คูม อื
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) ตองมีการปฏิบตั กิ ารรักษาความปลอดภัยของเรือและทาเรือ เพือ่ ปองกันภัยคุกคามดาน
การกอการรายหรือการกระทําอันเปนโจรสลัดหรือการกระทําอืน่ ใดอันอาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยในการขนสง
ทางนํา้ และเพือ่ ใหมนั่ ใจวาเรือและทาเรือมีการรักษาความปลอดภัยอยางเพียงพอและเหมาะสม โดยการกําหนด
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ และกําหนดรายละเอียดในการปฏิบัติ ดังตอ
ไปนี้
หมวดที่ 1
คํานิยาม
ขอ 1 คํานิยาม
“คูม อื ” หมายถึง คูม อื การรักษาความปลอดภัยสําหรับทาเรือ
“อนุสญ
ั ญา” หมายถึง อนุสญ
ั ญาระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยแหงชีวติ ในทะเล ค.ศ.
1974 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2002 (International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974,
as amended 2002)
“อธิบดี” หมายถึง อธิบดีกรมการขนสงทางนําและพาณิ
้
ชยนาวี
“ประมวลขอบังคับ” หมายถึง ประมวลขอบังคับวาดวยการรักษาความปลอดภัยของเรือ
และทาเรือระหวางประเทศ (International Ship and Port facility Security Code : ISPS Code) ทีอ่ อกตามความ
ในอนุสญ
ั ญาระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยแหงชีวิตในทะเล
“ทาเรือ (Port facility)” หมายถึง สถานที่สาหรั
ํ บใหบริการแกเรือทีม่ กี ารปฏิบตั กิ ารระหวาง
เรือกับทาเรือ หรืออูเรือ และใหหมายรวมถึงบริเวณที่จอดทอดสมอเรือและพื้นที่ทางนําทางเข
้
าทาเรือ
“การปฏิบตั กิ ารระหวางเรือกับทาเรือ (Ship/port interface)” หมายถึงการปฏิบตั ติ อ กันที่เกิดขึ้น
เมื่อเรือไดรับผลโดยตรงและทันทีทันใดจากการกระทํ านี้ซึ่งเกี่ยวของกับการเคลื่อนยายของบุคคล สินคา
การใหบริการของทาเรือแกเรือหรือจากเรือ
“กิจกรรมระหวางเรือกับเรือ (Ship-to-ship activity)” หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่ไมเกี่ยวของ
กับทาเรือ แตเกี่ยวของกับการขนถายสินคาหรือบุคคลจากเรือลําหนึ่งไปยังเรืออีกลําหนึง่
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“เหตุการณคุกคามความปลอดภัย (Security incident)” หมายถึง การกระทําหรือสถานการณ
ที่นาสงสัยใด ๆ ที่คุกคามการรักษาความปลอดภัยของเรือ รวมถึงแทนขุดเจาะเคลือ่ นทีไ่ ดและเรือความเร็วสูง
หรือทาเรือ หรือการปฏิบตั กิ ารระหวางเรือกับทาเรือ หรือกิจกรรมระหวางเรือกับเรือใด ๆ
“ภัยคุกคามความปลอดภัยของเรือและทาเรือ (Security Threats)” หมายถึง องคประกอบ
ของขีดความสามารถและความตัง้ ใจของกลุม กอการรายในการลงมือปฏิบตั กิ ารจูโ จมเปาหมายของเรือและทาเรือ
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) การซุม โจมตี (Ambush) เปนตน
“จุดเปราะบาง (vulnerability)” หมายถึง จุดออนหรือความนาจะเปนเปาหมายตอการจูโ จม
“ผลที่ตามมา (consequence)” หมายถึง ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้น
“ความเสี่ยง (Risk)” หมายถึง ผลการวิเคราะหภัยคุกคามความปลอดภัยจุดเปราะบางของ
เปาหมายและผลที่ตามมาของการโจมตีดังกลาว
“ศูนยควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล” หมายถึง ศูนยควบคุมการจราจรและ
ความปลอดภัยทางทะเล ของกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี
หมวดที่ 2
การบังคับใช
ขอ 2 คูมือนี้ใชบงั คับกับทาเรือทีใ่ หบริการแกเรือเดินระหวางประเทศ (Port facilities
serving such ships engaged on international voyages) ดังตอไปนี้
(1) เรือโดยสาร รวมถึงเรือโดยสารความเร็วสูง(Passenger ships, including
high-speed passenger craft)
(2) เรือสินคา รวมถึงเรือความเร็วสูงทีม่ ขี นาด 500 ตันกรอสและมากกวา (Cargo
ships, including high-speed craft, of 500 gross tonnage and upwards)
แทนขุดเจาะเคลื่อนที่ได (Mobile offshore drilling units) และ
ขอ 3 แทนขุดเจาะปโตรเลียมไมเคลื่อนที่และถังเก็บปโตรเลียมลอยนําในบริ
้
เวณไหลทวีป
ใหปฏิบตั ติ ามแนวทางการจัดการรักษาความปลอดภัยทีก่ าหนดในอนุ
ํ
สญ
ั ญาและประมวลขอบังคับโดยอนุโลม
ขอ 4 คูม อื นี้ ไมใชบงั คับกับทาเรือทีร่ ฐั เปนเจาของหรือดําเนินการและมิไดใชเพื่อการคา
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หมวดที่ 3
หนาที่ความรับผิดชอบทาเรือ
ขอ 5 ทาเรือตองปฏิบตั ติ ามขอกําหนดทีเ่ กีย่ วของกับการรักษาความปลอดภัยของทาเรือและ
เรือของกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี และปฏิบัติตามคําแนะนําของศูนยควบคุมการจราจรและ
ความปลอดภัยทางทะเลเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย พรอมทั้งตองจัดใหมเี จาหนาทีร่ กั ษาความ
ปลอดภัยประจําทาเรือ โดยใหบุคคลดังกลาวมีหนาที่รับผิดชอบดานการรักษาความปลอดภัย และตองจัดให
มีชองสื่อสารสําหรับการติดตอประสานงานบุคคลดังกลาวตลอดเวลา
หมวดที่ 4
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ขอ 6 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทาเรือ (Port Facility Security Officer : PFSO)
หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากทาเรือใหมีหนาที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
บุคคลดังกลาวตองเปนผูมีความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเรือ ทาเรือ ภัยคุกคามความปลอดภัยและมาตร
การรักษาความปลอดภัยของทาเรือ และผานการอบรมดานการรักษาความปลอดภัยของทาเรือตามที่กรมการ
ขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวีกําหนด และตองแจงรายชื่อผูไดรับการแตงตั้งใหกรมการขนสงทางนํ้าและ
พาณิชยนาวีทราบ
ขอ 7 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทาเรือมีหนาทีร่ บั ผิดชอบดังตอไปนี้
(1) ดําเนินการสํารวจสภาพการรักษาความปลอดภัยของทาเรืออยางละเอียดโดย
คํานึงถึงการประเมินสถานการณรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
(2) กํากับใหมีการจัดทําและดูแลรักษาแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
(3) ปฏิบัติและฝกซอม ตามแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
(4) ดําเนินการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของทาเรืออยางสมําเสมอ
่
เพือ่ ให
มีการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของทาเรืออยางเหมาะสมและตอเนื่อง
(5) ใหคาแนะนํ
ํ
าและปรับเปลี่ยนแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือตามความ
เหมาะสม เพื่อแกไขขอบกพรองและปรับปรุงแผนใหทันสมัยโดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงภายในทาเรือ
(6) เสริมสรางใหเจาหนาทีท่ า เรือมีความตระหนักและเฝาระวังในเรือ่ งการรักษา
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) ชวยเหลือเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําเรือ ในการยืนยันตัวบุคคลที่
ขออนุญาตขึน้ เรือเมือ่ ไดรบั การรองขอ
หมวดที่ 5
การรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
ขอ 8 ในการรักษาความปลอดภัยของทาเรือตองปฏิบตั ติ ามขอกําหนด ดังนี้
(1) เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทาเรือ อาจมีหนาทีร่ บั ผิดชอบทาเรือ
แหงเดียวหรือหลายแหงก็ไดตามความเหมาะสม และมอบหมายใหผูชวยปฏิบัติหนาที่แทนภายใตการรับ
ผิดชอบของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทาเรือ
(2) จัดทํารายงานประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือ (Port Facility
Security Assessment) โดยคํานึงถึงภัยคุกคามและจุดเปราะบางตางๆ เพื่อใหกรมการขนสงทางนําและ
้
พาณิชยนาวีอนุมัติ
(3) จัดทําแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือ (Port Facility Security Plan)
โดยคํานึงถึงผลการประเมินตาม (2) และมาตรการที่มีอยูเพื่อใหกรมการขนสงทางนําและพาณิ
้
ชยนาวีอนุมัติ
(4) จัดการฝกปฏิบตั ิ (Drill) และฝกซอม(Exercise) ตามแผนรักษาความปลอดภัย
ของทาเรือ โดยใหมีการฝกปฏิบัติ อยางนอย 1 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน และฝกซอมแผนอยางนอยปละ 1 ครัง้
โดยระยะเวลาระหวางการฝกซอมแผนตองไมเกิน 18 เดือน และตองบันทึกผลการฝกทุกครั้งดวย
(5) ปฏิบัตติ ามแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือทีผ่ า นการอนุมตั ิ และติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติทบทวน ปรับปรุง (Internal Audit) และแกไขแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือเปน
ประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง ทั้งนี้การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ตองดําเนินการโดยบุคคลที่ไมมี
สวนเกี่ยวของกับกิจกรรมรักษาความปลอดภัยทีต่ รวจสอบเวนแตกรณีมขี อ จํากัดดานขนาดและลักษณะของ
ทาเรือ
(6) จัดเก็บรักษาแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือฉบับสมบูรณ ที่กรมการขนสง
ทางนําและพาณิ
้
ชยนาวีอนุมัติแลว ไวประจําทาเรือตลอดเวลา และตองปองกันการเขาถึง การลบ การทําลาย
หรือการแกไขโดยไมไดรับอนุญาต และมีระบบควบคุมการแจกจายเอกสารใหผูเกี่ยวของ
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ขอ 9 มาตรการปองกันเหตุการณทอ่ี าจสงผลกระทบตอความปลอดภัยของทาเรือทีร่ ะดับ
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1 ประกอบดวย
(1) การดําเนินการเพื่อใหมีการปฏิบัติหนาที่ดานการรักษาความปลอดภัยภายใน
ทาเรือทัง้ หมด
(2) การควบคุมทางเขาออกทาเรือ
(3) การเฝาระวังดูแลทาเรือ รวมทั้งที่ทอดสมอและบริเวณทาเทียบเรือ
(4) การเฝาระวังดูแลเขตหวงหาม เพือ่ ใหแนใจวาผูท ผ่ี า นเขาออกเปนผูท ไ่ี ดรบั
อนุญาตเทานั้น
(5) การอํานวยการในการขนถายสินคา
(6) การอํานวยการในการขนถายของใชประจําเรือ และ
(7) การกํากับเพือ่ ใหระบบการสือ่ สารเพือ่ การรักษาความปลอดภัย มีความพรอมอยูเ สมอ
ขอ 10 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัย ระดับที่ 2 ตองปฏิบตั ติ ามมาตรการปองกันเพิม่ เติมตาม
ที่กําหนดไวในแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือ ตามกิจกรรมที่ระบุในขอ 9
ขอ 11 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัย ระดับที่ 3 ตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันเฉพาะตามที่
กําหนดไวในแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือ ตามกิจกรรมที่ระบุในขอ 10
ขอ 12 มาตรการหรือขัน้ ตอนการปฏิบตั ติ ามแผนรักษาความปลอดภัยทาเรือใชในการ
รักษาความปลอดภัยที่ระดับการรักษาความปลอดภัย (Security level) ตางๆ ตองพยายามใหเกิดการแทรก
แซงหรือความลาชาตอผูโ ดยสารเรือ เรือ คนประจําเรือ ผูม าติดตอ สินคาและการบริการใหนอยที่สุด
ขอ 13 การประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือ ตองกําหนดขอบเขตอาณาบริเวณ
ที่มีการปฏิบตั กิ ารระหวางเรือกับทาเรือใหชดั เจนและตรวจสอบสถานที่ ทบทวนและปรับปรุงการประเมิน
สถานการณความปลอดภัยของทาเรือใหทันสมัยตลอดเวลาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยคํานึงถึงภัยคุกคามที่
เปลี่ยนไป และมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(1) กําหนดและประเมินคา ทรัพยสินและโครงสรางพื้นฐานที่สาคั
ํ ญ ของทาเรือ
ที่มีความจําเปนตองปกปอง
(2) ระบุภัยคุกคามที่อาจเกิดตอทรัพยสินและโครงสรางพื้นฐานและแนวโนมของ
การเกิดภัยคุกคามดังกลาว เพือ่ จัดทําและกําหนดลําดับความสําคัญของมาตรการรักษาความปลอดภัย
(3) ระบุ เลือก และจัดลําดับความสําคัญของมาตรการตอตาน และการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระดับของประสิทธิผลในการลดความเปราะบาง
(4) ระบุจุดเปราะบางของทาเรือ โดยตรวจสอบนโยบาย สิง่ อํานวยความสะดวก
และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วของตามขอ 15
การประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือตองดําเนินการโดย
ผูมีความรูความสามารถทางดานเรือ ทาเรือ และวิธีการรักษาความปลอดภัย
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ขอ 14 การประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือแลวเสร็จ จะตองจัดทํารายงานซึ่ง
ประกอบดวยบทสรุปเกี่ยวกับวิธีการประเมิน รายละเอียดของจุดเปราะบางที่ตรวจพบระหวางการประเมิน
และรายละเอียดของมาตรการแกไขที่สามารถนําใชกับจุดเปราะบางแตละขอ รายงานฉบับนี้จะตองเก็บ
รักษาไวไมใหมกี ารเขาถึงหรือเปดเผยโดยไมไดรบั อนุญาต
ขอ 15 การจัดทํารายงานประเมินสถานการณรักษาความปลอดภัยทาเรือตองประกอบดวย
บทสรุปเกี่ยวกับวิธีประเมินรายละเอียดของจุดเปราะบางที่ตรวจพบระหวางการประเมิน และรายละเอียด
มาตรการตอบโตที่สามารถนํามาใชขจัดจุดเปราะบางแตละขอ รายงานทีอ่ าจเกิดขึน้ เพือ่ ประกอบในการใช
จัดทําแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือ และรายงานฉบับนี้จะตองเก็บรักษาไวไมใหมีการเขาถึงหรือเปด
เผยโดยไมไดรบั อนุญาต
ขอ 16 แผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือ หมายถึง แผนทีไ่ ดจดั ทําขึน้ เพือ่ ใหเกิดความแนใจ
วามีการใชมาตรการทีจ่ ดั ทําขึน้ เพือ่ ปกปองทาเรือ ตลอดจนเรือ คน สินคา ตูสินคา ของใชประจําเรือภายใน
เขตทาเรือจากความเสี่ยงตอเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัย เปนเอกสารที่พัฒนาขึ้นตามผลที่
ไดจากการประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือ แผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือจะตองกําหนด
การปฏิบัติในสถานการณระดับความปลอดภัยทั้งสามระดับ และจัดเปนชั้นความลับ (Confidential)
ขอ 17 การจัดทําแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือใหจดั ทําเปนภาษาไทยหรืออังกฤษ
ตามแนวทางแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือ โดยระบุถึงรายการตาง ๆ อยางนอยดังนี้
(1) มาตรการทีก่ าหนดขึ
ํ
น้ เพือ่ ปองกันอาวุธ หรือวัตถุอนั ตรายและเครือ่ งมือสําหรับ
ใชทาอั
ํ นตรายตอบุคคล เรือหรือทาเรือ และการนําพาสิ่งของเหลานั้น เขามาในทาเรือหรือบนเรือโดยไมได
รับอนุญาต
(2) มาตรการเพือ่ ปองกันการเขาไปในเขตทาเรือ บนเรือทีผ่ กู ทุน หรือเทียบทา
และเขตหวงหามโดยไมไดรบั อนุญาต
(3) ขั้นตอนการปฏิบตั เิ พือ่ ตอบโตภยั คุกคามตอความปลอดภัยหรือการฝาฝนการ
รักษาความปลอดภัย รวมทั้งขอกําหนดเพื่อใหการปฏิบัติการที่สาคั
ํ ญของทาเรือ หรือการปฏิบตั กิ ารระหวาง
เรือและทาเรือสามารถดําเนินการตอไปได
(4) ขั้นตอนการปฏิบตั เิ พือ่ ตอบสนองตอคําแนะนําของกรมการขนสงทางนําและ
้
พาณิชยนาวีที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับ ที่ 3
(5) ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อการอพยพคน ในกรณีที่เกิดภัยคุกคามหรือการฝาฝนการ
รักษาความปลอดภัย
(6) หนาที่ของเจาหนาทีข่ องทาเรือ ทีไ่ ดรบั มอบหมายใหรบั ผิดชอบดานการรักษา
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) ขัน้ ตอนการปฏิบตั เิ พือ่ ตอบสนองในกรณีระบบแจงเตือนความปลอดภัยของเรือ
สงสัญญาณขณะเรืออยูใ นทาเรือ
(15) ขัน้ ตอนการปฏิบตั เิ พือ่ อํานวยความสะดวก กรณีคนประจําเรือขึน้ -ลงเรือหรือ
เปลี่ยนคนประจําเรือ การขึ้นไปบนเรือของผูม าติดตอ รวมทั้งผูแทนจากหนวยงานราชการ
ขอ 18 ทาเรือทีป่ ระสงคจะใหกรมการขนสงทางนําและพาณิ
้
ชยนาวีอนุมตั ริ ายงานการประเมิน
สถานการณความปลอดภัยของทาเรือและแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือ ใหยื่นคําขอทีส่ ว นตรวจทา
สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางนําเพื
้ อ่ พิจารณาตรวจสอบ และเมื่อพบวาการปฏิบัติเปนไปตามคู
มือที่กําหนดครบถวนสมบูรณ กรมการขนสงทางนําและพาณิ
้
ชยนาวีจะออกหนังสืออนุมัติแผนรักษาความ
ปลอดภัยของทาเรือ
แผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือจะแกไขเปลีย่ นแปลงมิไดเวนแตจะไดรบั อนุญาต
จากกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี กรณีตรวจพบขอบกพรองอื่นใดหรือมีการเปลี่ยนแปลงสาระ
สําคัญที่กําหนดในแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือ ทาเรือตองทําการปรับปรุงเพิ่มเติมใหเรียบรอย
สมบูรณและไดรบั อนุมตั กิ อ นนําไปปฏิบัติ
ขอ 19 การขอหนังสือรับรองการปฏิบตั ขิ องทาเรือเพือ่ การรักษาความปลอดภัย ใหยนื่ คําขอ
ที่สว นตรวจทา สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางนํา้ พรอมดวยเอกสารดังตอไปนี้
(1) ภาพถายสําเนาทะเบียนบานและภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูบริหาร
ทาเรือ
(2) หลักฐานแสดงความเปนเจาของหรือผูบ ริหารทาเรือ ในกรณีที่ผูยื่นคําขอเปน
นิติบุคคล ใหยื่นคําขอพรอมสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลทีร่ ะบุชอ่ื ผูม อี านาจลงนามผู
ํ
กพัน
นิตบิ คุ คล
(3) รายงานการประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือและแผนรักษาความ
ปลอดภัยของทาเรือฉบับสมบูรณที่ผานการอนุมัติแลว ในรูปแบบเอกสารจํานวน 3 ชุด และรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสจานวน
ํ
1 ชุด
(4) หลักฐานหรือเอกสารอืน่ ทีเ่ กีย่ วของทีอ่ ธิบดีกรมการขนสงทางนําและพาณิ
้
ชยนาวี
กําหนดเพิม่ เติม
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ขอ 20 ทาเรือทีไ่ ดผา นการประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
ที่ไดรบั การอนุมตั ิ กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวีจะออกหนังสือรับรองการปฏิบตั ขิ องทาเรือเพือ่ การ
รักษาความปลอดภัย (Statement of Compliance of a Port Facility) ใหแกผขู ออนุญาตโดยมีอายุไมเกิน 5 ป
และตองไดรับการตรวจสอบประจําป ภายในระยะเวลา 1 เดือน กอนหรือหลังครบรอบปของหนังสือรับรอง
นั้น ยกเวนในปสดุ ทายของหนังสือรับรองตองผานการตรวจจากเจาพนักงานกอนหมดอายุ 3 เดือน
ขอ 21 หนังสือรับรองการปฏิบตั ขิ องทาเรือเพือ่ การรักษาความปลอดภัย และหนังสืออนุมตั ิ
แผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือ เมือ่ เจาพนักงานผูต รวจสอบเห็นวาทาเรือดังกลาวไมปฏิบตั ติ ามคูม อื นี้
โดยความเห็นชอบจากอธิบดี อาจถูกยกเลิก เพิกถอนหรือระงับ
หมวดที่ 6
ระดับการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติ
ขอ 22 ระดับการรักษาความปลอดภัย (Security level) หมายถึง คุณสมบัตขิ องระดับของ
ความเสีย่ งทีจ่ ะมีความพยายามกอใหเกิดหรือจะเกิดเหตุการณคกุ คามความปลอดภัย กําหนดโดยกรมการขนสง
ทางนํ้าและพาณิชยนาวีบนพื้นฐานของขอมูลที่ไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของดานรักษาความปลอดภัย
(1) ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1 หมายถึง เปนมาตรการรักษาความปลอดภัย
ขัน้ พืน้ ฐานและระดับทีจ่ ะตองใชมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงปองกันทีเ่ หมาะสมขัน้ ตําตลอดเวลา
่
(2) ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2 หมายถึง เปนมาตรการรักษาความปลอดภัย
ที่เรือและทาเรือจะตองปองกันตนเองเพิ่มขึ้นเนื่องจากความนาจะเปนของภัยคุกคามเพิ่มมากขึ้นตามความ
เหมาะสมในชวงระยะเวลาหนึ่ง อันเปนผลมาจากมีความเสี่ยงตอการเกิดเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอความ
ปลอดภัยสูงขึ้น
(3) ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3 หมายถึง เปนมาตรการเตรียมพรอม
รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาที่ เนือ่ งจากภัยคุกคามคอนขางแนนอนและเจาะจง และเปน
ระดับที่จะตองใชมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงปองกันเปนการเฉพาะเพิ่มเติมในชวงระยะเวลาที่จํ ากัด
โดยมีความเปนไปไดสูงที่จะเกิดเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยหรือเกิดภัยคุกคาม แมวา
จะไมสามารถกําหนดเปาหมายทีช่ ดั เจน
ขอ 23 ทาเรือตองดําเนินการควบคุมและปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของเรือและทาเรือ
ที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนระดับการรักษาความปลอดภัยที่กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี
กําหนดหรือใหคาแนะนํ
ํ
า

