวณทาเรือขน
ถายเชื้อเพลิงถานหิน ควรจัดใหมีการวางทุนกักเศษถานหิน หรือฝุนถานหินที่ลอยบนผิวน้ํา (Oil Boom) 
รอบเรือบรรทุกสินคา โดยใหปลายทั้งสองดานชิดขอบทาเรือ หรือชิดติดกัน โดยไมใหมีชองใหเศษถานหิน 
หรือฝุนถานหินลอยผานไปได 

(31)  จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลบริเวณหนาทาเรือขนถายเชื้อเพลิงถานหิน เพ่ือนําเชื้อเพลิงถานหินที่ลอยน้ํากลับ
ขึ้นมาใชประโยชนตอไป 

(32) อุปกรณที่ใชในการตักคราบถานหินท่ีลอยในนํ้า ควรเปนตะแกรงที่ทําจากผาขาวบาง โดยมีขนาดของรู
ตะแกรงไมเกิน 1 มม. หรือใชอุปกรณอ่ืนที่มีประสิทธิภาพที่เทียบเทาหรือดีกวาในการกําจัดคราบถานหิน
ในนํ้า 

(33) ควรหลีกเลี่ยงการขนถายเชื้อเพลิงถานหินในชวงเวลาฝนตกหนัก เพ่ือปองกันถานหินถูกชะลางลงสูพ้ืน
ของสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

 

1. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินในกิจกรรมการขนถายเช้ือเพลิงถานหิน (ตอ) 
1.1 กิจกรรมการขนถายเชื้อเพลิงถานหิน (ทางน้ํา และทางบก) (ตอ)  
o ผลกระทบดานคุณภาพดิน – การปนเปอนของเช้ือเพลิงถานหินที่พื้นดิน 
 จุดควบคุม – พื้นที่ขนถายเชื้อเพลิงถานหิน (ทาเรือ สถานที่กองเก็บเชื้อเพลิงถานหิน  

                          และสถานท่ีแปรรูปเชื้อเพลิงถานหิน)  
 

(34) กรณีผูประกอบการขนถายเชื้อเพลิงถานหินที่ตองการเลิกกิจการ ควรฟนฟูสภาพพ้ืนดิน และแหลงน้ําใน
บริเวณพ้ืนที่สถานประกอบการใหมีสภาพใกลเคียงกับสภาพเดิมกอนประกอบกิจการมากที่สุด โดยใหได
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ1,2,3 และประกาศกรมควบคุมมลพิษ4 ที่กําหนด และ
ไมควรใหมีเชื้อเพลิงถานหินอยูในพ้ืนที่ ยกเวนกรณีที่เจาของที่ดินตองการนําพ้ืนที่ดินดังกลาวไปใชประโยชน
อ่ืน ซึ่งเปนไปตามความเห็นชอบของเจาของที่ดิน 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) ลงวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
น้ําใตดิน.ราชกิจจานุเบกษา เลม 117 ตอนพิเศษ 95 ง, วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2543.   
2 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) ลงวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน. ราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 119 ง, วันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2547. 
3 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง กําหนดเกณฑการปนเปอนในดิน และน้ําใต
ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใตดิน การแจงขอมูลรวมทั้งการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน
และน้ําใตดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน พ.ศ. 2559. 
ราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนพิเศษ 275 ง, วันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. 
4 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑคุณภาพตะกอนดินชายฝง
ทะเล. 



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

ประมวลหลักปฏิบัตทิี่ดีสาํหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน 
(Code of Practice; CoP) ดานคุณภาพส่ิงแวดลอม (ตอ) 

 
2. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเชื้อเพลิงถานหินในกิจกรรมการขนสงเชื้อเพลิงถานหิน 
2.1 กิจกรรมการขนสงเชื้อเพลิงถานหินทางน้ํา 
o ผลกระทบดานคุณภาพอากาศ – ฝุนถานหินฟุงกระจายในอากาศ 
 จุดควบคุม – เรือบรรทุกสินคา 

 

(1) จัดใหมีอุปกรณที่เหมาะสมปดคลุมเชื้อเพลิงถานหินในระหวางการขนสง เชน ผาใบหนากันน้ํา เปนตน เพ่ือ
ปองกันการรวงหลน และการฟุงกระจายของเช้ือเพลิงถานหินเมื่อเดินทางขนสง 

(2) จัดใหมีการปดคลุมยานพาหนะขนสง โดยใชอุปกรณที่เหมาะสม เชน ผาใบหนากันน้ํา ปดคลุมแมวาใน
ขณะนั้นจะไมมีเชื้อเพลิงถานหินที่จะตองนําสงอยูก็ตาม เพ่ือปองกันเศษเชื้อเพลิงถานหินฟุงกระจาย
ระหวางการขนสง 

(3) ตรวจสอบการปดคลุมเชื้อเพลิงถานหินกอนออกเดินทางทุกคร้ัง โดยอุปกรณที่ใชปดคลุมจะต องปดคลุม
เชื้อเพลิงถานหินทั้งหมด เพ่ือไมใหเชื้อเพลิงถานหินรวงหลนออกมาภายนอกได 

(4) ตรวจสอบอุปกรณปดคลุมเชื้อเพลิงถานหินใหอยูในสภาพดีพรอมใชงาน และไมมีรอยร่ัว รอยขาด หรือ
ชํารุด 

(5) เชื้อเพลิงถานหินทุกประเภทท่ีนําเขามาในประเทศไทย ควรมีการควบคุมฝุนละออง เชน การฉีดพน
ละอองน้ํา หรือการฉีดพนน้ํายาเคมีเคลือบที่ผิวถานหินเพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุนละออง และลดการ
ลุกไหมเองของถานหิน (Spontaneous Combustion) 

 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

 
2. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินในกิจกรรมการขนสงเชื้อเพลิงถานหิน (ตอ) 
2.1 กิจกรรมการขนสงเชื้อเพลิงถานหินทางน้ํา (ตอ) 
o ผลกระทบดานระดับเสียง - เสียงดังรบกวนจากการขนสง และเครื่องยนตเรือ 
 จุดควบคุม – เรือบรรทุกสินคา  

 

(6) ในกรณีเรือบรรทุกสินคา หรือเรือลากจูงขับผานพื้นทีชุ่มชน ควรงดใชแตรสัญญาณสงเสียงดังโดยไมจําเปน 
เพ่ือไมใหสงเสียงดังรบกวนสรางความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนท่ีอาศัยในชุมชนดังกลาว ยกเวน เพ่ือ
ความสะดวกในการเดินเรือ และกรณีฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยเทานั้น 

(7)  ควบคุมความเร็วของเรือที่ผานพ้ืนที่ชุมชนใหลดความเร็วลง เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจร ลด
ผลกระทบดานระดับเสียง และผลกระทบจากคลื่นที่เกิดจากการเดินเรือ 

 

2. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเชื้อเพลิงถานหินในกิจกรรมการขนสงเชื้อเพลิงถานหนิ (ตอ) 
2.2 กิจกรรมการขนสงเชื้อเพลิงถานหินทางบก 
o ผลกระทบดานคุณภาพอากาศ – ฝุนถานหินฟุงกระจายในอากาศ 
 จุดควบคุม - รถบรรทุก 

 

(8)  จัดใหมีอุปกรณที่เหมาะสมปดคลุมเชื้อเพลิงถานหินในระหวางการขนสง เชน ผาใบหนา กันน้ํา เปนตน 
เพ่ือปองกันการรวงหลน และการฟุงกระจายของเช้ือเพลิงถานหินในระหวางเดินทางขนสง 

(9)  การปดคลุมรถบรรทุกเชื้อเพลิงถานหิน ควรปดคลุมสวนทายกระบะบรรทุกทั้งหมด 
(10)  ควรจัดใหมีการปดคลุมยานพาหนะขนสงแมวาในขณะน้ันจะไมมีเชื้อเพลิงถานหินที่จะตองนําสงอยูก็ตาม 

เพ่ือปองกันเศษเช้ือเพลิงถานหินฟุงกระจายระหวางการขนสง 
(11)  ตรวจสอบการปดคลุมเชื้อเพลิงถานหินกอนออกเดินทางทุกคร้ัง โดยอุปกรณที่ใชปดคลุมจะตองปดคลุม

เชื้อเพลิงถานหินทั้งหมด เพ่ือไมใหเชื้อเพลิงถานหินรวงหลนออกมาภายนอกได 
(12)  ตรวจสอบอุปกรณปดคลุมเชื้อเพลิงถานหินใหอยูในสภาพดีพรอมใชงาน และไมมีรอยร่ัวรอยขาด หรือ

ชํารุด 
(13)  ตรวจสอบสภาพความพรอมของรถบรรทุกที่ใชขนสงเชื้อเพลิงถานหิน เชน ฝาทาย ปากนกแกว ตะแกรง

กั้นเช้ือเพลิงถานหินรวง ขอบกระบะรอบรถ และกระบะบรรทุก เปนตน ใหมีสภาพดี พรอมใชงาน และไม
มีรอยร่ัว เพื่อปองกันการรวงหลนของเช้ือเพลิงถานหิน 

(14)  ตองทําความสะอาดลอ และตัวรถบรรทุกเชื้อเพลิงถานหินกอนออกจากสถานประกอบการ 
(15)  จัดรูปแบบการขนสง โดยกําหนดชวงเวลาของรถบรรทุกเชื้อเพลิงถานหินแตละคันที่ออกจากสถาน

ประกอบการเชื้อเพลิงถานหิน (เชน ทาเรือ สถานที่กองเก็บ สถานท่ีแปรรูป เปนตน) เพ่ือจัดระเบียบ
การจราจร เพ่ือความปลอดภัย และเพ่ือลดผลกระทบทางดานคุณภาพอากาศ และเสียงตอผูพักอาศัยใน
เสนทางขนสง 



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

(16)  ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกในการเดินทางไมใหเกินกวากฎหมายกําหนด สวนในเขตชุมชนใหเพ่ิม
ความระมัดระวัง และลดความเร็วลง และในบริเวณสถานประกอบเชื้อเพลิงถานหิน ควบคุมความเร็วของ
รถบรรทุกใหไมเกิน 25 กม./ชม. เพ่ือลดผลกระทบดานการฟุงกระจายของฝุนละออง และเพ่ิมความ
ปลอดภัยทางดานการจราจร 

 

 

2. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเชื้อเพลิงถานหินในกิจกรรมการขนสงเชื้อเพลิงถานหิน (ตอ) 
2.2 กิจกรรมการขนสงเชื้อเพลิงถานหินทางบก (ตอ) 
o ผลกระทบดานคุณภาพอากาศ – ฝุนถานหินฟุงกระจายในอากาศ (ตอ) 
 จุดควบคุม – สถานประกอบการเช้ือเพลิงถานหิน  

               (ทาเรือ สถานท่ีกองเก็บเชื้อเพลิงถานหิน และสถานท่ีแปรรูปเช้ือเพลิงถานหิน) 
 

(17)  บริเวณสถานประกอบการเชื้อเพลิงถานหิน ควรเปนพ้ืนคอนกรีต ยางมะตอย หรือวัสดุอ่ืนใดที่แข็งแรง 
เหมาะสม ปลอดภัย ทีไ่มกอใหเกิดฝุนละอองจากการเคลื่อนที่ของรถบรรทุก 

(18)  จัดใหมีสถานที่ หรือบริเวณสําหรับลางทําความสะอาดรถบรรทุกและลอรถ กอนออกจากสถาน
ประกอบการเช้ือเพลิงถานหิน 

(19)  จัดใหมีรถบรรทุกน้ําสําหรับฉีดพรมน้ํา และลางทําความสะอาดถนนและพื้นภายในสถานประกอบการ
อยางสม่ําเสมอ เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละออง ทั้งนี้ตองจัดใหมีปริมาณน้ําสํารองอยางเพียงพอ และ
ควรจัดใหมีระบบนําน้ําที่ผานการบําบัดกลับมาใชใหม 

(20)  จัดใหมีสถานท่ีหรือบริเวณสําหรับการปดคลุมรถบรรทุกพรอมสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
เชน นั่งราน เปนตน 

(21)  สถานประกอบการตองจัดใหมีสถานที่สําหรับจอดรถบรรทุกภายในสถานประกอบการใหเพียงพอ โดย
หามไมใหรถบรรทุกท่ีเขามาขนสงเชื้อเพลิงถานหินจอดภายนอกสถานประกอบการอยางเด็ดขาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

 
2. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินในกิจกรรมการขนสงเชื้อเพลิงถานหิน (ตอ) 
2.2 กิจกรรมการขนสงเชื้อเพลิงถานหินทางบก (ตอ) 
o ผลกระทบดานคุณภาพอากาศ – ฝุนถานหินฟุงกระจายในอากาศ )ตอ(  
 จุดควบคุม – สายพานลําเลียง 

            – สายพานลําเลียงในอุโมงคใตดิน ใตน้ํา ใตทะเล 
             – สายพานลําเลียงบน Jetty ยื่นในทะเล 

 

(22)  ควรจัดใหมีระบบสเปรยน้ํา ฉีดพนในบริเวณสายพานลําเลียง โดยเฉพาะในบริเวณจุดเปล่ียนถายสายพาน 
(Transfer Station) ใหมีการติดตั้งสเปรยน้ําในบริเวณดังกลาว เพ่ือปองกันการฟุงกระจายของฝุน
ละออง 

(23)  ระบบสายพานลําเลียงแบบเปด ควรจัดใหมีแผนกําบังลมตลอดแนวสายพานลําเลียง 
(24)  ตรวจสอบ และซอมบํารุงสายพานลําเลียงใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 
(25)  จัดใหมีการลางทําความสะอาดระบบสายพานลําเลียง ตามมาตรฐานคูมือการดูแลรักษาและใชงานระบบ

สายพานลําเลียง 
(26)  ลาง และทําความสะอาดบริเวณใตสายพานลําเลียงอยูเสมอ 

 
 
 
 

2. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินในกิจกรรมการขนสงเชื้อเพลิงถานหิน (ตอ) 
2.2 กิจกรรมการขนสงเชื้อเพลิงถานหินทางบก (ตอ) 
o ผลกระทบดานระดับเสียง - เสียงดังรบกวนจากการขนสง และเครื่องยนตรถบรรทุก 
 จุดควบคุม – รถบรรทุก 

 

(27)  ในกรณีที่รถบรรทุกวิ่งในเขตชุมชน ควรงดใชแตรรถสงเสียงดังโดยไมจําเปน เพ่ือไมใหสงเสียงดังรบกวน
สรางความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนท่ีอาศัยในชุมชนดังกลาว ยกเวนกรณีฉุกเฉินเพ่ือความปลอดภัย
ในการขับขี่เทาน้ัน 
 

 

 

 

 

 



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

ประมวลหลักปฏิบัตทิี่ดีสาํหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน 

 (Code of Practice; CoP) ดานคุณภาพส่ิงแวดลอม (ตอ) 
 

3. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเชื้อเพลิงถานหิน ในกิจกรรมการกองเก็บเชื้อเพลิงถานหิน 
3.1 กิจกรรมการกองเก็บเชื้อเพลิงถานหิน (พื้นที่โลง และพื้นที่ปด) 
o ผลกระทบดานคุณภาพอากาศ – ฝุนถานหินฟุงกระจายในอากาศ 
 จุดควบคุม – ลานกองเก็บในพื้นที่โลง และในพื้นที่ปด 

 

(1) ฉีดพรมนํ้าลงบนกองเชื้อเพลิงถานหินใหเปยกชื้นอยางสม่ําเสมอ เพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุนละออง 
และลดอุณหภูมิเพ่ือปองกันการลุกไหมไดเองของเชื้อเพลิงถานหิน 

(2) การทํากองเชื้อเพลิงถานหิน ควรใชเคร่ืองจักรหนักบดอัดเชื้อเพลิงถานหินทีละชั้นใหแนน (Compact 
layer) และจัดเรียงกองเชื้อเพลิงถานหินใหเปนรูปสี่เหลี่ยมคางหมู หรือรูปสามเหลี่ยมหนาจ่ัว ควรให
พ้ืนที่หนาตัดของกองอยูในแนวเดียวกับทิศทางลมตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต หลังจากนั้น 
พนสารเคมีบนผิวชั้นนอกสุดของกองเชื้อเพลิงถานหิน (ลดการทําปฏิกิริยาออกซิเดชันของถานหินกับ
อากาศ) เพ่ือปองกันการฟุงกระจายของฝุนละออง และปองกันการลุกไหมไดเองของเชื้อเพลิงถานหิน 
(Spontaneous  Combustion) 

(3) การกองเก็บเชื้อเพลิงถานหินในพื้นที่โลง ใกลที่ พักอาศัย ควรใชวัสดุที่เหมาะสม เชน ผาใบหนากันน้ํา 
เปนตน ปดคลุมกองเชื้อเพลิงถานหินในสวนที่ไมมีการขนถายหรือเคลื่อนยาย โดยวัสดุที่ใชปดคลุมจะตอง
ปดคลุมกองเชื้อเพลิงถานหินไดทั้งหมด หรือใชวิธีการอ่ืนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปองกันการฟุง
กระจายของฝุนละออง เพ่ือลดการฟุงกระจายจากลมที่พัดผาน 

(4) การกองเก็บในพ้ืนที่โลงจัดใหมีการสเปรยน้ํา หรือพรมนํ้าทั่วบริเวณพ้ืนที่ภายในสถานประกอบการ
อยางสม่ําเสมอ หรือจัดใหมีตารางเวลาสําหรับการสเปรยน้ําหรือพรมนํ้า เพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุน
เชื้อเพลิงถานหิน ทั้งนี้ตองจัดใหมีปริมาณน้ําสํารองอยางเพียงพอ และควรจัดใหมีระบบนําน้ําที่ผาน
การบําบัดกลับมาใชใหม 

(5) ในบริเวณลานกองเก็บในพ้ืนที่ปด จัดใหมีการสเปรยน้ํา หรือพรมน้ําทั่วพ้ืนที่ลานกองเก็บอยาง
สมํ่าเสมอ หรือจัดใหมีตารางเวลาสําหรับการสเปรยน้ําหรือพรมนํ้าเพ่ือใหดักจับฝุนที่ ฟุงกระจายใน
พ้ืนที่ ทั้งน้ีตองจัดใหมีปริมาณน้ําสํารองอยางเพียงพอ และควรจัดใหมีระบบนําน้ําที่ผานการบําบัด
กลับมาใชใหม 

(6) ควรติดตั้งระบบระบายอากาศ ดูดอากาศ และระบบดักจับ หรือระบบบําบัดมลพิษทางอากาศท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง ภายในบริเวณสถานที่กองเก็บในพ้ืนที่ปดเพ่ือดูดฝุนที่ฟุงกระจายในพ้ืนที่ไปบําบัดกอน
ระบายอากาศออกสูภายนอก 

(7) ควรจัดใหมีมานน้ําบริเวณทางเขา-ออกสถานท่ีกองเก็บในพ้ืนที่ปด หรือวิธีการอ่ืนที่สามารถควบคุมและ
ปองกันไมใหฝุนละอองฟุงกระจายออกมาสูพื้นที่ภายนอก 

หมายเหตุ: 2  เปนคามาตรฐานระดับเสียงของรถยนต ดังภาคผนวก ก 
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(8) จัดใหมีรถบรรทุกน้ําสําหรับฉีดพรมน้ํา และลางทําความสะอาดถนนและพ้ืนภายในสถานประกอบการ
อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุนละออง ทั้งนี้ตองจัดใหมีปริมาณน้ําสํารองอยางเพียงพอ 
และควรจัดใหมีระบบนํานํ้าที่ผานการบําบัดกลับมาใชใหม 

(9) จัดใหมีสถานที่หรือบริเวณสําหรับลางทําความสะอาดรถบรรทุกและลอรถ และควบคุมใหมีการลางทํา
ความสะอาดกอนออกจากสถานประกอบการ 

(10)  ในบริเวณพ้ืนที่กองเก็บเชื้อเพลิงถานหิน ทั้งในสวนของพื้นลานกอง และถนนภายในควรเปนพ้ืน
คอนกรีต หรือวัสดุอ่ืนที่แข็งแรง เหมาะสม ปลอดภัย ที่ไมกอใหเกิดฝุนละอองจากการเคลื่อนที่ของ
รถบรรทุก 

(11)  หลีกเลี่ยงการเทกองเชื้อเพลิงถานหินในท่ีโลงที่ไมมีสิ่งปดลอมในชวงเวลาที่เกิดลมพัดแรง เพ่ือลด
ปญหาการฟุงกระจายของฝุนเชื้อเพลิงถานหิน 

(12)  ควบคุมความเร็วของรถบรรทุก และรถยนตที่วิ่งภายในสถานประกอบการเชื้อเพลิงถานหิน ไมใหเกิน 
25 กม./ชม. เพ่ือลดผลกระทบดานการฟุงกระจายของฝุนละออง ลดผลกระทบดานเสียง ความ
สั่นสะเทือน และเพ่ิมความปลอดภัยทางดานการจราจร 

(13)  สถานทีก่องเก็บเชื้อเพลิงถานหินในพ้ืนที่โลง ใกลที่พักอาศัย ใหติดตั้งกําแพงกันลม หรือตาขายกันฝุน ให
มีความสูงมากกวากองถานหิน 1-2 เมตร หรือปลูกตนไมทรงสูง เชน สน ยูคาลิปตัส โดยรอบแนวเขตที่ดิน
สถานท่ีประกอบการ หรือเลือกใชวิธีการอ่ืนที่ชวยลดการกระจายตัวของฝุนละอองออกไปสูสิ่งแวดลอม
ภายนอก 

(14)  กําหนดใหตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณสถานประกอบการกองเก็บเชื้อเพลิงถานหิน อยางนอย 2 
คร้ัง/ป (ชวงหนารอน และหนาหนาว) โดยตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป เฉลี่ย 24 
ชั่วโมงตอเนื่องกันเปนเวลา 3 วัน (72 ชั่วโมงตอเนื่อง) มีพารามิเตอรที่ตรวจวัดไดแก ฝุนละอองรวม 
(TSP) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM-
2.5) ทั้งนี้กําหนดใหตรวจวัดในบริเวณท่ีอยูใกลแหลงชุมชนหรือทิศใตลม โดยอางอิงวิธีการตรวจวัดตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ1 และประกาศกรมควบคุมมลพิษ2,3 และควบคุมปริมาณ
ฝุนละอองดังกลาว ไมใหเกินคามาตรฐาน4,5 ที่กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2538 เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยท่ัวไป ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา เลม 112 ตอนที่ 
42 ง, วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538. 
2 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที ่26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เร่ือง เครื่องวัดหาคาเฉลี่ยของกาซหรือฝุนละอองซ่ึงทํางานโดยระบบอื่นทีก่รมควบคุม
มลพิษเห็นชอบ. ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 98 ง, วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550. 
3 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที ่14 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เร่ือง วิธีตรวจวดัคาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน. ราชกิจจานุเบกษา 
เลม 127 ตอนพิเศษ 84 ง, วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553. 
4  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่24 (พ.ศ. 2547) ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยท่ัวไป. ราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 104 ง, วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547.                                                                
5  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่36 (พ.ศ. 2553) ลงวันที่ 28 มกราคม 2553 เร่ือง กําหนดมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 
ไมครอนในบรรยากาศท่ัวไป. ราชกจิจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 37 ง, วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553. 
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3. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน ในกิจกรรมการกองเก็บเชื้อเพลิงถานหิน (ตอ) 
3.1 กิจกรรมการกองเก็บเชื้อเพลิงถานหิน (พื้นที่โลง และพื้นที่ปด) (ตอ) 
o ผลกระทบดานระดับเสียง – เสียงดังรบกวนจากกิจกรรมภายในสถานประกอบการ 

และจากเคร่ืองยนตของรถบรรทุก และเครื่องจักรท่ีใชในพื้นที่ 
 จุดควบคุม – รถบรรทุกสินคา และเครื่องจักรอื่นๆ เชน รถแบคโฮ เปนตน 

                        - ลานกองเก็บในพ้ืนที่โลง และพื้นที่ปด 
 

(15)  ควรกําหนดชวงเวลาในการกองเก็บเชื้อเพลิงถานหิน ในสถานประกอบการท่ีอยูใกลแหลงชุมชน โดย
ไมทํากิจกรรมในชวงเวลากลางคืน เพ่ือไมใหรบกวนเวลาพักผอนของประชาชนผูพักอาศัยโดยรอบ 

(16)  งดการใชแตรสัญญาณภายในสถานประกอบการ ยกเวนในกรณีฉุกเฉินเพ่ือความปลอดภัยในการขับขี่
เทาน้ัน 

(17)  กําหนดใหตรวจวัดระดับเสียง ภายในสถานประกอบการ อยางนอย 2 คร้ัง/ป  โดยตรวจวัด 3 วัน (72 
ชั่วโมงตอเนื่อง) มีพารามิเตอรที่ตรวจวัด ไดแก ระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับ
เสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ทั้งนี้กําหนดใหตรวจวัดในบริเวณที่อยูใกลแหลงชุมชน โดยอางอิง
วิธีการตรวจวัดและคํานวณตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม1 และประกาศกรมควบคุมมลพิษ2,3 
และควบคุมระดับเสียงไมใหเกินเกณฑมาตรฐาน4,5,6,7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เร่ือง วิธกีารตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน พ.ศ. 2553. ราชกิจจานุเบกษา เลม 128 ตอนพิเศษ 1 ง, วนัที่ 7 มกราคม พ.ศ. 
2554. 
2  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540 เร่ือง การคํานวณคาระดับเสียง. ราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนที่ 94 ง, 
วันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2540. 
3 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที ่17 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เร่ือง กําหนดวธิีการตรวจวัดเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะมีการรบกวน การ
คํานวณคาระดับเสียงขณะมีการรบกวน และคาระดับการรบกวน. ราชกจิจานุเบกษา เลม 117 ตอนพิเศษ 117 ง, วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2543. 
4  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวนัที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เร่ือง กําหนดคาระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548. ราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนพิเศษ 11 ง, วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2549.                                
5 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2540 เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยท่ัวไป. ราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนที่ 27 ง, วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540. 
6 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เร่ือง คาระดับเสียงรบกวน. ราช
กิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 98 ง, วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550. 
7 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที ่31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เร่ือง กําหนดคามาตรฐานมลพิษทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2561. ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 313 ง, วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561.  
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3. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน ในกิจกรรมการกองเก็บเชื้อเพลิงถานหิน (ตอ) 
3.1 กิจกรรมการกองเก็บเชื้อเพลิงถานหิน (พื้นที่โลง และพื้นที่ปด) (ตอ) 
o ผลกระทบดานคุณภาพน้ํา - เชื้อเพลิงถานหินที่ไหลมากับน้ํา ปนเปอนตอสิ่งแวดลอมภายนอก 
 จุดควบคุม – ลานกองเก็บในพ้ืนที่โลง และพื้นที่ปด 

 

(18)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับบําบัดน้ําที่ปนเปอนเชื้อเพลิงถานหิน หรือน้ําทิ้งที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการเชื้อเพลิงถานหิน โดยน้ําที่ผานการบําบัดตองมีคุณภาพนํ้าอยูในเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด1,2,3 กอนปลอยออกสูสิ่งแวดลอมภายนอก หรือนํากลับมาใชประโยชนตอไป โดยอางอิงวิธีการ
ตรวจวัดตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ4 

(19)  จัดใหมีราง หรือรองระบายน้ํารอบพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมการกองเก็บเชื้อเพลิงถานหิน เพ่ือรวบรวมนํ้าทิ้งใน
สถานประกอบการเช้ือเพลิงถานหินไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสียของสถานประกอบการ หรือระบบบําบัด
น้ําเสียสวนกลางของนิคมอุตสาหกรรม 

(20)  ออกแบบพ้ืนของสวนที่มีกิจกรรมกองเก็บเชื้อเพลิงถานหิน ใหยกระดับกวาพ้ืนที่สวนอ่ืน และมีความ
ลาดเอียงของพ้ืนไปยังรางหรือรองระบายน้ํา เพ่ือปองกันน้ําขัง และรวบรวมน้ําที่ไหลบนพ้ืนไปยังราง
หรือรองระบายนํ้าของสถานประกอบการ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที ่29 มีนาคม พ.ศ. 2559 เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม. ราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนพิเศษ 129 ง, วันที่ 6 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559. 
2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560. 
ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 153 ง, วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560. 
3 ประกาศกรมเจาทา ที ่165/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภท
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม. ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 246 ง, วันที่ 5 ตุลาคม 
พ.ศ. 2560. 
4  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2539 เร่ือง วิธีการเกบ็ตัวอยางน้ําทิ้ง ความถี่และระยะเวลาในการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม. ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 91 ง, วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539. 
 



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

3. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน ในกิจกรรมการกองเก็บเชื้อเพลิงถานหิน (ตอ) 
3.1 กิจกรรมการกองเก็บเชื้อเพลิงถานหิน (พื้นที่โลง และพื้นที่ปด) (ตอ) 
o ผลกระทบดานคุณภาพดิน – การปนเปอนของเช้ือเพลิงถานหินที่พื้นดิน 
 จุดควบคุม – ลานกองเก็บในพ้ืนที่โลง และพื้นที่ปด 

 

(21)  กรณีผูประกอบการกองเก็บเชื้อเพลิงถานหินที่ตองการเลิกกิจการ ควรฟนฟูสภาพพ้ืนดิน และแหลงน้ําใน
บริเวณพ้ืนที่สถานประกอบการใหมีสภาพใกลเคียงกับสภาพเดิมกอนประกอบกิจการมากที่สุด โดยใหได
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ1,2,3 และประกาศกรมควบคุมมลพิษ4 ที่กําหนด และ
ไมควรใหมีเชื้อเพลิงถานหินอยูในพ้ืนที่ ยกเวนกรณีที่เจาของที่ดินตองการนําพ้ืนที่ดินดังกลาวไปใชประโยชน
อ่ืน ซึ่งเปนไปตามความเห็นชอบของเจาของที่ดิน 
 
 
 

 

 
 
 

(22)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เร่ืองกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน.ราชกิจจานุเบกษา 
เลม 117 ตอนพิเศษ 95 ง, วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2543.   
2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2547 เร่ืองกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
ดิน. ราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 119 ง, วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2547. 
3 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เร่ือง กําหนดเกณฑการปนเปอนในดิน และนํ้าใตดิน การตรวจสอบ
คุณภาพดินและน้ําใตดิน การแจงขอมูลรวมทั้งการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใตดิน และรายงานเสนอ
มาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน พ.ศ. 2559. ราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนพิเศษ 275 ง, วันที่ 
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. 
4 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที ่9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑคุณภาพตะกอนดินชายฝงทะเล. 
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ประมวลหลักปฏิบัตทิี่ดีสาํหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน 
 (Code of Practice; CoP) ดานคุณภาพส่ิงแวดลอม (ตอ) 

 
4. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเชื้อเพลิงถานหิน ในกิจกรรมการแปรรูปเช้ือเพลิงถานหิน 

4.1 กิจกรรมการแปรรูปเชื้อเพลิงถานหิน (พื้นที่โลง และพื้นที่ปด) 
o ผลกระทบดานคุณภาพอากาศ – ฝุนถานหินฟุงกระจายในอากาศ 
 จุดควบคุม – สถานท่ีแปรรูปในพ้ืนที่โลง และพื้นที่ปด 

 

(1) ในบริเวณพ้ืนที่แปรรูปเชื้อเพลิงถานหินใหพนสเปรยน้ําตลอดระยะเวลาที่มีกิจกรรมการแปรรูปเชื้อเพลิง
ถานหิน เพ่ือลดผลกระทบจากการฟุงกระจายของเชื้อเพลิงถานหิน 

(2) เครื่องจักร และอุปกรณที่ใชในการแปรรูปเชื้อเพลิงถานหิน ที่กอใหเกิดฝุนละอองฟุงกระจาย เชน เครื่องคัด
ขนาด เปนตน ใหอยูในพ้ืนที่ที่มีการปดลอมอยางมิดชิดเทานั้น 

(3) เลือกใชอุปกรณในการแปรรูป (การคัดแยกขนาด หรือผสมเชื้อเพลิงถานหิน) ใหมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะและขนาดของเชื้อเพลิงถานหิน รวมทั้งตรวจสอบเครื่องจักรใหมีสภาพดี ถูกตองและสอดคลอง
ตามการใชงาน 

(4)  ควรติดตั้งระบบระบายอากาศ ดูดอากาศ และระบบดักจับ หรือระบบบําบัดมลพิษทางอากาศท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง ภายในบริเวณสถานท่ีแปรรูปเชื้อเพลิงถานหินในพ้ืนที่ปดเพ่ือดูดฝุนที่ฟุงกระจายใน
ขณะที่มีการแปรรูปเชื้อเพลิงถานหิน ไปบําบัดกอนระบายอากาศออกสูภายนอก 

(5) สถานประกอบการแปรรูปเชื้อเพลิงถานหิน ใหมีการสเปรยน้ํา หรือพรมนํ้าทั่วบริเวณพ้ืนที่สถาน
ประกอบการโดยเฉพาะพ้ืนที่แปรรูปอยางสม่ําเสมอ หรือจัดใหมีตารางเวลาสําหรับสเปรยน้ําหรือพรมนํ้า  
เพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุนเชื้อเพลิงถานหิน ทั้งนี้ตองจัดใหมีปริมาณน้ําสํารองอยางเพียงพอ  และควร
จัดใหมีระบบนํานํ้าที่ผานการบําบัดกลับมาใชใหม  

(6) ควรจัดใหมีมานน้ําบริเวณทางเขา-ออก สถานท่ีแปรรูปในพ้ืนที่ปด หรือวิธีการอ่ืนที่สามารถควบคุมและ
ปองกันไมใหฝุนละอองฟุงกระจายออกมาสูพื้นที่ภายนอก 

(7) จัดใหมีรถบรรทุกน้ําสําหรับฉีดพรมนํ้า และลางทําความสะอาดถนน และพ้ืนภายในสถานประกอบการ
แปรรูปอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุนละออง ทั้งนี้ตองจัดใหมีปริมาณน้ําสํารองอยาง
เพียงพอ และควรจัดใหมีระบบนํานํ้าที่ผานการบําบัดกลับมาใชใหม 

(8) หลีกเลี่ยงกิจกรรมแปรรูปเชื้อเพลิงถานหินในที่โลงที่ไมมีสิ่งปดลอมในชวงเวลาที่เกิดลมพัดแรง เพ่ือลด
ปญหาการฟุงกระจายของฝุนเชื้อเพลิงถานหิน 

(9)  ในบริเวณพ้ืนที่แปรรูปเชื้อเพลิงถานหิน ทั้งในสวนของลานแปรรูป และถนนภายใน ควรเปนพ้ืนคอนกรีต 
ยางมะตอย หรือวัสดุอ่ืนใดที่แข็งแรง เหมาะสม ปลอดภัย  ที่ไมกอใหเกิดฝุนละอองจากการเคล่ือนที่ของ
รถบรรทุก 

(10)  จัดใหมีสถานท่ีหรือบริเวณสําหรับลางทําความสะอาดรถบรรทุกและลอรถ และควบคุมใหมีการลางทํา
ความสะอาดกอนออกจากสถานประกอบการแปรรูป 



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

(11)  ควบคุมความเร็วของรถบรรทุก และรถยนตที่วิ่งภายในสถานประกอบการแปรรูปเชื้อเพลิงถานหิน ไมให
เกิน 25 กม./ชม. เพ่ือลดผลกระทบดานการฟุงกระจายของฝุนละออง ลดผลกระทบดานเสียง ความ
สั่นสะเทือน และเพ่ิมความปลอดภัยทางดานการจราจร 

(12)  สถานประกอบการที่มีกิจกรรมการแปรรูปในพ้ืนที่โลง ใหติดตั้งกําแพงกันลม หรือติดต้ังตาขายกันฝุน มี
ความสูงอยางนอย 6 เมตร หรือปลูกตนไมทรงสูง  เชน สน ยูคาลิปตัส โดยรอบแนวเขตท่ีดินสถานท่ี
ประกอบการ หรือเลือกใชวิธีการอ่ืนที่ชวยลดการกระจายตัวของฝุนละอองออกไปสูสิ่งแวดลอมภายนอก 

(13)  กําหนดใหตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณสถานประกอบการแปรรูปเชื้อเพลิงถานหิน อยางนอย 2 
ครั้ง/ป (ชวงหนารอน และหนาหนาว) โดยตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป เฉลี่ย 24 
ชั่วโมงตอเนื่องกันเปนเวลา 3 วัน (72 ชั่วโมงตอเนื่อง) มีพารามิเตอรที่ตรวจวัดไดแก ฝุนละอองรวม (TSP) 
ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ทั้งนี้
กําหนดใหตรวจวัดในบริเวณที่อยูใกลแหลงชุมชนหรือทิศใตลม โดยอางอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ1 และประกาศกรมควบคุมมลพิษ2,3 และควบคุมปริมาณฝุนละออง
ดังกลาว ไมใหเกินคามาตรฐาน4,5 ที่กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2538 เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยท่ัวไป ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา เลม 112 ตอนที่ 
42 ง, วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538. 
2 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที ่26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เร่ือง เครื่องวัดหาคาเฉลี่ยของกาซหรือฝุนละอองซ่ึงทํางานโดยระบบอื่นทีก่รมควบคุม
มลพิษเห็นชอบ. ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 98 ง, วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550. 
3 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที ่14 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เร่ือง วิธีตรวจวดัคาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน. ราชกิจจานุเบกษา 
เลม 127 ตอนพิเศษ 84 ง, วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553. 
4  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่24 (พ.ศ. 2547) ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยท่ัวไป. ราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 104 ง, วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547.                                                                
5  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่36 (พ.ศ. 2553) ลงวันที่ 28 มกราคม 2553 เร่ือง กําหนดมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 
ไมครอนในบรรยากาศท่ัวไป. ราชกจิจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 37 ง, วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553. 
 



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

4. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน ในกิจกรรมการแปรรูปเช้ือเพลิงถานหิน (ตอ) 
4.1 กิจกรรมการแปรรูปเชื้อเพลิงถานหิน (พื้นที่โลง และพื้นที่ปด) (ตอ) 
o ผลกระทบดานระดับเสียง – เสียงดังรบกวนจากกิจกรรมภายในสถานประกอบการ 

และจากเคร่ืองยนตของรถบรรทุก และเครื่องจักรท่ีใชในพื้นที่ 
 จุดควบคุม –รถบรรทุกสินคา และเครื่องจักรอื่นๆ เชน รถแบคโฮ เปนตน 

                          - สถานท่ีแปรรูปในพ้ืนที่โลง และพื้นที่ปด 
 

(14)  ควรกําหนดชวงเวลาในการแปรรูปเชื้อเพลิงถานหิน ในสถานประกอบการที่อยูใกลแหลงชุมชน โดยไมทํา
กิจกรรมในชวงเวลากลางคืน เพ่ือไมใหรบกวนเวลาพักผอนของประชาชนผูพักอาศัยโดยรอบ 

(15)  งดการใชแตรสัญญาณภายในสถานประกอบการแปรรูป ยกเวนในกรณีฉุกเฉินเพ่ือความปลอดภัยในการ
ขับข่ีเทาน้ัน 

(16)  กําหนดใหตรวจวัดระดับเสียง ภายในสถานประกอบการแปรรูป อยางนอย 2 คร้ัง/ป  โดยตรวจวัด 3 วัน 
(72 ชั่วโมงตอเน่ือง) มีพารามิเตอรที่ตรวจวัด ไดแก ระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และ
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ทั้งนี้กําหนดใหตรวจวัดในบริเวณที่อยูใกลแหลงชุมชน โดย
อางอิงวิธีการตรวจวัดและคํานวณตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม1 และประกาศกรมควบคุมมลพิษ
2,3 และควบคุมระดับเสียงไมใหเกินเกณฑมาตรฐาน4,5,6,7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เร่ือง วิธกีารตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน พ.ศ. 2553. ราชกิจจานุเบกษา เลม 128 ตอนพิเศษ 1 ง, วนัที่ 7 มกราคม พ.ศ. 
2554. 
2  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540 เร่ือง การคํานวณคาระดับเสียง. ราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนที่ 94 ง, 
วันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2540. 
3 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที ่17 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เร่ือง กําหนดวธิีการตรวจวัดเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะมีการรบกวน การ
คํานวณคาระดับเสียงขณะมีการรบกวน และคาระดับการรบกวน. ราชกจิจานุเบกษา เลม 117 ตอนพิเศษ 117 ง, วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2543. 
4  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวนัที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เร่ือง กําหนดคาระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548. ราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนพิเศษ 11 ง, วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2549.                                
5 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2540 เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยท่ัวไป. ราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนที่ 27 ง, วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540. 
6 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เร่ือง คาระดับเสียงรบกวน. ราช
กิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 98 ง, วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550. 
7 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที ่31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เร่ือง กําหนดคามาตรฐานมลพิษทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2561. ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 313 ง, วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561.  
 



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

4. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน ในกิจกรรมการแปรรูปเช้ือเพลิงถานหิน (ตอ) 
4.1 กิจกรรมการแปรรูปเชื้อเพลิงถานหิน (พื้นที่โลง และพื้นที่ปด) (ตอ) 
o ผลกระทบดานคุณภาพน้ํา – เชื้อเพลิงถานหินที่ไหลมากับน้ํา ปนเปอนตอสิ่งแวดลอมภายนอก 
 จุดควบคุม – สถานท่ีแปรรูปในพ้ืนที่โลง และพื้นที่ปด 

 

(17)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับบําบัดน้ําที่ปนเปอนเชื้อเพลิงถานหิน หรือน้ําทิ้งที่เกิดจากการประกอบ
กิจการเชื้อเพลิงถานหิน โดยน้ําที่ผานการบําบัดตองมีคุณภาพนํ้าอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด1,2,3 กอน
ปลอยออกสูสิ่งแวดลอมภายนอก หรือนํากลับมาใชประโยชนตอไป โดยอางอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศ
กรมควบคุมมลพิษ4 

(18)  จัดใหมีราง หรือรองระบายน้ํารอบพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมการแปรรูปเชื้อเพลิงถานหิน เพ่ือรวบรวมน้ําทิ้งในสถาน
ประกอบการเชื้อเพลิงถานหินไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสียของสถานประกอบการ หรือระบบบําบัดน้ําเสีย
สวนกลางของนิคมอุตสาหกรรม 

(19)  ออกแบบพ้ืนของสวนที่มีกิจกรรมการแปรรูปเชื้อเพลิงถานหิน ใหยกระดับกวาพ้ืนที่สวนอ่ืน และมีความ
ลาดเอียงไปยังรางหรือรองระบายน้ําของสถานประกอบการ เพ่ือปองกันน้ําขัง  และรวบรวมน้ําที่ไหลบน
พ้ืนไปยังรางหรือรองระบายนํ้าของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที ่29 มีนาคม พ.ศ. 2559 เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม. ราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนพิเศษ 129 ง, วันที่ 6 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559. 
2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560. 
ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 153 ง, วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560. 
3 ประกาศกรมเจาทา ที ่165/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภท
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม. ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 246 ง, วันที่ 5 ตุลาคม 
พ.ศ. 2560. 
4  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2539 เร่ือง วิธีการเกบ็ตัวอยางน้ําทิ้ง ความถี่และระยะเวลาในการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม. ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 91 ง, วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539. 
 



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

4. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน ในกิจกรรมการแปรรูปเช้ือเพลิงถานหิน (ตอ) 
4.1 กิจกรรมการแปรรูปเชื้อเพลิงถานหิน (พื้นที่โลง และพื้นที่ปด) (ตอ) 
o ผลกระทบดานคุณภาพดิน – การปนเปอนของเช้ือเพลิงถานหินที่พื้นดิน 
 จุดควบคุม – สถานท่ีแปรรูปในพ้ืนที่โลง และพื้นที่ปด 

 

(20)  กรณีผูประกอบการแปรรูปเชื้อเพลิงถานหินที่ตองการเลิกกิจการ ควรฟนฟูสภาพพ้ืนดิน และแหลงน้ําใน
บริเวณพ้ืนที่สถานประกอบการใหมีสภาพใกลเคียงกับสภาพเดิมกอนประกอบกิจการมากท่ีสุด โดยใหได
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ1,2,3 และประกาศกรมควบคุมมลพิษ4 ที่กําหนด และไม
ควรใหมีเชื้อเพลิงถานหินอยูในพ้ืนที่ ยกเวนกรณีที่เจาของที่ดินตองการนําพ้ืนที่ดินดังกลาวไปใชประโยชน
อ่ืน ซึ่งเปนไปตามความเห็นชอบของเจาของที่ดิน 
 
 
 

 

 
 
 

(21)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เร่ืองกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน.ราชกิจจานุเบกษา 
เลม 117 ตอนพิเศษ 95 ง, วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2543.   
2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2547 เร่ืองกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
ดิน. ราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 119 ง, วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2547. 
3 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เร่ือง กําหนดเกณฑการปนเปอนในดิน และนํ้าใตดิน การตรวจสอบ
คุณภาพดินและน้ําใตดิน การแจงขอมูลรวมทั้งการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใตดิน และรายงานเสน อ
มาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน พ.ศ. 2559. ราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนพิเศษ 275 ง, วันที่ 
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. 
4 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที ่9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑคุณภาพตะกอนดินชายฝงทะเล. 



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

ประมวลหลักปฏิบัตทิี่ดีสาํหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน 
 (Code of Practice; CoP) ดานความปลอดภัย และสุขภาพ 

 

1. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน ดานความปลอดภัยในการขนสง และอัคคีภัย 
1.1 การปองกันอุบัติเหตุจากการขนสง 
o การขนสงทางน้ํา 
 จุดควบคุม – เรือบรรทุกสินคา 

 
(1) ตรวจสอบสภาพเรือ อุปกรณสวนตางๆ ของเรือ และอุปกรณที่ใชภายในเรือ ใหมีอุปกรณที่ครบถวน และ

มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และอยูในสภาพที่ใชงานไดเปนปกติกอนนําเรือออกมาใชขนสง เชน 
เครื่องยนต วิทยุสื่อสาร ไฟสองสวาง เปนตน โดยหามนําเรือที่มีสภาพไมปลอดภัย มาใชในการขนสง 

(2) การขนสงเชื้อเพลิงถานหินทางเรือตองปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสง และขนถายทางเรือ รวมถึง
กิจกรรมทางเรือตางๆ เชน ลักษณะของเรือ การควบคุมเรือ การจอดเรือ การเดินเรือในแหลงน้ําตางๆใน
ประเทศไทย เปนตน ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย และพระราชบัญญัติการ
ทาเรือแหงประเทศไทย รวมถึงกฎหมายขอบังคับอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

(3) ผูประกอบการนําเขา/สงออกเชื้อเพลิงถานหินตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน กรม
ศุลกากร กรมเจาทา เปนตน ในการนําเขา/สงออก และขนสงเชื้อเพลิงถานหิน 

(4)  เรือบรรทุกเชื้อเพลิงถานหิน หมายรวมถึงเรือลําเลียง และเรือลากจูง ที่ใชในการขนสงเชื้อเพลิงถานหิน 
ตองมีขนาดความกวาง ยาว ลึกของลําเรือ จํานวนน้ําหนักของเรือ และจํานวนนํ้าหนักบรรทุก รวมท้ัง
อุปกรณภายในเรือ ตรงตามใบอนุญาตใชเรือ 

(5) ควบคุมน้ําหนักการบรรทุกสินคาของเรือบรรทุกเชื้อเพลิงถานหินใหเปนไปตามใบอนุญาตใชเรือ 
(6) ความยาวของการพวงเรือลําเลียง ใหเปนไปตามขอกําหนดของกรมเจาทา โดยการขนสงในบริเวณแมน้ํา

เจาพระยา และแมน้ําปาสัก กําหนดใหลากจูงเรือลําเลียงไดโดยความยาวของการพวงเรือลําเลียงนับจาก
ทายเรือลากจูงจนถึงทายเรือลําเลียงสุดทายตองมีความยาวไมเกิน 240 เมตร 

(7) กําหนดขนาดของเรือ และจํานวนเรือที่ใชลากจูงสอดคลองตามขอกําหนดของกรมเจาทา โดยการขนสงใน
บริเวณแมน้ําเจาพระยา และแมน้ําปาสัก กําหนดใหเรือลากจูงที่มีกําลังของเคร่ืองจักรใหญเกินกวา 190 
แรงมา แตไมเกิน 300 แรงมา ใหลากจูงเรือลําเลียงขนาดตันกรอสรวมกันไมเกิน 1 ,000 ตันกรอส กรณี
เรือลากจูงที่มีกําลังของเคร่ืองจักรใหญเกินกวา 300 แรงมา แตไมเกิน 400 แรงมา ใหลากจูงเรือลําเลียง
ขนาดตันกรอสรวมกันไมเกิน 2,000 ตันกรอส และกรณีเรือลากจูงที่มีกําลังของเคร่ืองจักรใหญเกินกวา 
400 แรงมาใหลากจูงเรือลําเลียงขนาดตันกรอสรวมกันไมเกิน 3,000 ตันกรอส โดยจํานวนเรือในการลาก
จูงนั้นไมเกิน 4 ลํา หรือกําหนดใหสอดคลองตามระเบียบขอกําหนดของกรมเจาทาที่เก่ียวของอ่ืน 

(8) การลากจูงเรือลําเลียงที่บรรทุกสินคาในแมน้ําเจาพระยา และแมน้ําปาสักควรมีการดึงทายหรือโตงทาย 
ซึ่งมีกําลังของเคร่ืองจักรไมนอยกวากําลังของเครื่องจักรเรือลากจูงในระยะ 500 เมตร กอนเขาและหลัง
ออกจากพ้ืนที่ที่กําหนดตามประกาศของกรมเจาทา รวมถึงตองจัดคนประจําเรืออยางนอยหน่ึงคนประจํา
อยูที่หัวเรือลําเลียงทุกลํา 
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(9)  กรณีลากจูงเรือลําเลียงเปนระยะเวลาตอเนื่องกันเกินกวาสี่ชั่วโมงตองจัดใหมีนายเรือหรือผูควบคุมเรือ
หรือนายทายเรือไมนอยกวา 2 คนปฏิบัติหนาที่ตลอดเวลา 

(10)  ควบคุมความเร็วของเรือบรรทุกสินคา และเรือลากจูง ใหสอดคลองตามขอกําหนดทางกฎหมายท่ี
เกี่ยวของ โดยการเดินเรือในแมน้ําเจาพระยา และแมน้ําปาสัก กําหนดใหเรือลากจูงตองมีกําลังเครื่องจักร
ไมนอยกวา 190 แรงมา และขณะลากจูงตองมีความเร็ว 2 ไมลตอชั่วโมง (3.21 กิโลเมตรตอชั่วโมง) เปน
อยางนอยเวลาทวนน้ํา 

(11)  เรือบรรทุกเชื้อเพลิงถานหิน ตองติดตั้งระบบท่ีบันทึกการเดินทางเพ่ือใหทางกรมเจาทาสามารถติดตาม
ตรวจสอบการเดินเรือ การจอดเรือ หรือบริเวณท่ีขนถายเชื้อเพลิงถานหินได ทั้งนี้เรือลากจูง ใหติดตั้ง
ระบบ GPS สวนเรือบรรทุกสินคาขนาดใหญ (Vessel) ใหติดต้ังระบบ AIS (Automatic Identification 
System) 

(12)  จัดใหมีอุปกรณดับเพลิงเบื้องตนของเรือบรรทุกเชื้อเพลิงถานหิน เชน ถังดับเพลิงมือถือ ทรายดับเพลิง 
และพลั่ว เปนตน โดยอุปกรณดังกลาว ตองติดตั้งในลักษณะที่สามารถนํามาใชงานไดสะดวก และตอง
ติดตั้งในลักษณะที่มีการปองกันผลกระทบจากสภาพอากาศ เชน ความรอน หรือความชื้น เพ่ือมิใหเกิดผล
ตอการทํางานของเคร่ืองดับเพลิง 

(13)  หามไมใหผูขับเรือบรรทุกเชื้อเพลิงถานหิน และผูปฏิบัติงานบนเรือปฏิบัติหนาที่เกินชั่วโมงการทํางานตาม
กฎหมายกําหนด1,2,3 

(14)  จัดใหมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล และสารเสพติดในตัวพนักงานขับเรือ และผูปฏิบัติหนาที่ในการขนสง
เชื้อเพลิงถานหินทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน 

(15)  หามไมใหผูขับเรือ และผูปฏิบัติหนาที่ในการขนสงเชื้อเพลิงถานหิน สูบบุหร่ี หรือกระทําการใดๆ ที่
กอใหเกิดประกายไฟ ในระหวางทําการขนสง หรือขนถายเชื้อเพลิงถานหินในบริเวณใกลเคียงเรือ และ
ภายในเรือบรรทุกเชื้อเพลิงถานหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 กฎกระทรวง ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบญัญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2541. ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 115 ตอนที ่62 ก, วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2541. 
2 ประกาศกรมสวัสดิการ และคุมครองแรงงาน ลงวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2541 เรื่อง ชวงเวลาการทํางานในวันทํางานปกติและ
ในวันหยุด ในงานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล. ราชกิจจานุเบกษา เลม 115 ตอนพิเศษ 85 ง, วันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 
2541. 
3 ประกาศกรมสวัสดิการ และคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2541 เร่ือง กําหนดระยะเวลาทํางานปกติและหลักเกณฑการจายคาจาง 
ในงานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล. ราชกิจจานุเบกษา เลม 115 ตอนพิเศษ 85 ง, วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2541. 

หมายเหต:ุ ระบบ Automatic Identification System : AIS หมายถึง ระบบสําแดงขอมูลเรืออัตโนมัต ิ
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(16)  ดับเครื่องยนตในระหวางทําการขนถายเชื้อเพลิงถานหิน ยกเวนในกรณีที่ตองใชเครื่องยนตเพ่ือขับเคล่ือน
เครื่องสูบหรืออุปกรณอ่ืนๆ สําหรับการขนถายเชื้อเพลิงถานหินขึ้นหรือลงจากเรือ 

(17)  จัดใหมีการอบรมพนักงานขับเรือ และผูปฏิบัติงานในการขนสงเชื้อเพลิงถานหิน ใหปฏิบัติงานไดถูกตอง
เหมาะสม และสอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีดานการขนสงเชื้อเพลิงถานหิน 

(18)  จัดใหมีแผนฉุกเฉินในกรณีการเกิดอุบัติเหตุจากการขนสงเชื้อเพลิงถานหินและเกิดการรั่วไหลของ
เชื้อเพลิงถานหิน (ภาคผนวก ข) 

 
 

1. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน ดานความปลอดภัยจากการขนสง และอัคคีภัย 
(ตอ) 
1.1 การปองกันอุบัติเหตุจากการขนสง (ตอ) 
o การขนสงทางบก 
 จุดควบคุม – รถบรรทุก 

 

(19)  ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกและอุปกรณตางๆของรถบรรทุกตองมีสภาพมั่นคงแข็งแรงและสามารถทํางาน
ไดเปนปกติกอนนําออกมาใชขนสง เชน เครื่องยนต ชวงลาง เบรก ลอรถ ไฟสองสวาง ไฟสัญญาณ และ
แตรสัญญาณ เปนตน 

(20)  รถบรรทุกที่นํามาใชในการขนสงตองมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ และสวนควบถูกตองตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง โดยรถที่นํามาใชขนสงตองจดทะเบียน และเสียภาษีถูกตองตามกฎหมาย 

(21)  รถบรรทุกที่นํามาใชในการขนสง ตองมีการตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรง และตองผานการตรวจสภาพ
จากพนักงานตรวจสภาพ หรือสถานตรวจสภาพที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย 

(22)  ผูขับขี่รถบรรทุก ตองมีใบอนุญาตในการขับขี่ที่ไดรับจากหนวยงานผูใหอนุญาต จึงจะสามารถขับ
รถบรรทุกขนสงได 

(23)  ควบคุมน้ําหนักรถบรรทุกเชื้อเพลิงถานหินใหเปนไปตามพิกัดของกรมทางหลวง หรือตามกฎหมายอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ 

(24)  จัดใหมีอุปกรณดับเพลิงเบื้องตนของรถบรรทุกเชื้อเพลิงถานหิน เชน ถังดับเพลิงมือถือ ทรายดับเพลิง 
และพลั่ว เปนตน โดยอุปกรณดังกลาว ตองติดตั้งในลักษณะที่สามารถนํามาใชงานไดสะดวก และตอง
ติดตั้งในลักษณะที่มีการปองกันผลกระทบจากสภาพอากาศ เชน ความรอน หรือความชื้น เพ่ือมิใหเกิดผล
ตอการทํางานของเคร่ืองดับเพลิง 

(25)  รถบรรทุกที่ใชขนสงเชื้อเพลิงถานหินตองติดตั้งและใชเครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถท่ีมี
คุณลักษณะและระบบการทํางานเปนไปตามท่ีกําหนดไวในประกาศกรมการขนสงทางบก 1 โดยลักษณะ
ของรถบรรทุกที่ติดตั้งใหเปนไปตามเง่ือนไขของประกาศกรมขนสงทางบก 2,3 ทั้งนี้ผูที่ไดรับใบอนุญาต
ประกอบการขนสงตองจัดใหมีการสงขอมูลใหแกกรมการขนสงทางบกตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขที่
กําหนดไวในประกาศกรมการขนสงทางบกเร่ืองกําหนดคุณลักษณะและระบบการทํางานของเครื่องบันทึก
ขอมูลการเดินทางของรถท่ีใชในการขนสง 
 1 ประกาศกรมการขนสงทางบก ลงวันที ่25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เร่ือง กําหนดคุณลักษณะและระบบการทํางานของเครื่องบันทึกขอมูลการ

เดินทางของรถท่ีใชในการขนสง พ.ศ. 2558. ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 133 ตอนพิเศษ 9 ง, วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559. 
2 ประกาศกรมการขนสงทางบก ลงวันที ่25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เร่ือง กําหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือสิ่งของที่ตอง
ติดต้ังเครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถกอนการจดทะเบยีน พ.ศ. 2558. ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 133 ตอนพิเศษ 9 ง, วันที่ 13 มกราคม 
พ.ศ. 2559. 
3 ประกาศกรมการขนสงทางบก ลงวันที ่25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เร่ือง กําหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือสิ่งของที่ตอง
ติดต้ังเครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถกอนการตรวจสภาพรถเพือ่ตออายุทะเบียน พ.ศ. 2558. ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 133 ตอนพิเศษ 9 ง, 
วันที่ 13 มกราคม พ ศ 2559
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(26)  ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกในการเดินทางไมใหเกินกวากฎหมายกําหนด สวนในเขตชุมชนใหเพ่ิม

ความระมัดระวัง และลดความเร็วลง และในบริเวณสถานประกอบการเชื้อเพลิงถานหิน ควบคุมความเร็ว
ของรถบรรทุกใหไมเกิน 25 กม./ชม. เพ่ือลดผลกระทบดานการฟุงกระจายของฝุนละออง และเพ่ิมความ
ปลอดภัยทางดานการจราจร 

(27)  การขนสงเชื้อเพลิงถานหินในเวลากลางคืนตองติดไฟในบริเวณทายรถหรือดานขางใหแสงสองสวางและ
มองเห็นไดชัดเจน รวมทั้งติดต้ังแผนสะทอนแสงในบริเวณดานทายรถ และดานขางของรถท้ังสองขาง โดย
มีลักษณะรูปแบบของแผนสะทอนแสง และรายละเอียดการติดต้ังเปนไปตามประกาศของกรมการขนสง
ทางบก1  

(28)  ในกรณีที่มีการจอดรถบรรทุกเชื้อเพลิงถานหิน ควรใชที่หามลอหรืออุปกรณอ่ืนที่ปองกันการเคล่ือนที่ของ
รถทุกครั้งที่จอดรถ 

(29)  ในกรณีจําเปนตองจอดรถในทางเดินรถหรือไหลทาง ตองจัดใหมีเคร่ืองหมายหรือสัญญาณเพ่ือแจงเตือนผู
ขับรถอ่ืน ไดแก เครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมดานเทา กรวยสะทอนแสง หรือโคมไฟสะทอนแสง โดยตองจัด
ใหมีเครื่องหมายหรือสัญญาณดังกลาวไมนอยกวา 2 ชิ้น โดยอาจเปนอยางใดอยางหน่ึงหรือสองอยาง
รวมกันก็ได ติดตั้งไวดานหนาและดานหลังของรถ หางจากรถไมนอยกวา 50 เมตร เวนแตในกรณีมีเหตุ
จําเปนใหพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ลักษณะของเครื่องหมายหรือสัญญาณใหเปนไปตามประกาศ
กรมการขนสงทางบก2  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ประกาศกรมการขนสงทางบก ลงวันที ่22 มีนาคม พ.ศ. 2560 เร่ือง กําหนดคณุลักษณะ สี ขนาด จํานวน และตําแหนงการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและ
ลักษณะของรถที่ตองมีอุปกรณหรือแผนสะทอนแสง พ.ศ. 2560. ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 114 ง, วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560. 
2 ประกาศกรมการขนสงทางบก ลงวันที ่24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เร่ือง การจัดใหมีเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จะตองแสดงเมื่อจําเปนตองจอดรถใน
ทางเดินรถหรือไหลทาง พ.ศ. 2561. ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 222 ง, วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561. 



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

(30)  กรณีการขนสงเชื้อเพลิงถานหินดวยรถบรรทุกตูสินคา ตองมีการยึดตูบรรทุกสินคากับรถทุกครั้งกอนและ
หลังนํารถมารับเชื้อเพลิงถานหิน โดยตูบรรทุกสินคาตองมีคุณลักษณะ สมรรถนะ และการติดตั้งอุปกรณ
สําหรับยึดตูบรรทุกสินคา ใหเปนไปตามประกาศของกรมการขนสงทางบก1  และตองมีการตรวจสอบการ
ยึดตูบรรทุกสินคากับตัวรถ โดยใหมีการบันทึกผลการตรวจสอบทุกคร้ังกอนเดินทาง 

(31)  ดับเคร่ืองยนตในระหวางทําการขนถายเชื้อเพลิงถานหิน ยกเวนในกรณีที่ตองใชเคร่ืองยนตเพ่ือขับเคล่ือน
เครื่องสูบหรืออุปกรณอ่ืนๆ สําหรับการขนถายเชื้อเพลิงถานหินขึ้นหรือลงจากรถบรรทุก  

(32)  หามไมใหผูขับรถขนสงเชื้อเพลิงถานหิน และผูปฏิบัติงานบนรถปฏิบัติหนาที่เกินชั่วโมงการทํางานตาม
กฎหมายกําหนด2,3 

(33)  จัดใหมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล และสารเสพติดในตัวพนักงานขับรถ และผูปฏิบัติหนาที่ในการขนสง
เชื้อเพลิงถานหินทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน โดยหามไมใหผูขับขี่ดื่มสุรา และสารเสพติดปฏิบัติงาน 

(34)  หามไมใหผูขับรถ และผูปฏิบัติหนาที่ในการขนสงเชื้อเพลิงถานหิน สูบบุหรี่ หรือกระทําการใดๆ ที่
กอใหเกิดประกายไฟ ในระหวางทําการขนสง หรือขนถายเชื้อเพลิงถานหินในบริเวณใกลเคียงรถ และ
ภายในรถบรรทุก 

(35)  จัดใหมีการอบรมพนักงานขับรถ และผูปฏิบัติงานในการขนสงเชื้อเพลิงถานหิน ใหปฏิบัติงานไดถูกตอง
เหมาะสม และสอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีดานการขนสงเชื้อเพลิงถานหิน 

(36)  จัดใหมีแผนฉุกเฉินในกรณีการเกิดอุบัติเหตุจากการขนสงเชื้อเพลิงถานหินและเกิดการรั่วไหลของ
เชื้อเพลิงถานหิน (ภาคผนวก ข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ประกาศกรมการขนสงทางบก ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เร่ือง กําหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และการติดตั้งอุปกรณสําหรับ
ยึดตูบรรทุกสินคา และการใหความเห็นชอบอุปกรณสําหรับยึดตูบรรทุกสินคา สําหรับรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือสิ่งของ พ.ศ. 2561. 
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 135 ตอนพิเศษ 228 ง, วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561. 
2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบญัญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 
2541. ราชกิจจานุเบกษา เลม 115 ตอนที่ 62 ก, วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2541. 
3 พระราชบัญญัตกิารขนสงทางบก (ฉบบัที่ 8) พ.ศ. 2542. ราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนที่ 20 ก, วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2542. 



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

 
1. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน ดานความปลอดภัยจากการขนสง และ
อัคคีภัย (ตอ) 
1.2 ดานอัคคีภัย 
o การเกิดอัคคีภัย – มาตรการพ้ืนฐานเพื่อการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ 
 จุดควบคุม – สถานประกอบการเช้ือเพลิงถานหิน  

               (ทาเรือ สถานท่ีกองเก็บเชื้อเพลิงถานหิน และสถานท่ีแปรรูปเช้ือเพลิงถานหิน)  
 

(37)  หามไมใหมีการสูบบุหรี่ หรือประกอบกิจกรรมอ่ืนใดท่ีกอใหเกิดประกายไฟในบริเวณพ้ืนที่ที่ประกอบ
กิจกรรมการขนถาย ขนสง กองเก็บ หรือแปรรูปเชื้อเพลิงถานหิน และพ้ืนที่ใกลเคียงโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ใหมี
การติดตั้งปายเตือนหามสูบบุหรี่ และหามประกอบกิจกรรมท่ีกอใหเกิดประกายไฟ โดยสถานประกอบการ
สามารถจัดใหมีเขตสูบบุหรี่ได โดยตองสอดคลองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข1 กําหนด และไมเปน
เหตุใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน 

(38)  ควรติดต้ังอุปกรณปองกันอัคคีภัย เชน ถังดับเพลิง หัวฉีดน้ํา และตูใสสายฉีดน้ํา เปนตน เพ่ือใชระงับเหตุ
เพลิงไหมไดในเบื้องตน และบํารุงรักษาอุปกรณปองกันอัคคีภัยใหอยูในสภาพท่ีดี พรอมใชงานอยูเสมอ 

(39)  จัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัย หรือผูที่ไดรับมอบหมายที่มีความรูความสามารถในการปองกันอันตราย 
และดูแลความปลอดภัยของสถานประกอบการ เปนผูดูแลความปลอดภัย และตรวจตราความปลอดภัย
ภายในสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เร่ือง กําหนดประเภทหรือชื่อของสถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีทํางาน และ
ยานพาหนะ ใหสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานท่ีและยานพาหนะเปนเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561. 
ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 279 ง, วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561. 



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

 

(40)  จัดใหมีเจาหนาที่ในการดูแลปองกัน และตรวจตราสถานประกอบการเพ่ือปองกันการเกิดเหตุเพลิงไหม 
และเหตุฉุกเฉินอ่ืนอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหสามารถเขาดําเนินการแกไขไดทันทวงที 

(41)  ในกรณีที่สถานประกอบการเปนอาคาร หรือมีการกอสรางอาคารในพ้ืนที่ อาคารท่ีกอสรางต องมีความ
มั่นคงแข็งแรง และเหมาะสมตอการประกอบกิจการ รวมทั้งถูกตองตามกฎหมายกําหนด 

(42)  สถานประกอบการตองแบงพ้ืนที่ดําเนินงานใหเหมาะสม สะดวกตอการใชงาน และปลอดภัย 
(43)  จัดใหมีแผนฉุกเฉินในกรณีการเกิดเหตุอัคคีภัย เพ่ือระงับเหตุเพลิงไหม และอพยพหนีไฟของคนงานใน

พ้ืนที ่และกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินเพลิงไหมใหชัดเจน (ภาคผนวก ข) 
(44)  จัดใหมีการซอมแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟอยางนอย 1 คร้ัง/ป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

 
1. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน ดานความปลอดภัยจากการขนสง และ
อัคคีภัย (ตอ) 
1.2 ดานอัคคีภัย (ตอ) 
o การเกิดอัคคีภัย - อุบัติเหตุ และการลุกไหมไดเองของเช้ือเพลิงถานหิน 
 จุดควบคุม – สถานประกอบการท่ีมีพ้ืนที่กองเก็บเชื้อเพลิงถานหิน สําหรับลานกองเก็บในพื้นที่โลง 

                และพื้นที่ปด 
 

(45)  ฉีดพรมนํ้าลงบนกองเชื้อเพลิงถานหินใหเปยกชื้นอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือลดอุณหภูมิของเชื้อเพลิงถานหิน
และอัดทับเชื้อเพลิงถานหินใหแนนเพ่ือปองกันการลุกไหมไดเองของเชื้อเพลิงถานหิน ใหเปนไปตาม
กฎกระทรวงกําหนด1 

(46)  ในบริเวณที่มีการฟุงกระจายของฝุนเชื้อเพลิงถานหินใหมีการติดตั้งสเปรยละอองน้ําฉีดพนตามความ
เหมาะสม หรือจัดเปนตารางเวลาฉีดพนละอองนํ้า เพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุนเชื้อเพลิงถานหินที่เสี่ยง
ตอการระเบิดจากฝุนเชื้อเพลิงถานหิน ใหเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนด1 

(47)  การจัดทํากองเชื้อเพลิงถานหิน ควรตั้งกองใหพ้ืนที่ดานขางของกองเชื้อเพลิงถานหินเปนมุมลาดเอียงไม
เกิน 38 องศา เพ่ือปองกันอันตรายจากการถลมของกองเช้ือเพลิงถานหิน 

(48)  ควรทําการบดอัดเชื้อเพลิงถานหินในลานกองเก็บเปนประจําทุกวันเพ่ือลดโอกาสการลุกไหมไดเองของ
เชื้อเพลิงถานหิน โดยการทํากองเชื้อเพลิงถานหินใหการบดอัดทีละชั้นดวยเครื่องจักรหนัก และจัดเรียง
กองถานหินใหเปนรูปสี่เหลี่ยมคางหมู หรือรูปสามเหลี่ยมหนาจ่ัว และชั้นนอกสุดของกองเชื้อเพลิงถานหิน
ควรใชสารเคมีพนผิวกองถานหิน (ลดการทําปฏิกิริยาออกซิเดชันของถานหินกับอากาศ) เพ่ือปองกันการ
ลุกไหมไดเองของเช้ือเพลิงถานหิน 

(49)  จัดใหมีการติดปายแสดงวันเวลาที่เก็บกองเช้ือเพลิงถานหินในบริเวณดานหนากองเช้ือเพลิงถานหิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 กฎกระทรวง กาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เก่ียวกบัการปองกันและระงับอัคคีภยั (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนที่ 64 ก, วันที ่
29 สิงหาคม พ.ศ. 2561. 



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

(50)  จัดใหมีการใชงาน หรือจําหนายกองเชื้อเพลิงถานหินหมุนเวียนตามหลักปฏิบัติสากล คือ เขากอน ออก
กอน (first in - first out) เพ่ือลดโอกาสการลุกไหมไดเองของเช้ือเพลิงถานหิน 

(51)  ตรวจสอบกองถานหินเปนประจําอยางสม่ําเสมอ เพ่ือปองกันการลุกติดไฟ และลุกลามของไฟ หรือจัดให
มีเครื่องวัดอุณหภูมิ หรือติดต้ังอุปกรณตรวจจับความรอน เพ่ือเฝาระวังการลุกไหมไดเองของเชื้อเพลิงถาน
หิน โดยเฉพาะกองถานหินที่สูงเกิน 3 เมตร ตองติดตามตรวจวัดอยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง และจัดเก็บ
รายงานผลการบันทึกไวที่สถานประกอบการอยางนอย 1 ป ใหเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนด1 

(52)  หากกองถานหินที่ตรวจวัดมีอุณหภูมิตั้งแต 60 องศาเซลเซียสขึ้นไป ตองคัดแยกถานหินออกจากกองหรือ
ใชมาตรการอ่ืนเพื่อปองกันการลุกไหมที่เกิดข้ึนไดเอง ใหเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนด1 

(53)  ในกรณีที่เชื้อเพลิงถานหินลุกติดไฟ ควรเลือกใชวิธีการตักเชื้อเพลิงถานหินที่ติดไฟออก หรือพลิกกลบ 
(กรณีกองเชื้อเพลิงถานหินติดไฟเล็กนอย) และใชเคร่ืองจักรขนาดใหญบดอัด เพ่ือดับไฟ (กรณีกอง
เชื้อเพลิงถานหินติดไฟเปนบริเวณกวาง)    

(54)  ควรจัดเตรียมเคร่ืองจักรประจําภายในสถานประกอบการกองเก็บเชื้อเพลิงถานหิน เพ่ือตักแยกเชื้อเพลิง
ถานหินที่อาจเกิดลุกไหมในกองถานหิน 

(55)  อาคารหรือโกดังที่ใชสําหรับกองเก็บ หรือแปรรูปเชื้อเพลิงถานหิน ตองมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย 
โดยพื้นและผนังของอาคารตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรง ทนไฟ ทําความสะอาดงาย ทางเขา-ออกของอาคาร 
หรือโกดังตองมีความกวางเพียงพอกับการเขา-ออกของยานพาหนะหรือเครื่องจักร และการเคล่ือนยายใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนด2 

(56)  ในกรณีที่มีการเก็บเชื้อเพลิงถานหินในไซโล ถัง หรือภาชนะที่เก็บนั้น ตองสรางดานวัสดุทนไฟท่ีมีฝาปด
มิดชิด และเก็บไวใหหางไกลจากแหลงความรอน ใหเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนด1 

(57)  ตองจัดใหมีอุปกรณไฟฟา สวิตซ หลอดไฟ ตองเปนชนิดทนการระเบิด (Explosion Proof) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 กฎกระทรวง กาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เก่ียวกบัการปองกันและระงับอัคคีภยั (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนที่ 64 ก, วันที ่
29 สิงหาคม พ.ศ. 2561. 

2 กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560. ราชกิจจานุเบกษา เลม 
134 ตอนที่ 80 ก, วันที ่4 สิงหาคม พ.ศ. 2560. 



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

 

(58)  จัดใหมีการทําความสะอาดฝุนถานหินภายในพ้ืนที่กองเก็บอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะฝุนถานหินที่เกาะ
ตามพ้ืนที่ตางๆ เชน คาน เสาหลังคา เปนตน เพ่ือปองกันการลุกติดไฟไดเองของเชื้อเพลิงถานหิน เมื่อมี
ความรอนสูงขึ้น 

(59)  จัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัย หรือผูที่ไดรับมอบหมายที่มีความรูความสามารถในการปองกันอันตราย 
และดูแลความปลอดภัยของสถานประกอบการ เปนผูดูแลความปลอดภัย และตรวจตราความปลอดภัย
ภายในสถานประกอบการ โดยผูที่ปฏิบัติหนาที่ตองมีความรูในดานการดับไฟจากกองถานหิน 

(60)  จัดใหมีการอบรมหรือใหความรูตอพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการกอนเขาปฏิบัติงาน 
เชน ขั้นตอนหรือทักษะการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย สุขอนามัยสวนบุคคล และวิธีการปฐมพยาบาล
เบ้ืองตนเมื่อไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน เปนตน 

(61)  จัดใหมีแผนฉุกเฉินกรณีถานหินลุกติดไฟ สําหรับเปนขั้นตอนในการปฏิบัติของพนักงาน และกําหนดใหมี
ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพลิงไหมใหชัดเจน (ภาคผนวก ข) 

 

2. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเชื้อเพลิงถานหิน ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคนงาน 
2.1 อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของคนงาน 
o ผลกระทบ – อุบัติเหตุ โรค และผลกระทบตอสุขภาพจากการทํางาน 
 จุดควบคุม – คนงาน (ในกิจกรรมขนถาย กองเก็บ และแปรรูปเชื้อเพลิงถานหิน) 

 

(62)  จัดหาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล และควบคุมใหพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการสวมใสอุปกรณดังกลาวไดตามความเหมาะสมตอสภาพและลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ เชน 
หนากากปองกันฝุนละออง แวนตาปองกันฝุนละอองหรือแสงตรง/แสงสะทอน ครอบหูลดเสียงหรือปลั๊ก

ลดเสียง ถุงมือ รองเทาบูท หมวกนิรภัย เปนตน  และจัดใหผูปฏิบัติงานไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับ
วิธีการใช และการบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

(63)  กําหนดชั่วโมงการทํางานของคนงานไมใหทํางานเกินกวากฎหมายกําหนด1,2 
(64)  ตรวจสอบอุปกรณปองกันคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลกอนนํามาใชงานทุกครั้ง 
(65)  จัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัย หรือผูที่ไดรับมอบหมายดูแลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งหากมีผูประสบ

อุบัติเหตุ หรือเจ็บปวย ตองเขาดูแล และสงตอผูปวยไปรักษาทันที 
 

 

 

 

 

1 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541. ราชกิจจานุเบกษา เลม 115 ตอนที่ 8 ก, วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541. 
2 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551. ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 39 ก, วันที่ 27 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2551. 



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

 

(66)  จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยตอง
กําหนดโครงสรางการบริหาร หนาที่ และความรับผิดชอบดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ตลอดสายการบังคับบัญชาใหชัดเจน 

(67)  จัดใหมีการอบรมหรือใหความรูตอพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการกอนเขาปฏิบัติงาน 
เชน ขั้นตอนหรือทักษะการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย สุขอนามัยสวนบุคคล และวิธีการปฐมพยาบาล
เบ้ืองตนเมื่อไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน เปนตน 

(68)  จัดใหมีการตรวจสุขภาพของพนักงานท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับเชื้อเพลิงถานหิน ทั้งในกิจกรรมการขนถาย 
ขนสง กองเก็บ และแปรรูปเชื้อเพลิงถานหิน อยางนอย 1 ครั้ง/ป และในกรณีที่พนักงานปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่เสี่ยงสูง จากความรอน แสงสวาง เสียง ตองมีการตรวจสุขภาพกอนเขาปฏิบัติงาน และตรวจสุขภาพ
ตามความเส่ียงดวย 

(69)  ควรมีหองหรือพ้ืนที่สําหรับปฐมพยาบาลเบ้ืองตนภายในสถานประกอบการ 
(70)  ตองจัดใหมีระบบการรายงานอุบัติเหตุ และการเจ็บปวยจากการทํางานที่ชัดเจน และดําเนินการสอบสวน

วิเคราะหหาสาเหตุที่เกิดขึ้น รวมทั้งหามาตรการปองกันและแกไขเหตุดังกลาว 
(71)  ตองมีการติดประกาศสัญลักษณเตือนอันตราย หรือเคร่ืองหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางาน ในบริเวณท่ีเปนพื้นที่เสี่ยง หรืออาจทําใหเกิดอันตรายจากการทํางาน ให
เห็นไดชัดเจน 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

2. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคนงาน 
(ตอ) 

2.1 อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของคนงาน (ตอ) 
o ผลกระทบ – สุขภาพของคนงานท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 จุดควบคุม – สถานประกอบการเช้ือเพลิงถานหิน (กิจกรรมขนถาย ขนสง กองเก็บ และแปรรูป  

                เชื้อเพลิงถานหิน) 
              - ยานพาหนะบรรทุกเช้ือเพลิงถานหิน เชน เรือบรรทุกสินคา รถบรรทุก เปนตน  
                และเครื่องจักรอื่นๆ เชน รถแบคโฮ  เปนตน 

 

(72)  สถานประกอบการตองใชอุปกรณ เคร่ืองมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัยสําหรับการใชงานใน
สถานประกอบการ และตองมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคง  และปลอดภัย โดยมีระบบปองกัน
อันตราย และปายคําเตือนหรือคําแนะนําในการปองกันอันตรายจากอุปกรณ เคร่ืองมือ หรือเครื่องจักรนั้น 
ทั้งนี้ การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองจักรตองเปนระเบียบไมกีดขวางทางเดินและ
การปฏิบัติงาน และตองมีการดูแล ตรวจสอบ และบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา1 

(73)  ตรวจสอบและบํารุงรักษาเคร่ืองยนตของยานพาหนะ และเคร่ืองจักรต างๆ ที่ใชในกิจกรรมการขนถาย 
ขนสง กองเก็บ และแปรรูปเชื้อเพลิงถานหินใหมีสภาพสมบูรณ และใชงานไดดี อยางสม่ําเสมอ โดยหาม
ไมใหนํายานพาหนะ และเครื่องจักรตางๆ ที่มีเครื่องยนตที่กอใหเกิดกาซ ฝุน ควัน และเสียงที่เกินเกณฑ
มาตรฐาน หรือมีอุปกรณชํารุดที่กอใหเกิดฝุน และเสียงดัง มาใชงาน 

(74)  ปด/ดับเครื่องยนตของยานพาหนะ หรือเคร่ืองจักรตางๆ เมื่อไมไดใชงาน หรือในระหวางรอการ
ดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560. ราชกิจจานุเบกษา 
เลม 134 ตอนที่ 80 ก, วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560. 
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(75)  ตรวจวัด และควบคุมการปลอยมลพิษจากรถที่ใชงานในกิจกรรมการขนถาย ขนสง กองเก็บ และแปรรูป
เชื้อเพลิงถานหินใหอยูในเกณฑมาตรฐานการระบายมลพิษจากรถใชงาน1,2,3,4 อยางนอย 1 คร้ัง/ป และ
อางอิงการตรวจวัดตามหลักเกณฑและวิธีการของตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม1 และกรมการขนสงทางบก2,3,5  

(76)  ตรวจวัดคาควันดําของเรือกล และควบคุมการปลอยมลพิษจากเรือกลท่ีใชใหอยูในเกณฑขอกําหนด ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม6 อยางนอย 1 ครั้ง/ป และอางอิงหลักเกณฑและ
วิธีการตรวจวัดตามภาคผนวกทายประกาศฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เร่ือง กําหนดมาตรฐานคาควันดําของรถยนตที่ใช
เครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด. ราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 87 ง, วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553. 
2 ประกาศกรมการขนสงทางบก ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เร่ือง กําหนดเกณฑมาตรฐานและวิธีการตรวจวัดคาควันดําจากทอไอเสีย
ของรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต พ.ศ. 2562. ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 136 ตอนพิเศษ 123 ง, วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. 
3 ประกาศกรมการขนสงทางบก ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เร่ือง กําหนดเกณฑมาตรฐานและวิธีการตรวจวัดคาควันดําจากทอไอเสีย
ของรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก พ.ศ. 2562. ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 136 ตอนพิเศษ 123 ง, วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 
2562. 
4 ประกาศกรมการขนสงทางบก ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ .ศ. 2554 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบคากาซ
คารบอนมอนอกไซด และกาซไฮโดรคารบอน จากทอไอเสียของรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกที่ใชเครื่องยนตแกสโซลีน พ.ศ.
2554. ราชกิจจานุเบกษา เลม 128 ตอนพิเศษ 74 ง, วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554. 
5 ประกาศกรมการขนสงทางบก ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556 เร่ือง กําหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเคร่ืองวัดควันดํา 
เครื่องวิเคราะหกาซ เครื่องวัดกาซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต และเคร่ืองวัดความเขมของฟลมกรองแสง 
สําหรับใชในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2556. ราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนพิเศษ 15 ง, วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2556. 
6 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาควันดําของเรือกลที่ใช
เครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด. ราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนพิเศษ 129 ง, วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559. 
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(77)  ตรวจสอบระดับเสียงของเรือบรรทุกสินคา หรือเรือลากจูง ที่เปนเรือกลใชในนานน้ําไทย ขณะที่เดิน
เครื่องยนตอยูกับที่ โดยไมรวมเสียงแตรสัญญาณ อยางนอย 1 คร้ัง/ป และควบคุมระดับเสียงของเรือใหมี
คาระดับเสียงไมเกินคามาตรฐานกําหนด1 ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
โดยอางอิงวิธีการตรวจสอบตามทายประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

(78)  ตรวจสอบและควบคุมระดับเสียงของรถยนต ขณะที่เดินเครื่องยนตอยูกับที่ โดยไมรวมเสียงแตรสัญญาณ 
ตองมีคาระดับเสียงไมเกินคามาตรฐานกําหนด2 ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม โดยอางอิงวิธีการตรวจสอบตามทายประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม2 และกรมการขนสงทางบก3,4 โดยตรวจสอบอยางนอย 1 คร้ัง/ป 

(79)  ในกรณีทํางานในพ้ืนที่ปด (กิจกรรมการกองเก็บ และแปรรูปในพ้ืนที่ปด) ตองจัดใหมีแสงไฟสองสวางท่ี
เพียงพอเหมาะสมในการทํางาน และเปนไปตามกฎหมายกําหนด เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2553 เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงของเรือกล. ราช
กิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 40 ง, วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553. 
2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต. 
ราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนพิเศษ 41 ง, วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558. 
 3 ประกาศกรมการขนสงทางบก ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556 เร่ือง กําหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดํา 
เครื่องวิเคราะหกาซ เครื่องวัดกาซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต และเคร่ืองวัดความเขมของฟลมกร องแสง 
สําหรับใชในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2556. ราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนพิเศษ 15 ง, วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2556. 
4 ประกาศกรมการขนสงทางบก ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เรื่อง กําหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเคร่ืองวัดควัน
ดํา เครื่องวิเคราะหกาซ เครื่องวัดกาซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต และเคร่ืองวัดความเขมของฟลมกรองแสง 
สําหรับใชในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556. ราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนพิเศษ 88 ง , วันที่ 25 
กรกฎาคม พ.ศ. 2556. 
5 ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง มาตรฐานความเขมของแสงสวาง. ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 39 ง, วันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561. 
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(80)  สถานประกอบการตองจัดใหมีการตรวจวัด และวิเคราะหสภาวะการทํางานเก่ียวกับระดับแสงสวาง และ
เสียงภายในสถานประกอบการ ตามหลักเกณฑ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะหสภาวะการทํางานตาม
ประกาศกรมสวัสดิการ และคุมครองแรงงาน1 อยางนอย 1 คร้ัง/ป และควบคุมใหความเขมของแสง และ
คาระดับเสียงอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ตามกฎกระทรวงฯ2,3,4 

(81)  กําหนดใหตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณสถานประกอบการเชื้อเพลิงถานหิน อยางนอย 2 ครั้ง/ป 
(ชวงหนารอน และหนาหนาว) โดยตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ตอเนื่องกันเปนเวลา 3 วัน (72 ชั่วโมงตอเนื่อง) มีพารามิเตอรที่ตรวจวัดไดแก ฝุนละอองรวม (TSP) ฝุน
ละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ทั้งนี้
กําหนดใหตรวจวัดในบริเวณที่อยูใกลแหลงชุมชนหรือทิศใตลม โดยอางอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ5 และประกาศกรมควบคุมมลพิษ6,7 และควบคุมปริมาณฝุนละออง
ดังกลาว ไมใหเกินคามาตรฐาน8,9 ที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ประกาศกรมสวัสดิการ และคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 เร่ือง หลักเกณฑ วธิีการตรวจวัด และการวิเคราะหสภาวะการทํางาน
เกี่ยวกบัระดับความรอน แสงสวาง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ตองดําเนินการ. ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 57 ง, 
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561.  

2  กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาํเนินการดานความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกีย่วกับ
ความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559. ราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนที่ 91 ก, วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559. 

 3  ประกาศกรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เร่ือง มาตรฐานความเขมของแสงสวาง. ราชกิจจานุเบกษา เลม 
135 ตอนพิเศษ 39 ง, วันที่ 21 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2561. 

4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที ่31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เร่ือง กําหนดคามาตรฐานมลพิษทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ พ.ศ. 2561. ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 313 ง, วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561.  

5 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2538 เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยท่ัวไป ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา เลม 112 ตอนที่ 
42 ง, วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538. 

6 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที ่26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เร่ือง เครื่องวัดหาคาเฉลี่ยของกาซหรือฝุนละอองซ่ึงทํางานโดยระบบอื่นทีก่รมควบคุม
มลพิษเห็นชอบ. ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 98 ง, วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550. 

7 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที ่14 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เร่ือง วิธีตรวจวดัคาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน. ราชกิจจานุเบกษา 
เลม 127 ตอนพิเศษ 84 ง, วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553. 

8  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่24 (พ.ศ. 2547) ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยท่ัวไป. ราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 104 ง, วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547.  

9  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่36 (พ.ศ. 2553) ลงวันที่ 28 มกราคม 2553 เร่ือง กําหนดมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 
ไมครอนในบรรยากาศท่ัวไป. ราชกจิจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 37 ง, วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553. 
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3. ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนําเขา/สงออกเชื้อเพลิงถานหิน ดานสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยรอบ 
3.1 สุขภาพอนามัยของประชาชนโดยรอบสถานประกอบการ 
o ผลกระทบ – สุขภาพของประชาชนโดยรอบ 
 จุดควบคุม – สิ่งแวดลอม และชุมชนภายนอกสถานประกอบการ  

 

(82)  ผูประกอบกิจการเชื้อเพลิงถานหิน ควรติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมในบริเวณชุมชนท่ีอาจไดรับ
ผลกระทบ หรือสถานท่ีที่มีความออนไหวที่อยูใกลสถานประกอบการนําเขา/สงออกเชื้อเพลิงถานหิน เชน 
โรงเรียน วัด และโรงพยาบาล อยางนอย 1 ครั้ง/ป โดยตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงตอเนื่องกันเปนเวลา 3 วัน (72 ชั่วโมงตอเนื่อง)  ในวันทํางาน มีพารามิเตอรที่ตรวจวัด
ไดแก ฝุนละอองรวม (TSP) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 
ไมครอน (PM-2.5) โดยอางอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 1 และ
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ2,3 และควบคุมปริมาณฝุนละอองดังกลาว ไมใหเกินคามาตรฐาน4,5 ที่กําหนด 

(83)   ควรจัดใหมีการตรวจสุขภาพของผูพักอาศัยในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบสถานประกอบการ 
(84)  ผูประกอบกิจการเชื้อเพลิงถานหิน ตองประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือทํางานรวมกันใน

ดานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ การจัดการรับฟงความคิดเห็น เปน
ตน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2538 เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยท่ัวไป ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา เลม 112 ตอนที่ 
42 ง, วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538. 

2 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที ่26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เร่ือง เครื่องวัดหาคาเฉลี่ยของกาซหรือฝุนละอองซ่ึงทํางานโดยระบบอื่นทีก่รมควบคุม
มลพิษเห็นชอบ. ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 98 ง, วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550. 
3 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที ่14 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เร่ือง วิธีตรวจวดัคาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน. ราชกิจจานุเบกษา 
เลม 127 ตอนพิเศษ 84 ง, วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553. 
4  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่24 (พ.ศ. 2547) ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยท่ัวไป. ราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 104 ง, วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547.                                                                
5  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่36 (พ.ศ. 2553) ลงวันที่ 28 มกราคม 2553 เร่ือง กําหนดมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 
ไมครอนในบรรยากาศท่ัวไป. ราชกจิจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 37 ง, วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553. 
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พิธีการศุลกากรนําเขา/สงออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหินนาํเขา/สงออก 

 

พิธีการศุลกากรนําเขา 
ในการนําเขาสินคา ผูนําเขาจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศท่ีกรมศุลกากรและ

หนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ กระทรวงพาณิชยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว ฯลฯ 
กําหนดไวใหถูกตองครบถวน โดยมีขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการนําเขาสินคา ดงันี้ 
 

พิธีศุลกากรนําเขาสินคาทางบก 
1. ผูนําเขา/ตัวแทนออกของยื่นบัญชีสินคาทางบก Car Manifest (แบบ ศ.บ. 1) ใหเจาหนาที่ศุลกากร 

ประจําดานพรมแดน เพ่ือดําเนินการตรวจสอบสินคา และทะเบียนรถยนต 
2. เจาหนาที่ศุลกากรบันทึกขอมูลรายละเอียด แบบ ศ.บ. 1 ลงในระบบคอมพิวเตอร (Car Manifest) 

และดําเนินการควบคุมยานพาหนะท่ีบรรทุกสินคาเขามายังดานศุลกากร 
3. ผูนําเขาหรือตัวแทน จัดทําและสงขอมูลใบขนสินคาขาเขาเขาระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากร 

ระบบจะตรวจสอบขอมูลสินคาและตัดบัญชีกับ Car Manifest 
4. ผูนําเขาหรือตัวแทนฯ ชําระคาภาษีอากร (กรณีสินคาตองชําระภาษีอากร) ที่หนวยงานบัญชีและอากร

ของดานศุลกากร 
5. ชําระคาภาษีแลวระบบคอมพิวเตอรจะกําหนดเงื่อนไขการตรวจปลอย ชื่อเจาหนาที่ผูมีหนาที่ตรวจ

ปลอย 
 - กรณียกเวนการตรวจ (Green Line) ผูนําเขาหรือตัวแทนออกของสามารถรับสินคาไปจากอารักขา
ศุลกากร 
 - กรณีสั่งการเปดตรวจ (Red Line) เจาหนาที่จะดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของสินคากับขอมูลใบ
ขนสินคาในระบบคอมพิวเตอร ถาถูกตองตามสําแดงจะสงมอบสินคาใหผูนําเขาหรือตัวแทนรับสินคาไปจาก
อารักขาศุลกากร 

 

 

 

 

 

 
ที่มา: http://www.customs.go.th, กรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 
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ขั้นตอนปฏิบัติพิธีการศุลกากรนําเขาสินคาทางบก 
 
 ที่มา: http://www.customs.go.th, กรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 
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พิธีศุลกากรนําเขาสินคาทางเรือ 
1. ผูนําเขาหรือตัวแทนจัดเตรียมขอมูลใบขนสินคาเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองหรือผาน Service 

Counter และใหผูนําเขาหรือตัวแทนสงขอมูลใบขนสินคามายังเคร่ืองคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรระบบ
คอมพิวเตอรกรมศุลกากรจะตรวจสอบขอมูลกับแฟมขอมูลอางอิง การอนุมัติ/อนุญาต เกี่ยวของและตรวจสอบ
บัญชีสินคาสําหรับเรือโดยอัตโนมัติผานระบบคอมพิวเตอร 

2. การตรวจปลอยสินคาจะนําระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) มาใชในการส่ังการตรวจ
ตามเง่ือนไขที่หนวยงานศุลกากรกําหนดไวในระบบ Profile เพ่ือจัดกลุมใบขนสินคาเปน 2 กลุม คือ ใหเปดตรวจ 
(Red Line) หรือใหยกเวนการตรวจ (Green Line) เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จแลวจะกําหนดเลขที่ใบขนสินคาและ
สั่งการตรวจใหอัตโนมัติ พรอมกับแจงตอบกลับไปยัง ผูประกอบการทราบผานทางอิเล็กทรอนิกสและแจงโรงพัก
สินคาหรือทาเทียบเรือทราบถึงผลการสั่งการตรวจจากศุลกากร 

 2.1 กรณียกเวนการตรวจ ผูประกอบการสามารถติดตอโรงพักสินคาหรือทาเทียบเรือรับมอบสินคาได
ทันท ี

 2.2 กรณีใหเปดตรวจ ผูประกอบการสามารถติดตอโรงพักสินคาหรือทาเทียบเรือเพ่ือเตรียมของเพ่ือ
ตรวจแลวติดตอเจาหนาที่ศุลกากรเพ่ือตรวจปลอยสินคา 

 2.3 การชําระและวางเงินประกันคาภาษีอากร ผูประกอบการสามารถเลือกชําระและวางเงินประกันที่
สํานักงานศุลกากรหรือชําระและวางเงินประกันผานธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ได 

 2.4 การวางคํ้าประกันคาภาษีอากร ผูประกอบการสามารถเลือกวางคํ้าประกันที่สํานักงานศุลกากร
หรือวางค้ําประกันผานธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (e-Guarantee) ได 

 2.5 การตรวจปลอยสินคาขาเขา เปนการตรวจ ณ ทาที่ระบุในบัญชีสินคาวามีชื่อสงของถึงแต
ผูประกอบการสามารถแจงความประสงคขอขนยายสินคาไปตรวจปลอยนอกเขตทาที่นําเขาไดแตตองแจงลวงหนา
ในข้ันตอนจัดเตรียมใบขนสินคากอนสงมายังระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากร 

3. ผูนําของเขานําใบขนสินคาพรอมใบเสร็จเสียภาษีอากร เอกสาร Deliver Order (D/O) ไปดําเนินการ
ตรวจปลอยสินคาในทาเรือและขนถายสินคานําเขามาท่ีโกดังหรือโรงงาน หรือบริษัท 

4. ผูนําเขาหรือตัวแทนตองจัดเก็บขอมูลบัญชีราคาสินคาในรูปของส่ือคอมพิวเตอรเปนเวลาไมนอย 6 
เดือน เพ่ือใชสําหรับการตรวจสอบใบขนสินคาหลังการตรวจปลอย โดยใหสามารถจัดพิมพเปนรายงานเมื่อกรม
ศุลกากรรองขอ ดังนี้ 

 4.1 IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY DECLARATION ITEM 
 4.2 IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY INVOICE ITEM 

     4.3 IMPORT/EXPORT INVOICE LIST 
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ขั้นตอนปฏิบัติพิธีการศุลกากรนําเขาสินคาทางเรือ 

 

 

 

 

 

 

 
พิธีการศุลกากรสงออกสินคา 
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 ในการสงออกสินคา ผูสงออกตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศท่ีกรมศุลกากรและหนวยงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ กําหนดไวใหถูกตองครบถวน โดยมีขั้นตอนพิธีการศุลกากร สงออกสินคา ดังนี้ 
 

พิธีการศุลกากรสงออกสินคาทางบก 
1. ผูสงออกหรือตัวแทนฯ จัดทําใบขนสินคาขาออก พรอมเอกสารประกอบอ่ืน เชน บัญชีสินคา (ศ.บ. 3) 

และใบกํากับการขนยายสินคา พรอมสงขอมูลใบขนสินคาขาออกเขาระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากร 
2. ผูนําเขาหรือตัวแทนฯ ชําระคาภาษีอากร (กรณีสินคาตองชําระภาษีอากร) ที่หนวยงานบัญชีและอากร

ของดานศุลกากร 
3. ชําระคาภาษีแลวระบบคอมพิวเตอรจะกําหนดเง่ือนไขการตรวจปลอย ชื่อ เจาหนาที่ผูมีหนาที่ตรวจ

ปลอย 
4. กรณียกเวนการตรวจ (Green Line) ผูสงออกหรือตัวแทนสามารถนําสินคาไปผานพิธีการท่ีดาน

พรมแดนหรือดานตรวจเพื่อสงออกนอกราชอาณาจักรตอไป 
5. กรณีสั่งเปดตรวจ (Red Line) เจาหนาที่จะดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของสินคากับใบขนสินคา

ในระบบคอมพิวเตอร ถาถูกตองตามสําแดงจะนําสินคาไปผานพิธีการท่ีดานพรมแดนหรือดานตรวจเพ่ือสงออก
นอกราชอาณาจักรตอไป 

6. ผูสงออกหรือตัวแทนย่ืนใบกํากับสินคาตอเจาหนาที่ศุลกากรท่ีประจําอยู ณ ดานพรมแดนเพ่ือ
ตรวจสอบ เจาหนาที่ศุลกากรประจําดานพรมแดนจะตรวจสอบจํานวนสินคาที่สงออกวาถูกตองตรงตามใบขน
สินคาขาออกในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรหรือไม และไดปฏิบัติพิธีการศุลกากรวาดวยการสงออกครบถวน
หรือไม เมื่อเห็นวาถูกตองก็ใหอนุญาตใหผานดานพรมแดนไปไดและใหบันทึกการรับบรรทุกในระบบคอมพิวเตอร
ของศุลกากร ใบกํากับการขนยายสินคาใหเก็บไวเพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: http://www.customs.go.th, กรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 
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ขั้นตอนปฏิบัติพิธีการศุลกากรสงออกสินคาทางบก 
 

พิธีการศุลกากรสงออกสินคาทางเรือ ที่มา: http://www.customs.go.th, กรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 
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1. ผูสงออกหรือตัวแทน สงขอมูลใบขนสินคาขาออก และบัญชีราคาสินคา ( Invoice) ทุกรายการจาก
เครื่องคอมพิวเตอรของผูสงออกหรือตัวแทนมายังเครื่องคอมพิวเตอรของกรมศุลกากร โดยผานบริษัทผูใหบริการ
ระบบแลกเปล่ียนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Counter Service) เมื่อเครื่องคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรตรวจสอบ
ขอมูลในใบขนสินคาขาออก และเมื่อขอมูลถูกตองครบถวนแลวระบบจะออกเลขท่ีใบขนสินคาขาออกให ผูสงออก
ชําระคาภาษีอากร (ถามี) และชําระคาธรรมเนียมใบขนสินคาผานธนาคาร 

2. ผูรับผิดชอบการบรรจุสินคาเขาตูคอนเทนเนอร เมื่อบรรจุสินคาเรียบรอยแลวจะสงขอมูลการบรรจุ
สินคาเขาสูระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากร ระบบจะทําการตรวจสอบขอมูลและเม่ือถูกตองไมผิดพลาด ระบบ
จะกําหนดเลขท่ีใบกํากับการขนยายสินคา และสงขอมูลไปยังผูรับผิดชอบการบรรจุเพ่ือพิมพใบกํากับการขนยาย
สินคาพรอมนําสินคาไปยังทาหรือที่สงออก 

3. เจาหนาที่ศุลกากรท่ีทาสงออกจะทําการตรวจสอบนํ้าหนัก (EIR) และรายละเอียดกับใบกํากับการขน
ยายสินคาและบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร (MACHING) และตรวจสอบสถานะของใบขนสินคาขาออกวาเงื่อนไข
เปนยกเวนการตรวจ (GREEN LINE) หรือ ใหตรวจ (RED LINE) 

4. ใบขนสินคาขาออกที่ยกเวนการตรวจ (GREEN LINE) สําหรับใบขนสินคาขาออกประเภทนี้ ผูสงออก
สามารถดําเนินการนําสินคาไปรับบรรทุกข้ึนเรือเพ่ือสงออกไดทันที 

5. ใบขนสินคาขาออกท่ีถูกกําหนดเง่ือนไขใหตรวจ (RED LINE) ซึ่งจะตองตรวจสอบพิกัด ราคา และสินคา
ใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด (ทาหรือท่ีใดที่มีการใชเครื่องเอกซเรยใหใชการตรวจสอบสินคาขาออกดวย
เครื่องเอกซเรย) พรอมท้ังตรวจสอบความถูกตองครบถวนตามกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ กอนจะตรวจปลอย ณ ที่
ทําการศุลกากรเพ่ือสงออกตอไป 
 - หากไมพบขอสงสัยใดๆ ใหเจาหนาที่ผูตรวจสอบ (เจาหนาที่ผูไดรับการกําหนดชื่อ) ทําการบันทึก
ตรวจสอบวา "ตรวจสอบพอใจ" ในระบบคอมพิวเตอร และของน้ันไมตองทําการตรวจสอบ โดยการเปดตรวจทาง
กายภาพอีก เวนแตกระทําเพ่ือชักตัวอยาง หรือประโยชนอื่นใดในทางศุลกากรเทานั้น 

 - หากพบขอสงสัยใดๆ ใหทําการเปดตรวจสินคานั้นเพ่ือการตรวจสอบ และหากพบความผิดให
ดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

 
 

 

 

 
ที่มา: http://www.customs.go.th, กรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 
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ขั้นตอนปฏิบัติพิธีการศุลกากรสงออกสินคาทางเรือ 

 
ที่มา: http://www.customs.go.th, กรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 
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แผนภูมิขั้นตอนการสงออกถานหิน 

1. ตรวจสอบสิทธิพิเศษทางการคาระหวางประเทศ เพื่อขอหนังสือรับรองถิน่กําเนิดสินคา เชน Form A, Form D, 
Form E, Form FTA, Form JTEPA, Form C/O ทั่วไป ฯลฯ ตามที่ผูนําเขาตองการกับกรมการคาตางประเทศ 

ผสงออก 

2. ตรวจสอบและขอรบัสิทธปิระโยชนทางภาษีอากรจากกรมศุลกากร เชน การขอคืนเงินชดเชยคาภาษีอากร, ขอคืน
อากรตามมาตรา 19ทวิ, คลังสินคาทัณฑบน, เขตปลอดอากร หรือสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (ขอมูล
เพิ่มเติม) หรือการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในเขตประกอบการเสร ีหรือสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต

เศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ (เลือกอยางใดอยางหน่ึง) 

3. ตรวจสอบกฎระเบยีบของประเทศผูนําเขา และขอใบอนุญาต/ใบรับรอง จากหนวยงานที่
ควบคุมหรือที่เกี่ยวของ ตามทีป่ระเทศผูนําตองการ 

5. สงออกทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ 

6. ขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา จากกรมการคาตางประเทศ เชน Form A, Form D, Form E, Form 
FTA, Form JTEPA, Form C/O ทั่วไป ฯลฯ  

ขอใบรับรองแหลงกําเนิดสินคา (Form C/O) จากหอการคาไทย หรือสภาอุตสาหกรรม แหงประเทศไทย 

3.1 ขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาถานหิน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน 
3.2 ขอใบอนุญาตสงถานหินออกไปนอกราชอาณาจักร จากกรมการคาตางประเทศ 

4 ผานพิธีการศุลกากร (e-Customs) 
4.1 ลงทะเบียนเปนผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless) 
4.2 สงขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากร (e-Export) 

7. สงเอกสารทางการคาทีเ่กี่ยวของ (Shipping Documents) ไปยังผูนําเขาในตางประเทศ 

8. บริหารสิทธปิระโยชนทางภาษีอากร ตามที่ไดรบัการสงเสริมจากภาครัฐ (จากขอ 2) 

ที่มา: www. http://onestopservice.ditp.go.th, ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ กระทรวงพาณิชย  

กรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ  ปรับปรุง: กันยายน 2560 
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ภาคผนวก ค  

กฎหมาย หลักเกณฑที่เก่ียวของ และมาตรฐานอางอิง 
 

 
 

- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ  .ศ  . 2535   .ราชกิจจานุเบกษา เลม  109 ตอน
ที่ 37, วันที่ 4 เมษายน พ .ศ . 2535. 

- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ )ฉบับที่ 2  (พ.ศ . 2561  .ราชกิจจานุเบกษา เลม 
135 ตอนท่ี 27 ก, วันที่ 19 เมษายน พ .ศ . 2561. 

- ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10  (พ  .ศ . 2538  (ลงวันที่ 17 เมษายน พ  .ศ  . 2538  เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ .ศ . 2535 . ราชกิจจานุเบกษา เลม 112 ตอนท่ี 4 2 ง, วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ .
2538. 

- ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15  )พ .ศ  . 2540) ลงวันที่ 12 มีนาคม พ  .ศ . 2540 เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป.  ราชกิจจานุเบกษา เลม 114  ตอนท่ี 27 ง, วันที่ 3 เมษายน พ  .ศ .
2540. 

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20 (พ .ศ. 2543) ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ  .ศ .  2543 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ  .ศ  . 2535 เรื่องกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ําใตดิน.ราชกิจจานุเบกษา เลม 117 ตอนพิเศษ 95 ง  ,วันที่ 15 กันยายน พ .ศ . 2543. 

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24  (พ  .ศ  . 2547  (ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ  .ศ  . 2547  เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป. ราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 104  ง ,  วันท่ี 

22 กันยายน พ.ศ . 2547. 
- ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25  )พ .ศ  . 2547) ลงวันที่ 9 กันยายน พ  .ศ  . 2547 เรื่อง

กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน  .ราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 119 ง  ,วันที่ 20 ตุลาคม พ .ศ . 2547. 

- ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 29  )พ .ศ  . 2550) ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ  .ศ .  2550 เรื่อง 
คาระดับเสียงรบกวน. ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 98 ง, วันที่ 16 สิงหาคม พ .ศ . 2550. 

- ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ  .ศ  . 2553) ลงวันที่ 28  มกราคม 2553 เรื่อง กําหนด
มาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศท่ัวไป. ราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 37 ง, 
วันที่ 24 มีนาคม พ .ศ . 2553. 

กรมควบคุมมลพิษ 
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- ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3  (พ  .ศ  . 2539   (ลงวันที่  3  มกราคม  พ  .ศ.
2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม

อุตสาหกรรม .ราชกิจจานุเบกษา เลม 113 ตอนท่ี 13 ง , วันที่ 13 กุมภาพันธ พ .ศ. 2539 . 
- ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 4 (พ  .ศ  . 2539) ลงวันที่ 3 มกราคม  พ  .ศ .

2539เรื่อง กําหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเปนแหลงกําเนิ ดมลพิษที่จะตอง
ควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะ หรือออกสูสิ่งแวดลอม . ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113  ตอนท่ี 
13 ง, วันที่ 13 กุมภาพันธ พ .ศ .2539 . 

- ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 20 ธันวาคม  พ  .ศ  .2539  เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการปลอยฝุนละออง จากโรงโม บด หรือยอยหิน . ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 114 ตอนท่ี 6 ง, 
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ . 2540. 

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ  .ศ .  2550 เรื่อง กําหนดให
ทาเรือบางประเภทเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียสูบรรยากาศ .  ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 188 ง, วันที่ 3 ธันวาคม พ .ศ . 2550. 

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ  .ศ  . 2550 เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
คาความทึบแสงของฝุนละอองฟุงกระจายจากทาเรือ.  ราชกิจจานุเบกษา เลม 124  ตอนพิเศษ 188 ง, วันที่ 3 
ธันวาคม พ .ศ . 2550. 

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 4 มกราคม พ  .ศ . 2553 เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงของเรือกล. ราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 40 ง, วันที่ 30 มีนาคม พ .ศ . 2553. 

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ .ศ . 2553 เร่ือง กําหนดมาตรฐาน
คาควันดําของรถยนตที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด.  ราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 87 ง,
วันที่ 16 กรกฎาคม พ .ศ . 2553. 

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 9 มกราคม พ  .ศ  . 2558 เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงของรถยนต. ราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนพิเศษ 41 ง, วันที่ 19 กุมภาพันธ พ .ศ . 2558. 

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 29 มีนาคม พ  .ศ  . 2559 เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
คาควันดําของเรือกลที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด. ราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนพิเศษ 129 ง,
วันที่ 6 มิถุนายน พ .ศ .255 9. 

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 29 มีนาคม พ .ศ  . 2559 เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม . ราช
กิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนพิเศษ 129 ง, วันที่ 6 มิถุนายน พ .ศ . 2559. 

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ  .ศ  . 2561 เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคาความทึบแสงของฝุนละอองฟุงกระจายจากเรือที่มีการขนถายสินคาระหวางกัน .  ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 200 ง, วันที่ 20 สิงหาคม พ .ศ . 2561. 
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- ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 20  สิงหาคม  พ  .ศ  .2539  เรื่อง กําหนดประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีอนุญาตใหระบายนํ้าทิ้งใหมีคามาตรฐานแตกตางจากคามาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งท่ี

กําหนดได ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่  3  (พ  .ศ . 2539   (เรื่อง  กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  . ราช
กิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนท่ี 75 ง, วันที่ 17 กันยายน พ .ศ .2539.  

- ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 10 มีนาคม พ .ศ  .2551  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการตรวจวัดฝุน
ละอองฟุงกระจายจากทาเรือดวยเครื่องวัดความทึบแสง  .ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 125 ตอนท่ี 66  ง ,  วันที่ 2 

เมษายน พ.ศ . 2551 

- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ . 2537 เรื่อง กําหนดตําแหนง ระยะ และวิธีการในการ
หันแกนไมโครโฟนของมาตรวัดระดับเสียง สําหรับตรวจสอบระดับเสียงของเรือ. ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 111 
ตอนท่ี 75 ง, ลงวันที่ 20 กันยายน พ .ศ . 2537. 

- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 17  ธันวาคม พ .ศ  . 2536 เรื่อง กําหนดตําแหนง ระยะ และวิธีการในการ
หันแกนความไวสูงสุดของไมโครโฟนของมาตรวัดระดับเสียง สําหรับการตรวจสอบระดับเสียงของรถยนต . ราช
กิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนพิเศษ 11 ง  ,วันที่ 18 กุมภาพันธ พ .ศ . 2537. 

- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2539 เรื่อง วิธีการเก็บตัวอยางน้ําทิ้ง ความถี่และระยะเวลาใน
การเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  .ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113  ตอนท่ี 
91 ง, วันท่ี 12 พฤศจิกายน พ .ศ .2539.  

- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ  .ศ  . 2540 เรื่อง การคํานวณคาระดับเสียง.  ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 114 ตอนท่ี 94 ง, วันที่ 25 พฤศจิกายน พ .ศ . 2540. 

- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ  .ศ  . 2543 เรื่อง กําหนดวิธีการตรวจวัดเสียงพ้ืนฐานและ
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคํานวณคาระดับเสียงขณะมีการรบกวน และคาระดับการรบกวน.  ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 117 ตอนพิเศษ 117 ง, วันที่ 15 พฤศจิกายน พ .ศ . 2543. 

- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ . 2546 เร่ือง เคร่ืองวัดหาคาเฉลี่ยของกาซหรือฝุนละออง 
ซึ่งทํางานโดยระบบอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ  .ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 120 ตอนท่ี 17  ง , วันที่ 23 

กุมภาพันธ พ.ศ . 2546. 
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ  .ศ  . 2550 เรื่อง เคร่ืองวัดหาคาเฉล่ียของกาซหรือฝุน

ละอองซึ่งทํางานโดยระบบอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ.  ราชกิจจานุเบกษา เลม 124  ตอนพิเศษ 98 ง, 
วันที่ 16 สิงหาคม พ .ศ . 2550. 

- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ  .ศ  . 2553 เรื่อง วิธีตรวจวัดคาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดไม
เกิน 2.5 ไมครอน. ราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 84 ง, วันที่ 9 กรกฎาคม พ .ศ . 2553. 

- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ  .ศ  . 2558 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑคุณภาพตะกอนดินชายฝง
ทะเล. 



 ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน 

 

  ข-61  

 

 
  



 ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน 

 

  ข-62  

 

- พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ  .ศ  . 2522. ราชกิจจานุเบกษา เลม 96 ตอนท่ี 38 ฉบับพิเศษ  ,วันที่ 21 
มีนาคม พ .ศ . 2522. 

- พระราชบัญญัติการขนสงทางบก  )ฉบับที่  8) พ  .ศ  . 2542. ราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนท่ี 20 ก, วันที่ 25 
มีนาคม พ .ศ . 2542. 

-  ประกาศกรมการขนสงทางบก ลงวันที่  31 พฤษภาคม พ  .ศ  . 2554  เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ตรวจสอบคากาซคารบอนมอนอกไซด และกาซไฮโดรคารบอน จากทอไอเสียของรถตามกฎหมายวาดวยการ
ขนสงทางบกที่ใชเครื่องยนตแกสโซลีน พ  .ศ . 2554.  ราชกิจจานุเบกษา เลม 128 ตอนพิเศษ 74 ง, วันที่ 6 
กรกฎาคม พ .ศ . 2554. 

- ประกาศกรมการขนสงทางบก ลงวันที่  7 มกราคม พ  .ศ  . 2556 เรื่อง กําหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และ
คุณลักษณะของเคร่ืองวัดควันดํา เครื่องวิเคราะหกาซ เคร่ืองวัดกาซร่ัว เคร่ืองวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็ว
รอบเครื่องยนต และเคร่ืองวัดความเขมของฟลมกรองแสง สําหรับใชในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจ
สภาพรถ พ .ศ . 2556. ราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนพิเศษ 15 ง, วันที่ 1 กุมภาพันธ พ .ศ . 2556. 

- ประกาศกรมการขนสงทางบก ลงวันที่  25 มิถุนายน พ  .ศ  . 2556 เรื่อง กําหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และ
คณุลักษณะของเคร่ืองวัดควันดํา เครื่องวิเคราะหกาซ เคร่ืองวัดกาซร่ัว เคร่ืองวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็ว
รอบเครื่องยนต และเคร่ืองวัดความเขมของฟลมกรองแสง สําหรับใชในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจ
สภาพรถ  )ฉบับที่  2) พ  .ศ  . 2556. ราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนพิเศษ 88 ง, วันที่ 25 กรกฎาคม พ  .ศ .
2556. 

- ประกาศกรมการขนสงทางบก ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ  .ศ  . 2558 เรื่อง กําหนดคุณลักษณะและระบบการ
ทํางานของเคร่ืองบันทึกขอมูลการเดินทางของรถท่ีใชในการขนสง พ  .ศ  . 2558.  ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 133
ตอนพิเศษ 9 ง, วันที่ 13 มกราคม พ .ศ . 2559. 

- ประกาศกรมการขนสงทางบก ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ  .ศ  . 2558 เรื่อง กําหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช
ในการขนสงสัตวหรือสิ่งของท่ีตองติดตั้งเครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถกอนการจดทะเบียน พ  .ศ .
2558 .ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 133 ตอนพิเศษ 9 ง, วันที่ 13 มกราคม พ .ศ . 2559. 

- ประกาศกรมการขนสงทางบก ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ  .ศ  . 2558 เรื่อง กําหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช
ในการขนสงสัตวหรือสิ่งของท่ีตองติดต้ังเคร่ืองบันทึกขอมูลการเดินทางของรถกอนการตรวจสภาพรถเพ่ือตอ
อายุทะเบียน พ .ศ . 2558. ราชกจิจานุเบกษา เลมที่ 133 ตอนพิเศษ 9 ง, วันที่ 13 มกราคม พ .ศ . 2559. 

- ประกาศกรมการขนสงทางบก ลงวันที่  22 มีนาคม พ  .ศ  . 2560 เรื่อง กําหนดคุณลักษณะ สี ขนาด จํานวน 
และตําแหนงการติดต้ัง รวมท้ังประเภทและลักษณะของรถที่ตองมีอุปกรณหรือแผนสะทอนแสง พ  .ศ  . 2560. 
ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 114 ง, วันที่ 25 เมษายน พ .ศ . 2560. 

- ประกาศกรมการขนสงทางบก ลงวันที่  24 สิงหาคม พ  .ศ  . 2561 เรื่อง การจัดใหมีเครื่องหมายหรือสัญญาณท่ี
จะตองแสดงเมื่อจําเปนตองจอดรถในทางเดินรถหรือไหลทาง พ  .ศ  . 2561.  ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอน
พิเศษ 222 ง, วันที่ 11 กนัยายน พ .ศ . 2561. 

กรมการขนสงทางบก 
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- ประกาศกรมการขนสงทางบก ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ  .ศ  . 2561 เรื่อง กําหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และการ
ติดตั้งอุปกรณสําหรับยึดตูบรรทุกสินคา และการใหความเห็นชอบอุปกรณสําหรับยึดตูบรรทุกสินคา สําหรับรถ
ที่ใชในการขนสงสัตวหรือสิ่งของ พ  .ศ  . 2561. ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 135 ตอนพิเศษ 228 ง   ,วันที่  18 
กันยายน พ .ศ . 2561. 

- ประกาศกรมการขนสงทางบก ลงวันที่ 29 มีนาคม พ  .ศ  . 2562 เรื่อง กําหนดเกณฑมาตรฐานและวิธีการ
ตรวจวัดคาควันดําจากทอไอเสียของรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต พ .ศ . 2562. ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 136
ตอนพิเศษ 123 ง  ,วันที่ 15 พฤษภาคม พ .ศ . 2562. 

- ประกาศกรมการขนสงทางบก ลงวันที่ 29 มีนาคม พ  .ศ  . 2562 เรื่อง กําหนดเกณฑมาตรฐานและวิธีการ
ตรวจวัดคาควันดําจากทอไอเสียของรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  พ  .ศ  . 2562. ราชกิจจานุเบกษา 
เลมที ่136 ตอนพิเศษ 123 ง  ,วันที่ 15 พฤษภาคม พ .ศ . 2562. 
 

 
 

- พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ  .ศ  . 2522.  ราชกิจจานุเบกษา เลม 96 ตอนที่ 8 ฉบับพิเศษ,  วันที่ 29 
มกราคม พ .ศ . 2522. 

- พระราชบัญญัติจราจรทางบก  )ฉบับที่  4) พ  .ศ  . 2535.  ราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนที่ 39, วันที่ 6 
เมษายน พ .ศ . 2535. 

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 )พ.ศ .2550( ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ .ศ .2522 ลงวันที่ 21 
มิถุนายน พ.ศ . 2550. ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนท่ี 32 ก, วันที่ 9 กรกฎาคม พ .ศ . 2550.  

  

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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- พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456. ราชกิจจานุเบกษา เลม 30, วันที่ 5 
สิงหาคม พ .ศ . 2456. 

- พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย  )ฉบับที่  13) พ  .ศ  . 2525. ราชกิจจานุเบกษา เลม 99 ตอนท่ี 88 
ฉบับพิเศษ, วันที่ 25 มิถุนายน พ .ศ . 2525. 

- พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย  )ฉบับที่  14) พ  .ศ  . 2535. ราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนท่ี 44, 
วันที่ 9 เมษายน พ .ศ . 2535. 

- ระเบียบกรมเจาทา ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ  .ศ  . 2557 วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหเททิ้งหรือ
ระบายนํ้าทิ้งลงสูลํานําสาธารณะ พ  .ศ  . 2557. ราชกิจจานุเบกษา เลม 131 ตอนพิเศษ 273 ง, วันที่ 30 
ธันวาคม พ .ศ . 2557. 

- ขอบังคับกรมเจาทา ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ  .ศ  . 2560 วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้ง
ระบบสําแดงขอมูลเรืออัตโนมัติในการออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพ่ือออกใบอนุญาตใชเรือ พ .ศ  .2560 .
ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 182 ง, วันที่ 17 กรกฎาคม พ .ศ . 2560. 

- ประกาศกรมเจาทา ที่ 165/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ .ศ  . 2559 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม . 
ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 246 ง, วันที่ 5 ตุลาคม พ .ศ . 2560. 

- ประกาศกรมเจาทาที่ 65/2561 ลงวันที่ 5 เมษายน พ .ศ  . 2561 เรื่อง กําหนดใหแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําปา
สักเปนพ้ืนที่ควบคุมการเดินเรือสําหรับลําเลียง และเรือลากจูงเปนการเฉพาะคราว . ราชกิจจานุเบกษา เลม 
135 ตอนพิเศษ 106 ง, วันที่ 9 พฤษภาคม พ .ศ . 2561. 

  

กรมเจาทา  
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- พระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย พ  .ศ  . 2494. ราชกิจจานุเบกษา เลม 68 ตอนที่ 30 ฉบับพิเศษ,  
วันที่ 1 5 พฤษภาคม พ.ศ . 2494. 

- พระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย  )ฉบับที่  2) พ  .ศ  . 2499. ราชกิจจานุเบกษา เลม 73 ตอนที่ 72, 
วันที่ 11 กันยายน พ .ศ . 2499. 

- ประกาศการทาเรือแหงประเทศไทย ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ  .ศ  . 2558 เรื่อง หามทิ้งน้ํามัน น้ําปนน้ํามัน 
เคมีภัณฑ น้ําเสีย อับเฉา หรือสิ่งเปนพิษอันตราย รวมถึงขยะ สิ่งปฏิกูล หรือขยะอันตรายในแมน้ํา หรือทะเล
ในอาณาบริเวณการทาเรือแหงประเทศไทย. ราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนที่ 94 ง, วันที่ 10 กันยายน 
พ .ศ . 2558. 

- ขอบังคับ วาดวยระเบียบความปลอดภัย การใชทาเรือและความสะดวกตางๆ ของกิจการทาเรือ ลงวันที่ 21 
สิงหาคม พ .ศ . 2494.  

- ขอบังคับ วาดวยระเบียบความปลอดภัย การใชทาเรือและความสะดวกตางๆ ของกิจการทาเรือ แกไขเพ่ิมเติม 
2495 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ .ศ . 2495. 

 

  

การทาเรือแหงประเทศไทย 
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- พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ  .ศ  . 2541. ราชกิจจานุเบกษา เลม 115 ตอนท่ี 8 ก, วันที่ 20  กุมภาพันธ 
พ .ศ . 2541. 

- พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน )ฉบับที่ 2) พ .ศ . 2551. ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนท่ี 39 ก, วันที่ 27 
กุมภาพันธ พ .ศ . 2551. 

- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ  .ศ  . 2554.  ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 128 ตอนท่ี 4 ก, วันที่ 17 มกราคม พ .ศ . 2554. 

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 11  )พ .ศ  . 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ  .ศ  . 2541 ลงวันท่ี 
14 กันยายน พ .ศ . 2541. ราชกิจจานุเบกษา เลม 115 ตอนท่ี 62 ก, วันที่ 22 กันยายน พ .ศ . 2541. 

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ  .ศ  . 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ  .ศ  . 2541 ลงวันท่ี 
14 กันยายน พ .ศ . 2541. ราชกิจจานุเบกษา เลม 115 ตอนท่ี 62 ก, วันที่ 22 กันยายน พ .ศ . 2541. 

- กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับการปองกัน และระงับอัคคีภัย พ  .ศ  . 2555 ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ  .ศ .
2555. ราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนท่ี 2 ก, วันที่ 9 มกราคม พ .ศ . 2556. 

- กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ  .ศ  . 2559  ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ  .ศ .
2559. ราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนท่ี 91 ก, วันที่ 17 ตุลาคม พ .ศ . 2559. 

- กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ 2) พ  .ศ  . 2561 ลงวันที่ 14 
สิงหาคม พ .ศ . 2561. ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนท่ี 64 ก  ,วันที่ 29 สิงหาคม พ .ศ . 2561. 

- ประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ พ  .ศ  . 2552 เรื่อง กําหนดสารเคมีอันตรายท่ีใหนายจางจัด
ใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจาง พ  .ศ  . 2552. ราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนพิเศษ 50 ง, วันที่ 7 เมษายน 
พ .ศ . 2552. 

- ประกาศกรมสวัสดิการ และคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16 กันยายน พ  .ศ  . 2541 เรื่อง ชวงเวลาการทํางานใน
วันทํางานปกติและในวันหยุด ในงานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล   .ราชกิจจานุเบกษา เลม  115 
ตอนพิเศษ 85 ง, วันที่ 23 กันยายน พ .ศ . 2541. 

- ประกาศกรมสวัสดิการ และคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16 กันยายน พ  .ศ  . 2541 เรื่อง กําหนดระยะเวลา
ทํางานปกติและหลักเกณฑการจายคาจาง ในงานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล   .ราชกิจจานุเบกษา 
เลม 115 ตอนพิเศษ 85 ง, วันที่ 23 กันยายน พ .ศ . 2541. 

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
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- ประกาศกรมสวัสดิการ และคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 18 มกราคม พ  .ศ  . 2561 เรื่อง การคํานวณระดับเสียงท่ี
สัมผัสในหูเมื่อสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล. ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 33 ง, 
วันที่ 14 กุมภาพันธ พ .ศ . 2561. 

- ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ  .ศ  . 2560 เร่ือง มาตรฐานความเขมของ
แสงสวาง. ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 39 ง, วันที่ 21 กุมภาพันธ พ .ศ . 2561. 

- ประกาศกรมสวัสดิการ และคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ พ  .ศ  . 2561 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ
ตรวจวัด และการวิเคราะหสภาวะการทํางานเก่ียวกับระดับความรอน แสงสวาง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลา
และประเภทกิจการที่ตองดําเนินการ. ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 57 ง, วันที่ 12 มีนาคม พ  .ศ .
2561. 

 

 
 

- พระราชบัญญัติโรงงาน พ .ศ . 2535. ราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนท่ี 44, วันที่ 9 เมษายน พ .ศ . 2535. 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ  .ศ  . 2548 เรื่อง กําหนดคาระดับเสียงการรบกวน และ
ระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ  .ศ  . 2548. ราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนพิเศษ 11 ง, 
วันที่ 25 มกราคม พ .ศ . 2549. 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 29 กันยายน พ  .ศ  . 2552 เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน. 
ราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนพิเศษ 143 ง, วันที่ 30 กันยายน พ .ศ . 2552. 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ  .ศ  . 2559 เรื่อง กําหนดเกณฑการปนเปอนในดิน และ
น้ําใตดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใตดิน การแจงขอมูลรวมท้ังการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพดินและนํ้าใตดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปอนในดินและนํ้าใตดิน 
พ .ศ . 2559. ราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนพิเศษ 275 ง  ,วันที่ 29 พฤศจิกายน พ .ศ . 2559. 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ  .ศ  . 2560 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน พ .ศ . 2560. ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 153 ง, วันที่ 7 มิถุนายน พ  .ศ .
2560. 

- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ  .ศ  . 2553 เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการ
รบกวน ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ  .ศ  . 2553. 
ราชกิจจานุเบกษา เลม 128 ตอนพิเศษ 1 ง, วันที่ 7 มกราคม พ .ศ . 2554. 

 

 
  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ  .ศ  . 2535.  ราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนท่ี 38, วันที่ 5  เมษายน พ  .ศ .
2535. 

- กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ  .ศ  . 2560 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ  .ศ .
2560. ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนท่ี 80 ก  ,วันที่ 4 สิงหาคม พ .ศ . 2560. 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ  .ศ  . 2558 เรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ  .ศ .
2558. ราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนพิเศษ 165 ง, วันที่ 17 กรกฎาคม พ .ศ . 2558. 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 24 กันยายน พ  .ศ  . 2561 เรื่อง กําหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่
สาธารณะ สถานที่ทํางาน และยานพาหนะ ใหสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเปนเขต
ปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหร่ี พ  .ศ  . 2561 . ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 279 ง , วันที่ 
5 พฤศจิกายน พ .ศ . 2561. 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ  .ศ  . 2561 เรื่อง กําหนดคามาตรฐานมลพิษทางเสียงอัน
เกิดจากการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ  .ศ  . 2561   .ราชกิจจานุเบกษา เลม  135 ตอนพิเศษ 
313 ง  ,วันที่ 7 ธันวาคม พ .ศ . 2561.  

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 8 พฤศจิ กายน พ .ศ . 2561 เรื่อง กําหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ 
และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข  ที่ผูขออนุญาตจะตองดําเนินการกอนการพิจารณาออกใบอนุญาต  พ  .ศ .
2561. ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 328 ง,  วันที่  21 ธันวาคม  พ .ศ . 2561. 

- ประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ  .ศ  . 2561 เรื่อง คาเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพจากฝุนละออง
ขนาดเล็กในบรรยากาศ . 

- คําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กันยายน พ  .ศ  . 2560 เรื่อง แนวทางควบคุมการ
ประกอบกิจการ การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน พ .ศ . 2560. 

 

  
 

 
 

 

 

 

กรมอนามัย 
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- พระราชบัญญัติทางหลวง พ  .ศ  . 2535. ราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนท่ี 52, วันที่ 18  เมษายน พ  .ศ .
2535. 

- พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2)  พ  .ศ  . 2549. ราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนท่ี 92 ก, วันที่ 8 
กันยายน พ .ศ . 2549. 

- ประกาศผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ ผูอํานวยการทางหลวงแผนดินและผูอํานวยการทางหลวงสัมปทาน ลง
วันที่ 22 ธันวาคม พ  .ศ  . 2548 เรื่อง หามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกิน
กวาที่ไดกําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะน้ันอาจทําใหทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวง
แผนดินและทางหลวงสัมปทาน  .ราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 150 ง , วันที่   2 8 ธันวาคม พ  .ศ .
2548. 

- ประกาศผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ ผูอํานวยการทางหลวงแผนดินและผูอํานวยการทางหลวงสัมปทาน ลง
วันที่ 26 มิถุนายน พ  .ศ  . 2552 เรื่อง หามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกิน
กวาที่ไดกําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะน้ันอาจทําใหทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวง
แผนดินและทางหลวงสัมปทาน (ฉบับที่ 2) พ  .ศ  . 2552  .ราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนพิเศษ 92 ง , วันที่ 
30 มิถุนายน พ .ศ . 2552. 

- ประกาศผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ ผูอํานวยการทางหลวงแผนดินและผูอํานวยการทางหลวงสัมปทาน ลง
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ  .ศ  . 2552 เรื่อง หามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลา
เกินกวาที่ไดกําหนด หรือโดยท่ียานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวง
แผนดินและทางหลวงสัมปทาน (ฉบับที่ 3) พ .ศ . 2552 .ราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนพิเศษ 174 ง , วันที่ 
30 พฤศจิกายน พ .ศ . 2552. 

- ประกาศผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ ผูอํานวยการทางหลวงแผนดินและผูอํานวยการทางหลวงสัมปทาน ลง
วันที่ 25 ธันวาคม พ  .ศ  . 2556 เรื่อง หามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกิน
กวาที่ไดกําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะน้ันอาจทําใหทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวง
แผนดินและทางหลวงสัมปทาน (ฉบับที่ 7) พ .ศ . 2556 .ราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนพิเศษ 190 ง , วันที่ 
26 ธันวาคม พ .ศ . 2556. 

- ประกาศผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ ผูอํานวยการทางหลวงแผนดินและผูอํานวยการทางหลวงสัมปทาน ลง
วันที่ 9 มีนาคม พ .ศ . 2558 เรื่อง หามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวา
ที่ไดกําหนด หรือโดยท่ียานพาหนะน้ันอาจทําใหทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน
และทางหลวงสัมปทาน (ฉบับที่ 8) พ  .ศ  . 2558  .ราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนพิเศษ 57 ง , วันที่  13 
มีนาคม พ .ศ . 2558. 
 

กรมทางหลวง 
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- ประกาศผูอํานวยการทางหลวงชนบท ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ  .ศ  . 2548 เรื่อง หามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนัก 
น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่ไดกําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวง
เสียหาย เดินบนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท   .ราชกิจจานุเบกษา เลม 
122 ตอนพิเศษ 151 ง, วันที่ 29 ธันวาคม พ .ศ . 2548. 

- ประกาศผูอํานวยการทางหลวงชนบท ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ  .ศ  . 2552 เรื่อง หามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนัก 
น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่ไดกําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวง
เสียหาย เดินบนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท  )ฉบับที่  2) พ  .ศ  . 2552  .ราช
กิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนพิเศษ 140 ง, วันที่ 25 กันยายน พ .ศ . 2552. 

- ประกาศผูอํานวยการทางหลวงชนบท ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ  .ศ  . 2556 เรื่อง หามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนัก 
น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่ไดกําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวง
เสียหาย เดินบนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท  )ฉบับที่  6) พ  .ศ  . 2556  .ราช
กิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนพิเศษ 195 ง, วันที่ 30 ธันวาคม พ .ศ . 2556. 

- ประกาศผูอํานวยการทางหลวงชนบท ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ .ศ . 2557 เร่ือง หามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนัก 
น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่ไดกําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวง
เสียหาย เดินบนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท  )ฉบับที่  7) พ  .ศ  . 2557  .ราช
กิจจานุเบกษา เลม 131 ตอนพิเศษ 149 ง, วันที่ 7 สิงหาคม พ .ศ . 2557. 

- ประกาศผูอํานวยการทางหลวงชนบท ลงวันที่ 31 มีนาคม พ  .ศ  . 2558 เรื่อง หามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนัก 
น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่ไดกําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวง
เสียหาย เดินบนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท  )ฉบับที่  8) พ  .ศ  . 2558  .ราช
กิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนพิเศษ 86 ง, วันที่ 16 เมษายน พ .ศ . 2558. 

- ประกาศผูอํานวยการทางหลวงชนบท ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ .ศ . 2558 เร่ือง หามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนัก 
น้ําหนักบรรทุก หรือนํ้าหนักลงเพลาเกินกวาที่ไดกําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้ นอาจทําใหทางหลวง
เสียหาย เดินบนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท  )ฉบับที่  9) พ  .ศ  . 2558  .ราช
กิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนพิเศษ 165 ง, วันที่ 17 กรกฎาคม พ .ศ . 2558. 

 

 

กรมทางหลวงชนบท 
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ภาคผนวก ข 
แผนฉุกเฉิน (Emergency Plan) 
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รูปที่ 1 แผนฉุกเฉินตัวอยางแสดงข้ันตอนการปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการขนสงเชื้อเพลิงถานหินทางน้ํา 

อุบัติเหตุทางน้ํา 

ประเมินสถานการณ และแจง
หัวหนางานขนสง 

ควบคุมได ควบคุมไมได 

กรณีเกินการควบคุม เชน 
เรือลม เปนตน 

ติดตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน กรมเจา
ทา ตํารวจน้ํา ทหารเรือ เปนตน เพ่ือขอ

ความชวยเหลือ  

ในกรณีที่มีผูไดรับบาดเจ็บใหนําสง
โรงพยาบาลท่ีใกลที่สุด และรายงาน

ตอหัวหนางานขนสง 

ซอมแซมเรือใหมีปลอดภัย
ในการเดินทาง 

เดินทางขนสงไปยังจุดหมาย         
(แจงตอหัวหนางาน)  
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รูปที่ 2 แผนตัวอยางขั้นตอนการเก็บกูเชื้อเพลิงถานหินในกรณีฉุกเฉินเชื้อเพลิงถานหินรั่วไหลจากการขนสงทางน้ํา 

กรณีเกินการควบคุม เชน 
เรือลม เปนตน 

ระงับการร่ัวไหล และ
ซอมแซมเรือจนปลอดภัย 

ขอกําลังสนับสนนุจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ หรือวาจางเอกชนท่ีมี

ความสามารถ 

ติดตอหัวหนางาน และหนวยงานที่
เกี่ยวของเพ่ือวางแผนในการกูเรือ 
และเก็บกูเชื้อเพลิงถานหินที่ร่ัวไหล  

กูเรือ และเก็บกูเชื้อเพลิง
ถานหินที่ร่ัวไหล 

กรณีเชื้อเพลิงถานหินร่ัวไหล 

แจงหัวหนา และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน
กรมเจาทา เปนตน 

ควบคุมได ควบคุมไมได 

เดินทางขนสงไปยัง
จุดหมาย 

(แจงตอหัวหนา) 

เขาสูขั้นตอนการเก็บกู ภายหลังจากเหตุการณ 
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รูปที่ 3 แผนฉุกเฉินตัวอยางแสดงขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการขนสงทางบก 

อุบัติเหตุทางบก มีผูบาดเจ็บ 

ใหสัญญาณระวัง
อุบัติเหตุ 

รายงานหัวหนางานขนสง บริษัท
ประกันภัย และเจาหนาท่ีที่

เก่ียวของ เชน ตํารวจในทองท่ี 

นําสงโรงพยาบาล และ
รายงานหัวหนางานขนสง 

กีดขวางจราจร ไมกีดขวางจราจร 

เคลื่อนยายได เคลื่อนยายไมได 

ประเมินสภาพ
เคร่ืองจักร 

เสียหายมาก 

ติดตอชางซอมใกลเคียง 
และซอมแซมใหยานพาหนะ

ปลอดภัย 

เดินทางตอไป และ
แจงรายงานตอ
หัวหนางานขนสง 

ติดตอหนวยงาน หรือบริษัทท่ีมี
ความสามารถในการเคล่ือนยาย

เขามาดําเนินการ 

ใหเคลื่อนยายออก
จากเสนทางจราจร

ประเมินสภาพเคร่ืองจักร และ
สถานการณ 

เสียหายนอย เสียหายมาก 

แจงรายงานตอ
หัวหนางานขนสง
เพ่ือดําเนินการตอไป 

เสียหายนอย 

แจงรายงานตอ
หัวหนางานขนสง
เพ่ือดําเนินการ

 ไป

ติดตอชางซอมใกลเคียง และ
ซอมแซมใหยานพาหนะ

ปลอดภัย 

เสียหายนอย เสียหายมาก 

เดินทางตอไป และ
แจงรายงานตอ
หัวหนางานขนสง 

แจงรายงานตอ
หัวหนางานขนสง
เพ่ือดําเนินการ

 ไป
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หมายเหตุ ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการเก็บกูไดโดยเร็ว ใหพนักงานท่ีดูแล จดัใหมีการฉีดพรมน้ําบนกองเชื้อเพลิงถานหินใหมีความช้ืนตลอดเวลา 
 

รูปที่ 4 ผังแสดงตัวอยางขั้นตอนการเก็บกูเชื้อเพลิงถานหินในกรณีฉุกเฉินเชื้อเพลิงถานหินรั่วไหลจากการขนสงทางบก 

กรณีเชื้อเพลิงถานหินร่ัวไหล 

กั้นเขตเพ่ือเตือนภัยตอผูใช
เสนทาง 

ระงับการร่ัวไหล 

เก็บกูเชื้อเพลิงถานหนิ 

ติดตอหนวยงานใกลเคียง เชน 
มูลนิธิ หรือหนวยงาน/เอกชน
ใกลเคียงชวยดําเนินการ   

แจงรายงานตอหัวหนา
งานขนสงเพ่ือดําเนินการ

ตอไป 

ประสานงานขอเครื่องจักร และ
คณะทํางานจากผูบังคับบัญชา 

หรือวาจางบริษัทท่ีมีความสามารถ
เขามาดําเนินการเกบ็กู   
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 ประมวลหลักปฏิบัติที่ดสีําหรับการนําเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน 
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รูปที่ 6 ตัวอยางแผนดับเพลิงขั้นตน กรณีเกิดการลุกไหมของกองเชื้อเพลิงถานหิน

พนักงานท่ีพบเช้ือเพลิงถานหนิลกุไหม 

แจงเพ่ือนรวมงานหรือหัวหนางาน 
และเขาดับเพลิงทันท ี

กรณีลุกไหมนอย 

ใชวิธพีลิกกลบโดยใชเคร่ืองจักร
ขนาดใหญ บดอัด เพ่ือดับไฟ 

(หามใชน้ํา) 

ตักเชื้อเพลิงถานหินทีลุ่กไหมออก
จากกอง แลวดับไฟโดยการบดอัด 

หรือใชน้ํายาดับเพลิง  

กรณีลุกไหมมาก (เห็นเปลวไฟ) 

ควบคุมได ควบคุมไมได 

ผูอํานวยการดับเพลิง หรือผูจัดการสถาน
ประกอบการ  ตัด สินใจแจ งหน วยงาน
ดับเพลิงจากภายนอกหรือใชแผนปฏิบัติการ 
เมื่อเกิดเหตุขั้นรุนแรง (ถามี) 

- ปฏิบัติตามแผนการดับเพลิงในขั้น
ตอไป 

- แจงประชาสัมพันธ 
- แจงเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับวิชาชีพ หรือผูรับผิดชอบ 

- ปฏิบัติตามแผนการดับเพลิงในขั้นตอไป 

- ใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น  

รายงาน 
รายงาน 

รายงาน 



ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการนาํเขา/สงออกเช้ือเพลิงถานหิน 
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รูปที่ 7 ตัวอยางแผนการอพยพหนีไฟ 
 
 

 

 

ผูอํานวยการ หรือผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง 
สั่งใชแผนอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมคน 

ประกาศพรอมกดสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 

ผูนําทางจะถือ (สญัลักษณธง) นาํพนักงาน
ออกจากพ้ืนที่ปฏิบัติงานตามชองทางท่ีกําหนด  

ผูนําทางนําพนักงานไปยังจุดรวมคน 

ผูนําทาง&ผูตรวจสอบยอดพนักงาน ทําการ
ตรวจสอบยอดพนักงาน 

ผูตรวจสอบยอดแจงตอผูอํานวยการ หรือ
ผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง ณ จุดรวมคน 

ผูอํานวยการหรือผูชวย
ผูอํานวยการดับเพลิงแจงให
พนักงานอยูในจุดรวมคนจน

เหตุการณสงบ 

ผูอํานวยการหรือผูชวยสั่ง
หนวยงานชวยชีวิต (ถาม)ี 
หรือเจาหนาท่ีดับเพลิงจาก
ภายนอกคนหาผูติดคาง 

หนวยชวยชีวิตหรือเจาหนาท่ีดับเพลิงจากภายนอกคนหาผูติด
คางและรายงานผลใหผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการทราบ 

รีบนําผูปวยหรือ
ผูบาดเจ็บสงหนวย
พยาบาล หรือ

สถานพยาบาลใกลเคียง ยอดครบ 
ยอดไมครบ 


