ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรือ่ ง กําหนดเงือ่ นไขในการอนุญาตใหประกอบกิจการทาเรือซึง่ เปนกิจการคาขาย
อันเปนสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน
ตามขอ 3(9) แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 2)

โดยทีเ่ ปนการสมควรแกไขเพิม่ เติมเงือ่ นไขในการอนุญาตใหประกอบกิจการทาเรือเดินทะเลที่
ใหบริการแกเรือเดินทะเลขนาดตัง้ แตหา รอยตันกรอสขึน้ ไป ซึ่งเปนกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภคอัน
กระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน ตามขอ 3(9) แหงประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 เพือ่ ใหเปนไปตามประมวลขอบังคับวาดวยการรักษาความปลอดภัยของ
เรือและทาเรือระหวางประเทศ (International Ship and Port Facility Security Code : ISPS Code) ที่
บัญญัตไิ วในบทที่ 11-2 ของภาคผนวกแหงอนุสญ
ั ญาระหวางประทศวาดวยความปลอดภัยแหงชีวติ ในทะเล
ค.ศ. 1974 แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2002 (International Convention for the Safety of Life at Sea 1974, as
amended 2002) เนื่องจากประเทศไทยในฐานะที่เปนรัฐภาคีมีหนาที่ตองอนุวัติการใหเปนไปตามบทบัญญัติ
ในอนุสัญญาและภาคผนวกแหงอนุสัญญาดังกลาว
อาศัยอํานาจตามความในขอ 7 แหงประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม
พ.ศ. 2515 และมาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดใหกจิ การทาเรือเปนกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค
อันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคมจึง
ออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 4 แหงประกาศกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ 27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2542 เรือ่ ง กําหนดเงือ่ นไขในการอนุญาตใหประกอบกิจการทาเรือ ซึ่งเปนกิจการคาขายอันเปน
สาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน ตามขอ 3(9) แหงประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 และใหใชความตอไปนี้แทน

/“ขอ 4 คํารอง...

-2“ขอ 4 คํารองขออนุญาตตามขอ 3 ใหยนื่ พรอมดวยเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
(1) หลักฐานแสดงวาการประกอบกิจการทาเรืออยูใ นขอบวัตถุประสงคของ
ผูข ออนุญาตในกรณีทผี่ ขู ออนุญาตเปนนิตบิ คุ คล
(2) ใบอนุญาตใหสรางสิง่ ลวงลําลํ
้ านํา้ หรือใบอนุญาตใหใชทา เทียบเรือหรือ
เอกสารอืน่ ในทํานองเดียวกันทีอ่ นุญาตใหใชทา เทียบเรือ ตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานนําไทย
้
หรือ
หลักฐานแสดงวาไดมกี ารขอตออายุใบอนุญาตดังกลาว
(3) เอกสารหรือหลักฐานทีแ่ สดงวาไดผา นการประเมินหรืออยูร ะหวาง
การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ต ามแผนรั ก ษาความปลอดภั ย จากกรมการขนส ง ทางนํ้ าและพาณิ ช ยนาวี
ตาม “คูมือการรักษาความปลอดภัยสําหรับทาเรือ” แนบทายประกาศนี้
(4) เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใชสอยทีด่ นิ บริเวณ
ทาเรือ หรือหลักฐานแสดงวาผูข ออนุญาตกําลังดําเนินการเพือ่ ใหไดมาซึง่ กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือ
สิทธิใชสอยทีด่ นิ บริเวณทาเรือ
(5) บัตรสงเสริมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน ถามี
(6) แผนผังแสดงบริเวณทาเรือ และสิง่ ปลูกสรางภายในบริเวณทาเรือ
(7) แผนทีส่ งั เขปแสดงเสนทางคมนาคมเขาออกทาเรือ
(8) แผนทีส่ งั เขปแสดงทีต่ งั้ ทาเรือนัน้ และทาเรืออืน่ ทีใ่ ชบรรทุก
หรือขนถายสินคาประเภทเดียวกัน ซึง่ ตัง้ อยูใ นบริเวณใกลเคียง
(9) อัตราคาบริการทีเ่ รียกเก็บจากผูอ นื่ กรณีทที่ า เรือนัน้ ใหบริการแกผอ ู นื่ ดวย
(10) เอกสารและหลักฐานอืน่ ถามี”
ขอ 2 ใหยกเลิกความในขอ 6 แหงประกาศกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ 27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2542 เรือ่ ง กําหนดเงือ่ นไขในการอนุญาตใหประกอบกิจการทาเรือ ซึง่ เปนกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค
อันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน ตามขอ 3(9) แหงประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 6 คํารองขอตออายุใบอนุญาตตามขอ 5 ใหยนื่ พรอมดวยเอกสารและหลักฐานดัง
ตอไปนี้
(1) หลักฐานแสดงวาการประกอบกิจการทาเรืออยูใ นขอบวัตถุประสงคของ
ผูย นื่ คํารองในกรณีทผี่ ยู นื่ คํารองเปนนิตบิ คุ คล
(2) ใบอนุญาตใหใชทา เทียบเรือหรือเอกสารอืน่ ในทํานองเดียวกันทีอ่ นุญาต
ใหใชทาเทียบเรือ ตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานนํ้าไทย หรือหลักฐานแสดงวาไดมีการขอตออายุ
ใบอนุญาตดังกลาว
/(3) เอกสาร...

-3(3) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงวาไดผานการประเมินหรืออยูระหวาง
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามแผนรั ก ษาความปลอดภั ย จากกรมการขนส ง ทางนํ้ าและพาณิ ช ยนาวี
ตาม “คูมือการรักษาความปลอดภัยสําหรับทาเรือ” แนบทายประกาศนี้
(4) เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใชสอยทีด่ นิ บริเวณ
ทาเรือ หรือหลักฐานแสดงวาผูย นื่ คํารองกําลังดําเนินการเพือ่ ใหไดมาซึง่ กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิ
ใชสอยทีด่ นิ บริเวณทาเรือ
(5) แผนผังแสดงบริเวณทาเรือ และสิง่ ปลูกสรางภายในบริเวณทาเรือทีข่ อ
ตออายุใบอนุญาต
(6) แผนทีส่ งั เขปแสดงทีต่ งั้ ของทาเรือทีข่ อตออายุใบอนุญาต และทาเรืออืน่
ทีใ่ ชบรรทุก หรือขนถายสินคาประเภทเดียวกัน ซึง่ ตัง้ อยูใ นบริเวณใกลเคียงกัน
(7) อัตราคาบริการที่ขอเปลี่ยนแปลง (ถามี) พรอมดวยคําชีแ้ จงเหตุผล
ในการขอเปลี่ยนแปลง
(8) แผนทีส่ งั เขปแสดงเสนทางคมนาคมเขาออกทาเรือ
(9) เอกสารและหลักฐานอืน่ ถามี”
ขอ 3 ใหเพิม่ ความตอไปนีเ้ ปนขอ 7 ทวิ และขอ 7 ตรี แหงประกาศกระทรวงคมนาคม
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เรือ่ ง กําหนดเงือ่ นไขในการอนุญาตใหประกอบกิจการทาเรือ ซึ่งเปน
กิ จ การค า ขายอั น เป น สาธารณู ป โภคอั น กระทบกระเทื อ นถึ ง ความปลอดภั ย หรื อ ผาสุ ก ของประชาชน
ตามขอ 3(9) แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515
“ขอ 7 ทวิ ผูรับอนุญาตตองปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขแนบทายใบอนุญาตใหประกอบ
กิจการทาเรือเดินทะเล ดังตอไปนี้
(1) ผูร บั อนุญาตตองปฏิบัติตาม “คูม อื การรักษาความปลอดภัยสําหรับ
ทาเรือ” แนบทายประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่ ง กําหนดเงือ่ นไขในการอนุญาตใหประกอบกิจการทาเรือซึง่ เปน
กิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชนตามขอ 3 (9)
แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 2)
(2) กรณีการอนุญาตทีผ่ รู บั อนุญาตอยูร ะหวางการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ตามแผนรักษาความปลอดภัย ตามขอ 4 และ ขอ 6 ผูย นื่ คํารองขออนุญาตประกอบกิจการทาเรือ และผูร บั อนุญาต
จะตองนํ าเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงวาไดผานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัย
ไปยื่นที่สํ านักสงเสริมการขนสงทางนํ้ าและการพาณิยนาวี กรมการขนสงทางนํ้ าและพาณิชยนาวี ภาย
ในหนึ่ ง เดื อ นนั บ แต ไ ด รับเอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงว า ได ผ  า นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติต ามแผน
รั ก ษา

/ ความปลอดภัย...
-4ความปลอดภัย จากสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางนํา้ กรมการขนสงทางนําและพาณิ
้
ชยนาวี ทั้งนี้
ระยะเวลาที่อยูระหวางการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัย ตองไมเกินหกเดือนนับแต
ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี
ขอ 7 ตรี ทาเรือที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการทาเรือเดินทะเล ซึง่ ไดรับ
อนุญาตอยูก อ นวันทีป่ ระกาศกระทรวงคมนาคมฉบับนีจ้ ะมีผลใชบงั คับ ใหดาเนิ
ํ นการตอไปไดแตตอ งปฏิบตั ติ าม
“คูมือการรักษาความปลอดภัยสําหรับทาเรือ” แนบทายประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดเงื่อนไข
ในการอนุญาตใหประกอบกิจการทาเรือซึ่งเปนกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึง
ความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชนตามขอ 3(9) แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวัน
ที่
26 มกราคม พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 2) เมื่อพนกํ าหนดสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป”
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นีเ้ ปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่
(ลงชื่อ)
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