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ฉบบัเต็ม คลกิที鈀�นี鈀�

             ประกาศของคณะปฏบิตัวิตัฉิบบันี鉀�มบีทบญัญัตทิี鈀�ใชบ้งัคบัเกี鈀�ยวกบักจิกรรมการใชท้ะเลคอื 

            ขอ้ 3  กจิการดงัตอ่ไปนี鉀� ใหถ้อืวา่เป็นกจิการคา้ขายอนัเป็นสาธารณูปโภค
            (1)  การรถไฟ
            (2)  การรถราง
            (3)  การขดุคลอง
            (4)  การเดนิอากาศ
            (5)  การประปา
            (6)  การชลประทาน
            (7)  การไฟฟ้า
            (8)  การผลติเพื鈀�อจําหน่ายหรอืจําหน่ายกา๊ซโดยระบบเสน้ทอ่ไปยงัอาคารตา่งๆ
            (9)  บรรดากจิการอื鈀�นอนักระทบกระเทอืนถงึความปลอดภยัหรอืผาสกุของประชาชนตามที鈀�ระบไุวใ้นพระ
ราชกฤษฎกีา
            การตราพระราชกฤษฎกีาตาม (9) ใหกํ้าหนดกระทรวงผูม้อํีานาจและหนา้ที鈀�เกี鈀�ยวขอ้งกบักจิการ    นั鉀�น
ดว้ย

            ขอ้ 4  หา้มมใิหบ้คุคลใดประกอบกจิการคา้ขายอนัเป็นสาธารณูปโภค เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตหรอืไดรั้บ
สมัปทานจากรัฐมนตรี

            ขอ้ 7  ในการอนุญาตหรอืใหส้มัปทานตามขอ้ 4 และขอ้ 5 รัฐมนตรจีะกําหนดเงื鈀�อนไขใดๆ ตามที鈀�เห็นวา่
จําเป็น เพื鈀�อความปลอดภยัหรอืผาสกุของประชาชนไวด้ว้ยกไ็ด ้
            เงื鈀�อนไขที鈀�กําหนดตามวรรคหนึ鈀�ง รัฐมนตรจีะแกไ้ขเปลี鈀�ยนแปลงหรอืเพิ鈀�มเตมิกไ็ด ้แตต่อ้งกําหนดระยะ
เวลาการใชบ้งัคบัเงื鈀�อนไขที鈀�แกไ้ข เปลี鈀�ยนแปลง หรอืเพิ鈀�มเตมิตามที鈀�รัฐมนตรเีห็นสมควร
            
            พระราชกฤษฎกีา กําหนดใหก้จิการทา่เรอืเดนิทะเลเป็นกจิการคา้ขายอนัเป็นสาธารณูปโภคอนักระทบ
กระเทอืนถงึความปลอดภยัหรอืผาสกุของประชาชน พ.ศ. 2522 
            มาตรา 3 ใหก้จิการทา่เรอืเดนิทะเลที鈀�มทีา่ใหบ้รกิารในการจอด เทยีบ บรรทกุ หรอืขนถา่ยสนิคา้แกเ่รอื
เดนิทะเลที鈀�มขีนาดตั 鉀�งแตห่า้รอ้ยตนักรอสขึ鉀�นไป ไมว่า่จะมกีารเรยีกคา่ตอบแทนในการใหบ้รกิารหรอืไม ่เป็น
กจิการคา้ขายอนัเป็นสาธารณูปโภคอนักระทบกระเทอืนถงึความปลอดภยัหรอืผาสกุของประชาชน
            
            ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื鈀�อง กําหนดเงื鈀�อนไขในการอนุญาตใหป้ระกอบกจิการทา่เรอืซึ鈀�งเป็นกจิการ
คา้ขายอนัเป็นสาธารณูปโภคอนักระทบกระเทอืนถงึความปลอดภยัหรอืผาสกุของประชาชนตามขอ้ 3 (9) แหง่
ประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที鈀� 58 ลงวนัที鈀� 26 มกราคม พ.ศ. 2515 ซึ鈀�งออกตามความในมาตรา 5 แหง่พระราช
กฤษฎกีากําหนดใหก้จิการทา่เรอืเดนิทะเลเป็นกจิการคา้ขายอนัเป็นสาธารณูปโภคอนักระทบกระเทอืนถงึความ
ปลอดภยัหรอืผาสกุของประชาชน พ.ศ. 2522
ประกาศนี鉀�มบีทบญัญัตทิี鈀�เกี鈀�ยวขอ้งกบักจิกรรมทางทะเล ดงันี鉀�
            ขอ้ 2 ในประกาศนี鉀�
            “ทา่เรอื” หมายความวา่ สถานที鈀�สําหรับใหบ้รกิารแกเ่รอืเดนิทะเลที鈀�มขีนาดตั 鉀�งแตห่า้รอ้ยตนักรอสขึ鉀�นไป
ในการจอด เทยีบ บรรทกุหรอืขนถา่ยของ และใหห้มายความรวมถงึสิ鈀�งลอยนํ鉀�าอื鈀�นใดไมว่า่จะมเีครื鈀�องจักรสําหรับ
ขบัเคลื鈀�อนหรอืไมก่ต็าม ซึ鈀�งใชเ้พื鈀�อวตัถปุระสงคอ์ยา่งเดยีวกนัแตม่ไิดใ้ชเ้พื鈀�อการขนสง่
            “ผูรั้บอนุญาต” หมายความวา่ ผูซ้ ึ鈀�งไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรใีหป้ระกอบกจิการทา่เรอื

            ขอ้ 3  ผูใ้ดประสงคจ์ะประกอบกจิการทา่เรอืที鈀�ใหบ้รกิารในการจอด เทยีบ บรรทกุ หรอืขนถา่ยสนิคา้แก่
เรอืเดนิทะเลที鈀�มขีนาดตั 鉀�งแตห่า้รอ้ยตนักรอสขึ鉀�นไป ไมว่า่จะมกีารเรยีกคา่ตอบแทนในการใหบ้รกิารหรอืไม ่ใหย้ื鈀�น
คํารอ้งขออนุญาตตอ่รัฐมนตร ีณ สํานักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการพาณชิยนาวตีามแบบและวธิกีารที鈀�กําหนด
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            ขอ้ 7 ทว ิ ผูรั้บอนุญาตตอ้งปฏบิตัติามเงื鈀�อนไขแนบทา้ยใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการทา่เรอืเดนิทะเล
ดงัตอ่ไปนี鉀�
            (1) ผูรั้บอนุญาตตอ้งปฏบิตัติาม “คูม่อืการรักษาความปลอดภยัสําหรับทา่เรอื” แนบทา้ยประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื鈀�อง กําหนดเงื鈀�อนไขในการอนุญาตใหป้ระกอบกจิการทา่เรอื ซึ鈀�งเป็นกจิการคา้ขายอนัเป็น
สาธารณูปโภคอนักระทบกระเทอืนถงึความปลอดภยัหรอืผาสกุของประชาชนตามขอ้ 3 (9) แหง่ประกาศของ
คณะปฏวิตั ิฉบบัที鈀� 58 ลงวนัที鈀� 26 มกราคม พ.ศ. 2515 (ฉบบัที鈀� 2)
                                          ฯลฯ                                         ฯลฯ

 
คูม่อื

การรกัษาความปลอดภยัสาํหรบัทา่เรอื
__________________

            ดว้ยประเทศไทยไดเ้ขา้รว่มเป็นภาคอีนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัแหง่ชวีติในทะเล
ค.ศ. 1974 แกไ้ขเพิ鈀�มเตมิ ค.ศ. 2002 (International Convention for the Safety of Life at Sea 1974, as
amended 2002) กําหนดใหเ้รอืและทา่เรอืระหวา่งประเทศที鈀�อยูใ่นบงัคบัของประมวลขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการรักษา
ความปลอดภยัของเรอืและทา่เรอืระหวา่งประเทศ (International Ship and Port Facility Security Code :
ISPS Code) ตอ้งมกีารปฏบิตักิารรักษาความปลอดภยัของเรอืและทา่เรอื เพื鈀�อป้องกนัภยัคกุคามการกอ่การรา้ย
หรอืการกระทําอนัเป็นโจรสลดัหรอืการกระทําอื鈀�นใดอนัอาจกอ่ใหเ้กดิความไมป่ลอดภยัในการขนสง่ทางนํ鉀�า และ
เพื鈀�อใหม้ั鈀�นใจวา่เรอืและทา่เรอืมกีารรักษาความปลอดภยัอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม โดยการกําหนดบทบาท
หนา้ที鈀�ความรับผดิชอบของหน่วยงานและผูท้ี鈀�เกี鈀�ยวขอ้ง และกําหนดรายละเอยีดในการปฏบิตั ิดงัตอ่ไปนี鉀�

หมวดที鈀� 1
คาํนยิาม

            ขอ้ 1  คํานยิาม
            “คูม่อื” หมายถงึ คูม่อืการรักษาความปลอดภยัสําหรับทา่เรอื
            “อนุสญัญา” หมายถงึ อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัแหง่ชวีติในทะเล ค.ศ. และฉบบั
แกไ้ขเพิ鈀�มเตมิ ค.ศ. 2002 (International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended
2002) 1974
“อธบิด”ี หมายถงึ อธบิดกีรมการขนสง่ทางนํ鉀�าและพาณชิยนาวี
            “ประมวลขอ้บงัคบั” หมายถงึ ประมวลขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัของเรอืและทา่เรอื
ระหวา่งประเทศ (International Ship and Port facility Security Code : ISPS Code) ที鈀�ออกตามความใน
อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัแหง่ชวีติในทะเล
            “ทา่เรอื (Port facility)” หมายถงึ สถานที鈀�สําหรับใหบ้รกิารแกเ่รอืที鈀�มกีารปฏบิตักิารระหวา่งเรอืกบัทา่เรอื
หรอือูเ่รอื และใหห้มายรวมถงึบรเิวณที鈀�จอดทอดสมอเรอืและพื鉀�นที鈀�ทางนํ鉀�าทางเขา้ทา่เรอื
            “การปฏบิตักิารระหวา่งเรอืกบัทา่เรอื (Ship/port interface)” หมายถงึการปฏบิตัติอ่กนัที鈀�เกดิขึ鉀�นเมื鈀�อเรอื
ไดรั้บผลโดยตรงและทนัททีนัใดจากการกระทํานี鉀�ซ ึ鈀�งเกี鈀�ยวขอ้งกบัการเคลื鈀�อนยา้ยของบคุคลสนิคา้ การใหบ้รกิาร
ของทา่เรอืแกเ่รอืหรอืจากเรอื
            “กจิกรรมระหวา่งเรอืกบัเรอื (Shiptoship activity)” หมายถงึ กจิกรรมใด ๆ ที鈀�ไมเ่กี鈀�ยวขอ้งกบัทา่เรอื
แตเ่กี鈀�ยวขอ้งกบัการขนถา่ยสนิคา้หรอืบคุคลจากเรอืลําหนึ鈀�งไปยงัเรอือกีลําหนึ鈀�ง
            “เหตกุารณค์กุคามความปลอดภยั (Security incident)” หมายถงึ การกระทําหรอืสถานการณท์ี鈀�น่าสงสยั
ใด ๆ ที鈀�คกุคามการรักษาความปลอดภยัของเรอื รวมถงึแทน่ขดุเจาะเคลื鈀�อนที鈀�ไดแ้ละเรอืความเร็วสงู หรอืทา่เรอื
หรอืการปฏบิตักิารระหวา่งเรอืกบัทา่เรอื หรอืกจิกรรมระหวา่งเรอืกบัเรอืใด ๆ
            “ภยัคกุคามความปลอดภยัของเรอืและทา่เรอื (Security Threats)” หมายถงึ องคป์ระกอบของขดีความ
สามารถและความตั 鉀�งใจของกลุม่กอ่การรา้ยในการลงมอืปฏบิตักิารจูโ่จมเป้าหมายของเรอืและทา่เรอืซึ鈀�งแตกตา่ง
กนัตามกลุม่ สถานที鈀� เป้าหมายและกาลเวลา เชน่ การลกัขโมยสนิคา้ (Pilferage and theft) การลกัลอบขนยา
เสพตดิ (Illicit drugs smuggling) คนแอบซอ่นลงเรอื (Illegal migrants and stowaways) โจรสลดัหรอืปลน้
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สดมภเ์รอื (Piracy and armed robbery against ship) การกอ่วนิาศกรรม การกอ่การรา้ยสากล (Terrorism)
การลอบวางระเบดิ (Bombing) การยดึยานพาหนะ การลกัพาคน(Kidnapping) การวางเพลงิ (Arson) การลอบ
สงัหาร (Assassination) การจับตวัประกนั (Hostage taking) การซุม่โจมต ี(Ambush) เป็นตน้
(Sabotage) (Hijacking)
            “จดุเปราะบาง (vulnerability)” หมายถงึ จดุออ่นหรอืความน่าจะเป็นเป้าหมายตอ่การจูโ่จม
            “ผลที鈀�ตามมา (consequence)” หมายถงึ ผลกระทบและความเสยีหายที鈀�เกดิขึ鉀�น
            “ความเสี鈀�ยง (Risk)” หมายถงึ ผลการวเิคราะหภ์ยัคกุคามความปลอดภยัจดุเปราะบางของเป้าหมายและ
ผลที鈀�ตามมาของการโจมตดีงักลา่ว
            “ศนูยค์วบคมุการจราจรและความปลอดภยัทางทะเล” หมายถงึ ศนูยค์วบคมุการจราจรและความ
ปลอดภยัทางทะเล ของกรมการขนสง่ทางนํ鉀�าและพาณชิยนาวี

หมวดที鈀� 2
การบงัคบัใช้

            ขอ้ 2 คูม่อืนี鉀�ใชบ้งัคบักบัทา่เรอืที鈀�ใหบ้รกิารแกเ่รอืเดนิระหวา่งประเทศ (Port facilities serving such
ships engaged on international voyages) ดงัตอ่ไปนี鉀�
            (1) เรอืโดยสาร รวมถงึเรอืโดยสารความเร็วสงู(Passenger ships, including highspeed passenger
craft)
            (2) เรอืสนิคา้ รวมถงึเรอืความเร็วสงูที鈀�มขีนาด 500 ตนักรอสและมากกวา่ (Cargo ships, including
highspeed craft, of 500 gross tonnage and upwards) แทน่ขดุเจาะเคลื鈀�อนที鈀�ได ้(Mobile offshore
drilling units) และ

            ขอ้ 3 แทน่ขดุเจาะปิโตรเลยีมไมเ่คลื鈀�อนที鈀�และถงัเกบ็ปิโตรเลยีมลอยนํ鉀�าในบรเิวณไหลท่วปี ใหป้ฏบิตั ิ
ตามแนวทางการจัดการรักษาความปลอดภยัที鈀�กําหนดในอนุสญัญาและประมวลขอ้บงัคบัโดยอนุโลม

            ขอ้ 4 คูม่อืนี鉀� ไมใ่ชบ้งัคบักบัทา่เรอืที鈀�รัฐเป็นเจา้ของหรอืดําเนนิการและมไิดใ้ชเ้พื鈀�อการคา้
หมวดที鈀� 3

หนา้ที鈀�ความรบัผดิชอบทา่เรอื

            ขอ้ 5 ทา่เรอืตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดที鈀�เกี鈀�ยวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัของทา่เรอืและเรอืของ
กรมการขนสง่ทางนํ鉀�าและพาณชิยนาว ีและปฏบิตัติามคําแนะนําของศนูยค์วบคมุการจราจรและความปลอดภยั
ทางทะเลเกี鈀�ยวกบัมาตรการรักษาความปลอดภยั พรอ้มทั 鉀�งตอ้งจัดใหม้เีจา้หนา้ที鈀�รักษาความปลอดภยัประจํา
ทา่เรอื โดยใหบ้คุคลดงักลา่วมหีนา้ที鈀�รับผดิชอบดา้นการรักษาความปลอดภยั และตอ้งจัดใหม้ชีอ่งสื鈀�อสารสําหรับ
การตดิตอ่ประสานงานบคุคลดงักลา่วตลอดเวลา

หมวดที鈀� 4
เจา้หนา้ที鈀�รกัษาความปลอดภยั

            ขอ้ 6 เจา้หนา้ที鈀�รักษาความปลอดภยัประจําทา่เรอื (Port Facility Security Officer : PFSO) บคุคลที鈀�
ไดรั้บการแตง่ตั 鉀�งจากทา่เรอืใหม้หีนา้ที鈀�รับผดิชอบในการรักษาความปลอดภยัของทา่เรอืบคุคลดงักลา่วตอ้งเป็นผู ้
มคีวามรูเ้กี鈀�ยวกบัการปฏบิตังิานของเรอื ทา่เรอื ภยัคกุคามความปลอดภยัและมาตรการรักษาความปลอดภยัของ
ทา่เรอื และผา่นการอบรมดา้นการรักษาความปลอดภยัของทา่เรอืตามที鈀�กรมการขนสง่ทางนํ鉀�าและพาณชิยนาวี
กําหนด และตอ้งแจง้รายชื鈀�อผูไ้ดรั้บการแตง่ตั 鉀�งใหก้รมการขนสง่ทางนํ鉀�าและพาณชิยนาวทีราบ หมายถงึ

            ขอ้ 7 เจา้หนา้ที鈀�รักษาความปลอดภยัประจําทา่เรอืมหีนา้ที鈀�รับผดิชอบดงัตอ่ไปนี鉀�
            (1) ดําเนนิการสํารวจสภาพการรักษาความปลอดภยัของทา่เรอือยา่งละเอยีดโดยคํานงึถงึการประเมนิ
สถานการณรั์กษาความปลอดภยัของทา่เรอื
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            (2) กํากบัใหม้กีารจัดทําและดแูลรักษาแผนรักษาความปลอดภยัของทา่เรอื
            (3) ปฏบิตัแิละฝึกซอ้ม ตามแผนรักษาความปลอดภยัของทา่เรอื
            (4) ดําเนนิการตรวจสอบการรักษาความปลอดภยัของทา่เรอือยา่งสมํ鈀�าเสมอ เพื鈀�อใหม้กีารปฏบิตัติาม
มาตรการรักษาความปลอดภยัของทา่เรอือยา่งเหมาะสมและตอ่เนื鈀�อง
            (5) ใหคํ้าแนะนําและปรับเปลี鈀�ยนแผนรักษาความปลอดภยัของทา่เรอืตามความเหมาะสมเพื鈀�อแกไ้ขขอ้
บกพรอ่งและปรับปรงุแผนใหท้นัสมยัโดยคํานงึถงึการเปลี鈀�ยนแปลงภายในทา่เรอื
            (6) เสรมิสรา้งใหเ้จา้หนา้ที鈀�ทา่เรอืมคีวามตระหนักและเฝ้าระวงัในเรื鈀�องการรักษาความปลอดภยั
            (7) กํากบัใหม้กีารฝึกอบรมแกเ่จา้หนา้ที鈀�ที鈀�รับผดิชอบการรักษาความปลอดภยัของทา่เรอือยา่งเพยีงพอ
            (8) รายงานหน่วยงานที鈀�เกี鈀�ยวขอ้งและบนัทกึการเกดิเหตกุารณท์ี鈀�เป็นภยัคกุคามตอ่การรักษาความ
ปลอดภยัของทา่เรอือยา่งเพยีงพอ
            (9) ประสานการปฏบิตัติามแผนรักษาความปลอดภยัของทา่เรอื กบับรษัิทและเจา้หนา้ที鈀�รักษาความ
ปลอดภยัประจําเรอื
            (10) ประสานงานกบัหน่วยงานดา้นการรักษาความปลอดภยัตา่งๆ
            (11) กํากบั ดแูล ผูม้หีนา้ที鈀�เกี鈀�ยวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัของทา่เรอืใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
            (12) กํากบั ดแูล เพื鈀�อใหม้กีารใช ้ทดสอบ ปรับแตง่ และบํารงุรักษาอปุกรณท์ี鈀�ใชใ้นการรักษาความ
ปลอดภยัอยา่งเหมาะสม
            (13) ชว่ยเหลอืเจา้หนา้ที鈀�รักษาความปลอดภยัประจําเรอื ในการยนืยนัตวับคุคลที鈀�ขออนุญาตขึ鉀�นเรอืเมื鈀�อ
ไดรั้บการรอ้งขอ

หมวดที鈀� 5
การรกัษาความปลอดภยัของทา่เรอื

            ขอ้ 8 ในการรักษาความปลอดภยัของทา่เรอืตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนด ดงันี鉀�
            (1) เจา้หนา้ที鈀�รักษาความปลอดภยัประจําทา่เรอื อาจมหีนา้ที鈀�รับผดิชอบทา่เรอืแหง่เดยีวหรอืหลายแหง่
กไ็ดต้ามความเหมาะสม และมอบหมายใหผู้ช้ว่ยปฏบิตัหินา้ที鈀�แทนภายใตก้ารรับผดิชอบของเจา้หนา้ที鈀�รักษา
ความปลอดภยัประจําทา่เรอื
            (2) จัดทํารายงานประเมนิสถานการณค์วามปลอดภยัของทา่เรอื (Port Facility Security
Assessment) โดยคํานงึถงึภยัคกุคามและจดุเปราะบางตา่งๆ เพื鈀�อใหก้รมการขนสง่ทางนํ鉀�าและพาณชิยนาวี
อนุมตัิ
            (3) จัดทําแผนรักษาความปลอดภยัของทา่เรอื (Port Facility Security Plan) โดยคํานงึถงึผลการ
ประเมนิตาม (2) และมาตรการที鈀�มอียูเ่พื鈀�อใหก้รมการขนสง่ทางนํ鉀�าและพาณชิยนาวอีนุมตัิ
            (4) จัดการฝึกปฏบิตั ิ(Drill) และฝึกซอ้ม (Exercise) ตามแผนรักษาความปลอดภยัของทา่เรอืโดยใหม้ี
การฝึกปฏบิตั ิอยา่งนอ้ย 1 ครั鉀�ง ทกุ ๆ 3 เดอืน และฝึกซอ้มแผนอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั鉀�ง โดยระยะเวลาระหวา่งการ
ฝึกซอ้มแผนตอ้งไมเ่กนิ 18 เดอืน และตอ้งบนัทกึผลการฝึกทกุครั 鉀�งดว้ย
            (5) ปฏบิตัติามแผนรักษาความปลอดภยัของทา่เรอืที鈀�ผา่นการอนุมตั ิและตดิตามประเมนิผลการปฏบิตั ิ
ทบทวน ปรับปรงุ (Internal Audit) และแกไ้ขแผนรักษาความปลอดภยัของทา่เรอืเป็นประจําอยา่งนอ้ยปีละ 1
ครั鉀�ง ทั 鉀�งนี鉀�การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ตอ้งดําเนนิการโดยบคุคลที鈀�ไมม่สีว่นเกี鈀�ยวขอ้งกบักจิกรรมรักษา
ความปลอดภยัที鈀�ตรวจสอบเวน้แตก่รณีมขีอ้จํากดัดา้นขนาดและลกัษณะของทา่เรอื
            (6) จัดเกบ็รักษาแผนรักษาความปลอดภยัของทา่เรอืฉบบัสมบรูณ ์ที鈀�กรมการขนสง่ทางนํ鉀�าและพาณชิย
นาวอีนุมตัแิลว้ ไวป้ระจําทา่เรอืตลอดเวลา และตอ้งป้องกนัการเขา้ถงึ การลบ การทําลาย หรอืการแกไ้ขโดยไม่
ไดรั้บอนุญาต และมรีะบบควบคมุการแจกจา่ยเอกสารใหผู้เ้กี鈀�ยวขอ้ง

            ขอ้ 9 มาตรการป้องกนัเหตกุารณท์ี鈀�อาจสง่ผลกระทบตอ่ความปลอดภยัของทา่เรอืที鈀�ระดบัการรักษา
ความปลอดภยัระดบัที鈀� 1 ประกอบดว้ย
            (1) การดําเนนิการเพื鈀�อใหม้กีารปฏบิตัหินา้ที鈀�ดา้นการรักษาความปลอดภยัภายในทา่เรอืทั 鉀�งหมด
            (2) การควบคมุทางเขา้ออกทา่เรอื
            (3) การเฝ้าระวงัดแูลทา่เรอื รวมทั 鉀�งที鈀�ทอดสมอและบรเิวณทา่เทยีบเรอื
            (4) การเฝ้าระวงัดแูลเขตหวงหา้ม เพื鈀�อใหแ้น่ใจวา่ผูท้ี鈀�ผา่นเขา้ออกเป็นผูท้ี鈀�ไดรั้บอนุญาตเทา่นั鉀�น
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            (5) การอํานวยการในการขนถา่ยสนิคา้
            (6) การอํานวยการในการขนถา่ยของใชป้ระจําเรอื และ
            (7) การกํากบัเพื鈀�อใหร้ะบบการสื鈀�อสารเพื鈀�อการรักษาความปลอดภยั มคีวามพรอ้มอยูเ่สมอ

            ขอ้ 10 ที鈀�ระดบัการรักษาความปลอดภยั ระดบัที鈀� 2 ตอ้งปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัเพิ鈀�มเตมิตามที鈀�
กําหนดไวใ้นแผนรักษาความปลอดภยัของทา่เรอื ตามกจิกรรมที鈀�ระบใุนขอ้ 9

            ขอ้ 11 ที鈀�ระดบัการรักษาความปลอดภยั ระดบัที鈀� 3 ตอ้งปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัเฉพาะตามที鈀�กําหนด
ไวใ้นแผนรักษาความปลอดภยัของทา่เรอื ตามกจิกรรมที鈀�ระบใุนขอ้ 10

            ขอ้ 12 มาตรการหรอืขั 鉀�นตอนการปฏบิตัติามแผนรักษาความปลอดภยัทา่เรอืใชใ้นการรักษาความ
ปลอดภยัที鈀�ระดบัการรักษาความปลอดภยั (Security level) ตา่งๆ ตอ้งพยายามใหเ้กดิการแทรกแซงหรอืความ
ลา่ชา้ตอ่ผูโ้ดยสารเรอื เรอื คนประจําเรอื ผูม้าตดิตอ่ สนิคา้และการบรกิารใหน้อ้ยที鈀�สดุ

            ขอ้ 13 การประเมนิสถานการณค์วามปลอดภยัของทา่เรอื ตอ้งกําหนดขอบเขตอาณาบรเิวณที鈀�มกีาร
ปฏบิตักิารระหวา่งเรอืกบัทา่เรอืใหช้ดัเจนและตรวจสอบสถานที鈀�ทบทวนและปรับปรงุการประเมนิสถานการณ์
ความปลอดภยัของทา่เรอืใหท้นัสมยัตลอดเวลาเมื鈀�อมกีารเปลี鈀�ยนแปลง โดยคํานงึถงึภยัคกุคามที鈀�เปลี鈀�ยนไป และ
มรีายการอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี鉀�
            (1) กําหนดและประเมนิคา่ ทรัพยส์นิและโครงสรา้งพื鉀�นฐานที鈀�สําคญั ของทา่เรอืที鈀�มคีวามจําเป็นตอ้ง
ปกป้อง
            (2) ระบภุยัคกุคามที鈀�อาจเกดิตอ่ทรัพยส์นิและโครงสรา้งพื鉀�นฐานและแนวโนม้ของการเกดิภยัคกุคามดงั
กลา่ว เพื鈀�อจัดทําและกําหนดลําดบัความสําคญัของมาตรการรักษาความปลอดภยั
            (3) ระบ ุเลอืก และจัดลําดบัความสําคญัของมาตรการตอ่ตา้น และการเปลี鈀�ยนแปลงขั 鉀�นตอนการปฏบิตั ิ
งาน และระดบัของประสทิธผิลในการลดความเปราะบาง
            (4) ระบจุดุเปราะบางของทา่เรอื โดยตรวจสอบนโยบาย สิ鈀�งอํานวยความสะดวกและขั 鉀�นตอนการปฏบิตั ิ
งานที鈀�เกี鈀�ยวขอ้งตามขอ้ 15
            
            การประเมนิสถานการณค์วามปลอดภยัของทา่เรอืตอ้งดําเนนิการโดยผูม้คีวามรูค้วามสามารถทางดา้น
เรอื ทา่เรอื และวธิกีารรักษาความปลอดภยั

            ขอ้ 14 การประเมนิสถานการณค์วามปลอดภยัของทา่เรอืแลว้เสร็จ จะตอ้งจัดทํารายงานซึ鈀�งประกอบ
ดว้ยบทสรปุเกี鈀�ยวกบัวธิกีารประเมนิ รายละเอยีดของจดุเปราะบางที鈀�ตรวจพบระหวา่งการประเมนิและรายละเอยีด
ของมาตรการแกไ้ขที鈀�สามารถนําใชก้บัจดุเปราะบางแตล่ะขอ้ รายงานฉบบันี鉀�จะตอ้งเกบ็รักษาไวไ้มใ่หม้กีารเขา้ถงึ
หรอืเปิดเผยโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต

            ขอ้15 การจัดทํารายงานประเมนิสถานการณรั์กษาความปลอดภยัทา่เรอืตอ้งประกอบดว้ยบทสรปุเกี鈀�ยว
กบัวธิปีระเมนิรายละเอยีดของจดุเปราะบางที鈀�ตรวจพบระหวา่งการประเมนิ และรายละเอยีดมาตรการตอบโตท้ี鈀�
สามารถนํามาใชข้จัดจดุเปราะบางแตล่ะขอ้ รายงานที鈀�อาจเกดิขึ鉀�นเพื鈀�อประกอบในการใช ้จัดทําแผนรักษาความ
ปลอดภยัของทา่เรอื และรายงานฉบบันี鉀�จะตอ้งเกบ็รักษาไวไ้มใ่หม้กีารเขา้ถงึหรอืเปิดเผยโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต

            ขอ้ 16 แผนรักษาความปลอดภยัของทา่เรอื หมายถงึ แผนที鈀�ไดจั้ดทําขึ鉀�นเพื鈀�อใหเ้กดิความแน่ใจวา่มกีาร
ใชม้าตรการที鈀�จัดทําขึ鉀�นเพื鈀�อปกป้องทา่เรอื ตลอดจนเรอื คน สนิคา้ ตูส้นิคา้ ของใชป้ระจําเรอืภายในเขตทา่เรอื
จากความเสี鈀�ยงตอ่เหตกุารณท์ี鈀�อาจสง่ผลกระทบตอ่ความปลอดภยั เป็นเอกสารที鈀�พัฒนาขึ鉀�นตามผลที鈀�ไดจ้ากการ
ประเมนิสถานการณค์วามปลอดภยัของทา่เรอื แผนรักษาความปลอดภยัของทา่เรอืจะตอ้งกําหนดการปฏบิตัใิน
สถานการณร์ะดบัความปลอดภยัทั 鉀�งสามระดบั และจัดเป็นชั 鉀�นความลบั (Confidential)



6/3/2560 ประกาศของคณะปฏวิัต ิฉบบัที鈀� 58

http://www.mkh.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=170 6/7

            ขอ้17การจัดทําแผนรักษาความปลอดภยัของทา่เรอืใหจั้ดทําเป็นภาษาไทยหรอืองักฤษ ตามแนวทาง
แผนรักษาความปลอดภยัของทา่เรอื โดยระบถุงึรายการตา่ง ๆ อยา่งนอ้ยดงันี鉀�
            (1) มาตรการที鈀�กําหนดขึ鉀�นเพื鈀�อป้องกนัอาวธุ หรอืวตัถอุนัตรายและเครื鈀�องมอืสําหรับใชทํ้าอนัตรายตอ่
บคุคล เรอืหรอืทา่เรอื และการนําพาสิ鈀�งของเหลา่นั鉀�น เขา้มาในทา่เรอืหรอืบนเรอืโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต
            (2) มาตรการเพื鈀�อป้องกนัการเขา้ไปในเขตทา่เรอื บนเรอืที鈀�ผกูทุน่หรอืเทยีบทา่และเขตหวงหา้มโดยไม่
ไดรั้บอนุญาต
            (3) ขั 鉀�นตอนการปฏบิตัเิพื鈀�อตอบโตภ้ยัคกุคามตอ่ความปลอดภยัหรอืการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภยั
รวมทั 鉀�งขอ้กําหนดเพื鈀�อใหก้ารปฏบิตักิารที鈀�สําคญัของทา่เรอื หรอืการปฏบิตักิารระหวา่งเรอืและทา่เรอืสามารถ
ดําเนนิการตอ่ไปได ้
            (4) ขั 鉀�นตอนการปฏบิตัเิพื鈀�อตอบสนองตอ่คําแนะนําของกรมการขนสง่ทางนํ鉀�าและพาณชิยนาว ีที鈀�ระดบัการ
รักษาความปลอดภยัระดบั ที鈀� 3
            (5) ขั 鉀�นตอนการปฏบิตัเิพื鈀�อการอพยพคน ในกรณีที鈀�เกดิภยัคกุคามหรอืการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภยั
            (6) หนา้ที鈀�ของเจา้หนา้ที鈀�ของทา่เรอื ที鈀�ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบดา้นการรักษาความปลอดภยั และ
หนา้ที鈀�ของบคุลากรอื鈀�นๆ ที鈀�เกี鈀�ยวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยั
            (7) ขั 鉀�นตอนการปฏบิตัทิี鈀�เกี鈀�ยวขอ้งกบักจิกรรมการรักษาความปลอดภยัของเรอื
            (8) ขั 鉀�นตอนการทบทวนแผนตามระยะเวลาและปรับปรงุแผนใหท้นัสมยั
            (9) ขั 鉀�นตอนการรายงานเหตกุารณท์ี鈀�มผีลกระทบตอ่การรักษาความปลอดภยั
            (10) ระบเุจา้หนา้ที鈀�รักษาความปลอดภยัประจําทา่เรอื รวมทั 鉀�งรายละเอยีดที鈀�สามารถตดิตอ่ไดต้ลอด 24
ชั鈀�วโมง
            (11) มาตรการรักษาความปลอดภยัของขอ้มลูที鈀�อยูใ่นแผนรักษาความปลอดภยัของทา่เรอื
            (12) มาตรการรักษาความปลอดภยัแกส่นิคา้ และอปุกรณข์นถา่ยสนิคา้ในทา่เรอื
            (13) ขั 鉀�นตอนการตรวจสอบแผนรักษาความปลอดภยัของทา่เรอื
            (14) ขั 鉀�นตอนการปฏบิตัเิพื鈀�อตอบสนองในกรณีระบบแจง้เตอืนความปลอดภยัของเรอืสง่สญัญาณขณะ
เรอือยูใ่นทา่เรอื
            (15) ขั 鉀�นตอนการปฏบิตัเิพื鈀�ออํานวยความสะดวก กรณีคนประจําเรอืขึ鉀�นลงเรอืหรอืเปลี鈀�ยนคนประจําเรอื
การขึ鉀�นไปบนเรอืของผูม้าตดิตอ่ รวมทั 鉀�งผูแ้ทนจากหน่วยงานราชการ

            ขอ้ 18 ทา่เรอืที鈀�ประสงคจ์ะใหก้รมการขนสง่ทางนํ鉀�าและพาณชิยนาวอีนุมตัริายงานการประเมนิ
สถานการณค์วามปลอดภยัของทา่เรอืและแผนรักษาความปลอดภยัของทา่เรอื ใหย้ื鈀�นคําขอที鈀�สว่นตรวจทา่ สํานัก
ความปลอดภยัและสิ鈀�งแวดลอ้มทางนํ鉀�าเพื鈀�อพจิารณาตรวจสอบ และเมื鈀�อพบวา่การปฏบิตัเิป็นไปตามคูม่อืที鈀�กําหนด
ครบถว้นสมบรูณ ์กรมการขนสง่ทางนํ鉀�าและพาณชิยนาวจีะออกหนังสอือนุมตัแิผนรักษาความปลอดภยัของ
ทา่เรอื
            แผนรักษาความปลอดภยัของทา่เรอืจะแกไ้ขเปลี鈀�ยนแปลงมไิดเ้วน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตจากกรมการขนสง่
ทางนํ鉀�าและพาณชิยนาว ีกรณีตรวจพบขอ้บกพรอ่งอื鈀�นใดหรอืมกีารเปลี鈀�ยนแปลงสาระสําคญัที鈀�กําหนดในแผน
รักษาความปลอดภยัของทา่เรอื ทา่เรอืตอ้งทําการปรับปรงุเพิ鈀�มเตมิใหเ้รยีบรอ้ยสมบรูณแ์ละไดรั้บอนุมตักิอ่นนํา
ไปปฏบิตั ิ

            ขอ้19 การขอหนังสอืรับรองการปฏบิตัขิองทา่เรอืเพื鈀�อการรักษาความปลอดภยั ใหย้ื鈀�นคําขอที鈀�สว่นตรวจ
ทา่ สํานักความปลอดภยัและสิ鈀�งแวดลอ้มทางนํ鉀�า พรอ้มดว้ยเอกสารดงัตอ่ไปนี鉀�
            (1) ภาพถา่ยสําเนาทะเบยีนบา้นและภาพถา่ยบตัรประจําตวัประชาชนของผูบ้รหิารทา่เรอื
            (2) หลกัฐานแสดงความเป็นเจา้ของหรอืผูบ้รหิารทา่เรอื ในกรณีที鈀�ผูย้ื鈀�นคําขอเป็นนติบิคุคลใหย้ื鈀�นคําขอ
พรอ้มสําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลที鈀�ระบชุื鈀�อผูม้อํีานาจลงนามผกูพันนติบิคุคล
            (3) รายงานการประเมนิสถานการณค์วามปลอดภยัของทา่เรอืและแผนรักษาความปลอดภยัของทา่เรอื
ฉบบัสมบรูณท์ี鈀�ผา่นการอนุมตัแิลว้ ในรปูแบบเอกสารจํานวน 3 ชดุ และรปูแบบอเิล็กทรอนกิสจํ์านวน 1 ชดุ
            (4) หลกัฐานหรอืเอกสารอื鈀�นที鈀�เกี鈀�ยวขอ้งที鈀�อธบิดกีรมการขนสง่ทางนํ鉀�าและพาณชิยนาวกํีาหนดเพิ鈀�มเตมิ

            ขอ้ 20 ทา่เรอืที鈀�ไดผ้า่นการประเมนิผลการปฏบิตัติามแผนรักษาความปลอดภยัของทา่เรอืที鈀�ไดรั้บการ
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อนุมตั ิกรมการขนสง่ทางนํ鉀�าและพาณชิยนาวจีะออกหนังสอืรับรองการปฏบิตัขิองทา่เรอืเพื鈀�อการรักษาความ
ปลอดภยั (Statement of Compliance of a Port Facility) ใหแ้กผู่ข้ออนุญาตโดยมอีายไุมเ่กนิ 5 ปี และตอ้ง
ไดรั้บการตรวจสอบประจําปี ภายในระยะเวลา 1 เดอืน กอ่นหรอืหลงัครบรอบปีของหนังสอืรับรองนั鉀�น ยกเวน้ในปี
สดุทา้ยของหนังสอืรับรองตอ้งผา่นการตรวจจากเจา้พนักงานกอ่นหมดอาย ุ3 เดอืน

            ขอ้ 21 หนังสอืรับรองการปฏบิตัขิองทา่เรอืเพื鈀�อการรักษาความปลอดภยั และหนังสอือนุมตัแิผนรักษา
ความปลอดภยัของทา่เรอื เมื鈀�อเจา้พนักงานผูต้รวจสอบเห็นวา่ทา่เรอืดงักลา่วไมป่ฏบิตัติามคูม่อืนี鉀�โดยความเห็น
ชอบจากอธบิด ีอาจถกูยกเลกิ เพกิถอนหรอืระงับ

หมวดที鈀� 6
ระดบัการรกัษาความปลอดภยัและการปฏบิตั ิ

            ขอ้ 22 ระดบัการรักษาความปลอดภยั (Security level) หมายถงึ คณุสมบตัขิองระดบัของความเสี鈀�ยงที鈀�
จะมคีวามพยายามกอ่ใหเ้กดิหรอืจะเกดิเหตกุารณค์กุคามความปลอดภยั กําหนดโดยกรมการขนสง่ทางนํ鉀�าและ
พาณชิยนาวบีนพื鉀�นฐานของขอ้มลูที鈀�ไดจ้ากหน่วยงานที鈀�เกี鈀�ยวขอ้งดา้นรักษาความปลอดภยั
            (1) ระดบัการรักษาความปลอดภยัระดบัที鈀� 1 หมายถงึ เป็นมาตรการรักษาความปลอดภยัขั 鉀�นพื鉀�นฐานและ
ระดบัที鈀�จะตอ้งใชม้าตรการรักษาความปลอดภยัเชงิป้องกนัที鈀�เหมาะสมขั 鉀�นตํ鈀�าตลอดเวลา
            (2) ระดบัการรักษาความปลอดภยัระดบัที鈀� 2 หมายถงึ เป็นมาตรการรักษาความปลอดภยัที鈀�เรอืและทา่เรอื
จะตอ้งป้องกนัตนเองเพิ鈀�มขึ鉀�นเนื鈀�องจากความน่าจะเป็นของภยัคกุคามเพิ鈀�มมากขึ鉀�นตามความเหมาะสมในชว่งระยะ
เวลาหนึ鈀�ง อนัเป็นผลมาจากมคีวามเสี鈀�ยงตอ่การเกดิเหตกุารณท์ี鈀�อาจสง่ผลกระทบตอ่ความปลอดภยัสงูขึ鉀�น
            (3) ระดบัการรักษาความปลอดภยัระดบัที鈀� 3 หมายถงึ เป็นมาตรการเตรยีมพรอ้มรักษาความปลอดภยั
ปฏบิตัติามคําสั鈀�งของเจา้หนา้ที鈀� เนื鈀�องจากภยัคกุคามคอ่นขา้งแน่นอนและเจาะจง และเป็นระดบัที鈀�จะตอ้งใช ้
มาตรการรักษาความปลอดภยัเชงิป้องกนัเป็นการเฉพาะเพิ鈀�มเตมิในชว่งระยะเวลาที鈀�จํากดั โดยมคีวามเป็นไปได ้
สงูที鈀�จะเกดิเหตกุารณท์ี鈀�อาจสง่ผลกระทบตอ่ความปลอดภยัหรอืเกดิภยัคกุคาม แมว้า่จะไมส่ามารถกําหนดเป้า
หมายที鈀�ชดัเจน

            ขอ้ 23 ทา่เรอืตอ้งดําเนนิการควบคมุและปฏบิตักิารรักษาความปลอดภยัของเรอืและทา่เรอืที鈀�เหมาะสม
เพื鈀�อตอบสนองตอ่การเปลี鈀�ยนระดบัการรักษาความปลอดภยัที鈀�กรมการขนสง่ทางนํ鉀�าและพาณชิยนาวกํีาหนดหรอื
ใหคํ้าแนะนํา


