9.53 แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือจะตองกําหนดวิธกี ารทีเ่ จาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจํา
บริษัทและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําเรือสามารถดําเนินการตรวจสอบประสิทธิผลของแผนการรักษา
ความปลอดภัยของเรืออยางตอเนือ่ งตลอดจนปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการปฏิบตั เิ พือ่ ทบทวน ปรับปรุงหรือแกไขแผน
การรักษาความปลอดภัยของเรือใหทันสมัย
10
บันทึกการรักษาความปลอดภัย
บททั่วไป
10.1 ควรมีการจัดเตรียมบันทึกการรักษาความปลอดภัยไวใหเจาหนาทีข่ องรัฐภาคีทไ่ี ดรบั มอบอํานาจ ตรวจ
สอบวาไดมกี ารปฏิบตั ติ ามขอกําหนดของแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ
10.2 บันทึกการรักษาความปลอดภัยอาจจัดเก็บไวในรูปแบบใดก็ได แตควรปองกันไมใหมีการเขาถึงหรือ
เปดเผยโดยไมไดรบั อนุญาต
11
เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําบริษทั
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของใหเปนไปตามที่กําหนดไวในสวนที่ 8, 9, และ 13
12
เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําเรือ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของใหเปนไปตามที่กําหนดไวในสวนที่ 8, 9, และ 13
13
การฝกอบรม การฝกปฏิบัติ และการฝกซอมในการรักษาความปลอดภัยของเรือ
การฝกอบรม
13.1 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําบริษัทและฝายบุคคลบนฝงของบริษัทตลอดจนเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยประจําเรือควรมีความรูแ ละไดรบั การฝกอบรมในหัวขอดังตอไปนีบ้ างสวนหรือทัง้ หมด ตามความ
เหมาะสม
.1 การบริหารงานดานการรักษาความปลอดภัย
.2 อนุสญ
ั ญา ประมวลขอบังคับ และขอเสนอแนะระหวางประเทศทีเ่ กีย่ วของ
.3 การออกกฎหมายและขอบังคับของรัฐที่เกี่ยวของ
.4 ความรับผิดชอบและหนาทีข่ ององคกรรักษาความปลอดภัยอืน่ ๆ
.5 วิธีการประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรือ
.6 วิธีการสํารวจและตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของเรือ
.7 การปฏิบตั ิงานและสภาพของเรือและทาเรือ
.8 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและทาเรือ
.9 การเตรียมความพรอมและการจัดการกับเหตุฉุกเฉิน และการวางแผนปองกันเหตุรา ย
.10 เทคนิคในการสอนสําหรับการจัดฝกอบรมและการศึกษาดานการรักษาความปลอดภัย ซึ่ง
รวมถึงมาตรการและขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นการรักษาความปลอดภัย;
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.11 การจัดการดูแลขอมูลซึ่งมีความออนไหวและเกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยและการ
สื่อสารที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัย;
.12 ความรูเ กีย่ วกับรูปแบบและภัยคุกคามตอการรักษาความปลอดภัยในปจจุบนั ;
.13 การทําความรูจักและการตรวจหา อาวุธ วัตถุ และอุปกรณอนั เปนอันตราย;
.14 การทําความรูจักลักษณะและรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลที่อาจเปนภัยคุกคามตอการรักษา
ความปลอดภัย โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ;
.15 เทคนิคที่ใชเพื่อทําลายหรือหลีกเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัย
.16 อุปกรณและระบบรักษาความปลอดภัย และขอจํากัดในการปฏิบัติงาน;
.17 วิธีการในการดําเนินการตรวจสอบ การตรวจ การควบคุม และการกํากับดูแล;
.18 วิธีการในการตรวจคนทางกายภาพ และการตรวจโดยสุภาพ;
.19 การฝกปฏิบตั ิ และการฝกซอมการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการฝกปฏิบัติและการฝกซอม
รวมกับเรือ;
.20 การประเมิน การฝกปฏิบตั ิ และการฝกซอมการรักษาความปลอดภัย
13.2 นอกจากนีเ้ จาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําเรือควรมีความรูอ ยางเพียงพอ และไดรบั การฝกอบรม
ในหัวขอดังตอไปนี้บางสวนหรือทั้งหมดตามความเหมาะสม
.1 แบบแปลนของเรือ
.2 แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือและขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวของ (รวมทัง้ การฝกอบรม
เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับสถานการณความปลอดภัยตางๆ)
.3 เทคนิคการจัดการและควบคุมฝูงชน
.4 การปฏิบตั งิ านของอุปกรณและระบบรักษาความปลอดภัย
.5 การทดสอบ การปรับแตง และการบํารุงรักษาอุปกรณและระบบรักษาความปลอดภัยขณะเรือเดิน
ทะเล
13.3 เจาหนาทีบ่ นเรือทีม่ หี นาทีใ่ นการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะควรมีความรูแ ละความสามารถอยาง
เพียงพอเพื่อปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในหัวขอดังตอไปนี้ตามความเหมาะสม
.1 ความรูเกี่ยวกับรูปแบบและภัยคุกคามตอการรักษาความปลอดภัยในปจจุบัน;
.2 การทําความรูจักและการตรวจหาอาวุธ วัตถุ และอุปกรณอนั เปนอันตราย;
.3 การทําความรูจักกับลักษณะและรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลที่อาจเปนภัยคุกคามตอการ
รักษาความปลอดภัย;
.4 เทคนิคทีใ่ ชเพือ่ ทําลายหรือหลีกเลีย่ งมาตรการรักษาความปลอดภัย;
.5 เทคนิคการจัดการและควบคุมฝูงชน;
.6 การสือ่ สารทีเ่ กีย่ วกับการรักษาความปลอดภัย;
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.7
.8
.9
.10
.11

ความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และแผนปองกันเหตุรา ย
การปฏิบตั งิ านของอุปกรณและระบบรักษาความปลอดภัย;
การทดสอบ การปรับแตง และการบํารุงรักษาอุปกรณ และระบบรักษาความปลอดภัย;
เทคนิคการตรวจ ควบคุม และกํากับดูแล
วิธกี ารตรวจคนบุคคล ของใชประจําตัว สัมภาระ สินคา และของใชประจําเรือทางกายภาพ

13.4 คนประจําเรือทั้งหมดควรมีความรูอยางเพียงพอและมีความคุนเคยกับขอกําหนดของแผนการรักษา
ความปลอดภัย รวมทั้ง
.1 ความหมายและขอกําหนดอันเปนผลสืบเนือ่ งของระดับการรักษาความปลอดภัยทีแ่ ตกตางกัน;
.2 ความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และแผนปองกันเหตุรา ย
.3 การทําความรูจักและการตรวจอาวุธ วัตถุ และอุปกรณอนั เปนอันตราย;
.4 การทําความรูจักลักษณะรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลที่อาจเปนภัยคุกคามตอการรักษา
ความปลอดภัยของทาเรือ ;
.5 เทคนิคทีใ่ ชเพือ่ ทําลายหรือหลีกเลีย่ งมาตรการรักษาความปลอดภัย
การฝกปฏิบัติและการฝกซอม
13.5 วัตถุประสงคของการฝกปฏิบตั แิ ละการฝกซอมคือเพือ่ ใหแนใจวาคนประจําเรือมีความชํานาญในหนาที่
การรักษาความปลอดภัยที่ไดรับมอบหมายที่ระดับการรักษาความปลอดภัยทุกระดับ และเพือ่ ใหทราบถึงขอบก
พรองตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัย
13.6 เพือ่ ใหมกี ารปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตขิ องแผนการรักษาความปลอดภัยของเรืออยางมีประสิทธิผล จึงควร
มีการฝกปฏิบตั เิ ปนประจําอยางนอยทุก 3 เดือน นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคนประจําเรือมากกวารอยละ
25 ในครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยมีคนประจําเรือที่ไมเคยมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติบนเรือนั้นมากอนในระยะ 3 เดือนที่
ผานมา จะตองจัดใหมีการฝกปฏิบัติภายใน 1 สัปดาหหลังจากทีม่ กี ารเปลีย่ นคนประจําเรือ การฝกปฏิบตั เิ หลานี้
ควรมีการทดสอบแตละองคประกอบของแผน อาทิเชน ภัยคุกคามตอความปลอดภัยตามรายการที่แสดงไวใน
ยอหนา 8.9
13.7 ควรจัดใหมีการฝกซอมตาง ๆ รวมกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําบริษัท เจาหนาทีร่ กั ษา
ความปลอดภัยประจําทาเรือ หนวยงานที่เกี่ยวของของรัฐภาคี ตลอดจนเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจํา
เรือ (ถามี) อยางนอย 1 ครัง้ ตามปปฏิทนิ และแตละครัง้ ไมควรมีระยะหางกันเกินกวา 18 เดือน การฝกซอมเหลา
นีค้ วรมีการทดสอบการสือ่ สาร การประสานงาน ความพรอมของทรัพยากร และการตอบสนองตอเหตุการณท่ี
อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัย การฝกซอมอาจจะดําเนินการโดย
.1 เต็มรูปแบบหรือเหมือนจริง ;
.2 จําลองสถานการณบนโตะ หรือจัดสัมมนา ; หรือ
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.3 จัดรวมกับการฝกซอมอื่นๆ เชน การฝกการจัดการเหตุฉุกเฉิน หรือ การฝกซอมของหนวยงานอืน่ ๆ
ของรัฐเมืองทา
13.8

ทางการควรยอมรับการมีสวนรวมของบริษัทในการฝกซอมรวมกับรัฐภาคีอื่น

14
การรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของใหเปนไปตามที่กําหนดไวในสวนที่ 15, 16, และ 18
15
การประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือ
บททั่วไป
15.1 การประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรืออาจดําเนินการโดยองคกรรักษาความปลอดภัยที่ได
รับการยอมรับ อยางไรก็ตาม รัฐภาคีควรเปนผูอนุมัติรายงานการประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือ
ทีเ่ สร็จสมบูรณแลว
15.2 ถารัฐภาคีมอบหมายใหองคกรรักษาความปลอดภัยที่ไดรับการยอมรับดําเนินการทบทวนหรือตรวจ
สอบการปฏิบัติตามในการจัดทําการประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือ แลวองคกรรักษาความ
ปลอดภัยที่ไดรับการยอมรับนั้นไมควรมีความเกี่ยวของกับองคกรรักษาความปลอดภัยที่ไดรับการยอมรับอื่นที่จัด
ทําหรือชวยในการจัดทําการประเมินนั้น
15.3 รายงานการประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือควรระบุถึงองคประกอบภายในทาเรือดังตอไปนี้
.1 การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
.2 โครงสรางโดยรวม
.3 ระบบการคุมครองบุคคล
.4 นโยบายเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ
.5 ระบบวิทยุและการสือ่ สาร รวมทั้งระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
.6 โครงสรางพื้นฐานการขนสงที่เกี่ยวของ
.7 สาธารณูปโภค และ
.8 พืน้ ทีอ่ น่ื ๆ ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสี่ยงตอบุคคล หรือทรัพยสนิ หรือการปฏิบตั กิ ารภายในทาเรือ
หากถูกทําลายหรือใชเปนที่หลบซอนการตรวจ
15.4 ผูที่เกี่ยวของในการประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือควรจะสามารถขอความชวยเหลือ
จากผูเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับ
.1 ความรูเกี่ยวกับรูปแบบและภัยคุกคามตอการรักษาความปลอดภัยในปจจุบัน;
.2 การทําความรูจักและการตรวจหา อาวุธ วัตถุ และอุปกรณอนั เปนอันตราย;
.3 การทําความรูจักลักษณะและรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลที่อาจเปนภัยคุกคามตอการรักษา
ความปลอดภัย โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ;
.4 เทคนิคทีใ่ ชเพือ่ ทําลายหรือหลีกเลีย่ งมาตรการรักษาความปลอดภัย
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.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

วิธีการที่ทําใหเกิดเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัย
ผลกระทบของวัตถุระเบิดตอโครงสรางและบริการของทาเรือ
การรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
วิธีปฏิบัติทางดานธุรกิจของทาเรือ
การวางแผนฉุกเฉิน การเตรียมความพรอมและการจัดการในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ เชน รัว้
ระบบวิทยุและการสือ่ สาร รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร และเครือขาย
การขนสงและวิศวกรรมโยธา และ
การปฏิบตั กิ ารของเรือและทาเรือ

การระบุและการประเมินคาทรัพยสนิ และโครงสรางพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญในการปองกัน
15.5 การระบุและการประเมินคาทรัพยสินและโครงสรางพื้นฐานที่สาํ คัญเปนกระบวนการที่กาํ หนดความ
สําคัญของโครงสรางพื้นฐานและสิ่งติดตั้งตางๆที่มีตอการปฏิบัติงานของทาเรือ กระบวนการระบุและประเมิน
คานี้มีความสําคัญเพราะจะใชเปนพื้นฐานในการจัดทํามาตรการบรรเทาเหตุรายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยสินและ
โครงสรางพื้นฐานซึ่งการปองกันไมใหเกิดเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยเปนสิ่งที่สําคัญมาก
กวา กระบวนการนี้ควรคํานึงถึงการสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้น ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ของทาเรือ คุณคาในเชิง
สัญลักษณ และสิง่ ติดตัง้ ตางๆของรัฐบาล
15.6
การระบุและการประเมินคาเกีย่ วกับทรัพยสนิ และโครงสรางพืน้ ฐานใชเพือ่ กําหนดลําดับความสําคัญ
ในการปองกันทรัพยสนิ หรือโครงสรางพืน้ ฐานดังกลาว ขอพิจารณาหลักคือควรหลีกเลีย่ งมิใหเกิดการสูญเสียชีวติ
หรือการบาดเจ็บ นอกจากนีส้ ง่ิ สําคัญทีค่ วรพิจารณาคือทาเรือ โครงสรางพื้นฐาน หรือสิง่ ติดตัง้ เหลานัน้ สามารถ
ทํางานตอไปไดโดยปราศจากทรัพยสินดังกลาวหรือไม และจะใชเวลานานเทาใดจึงจะจัดหาทรัพยสินดังกลาว
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามปกติโดยเร็วเทาที่จะเปนไปได
15.7

ทรัพยสนิ และโครงสรางพื้นฐานที่ควรพิจารณาวามีความสําคัญในการปองกัน อาจรวมถึง
.1 ทางเขาออก ประตูเขา ชองทางและทีท่ อดสมอ พืน้ ทีท่ เ่ี รือใชกลับลําและเทียบทา
.2 สิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับสินคา สถานี พืน้ ทีจ่ ดั เก็บ และอุปกรณขนถายสินคา
.3 ระบบตางๆ เชน ระบบการจายกระแสไฟฟา ระบบวิทยุและการสือ่ สาร ระบบคอมพิวเตอร และ
เครือขาย
.4 ระบบการจัดการจราจรของเรือในทาเรือ และเครื่องชวยในการเดินเรือ
.5 โรงงานผลิตกระแสไฟฟา ทอทางสําหรับเคลือ่ นยายสินคา และน้าํ ประปา
.6 สะพาน ทางรถไฟ และถนน
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.7 เรือบริการของทาเรือ รวมทั้งเรือนํารอง เรือลากจูง และเรือลําเลียง
.8 อุปกรณและระบบรักษาความปลอดภัย และเตือนภัย
.9 บริเวณพืน้ น้าํ ทีอ่ ยูต ดิ กับทาเรือ
15.8 การระบุทรัพยสินและโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนอยางชัดเจนนั้นเปนสิ่งสําคัญในการประเมินความ
ตองการในการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ การจัดลําดับความสําคัญของมาตรการปองกัน และการตัดสินใจ
เกีย่ วกับการจัดสรรทรัพยากรในการปองกันทาเรือใหดขี น้ึ กระบวนการนีอ้ าจมีการหารือกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
กับสิ่งปลูกสรางที่อยูบริเวณใกลเคียงกับทาเรือ ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายภายในทาเรือ หรือถูกใชเพือ่ จุดมุง
หมายในการกอใหเกิดความเสียหายแกทา เรือหรือเพือ่ แอบซุม สังเกตุการณทา เรือหรือเพือ่ เบีย่ งเบนความสนใจ
การระบุภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นตอทรัพยสินและโครงสรางพื้นฐาน และแนวโนมของการเกิดเหตุรา ย
เพือ่ กําหนดและจัดลําดับความสําคัญของมาตรการรักษาความปลอดภัย
15.9 ควรระบุการกระทําที่อาจเปนภัยคุกคามตอความปลอดภัยของทรัพยสินและโครงสรางพื้นฐาน และวิธี
ดําเนินการของการกระทําเหลานั้น เพื่อใชประเมินจุดออนของทรัพยสินหรือสถานที่เกิดเหตุที่สงผลกระทบตอ
ความปลอดภัย และกําหนดตลอดจนจัดลําดับความสําคัญของความตองการในการรักษาความปลอดภัยเพื่อ
ชวยใหสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางเหมาะสม การระบุและการประเมินการกระทําและวิธี
ดําเนินการควรตัง้ อยูบ นพืน้ ฐานของปจจัยหลายประการ รวมทั้งการประเมินภัยคุกคามโดยหนวยงานของรัฐบาล
การระบุและการประเมินภัยคุกคามจะชวยใหผูที่ดําเนินการประเมินไมตองใชสถานการณจําลองที่เลวรายที่สุด
ในการวางแผนและการจัดสรรทรัพยากร
15.10 การประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือควรรวมถึงการประเมินที่จัดทําโดยการปรึกษาหารือ
กับองคกรรักษาความปลอดภัยแหงชาติที่เกี่ยวของเพื่อกําหนด
.1 สวนของทาเรือรวมทั้งเรือที่เขามาใชทาเรือซึ่งทําใหนาจะเปนเปาหมายของการโจมตี
.2 ผลทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการโจมตีทา เรือในดานการสูญเสียชีวติ ความเสียหายตอทรัพยสนิ และการ
ชะงักงันทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ การทําใหระบบการขนสงหยุดชะงัก
.3 ความสามารถและความตั้งใจของผูที่มีแนวโนมจะโจมตี
.4 ประเภทหรือรูปแบบของการโจมตี เพื่อนํามาใชในการประเมินระดับของความเสี่ยง ซึ่งใชจัดทํา
มาตรการรักษาความปลอดภัย
15.11 การประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือควรพิจารณาภัยคุกคามทีอ่ าจเปนไปไดทง้ั หมด ซึ่ง
อาจรวมถึงเหตุการณทอ่ี าจสงผลกระทบตอความปลอดภัยประเภทตางๆ ดังนี้
.1 ความเสียหายตอ หรือการถูกทําลายของทาเรือ หรือเรือโดยวิธตี า งๆ เชน การลอบวางระเบิด การ
วางเพลิง การกอวินาศกรรม หรือ การทําลายทรัพยสิน

78

.2 การปลนหรือยึดเรือ หรือบุคคลบนเรือ
.3 การเขาไปยุงเกี่ยวกับสินคา อุปกรณหรือระบบของเรือ หรือของใชประจําเรือทีส่ าํ คัญโดยไมไดรบั
อนุญาต
.4 การเขาไปหรือใชสง่ิ ของโดยไมไดรบั อนุญาต รวมทัง้ กรณีของผูท แ่ี อบขึน้ เพือ่ เดินทางไปกับเรือ
.5 การลักลอบนําอาวุธหรืออุปกรณ รวมทัง้ อาวุธทีม่ ฤี ทธิท์ าํ ลายลางสูงขึน้ ไปบนเรือ
.6 การใชเรือเพือ่ บรรทุกหรือขนผูท ต่ี ง้ั ใจกอเหตุการณทอ่ี าจสงกระทบตอความปลอดภัย และ
อุปกรณของบุคคลเหลานัน้
.7 การใชเรือเปนอาวุธหรือเปนเครือ่ งมือกอเหตุทท่ี าํ ใหเกิดความเสียหายหรือการทําลาย
.8 การปดทางเขาทาเรือ ประตูกน้ั น้าํ ชองทางเดินเรือ เปนตน
.9 การโจมตีดวยอาวุธนิวเคลียร อาวุธชีวภาพ และสารเคมี
15.12 กระบวนการดังกลาวควรจะมีการปรึกษาหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางที่
อยูใ กลเคียงกับทาเรือซึง่ อาจกอใหเกิดความเสียหายตอทาเรือ หรือถูกใชเปนทีแ่ อบซุม สังเกตุการณหรือเพือ่ เบีย่ ง
เบนความสนใจ
การระบุ การเลือก และการจัดลําดับความสําคัญของมาตรการตอตาน และการเปลีย่ นแปลงขัน้ ตอน
การปฏิบัติ และระดับของประสิทธิผลในการลดจุดออน
15.13 ควรมีการระบุและการจัดลําดับความสําคัญของมาตรการตอตานเพื่อใหแนใจวามีการนํามาตรการ
รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิผลมากที่สุดมาใชในการลดจุดออนของทาเรือ หรือการปฏิบตั กิ ารระหวางเรือ
และทาเรือตอภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
15.14 ควรเลือกมาตรการรักษาความปลอดภัยบนพื้นฐานของปจจัยตางๆ เชน ปจจัยทีช่ ว ยลดโอกาสของการ
ถูกโจมตีและควรประเมินมาตรการดังกลาวโดยใชขอมูลดังตอไปนี้
.1 การสํารวจ การตรวจ และการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย
.2 การปรึกษาหารือกับเจาของ และผูป ระกอบการทาเรือ และเจาของ/ผูป ระกอบการของสิง่ ปลูก
สรางที่อยูบริเวณใกลเคียงหากเห็นสมควร
.3 ขอมูลในอดีตเกีย่ วกับเหตุการณทอ่ี าจสงผลกระทบตอการรักษาความปลอดภัย
.4 การปฏิบัติการภายในทาเรือ
การระบุจดุ ออนของทาเรือ
15.15 การระบุจุดออนในโครงสรางทางกายภาพ ระบบการคุม ครองบุคคล กระบวนการตางๆ หรือพืน้ ทีอ่ น่ื ๆที่
อาจกอใหเกิดเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยที่สามารถนําไปใชในการกําหนดทางเลือกเพื่อ
กําจัดหรือลดจุดออนเหลานั้น ตัวอยางเชน การวิเคราะหแสดงถึงจุดออนในระบบรักษาความปลอดภัยของทา
เรือ หรือโครงสรางพืน้ ฐานทีไ่ มมกี ารปองกัน เชน ระบบน้าํ ประปา สะพาน เปนตน ซึ่งสามารถแกไขไดดวยมาตร
การทางกายภาพ สิง่ กีดขวางถาวร สัญญาณเตือน อุปกรณเตือนภัยฯลฯ
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15.16

การระบุจุดออนของทาเรือควรมีการพิจารณาถึงปจจัยดังตอไปนี้
.1 ทางเขาสูท า เรือและเรือทีจ่ อดเทียบทาทีท่ า เรือทัง้ ทางน้าํ และบนฝง
.2 โครงสรางโดยรวมของสะพานเทียบเรือ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
.3 มาตรการรักษาความปลอดภัยและขัน้ ตอนการปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยูใ นปจจุบนั รวมทั้งระบบการแสดงตัว
.4 มาตรการรักษาความปลอดภัยและขัน้ ตอนการปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยูใ นปจจุบนั ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับ
บริการและสาธารณูปโภคตางๆของทาเรือ
.5 มาตรการปองกันอุปกรณวิทยุและการสื่อสาร การบริการและสาธารณูปโภคตางๆของทาเรือ
รวมทัง้ ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
.6 พื้นที่ใกลเคียงที่อาจถูกใชระหวางหรือเพื่อการโจมตี
.7 ความตกลงกับบริษทั รักษาความปลอดภัยเอกชนทีใ่ หบริการรักษาความปลอดภัยทางน้าํ และบน
ฝงที่มีอยูในปจจุบัน
.8 นโยบายใดๆทีข่ ดั หรือแยงกันระหวางมาตรการและขัน้ ตอนการปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วกับความปลอดภัย
และมาตรการและขัน้ ตอนการปฏิบตั หิ นาทีเ่ กีย่ วกับการรักษาความปลอดภัย
.9 ทาเรือและการมอบหมายหนาทีใ่ นการรักษาความปลอดภัยทีข่ ดั แยงกัน
.10 การใชบังคับ และขอจํากัดของบุคลากร
.11 ขอบกพรองทีค่ น พบระหวางการฝกอบรมและการฝกปฏิบตั ิ และ
.12 ขอบกพรองทีค่ น พบระหวางการปฏิบตั งิ านประจําวันหลังจากเกิดเหตุการณทอ่ี าจสงผลกระทบ
ตอความปลอดภัยหรือการเตือนภัย รายงานเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัย การฝกซอม
มาตรการควบคุม การตรวจสอบฯลฯ
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แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ

บททั่วไป
16.1 การจัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือเปนความรับผิดชอบของเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอด
ภัยประจําทาเรือ และแมวาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทาเรือจะไมจําเปนตองปฏิบัติหนาที่ทั้งหมด
ดวยตนเอง แตความรับผิดชอบขั้นสุดทายในการดูแลใหการปฏิบตั หิ นาทีด่ งั กลาวเปนไปอยางถูกตองยังคงเปน
ของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทาเรือ
16.2 เนือ้ หาของแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือแตละฉบับอาจมีความแตกตางกันขึน้ อยูก บั สภาพ
การณเฉพาะของทาเรือทีอ่ ยูใ นบังคับของแผนนี้ การประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือ จะแสดงถึง
ลักษณะเฉพาะและความเสีย่ งตอความปลอดภัยของทาเรือนัน้ ซึ่งทําใหจําเปนตองแตงตั้งเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยประจําทาเรือและจัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ ในการจัดทําแผนการรักษาความ
ปลอดภัยของทาเรือจําเปนตองทราบถึงลักษณะดังกลาวและขอพิจารณาที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
อื่นๆทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ ซึ่งจะตองระบุไวในแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือเพื่อให
สามารถกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุฝาฝนการรักษาความ
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ปลอดภัยและผลอันสืบเนื่องจากความเสี่ยงตางๆ รัฐภาคีอาจจัดทําคําแนะนําในการจัดทําและเนื้อหาของแผน
การรักษาความปลอดภัยของทาเรือดวย
16.3

แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือทุกฉบับควร
.1 แสดงรายละเอียดขององคกรที่ทําหนาที่รักษาความปลอดภัยของทาเรือนั้น
.2 แสดงรายละเอียดความสัมพันธขององคกรทีท่ าํ หนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยกับหนวยงานทีเ่ กีย่ ว
ของอืน่ ๆและระบบการสือ่ สารทีจ่ าํ เปนเพือ่ ใหองคกรฯ สามารถปฏิบตั อิ ยางมีประสิทธิผลและมี
ความตอเนื่อง และมีความสัมพันธกบั ฝายทีเ่ กีย่ วของอืน่ ๆ รวมถึงเรือทีอ่ ยูใ นทาเรือ
.3 แสดงรายละเอียดของมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานระดับที่ 1 ทั้งในดานการปฏิบัติการ
และทางกายภาพซึ่งจะนํามาใช
.4 แสดงรายละเอียดของมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมซึ่งจะชวยใหทาเรือสามารถปรับ
ระดับการรักษาความปลอดภัยไปสูระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ได โดยไมชักชา
.5 ใหมกี ารทบทวนหรือตรวจสอบแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรืออยางสม่าํ เสมอและมีการ
ปรับปรุงแกไขแผนฯ เพือ่ ใหสอดคลองกับประสบการณทไ่ี ดรบั หรือสถานการณทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
และ
.6 แสดงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดทํารายงาน เพื่อนําเสนอผูประสานงานของรัฐภาคี

16.4 การจัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือที่มีประสิทธิผลจะตองอาศัยการประเมินประเด็นทั้ง
หมดที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยของทาเรืออยางถี่ถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองมีความเขาใจอยาง
ลึกซึง้ ในลักษณะทางกายภาพและปฏิบตั กิ ารของทาเรือแตละแหง
16.5 รัฐภาคีจะตองอนุมัติแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือของทาเรือที่อยูภายใตอํานาจอธิปไตย
ของตน โดยรัฐภาคีจะตองจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อใชประเมินประสิทธิผลอยางตอเนื่องของแผนการรักษา
ความปลอดภัยของทาเรือ แตละแผน และอาจกําหนดใหตองมีการปรับปรุงแกไขแผน PFSP กอนการอนุมตั แิ ผน
ในครั้งแรกหรือภายหลังการอนุมัติแผน แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือจะตองมีบทบัญญัตใิ หเก็บรักษา
บันทึกสถานการณทอ่ี าจสงผลกระทบตอความปลอดภัยและภัยคุกคาม การทบทวน การตรวจสอบ การฝกอบรม
การฝกปฏิบตั ิ และการฝกซอมดานการรักษาความปลอดภัยไวเปนหลักฐานเพื่อแสดงวาไดมีการปฏิบัติตามขอ
กําหนด ดังกลาวจริง
16.6 มาตรการรักษาความปลอดภัยที่บรรจุในแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือควรมีผลทางปฏิบัติ
ภายในชวงเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่แผนฯ ไดรบั อนุมตั ิ และแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือควร
กําหนดเวลาทีม่ าตรการแตละอยางมีผลทางปฏิบตั ิ หากมีความเปนไปไดที่จะเกิดความลาชาใด ๆ ในการปฏิบัติ
ตามบทบัญญัตขิ องแผน ฯ จะตองมีการหารือกับรัฐภาคีผูรับผิดชอบในการอนุมัติแผนการรักษาความปลอดภัย
ของทาเรือนัน้
และตองจัดใหมมี าตรการรักษาความปลอดภัยชัว่ คราวทีม่ รี ะดับการรักษาความปลอดภัยเทียบ
เทากับมาตรการปกติ ซึ่งมาตรการชั่วคราวนี้ควรกําหนดใหใชไดในชวงเวลาหนึ่งตามที่ตกลงกันเทานั้น
16.7 การใชอาวุธยุทโธปกรณตา ง ๆ บนหรือใกลเรือและในเขตทาเรืออาจกอใหเกิดความเสีย่ งตอความ
ปลอดภัยมากเปนพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับวัตถุอนั ตรายบางชนิด จึงควรตองมีการ
พิจารณาอยางรอบคอบเปนพิเศษ ในกรณีที่รัฐภาคีเห็นวามีความจําเปนตองใชเจาหนาที่ติดอาวุธในพื้นที่
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ดังกลาว รัฐภาคีนั้นควรกําหนดใหมีการมอบอํานาจและการฝกอบรมที่เหมาะสมแกเจาหนาที่เหลานี้ในการใช
อาวุธ และเจาหนาทีเ่ หลานีค้ วรตระหนักถึงความเสีย่ งตอความปลอดภัยซึง่ เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ หากรัฐภาคีใหอาํ นาจ
ในการใชอาวุธยุทโธปกรณก็ควรจัดทําคูมือความปลอดภัยในการใชอาวุธนี้ดวย ซึ่งแผนการรักษาความปลอดภัย
ของทาเรือจะตองมีขอกําหนดโดยเฉพาะในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวของกับการใชมาตรการดัง
กลาวกับเรือที่บรรทุกสินคาอันตรายหรือวัตถุอันตราย
การจัดองคกรและการปฏิบตั หิ นาทีก่ ารรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
16.8 นอกเหนือจากแนวทางทีก่ ลาวถึงในวรรคที่ 16.3 แลว แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือควร
กําหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับระดับของการรักษาความปลอดภัยทุกระดับ ดังตอไปนี้
.1 บทบาทและโครงสรางขององครกั ษาความปลอดภัยของทาเรือ
.2 หนาที่ ความรับผิดชอบ และขอกําหนดดานการฝกอบรม สําหรับเจาหนาทีข่ องทาเรือทัง้ หมด ซึ่งมี
บทบาทในการรักษาความปลอดภัย และมาตรการปฏิบตั ิ เพือ่ ใหสามารถประเมินประสิทธิผลของ
เจาหนาที่แตละคนได
.3 ความสัมพันธระหวางองคกรรักษาความปลอดภัยของทาเรือกับหนวยงานที่รับผิดชอบ ในดาน
การรักษาความปลอดภัยทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น
.4 ระบบการสือ่ สารเพือ่ ใหมกี ารสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิผลและมีความตอเนือ่ ง ระหวางเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยประจําทาเรือ เรือภายในเขตทาเรือ และกับหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบในดานการรักษา
ความปลอดภัยทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นตามความเหมาะสม
.5 ขัน้ ตอนการปฏิบตั หิ รือมาตรการรักษาความปลอดภัยทีจ่ าํ เปน เพือ่ ใหมกี ารสือ่ สารดังกลาว
อยางตอเนื่องตลอดเวลา
.6 ขั้นตอนการปฏิบัติและวิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาขอมูลที่มีความออนไหวตอการรักษาความ
ปลอดภัย ทัง้ ทีอ่ ยูใ นรูปเอกสารและในรูปอิเล็กทรอนิกส
.7 ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อใชประเมินความมีประสิทธิผลอยางตอเนื่องของมาตรการ ขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิ และอุปกรณที่ใชในการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการตรวจหาและการจัดการกับ
อุปกรณทไ่ี มทาํ งานหรือทํางานผิดปกติ
.8 ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อใหมีการนําเสนอและการประเมินรายงานที่เกี่ยวกับการฝาฝนความ
ปลอดภัยหรือเรือ่ งสําคัญทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัย
.9 ขัน้ ตอนการปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วกับการขนถายสินคา
.10 ขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดสงของใชประจําเรือ
.11 ขัน้ ตอนการปฏิบตั เิ พือ่ ดูแลรักษาและปรับปรุงบันทึกรายการสินคาอันตรายและวัตถุอนั ตราย และ
สถานทีจ่ ดั เก็บภายในเขตทาเรือ
.12 วิธกี ารเตือนภัยและเรียกใชบริการตรวจการณทางน้าํ และหนวยคนหาพิเศษซึง่ รวมถึงการคนหา
วัตถุระเบิดและการคนหาใตน้ํา
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.13 ขั้นตอนการปฏิบัติในการใหความชวยเหลือแกเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําเรือในการ
ยืนยันสถานภาพของผูท จ่ี ะประสงคจะขึน้ เรือ เมื่อมีการรองขอ
.14 ขั้นการปฏิบัติในการอํานวยความสะดวกในการขึ้นฝงของคนประจําเรือ หรือการเปลีย่ นคน
ประจําเรือ ตลอดจนการขึน้ ไปบนเรือของผูม าติดตอซึง่ รวมถึงผูแ ทนองคกรดานแรงงาน และ
สวัสดิการของคนประจําเรือ
16.9 สวนทีเ่ หลือของสวนที่ 16 จะกลาวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยทีส่ ามารถนํามาใชกบั ระดับการ
รักษาความปลอดภัยแตละระดับ ซึ่งครอบคลุมถึง
.1 การเขาไปในเขตทาเรือ
.2 เขตหวงหามภายในทาเรือ
.3 การขนถายสินคา
.4 การจัดสงของใชประจําเรือ
.5 การขนถายสัมภาระที่บุคคลไมไดถือไปกับตัว
.6 การกํากับดูแลการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
การผานเขาไปในเขตทาเรือ
16.10 แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือจะตองกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยซึ่งครอบคลุมถึง
วิธกี ารผานเขาไปในเขตทาเรือในทุกรูปแบบตามทีไ่ ดระบุไวในการประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือ
16.11 ในแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือแตละแผนควรมีการกําหนดเขตหวงหาม หรือหามเขา ตาม
ความเหมาะสมซึง่ จะใชกบั การรักษาความปลอดภัยแตละระดับ และในการรักษาความปลอดภัยแตละระดับก็
ควรมีการกําหนดประเภทของการจํากัดหรือหามเขาที่จะนํามาใช และวิธีการใชบังคับ
16.12 แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือควรกําหนดวิธีการแสดงตัวเพื่อเขาไปในเขตทาเรือ และสําหรับ
บุคคลที่จะอยูในเขตทาเรือโดยไมกอเหตุอันตรายใดๆสําหรับการรักษาความปลอดภัยแตละระดับโดยอาจจัดทํา
ระบบการแสดงตัวทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใหมกี ารแสดงตัวทัง้ ชนิดชัว่ คราวและถาวรสําหรับเจาหนาทีข่ องทาเรือ และ
สําหรับผูมาติดตอตามลําดับ หากสามารถกระทําไดระบบการแสดงตัวใด ๆ ของทาเรือควรมีการประสานงานกับ
ระบบการแสดงตัวของเรือทีม่ าเขาเทียบทาเปนประจํา ผูโดยสารควรจะสามารถใชหลักฐานการแสดงตัว เชน
บัตรผานขึน้ เรือ ตั๋วโดยสาร ฯลฯ ได แตไมควรไดรับอนุญาตใหเขาไปในเขตหวงหามโดยไมมีการควบคุมดูแล
แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือควรกําหนดบทบัญญัติท่ีใหมีการปรับปรุงระบบการแสดงตัวใหทนั สมัย
อยางสม่ําเสมอ และการฝาฝนตอขัน้ ตอนการปฏิบตั ดิ งั กลาวควรจะตองมีการลงโทษทางวินยั อยางเครงครัด
16.13 ไมควรอนุญาตใหผทู ไ่ี มประสงคหรือไมสามารถแสดงตัวและ/หรือ ยืนยันจุดมุงหมายในการมา
ติดตอทาเรือเมื่อถูกรองขอเขาไปเขตทาเรือ และควรรายงานการติดตอขอเขาไปในเขตทาเรือดังกลาวตอเจาหนา
ทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําทาเรือและตอหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดานความปลอดภัย ทั้งใน
ระดับ
ชาติและระดับทองถิ่น
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16.14
แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือจะตองกําหนดสถานที่สําหรับตรวจคนบุคคล ของใชสวนตัว
และยานพาหนะซึ่งควรจะอยูภายในอาคารเพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหดําเนินไปอยางตอ
เนื่องในทุกสภาพอากาศตามความถี่ที่กําหนดไวในแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ เมื่อตองมีการตรวจ
คนควรแยก บุคคล ของใชสวนตัว และยานพาหนะไปยังเขตกักกัน เขตขึน้ ลงเรือหรือพืน้ ทีจ่ อดรถโดยทันที
16.15
แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือควรกําหนดใหแยกพืน้ ทีส่ าํ หรับบุคคล และของใชสว นตัวที่
ไดผา นการตรวจสอบแลวออกจากสวนทีย่ งั ไมไดรบั การตรวจสอบ และหากเปนไปได ควรมีการแยกพื้นที่เฉพาะ
สําหรับผูโ ดยสารขาเขาและขาออก คนประจําเรือ และของใชสว นตัว เพื่อใหแนใจวาบุคคลที่ยังไมผานการตรวจ
สอบจะไมสามารถไปติดตอบุคคลที่ยังไมผานการตรวจสอบได
16.16
แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือควรกําหนดความถี่ของการใชระบบควบคุมทางเขาออก โดย
เฉพาะอยางยิง่ ในกรณีทม่ี กี ารใชระบบควบคุมดังกลาวแบบสุม ตรวจหรือเปนครัง้ คราว

การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1
16.17 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1 แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือควรกําหนดจควบ
คุมขึ้นโดยอาจใชมาตรการรักษาความปลอดภัย ดังตอไปนี้
.1 เขตหวงหาม ซึ่งควรมีการกําหนดขอบเขตโดยการกั้นรั้วหรือสิ่งกีดขวางตามมาตรฐานซึ่งไดรับการ
ยอมรับโดยรัฐภาคี
.2 การตรวจสอบหลักฐานการแสดงตัวของทุกคนที่ประสงคจะเขาไปภายในเขตทาเรือ ในสวนที่
เกี่ยวของกับเรือ ซึ่งรวมถึงผูโดยสาร คนประจําเรือและผูมาติดตออื่น ๆ และตองมีการยืนยันขอ
ทราบเหตุผลในการขอเขาไปภายในเขตทาเรือ โดยการตรวจสอบตาง ๆ เชน เอกสารแนะนําตัว
ตั๋วโดยสาร บัตรผานขึน้ เรือ ใบสั่งงาน ฯลฯ
.3 การตรวจสอบยานพาหนะของผูที่ประสงคจะเขาไปภายในเขตทาเรือ ในสวนที่เกี่ยวของกับเรือ
.4 การตรวจสอบหลักฐานการแสดงตัวของเจาหนาทีข่ องทาเรือ และผูร บั จางทีเ่ ขามาทํางาน
ภายในเขตทาเรือ และยานพาหนะ
.5 การจํากัดการเขาออกเพื่อไมใหผูที่ทาเรือไมไดจาง หรือผูท ไ่ี มไดทาํ งานในทาเรือ และไมสามารถ
แสดงหลักฐานการแสดงตัว เขาไปในเขตทาเรือโดยเด็ดขาด
.6 การดําเนินการตรวจคนบุคคล ของใชสวนตัว ยานพาหนะ และสวนประกอบอืน่ ๆ
.7 การระบุจุดผานเขาออกที่ไมไดใชเปนประจําซึ่งควรจะปดและล็อกอยางถาวร
16.18 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1 ผูที่ประสงคจะเขาไปภายในเขตทาเรือจะตองยอมใหตรวจ
คน ความถี่ของการตรวจคนดังกลาวรวมถึงการตรวจคนแบบสุมตรวจจะตองกําหนดไวในแผนการรักษาความ
ปลอดภัยของทาเรือทีไ่ ดรบั อนุมตั แิ ลว และตองไดรับอนุมัติจากรัฐภาคีนั้นเปนการเฉพาะ หากไมมีเหตุผลดาน
การรักษาความปลอดภัยที่ชัดเจนไมควรใหคนประจําเรือตรวจคนคนประจําเรือและของใชสวนตัวดวยกันเอง
การตรวจคนในทุกรูปแบบควรกระทําในลักษณะที่คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีของมนุษย
ขั้นพื้นฐาน
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การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2
16.19 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2 แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือควรกําหนดใหมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม ซึ่งอาจรวมถึง
.1 การจัดใหมีเจาหนาที่เพิ่มเติมประจําที่จุดผานเขาออกและตรวจการณโดยรอบเขตทาเรือ;
.2 การจํากัดจํานวนจุดผานเขาออกเขตทาเรือ และกําหนดจุดผานเขาออกที่ตองปดและวิธีการรักษา
ความปลอดภัยอยางเพียงพอ ;
.3 การจัดใหมีสิ่งกีดขวางการเขาออกที่จุดผานเขาออกที่ยังคงเปดใชงาน เชน การจัดใหมีไมกั้นรักษา
ความปลอดภัย ;
.4 การเพิ่มความถี่ในการตรวจคน บุคคล ของใชประจําตัว และยานพาหนะ ;
.5 การไมอนุญาตใหผูมาติดตอซึ่งไมสามารถแสดงหลักฐานการแสดงตัวที่เหมาะสมเขาไปในเขต
ทาเรือ
.6 การใชเรือตรวจการณ เพือ่ เพิม่ การรักษาความปลอดภัยทางน้าํ
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3
16.20 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3 ทาเรือควรปฏิบัติตามคําแนะนําของผูที่รับผิดชอบตอเหตุ
การณที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยหรือภัยคุกคามจากเหตุการณดังกลาว แผนการรักษาความปลอดภัย
ของทาเรือควรมีรายละเอียดมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งทาเรือสามารถนํามาใช โดยรวมมืออยางใกลชดิ
กับผูรับผิดชอบตอการรักษาความปลอดภัยดังกลาว และเรือที่จอดอยูภายในเขตทาเรือ ซึ่งอาจรวมถึง
.1 การหามเขาในเขตทาเรือทั้งหมด หรือบางสวน
.2 การอนุญาตใหผา นเขาออกไดเฉพาะผูท ร่ี บั ผิดชอบตอเหตุการณทอ่ี าจสงผลกระทบตอความ
ปลอดภัยหรือภัยคุกคาม
.3 การหามคนเดินเทาหรือยานพาหนะ สัญจรภายในเขตทาเรือทัง้ หมดหรือบางสวน
.4 การเพิม่ การตรวจการณรกั ษาความปลอดภัยภายในทาเรือตามความเหมาะสม
.5 การสั่งระงับการปฏิบัติการทาเรือภายในเขตทาเรือทั้งหมดหรือบางสวน
.6 การควบคุมทิศทางการเดินเรือภายในเขตทาเรือทั้งหมดหรือบางสวน
.7 การอพยพบุคคลออกจากทาเรือทั้งหมดหรือบางสวน
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เขตหวงหามภายในเขตทาเรือ
16.21 แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือจะตองกําหนดใหมีเขตหวงหามภายในเขตทาเรือโดยจะตอง
กําหนดขอบเขต ระยะเวลาที่ใชบังคับ มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ใชควบคุมการผานเขาออก และมาตร
การควบคุมซึ่งจะตองรวมถึงมาตรการที่กําหนดใหมีการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยในเขตหวงหามชั่ว
คราวทั้งกอนและหลังการกําหนดเขตหวงหามดังกลาว เขตหวงหามมีจุดมุงหมายเพื่อ
.1 คุมครองผูโดยสาร คนประจําเรือ เจาหนาทีข่ องทาเรือ และผูมาติดตอรวมถึงผูมาติดตอที่เรือ ;
.2 ปกปองทาเรือ
.3 ปกปองเรือ ทั้งที่มาใชบริการและใหบริการในเขตทาเรือ
.4 ปกปองสถานทีแ่ ละพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามออนไหวตอการรักษาความปลอดภัย ภายในเขตทาเรือ
.5 ปกปองอุปกรณและระบบรักษาความปลอดภัยและเตือนภัย และ
.6 ปองกันมิใหมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับสินคาและของใชประจําเรือ โดยไมไดรบั อนุญาต
16.22 แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือควรกําหนดใหเขตหวงหามทั้งหมดตองมีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยอยางชัดเจนเพื่อควบคุม
.1 การผานเขาออกของบุคคลทั่วไป
.2 การผานเขา การจอด การขนถายสินคาขึน้ ลงของยานพาหนะ
.3 การเคลื่อนไหว และการเก็บรักษา สินคาและของใชประจําเรือ และ
.4 ของใชสวนตัวและสัมภาระที่บุคคลไมไดถือไปกับตัว
16.23 แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือจะตองกําหนดใหเขตหวงหามทั้งหมดตองมีเครื่องหมายแสดง
ไวอยางชัดเจน ซึ่งแสดงใหเห็นวาเขตดังกลาวเปนเขตหวงหาม และการลวงล้าํ เขาไปในเขตดังกลาวโดยไมไดรบั
อนุญาตถือเปนการละเมิดตอการรักษาความปลอดภัย
16.24 กรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณการตรวจหาการบุกรุกโดยอัตโนมัติ อุปกรณดงั กลาวควรสงสัญญาณเตือน
ภัยไปยังศูนยควบคุมแหงหนึ่ง ซึง่ สามารถตอบรับตอสัญญาณดังกลาวได
16.25 เขตหวงหามอาจรวมถึง
.1 พืน้ ทีท่ ง้ั บนฝง และในน้าํ ทีอ่ ยูต ดิ กับตัวเรือ
.2 พืน้ ทีข่ น้ึ -ลงเรือ พื้นที่ซึ่งผูโดยสารและคนประจําเรือจะตองผานและอยู ซึง่ รวมถึงจุดตรวจ
คนตางๆ
.3 พื้นที่ซึ่งมีการขนถาย หรือเก็บรักษาสินคาและของใชประจําเรือ
.4 สถานทีซ่ ง่ึ มีการเก็บขอมูลทีม่ คี วามออนไหวตอการรักษาความปลอดภัยรวมถึงเอกสาร
เกี่ยวกับสินคา
.5 พืน้ ทีเ่ ก็บสินคาอันตรายและสารอันตราย
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.6 หองควบคุมระบบการจัดการจราจรทางน้าํ อาคารควบคุมทาเรือและการเดินเรือ รวมถึง
หองควบคุมการรักษาความปลอดภัยและการตรวจการณ
.7 พื้นที่เก็บอุปกรณรักษาความปลอดภัยและเตือนภัย
.8 การติดตัง้ อุปกรณไฟฟา วิทยุ และสือ่ สารตลอดจน อุปกรณเกีย่ วกับน้าํ และสาธารณูปโภคอืน่ ๆ
.9 สถานที่อื่นๆภายในเขตทาเรือ ซึ่งควรมีการหามเรือ ยานพาหนะ และบุคคลเขา
16.26 มาตรการรักษาความปลอดภัยอาจขยายไปถึงการจํากัดการเขาไปในสิ่งปลูกสรางที่ทาเรือไมสามารถ
สอดสองดูแลไดโดยตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1
16.27 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1 แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือจะตองกําหนดใหมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยสําหรับเขตหวงหามซึ่งอาจรวมถึง:
.1 ขอกําหนดใหมีสิ่งกีดขวางทางถาวรหรือชั่วคราวโดยรอบเขตหวงหามโดยจะตองมีมาตรฐานซึ่งรัฐ
ภาคีใหการยอมรับ ;
.2 ขอกําหนดใหจุดผานเขาออกจะตองมียามรักษาความปลอดภัยควบคุมดูแล เมือ่ เปดใชงาน
และจะตองสามารถปดล็อค หรือกั้นเมื่อไมไดใชงาน ;
.3 การจัดใหมีบัตรผานเขาออก ซึ่งจะตองใหบุคคลที่ผานขาออกเขตหวงหาม ติดแสดงไวตลอดเวลา
เมือ่ อยูใ นเขตหวงหามนัน้ ;
.4 การทําเครือ่ งหมายทีเ่ ห็นไดชดั เจนบนยานพาหนะทีอ่ นุญาต ใหผา นเขาในเขตหวงหาม;
.5 การจัดใหมีการเฝายามและการตรวจการณ;
.6 การจัดใหมีระบบการตรวจหาการบุกรุกโดยอัตโนมัติหรืออุปกรณเตือนภัยหรือระบบที่สามารถ
ตรวจหาลักลอบเขาในเขตหวงหาม หรือการเคลือ่ นไหวภายในเขตหวงหาม ; และ
.7 การควบคุมการเคลื่อนไหวของเรือภายในบริเวณของเรือที่มาใชทาเรือ
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2
16.28 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2 แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือจะตองกําหนดใหมี
การเพิ่มความถี่ และความเขมงวดในการกํากับดูแล และควบคุมการเขาออกเขตหวงหาม แผนการรักษาความ
ปลอดภัยของทาเรือจะตองกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม ซึ่งอาจรวมถึง
.1 การเสริมสิ่งกีดขวางหรือการกั้นรั้วโดยรอบเขตหวงหาม รวมถึงการใชยามตรวจการณ หรือ
อุปกรณตรวจหาการบุกรุกโดยอัตโนมัติ
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.2 การลดจํานวนจุดผานเขาออกเขตหวงหาม และเพิม่ การควบคุมในจุดผานเขาออก ที่ยังคงเปดใชงาน
.3 การหามจอดรถใกลกับเรือที่กําลังเทียบทา
.4 การเพิ่มความเขมงวดในการเขาออกเขตหวงหาม และการเคลือ่ นไหว และการเก็บรักษาสิ่งของใน
เขตหวงหาม
.5 การใชอุปกรณเตือนภัยเพื่อกํากับดูแลและบันทึกเหตุการณอยางตอเนื่อง
.6 การเพิ่มจํานวนและความถี่ของการตรวจการณ รวมถึงการตรวจการณทางน้ําตามแนวโดยรอบ
เขตหวงหาม และในพืน้ ทีเ่ ขตหวงหาม
.7 การกําหนดและควบคุมการเขาออกพื้นที่ซึ่งอยูติดกับเขตหวงหาม
.8 การหามเรือที่ไมไดรับอนุญาตไมใหเขาสูพื้นน้ําที่อยูติดกับเรือที่กําลังใชทาเรือ
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3
16.29 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3 ทาเรือจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูที่รับผิดชอบตอเหตุ
การณที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยหรือภัยคุกคามจากเหตุการณดังกลาว แผนการรักษาความปลอด
ภัยควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งทาเรือสามารถนํามาใชโดยรวมมืออยางใกลชิด
กับผูที่รับผิดชอบตอการรักษาความปลอดภัยดังกลาวและเรือภายในเขตทาเรือ ซึ่งอาจรวมถึง
.1 การจัดตั้งเขตหวงหามเพิ่มเติมภายในทาเรือ ในบริเวณที่มีแนวโนมจะเกิดเหตุการณที่อาจสงผล
กระทบตอความปลอดภัย หรือสถานทีซ่ ง่ึ เชือ่ วามีภยั คุกคาม ซึ่งหามผานเขา-ออก
.2 การเตรียมการตรวจคนพื้นที่เขตหวงหามโดยถือเปนสวนหนึ่งของการตรวจคนทาเรือทั้งหมดหรือ
บางสวน

การขนถายสินคา
16.30 มาตรการรักษาความปลอดภัยในสวนที่เกี่ยวของกับการขนถายสินคาจะตอง :
.1 ปองกันไมใหมีการเขาไปยุงเกี่ยวกับสินคาโดยไมไดรับอนุญาต
.2 ปองกันไมใหมกี ารรับหรือเก็บรักษาสินคาทีไ่ มใชสนิ คาทีจ่ ะทําการขนสงไวในเขตทาเรือ
16.31 มาตรการรักษาความปลอดภัยจะตองรวมถึงขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นการควบคุมรายการสินคาทีจ่ ดุ ผาน
เขา-ออกเขตทาเรือ และเมือ่ สินคาเขามาในเขตทาเรือแลว จะตองสามารถแสดงหลักฐานวาสินคาดังกลาวไดรบั
การตรวจสอบและยอมรับใหมกี ารบรรทุกลงเรือ หรือจัดเก็บเปนการชัว่ คราวในเขตหวงหาม ขณะทีย่ งั ไมถงึ เวลา
ขนถายลงเรือ ทั้งนี้ จะตองหามไมใหนําสินคาที่ยังไมมีกําหนดที่แนนอนในการบรรทุกลงเรือเขามาในเขตทาเรือ
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การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1
16.32 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1 แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือจะตองกําหนดให
มีมาตรการสําหรับใชระหวางการขนถายสินคา ซึง่ อาจรวมถึง :
.1 การตรวจสอบสินคา หนวยการขนสงสินคา และพืน้ ทีเ่ ก็บสินคาเปนประจําภายในเขตทาเรือ ทัง้
กอนและระหวางการปฏิบัติการขนถายสินคา ;
.2 การตรวจสอบเพือ่ ใหแนใจวาสินคาทีผ่ า นเขามาในเขตทาเรือ ตรงกับใบสงสินคาหรือเอกสาร
เกีย่ วกับสินคาอืน่ ๆทีใ่ ชแทนกันได;
.3 การตรวจคนยานพาหนะ และ
.4 การตรวจสอบการปดผนึก และวิธีการอื่น ๆทีใ่ ชเพือ่ ปองกันการเขาไปยุง เกีย่ วกับสินคาโดยไมได
รับอนุญาตระหวางการนําสินคาเขาสูเ ขตทาเรือ และการเก็บรักษาสินคาในเขตทาเรือ
16.33 การตรวจสอบสินคาอาจกระทําไดโดยวิธดี งั ตอไปนี้ :
.1 การตรวจสอบดวยสายตาหรือทางกายภาพ
.2 การใชอปุ กรณตรวจจับ/คนหา อุปกรณเครื่องกล หรือสุนขั ดมกลิน่
16.34 เมื่อมีการขนยายสินคาตามปกติหรือขนยายบอยๆ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําบริษัท หรือ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของประจําอาจปรึกษาหารือกับทาเรือและเห็นชอบใหมีการจัดการใหผูสงสินคา
ผูท ร่ี บั ผิดชอบในสินคา ดําเนินการตรวจสอบนอกสถานที่ ปดผนึก จัดทําตารางการขนสง จัดเตรียมเอกสารที่
ใชในการขนสง เปนตน การจัดการตาง ๆ เหลานี้ ตองแจงใหเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําทาเรือทีเ่ กีย่ ว
ของทราบและใหความเห็นชอบดวย
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2
16.35 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2 แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือจะตองกําหนดใหมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อใชระหวางการขนถายสินคาซึ่งอาจรวมถึง
.1 การตรวจสอบในรายละเอียดเกี่ยวกับสินคา หนวยของการขนสงสินคาและพืน้ ทีว่ างสินคา
.2 การตรวจสอบอยางเขมงวดตามความเหมาะสมเพื่อใหแนใจวามีเฉพาะสินคาที่มีเอกสารกํากับ
เทานัน้ ทีส่ ามารถผานเขามาในเขตทาเรือ การเก็บรักษาชั่วคราว และบรรทุกลงเรือ
.3 การตรวจคนยานพาหนะอยางเขมงวด และ
.4 การเพิ่มความถี่และรายละเอียดในการตรวจสอบผนึกหรือวิธีอื่น ๆ ทีใ่ ช เพื่อปองกันการเขาไปยุง
เกี่ยวกับสินคาโดยไมไดรับอนุญาต
16.36 การตรวจสอบสินคาโดยละเอียดอาจกระทําโดยใชวธิ กี ารทัง้ หมด หรือ บางสวน ดังตอไปนี้
.1 การเพิ่มความถี่และรายละเอียดของการตรวจสอบสินคา หนวยการขนสงสินคา และพืน้ ทีเ่ ก็บสิน
คาภายในเขตทาเรือ (ดวยการตรวจสอบดวยสายตาหรือทางกายภาพ)
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.2 การเพิ่มความถี่ในการใชอุปกรณตรวจจับ/ตรวจคน อุปกรณเครื่องกล หรือ สุนัขดมกลิ่นและ
.3 การประสานงานกับผูสงสินคาหรือผูรับผิดชอบอื่นๆเพื่อแจงใหทราบมาตรการรักษาความปลอด
ภัยทีเ่ พิม่ ขึน้ จากขอตกลงหรือขัน้ ตอนการปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยูแ ลว
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3
16.37 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3 ทาเรือจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูรับผิดชอบตอเหตุ
การณที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยหรือภัยคุกคามจากเหตุการณดังกลาว แผนการรักษาความปลอด
ภัยของทาเรือควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยซึ่งทาเรือสามารถนํามาใชโดยประสาน
งานอยางใกลชิดกับผูรับผิดชอบตอการรักษาความปลอดภัยดังกลาวและเรือภายในเขตทาเรือ ซึง่ อาจรวมถึง:
.1 การจํากัดหรือระงับการเคลือ่ นยายสินคาหรือการปฏิบตั กิ ารภายในเขตทาเรือทัง้ หมดหรือบาง
สวน หรือบนเรือบางลํา ; และ
.2 การตรวจสอบรายการสินคาอันตราย และวัตถุอันตรายที่เก็บรักษาไวในเขตทาเรือ และสถานที่
เก็บรักษา
การจัดสงของใชประจําเรือ
16.38 มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการจัดสงของใชประจําเรือจะตอง:
.1 มีดําเนินการตรวจสอบของใชประจําเรือ และความสมบูรณของหีบหอ
.2 ปองกันไมใหมีการรับของใชประจําเรือโดยไมมีการตรวจสอบ
.3 ปองกันการเขาไปยุงเกี่ยวกับสินคาโดยไมไดรับอนุญาต
.4 ปองกันไมใหมีการรับของใชประจําเรือโดยที่ไมมีการสั่งซื้อ
.5 กําหนดใหมีการตรวจคนยานพาหนะที่สงของใชประจําเรือ
.6 กําหนดใหมกี ารคุม กันยานพาหนะสงของ ภายในเขตทาเรือ
16.39 สําหรับเรือที่เขาเทียบทาเรืออยางสม่ําเสมออาจกําหนดใหมีขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับเรือ ผูจ ดั
หาสินคาและทาเรือโดยใหครอบคลุมถึงการแจงเวลาสงมอบตลอดจนการออกเอกสารที่เกี่ยวของ โดยจะตองมี
วิธกี ารเพือ่ ยืนยันวาของใชประจําเรือทีส่ ง มามีหลักฐานการสัง่ ซือ้ แนบมาดวย
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1
16.40 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1 แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือจะตองกําหนดใหมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ใชควบคุมการจัดสงของใชประจําเรือ ซึ่งอาจรวมถึง :
.1 การตรวจสอบของใชประจําเรือ:
.2 การแจงรายละเอียดของสินคาทีบ่ รรทุก รายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานขับรถ และเลขทะเบียนรถ
ใหทราบลวงหนา ; และ
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.3 การตรวจคนยานพาหนะที่มาสงของ
16.41 การตรวจสอบของใชประจําเรืออาจกระทําไดโดยวิธีการทั้งหมด หรือบางสวน ดังตอไปนี้ :
.1 การตรวจสอบดวยสายตา และทางกายภาพ;
.2 การใชอปุ กรณตรวจจับ/ตรวจหา อุปกรณเครือ่ งกล หรือ สุนัขดมกลิ่น

การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2
16.42 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2 แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือจะตองกําหนดใหมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มการควบคุมการจัดสงของใชประจําเรือ ซึ่งอาจรวมถึง :
.1 การตรวจสอบของใชประจําเรือในรายละเอียด;
.2 การตรวจคนยานพาหนะที่มาสงของในรายละเอียด ;
.3 การประสานงานกับคนประจําเรือเพื่อตรวจสอบการสั่งของโดยเปรียบเทียบกับเอกสารการสงของ
กอนอนุญาตใหนําของเขามาในเขตทาเรือ และ
.4 การคุมกันยานพาหนะสงของภายในเขตทาเรือ
16.43 การตรวจสอบของใชประจําเรือในรายละเอียดอาจกระทําโดยใชวิธกี ารทัง้ หมดหรือบางสวน ดังตอไปนี้
.1 การเพิ่มความถี่ และรายละเอียดของการตรวจคนยานพาหนะสงของ;
.2 การเพิม่ การใชอปุ กรณตรวจจับ/ ตรวจหา อุปกรณเครื่องกล หรือ สุนัขดมกลิ่น และ
.3 การจํากัดหรือหามนําของใชประจําเรือที่จะไมนําออกจากเขตทาเรือภายในเวลาที่กําหนด เขา
มาในเขตทาเรือ
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3
16.44 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3 ทาเรือควรปฏิบัติตามคําแนะนําของผูรับผิดชอบตอเหตุ
การณที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยหรือภัยคุกคามจากเหตุการณดังกลาว โดยแผนการรักษาความ
ปลอดภัยของทาเรือควรแสดงรายละเอียดของมาตรการรักษาความปลอดภัยซึ่งทาเรืออาจนํามาใชโดยประสาน
งานอยางใกลชิดกับผูรับผิดชอบตอการรักษาความปลอดภัยดังกลาวและเรือในเขตทาเรือ ซึ่งอาจรวมถึงการ
เตรียมการเพื่อจํากัดหรือระงับการจัดสงของใชประจําเรือภายในเขตทาเรือทั้งหมดหรือบางสวน

การขนถายสัมภาระที่บุคคลไมไดถือไปกับตัว
16.45 แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือควรกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยทีจ่ ะนํามาใชเพือ่ ให
แนใจวาสัมภาระทีบ่ คุ คลไมไดถอื ไปกับตัว (ไดแก สัมภาระใดๆ รวมถึงของใชสวนตัวซึ่งไมไดอยูกับผูโดยสาร
หรือคนประจําเรือ ณ. จุดทีม่ กี ารตรวจสอบ หรือตรวจคน) มีการระบุเจาของและมีการตรวจตามความเหมาะสม
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ซึ่งรวมถึงการตรวจคนกอนที่จะยอมใหเขาไปในทาเรือและกอนการขนถายระหวางทาเรือกับเรือ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
การจัดการในการเก็บรักษา ทั้งนี้ สัมภาระดังกลาวไมจําเปนตองผานการตรวจโดยทาเรือ และเรือ และในกรณีท่ี
ทั้งสองฝายมีการติดตั้งอุปกรณตรวจที่เหมาะสม ความรับผิดชอบในการตรวจควรเปนของทาเรือ ความรวมมือ
อยางใกลชิดกับเรือเปนสิ่งที่จําเปนและควรมีขั้นตอนการดําเนินการที่ทําใหแนใจไดวา สัมภาระที่บุคคลไมไดถือ
ไปกับตัวไดรับการขนถายอยางปลอดภัยหลังจากผานการตรวจแลว
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1
16.46 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1 แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือควรกําหนดมาตร
การรักษาความปลอดภัยที่จะนํามาใชกับสัมภาระที่บุคคลไมไดถือไปกับตัวเพื่อใหแนใจวาสัมภาระดัง
กลาว ไดรบั การตรวจหรือตรวจคน ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจดวยเครื่องเอ็กซเรย 100%
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2
16.47 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2 แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือควรกําหนดมาตร
การรักษาความปลอดภัยเพิม่ เติมทีจ่ ะนํามาใชกบั สัมภาระทีบ่ คุ คลไมไดถอื ไปกับตัวซึง่ ควรจะรวมถึง
การตรวจสัมภาระทีบ่ คุ คลไมไดถอื ไปกับตัวทัง้ หมดดวยเครือ่ งเอ็กซเรย 100 %
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3
16.48 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3 ทาเรือควรปฏิบัติตามคําแนะนําของผูรับผิดชอบตอเหตุ
การณที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยหรือภัยคุกคามจากเหตุการณดังกลาว แผนการรักษาความ
ปลอดภัยของทาเรือควรกําหนดรายละเอียดของมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ทาเรือจะนํามาใช โดย
รวมมืออยางใกลชิดกับผูรับผิดชอบตอการรักษาความปลอดภัยดังกลาวและเรือในเขตทาเรือ ซึ่งอาจ
รวมถึง:
.1 การกําหนดใหมกี ารตรวจสัมภาระทีบ่ คุ คลไมไดถอื ไปกับตัวอยางเขมงวดมากยิง่ ขึน้ ตัวอยางเชน
การใชเครื่องเอ็กซเรยตรวจสัมภาระนั้นอยางนอยสองมุม
.2 การจัดเตรียมเพือ่ จํากัดหรือหามการขนถายสัมภาระทีบ่ คุ คลไมไดถอื ไปกับตัว และ
.3 การปฏิเสธไมรับสัมภาระที่บุคคลไมไดถือไปกับตัวเขาไปในเขตทาเรือ
การกํากับดูแลการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
16.49 องคกรรักษาความปลอดภัยของทาเรือจะตองมีความสามารถในการกํากับดูแลทาเรือและทางเขาสูทา
เรือในบริเวณใกลเคียงทั้งทางบกและทางน้ําตลอดเวลา รวมทั้งในเวลากลางคืนและชวงเวลาที่มีขอ
จํากัดดานการมองเห็น เขตหวงหามภายในทาเรือ เรือที่อยูในเขตทาเรือ และพืน้ ทีโ่ ดยรอบตัวเรือ การ
กํากับดูแลอาจกระทําไดโดยใชวิธีดังตอไปนี:้
.1 ไฟแสงสวาง;
.2 ยามรักษาความปลอดภัย รวมถึง การเดินตรวจการณ การใชรถ และเรือตรวจการณ และ
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.3 อุปกรณตรวจหาการบุกรุกโดยอัตโนมัติ และอุปกรณเตือนภัยตาง ๆ

16.50 เมื่อมีการนําอุปกรณตรวจหาการบุกรุกโดยอัตโนมัติมาใช ควรใชสัญญาณเตือนภัยที่เปนสัญญาณ
เสียงและ/หรือสามารถมองเห็นไดทบ่ี ริเวณทีม่ กี ารสอดสองดูแลอยางตอเนือ่ ง
16.51 แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือตองกําหนดใหมีขั้นตอนการปฏิบัติและอุปกรณที่จําเปนตองใช
สําหรับการรักษาความปลอดภัยแตละระดับ ตลอดจนวิธกี ารทีท่ าํ ใหแนใจวาอุปกรณดงั กลาวจะสามารถปฏิบตั ิ
งานไดอยางตอเนื่อง รวมถึงการพิจารณาผลกระทบของสภาพอากาศหรือการตัดระบบ
ไฟฟาดวย
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1
16.52 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1 แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือจะตองกําหนดใหมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่จะนํามาใช ซึง่ อาจประกอบดวยไฟแสงสวาง ยามรักษาการณ หรืออุปกรณ
รักษาความปลอดภัย และอุปกรณเตือนภัยรวมกันเพือ่ ชวยใหเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยของทาเรือสามารถ:
.1 สังเกตการณพื้นที่ของทาเรือโดยรวม รวมถึงทางเขาสูทาเรือทั้งบกและทางน้ํา;
.2 สังเกตการณจุดผานเขาออก สิ่งกีดขวางและเขตหวงหาม; และ
.3 ควบคุมดูแลพื้นที่ และการเคลื่อนไหวตาง ๆ รอบตัวเรือที่อยูภายในเขตทาเรือรวมถึงการเพิ่มกําลัง
ไฟแสงสวางของเรือเอง
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2
16.53 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2 แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือจะตองกําหนดใหมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม เพื่อนํามาใชเพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมดูแลและเฝาระวัง ซึ่ง
อาจรวมถึง ;
.1 การเพิ่มรัศมีและความเขมของไฟแสงสวาง และอุปกรณเตือนภัยซึง่ รวมถึง
การจัดใหมีไฟแสงสวาง และพืน้ ทีต่ รวจการณมากขึน้
.2 การเพิ่มความถี่ของการเดินตรวจการณ และการตรวจการณดวยรถและเรือ
.3 การแตงตั้งเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อควบคุมดูแลและตรวจการณ
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3
16.54 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3 ทาเรือควรปฏิบัติตามคําแนะนําของผูรับผิดชอบตอเหตุ
การณที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยหรือภัยคุกคามจากเหตุการณดังกลาว แผนการรักษาความปลอด
ภัยของทาเรือควรแสดงรายละเอียดมาตรการรักษาความปลอดภัยซึ่งทาเรืออาจนํามาใช โดยประสานงานอยาง
ใกลชิดกับผูรับผิดชอบตอการรักษาความปลอดภัยดังกลาวและเรือในเขตทาเรือ ซึ่งอาจรวมถึง :
.1 การเปดไฟแสงสวางทั้งหมดภายในหรือการจัดใหมีไฟแสงสวางภายในอาณาบริเวณของทาเรือ
ทั้งหมด ;
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.2 การเปดอุปกรณเตือนภัยทัง้ หมดทีช่ ว ยใหสามารถบันทึกกิจกรรม/เหตุการณตา ง ๆ ที่เกิดขึ้นภาย
ในหรือใกลกบั เขตทาเรือ ; และ
.3 การจัดใหอุปกรณเตือนภัยมีชวงเวลาในการบันทึกอยางตอเนื่องนานที่สุด
ระดับการรักษาความปลอดภัยที่แตกตางกัน
16.55 แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือจะตองกําหนดรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติและมาตร
การรักษาความปลอดภัยที่ทาเรือสามารถนํามาใชได หากทาเรือกําหนดระดับการรักษาความปลอดภัย
ที่ต่ํากวาระดับการรักษาความปลอดภัยที่ใชกับเรือ
กิจกรรมที่ไมอยูในบังคับของประมวลขอบังคับนี้
16.56 แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือจะตองกําหนดรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติและมาตร
การรักษาความปลอดภัย ซึ่งทาเรือควรนํามาใชเมื่อ :
.1 ตองปฏิบัติการกับเรือ ซึง่ เคยเดินทางไปยังทาเรือของรัฐอืน่ ซึง่ ไมใชรฐั ภาคี ;
.2 ตองปฏิบัติการกับเรือ ซึง่ ไมอยูใ นบังคับของประมวลขอบังคับนี้ ;
.3 ตองปฏิบัติการกับแทนขุดเจาะที่ตรึงอยูกับที่หรือลอยน้ําหรือเคลื่อนที่
ปฏิญญาวาดวยการรักษาความปลอดภัย
16.57 แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือจะตองกําหนดใหมีข้ันตอนการปฏิบัติเมื่อเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยของทาเรือรองขอใหออกปฏิญญาวาดวยการรักษาความปลอดภัยตามคําสัง่ ของรัฐภาคี
การตรวจสอบ การทบทวน และการแกไข
16.58 แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือจะตองกําหนดวิธีการที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของทา
เรือจะใชตรวจสอบประสิทธิผลของแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรืออยางตอเนือ่ ง และขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
เพือ่ ทบทวน ปรับปรุง หรือแกไขแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือใหทนั สมัย
16.59 แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือจะตองไดรบั การทบทวนตามดุลพินจิ ของเจาหนาทีร่ กั ษาความ
ปลอดภัยประจําทาเรือ นอกจากนีค้ วรมีการทบทวน :
.1 หากมีการเปลีย่ นแปลงแกไขรายงานการประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือในสวนที่
เกี่ยวของกับทาเรือ ;
.2 หากการตรวจสอบโดยอิสระหรือ การทดสอบองคกรรักษาความปลอดภัยของทาเรือของรัฐแสดง
ถึงความลมเหลวในองคกรหรือปญหาที่สําคัญขององคประกอบของแผนการรักษาความปลอดภัย
ของทาเรือทีไ่ ดรบั อนุมตั แิ ลว ;
.3 หลังจากเกิดเหตุการณทอ่ี าจสงผลกระทบตอความปลอดภัยหรือภัยคุกคามทีเ่ กีย่ วของกับทาเรือ
และ
.4 หลังจากมีการเปลีย่ นแปลงในกรรมสิทธิห์ รือการควบคุมการปฏิบตั งิ านของทาเรือ
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16.60 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทาเรืออาจเสนอแนะขอแกไขตามความเหมาะสมตอแผนฯ ทีไ่ ด
รับอนุมตั แิ ลวหลังจากมีการทบทวนแผนดังกลาว ขอแกไขแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือที่เกี่ยวกับ:
.1 การเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจกอใหเกิดการแกไขแนวทางที่นํามาใชในการรักษาความปลอดภัยใน
ทาเรือ ; และ
.2 การยกเลิก การเปลีย่ นแปลง หรือการสับเปลีย่ นสิง่ กีดขวางถาวร และระบบและอุปกรณรกั ษา
ความปลอดภัยและเตือนภัย ฯลฯ ซึ่งแตเดิมถือวามีความสําคัญตอการรักษาความปลอดภัยใน
ทาเรือ
ตองนําเสนอตอรัฐภาคีทอ่ี นุมตั แิ ผนการรักษาความปลอดภัยฉบับเดิมเพือ่ พิจารณาและอนุมตั อิ กี ครัง้ หนึง่ ขอแก
ไขดังกลาวอาจกระทําโดย หรือกระทําในนามของรัฐภาคี และอาจยอมรับหรือไมยอมรับการเปลีย่ นแปลงตามที่
เสนอมาก็ได ในการอนุมตั แิ ผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือนัน้ รัฐภาคีควรกําหนดวาการแกไขในขั้น
ตอนการปฏิบัติหรือการแกไขทางกายภาพใดที่จําเปนตองนําเสนอเพื่อขออนุมัติ
การอนุมัติแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
16.61 แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือจะตองไดรับอนุมัติจากรัฐภาคีที่เกี่ยวของ โดยจะตองกําหนด
ใหมีขั้นตอนการปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับ:
.1 การนําเสนอแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือตอรัฐภาคี ;
.2 การพิจารณาแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
.3 การอนุมัติแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือโดยมีหรือไมมีขอแกไข ;
.4 การพิจารณาขอแกไขทีน่ าํ เสนอหลังจากแผนไดรบั อนุมตั แิ ลว ; และ
.5 ขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นการตรวจสอบความเหมาะสมอยางตอเนือ่ งของแผนการรักษาความปลอดภัย
ของทาเรือทีไ่ ดรบั อนุมตั แิ ลว
ในทุกขั้นตอนควรมีข้ันตอนการปฏิบัติเพื่อใหมีการเก็บเนือ้ หาของแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือไวเปน
ความลับ

เอกสารแสดงการยินยอมปฏิบัติของทาเรือ
16.62 รัฐภาคีผูปกครองอาณาเขตอันเปนที่ต้ังของทาเรืออาจออกเอกสารแสดงการยินยอมปฏิบตั ขิ องทาเรือ
(Statement of Compliance a Port Facility: SoCPF) อันแสดงถึง :
.1 ทาเรือนั้น ;
.2 วาทาเรือนั้น ไดปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตขิ องบทที่ 11-2 และภาค ก. – ของ ประมวลขอบังคับนี้ ;
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.3 อายุของเอกสาร SoCPF ซึ่งรัฐภาคีควรเปนผูกําหนด แตไมควรเกิน 5 ป, และ

.4 การดําเนินการตรวจสอบเอกสารฯในภายหลัง ซึ่งกําหนดโดยรัฐภาคี และการแจงยืนยันเมื่อมีการ
ดําเนินการดังกลาว
16.63 เอกสารการยินยอมปฏิบัติของทาเรือ (SoCPF) ควรมีรปู แบบตามทีแ่ สดงไวในภาคผนวกของภาคนีข้ อง
ประมวลขอบังคับนี้ หากภาษาทีใ่ ชมใิ ชภาษาสเปน ฝรั่งเศส หรืออังกฤษ รัฐภาคีอาจใหมีการแปลเปนภาษาใด
ภาษาหนึง่ ดังกลาวขางตน หากเห็นสมควร

17
เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําทาเรือ
บททั่วไป
17.1.1 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทาเรือจะตองใหความชวยเหลือ ในกรณีเฉพาะบางกรณีที่เจา
หนาที่รักษาความปลอดภัยประจําเรือ มีขอสงสัยเกี่ยวกับความถูกตองของเอกสารแสดงตัวของผูที่ขออนุญาตขึ้น
เรือโดยมีจุดมุงหมายที่เปนทางการ
17.2 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทาเรือไมควรตองรับผิดชอบในการยืนยันการแสดงตัวของผูขอ
อนุญาตขึ้นเรือ
นอกจากนี้ แนวทางปฏิบัติอื่นๆ ใหเปนไปตามทีก่ าํ หนดไวในสวนที่ 15,16 และ 18

18

การฝกอบรม การฝกปฏิบัติ และการฝกซอม การรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
การฝกอบรม

18.1 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทาเรือควรมีความรูและไดรับการฝกอบรมในบางสวนหรือทั้ง
หมดในเรื่องดังตอไปนี้ตามความเหมาะสม
.1 การบริหารงานดานการรักษาความปลอดภัย
.2 อนุสญ
ั ญา ประมวลขอบังคับ และขอเสนอแนะระหวางประเทศทีเ่ กีย่ วของ
.3 การออกกฎหมายและขอบังคับของรัฐที่เกี่ยวของ
.4 ความรับผิดชอบและหนาทีข่ ององคกรรักษาความปลอดภัยอืน่ ๆ
.5 วิธกี ารประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือ
.6 วิธีการสํารวจและตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของเรือและทาเรือ
.7 การปฏิบตั ิงานและสภาพของเรือและทาเรือ
.8 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและทาเรือ
.9 การเตรียมความพรอมและการจัดการกับเหตุฉุกเฉิน และการวางแผนปองกันเหตุรา ย
.10 เทคนิคในการสอนสําหรับใชจัดฝกอบรมและการศึกษาดานการรักษาความปลอดภัย ซึ่ง
รวมถึงมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย;
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.11 การจัดการดูแลขอมูลซึง่ มีความออนไหวและเกีย่ วของกับการรักษาความปลอดภัยและการ
สือ่ สารทีเ่ กีย่ วของกับการรักษาความปลอดภัย;

.12 ความรูเกี่ยวกับรูปแบบและภัยคุกคามตอการรักษาความปลอดภัยในปจจุบัน;
.13 การทําความรูจักและการตรวจหาอาวุธ วัตถุ และอุปกรณอนั เปนอันตราย;
.14 การทําความรูจักลักษณะและรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลที่อาจเปนภัยคุกคามตอการ
รักษาความปลอดภัย โดยไมมีการเลือกปฏิบัต;ิ
.15 เทคนิคทีใ่ ชเพือ่ ทําลายหรือหลีกเลีย่ งมาตรการรักษาความปลอดภัย
.16 อุปกรณและระบบรักษาความปลอดภัย และขอจํากัดในการปฏิบัติงาน;
.17 วิธีการในการดําเนินการตรวจสอบ การตรวจ การควบคุม และการกํากับดูแล;
.18 วิธีการในการตรวจคนทางกายภาพ และการตรวจโดยสุภาพ;
.19 การฝกปฏิบตั ิ และการฝกซอมการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการฝก
ปฏิบตั แิ ละการฝกซอมรวมกับเรือ;
.20 การประเมิน การฝกปฏิบตั ิ และการฝกซอมการรักษาความปลอดภัย
18.2 เจาหนาทีข่ องทาเรือทีม่ หี นาทีเ่ ฉพาะในการรักษาความปลอดภัยจะตองมีความรูแ ละไดัรบั การฝกอบรม
ในบางสวนหรือทั้งหมดในเรื่องตอไปนี้ตามความเหมาะสม:
.1 ความรูเกี่ยวกับรูปแบบและภัยคุกคามตอการรักษาความปลอดภัยในปจจุบัน;
.2 การทําความรูจักและการตรวจหาอาวุธ วัตถุ และอุปกรณอนั เปนอันตราย;
.3 การทําความรูจักกับลักษณะและรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลที่อาจเปนภัยคุกคามตอการ
รักษาความปลอดภัย;
.4 เทคนิคทีใ่ ชเพือ่ ทําลายหรือหลีกเลีย่ งมาตรการรักษาความปลอดภัย;
.5 เทคนิคการจัดการและควบคุมฝูงชน;
.6 การสือ่ สารทีเ่ กีย่ วกับการรักษาความปลอดภัย;
.7 การปฏิบตั งิ านของอุปกรณและระบบรักษาความปลอดภัย;
.8 การทดสอบ การปรับแตง และการบํารุงรักษาอุปกรณ และระบบรักษาความปลอดภัย;
.9 เทคนิคการตรวจ ควบคุม และกํากับดูแล
.10 วิธีการตรวจคนบุคคล ของใชประจําตัว สัมภาระ สินคา และของใชประจําเรือทางกายภาพ
18.3 เจาหนาที่อ่ืนๆของทาเรือจะตองมีความรูและคุนเคยกับบทบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วของของแผนการรักษาความ
ปลอดภัยของทาเรือในบางสวนหรือทัง้ หมดในเรือ่ งตอไปนีต้ ามความเหมาะสม
.1 ความหมายและขอกําหนดอันเปนผลสืบเนือ่ งของระดับการรักษาความปลอดภัยทีแ่ ตกตาง
กัน;
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.2 การทําความรูจักและการตรวจอาวุธ วัตถุ และอุปกรณอนั เปนอันตราย;
.3 การทําความรูจักลักษณะรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลที่อาจเปนภัยคุกคามตอการรักษา
ความปลอดภัยของทาเรือ ;
.4 เทคนิคทีใ่ ชเพือ่ ทําลายหรือหลีกเลีย่ งมาตรการรักษาความปลอดภัย
การฝกปฏิบัติและการฝกซอม
18.4 วัตถุประสงคของการฝกปฏิบัติและการฝกซอมคือเพื่อใหแนใจวาเจาหนาที่ของทาเรือมีความชํานาญ
ในหนาที่การรักษาความปลอดภัยที่ไดรับมอบหมายที่ระดับการรักษาความปลอดภัยทุกระดับ และเพื่อใหทราบ
ถึงขอบกพรองตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัย
18.5 เพื่อใหแนใจวามีการปฏิบัติตามบทบัญญัติของแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรืออยางมีประ
สิทธิผล จึงควรมีการฝกปฏิบัติเปนประจําอยางนอยทุก 3 เดือน ยกเวนในกรณีเฉพาะที่ไมสามารถทําได การฝก
ปฏิบตั เิ หลานีค้ วรมีการทดสอบแตละองคประกอบของแผน อาทิเชน ภัยคุกคามตอความปลอดภัยตามรายการ
ที่แสดงไวในวรรคที่ 15.11
18.6 จะตองจัดใหมีการฝกซอมตาง ๆ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของของรัฐภาคี เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอด
ภัยประจําบริษทั หรือเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยของเรือ (ถามี) อยางนอย 1 ครั้ง ตามปปฏิทนิ และแตละครัง้
ไมควรมีระยะหางกันเกินกวา 18 เดือน โดยอาจมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของทาเรือเขารวมฝกซอมดวย
นอกจากนี้ ควรรองขอใหเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําบริษทั หรือเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจํา
เรือใหเขารวมในการฝกซอมดวยโดยคํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยและงานที่อยูในความรับผิดชอบของเรือ
การฝกซอมเหลานีค้ วรมีการทดสอบการสือ่ สาร การประสานงาน ความพรอมของทรัพยากรและการจัดการ การ
ฝกซอมอาจจะดําเนินการโดย
.1 เต็มรูปแบบหรือเหมือนจริง ;
.2 จําลองสถานการณบนโตะ หรือจัดสัมมนา ; หรือ
.3 จัดรวมกับการฝกซอมอื่นๆ เชน การฝกการจัดการเหตุฉุกเฉิน หรือ การฝกซอมของหนวยงานอืน่ ๆ
ของรัฐเมืองทา
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การตรวจสอบและการออกใบสําคัญรับรองสําหรับเรือ
ไมมีแนวทางกําหนดเพิ่มเติม
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