เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่อง กําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตใหประกอบกิจการทาเรือซึ่งเปนกิจการคาขาย
อันเปนสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน
ตามขอ ๓ (๙) แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒)
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการอนุญาตใหประกอบกิจการทาเรือเดินทะเล
ที่ ใ ห บ ริ ก ารแก เ รื อ เดิ น ทะเลขนาดตั้ ง แต ห า ร อ ยตั น กรอสขึ้ น ไป ซึ่ ง เป น กิ จ การค า ขายอั น เป น
สาธารณู ป โภคอั น กระทบกระเทื อ นถึ ง ความปลอดภั ย หรื อ ผาสุ ก ของประชาชน ตามข อ ๓ (๙)
แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เพื่อใหเปนไปตาม
ประมวลขอบังคับวาดวยการรักษาความปลอดภัยของเรือและทาเรือระหวางประเทศ (International
Ship and Port Facility Security Code : ISPS Code) ที่บัญญัติไวในบทที่ ๑๑-๒ ของภาคผนวก
แห งอนุสั ญ ญาระหว า งประเทศวา ดว ยความปลอดภั ย แหง ชี วิต ในทะเล ค.ศ. 1974 แกไ ขเพิ่ ม เติ ม
ค.ศ. 2002 (International Convention for the Safety of Life at Sea 1974, as amended 2002)
เนื่องจากประเทศไทยในฐานะที่เปนรัฐภาคีมีหนาที่ตองอนุวัติการใหเปนไปตามบทบัญญัติในอนุสัญญา
และภาคผนวกแหงอนุสัญญาดังกลาว
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖
มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และมาตรา ๕ แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดใหกิจการทาเรือเปนกิจการคาขาย
อันเปนสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๒
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ ๔ แหงประกาศกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง กําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตใหประกอบกิจการทาเรือ ซึ่งเปนกิจการคาขาย
อันเปนสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน ตามขอ ๓ (๙)
แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘

“ขอ ๔ คํารองขออนุญาตตามขอ ๓ ใหยื่นพรอมดวยเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) หลักฐานแสดงวาการประกอบกิจการทาเรืออยูในขอบวัตถุประสงคของผูขออนุญาต
ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
(๒) ใบอนุญาตใหสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา หรือใบอนุญาตใหใชทาเทียบเรือหรือเอกสารอื่น
ในทํานองเดียวกันที่อนุญาตใหใชทาเทียบเรือ ตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย หรือ
หลักฐานแสดงวาไดมีการขอตออายุใบอนุญาตดังกลาว
(๓) เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงว า ได ผ า นการประเมิ น หรื อ อยู ร ะหว า งการประเมิ น ผล
การปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัย จากกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ตาม “คูมือการรักษา
ความปลอดภัยสําหรับทาเรือ” แนบทายประกาศนี้
(๔) เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใชสอยที่ดินบริเวณทาเรือ หรือ
หลักฐานแสดงวาผูขออนุญาตกําลังดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิ
ใชสอยที่ดินบริเวณทาเรือ
(๕) บัตรสงเสริมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน ถามี
(๖) แผนผังแสดงบริเวณทาเรือ และสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณทาเรือ
(๗) แผนที่สังเขปแสดงเสนทางคมนาคมเขาออกทาเรือ
(๘) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งทาเรือนั้น และทาเรืออื่นที่ใชบรรทุกหรือขนถายสินคาประเภท
เดียวกัน ซึ่งตั้งอยูในบริเวณใกลเคียง
(๙) อัตราคาบริการที่เรียกเก็บจากผูอื่น กรณีที่ทาเรือนั้นใหบริการแกผูอื่นดวย
(๑๐) เอกสารและหลักฐานอื่น ถามี”
ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ ๖ แหงประกาศกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง กําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตใหประกอบกิจการทาเรือ ซึ่งเปนกิจการคาขาย
อันเปนสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน ตามขอ ๓ (๙)
แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘

“ข อ ๖ คํ า ร อ งขอต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตตามข อ ๕ ให ยื่ น พร อ มด ว ยเอกสารและหลั ก ฐาน
ดังตอไปนี้
(๑) หลักฐานแสดงวาการประกอบกิจการทาเรืออยูในขอบวัตถุประสงคของผูยื่นคํารองในกรณี
ที่ผูยื่นคํารองเปนนิติบุคคล
(๒) ใบอนุญาตใหใชทาเทียบเรือหรือเอกสารอื่นในทํานองเดียวกันที่อนุญาตใหใชทาเทียบเรือ
ตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย หรือหลักฐานแสดงวาไดมีการขอตออายุใบอนุญาต
ดังกลาว
(๓) เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงว า ได ผ า นการประเมิ น หรื อ อยู ร ะหว า งการประเมิ น ผล
การปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัย จากกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ตาม “คูมือการ
รักษาความปลอดภัยสําหรับทาเรือ” แนบทายประกาศนี้
(๔) เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใชสอยที่ดินบริเวณทาเรือ หรือ
หลักฐานแสดงวาผูยื่นคํารองกําลังดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิ
ใชสอยที่ดินบริเวณทาเรือ
(๕) แผนผังแสดงบริเวณทาเรือ และสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณทาเรือที่ขอตออายุใบอนุญาต
(๖) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของทาเรือที่ขอตออายุใบอนุญาต และทาเรืออื่นที่ใชบรรทุก
หรือขนถายสินคาประเภทเดียวกัน ซึ่งตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกัน
(๗) อัตราคาบริการที่ขอเปลี่ยนแปลง (ถามี) พรอมดวยคําชี้แจงเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง
(๘) แผนที่สังเขปแสดงเสนทางคมนาคมเขาออกทาเรือ
(๙) เอกสารและหลักฐานอื่น ถามี”
ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๗ ทวิ และขอ ๗ ตรี แหงประกาศกระทรวงคมนาคม
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง กําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตใหประกอบกิจการทาเรือ
ซึ่ ง เป น กิ จ การค า ขายอั น เป น สาธารณู ป โภคอั น กระทบกระเทื อ นถึ ง ความปลอดภั ย หรื อ ผาสุ ก ของ
ประชาชน ตามข อ ๓ (๙) แห ง ประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ ๕๘ ลงวั น ที่ ๒๖ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๑๕

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘

“ขอ ๗ ทวิ ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาตใหประกอบกิจการทาเรือ
เดินทะเล ดังตอไปนี้
(๑) ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตาม “คูมือการรักษาความปลอดภัยสําหรับทาเรือ” แนบทาย
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตใหประกอบกิจการทาเรือ ซึ่งเปน
กิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน
ตามขอ ๓ (๙) แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕
(ฉบับที่ ๒)
(๒) กรณี ก ารอนุ ญ าตที่ ผู รั บ อนุ ญ าตอยู ร ะหว า งการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามแผนรั ก ษา
ความปลอดภัย ตามขอ ๔ และ ขอ ๖ ผูยื่นคํารองขออนุญาตประกอบกิจการทาเรือ และผูรับอนุญาต
จะตองนําเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงวาไดผานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัย
ไปยื่นที่สํานักสงเสริมการขนสงทางน้ําและการพาณิชยนาวี กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
ภายในหนึ่งเดือนนับแตไดรับเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงวาไดผานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผน
รัก ษาความปลอดภัย จากสํ านั กความปลอดภั ย และสิ่งแวดล อมทางน้ํ า กรมการขนส งทางน้ํา และ
พาณิชยนาวี ทั้งนี้ ระยะเวลาที่อยูระหวางการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัย
ตองไมเกินหกเดือนนับแตไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี
ขอ ๗ ตรี ทาเรือที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการทาเรือเดินทะเล ซึ่งไดรับอนุญาตอยูกอน
วันที่ประกาศกระทรวงคมนาคมฉบับนี้จะมีผลใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปไดแตตองปฏิบัติตาม
“คูมือการรักษาความปลอดภัยสําหรับทาเรือ” แนบทายประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดเงื่อนไข
ในการอนุญาตใหประกอบกิจการทาเรือซึ่งเปนกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือน
ถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชนตามขอ ๓ (๙) แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) เมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป”
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สุริยะ จึงรุงเรืองกิจ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

คูมือ
การรักษาความปลอดภัยสําหรับทาเรือ
ดวยประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยแหง
ชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2002 (International Convention for the Safety of Life at Sea
1974, as amended 2002) กําหนดใหเรือและทาเรือระหวางประเทศที่อยูในบังคับของประมวลขอบังคับวา
ดวยการรักษาความปลอดภัยของเรือและทาเรือระหวางประเทศ (International Ship and Port Facility
Security Code : ISPS Code) ตองมีการปฏิบัตกิ ารรักษาความปลอดภัยของเรือและทาเรือ เพื่อปองกันภัยคุกคาม
ดานการกอการรายหรือการกระทําอันเปนโจรสลัดหรือการกระทําอื่นใดอันอาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยในการ
ขนสงทางน้ํา และเพื่อใหมั่นใจวาเรือและทาเรือมีการรักษาความปลอดภัยอยางเพียงพอและเหมาะสม โดยการ
กําหนดบทบาทหนาทีค่ วามรับผิดชอบของหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ และกําหนดรายละเอียดในการปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
หมวดที่ 1
คํานิยาม
ขอ 1 คํานิยาม
“คูมือ” หมายถึง คูมือการรักษาความปลอดภัยสําหรับทาเรือ
“อนุสัญญา” หมายถึง อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยแหงชีวิตในทะเล ค.ศ.
1974 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2002 (International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974,
as amended 2002)
“อธิบดี” หมายถึง อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
“ประมวลขอบังคับ” หมายถึง ประมวลขอบังคับวาดวยการรักษาความปลอดภัยของเรือ
และทาเรือระหวางประเทศ (International Ship and Port facility Security Code : ISPS Code) ที่ออกตามความ
ในอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยแหงชีวิตในทะเล
“ทาเรือ (Port facility)” หมายถึง สถานที่สําหรับใหบริการแกเรือที่มีการปฏิบัตกิ ารระหวาง
เรือกับทาเรือ หรืออูเรือ และใหหมายรวมถึงบริเวณที่จอดทอดสมอเรือและพื้นที่ทางน้ําทางเขาทาเรือ
“การปฏิบัติการระหวางเรือกับทาเรือ (Ship/port interface)” หมายถึงการปฏิบัติตอกันที่เกิดขึ้น
เมื่อเรือไดรับผลโดยตรงและทันทีทันใดจากการกระทํานี้ซึ่งเกี่ยวของกับการเคลื่อนยายของบุคคล สินคา
การใหบริการของทาเรือแกเรือหรือจากเรือ
“กิจกรรมระหวางเรือกับเรือ (Ship-to-ship activity)” หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่ไมเกี่ยวของ
กับทาเรือ แตเกี่ยวของกับการขนถายสินคาหรือบุคคลจากเรือลําหนึ่งไปยังเรืออีกลําหนึ่ง
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“เหตุการณคกุ คามความปลอดภัย (Security incident)” หมายถึง การกระทําหรือสถานการณ
ที่นาสงสัยใด ๆ ที่คกุ คามการรักษาความปลอดภัยของเรือ รวมถึงแทนขุดเจาะเคลื่อนที่ไดและเรือความเร็วสูง
หรือทาเรือ หรือการปฏิบัติการระหวางเรือกับทาเรือ หรือกิจกรรมระหวางเรือกับเรือใด ๆ
“ภัยคุกคามความปลอดภัยของเรือและทาเรือ (Security Threats)” หมายถึง องคประกอบ
ของขีดความสามารถและความตั้งใจของกลุมกอการรายในการลงมือปฏิบัติการจูโจมเปาหมายของเรือและทาเรือ
ซึ่งแตกตางกันตามกลุม สถานที่ เปาหมายและกาลเวลา เชน การลักขโมยสินคา (Pilferage and Theft)
การลักลอบขนยาเสพติด (Illicit drugs smuggling) คนแอบซอนลงเรือ (Illegal migrants and stowaways)
โจรสลัดหรือปลนสดมภเรือ (Piracy and armed robbery against ship) การกอวินาศกรรม (Sabotage)
การกอการรายสากล (Terrorism) การลอบวางระเบิด (Bombing) การยึดยานพาหนะ (Hijacking)
การลักพาคน(Kidnapping) การวางเพลิง (Arson) การลอบสังหาร (Assassination) การจับตัวประกัน
(Hostage taking) การซุมโจมตี (Ambush) เปนตน
“จุดเปราะบาง (vulnerability)” หมายถึง จุดออนหรือความนาจะเปนเปาหมายตอการจูโจม
“ผลที่ตามมา (consequence)” หมายถึง ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้น
“ความเสี่ยง (Risk)” หมายถึง ผลการวิเคราะหภัยคุกคามความปลอดภัยจุดเปราะบางของ
เปาหมายและผลที่ตามมาของการโจมตีดังกลาว
“ศูนยควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล” หมายถึง ศูนยควบคุมการจราจรและ
ความปลอดภัยทางทะเล ของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
หมวดที่ 2
การบังคับใช
ขอ 2 คูมือนี้ใชบังคับกับทาเรือที่ใหบริการแกเรือเดินระหวางประเทศ (Port facilities
serving such ships engaged on international voyages) ดังตอไปนี้
(1) เรือโดยสาร รวมถึงเรือโดยสารความเร็วสูง(Passenger ships, including
high-speed passenger craft)
(2) เรือสินคา รวมถึงเรือความเร็วสูงที่มีขนาด 500 ตันกรอสและมากกวา (Cargo
ships, including high-speed craft, of 500 gross tonnage and upwards)
แทนขุดเจาะเคลื่อนที่ได (Mobile offshore drilling units) และ
ขอ 3 แทนขุดเจาะปโตรเลียมไมเคลื่อนที่และถังเก็บปโตรเลียมลอยน้ําในบริเวณไหลทวีป
ใหปฏิบัติตามแนวทางการจัดการรักษาความปลอดภัยที่กําหนดในอนุสัญญาและประมวลขอบังคับโดยอนุโลม
ขอ 4 คูมือนี้ ไมใชบังคับกับทาเรือทีร่ ัฐเปนเจาของหรือดําเนินการและมิไดใชเพื่อการคา
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หมวดที่ 3
หนาที่ความรับผิดชอบทาเรือ
ขอ 5 ทาเรือตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยของทาเรือและ
เรือของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี และปฏิบัติตามคําแนะนําของศูนยค วบคุมการจราจรและ
ความปลอดภัยทางทะเลเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย พรอมทั้งตองจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยประจําทาเรือ โดยใหบุคคลดังกลาวมีหนาที่รับผิดชอบดานการรักษาความปลอดภัย และตองจัดให
มีชองสื่อสารสําหรับการติดตอประสานงานบุคคลดังกลาวตลอดเวลา
หมวดที่ 4
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ขอ 6 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทาเรือ (Port Facility Security Officer : PFSO)
หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากทาเรือใหมีหนาที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
บุค คลดังกลาวตองเปน ผูมีความรูเกี่ย วกับการปฏิบัติงานของเรือ ทาเรือ ภัย คุก คามความปลอดภัยและ
มาตรการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ และผานการอบรมดานการรักษาความปลอดภัยของทาเรือตามที่
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีกําหนด และตองแจงรายชื่อผูไดรับการแตงตั้งใหกรมการขนสงทางน้ํา
และพาณิชยนาวีทราบ
ขอ 7 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทาเรือมีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้
(1) ดําเนินการสํารวจสภาพการรักษาความปลอดภัยของทาเรืออยางละเอียดโดย
คํานึงถึงการประเมินสถานการณรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
(2) กํากับใหมีการจัดทําและดูแลรักษาแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
(3) ปฏิบัติและฝกซอม ตามแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
(4) ดําเนินการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของทาเรืออยางสม่ําเสมอ เพื่อให
มีการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของทาเรืออยางเหมาะสมและตอเนื่อง
(5) ใหคําแนะนําและปรับเปลี่ยนแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือตามความ
เหมาะสม เพื่อแกไขขอบกพรองและปรับปรุงแผนใหทันสมัยโดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงภายในทาเรือ
(6) เสริมสรางใหเจาหนาที่ทาเรือมีความตระหนักและเฝาระวังในเรื่องการรักษา
ความปลอดภัย
(7) กํากับใหมีการฝกอบรมแกเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยของ
ทาเรืออยางเพียงพอ
(8) รายงานหนวยงานที่เกี่ยวของและบันทึกการเกิดเหตุการณที่เปนภัยคุกคามตอ
การรักษาความปลอดภัยของทาเรืออยางเพียงพอ
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(9) ประสานการปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือ กับบริษัทและ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําเรือ
(10) ประสานงานกับหนวยงานดานการรักษาความปลอดภัยตางๆ
(11) กํากับ ดูแล ผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยของทาเรือใหเปน
ไปตามมาตรฐาน
(12) กํากับ ดูแล เพื่อใหมีการใช ทดสอบ ปรับแตง และบํารุงรักษาอุปกรณที่ใช
ในการรักษาความปลอดภัยอยางเหมาะสม
(13) ชวยเหลือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําเรือ ในการยืนยันตัวบุคคลที่
ขออนุญาตขึ้นเรือเมื่อไดรับการรองขอ
หมวดที่ 5
การรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
ขอ 8 ในการรักษาความปลอดภัยของทาเรือตองปฏิบัติตามขอกําหนด ดังนี้
(1) เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทาเรือ อาจมีหนาที่รับผิดชอบทาเรือ
แหงเดียวหรือหลายแหงก็ไดตามความเหมาะสม และมอบหมายใหผูชวยปฏิบัติหนาที่แทนภายใตการรับ
ผิดชอบของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทาเรือ
(2) จัดทํารายงานประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือ (Port Facility
Security Assessment) โดยคํานึงถึงภัยคุกคามและจุดเปราะบางตางๆ เพื่อใหกรมการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวีอนุมตั ิ
(3) จัดทําแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือ (Port Facility Security Plan)
โดยคํานึงถึงผลการประเมินตาม (2) และมาตรการที่มีอยูเพื่อใหกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีอนุมัติ
(4) จัดการฝกปฏิบัติ (Drill) และฝกซอม(Exercise) ตามแผนรักษาความปลอดภัย
ของทาเรือ โดยใหมกี ารฝกปฏิบัติ อยางนอย 1 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน และฝกซอมแผนอยางนอยปละ 1 ครั้ง
โดยระยะเวลาระหวางการฝกซอมแผนตองไมเกิน 18 เดือน และตองบันทึกผลการฝกทุกครั้งดวย
(5) ปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือที่ผานการอนุมัติ และติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติทบทวน ปรับปรุง (Internal Audit) และแกไขแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือเปน
ประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง ทั้งนี้การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ตองดําเนินการโดยบุคคลที่ไมมี
สวนเกี่ยวของกับกิจกรรมรักษาความปลอดภัยที่ตรวจสอบเวนแตกรณีมีขอจํากัดดานขนาดและลักษณะของ
ทาเรือ
(6) จัดเก็บรักษาแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือฉบับสมบูรณ ที่กรมการขนสง
ทางน้ําและพาณิชยนาวีอนุมตั ิแลว ไวประจําทาเรือตลอดเวลา และตองปองกันการเขาถึง การลบ การทําลาย
หรือการแกไขโดยไมไดรับอนุญาต และมีระบบควบคุมการแจกจายเอกสารใหผูเกี่ยวของ
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ขอ 9 มาตรการปองกันเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยของทาเรือที่ระดับ
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1 ประกอบดวย
(1) การดําเนินการเพื่อใหมีการปฏิบัติหนาที่ดานการรักษาความปลอดภัยภายใน
ทาเรือทั้งหมด
(2) การควบคุมทางเขาออกทาเรือ
(3) การเฝาระวังดูแลทาเรือ รวมทั้งที่ทอดสมอและบริเวณทาเทียบเรือ
(4) การเฝาระวังดูแลเขตหวงหาม เพื่อใหแนใจวาผูที่ผานเขาออกเปนผูที่ไดรับ
อนุญาตเทานั้น
(5) การอํานวยการในการขนถายสินคา
(6) การอํานวยการในการขนถายของใชประจําเรือ และ
(7) การกํากับเพื่อใหระบบการสื่อสารเพื่อการรักษาความปลอดภัย มีความพรอมอยูเสมอ
ขอ 10 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัย ระดับที่ 2 ตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันเพิ่มเติมตาม
ที่กําหนดไวในแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือ ตามกิจกรรมที่ระบุในขอ 9
ขอ 11 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัย ระดับที่ 3 ตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันเฉพาะตามที่
กําหนดไวในแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือ ตามกิจกรรมที่ระบุในขอ 10
ขอ 12 มาตรการหรือขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยทาเรือใชในการ
รัก ษาความปลอดภัย ที่ร ะดับการรัก ษาความปลอดภัย (Security level) ตางๆ ตองพยายามใหเกิด การ
แทรกแซงหรือความลาชาตอผูโดยสารเรือ เรือ คนประจําเรือ ผูมาติดตอ สินคาและการบริการใหนอยที่สุด
ขอ 13 การประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือ ตองกําหนดขอบเขตอาณาบริเวณ
ที่มีการปฏิบัติการระหวางเรือกับทาเรือใหชัดเจนและตรวจสอบสถานที่ ทบทวนและปรับปรุงการประเมิน
สถานการณความปลอดภัยของทาเรือใหทันสมัยตลอดเวลาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยคํานึงถึงภัยคุกคามที่
เปลี่ยนไป และมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(1) กําหนดและประเมินคา ทรัพยสินและโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ ของทาเรือ
ที่มีความจําเปนตองปกปอง
(2) ระบุภัยคุกคามที่อาจเกิดตอทรัพยสินและโครงสรางพื้นฐานและแนวโนมของ
การเกิดภัยคุกคามดังกลาว เพื่อจัดทําและกําหนดลําดับความสําคัญของมาตรการรักษาความปลอดภัย
(3) ระบุ เลือก และจัดลําดับความสําคัญของมาตรการตอตาน และการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระดับของประสิทธิผลในการลดความเปราะบาง
(4) ระบุจุดเปราะบางของทาเรือ โดยตรวจสอบนโยบาย สิ่งอํานวยความสะดวก
และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของตามขอ 15
การประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือตองดําเนินการโดย
ผูมีความรูความสามารถทางดานเรือ ทาเรือ และวิธีการรักษาความปลอดภัย
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ขอ 14 การประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือแลวเสร็จ จะตองจัดทํารายงานซึ่ง
ประกอบดวยบทสรุปเกี่ยวกับวิธีการประเมิน รายละเอียดของจุดเปราะบางที่ตรวจพบระหวางการประเมิน
และรายละเอียดของมาตรการแกไขที่สามารถนําใชกับจุดเปราะบางแตละขอ รายงานฉบับนี้จะตองเก็บ
รักษาไวไมใหมีการเขาถึงหรือเปดเผยโดยไมไดรับอนุญาต
ขอ 15 การจัดทํารายงานประเมินสถานการณรักษาความปลอดภัยทาเรือตองประกอบดวย
บทสรุปเกี่ยวกับวิธีประเมินรายละเอียดของจุดเปราะบางที่ตรวจพบระหวางการประเมิน และรายละเอียด
มาตรการตอบโตที่สามารถนํามาใชขจัดจุดเปราะบางแตละขอ รายงานที่อาจเกิดขึ้นเพื่อประกอบในการใช
จัดทําแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือ และรายงานฉบับนี้จะตองเก็บรักษาไวไมใหมีการเขาถึงหรือ
เปดเผยโดยไมไดรับอนุญาต
ขอ 16 แผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือ หมายถึง แผนที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหเกิดความแนใจ
วามีการใชมาตรการที่จัดทําขึ้นเพื่อปกปองทาเรือ ตลอดจนเรือ คน สินคา ตูสินคา ของใชประจําเรือภายใน
เขตทาเรือจากความเสี่ยงตอเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัย เปนเอกสารที่พัฒนาขึ้นตามผลที่
ไดจากการประเมิน สถานการณค วามปลอดภัย ของทาเรือ แผนรัก ษาความปลอดภัย ของทาเรือจะตอง
กําหนดการปฏิบัติในสถานการณระดับความปลอดภัยทั้งสามระดับ และจัดเปนชั้นความลับ (Confidential)
ขอ 17 การจัดทําแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือใหจัดทําเปนภาษาไทยหรืออังกฤษ
ตามแนวทางแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือ โดยระบุถึงรายการตาง ๆ อยางนอยดังนี้
(1) มาตรการที่กําหนดขึ้นเพื่อปองกันอาวุธ หรือวัตถุอันตรายและเครื่องมือสําหรับ
ใชทําอันตรายตอบุคคล เรือหรือทาเรือ และการนําพาสิ่งของเหลานั้น เขามาในทาเรือหรือบนเรือโดยไมได
รับอนุญาต
(2) มาตรการเพื่อปองกันการเขาไปในเขตทาเรือ บนเรือที่ผูกทุนหรือเทียบทา
และเขตหวงหามโดยไมไดรับอนุญาต
(3) ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อตอบโตภัยคุกคามตอความปลอดภัยหรือการฝาฝนการ
รักษาความปลอดภัย รวมทั้งขอกําหนดเพื่อใหการปฏิบัติการที่สําคัญของทาเรือ หรือการปฏิบัติการระหวาง
เรือและทาเรือสามารถดําเนินการตอไปได
(4) ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อตอบสนองตอคําแนะนําของกรมการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวีที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับ ที่ 3
(5) ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อการอพยพคน ในกรณีที่เกิดภัยคุกคามหรือการฝาฝนการ
รักษาความปลอดภัย
(6) หนาที่ของเจาหนาที่ของทาเรือ ที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดานการรักษา
ความปลอดภัย และหนาที่ของบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัย
(7) ขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของเรือ
(8) ขั้นตอนการทบทวนแผนตามระยะเวลาและปรับปรุงแผนใหทันสมัย
(9) ขั้นตอนการรายงานเหตุการณที่มีผลกระทบตอการรักษาความปลอดภัย
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(10) ระบุเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทาเรือ รวมทั้งรายละเอียดที่สามารถ
ติดตอไดตลอด 24 ชั่วโมง
(11) มาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่อยูในแผนรักษาความปลอดภัยของ
ทาเรือ
(12) มาตรการรักษาความปลอดภัยแกสินคา และอุปกรณขนถายสินคาในทาเรือ
(13) ขั้นตอนการตรวจสอบแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
(14) ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อตอบสนองในกรณีระบบแจงเตือนความปลอดภัยของเรือ
สงสัญญาณขณะเรืออยูในทาเรือ
(15) ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่ออํานวยความสะดวก กรณีคนประจําเรือขึ้น-ลงเรือหรือ
เปลี่ยนคนประจําเรือ การขึ้นไปบนเรือของผูมาติดตอ รวมทั้งผูแทนจากหนวยงานราชการ
ขอ 18 ทาเรือที่ประสงคจะใหกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีอนุมัติรายงานการประเมิน
สถานการณความปลอดภัยของทาเรือและแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือ ใหยื่นคําขอที่สวนตรวจทา
สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ําเพื่อพิจารณาตรวจสอบ และเมื่อพบวาการปฏิบัติเปนไปตาม
คูมือที่กําหนดครบถวนสมบูรณ กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีจะออกหนังสืออนุมัติแผนรักษาความ
ปลอดภัยของทาเรือ
แผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือจะแกไขเปลี่ยนแปลงมิไดเวนแตจะไดรับอนุญาต
จากกรมการขนส งทางน้ํา และพาณิช ยนาวี กรณี ต รวจพบข อบกพรอ งอื่น ใดหรื อมี ก ารเปลี่ย นแปลง
สาระสําคัญที่กําหนดในแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือ ทาเรือตองทําการปรับปรุงเพิ่มเติมใหเรียบรอย
สมบูรณและไดรับอนุมัติกอนนําไปปฏิบัติ
ขอ 19 การขอหนังสือรับรองการปฏิบัติของทาเรือเพื่อการรักษาความปลอดภัย ใหยื่นคําขอ
ที่สวนตรวจทา สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ํา พรอมดวยเอกสารดังตอไปนี้
(1) ภาพถายสําเนาทะเบียนบานและภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูบริหาร
ทาเรือ
(2) หลักฐานแสดงความเปนเจาของหรือผูบริหารทาเรือ ในกรณีที่ผูยื่นคําขอเปน
นิติบุคคล ใหยื่นคําขอพรอมสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ระบุชื่อผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคล
(3) รายงานการประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือและแผนรักษาความ
ปลอดภัยของทาเรือฉบับสมบูรณที่ผานการอนุมัติแลว ในรูปแบบเอกสารจํานวน 3 ชุด และรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสจํานวน 1 ชุด
(4) หลักฐานหรือเอกสารอืน่ ที่เกีย่ วของที่อธิบดีกรมการขนสงทางน้าํ และพาณิชยนาวี
กําหนดเพิ่มเติม
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ขอ 20 ทาเรือที่ไดผานการประเมินผลการปฏิบัตติ ามแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
ที่ไดรับการอนุมัติ กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีจะออกหนังสือรับรองการปฏิบัติของทาเรือเพื่อการ
รักษาความปลอดภัย (Statement of Compliance of a Port Facility) ใหแกผูขออนุญาตโดยมีอายุไมเกิน 5 ป
และตองไดรับการตรวจสอบประจําป ภายในระยะเวลา 1 เดือน กอนหรือหลังครบรอบปของหนังสือรับรอง
นั้น ยกเวนในปสุดทายของหนังสือรับรองตองผานการตรวจจากเจาพนักงานกอนหมดอายุ 3 เดือน
ขอ 21 หนังสือรับรองการปฏิบัตขิ องทาเรือเพื่อการรักษาความปลอดภัย และหนังสืออนุมตั ิ
แผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือ เมื่อเจาพนักงานผูตรวจสอบเห็นวาทาเรือดังกลาวไมปฏิบัติตามคูมือนี้
โดยความเห็นชอบจากอธิบดี อาจถูกยกเลิก เพิกถอนหรือระงับ
หมวดที่ 6
ระดับการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติ
ขอ 22 ระดับการรักษาความปลอดภัย (Security level) หมายถึง คุณสมบัติของระดับของ
ความเสี่ยงที่จะมีความพยายามกอใหเกิดหรือจะเกิดเหตุการณคุกคามความปลอดภัย กําหนดโดยกรมการขนสง
ทางน้ําและพาณิชยนาวีบนพื้นฐานของขอมูลที่ไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของดานรักษาความปลอดภัย
(1) ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1 หมายถึง เปนมาตรการรักษาความปลอดภัย
ขั้นพืน้ ฐานและระดับทีจ่ ะตองใชมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงปองกันที่เหมาะสมขัน้ ต่ําตลอดเวลา
(2) ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2 หมายถึง เปนมาตรการรักษาความปลอดภัย
ที่เรือและทาเรือจะตองปองกันตนเองเพิ่มขึ้นเนื่องจากความนาจะเปนของภัยคุกคามเพิ่มมากขึน้ ตามความ
เหมาะสมในชวงระยะเวลาหนึ่ง อันเปนผลมาจากมีความเสี่ยงตอการเกิดเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอความ
ปลอดภัยสูงขึ้น
(3) ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3 หมายถึง เปนมาตรการเตรียมพรอม
รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาที่ เนื่องจากภัยคุกคามคอนขางแนนอนและเจาะจง และเปน
ระดับที่จะตองใชมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงปองกันเปนการเฉพาะเพิ่มเติมในชวงระยะเวลาที่จํากัด
โดยมีความเปนไปไดสูงที่จะเกิดเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยหรือเกิดภัยคุกคาม แมวา
จะไมสามารถกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน
ขอ 23 ทาเรือตองดําเนินการควบคุมและปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของเรือและทาเรือ
ที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนระดับการรักษาความปลอดภัยที่กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
กําหนดหรือใหคําแนะนํา

