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ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรมยาตู้สินค้าเพื่อการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
ในเขตท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕63
เพื่อให้การรมยาตู้สินค้าในเขตท่าเรือกรุงเทพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัยต่อชีวิต
ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม รวมถึงภาพลักษณ์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย สอดคล้องกับข้อกาหนด
ในการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (IMDG CODE) และระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนาเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๓๒ (๒) แห่ งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ ผู้อานวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงให้วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรมยาตู้สินค้าเพื่อการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศในเขตท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ นับแต่วันที่ใช้ระเบียบนี้ให้ยกเลิก ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ หรือหลักปฏิบัติอื่นใด
ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“กทท.” หมายความว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
“ทกท.” หมายความว่า ท่าเรือกรุงเทพ
“เขต ทกท.” หมายความว่า พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ หลักผูกเรือกลางน้าคลองเตย
(Dolphin) หลักที่ ๑ - ๓๖ ท่าเทียบเรือชายฝั่งและเรือลาเลียง
“เจ้ า หน้ า ที่ ” หมายความว่ า พนั ก งานผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นสั ง กั ด แผนกควบคุ ม สิ น ค้ า อั น ตราย
กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือกรุงเทพ
“IMO” หมายความว่ า องค์ ก ารทางทะเลระหว่ า งประเทศ (International Maritime
Organization)
“IMDG Code” หมายความว่า ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล
ระหว่างประเทศ (International Maritime Dangerous Goods Code) ซึ่งกาหนดโดย IMO
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“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ประสงค์จะทาการรมยาตู้สินค้า
ในเขตท่าเรือกรุงเทพ
“ผู้ควบคุมการรมยา” หมายความว่า บุคคลที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานรมยาสินค้า
“คสอ.11” หมายความว่า แบบขออนุญาตรมยาตู้สินค้าหรือเติมน้ายาทาความเย็นตู้สินค้า
ข้อ ๕ ให้ ผู้ อ านวยการท่ า เรื อ กรุ ง เทพเป็ น ผู้ รั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และมี อ านาจ
ในการออกคาสั่ง ประกาศ หรือหลักปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบนี้
กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการตามระเบียบนี้ ให้ผู้อานวยการเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าด
และให้ถือเป็นที่สุด
หมวด ๑
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ ๖ ทกท. อนุญาตให้ทาการรมยาสินค้าเฉพาะตู้สินค้าขาออกเท่านั้น
ข้อ ๗ ทกท. อนุ ญ าตให้ ท าการรมยาเฉพาะตู้ สิ น ค้ า ที่ บ รรจุ สิ น ค้ า ภายในแล้ ว เท่ า นั้ น
โดยห้ามรมยาตู้สินค้าเปล่าและสินค้าที่ยังไม่บรรจุเข้าตู้สินค้า
ข้อ ๘ ผู้ควบคุมการรมยาจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้รับจ้างรมยากาจัด
แมลงศั ต รู ผ ลิ ต ผลเกษตร และมี บั ต รแสดงตั ว ผู้ ค วบคุ ม การใช้ รั บ จ้ า งก าจั ด ศั ต รู พื ช ตามหลั ก เกณฑ์
ที่กรมวิชาการเกษตร กาหนด
ข้อ ๙ ผู้ประกอบการต้องยื่นแบบ คสอ.๑๑ ก่อนทาการรมยาตู้สินค้า และต้องปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ ทกท. กาหนดทุกครั้ง
ข้อ ๑๐ การรมยาต้องกระทาภายในพื้นที่ที่ ทกท. กาหนด และให้หน่วยงานที่ควบคุม
การรมยาดูแลพื้นที่ที่ใช้ในการรมยาตู้สินค้า โดยกาหนดจุดวางตู้สินค้าที่จะทาการรมยาให้ชัดเจน
ข้อ ๑๑ การรมยาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่จากสานักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร และในขณะที่รมยาต้องปฏิบัติงานตามประกาศของกรมวิชาการเกษตร
ที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๒
การขออนุญาตนาตู้สินค้าหรือสินค้าที่จะต้องรมยาเข้าในเขตท่าเรือกรุงเทพ
ข้อ ๑๒ ผู้ ป ระกอบการขนส่งสิ นค้ า เจ้ า ของสินค้ าหรือ ตัวแทนเจ้ าของสิ นค้า ต้ องแจ้ง
ในเอกสารหรือข้อมูลที่ส่งให้กับ ทกท. ในกรณีที่เป็นตู้สินค้าหรือเป็นสินค้าที่ต้องทาการรมยาในเขต ทกท.
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ข้อ ๑๓ เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนเจ้าของสินค้า ต้องแจ้งต่อเจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือ
ว่าตู้สินค้าตามข้อ ๑๒ เป็นตู้สินค้าที่ผ่านการรมยา และต้องระบุวันและเวลาที่ทาการรมยา ชนิดของ
สารที่ใช้รมยา พร้อมข้อความ “UN 3359, fumigated cargoes transport unit, class 9”
ในเอกสารสาหรับการขนส่งตามข้อกาหนด IMDG Code
หมวด ๓
การขออนุญาตรมยาตู้สินค้าในเขตท่าเรือกรุงเทพ
ข้อ ๑๔ ให้ ผู้ ป ระกอบการรมยายื่ น แบบ คสอ.๑๑ ที่ แ ผนกควบคุ ม สิ น ค้ า อั น ตราย
กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือกรุงเทพ ตามขั้นตอนที่ ทกท. กาหนด ก่อนนายานพาหนะ
เข้าเขต ทกท. อย่างน้อย ๓ ชั่วโมงทาการปกติ
ข้อ ๑๕ ให้ผู้ประกอบการที่ต้องการรมยาตูส้ ินค้าในเขตท่าเรือกรุงเทพ นอกเวลาทาการปกติ
ยื่นแบบ คสอ.๑๑ ในช่วงเวลาทาการปกติ ก่อนการปิดทาการอย่างน้อย ๓ ชั่วโมง
หมวด ๔
การปฏิบตั ิงานรมยาตู้สินค้าในเขตท่าเรือกรุงเทพ
ข้อ ๑๖ ผู้ ควบคุ มการรมยาสามารถน ายานพาหนะผ่ านเข้ าเขต ทกท. ได้ หลั งจากได้ รั บ
การอนุมัติจากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานเจ้าของพื้นที่แล้ว ยานพาหนะที่ใช้สาหรับการรมยาตู้สินค้าต้องเป็น
คันเดียวกันกับที่ระบุใน คสอ.๑๑ โดยสามารถอยู่ในพื้นที่ ทกท. ในช่วงเวลาที่ระบุใน คสอ.๑๑ เท่านั้น
ข้อ ๑๗ ผู้ควบคุมการรมยาต้องแจ้งแก่หน่วยงานผู้ควบคุมดูแลพื้นที่ทันทีที่นายานพาหนะ
เข้าถึงพื้นที่และให้พนักงานสังกัดหน่วยงานที่ควบคุมดูแลพื้นที่นั้นตรวจสอบบัตรแสดงตัวผู้ควบคุมการใช้
รับจ้างกาจัดศัตรูพืชและยานพาหนะที่ใช้ให้ถูกต้อง
ข้อ ๑๘ การรมยาตู้สินค้า ต้องกระทาภายในพื้นที่ที่ ทกท. กาหนด และขณะทาการรมยา
ต้องทาการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนอันตรายให้ชัดเจน
ข้อ ๑๙ ผู้ควบคุมการรมยาต้องตรวจสอบการปิดผนึกรอยรั่วต่าง ๆ ของตู้สินค้าให้เรียบร้อย
ข้อ ๒๐ เมื่อทาการรมยาตู้บรรจุสินค้าอันตรายแล้ว ต้องติดเครื่องหมายเตือนรมยาที่ระบุชื่อ
ของสารรมยาที่ใช้ วันและเวลาของการรมยา และติดป้ายหรือเครื่องหมายแสดงความเสี่ยงของสินค้า
อันตรายที่บรรจุในตู้ ตามข้อกาหนด IMDG Code ให้เรียบร้อย
ข้อ ๒๑ เมื่อทาการรมยาตู้บรรจุสินค้าทั่วไปแล้ว ต้องติดเครื่องหมายเตือนรมยาที่ระบุชื่อ
ของสารรมยาที่ใช้ วันและเวลาของการรมยา ตามข้อกาหนด IMDG Code ให้เรียบร้อย
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ข้อ ๒๒ เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการรมยา ต้องแจ้งแก่หน่วยงานผู้ควบคุมดูแลพื้นที่ และนาพาหนะ
ที่ใช้บรรทุกสารเคมีและอุปกรณ์การรมยาออกจากพื้นที่ ทกท. ทันที
หมวด ๕
ข้อปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยในการรมยาตู้สนิ ค้า
ข้อ ๒๓ เมื่ อด าเนิ นการรมยาเสร็ จสิ้นแล้ ว ต้ องเก็ บอุ ปกรณ์ รมยาและเศษบรรจุภั ณฑ์ ของ
สารรมยาให้ เรี ยบร้ อย ไม่ อนุ ญาตให้ ทิ้ งเศษวั สดุ หรื อบรรจุ ภั ณฑ์ ใด ๆ ในพื้ นที่ ทกท. โดยเด็ ดขาด
และต้องนายานพาหนะออกจากเขต ทกท. ทันที โดยไม่อนุญาตให้จอดพักเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดในเขต ทกท.
ข้อ ๒๔ ห้ามทาการเปิดตู้ระบายก๊าซพิษจากตู้สินค้าหรือเครื่องมืออุปกรณ์รมยาภายในเขต
ทกท. โดยเด็ดขาด
ข้อ ๒๕ ห้ามทาการรมยาโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
รวมทั้งห้ามทาการรมยาตู้สินค้าที่แสดงให้เห็นสภาพที่อาจมีการรั่วไหลของก๊าซพิษออกมาสู่ภายนอกได้
ข้อ ๒๖ ไม่อนุ ญาตให้ รถบรรทุกสินค้าที่มีกากของสารเคมีที่ใช้รมยาหรือบรรจุภัณฑ์ของ
สารรมยาปะปนมากับสินค้าเข้ามาบรรจุในเขต ทกท. และห้ามทิ้งกากหรือบรรจุภัณฑ์ของสารรมในพืน้ ที่
ทกท. โดยเด็ดขาด
ข้อ ๒๗ ขณะทาการรมยาต้องไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ถูกกาหนดให้กระทาการนั้น
และต้องไม่อยู่ใกล้สถานที่ที่ต้องมีคนอยู่พลุกพล่าน หรือใกล้กับชุมชนภายนอก
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
ข้อ ๒๘ กทท. จะดาเนินการกับผู้ประกอบการ เจ้าของเรือหรือตัวแทน เจ้าของสินค้าหรือ
ตัวแทนที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดใด ๆ ตามระเบียบนี้ จนอาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติหรือความเสียหาย
แก่บุคคล ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม รวมถึงภาพลักษณ์ของ กทท. ดังนี้
๒๘.๑ ผู้ประกอบการที่ละเลยไม่ยื่นคาขอตามข้อกาหนดในหมวด ๓ ของระเบียบนี้
หรือไม่ยื่นคาขอดังกล่าวในช่วงเวลาที่ กทท. กาหนด กทท. จะเรียกเก็บค่าปรับจากผู้ประกอบการในอัตรา
๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อ ๑ ตู้สินค้าที่ต้องทาการรมยา
๒๘.๒ ผู้ควบคุมการรมยาที่ละเลยไม่ติดเครื่องหมายตามข้อกาหนดใด ๆ ตามระเบียบนี้
หรือปรากฏภายหลังว่าเครื่องหมายชารุด ฉีกขาด หรือไม่เป็นไปตามข้อกาหนด IMDG Code กทท.
จะดาเนินการติดเครื่องหมายให้ และเรียกเก็บค่าปรับจากผู้ประกอบการในอัตรา ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ต่อ ๑ ตู้สินค้า

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๓ ง

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

ข้อ 29 ผู้ประกอบการที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามตามข้อกาหนดในหมวด ๓ หรือหมวด ๕
ของระเบียบนี้ กทท. อาจดาเนินการบังคับให้ยุติการรมยาและให้ออกจากพื้นที่ของ ทกท. และเรียกเก็บ
ค่าปรับตามข้อ ๒๘
ข้อ ๓0 ในกรณีที่ความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้
หรือหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัตติ ามที่กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ผู้ประกอบการรมยาจะต้องเป็นผู้รบั ผิดชอบ
ต่อค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อ กทท. หรือผู้อื่นที่ได้รับความเสียหาย และ กทท. อาจพิจารณา
งดให้บริการต่อไปด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3
เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร
ผู้อานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

คสอ.๑๑ (แก้ไขครังที่ ๐๒)
เลขที่

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
PORT AUTHORITY OF THAILAND
แบบขออนุญาตรมยาตู้สินค้า / เติมน้ายาท้าความเย็นตู้สินค้า
เสนอ แผนกควบคุมสินค้าอันตราย
ด้วยบริษัท

.
.

ที่อยู่
โทร.
หมายเลขทะเบียนรถ
จะขออนุญาตทาการ รมยาตูส้ ินค้า เติมนายาความเย็นตูส้ ินค้าในเขตท่าเรือกรุงเทพ
วันที่
ตังแต่เวลา
น. ถึงวันที่
เวลา
.น.
ชื่อสารเคมีที่ใช้
UN No.
CLASS
.
จานวน
ตู้ หมายเลขตู้ (ขนาด)
.
.
.
บริษัทตัวแทนเจ้าของสินค้า / บริษัทตัวแทนเรือ
.
ส่งออกไปกับเรือ
เที่ยวที่
เที่ยววันที่
.
เมืองท่าปลายทาง
.
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุญาต
.
(

ส้าหรับเจ้าหน้าที่
เสนอ

ตรวจสอบแล้ว
คสอ. พิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาต
รมยาตู้สินค้า
เติมนายาความเย็นตู้สินค้า

รมยาตู้สินค้า
ยานพาหนะถูกต้อง
ขันตอนการรมยาถูกต้อง
ปิดรอยรั่วต่างๆ ของตู้เรียบร้อย
ติดฉลากถูกต้องเรียบร้อย
เติมนายาความเย็นตู้สินค้า

.
)

