ภาค ข
แนวทางสําหรับบทบัญญัตขิ องบทที่ 11-2
ของภาคผนวกแนบทายอนุสัญญาระหวางประเทศ
วาดวยความปลอดภัยแหงชีวิตในทะเล 1974 ตามที่แกไขเพิ่มเติม
และภาค ก ของประมวลขอบังคับนี้
1.

บทนํา

บททั่วไป
1.1
อารัมภบทของประมวลขอบังคับนีร้ ะบุวา บทที่ 11-2 และภาค ก. ของประมวลขอบังคับนี้จัดใหมีแบบ
แผนระหวางประเทศสําหรับมาตรการเพื่อเสริมสรางความปลอดภัยทางทะเลและเปนกรอบความรวมมือระหวาง
เรือและทาเรือเพือ่ คนหาและยับยัง้ การกระทําซึง่ เปนภัยคุกคามตอความปลอดภัยในดานการขนสงทางทะเล
1.2
บทนํานี้กลาวถึงกระบวนการในการจัดใหมีและการดําเนินการตามมาตรการและการเตรียมการที่จํา
เปนเพือ่ ใหบรรลุและเปนไปตามบทบัญญัตขิ องบทที่ 11-2 และภาค ก.ของประมวลขอบังคับนี้ และกลาวถึง
องคประกอบหลักทีเ่ สนอไวในแนวทางดังกลาว ซึง่ ปรากฏอยูใ นวรรคที่ 2 ถึงวรรคที่ 19 ทั้งนี้ ยังไดกําหนดขอ
พิจารณาที่สําคัญที่ควรคํานึงเมื่อพิจารณานําแนวทางดังกลาวในสวนที่เกี่ยวกับเรือและทาเรือมาใชบังคับ
1.3
หากผูอานมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเรือแตเพียงอยางเดียว จะขอแนะนําเปนอยางยิ่งใหอานภาค ข.
ของประมวลขอบังคับนีท้ ง้ั หมด โดยเฉพาะวรรคทีเ่ กีย่ วกับทาเรือ และขอแนะนําในทํานองเดียวกันสําหรับผูที่สน
ใจเรื่องทาเรือเปนหลักวาควรอานวรรคที่เกี่ยวกับเรือดวย
1.4
แนวทางที่ระบุไวในวรรคที่จะกลาวถึงตอไปจะเกี่ยวของกับการคุมครองเรือเมื่อจอดอยูที่ทาเรือเปน
หลัก อยางไรก็ดี อาจมีเหตุการณทเ่ี รืออาจสรางภัยคุกคามตอทาเรือเกิดขึน้ ได เชน เมื่อเรือจอดอยูในทาเรือ อาจ
จะถูกใชเปนฐานสําหรับโจมตี เมื่อพิจารณามาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อตอบโตภัยคุกคาม
ตอความปลอดภัยของเรือ ผูที่ทําการประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือหรือจัดทําแผนการรักษา
ความปลอดภัยของทาเรือควรพิจารณาปรับใหเขากับแนวทางดังกลาวตามความเหมาะสม
1.5
ขอแนะนําวาผูอานไมควรอานหรือตีความภาค ข. ของประมวลขอบังคับนี้ไปในทางที่ขัดแยงกับบท
บัญญัตขิ องบทที่ 11-2 หรือภาค ก.ของประมวลขอบังคับนี้ และขอแนะนําวาบทบัญญัตทิ ก่ี ลาวถึงกอนจะตองมี
ความสําคัญกวาและลบลางบทบัญญัติที่บังเอิญไมสอดคลองกันซึ่งอาจปรากฏอยูในภาค ข. ของประมวลขอ
บังคับนีโ้ ดยไมตง้ั ใจ ควรอาน ตีความ และนําแนวทางในภาค ข.ของประมวลขอบังคับนีม้ าปฏิบตั ใิ นทางทีส่ อด
คลองกับเปาหมาย วัตถุประสงค และหลักการทีม่ อี ยูใ นบทที่ 11-2 และภาค ก.ของประมวลขอบังคับนี้
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ความรับผิดชอบของรัฐภาคี
1.6
รัฐภาคีมคี วามรับผิดชอบภายใตบทบัญญัตขิ องบทที่ 11-2 และภาค ก.ของประมวลขอบังคับนีห้ ลาย
ประการ ซึ่งไดแก
การกําหนดระดับของการรักษาความปลอดภัยที่จะนํามาใช
การอนุมัติแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ และขอแกไขของแผนที่ไดรับอนุมัติกอนแลว
การตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตขิ องบทที่ 11-2 และภาค ก.ของประมวลขอบังคับนี้
ของเรือและการออกใบสําคัญรับรองวาดวยการรักษาความปลอดภัยของเรือระหวางประเทศ
(International Ship Security Certificate) ใหแกเรือ
การกําหนดวาทาเรือใดภายในอาณาเขตของตนจะตองแตงตั้งเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยประจําทาเรือซึ่งจะตองรับผิดชอบในการจัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยของ
ทาเรือ
การดําเนินการเพื่อใหแนใจวามีการจัดทําและอนุมัติรายงานการประเมินสถานการณความ
ปลอดภัยของทาเรือ และขอแกไขในภายหลังของรายงานการประเมินที่ไดรับอนุมัติกอนแลว
การอนุมัติแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือและขอแกไขในภายหลังของแผนที่ไดรับ
อนุมตั กิ อ นแลว
การใชมาตรการควบคุมและบังคับใหปฏิบัติตาม
การทดสอบแผนที่ไดรับอนุมัติแลว และ
การแจงขอมูลใหองคการทางทะเลระหวางประเทศและอุตสาหกรรมเดินเรือและทาเรือทราบ
1.7
รัฐภาคีสามารถแตงตั้งหนวยงานที่ไดรับมอบหมายของรัฐเพื่อปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยภายใตบทที่ 11-2 และภาค ก.ของประมวลขอบังคับนีใ้ นสวนทีเ่ กีย่ วกับทาเรือและอนุญาตใหองคกร
รักษาความปลอดภัยที่ไดรับการยอมรับ (Recognized Security Organization : RSO) ดําเนินงานบางอยางที่
เกี่ยวกับทาเรือ แตรัฐภาคีหรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายควรจะเปนผูตัดสินใจขั้นสุดทายเกี่ยวกับการยอมรับ
และการอนุมัติงานดังกลาว ทางการยังอาจมอบหมายการปฏิบตั หิ นาทีด่ า นการรักษาความปลอดภัยบางอยาง
ที่เกี่ยวกับเรือใหแกองคกรรักษาความปลอดภัยที่ไดรับการยอมรับ แตหนาทีห่ รือกิจกรรมดังตอไปนีไ้ มสามารถ
มอบหมายใหองคกรรักษาความปลอดภัยที่ไดรับการยอมรับดําเนินการได :
การกําหนดระดับของการรักษาความปลอดภัยที่จะใช
การกําหนดวาทาเรือใดภายในอาณาเขตของตนจะตองแตงตั้งเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยประจําทาเรือซึ่งจะตองรับผิดชอบในการจัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยของ
ทาเรือ
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การอนุมตั ริ ายงานการประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือหรือขอแกไขใน
ภายหลังของรายงานการประเมินที่ไดรับอนุมัติกอนแลว
การอนุมัติแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือและขอแกไขในภายหลังของแผนที่ไดรับ
อนุมตั กิ อ นแลว
การใชมาตรการควบคุมและบังคับใหปฏิบัติตาม
การจัดใหมขี อ กําหนดสําหรับปฏิญญาวาดวยการรักษาความปลอดภัย (Declaration of
Security)

การกําหนดระดับของการรักษาความปลอดภัย
1.8
รัฐภาคีจะรับผิดชอบในการกําหนดระดับของการรักษาความปลอดภัยที่จะใชในชวงเวลาใดชวงเวลา
หนึง่ และสามารถนําไปใชบงั คับกับเรือและทาเรือได ภาค ก.ของประมวลขอบังคับนี้กําหนดระดับของการรักษา
ความปลอดภัยไว 3 ระดับสําหรับใชระหวางประเทศ ดังนี้
ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1 ภาวะปกติ ; ระดับทีเ่ รือและทาเรือปฏิบตั งิ าน
ตามปกติ
ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2 ภาวะความเสี่ยงสูงกวาปกติ ; ระดับทีใ่ ชเมือ่ มีความ
เสีย่ งตอสถานการณทอ่ี าจสงผลกระทบตอความปลอดภัยสูงกวาปกติ และ
ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3 ภาวะความเสี่ยงสูงเปนพิเศษ ; ระดับทีใ่ ชใน
ชวงเวลาที่มีความเสี่ยงตอสถานการณที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยที่มีความเปนไป
ไดสูงหรือใกลจะเกิดขึ้นจริง
บริษทั เรือและเรือ
1.9
บริษทั ทีป่ ระกอบการเดินเรือบริษทั ใดทีอ่ ยูใ นขอบเขตการใชบงั คับของบทที่ 11-2 และภาค ก. ของ
ประมวลขอบังคับนี้จะตองแตงตั้งเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําบริษัท (CSO) และเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยประจําเรือ (SSO) สําหรับเรือแตละลํา หนาที่ ความรับผิดชอบ และขอกําหนดในการฝกอบรมของเจา
หนาที่เหลานี้และขอกําหนดในการฝกปฏิบัติและการฝกซอมมีรายละเอียดปรากฏในภาค ก. ของประมวลขอ
บังคับนี้
1.10 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําบริษัทมีความรับผิดชอบโดยสังเขป คือ การดําเนินการเพื่อใหมี
การจัดทํารายงานการประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรืออยางเหมาะสม มีการจัดทําและเสนอใหทาง
การหรือตัวแทนของทางการพิจารณาอนุมัติแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ และภายหลังไดเก็บแผนดัง
กลาวไวบนเรือแตละลําทีอ่ ยูใ นขอบเขตการใชบงั คับของภาค ก. ของประมวลขอบังคับนีแ้ ละทีอ่ ยูใ นความดูแล
ของบุคคลทีไ่ ดรบั แตงตัง้ เปนเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําบริษทั
1.11 แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือควรระบุถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในเชิงปฏิบัติการและ
เชิงกายภาพ ที่เรือควรนํามาใชเพื่อใหสามารถดําเนินงานในระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1 ไดตลอด
เวลา แผนดังกลาวควรระบุถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมหรือที่เขมงวดขึ้นที่เรือสามารถนํามาใชเพื่อ
เลือ่ นไปดําเนินงานในระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2 เมื่อไดรับคําสั่งใหดําเนินการ นอกจากนี้ แผนดัง
กลาวควรระบุถึงการเตรียมการที่เปนไปไดที่เรือสามารถปฏิบัติตามโดยไมชักชาตามคําสั่งของผูมีอํานาจใน
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ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3 เพือ่ ตอบสนองตอเหตุการณทอ่ี าจสงผลกระทบตอความปลอดภัยหรือ
ภัยคุกคามของเหตุการณดังกลาว
1.12 เรือตามขอกําหนดของบทที่ 11-2 และภาค ก.ของประมวลขอบังคับนี้จะตองมีหรือดําเนินการใหเปน
ไปตามแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือที่ไดรับอนุมัติจากทางการหรือตัวแทนของทางการ เจาหนาทีร่ กั ษา
ความปลอดภัยประจําบริษัทและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําเรือควรกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
แผนอยางตอเนื่องและบรรลุผลซึ่งรวมถึงการดําเนินการตรวจสอบภายในดวย
ขอแกไขไมวาจะเปนสวนใดก็
ตามของแผนที่ไดรับอนุมัติแลวซึ่งทางการกําหนดวาจะตองไดรับอนุมัติเสียกอน จะตองนําเสนอเพือ่ ทบทวนและ
ขออนุมตั กิ อ นทีจ่ ะบรรจุไวในแผนทีไ่ ดรบั อนุมตั แิ ลวและใหเรือนําไปปฏิบตั ิ
1.13 เรือจะตองมีใบสําคัญรับรองวาดวยการรักษาความปลอดภัยของเรือระหวางประเทศ (International
Ship Security Certificate) ทีร่ ะบุวา เรือดังกลาวไดปฏิบตั ติ ามขอกําหนดของบทที่ 11-2 และภาค ก.ของ
ประมวลขอบังคับนี้ รวมทัง้ บทบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วกับการตรวจสอบและการออกใบสําคัญรับรองการปฏิบตั ติ ามขอ
กําหนดดังกลาวของเรือบนพื้นฐานของการตรวจสอบครั้งแรกกอนนําเรือออกใชงาน การตรวจสอบเพื่อออกใบ
สําคัญรับรองใหม และการตรวจสอบในชวงกลางรอบระยะเวลา
1.14
เมือ่ เรือเดินทางมาถึงทาเรือหรือเดินทางไปยังทาเรือของรัฐภาคี รัฐภาคีมสี ทิ ธิตามบทบัญญัตขิ อง
กฎขอบังคับที่ 11-2/9 ในการใชมาตรการควบคุมและบังคับใหเรือนัน้ ปฏิบตั ติ าม เรือจะตองรับการตรวจสอบ
โดยการควบคุมของรัฐเมืองทา แตตามปกติการตรวจสอบดังกลาวจะไมขยายไปถึงการตรวจสอบแผนการรักษา
ความปลอดภัยของเรือนั้นเองยกเวนในกรณีเฉพาะบางกรณี นอกจากนี้ เรือยังอาจตองปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมเพิ่มเติมหากรัฐภาคีที่ใชมาตรการควบคุมและบังคับใหปฏิบัติตามหากมีเหตุผลที่เชื่อไดวาการรักษา
ความปลอดภัยของเรือหรือทาเรือมีระดับต่าํ กวาทีค่ วรจะเปน
1.15 นอกจากนี้ยังกําหนดใหเรือตองมีขอมูลประจําบนเรือและเผยแพรใหรัฐภาคีอื่นทราบตามที่ไดรับการ
รองขอ ซึ่งระบุถึงผูรับผิดชอบในการตัดสินใจวาจางบุคลากรประจําเรือและการตัดสินใจในเรื่องตางๆที่เกี่ยวกับ
การจัดหาเรือมาใช
ทาเรือ
1.16 แตละรัฐภาคีจะตองดําเนินการเพื่อใหมีการจัดทํารายงานการประเมินสถานการณความปลอดภัยของ
ทาเรือสําหรับทาเรือแตละแหงทีต่ ง้ั อยูใ นอาณาเขตของตนและใหบริการเรือทีเ่ ดินระหวางประเทศ รัฐภาคี หนวย
งานทีไ่ ดรบั มอบหมาย หรือองคกรรักษาความปลอดภัยทีไ่ ดรบั การยอมรับอาจเปนผูจ ดั ทํารายงานการประเมิน
ดังกลาว รายงานการประเมินที่จัดทําเสร็จเรียบรอยแลวจะตองไดรับอนุมัติจากรัฐภาคีหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทีไ่ ดรบั มอบหมาย การอนุมตั นิ ไ้ี มสามารถมอบหมายใหผอู น่ื กระทําได รายงานการประเมินสถานการณความ
ปลอดภัยของทาเรือควรมีการทบทวนตามรอบระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
1.17
การประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือโดยพื้นฐานแลวเปนการวิเคราะหความเสี่ยงของ
การประกอบการทาเรือหมดทุกดานเพื่อกําหนดวาสวนใดของทาเรือที่มีความเสี่ยงตอภัยคุกคามสูง และ/หรือมี
แนวโนมจะถูกโจมตี ความเสี่ยงตอความปลอดภัยขึ้นอยูกับภัยคุกคามจากการโจมตี จุดออนของเปาหมายและ
ผลของการโจมตีดังกลาว
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รายงานการประเมินจะตองครอบคลุมถึงองคประกอบดังตอไปนี้
การกําหนดภัยคุกคามที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับสวนติดตั้งและโครงสรางพื้นฐานของทาเรือ
การคนหาจุดออนที่มีอยู
การคํานวณผลของภัยคุกคาม
เมือ่ เสร็จสิน้ การวิเคราะห ก็จะทําใหสามารถประเมินระดับความเสี่ยงทั้งหมดได การประเมินสถานการณความ
ปลอดภัยของทาเรือจะชวยกําหนดวาทาเรือแหงใดที่จําเปนจะตองแตงตั้งเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจํา
ทาเรือและจัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
1.18 ทาเรือซึง่ ตองปฏิบตั ติ ามขอกําหนดของบทที่ 11-2 และภาค ก.ของประมวลขอบังคับนี้จะตองแตงตั้ง
เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําทาเรือ หนาที่ ความรับผิดชอบ และขอกําหนดในการฝกอบรมของเจาหนา
ทีด่ งั กลาวตลอดจนขอกําหนดในการฝกปฏิบตั แิ ละการฝกซอมมีรายละเอียดปรากฏในภาค ก.ของประมวลขอ
บังคับนี้
1.19 แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือควรระบุถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งในดานการ
ดําเนินงานและทางกายภาพที่ทาเรือควรนํามาใชเพื่อใหทาเรือสามารถประกอบการในระดับการรักษาความ
ปลอดภัยระดับที่ 1 ไดตลอดเวลา แผนดังกลาวควรระบุถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมหรือที่เขมงวด
ขึ้นที่ทาเรือสามารถนํามาใชเพื่อเลื่อนขึ้นไปดําเนินงานในระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2 เมื่อไดรับคํา
สั่ง นอกจากนี้ แผนดังกลาวควรระบุถึงการเตรียมการที่เปนไปไดที่ทาเรือสามารถนํามาใชตามคําสั่งของผูมี
อํานาจในการรักษาความปลอดภัยในระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3
1.20 ทาเรือซึง่ ตองปฏิบตั ติ ามขอกําหนดของบทที่ 11-2 และภาค ก.ของประมวลขอบังคับนีจ้ ะตองมีและ
ดําเนินการใหสอดคลองกับแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือที่ไดรับอนุมัติจากรัฐภาคีหรือหนวยงานที่
เกีย่ วของทีไ่ ดรบั มอบหมาย เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําทาเรือควรปฏิบตั ติ ามขอกําหนดของแผนและ
กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามแผนอยางตอเนื่องและบรรลุผลซึ่งรวมถึงการดําเนินการตรวจสอบภายในของการ
ปฏิบตั ติ ามแผนดวย ขอแกไขไมวา จะเปนสวนใดก็ตามของแผนทีไ่ ดรบั อนุมตั แิ ลวซึง่ รัฐภาคีหรือหนวยงานทีไ่ ด
รับมอบหมายกําหนดวาจะตองไดรับอนุมัติกอน จะตองนําเสนอเพื่อทบทวนและขออนุมัติกอนที่จะบรรจุไวใน
แผนทีไ่ ดรบั อนุมตั แิ ลวและนําไปปฏิบตั ทิ ท่ี า เรือตอไป รัฐภาคีหรือหนวยงานที่เกี่ยวของที่ไดรับมอบหมายอาจทํา
การทดสอบประสิทธิผลของแผน รายงานการประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือทีใ่ ชเปนพืน้ ฐานใน
การจัดทําแผนควรมีการทบทวนอยางสม่าํ เสมอ กิจกรรมเหลานีท้ ง้ั หมดอาจนําไปสูก ารแกไขแผนทีไ่ ดรบั อนุมตั ิ
แลว ขอแกไขใด ๆ ในสวนยอยของแผนทีไ่ ดรบั อนุมตั แิ ลวจะตองนําเสนอเพือ่ ขออนุมตั จิ ากรัฐภาคีหรือหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของทีไ่ ดรบั มอบหมาย
1.21 เรือที่ใชทาเรือดังกลาวขางตนอาจตองรับการตรวจสอบจากการควบคุมโดยรัฐเมืองทาและมาตรการ
ควบคุมเพิ่มเติมที่ระบุไวโดยสังเขปในกฎขอบังคับที่ 11-2/9 หนวยงานที่เกี่ยวของอาจรองขอใหสงขอมูลเกี่ยว
กับเรือ สินคา ผูโดยสาร และคนประจําเรือกอนทีเ่ รือจะเขาเทียบทา ซึ่งอาจมีบางกรณีที่ไมอนุญาตใหเรือเขา
เทียบทา
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การแจงขอมูล
1.9
บทที่ 11-2 และ ภาค ก.ของประมวลขอบังคับนี้กําหนดใหรัฐภาคีตองสงขอมูลบางรายการใหองคการ
ทางทะเลระหวางประเทศและขอมูลที่จะตองจัดเตรียมไวเพื่อใหมีการสื่อสารอยางมีประสิทธิผลระหวางรัฐภาคี
ตาง ๆ และระหวางเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําบริษทั /เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําเรือและ
เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําทาเรือ
2

คํานิยาม

2.1
2.2

ไมมแี นวทางสําหรับคํานิยามทีก่ าํ หนดไวในบทที่ 11-2 หรือ ภาค ก.ของประมวลขอบังคับนี้
เพื่อจุดมุงหมายของภาค ข.ของประมวลขอบังคับนี:้
.1 สวน (section) หมายถึง สวนของภาค ก.ของประมวลขอบังคับนีแ้ ละระบุเปน “สวน ก./<ตามดวย
หมายเลขของสวนนั้น>”
.2 วรรค (paragraph) หมายถึง วรรคของภาค ข. ของประมวลขอบังคับนีแ้ ละระบุเปน “วรรค <ตาม
ดวยหมายเลขของวรรคนั้น>” และ
.3 รัฐภาคี เมื่อใชในวรรคที่ 14 – 18 หมายถึง รัฐภาคีที่ทาเรือนั้นตั้งอยูภายในอาณาเขตของรัฐนั้น และ
รวมถึงการใชเพือ่ อางอิงถึงหนวยงานทีไ่ ดรบั มอบหมาย
3. ขอบเขตการใชบังคับ
บททั่วไป
3.1
เมื่อมีการปฏิบัติตามขอกําหนดของบทที่ 11-2 และภาค ก. ของประมวลขอบังคับนี้ ควรคํานึงถึงแนว
ทางทีใ่ หไวในภาค ข.ของประมวลขอบังคับนี้
3.2
อยางไรก็ดี ควรตระหนักวาขอบเขตการใชบงั คับของแนวทางการรักษาความปลอดภัยของเรือจะขึน้ อยู
กับประเภทของเรือ สินคา และ/หรือผูโ ดยสาร รูปแบบการคา และลักษณะของทาเรือทีเ่ รือนัน้ เขาเทียบทา
3.3
ในทํานองเดียวกัน ขอบเขตการใชบังคับของแนวทางการรักษาความปลอดภัยของทาเรือจะขึ้นอยูกับ
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของทาเรือ ประเภทของเรือที่มาใชทาเรือ ประเภทของสินคาและ/หรือผูโ ดยสาร
และรูปแบบการคาของเรือทีเ่ ขาเทียบทา
3.4
บทบัญญัตขิ องบทที่ 11-2 และภาค ก.ของประมวลขอบังคับนีจ้ ะไมใชบงั คับกับทาเรือทีอ่ อกแบบและ
ใชเพือ่ จุดมุง หมายทางการทหารเปนหลัก
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4

ความรับผิดชอบของรัฐภาคี

การประเมินและแผนรักษาความปลอดภัย
4.1
รัฐภาคีจะตองดําเนินการเพื่อใหมีการใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อไมใหมีการเปดเผยหรือการเขาถึงขอ
มูลทีอ่ าจสงผลกระทบตอความปลอดภัยในสวนทีเ่ กีย่ วกับการประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรือ แผน
การรักษาความปลอดภัยของเรือ การประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือ และแผนการรักษาความ
ปลอดภัยของทาเรือ และการประเมินหรือแผนนัน้ ตางหากโดยไมไดรบั อนุญาต
หนวยงานที่ไดรับมอบหมาย
4.2 รัฐภาคีอาจกําหนดหนวยงานทีไ่ ดรบั มอบหมายของรัฐเพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีร่ กั ษาความปลอดภัยในสวนทีเ่ กีย่ ว
กับทาเรือตามทีก่ าํ หนดไวในบทที่ 11-2 หรือภาค ก.ของประมวลขอบังคับนี้
องคกรรักษาความปลอดภัยทีไ่ ดรบั การยอมรับ
4.3
รัฐภาคีอาจมอบอํานาจใหองคกรรักษาความปลอดภัยที่ไดรับการยอมรับ (RSO) ดําเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบางอยาง ไดแก
.1 การอนุมัติแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ หรือขอแกไขตอแผนดังกลาว แทนทางการ
.2 การตรวจสอบและการออกใบสําคัญรับรองสําหรับการปฏิบตั ติ ามขอกําหนดของบทที่ 11-2 และ
ภาค ก.ของประมวลขอบังคับนี้ของเรือแทนทางการ และ
.3 การจัดทํารายงานการประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือตามที่รัฐภาคีกําหนด
4.4
RSO อาจใหคําแนะนําหรือใหความชวยเหลือแกบริษัทเรือหรือทาเรือในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย รวมทั้งการประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรือ แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ การ
ประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือ และแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ ซึ่งอาจรวมถึงการ
จัดทํารายงานการประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรือหรือแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือหรือราย
งานการประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือหรือแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ ถา RSO
เปนผูจัดทํารายงานการประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรือหรือแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ
RSO รายนั้นก็ไมควรไดรับมอบอํานาจใหอนุมัติแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือนั้น
4.5
เมื่อมอบอํานาจใหแก RSO รัฐภาคีควรพิจารณาความสามารถขององคกรดังกลาว โดย RSO ทีไ่ ดรบั
มอบอํานาจควรมีความสามารถดังนี้
.1 มีความเชี่ยวชาญในดานที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัย
.2 มีความรูเ กีย่ วกับการประกอบการเรือและทาเรืออยางเหมาะสม ซึ่งไดแก ความรูเกี่ยวกับการออก
แบบและตอสรางเรือในกรณีทใ่ี หบริการแกเรือ และมีความรูเ กีย่ วกับการออกแบบและกอสรางทาเรือในกรณีท่ี
ใหบริการแกทา เรือ
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.3 มีความสามารถในการประเมินความเสีย่ งตอสถานการณทไ่ี มปลอดภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ ระหวางการ
ประกอบการของเรือและทาเรือ รวมทั้งจุดเชื่อมตอระหวางเรือ/ทาเรือ และวิธีลดความเสี่ยงดังกลาว

.4 มีความสามารถในการรักษาและพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรของตน
.5 มีความสามารถในการกํากับดูแลบุคลากรของตนใหมีความนาเชื่อถืออยางตอเนื่อง
.6 มีความสามารถในการใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการเปดเผยหรือเขาถึงขอมูลที่อาจ
สงผลกระทบตอความปลอดภัยโดยไมไดรบั อนุญาต
.7 มีความรูเกี่ยวกับขอกําหนดของบทที่ 11-2 และภาค ก.ของประมวลขอบังคับนี้ และกฎหมาย
ภายในและกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอกําหนดดานการรักษาความปลอดภัย
ตางๆ
.8 มีความรูเ กีย่ วกับรูปแบบตาง ๆ ของภัยคุกคามตอความปลอดภัยในปจจุบัน
.9 มีความรูเกี่ยวกับอาวุธ สารและอุปกรณทเ่ี ปนอันตราย และการคนหาอาวุธ สาร และอุปกรณ
ดังกลาว
.10 มีความรูเ กีย่ วกับลักษณะและรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลทีม่ แี นวโนมจะเปนภัยคุกคามตอความ
ปลอดภัยโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ
.11 มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคที่ใชในการจัดทํามาตรการรักษาความปลอดภัย
.12 มีความรูเ กีย่ วกับอุปกรณและระบบรักษาความปลอดภัยและเตือนภัย ตลอดจนขอจํากัดในการใช
งานของอุปกรณและระบบดังกลาว
เมือ่ มอบหมายหนาทีเ่ ฉพาะอยางให RSO ปฏิบตั ิ รัฐภาคีรวมทั้งทางการจะตองดําเนินการเพื่อใหแนใจวา RSO
มีความสามารถที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานจริง
4.6 ทางการอาจแตงตั้งองคกรที่ไดรับการยอมรับตามที่อางถึงในกฎขอบังคับที่ 1/6 และการปฏิบตั ติ ามขอ
กําหนดของกฎขอบังคับที่ 11-1/1 ใหเปน RSO หากองคกรดังกลาวมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัยตามที่ระบุไวในวรรค 4.5
4.7 รัฐภาคีอาจแตงตัง้ การทาเรือหรือผูป ระกอบการทาเรือเปน RSO หากมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัยตามที่ระบุไวในวรรค 4.5
การกําหนดระดับของการรักษาความปลอดภัย
4.8 ในการกําหนดระดับของการรักษาความปลอดภัย รัฐภาคีจะตองคํานึงถึงขอมูลภัยคุกคามทั้งที่เปนขอมูลทั่ว
ไปและขอมูลเฉพาะ รัฐภาคีควรกําหนดระดับของการรักษาความปลอดภัยทีใ่ ชกบั เรือหรือทาเรือหนึง่ ในสาม
ระดับดังตอไปนี้
- ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1 ภาวะปกติ ; ระดับที่เรือและทาเรือดําเนินงานตามปกติ
- ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2 ภาวะความเสี่ยงสูงกวาปกติ ; ระดับที่ใชเมื่อมีความเสี่ยง
ตอเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยสูงกวาปกติ และ
- ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3 ภาวะความเสีย่ งสูงเปนพิเศษ ; ระดับที่ใชในชวงเวลาที่มี
ความเสีย่ งตอเหตุการณทอ่ี าจสงผลกระทบตอความปลอดภัยทีม่ คี วามเปนไปไดสงู หรือใกลจะ
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เกิดขึ้นจริง

4.9
การกําหนดระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3 ควรเปนมาตรการพิเศษที่ใชเฉพาะเมื่อมีขอมูลที่
เชือ่ ถือไดวา เหตุการณทอ่ี าจสงผลกระทบตอความปลอดภัยมีโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ สูงหรือใกลจะเกิดขึน้ จริง ขณะที่
ระดับการรักษาความปลอดภัยอาจเปลีย่ นจากระดับที่ 1 เปนระดับที่ 2 จนถึงระดับที่ 3 แตกเ็ ปนไปไดเชนกันที่
ระดับการรักษาความปลอดภัยจะเปลี่ยนแปลงโดยตรงจากระดับที่ 1 เปนระดับที่ 3
4.10 นายเรือมีความรับผิดชอบขั้นสุดทายในการดูแลใหเรือมีความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
ตลอดเวลา แมในระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3 ผูค วบคุมเรืออาจพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงแกไข
คําสัง่ ทีอ่ อกโดยผูม อี าํ นาจในการรักษาความปลอดภัย เมือ่ มีเหตุใหเชือ่ ไดวา คําสัง่ นัน้ อาจเปนอันตรายตอเรือ
4.11 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําบริษัท หรือเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําเรือ ควร
ประสานงานกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทาเรือของทาเรือที่เรือนั้นตั้งใจจะเขาเทียบทาในโอกาส
แรกเพื่อกําหนดระดับการรักษาความปลอดภัยที่ตองใชกับเรือนั้นที่ทาเรือ เมือ่ ไดประสานกับทางเรือแลว เจา
หนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทาเรือควรใหคําแนะนําแกเรือเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระดับการ
รักษาความปลอดภัยของทาเรือและควรใหขอ มูลการรักษาความปลอดภัยในสวนทีเ่ กีย่ วของแกเรือนัน้
4.12 ขณะที่อาจมีกรณีที่เรือที่มีการรักษาความปลอดภัยในระดับที่สูงกวากําลังมาเขาเทียบทาเรือที่มีการ
รักษาความปลอดภัยในระดับทีต่ าํ่ กวา แตจะตองไมมีกรณีที่เรือมีการรักษาความปลอดภัยในระดับที่ต่ํากวาทา
เรือที่เรือนั้นจะเขาเทียบทา ถาเรือมีการรักษาความปลอดภัยในระดับทีส่ งู กวาทาเรือทีต่ อ งการเขาเทียบทา เจา
หนาที่รักษาความปลอดภัยประจําบริษัทหรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําเรือควรแจงใหเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยประจําทาเรือทราบโดยไมชกั ชา เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําทาเรือควรทําการ
ประเมินสถานการณนน้ั ๆ โดยปรึกษาหารือกับเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําบริษทั หรือเจาหนาทีร่ กั ษา
ความปลอดภัยประจําเรือ และหาขอยุติเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมที่จะใชกับเรือนั้น ซึ่ง
อาจรวมถึงการจัดทําและการลงนามในปฏิญญาวาดวยการรักษาความปลอดภัย (Declaration of Security)
4.13 รัฐภาคีควรพิจารณาหาแนวทางที่จะชวยใหมีการแจงขอมูลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในระดับการ
รักษาความปลอดภัยอยางรวดเร็ว ทางการอาจพิจารณาใชขาวสาร NAVTEX หรือประกาศชาวเรือเปนวิธแี จง
ความเปลีย่ นแปลงในระดับการรักษาความปลอดภัยแกเรือ เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําบริษทั และเจา
หนาที่รักษาความปลอดภัยประจําเรือ หรือทางการอาจพิจารณาใชวธิ กี ารสือ่ สารอืน่ ทีม่ คี วามรวดเร็วและครอบ
คลุมสาระไดเทากันหรือดีกวา รัฐภาคีควรกําหนดวิธีแจงความเปลี่ยนแปลงในระดับการรักษาความปลอดภัยให
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทาเรือทราบดวย รัฐภาคีควรรวบรวมและเก็บรักษารายชื่อและราย
ละเอียดการติดตอประสานงานของผูที่จําเปนจะตองแจงใหทราบถึงความเปลี่ยนแปลงในระดับการรักษาความ
ปลอดภัย ขณะที่ระดับการรักษาความปลอดภัยไมจําเปนจะตองเปนเรื่องที่มีความออนไหวมากนัก แตขอมูล
เกี่ยวกับภัยคุกคามที่อยูเบื้องหลังการใชระดับการรักษาความปลอดภัยนั้นอาจเปนเรื่องที่มีความออนไหวมากก็
ได รัฐภาคีควรพิจารณาประเภทและรายละเอียดของขอมูลทีจ่ ะสงตลอดจนวิธที จ่ี ะสงขอมูลใหเจาหนาทีร่ กั ษา
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ความปลอดภัยประจําเรือ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําบริษัท และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ประจําทาเรืออยางระมัดระวัง

ผูประสานงานและขอมูลเกี่ยวกับแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
4.14 ในทาเรือทีม่ แี ผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ จะตองแจงใหองคการทางทะเลระหวางประเทศ
ทราบและตองแจงขอมูลดังกลาวใหเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําบริษทั และเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอด
ภัยประจําเรือทราบดวย จะตองไมมีการตีพิมพเผยแพรรายละเอียดของแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
นอกจากในสวนทีร่ ะบุวา ไดมกี ารจัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือแลวเทานัน้ รัฐภาคีควรพิจารณา
จัดตั้งผูประสานงานสวนกลางหรือระดับภูมิภาคหรือกําหนดวิธีอื่นในการใหขอมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับสถานที่ที่
เก็บรักษาแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือพรอมทั้งรายละเอียดการติดตอประสานงานกับเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยประจําทาเรือทีเ่ กีย่ วของ ควรมีการประชาสัมพันธใหทราบถึงผูประสานงานดังกลาวโดยทั่ว
กันดวย ผูประสานงานดังกลาวอาจใหขอมูลเกี่ยวกับองคกรรักษาความปลอดภัยที่ไดรับการยอมรับที่ไดรับแตง
ตั้งเพื่อดําเนินการแทนรัฐภาคีพรอมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดชอบและเงื่อนไขเฉพาะของอํานาจที่มอบ
ใหแกองคกรรักษาความปลอดภัยที่ไดรับการยอมรับดังกลาว
4.15 ในกรณีของทาเรือทีไ่ มมแี ผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ (ดังนั้นจึงไมมีเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยประจําทาเรือ) ผูประสานงานสวนกลางหรือระดับภูมิภาคควรจะสามารถหาบุคคลที่มีความเหมาะสม
บนฝงที่จะสามารถจัดใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมระหวางที่เรือเขาเทียบทาในกรณีที่จําเปน
4.16 รัฐภาคีควรจัดใหมีรายละเอียดการติดตอประสานงานเกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐที่เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยประจําเรือ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําบริษัท และเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําทา
เรือจะตองรายงานใหทราบถึงเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เจาหนาที่ของรัฐเหลานี้ควร
ประเมินรายงานดังกลาวกอนที่จะดําเนินการตามที่เห็นสมควร เรื่องที่รายงานอาจเปนเรื่องเกี่ยวกับมาตรการ
รักษาความปลอดภัยทีอ่ ยูใ นอํานาจของรัฐภาคีอน่ื ในกรณีเชนวานัน้ รัฐภาคีควรพิจารณาติดตอผูประสานงาน
ในรัฐภาคีอื่นเพื่อหารือวามาตรการที่ใชมีความเหมาะสมหรือไม เพื่อจุดมุงหมายนี้ ควรแจงรายละเอียดการติด
ตอประสานงานของเจาหนาทีข่ องรัฐใหองคการทางทะเลระหวางประเทศทราบดวย
4.17

รัฐภาคีควรแจงขอมูลทีร่ ะบุไวในวรรค 4.14 ถึง 4.16 ใหรฐั ภาคีอน่ื ทราบหากมีการรองขอ

เอกสารรับรอง (Identification documents)
4.18 รัฐภาคีควรออกเอกสารรับรองใหแกเจาหนาทีข่ องรัฐทีไ่ ดรบั มอบหมายใหขน้ึ ไปบนเรือหรือเขาไป
ในทาเรือเพือ่ ปฏิบตั หิ นาที่ และจัดใหมีขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบความเชื่อถือไดของเอกสารรับรองดัง
กลาวดวย
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แทนตรึงอยูก บั ทีแ่ ละแทนลอยและแทนขุดเจาะนอกฝง ทีเ่ คลือ่ นทีไ่ ดในพืน้ ที่
4.19 รัฐภาคีควรพิจารณากําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสําหรับแทนตรึงอยูกับที่และแทน
ลอยและแทนขุดเจาะนอกฝง ทีเ่ คลือ่ นทีไ่ ดในพืน้ ที่ เพื่อใหสามารถติดตอกับเรือที่กําหนดใหตองปฏิบัติตามบท
บัญญัตขิ องบทที่ 11-2 และภาค ก.ของประมวลขอบังคับนี้
เรือที่ไมถูกบังคับใหตองปฏิบัติตามภาค ก.ของประมวลขอบังคับนี้
4.20 รัฐภาคีควรพิจารณากําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อเสริมสรางการรักษาความ
ปลอดภัยของเรือทีไ่ มอยูใ นขอบเขตการใชบงั คับของบทที่ 11-2 และภาค ก.ของประมวลขอบังคับนีแ้ ละดําเนิน
การเพื่อใหแนใจวาบทบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่ใชกับเรือดังกลาวยอมใหมีการติดตอ
กับเรือที่อยูในขอบเขตการใชบังคับของภาค ก.ของประมวลขอบังคับนี้
ภัยคุกคามตอเรือและเหตุการณทอ่ี าจสงผลกระทบตอความปลอดภัยในทะเลอืน่ ๆ
4.21
รัฐภาคีควรจะใหแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับมาตรการที่พิจารณาเห็นวาเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงตอ
ความปลอดภัยของเรือทีช่ กั ธงของรัฐภาคีนน้ั เมือ่ ออกทะเล รัฐภาคีควรใหคําแนะนําที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสิ่ง
ที่จะตองดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1 ถึง 3 หาก:
.1 มีความเปลีย่ นแปลงในระดับการรักษาความปลอดภัยทีใ่ ชกบั เรือระหวางทีอ่ อกทะเล เชน เนื่อง
จากพื้นที่ทางภูมิศาสตรซึ่งเรือนั้นปฏิบัติการอยูหรือเกี่ยวของกับเรือนั้นเอง และ
.2 มีเหตุการณทอ่ี าจสงผลกระทบตอความปลอดภัยหรือภัยคุกคามจากเหตุการณดงั กลาวทีเ่ กีย่ วกับ
เรือในขณะที่ออกทะเล
รัฐภาคีควรกําหนดวิธแี ละขัน้ ตอนการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ดุ สําหรับจุดประสงคดงั กลาว ในกรณีของการโจมตีที่ใกลจะ
เกิดขึ้น เรือควรจัดใหมกี ารสือ่ สารโดยตรงกับผูม อี าํ นาจในการรักษาความปลอดภัยของรัฐเจาของธง
4.22 รัฐภาคีควรจัดตั้งผูประสานงานสําหรับใหคําปรึกษาดานการรักษาความปลอดภัยแกเรือใด ๆ:
.1 ที่ชักธงของรัฐภาคีนั้น
.2 ทีป่ ระกอบการในทะเลอาณาเขตหรือไดแจงความประสงคทจ่ี ะเขาไปในทะเลอาณาเขต
4.23 รัฐภาคีควรใหคําปรึกษาแกเรือที่ประกอบการในทะเลอาณาเขตหรือไดแจงความประสงคที่จะเขาไปใน
ทะเลอาณาเขต ซึ่งควรจะเปนคําปรึกษาเกี่ยวกับ
.1 การเปลีย่ นเสนทางการเดินเรือตามแผนหรือการเดินเรือตามแผนเกิดความลาชา
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.2 การเดินเรือในเสนทางนัน้ ๆ หรือการเดินทางไปยังสถานทีเ่ ฉพาะเจาะจง
.3 บุคลากรหรืออุปกรณทค่ี วรมีประจําบนเรือ
.4 การประสานงานในการเดินทาง การเขาเทียบทาหรือออกจากทา เพื่อใหเรือหรือเครื่องบินตรวจ
การณ (ชนิดมีปกหรือเฮลิคอปเตอร) สามารถใหความคุมครองได
รัฐภาคีควรเตือนใหเรือทีป่ ระกอบการในทะเลอาณาเขตหรือไดแจงความประสงคทจ่ี ะเขาไปในทะเลอาณาเขต
ทราบถึงพืน้ ทีห่ วงหามชัว่ คราวทีไ่ ดตพี มิ พเผยแพรแลว
4.24 รัฐภาคีควรแนะนําใหเรือที่ประกอบการในทะเลอาณาเขตหรือไดแจงความประสงคทจ่ี ะเขาไปในทะเล
อาณาเขตดําเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ทีร่ ฐั ภาคีอาจใหคาํ แนะนําแลวโดยเรงดวนเพือ่ เปนการคุม
ครองเรือนัน้ และเรืออืน่ ในพืน้ ทีใ่ กลเคียง
4.25 แผนทีร่ ฐั ภาคีจดั ทําเพือ่ จุดประสงคตามทีร่ ะบุไวในวรรค 4.22 ควรครอบคลุมถึงขอมูลเกี่ยวกับผูติดตอ
ประสานงานที่เหมาะสม โดยใหพรอมปฏิบัติงานตลอด 24 ชัว่ โมง ภายในรัฐภาคีซึ่งรวมถึงทางการดวย แผนดัง
กลาวควรจะครอบคลุมถึงสถานการณที่ทางการพิจารณาเห็นวาควรขอความชวยเหลือจากรัฐชายฝงใกลเคียง
ตลอดจนขั้นตอนการประสานงานระหวางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทาเรือและเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยประจําเรือ
ความตกลงเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
4.26 ในการพิจารณาวิธดี าํ เนินการตามบทที่ 11-2 และภาค ก.ของประมวลขอบังคับนี้ รัฐภาคีอาจจัดทํา
ความตกลงกับรัฐภาคีอื่น ขอบเขตของความตกลงจะจํากัดอยูที่การเดินทางระหวางประเทศระยะสั้นในเสนทาง
ที่แนนอนระหวางทาเรือในอาณาเขตของรัฐทีเ่ ปนภาคีความตกลง หลังจากที่ไดจัดทําความตกลงแลวรัฐภาคี
ควรปรึกษาหารือกับรัฐภาคีและทางการอื่นที่มีสวนไดสวนเสียกับผลของความตกลงนั้น เรือที่ชักธงของรัฐที่ไม
ไดเปนภาคีความตกลงควรใหเดินในเสนทางที่แนนอนที่กําหนดไวในความตกลงนั้นหากทางการของรัฐภาคีดัง
กลาวเห็นวาเรือนัน้ ควรปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตขิ องความตกลงและไดกาํ หนดใหเรือนัน้ ตองปฏิบตั ติ าม แตไมวา
ในกรณีใด ๆ ความตกลงนัน้ จะตองไมมกี ารผอนปรนเกีย่ วกับระดับของการรักษาความปลอดภัยของเรือและทา
เรืออื่นที่ไมอยูภายใตความตกลง โดยเฉพาะอยางยิ่งเรือทุกลําที่อยูภายใตความตกลงดังกลาวอาจไมปฏิบัติการ
ร ว มกั บ เรื อ ที่ ไ ม อ ยู ภ ายใต ค วามตกลง แต ค วามตกลงนี้ ค วรครอบคลุ ม ถึ งการเชื่ อมต อ การปฏิ บั ติ งาน
(operational interface) ของเรือภายใตความตกลงดวย โดยจะตองมีการกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามความ
ตกลงดังกลาวอยางตอเนือ่ งและแกไขเมือ่ มีความจําเปนและควรมีการทบทวนทุก 5 ป
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การใชมาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับเดียวกันสําหรับทาเรือ
4.27 สําหรับทาเรือบางแหงที่มีการปฏิบัติการขนถายสินคาจํากัดหรือเปนพิเศษแตมีเรือเขาเทียบทาไมมาก
นัก ควรจะดําเนินการเพื่อใหมีการปฏิบัติตามประมวลขอบังคับนี้โดยใชมาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับ
ทีเ่ ทากันกับมาตรการทีร่ ะบุไวในบทที่ 11-2 และในภาค ก.ของประมวลขอบังคับนี้ กรณีนอ้ี าจเปนกรณีของทา
เรือที่อยูติดกับโรงงาน หรือทาเทียบเรือที่ไมคอยมีการปฏิบัติการขนถายสินคาบอยครั้งนัก
ระดับการบรรจุคนประจําเรือ
4.28 ในการกําหนดจํานวนคนประจําเรือขั้นต่ําเพื่อความปลอดภัยของเรือ ทางการตองคํานึงถึงบทบัญญัติ
วาดวยจํานวนคนประจําเรือขั้นต่ําเพื่อความปลอดภัยที่กําหนดโดยกฎขอบังคับที่ 5/14 ซึ่งใหความสําคัญเรื่อง
ความปลอดภัยในการเดินเรือเปนหลัก ทางการควรคํานึงถึงภาระงานที่เพิ่มขึ้นอันเปนผลมาจากการใชแผนการ
รักษาความปลอดภัยของเรือและการดําเนินการเพื่อใหมีการจัดคนประจําเรืออยางเพียงพอและมีประสิทธิผล
ดวย การที่จะทําเชนนั้นไดทางการควรทําการตรวจสอบดวยวาเรือสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับชั่วโมง
พักผอน และมาตรการที่เกี่ยวกับความเหนื่อยลา ซึง่ ประกาศใชเปนกฎหมายภายในประเทศ โดยคํานึงถึงหนาที่
ตางๆบนเรือที่ไดมอบหมายใหคนประจําเรือปฏิบัติ
มาตรการควบคุมและบังคับใหปฏิบตั ิตาม
บททั่วไป
4.29 กฎขอบังคับที่ 11-2/9 อธิบายถึงมาตรการควบคุมและบังคับใหปฏิบัติตามซึ่งใชบังคับกับเรือภายใต
บทที่ 11-2 กฎขอบังคับนีแ้ บงออกเปนสามสวนหลักๆคือ การควบคุมเรือในเมืองทา การควบคุมเรือทีป่ ระสงคจะ
เขาทาของรัฐภาคีอื่น และบทบัญญัตเิ พิม่ เติมซึง่ ใชบงั คับกับทัง้ สองสถานการณ
4.30 กฎขอบังคับที่ 11-2/9.1 การควบคุมเรือในเมืองทา เปนการปฏิบัติตามระบบสําหรับการควบคุมเรือ
ขณะที่ อ ยู ใ นเมืองทาตางประเทศโดยใหเจาหนาที่ผูไดรับมอบอํานาจจากรัฐภาคี (“เจาหนาที่ผูไดรับมอบ
อํานาจ”) มีสทิ ธิทจ่ี ะลงเรือเพือ่ ทําการตรวจสอบวาใบสําคัญรับรองตามขอกําหนดอยูใ นสภาพทีเ่ หมาะสม หลัง
จากนัน้ ถามีมลู เหตุทช่ี ดั เจนพอใหเชือ่ ไดวา เรือไมไดปฏิบตั ติ ามมาตรการรักษาความปลอดภัย ก็อาจใชมาตรการ
ควบคุม เชน การตรวจเพิ่มเติมหรือการกักเรือได สิง่ นีส้ ะทอนถึงระบบควบคุมในปจจุบนั กฎขอบังคับที่ 11-2/9.1
มีพื้นฐานอยูบนระบบดังกลาวและอนุญาตใหมีมาตรการเพิ่มเติม(ซึ่งรวมถึงการไลเรือออกจากเมืองทาซึ่งจัดวา
เปนมาตรการควบคุมอยางหนึ่ง) เมื่อเจาหนาที่ผูไดรับมอบอํานาจมีมูลเหตุที่ชัดเจนพอใหเชื่อไดวาเรือไมได
ปฏิบตั ติ ามขอกําหนดของบทที่ 11-2 หรือภาค ก. ของประมวลขอบังคับนี้ กฎขอบังคับที่ 11-2/9.3 อธิบายถึง
มาตรการคุมครองที่สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมเหลานี้อยางเหมาะสมและเปนธรรม
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4.31 กฎขอบังคับที่ 11-2/9.2 เปนการนํามาตรการควบคุมมาใชเพื่อใหแนใจวาเรือที่ประสงคจะเขาทาของ
รัฐภาคีอื่นไดปฏิบัติตามขอกําหนดและเปนการนําแนวคิดในการควบคุมที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิงภายใตบทที่
11-2 มาใชกบั การรักษาความปลอดภัยเทานัน้ ภายใตกฎขอบังคับนี้ อาจนํามาตรการควบคุมมาใชกอนที่เรือจะ
เขาทาไดเพื่อใหเกิดความแนใจในการรักษาความปลอดภัยยิ่งขึ้น ดังเชนในกฎขอบังคับที่ 11-2/9.1 มาตรการ
ควบคุมเพิ่มเติมนี้มีพื้นฐานจากแนวคิดเรื่องมูลเหตุที่ชัดเจนพอใหเชื่อไดวาเรือไมไดปฏิบัติตามตามขอกําหนด
ของบทที่ 11-2 หรือ ภาค ก. ของประมวลขอบังคับนี้ รวมถึงมาตรการคุมครองที่สําคัญในกฎขอบังคับที่ 112/9.2.2 และ 11-2/9.2.5 รวมทัง้ ในกฎขอบังคับที่ 11-2/9.2.3
4.32 มูลเหตุทช่ี ดั เจนทีแ่ สดงวาเรือไมปฏิบตั ติ ามขอกําหนด หมายถึงหลักฐานหรือขอมูลที่เชื่อถือไดวาเรือไม
ปฏิบตั ติ ามขอกําหนดของบทที่ 11-2 หรือภาค ก. ของประมวลขอบังคับนี้ เมือ่ คํานึงถึงแนวทางทีใ่ หไวในสวนนี้
ของประมวลของบังคับนี้ หลักฐานหรือขอมูลทีเ่ ชือ่ ถือไดนน้ั อาจเกิดจากการใชดลุ พินจิ ทางวิชาชีพของเจาหนาที่
ผูรับมอบอํานาจในขณะที่ทําการตรวจสอบใบสําคัญรับรองวาดวยการรักษาความปลอดภัยของเรือระหวาง
ประเทศ หรือ ใบสําคัญรับรองวาดวยการรักษาความปลอดภัยของเรือระหวางประเทศชั่วคราว ทีอ่ อกใหตาม
ภาค ก.ของประมวลขอบังคับนี้ (“ใบสําคัญรับรอง”) หรือ จากแหลงอืน่ ๆ ถึงแมวา จะมีใบสําคัญรับรองทีใ่ ชได
และมีผลทางกฎหมายอยูบ นเรือ เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจอาจจะยังคงมีมูลเหตุที่ชัดเจนที่ทําใหเชื่อไดวาเรือไม
ไดปฏิบัติตามขอกําหนดโดยมีพื้นฐานจากการใชดุลพินิจทางวิชาชีพ
4.33

ตัวอยางของมูลเหตุที่ชัดเจนที่เปนไปไดภายใตกฎขอบังคับที่ 11-2/9.1 และ 11-2/9.2 อาจรวมถึง
.1 หลักฐานจากการตรวจใบสําคัญรับรองที่ไมถูกตองหรือหมดอายุแลว
.2 หลักฐานหรือขอมูลทีเ่ ชือ่ ถือไดวา มีขอ บกพรองรายแรงในอุปกรณรกั ษาความปลอดภัย การจัดทํา
เอกสาร หรือการจัดการตามที่กําหนดไวใน บทที่ 11-2 และภาค ก. ของประมวลขอบังคับนี้
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.3 การไดรบั รายงานหรือคํารองเรียนซึง่ ตามดุลพินจิ ทางวิชาชีพของเจาหนาทีผ่ รู บั มอบอํานาจแลว มี
ขอมูลทีน่ า เชือ่ ถือบงชีว้ า เรือไมปฏิบตั ติ ามขอกําหนดของบทที่ 11-2 และภาค ก. ของประมวล
ขอบังคับนี้
.4 หลักฐานหรือการสังเกตการณที่เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจพบโดยใชดุลพินิจทางวิชาชีพวานาย
เรือหรือคนประจําเรือไมคนุ เคยกับขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นการรักษาความปลอดภัยทีส่ าํ คัญบนเรือ
หรือ ไมสามารถทําการฝกปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของเรือ หรือไมเคย
ดําเนินการตามขัน้ ตอนการปฏิบตั หิ รือการฝกปฏิบตั นิ น้ั ๆเลย
.5 หลักฐานหรือการสังเกตการณที่เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจพบโดยใชดุลพินิจทางวิชาชีพวาคน
ประจําเรือทีส่ าํ คัญไมสามารถทําการสือ่ สารไดอยางเหมาะสมกับคนประจําเรือทีส่ าํ คัญอืน่ ๆ ที่
รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยบนเรือ
.6 หลักฐานหรือขอมูลทีเ่ ชือ่ ถือไดวา มีคนลงเรือหรือเรือไดบรรทุกสิง่ ของหรือสินคาจากทาเรือหรือ
จากเรือลําอืน่ ซึง่ ทาเรือหรือเรือลําอืน่ นัน้ ไดฝา ฝนบทที่ 11-2 และภาค ก. ของประมวลขอบังคับนี้
และเรือทีม่ ปี ญ
 หาไมไดทาํ ปฏิญญาวาดวยการรักษาความปลอดภัยหรือไมไดใชมาตรการรักษา
ความปลอดภัยเพิ่มเติมเปนพิเศษ หรือที่เหมาะสม หรือไมไดรักษาการดําเนินการตามขั้นตอน
การปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของเรือที่เหมาะสม
.7 หลักฐานหรือขอมูลทีเ่ ชือ่ ถือไดวา มีคนลงเรือหรือเรือไดบรรทุกสิง่ ของหรือสินคาจากทาเรือหรือ
จากแหลงอื่น (เชน เรือลําอืน่ หรือการขนยายดวยเฮลิคอปเตอร) ซึง่ ทาเรือหรือแหลงอืน่ นัน้ ไมถกู
บังคับใหปฏิบตั ติ ามบทที่ 11-2 และภาค ก. ของประมวลขอบังคับนี้ และเรือไมไดใชมาตรการ
รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเปนพิเศษหรือที่เหมาะสม หรือไมไดรักษาการดําเนินการตาม
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นการรักษาความปลอดภัยของเรือทีเ่ หมาะสม และ
.8 เรือถือใบสําคัญรับรองวาดวยการรักษาความปลอดภัยของเรือระหวางประเทศชัว่ คราวทีอ่ อกให
ภายหลังดังที่อธิบายไวใน ภาค ก/19.4 และถาในดุลพินจิ ทางวิชาชีพของเจาหนาทีผ่ รู บั มอบ
อํานาจเห็นวาจุดประสงคหนึ่งของเรือหรือบริษัทที่ขอใบสําคัญรับรองนั้นคือเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบตั ติ ามตามบทที่ 11-2 และภาค ก. ของประมวลขอบังคับนีอ้ ยางครบถวน เมื่อพนกําหนด
อายุของใบสําคัญรับรองชั่วคราวดังอธิบายไวในภาค ก/19.4.4
4.34 นัยยะทางกฎหมายระหวางประเทศของกฎขอบังคับที่ 11-2/9 มีความสําคัญอยางยิ่งเปนการเฉพาะ
และควรปฏิบัติตามกฎขอบังคับนี้โดยคํานึงถึงกฎขอบังคับที่ 11-2/2.4 เพราะอาจเปนไปไดทจ่ี ะเกิดสถานการณท่ี
ตองใชมาตรการอยางใดอยางหนึง่ ซึง่ อยูน อกเหนือขอบเขตของบทที่ 11-2 หรือเมื่อควรพิจารณาถึงสิทธิของเรือที่
51

ไดรบั ผลกระทบซึง่ อยูน อกเหนือขอบเขตของบทที่ 11-2 ดังนั้น กฎขอบังคับที่ 11-2/9 ไมไดหามรัฐภาคีจากการใช
มาตรการที่มีพื้นฐานอยูบนหรือสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศเพื่อใหมีความปลอดภัยหรือการรักษา
ความปลอดภัยของบุคคล เรือ ทาเรือ และทรัพยสนิ อืน่ ในกรณีทแ่ี มวาเรือจะปฏิบตั ติ ามบทที่ 11-2 และภาค ก.
ของประมวลขอบังคับนี้ แตก็ยังคงมีความเสี่ยงตอการรักษาความปลอดภัยอยู

4.35 เมื่อรัฐภาคีไดกําหนดมาตรการควบคุมสําหรับใชกับเรือ ควรแจงใหทางการทราบขอมูลที่เกี่ยวของ
อยางเพียงพอโดยไมชักชาเพื่อใหทางการสามารถประสานงานไดอยางเต็มที่กับรัฐภาคี
การควบคุมเรือในเมืองทา
4.36 เมื่อมีการไมปฏิบัติตามขอกําหนดไมวาจะเปนขอบกพรองทางดานอุปกรณหรือเอกสารที่ไมถูกตองซึ่ง
นําไปสูการกักเรือและไมสามารถแกไขการไมปฏิบัติตามขอกําหนดนั้นในทาเรือที่ทาํ การตรวจได รัฐภาคีอาจ
อนุญาตใหเรือเดินทางไปยังเมืองทาอื่นโดยมีขอแมวาตองไดทําตามเงื่อนไขที่ตกลงกันระหวางรัฐเมืองทา และ
ทางการหรือนายเรือแลว
เรือที่มีความประสงคจะเขาเมืองทาของรัฐภาคีอื่น
4.37 กฎขอบังคับที่ 11-2/9.2.1 กําหนดรายการขอมูลที่รัฐภาคีอาจรองขอจากเรือเพื่อใชเปนเงื่อนไขสําหรับ
การเขาทา ขอมูลรายการหนึ่งก็คือการยืนยันการใชมาตรการเพิ่มเติมหรือพิเศษของเรือในการเขาทาเรือ 10 ทาที่
ผานมา ตัวอยางควรประกอบดวย
.1 บันทึกมาตรการที่ใชระหวางที่เขาเทียบทาเรือซึ่งอยูในอาณาเขตของประเทศที่ไมใชรัฐภาคีโดย
เฉพาะมาตรการซึ่งตามปกติทาเรือที่อยูในอาณาเขตของรัฐภาคีจัดใหมี และ
.2 ปฏิญญาวาดวยการรักษาความปลอดภัยที่ประกาศใชกับทาเรือหรือเรืออื่น
4.38 ขอมูลอีกรายการหนึ่งที่อาจกําหนดเปนเงื่อนไขในการอนุญาตใหเรือเขาทาคือการยืนยันวาเรือมีการ
รักษาความปลอดภัยอยางเหมาะสมในระหวางการปฏิบตั กิ ารระหวางเรือในระยะ 10 ครัง้ หลังทีเ่ รือเขาเทียบทา
ตามปกติขอ มูลดังกลาวจะไมครอบคลุมถึงบันทึกการสงเจาหนาทีน่ าํ รองหรือเจาหนาทีศ่ ลุ กากร เจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองหรือเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัย การเติมน้ํามัน การขนถายสินคาลงเรือลําเลียง (lightering)
การบรรทุกเสบียงเรือและของใชที่จําเปน และการขนถายของเสียจากเรือภายในเขตทาเรือซึ่งตามปกติกิจกรรม
เหลานีจ้ ะปรากฏอยูใ นแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ ตัวอยางของขอมูลดังกลาวไดแก
.1 บันทึกมาตรการที่ใชขณะเมื่อมีการปฏิบัติการระหวางเรือกับเรือที่ชักธงของรัฐที่ไมใชรัฐภาคี โดย
เฉพาะอยางยิ่งมาตรการที่ตามปกติเรือที่ชักธงของรัฐภาคีจัดใหมี
.2
บันทึกมาตรการที่ใชขณะเมื่อมีการปฏิบัติการระหวางเรือกับเรือที่ชักธงของรัฐภาคีแตไมไดถูก
บังคับใหปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตขิ องบทที่ 11-2 และภาค ก.ของประมวลขอบังคับนี้ เชน สําเนาของใบสําคัญรับ
รองการรักษาความปลอดภัยทีอ่ อกใหเรือนัน้ ภายใตบทบัญญัตอิ น่ื และ
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.3 ในกรณีทม่ี บี คุ คลหรือเรือทีป่ ระสบภัยทางทะเลและไดรบั การชวยเหลืออยูบ นเรือ ขอมูลในกรณีนี้
จะหมายถึงขอมูลที่ทราบทั้งหมดเกี่ยวกับบุคคลหรือสินคาดังกลาว รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานการแสดงตน
และผลของการตรวจสอบที่ไดกระทําในฐานะตัวแทนของเรือเพื่อกําหนดสถานะความปลอดภัยของบุคคลหรือ
สินคาที่ไดรับการชวยเหลือ บทที่ 11-2 หรือภาคผนวก ก.ของประมวลขอบังคับนี้ไมไดมีจุดมุงหมายที่จะทําให
การสงตัวบุคคลหรือสินคาที่ประสบภัยทางทะเลไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยเกิดความลาชาหรือดําเนินการไมได
แตมีจุดมุงหมายเพื่อใหขอมูลที่เหมาะสมอยางเพียงพอแกรัฐตาง ๆ เพื่อใหเกิดบูรณภาพในการรักษาความ
ปลอดภัย
4.39 ตัวอยางของขอมูลที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ทีก่ าํ หนดเปนเงือ่ นไขในการเขาทาเพือ่ ชวย
ใหเกิดความแนใจในดานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของบุคคล ทาเรือ เรือ และทรัพยสนิ อืน่ ๆ
ไดแก
.1 ขอมูลที่อยูใน Continuous Synopsis Record
.2 ตําแหนงที่ตั้งของเรือขณะเวลาที่รายงาน
.3 เวลาที่คาดวาเรือจะเดินทางมาถึงทาเรือ
.4 บัญชีรายชื่อคนประจําเรือ
.5 รายละเอียดทั่วไปของสินคาบนเรือ
.6 บัญชีรายชื่อผูโดยสาร และ
.7 ขอมูลทีก่ าํ หนดใหมตี ามกฎขอบังคับที่ 11-2/5
4.40 กฎขอบังคับที่ 11-2/9.2.5 อนุญาตใหนายเรือลมเลิกความตั้งใจที่จะนําเรือเขาทาไดเมื่อไดรับแจงวารัฐ
ชายฝงหรือรัฐเมืองทาจะดําเนินมาตรการควบคุมตามกฎขอบังคับที่ 11-2/9.2 ถานายเรือลมเลิกความตั้งใจดัง
กลาวก็จะไมนาํ กฎขอบังคับที่ 11-2/9 มาใชบงั คับ และการดําเนินการตามขั้นตอนอื่นใดจะตองอยูบนพื้นฐาน
ของและสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ

บทบัญญัติเพิ่มเติม
4.41 ในทุกกรณีทม่ี กี ารปฏิเสธไมใหเรือเขาทาหรือขับไลเรือออกจากทาเรือ ควรแจงขอเท็จจริงที่ทราบทั้งหมดให
หนวยงานที่มีอํานาจของรัฐที่เกี่ยวของทั้งหมดทราบ การแจงขอเท็จจริงดังกลาวควรประกอบดวย
.1 ชื่อเรือ สัญชาติเรือ เลขหมายประจําเรือ สัญญาณเรียกขาน ประเภทของเรือและสินคา
.2 สาเหตุทป่ี ฏิเสธไมใหเรือเขาทาหรือไลเรือออกจากทาหรือเขตทาเรือ
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.3 ลักษณะของการไมปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย

.4 รายละเอียดของการดําเนินการเพื่อแกไขการไมปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมถึง
เงือ่ นไขทีก่ าํ หนดแกเรือสําหรับการเดินทางเทีย่ วนัน้
.5 ทาเรือทีเ่ รือเขาเทียบทากอนหนานีแ้ ละทาเรือทีเ่ รือจะเขาเทียบทาตอไป
.6 เวลาทีเ่ รือออกจากทาและเวลาทีค่ าดวาเรือจะเดินทางถึงทาเรือตอไป
.7 คําแนะนําทีใ่ หแกเรือ เชน การรายงานตลอดเสนทางเดินเรือ
.8 ขอมูลเกี่ยวกับระดับของการรักษาความปลอดภัยของเรือนั้น
.9 ขอมูลเกี่ยวกับการสื่อสารระหวางรัฐเมืองทาและทางการ
.10 จุดประสานงานภายในรัฐเมืองทาเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม
.11 บัญชีรายชื่อคนประจําเรือ และ
.12 ขอมูลที่เกี่ยวของอื่น ๆ ที่จําเปน
4.42 รัฐที่เกี่ยวของในการประสานงานควรรวมถึงรัฐที่เปนทางผานของเรือในการเดินทางไปยังทาเรือตอไป
โดยเฉพาะอยางยิง่ ถาเรือนัน้ ตัง้ ใจจะเขาไปในทะเลอาณาเขตของรัฐชายฝง นัน้ รัฐที่เกี่ยวของอื่น ๆ อาจรวมถึง
รัฐเมืองทาที่เรือเขาเทียบทากอนหนานี้ เพื่อใหไดขอมูลเพิ่มเติมและไดขอยุติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ของทาเรือทีเ่ รือเขาเทียบทากอนหนานี้
4.43
ในการใชมาตรการควบคุมและบังคับใหปฏิบัติตาม เจาหนาที่ที่ไดรับมอบอํานาจควรดําเนินการเพื่อ
ใหแนใจวามาตรการหรือขั้นตอนที่กําหนดมีความเหมาะสม มาตรการหรือขั้นตอนดังกลาวควรมีความสมเหตุ
สมผลและควรมีบทลงโทษขัน้ ต่าํ และกําหนดเวลาทีจ่ าํ เปนเพือ่ แกไขใหมกี ารปฏิบตั ติ ามประมวลขอบังคับนี้
4.44 คําวา “ทําใหเกิดความลาชา” ในกฎขอบังคับที่ 11-2/9.3.5.1 ยังหมายถึงสถานการณที่เมื่อมีการ
ปฏิบตั ติ ามกฎขอบังคับนี้ เรือยังถูกปฏิเสธไมใหเขาเทียบทาหรือเรือถูกขับไลออกจากทาโดยไมมเี หตุอนั ควร
เรือของรัฐทีไ่ มใชรฐั ภาคีและเรือทีม่ ขี นาดต่าํ กวาขอกําหนดของอนุสญ
ั ญา
4.45 สําหรับเรือที่ชักธงของรัฐที่ไมใชรัฐภาคีอนุสัญญา SOLAS และไมไดเปนภาคีพิธีสารแกไขเพิ่มเติม
อนุสญ
ั ญา SOLAS 1988 นัน้ รัฐภาคีไมควรปฏิบตั ใิ นเชิงใหความอนุเคราะหแกเรือดังกลาวมากไปกวาเรือทีช่ กั
ธงของรัฐภาคีอื่น และควรนําขอกําหนดของกฎขอบังคับที่ 11-2/9 และแนวทางทีก่ าํ หนดไวในภาค ข. ของ
ประมวลขอบังคับนีม้ าใชบงั คับกับเรือเหลานัน้
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4.46 เรือที่มีขนาดต่ํากวาขอกําหนดของอนุสัญญาจะตองปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของรัฐ
ภาคี การดําเนินการตามมาตรการดังกลาวควรคํานึงถึงขอกําหนดในบทที่ 11-2 และแนวทางที่อยูในภาค ข.ของ
ประมวลขอบังคับนี้
5.

ปฏิญญาวาดวยการรักษาความปลอดภัย

บททั่วไป
5.1
ควรมีการจัดทําปฏิญญาวาดวยการรักษาความปลอดภัย (DoS) เมื่อรัฐภาคีของทาเรือหรือเมื่อเรือเห็น
วาจําเปน
5.1.1 ความจําเปนในการจัดทําปฏิญญาวาดวยการรักษาความปลอดภัยนั้นอาจเกิดจากผลของการประเมิน
สถานการณความปลอดภัยของทาเรือ และควรระบุเหตุผลและสถานการณทท่ี าํ ใหจาํ เปนตองออกปฏิญญาวา
ดวยการรักษาความปลอดภัยไวในแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือดวย
5.1.2 ความจําเปนในการจัดทําปฏิญญาวาดวยการรักษาความปลอดภัยอาจเกิดจากความประสงคของทาง
การของเรือที่ชักธงของรัฐนั้นหรือเปนผลจากการประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรือและควรระบุไวใน
แผนรักษาความปลอดภัยของเรือดวย
5.2
ปฏิญญาวาดวยการรักษาความปลอดภัยของทาเรือมีแนวโนมที่จะกําหนดระดับการรักษาความปลอด
ภัยในระดับที่สงู ขึน้ เมือ่ เรือมีการรักษาความปลอดภัยในระดับทีส่ งู กวาทาเรือ หรือเรืออีกลําหนึ่งซึ่งมาจอดติด
กัน และสําหรับการปฏิบัติการระหวางเรือกับทาเรือหรือการปฏิบัติการระหวางเรือกับเรือที่ทําใหเรือนั้นมีความ
เสี่ยงตอบุคคล ทรัพยสนิ หรือสิง่ แวดลอม รวมทัง้ สินคาหรือผูโ ดยสาร หรือสถานการณทท่ี า เรือหรือปจจัยทัง้
หลายเหลานี้รวมกันสูงขึ้น
5.2.1 ในกรณีที่เรือหรือทางการในฐานะตัวแทนของเรือที่ชักธงของชาตินั้นรองขอใหจัดทําปฏิญญาวาดวย
การรักษาความปลอดภัย
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทาเรือหรือเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัย
ประจําเรือควรรับทราบคํารองขอดังกลาวและหารือกันเพื่อจัดทําหรือกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่
เหมาะสม
5.3
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทาเรืออาจริเริ่มจัดทําปฏิญญาวาดวยการรักษาความปลอดภัย
กอนที่จะมีการการปฏิบัติการระหวางเรือกับทาเรือ ตามที่กําหนดไวในการประเมินสถานการณความปลอดภัย
ของทาเรือทีไ่ ดรบั อนุมตั โิ ดยถือเปนเรือ่ งสําคัญ ตัวอยางเชน การขึน้ เรือหรือลงจากเรือ และการยาย บรรทุก หรือ
ขนถายสินคาอันตรายหรือวัตถุอันตราย รายงานการประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรืออาจระบุสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่อยูในหรือใกลกันกับพื้นที่ที่มีประชากรหนาแนนมากหรือการปฏิบัติการที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจที่จําเปนจะตองมีการจัดทําปฏิญญาวาดวยการรักษาความปลอดภัย
5.4
จุดมุงหมายหลักของปฏิญญาวาดวยการรักษาความปลอดภัยคือเพื่อใหแนใจวามีการตกลงกัน
ระหวางเรือและทาเรือหรือกับเรืออื่นที่จอดติดกันถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แตละฝายจะใชโดยใหสอด
คลองกับบทบัญญัตขิ องแผนการรักษาความปลอดภัยทีไ่ ดรบั อนุมตั แิ ลวของตน
5.4.1 ปฏิญญาวาดวยการรักษาความปลอดภัยที่ไดรับอนุมัติแลวจะตองมีการลงนามและวันที่โดยทั้งฝายทา
เรือและเรือโดยใหมผี ลใชบงั คับเพือ่ แสดงใหเห็นถึงการปฏิบตั ติ ามบทที่ 11-2 และภาค ก.ของประมวลขอบังคับนี้
และควรรวมถึงระยะเวลา ระดับของการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนรายละเอียดการประสานงานทีเ่ กีย่ วของ
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5.4.2 การเปลี่ยนแปลงในระดับของการรักษาความปลอดภัยอาจเปนเหตุใหมีการจัดทําปฏิญญาวาดวยการ
รักษาความปลอดภัยใหมหรือปรับปรุงปฏิญญาเดิม
5.5
ปฏิญญาวาดวยการรักษาความปลอดภัยควรจัดทําเปนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือสเปน หรือในภาษา
กลางทีส่ ามารถใชบงั คับไดทง้ั กับทาเรือและเรือหรือเรืออืน่ ๆ
5.6
แบบของปฏิญญาวาดวยการรักษาความปลอดภัยปรากฏในภาคผนวก 1 ของภาค ข.ของประมวลขอ
บังคับนี้ แบบดังกลาวเปนปฏิญญาระหวางเรือกับทาเรือ ถาเปนปฏิญญาระหวางเรือสองลํา ใหปรับใชแบบนี้
ตามความเหมาะสม
6

พันธกรณีของบริษัทเรือ

บททั่วไป
6.1
กฎขอบังคับที่ 11-2/5 กําหนดใหบริษัทเรือตองจัดสงขอมูลใหแกนายเรือเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนด
ของบริษัทเรือภายใตบทบัญญัตขิ องกฎขอบังคับนี้ ขอมูลดังกลาวควรรวมถึงรายการดังตอไปนี้
.1 ฝายที่รับผิดชอบในการบรรจุแตงตั้งคนประจําเรือ เชน บริษัทจัดการเรือ ตัวแทนบรรจุคนเรือ ผูร บั
เหมา ผูไ ดรบั สัมปทาน (เชน รานขายปลีก บอนคาสิโน เปนตน)
.2 ฝายที่รับผิดชอบในการตัดสินใจจัดหาเรือ รวมทัง้ ผูเ ชาเรือแบบมีกาํ หนดเวลาหรือผูเ ชาเรือเปลา
หรือองคกรอืน่ ใดทีท่ าํ หนาทีใ่ นลักษณะเชนวา และ
.3 ในกรณีที่เปนการจัดหาเรือโดยการทําสัญญาเชาเรือ จะหมายถึงขอมูลรายละเอียดการติดตอ
ประสานงานกับฝายทีเ่ กีย่ วของ ซึ่งรวมถึงผูเชาเรือแบบมีกําหนดเวลาหรือผูเชาเรือเปนรายเที่ยว
6.2
ตามกฎขอบังคับที่ 12-2/5 บริษทั เรือมีพนั ธกรณีทจ่ี ะปรับปรุงและเก็บรักษาขอมูลใหทนั สมัยและทันตอ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
6.3

ขอมูลดังกลาวควรจัดทําเปนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือสเปน

6.4

สําหรับเรือทีต่ อ กอนวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ขอมูลนีค้ วรสะทอนถึงสภาพทีเ่ ปนจริง ณ วันนั้น

6.5
สําหรับเรือทีต่ อ ณ หรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 และเรือทีต่ อ กอนวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ซึ่งเลิก
ใชในวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ขอมูลทีจ่ ดั ใหควรเปนขอมูลตัง้ แตวนั ทีเ่ รือนัน้ ออกใชงานและควรสะทอนถึงสภาพ
ทีเ่ ปนจริง ณ วันนั้น
6.6
สําหรับเรือทีเ่ ลิกใชงานหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ขอมูลที่จัดใหควรเปนขอมูลตั้งแตวันที่เรือนั้นออก
ใชงานอีกครัง้ และควรสะทอนสภาพทีเ่ ปนจริง ณ วันนั้น
6.7

ขอมูลทีจ่ ดั ใหกอ นหนานีท้ ไ่ี มสมั พันธกบั สภาพทีเ่ ปนจริง ณ วันนั้น ไมจําเปนตองเก็บรักษาไวบนเรือ

6.8
เมือ่ มีบริษทั เรือแหงใหมเขามารับผิดชอบในการปฏิบตั กิ ารของเรือนัน้ ก็ไมจําเปนตองเก็บขอมูลที่
เกี่ยวของกับบริษัทที่เคยควบคุมดูแลการปฏิบัติการของเรือนั้นไวบนเรืออีกตอไป
นอกจากนี้ โปรดดูแนวทางที่เกี่ยวของอื่น ๆในสวนที่ 8, 9 และ 13
7

การรักษาความปลอดภัยของเรือ
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โปรดดูแนวทางทีเ่ กีย่ วของในสวนที่ 8, 9 และ 13

8

การประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรือ

การประเมินสถานการณความปลอดภัย
8.1
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทรับผิดชอบในการดําเนินการเพื่อใหมีการจัดทํารายงานการ
ประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรือแตละลําในกองเรือของบริษทั ซึง่ ถูกกําหนดใหปฏิบตั ติ ามบทบัญญัติ
ของบทที่ 11-2 และภาค ก.ของประมวลขอบังคับนี้ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ประจําบริษัท ขณะที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําบริษัทไมจําเปนตองปฏิบัติหนาที่ทั้งหมดในตําแหนง
นี้ดวยตนเอง แตเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําบริษัทยังมีความรับผิดชอบขั้นสุดทายในการดําเนินการ
เพือ่ ใหมกี ารปฏิบตั ติ ามหนาทีด่ งั กลาวอยางถูกตองเหมาะสม
8.2 กอนที่จะเริ่มจัดทําการประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจํา
บริษัทจะตองใชประโยชนจากขอมูลที่มีอยูเกี่ยวกับการประเมินภัยคุกคามของทาเรือที่เรือจะเขาเทียบทาหรือที่ผู
โดยสารจะขึ้นหรือลงจากเรือและขอมูลเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกของทาเรือและมาตรการปองกันตาง ๆ
ควรศึกษารายงานฉบับกอนๆ ที่เกี่ยวกับความตองการการรักษาความปลอดภัยที่มีลักษณะคลายกัน หากเปน
ไปไดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําบริษัทควรพบกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของเรือและทาเรือเพื่อหารือ
เกีย่ วกับจุดมุง หมายและวิธกี ารทีใ่ ชในการประเมินสถานการณความปลอดภัย ทั้งนี้ เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอด
ภัยประจําบริษัทควรปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่รัฐภาคีไดจัดทําไว
8.3
นี้

รายงานการประเมินสถานการณความปลอดภัยของบริษัทควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรือในเรื่องตอไป
.1
.2
.3
.4
.5
.6

การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
ความมั่นคงทางโครงสราง
ระบบการปองกันบุคลากร
นโยบายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตาง ๆ
ระบบวิทยุและการสือ่ สารโทรคมนาคม รวมทัง้ ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย และ
ดานอื่น ๆ ที่หากเกิดความเสียหายหรือถูกสอดแนมอาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอบุคคล ทรัพยสนิ
หรือการปฏิบตั งิ านบนเรือหรือภายในทาเรือ

8.4
ผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรืออาจขอความชวย
เหลือจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องตอไปนี้
.1 ความรูเ กีย่ วกับภัยคุกคามและรูปแบบของภัยคุกคามสถานการณความปลอดภัยในปจจุบนั
.2 ความรูเกี่ยวกับอาวุธและการตรวจหาอาวุธ วัตถุและอุปกรณที่เปนอันตราย
.3 ความรูเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลที่มีแนวโนมจะเปนภัยคุกคามตอ
57

สถานการณความปลอดภัยโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ
.4 เทคนิคที่ใชในการจัดทํามาตรการรักษาความปลอดภัย
.5 วิธีที่ใชในการสรางสถานการณที่ไมปลอดภัย
.6 ผลของวัตถุระเบิดทีม่ ตี อ โครงสรางและอุปกรณของเรือ

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

การรักษาความปลอดภัยของเรือ
วิธีปฏิบัติทางธุรกิจระหวางเรือกับทาเรือ
การวางแผนฉุกเฉิน การเตรียมการและการจัดการในกรณีฉุกเฉิน
การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
ระบบวิทยุและโทรคมนาคม รวมทัง้ ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
วิศวกรรมทางทะเล และ
การปฏิบตั งิ านของเรือและทาเรือ

8.5.1 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําบริษัทควรจัดหาและจดบันทึกขอมูลที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
การประเมินสถานการณความปลอดภัย ซึ่งไดแก
.1 แผนผังทัว่ ไปของเรือ
.2 ที่ตั้งของพื้นที่ที่ควรจํากัดการเขาออก เชน สะพานเดินเรือ หองเครือ่ งประเภท ก. และสถานี
ควบคุมอื่น ๆ ตามทีร่ ะบุไวในบทที่ 11-2 เปนตน
.3 ทีต่ ง้ั และการทํางานของจุดเขาออกตัวเรือทัง้ ทีม่ อี ยูจ ริงและทีอ่ าจเปนไปได
.4 ความเปลีย่ นแปลงในกระแสน้าํ ซึง่ อาจสงผลกระทบตอจุดออนหรือการรักษาความปลอดภัยของ
เรือ
.5 พืน้ ทีส่ นิ คาและการเตรียมการเพือ่ บรรทุกสินคา
.6 ที่ตั้งของสถานที่เก็บของใชประจําเรือและอุปกรณบํารุงรักษาเรือที่สําคัญ
.7 ที่ตั้งของสถานที่เก็บสัมภาระ
.8 อุปกรณสาํ หรับกรณีฉกุ เฉินและอุปกรณสาํ รองเพือ่ ใหสามารถใหบริการทีจ่ าํ เปนได
.9 จํานวนคนประจําเรือ งานดานการรักษาความปลอดภัยและการจัดฝกอบรมของบริษทั ทีม่ อี ยูใ น
ปจจุบัน
.10 อุปกรณรกั ษาความปลอดภัยและอุปกรณความปลอดภัยเพือ่ คุม ครองผูโ ดยสารและคนประจํา
เรือ
.11 เสนทางหนีภยั และอพยพและสถานีรวมพลซึง่ จะตองมีไวเพือ่ ใหแนใจวาเรือจะมีการอพยพใน
กรณีฉุกเฉินอยางเปนระเบียบและปลอดภัย
.12 ขอตกลงกับบริษทั รักษาความปลอดภัยของเอกชนทีใ่ หบริการรักษาความปลอดภัยแกเรือและ
ทางน้ําที่มีอยูในปจจุบัน และ
.13 มาตรการรักษาความปลอดภัยและวิธปี ฏิบตั ทิ ม่ี อี ยูใ นปจจุบนั ซึง่ รวมถึงวิธตี รวจสอบและควบคุม
ระบบการแสดงตัว อุปกรณเตือนภัยและตรวจหา เอกสารหลักฐานบุคคล และระบบการสือ่ สาร

58

และเตือนภัย ไฟแสงสวาง การควบคุมทางเขาออก ตลอดจนระบบอืน่ ๆ

8.6
การประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรือควรตรวจสอบจุดเขาออกแตละจุด ไดแก ดาดฟาเปด
(open weather decks) และประเมินความเปนไปไดทผ่ี คู ดิ ฝาฝนระบบรักษาความปลอดภัยจะใชจดุ เขาออกดัง
กลาว กรณีนี้จะรวมถึงจุดเขาออกสําหรับผูที่มีสิทธิเขาออกไดโดยถูกตองตามกฎหมายและผูที่พยายามจะเขา
ไปโดยไมไดรับอนุญาตดวย
8.7 การประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรือควรพิจารณาถึงความสัมพันธทส่ี อดคลองกันอยางตอเนือ่ ง
ของมาตรการและแนวทางในการรักษาความปลอดภัย วิธปี ฏิบตั ิ และการปฏิบตั กิ ารทีม่ ใี นปจจุบนั ทั้งภายใต
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน และควรกําหนดแนวทางในการรักษาความปลอดภัยซึ่งประกอบดวย
.1 เขตหวงหาม
.2 วิธปี ฏิบตั ใิ นกรณีเกิดเพลิงไหมหรือกรณีฉกุ เฉินอืน่ ๆ
.3 ระดับของการบังคับบัญชาของคนประจําเรือ ผูโดยสาร ผูม าติดตอ คนขายของ ชางเทคนิคสําหรับ
งานซอมทํา คนงานทาเรือ เปนตน
.4 ความถี่และประสิทธิผลของยามตรวจการณรักษาความปลอดภัย
.5 ระบบควบคุมทางเขาออก รวมทั้งระบบการแสดงตัว
.6 ระบบและวิธปี ฏิบตั ใิ นการสือ่ สารดานการรักษาความปลอดภัย
.7 ประตู สิ่งกีดขวาง และไฟแสงสวางทีเ่ กีย่ วกับการรักษาความปลอดภัย และ
.8 อุปกรณและระบบการรักษาความปลอดภัยและเตือนภัย หากมี
8.8
การประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรือควรพิจารณาบุคคล กิจกรรม บริการ และการปฏิบตั ิ
การที่สําคัญที่ตองใหการคุมครอง ซึ่งไดแก
.1 คนประจําเรือ
.2 ผูโดยสาร ผูมาติดตอ คนขายของ ชางเทคนิคสําหรับงานซอมทํา เจาหนาทีข่ องทาเรือ เปนตน
.3 ขีดความสามารถในการดูแลใหมีการเดินเรืออยางปลอดภัยและการดําเนินการตอกรณีฉุกเฉิน
.4 สินคา โดยเฉพาะสินคาอันตรายหรือวัตถุอันตราย
.5 เสบียงเรือ
.6 อุปกรณและระบบสือ่ สารเพือ่ การรักษาความปลอดภัยของเรือ หากมี และ
.7 อุปกรณและระบบเตือนภัยเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยของเรือ หากมี
8.9 การประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรือควรพิจารณาภัยคุกคามที่อาจเปนไปไดทั้งหมด ซึง่ อาจรวม
ถึงประเภทของเหตุการณทอ่ี าจสงผลกระทบตอความปลอดภัยดังตอไปนี้
.1 ความเสียหายหรือการถูกทําลายของเรือหรือทาเรือ ซึ่งอาจเกิดจากวัตถุระเบิด การวางเพลิง
การกอวินาศกรรม หรือการกระทําทีป่ า เถือ่ น
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.2 การจี้หรือยึดเรือหรือจับบุคคลบนเรือ
.3 การลักลอบเปลีย่ นแปลงสินคา อุปกรณหรือระบบทีส่ าํ คัญของเรือ หรือของใชประจําเรือ
.4 การเขาออกหรือการใชทไ่ี มไดรบั อนุญาต ซึ่งรวมถึงการลักลอบไปกับเรือ

.5 การลักลอบขนอาวุธหรืออุปกรณ รวมทัง้ อาวุธทีม่ ฤี ทธิท์ าํ ลายลางสูง
.6 การใชเรือเพื่อบรรทุกบุคคลซึ่งมีจุดมุงหมายจะสรางสถานการณที่ไมปลอดภัยและ/หรือบรรทุก
อุปกรณของบุคคลดังกลาว
.7 การใชเรือนั้นเองเปนอาวุธหรือเปนวิธีการเพื่อกอความเสียหายหรือการทําลายลาง
.8 การโจมตีจากทะเลขณะที่เรือเทียบทาหรือทอดสมอ และ
.9 การโจมตีขณะที่เรือเดินทางอยูกลางทะเล
8.10

การประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรือควรพิจารณาจุดออนทีเ่ ปนไปไดทง้ั หมด ซึ่งอาจไดแก
.1 ความขัดแยงกันระหวางมาตรการความปลอดภัยและมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือ
.2 ความขัดแยงกันระหวางหนาทีบ่ นเรือและการมอบหมายงานดานการรักษาความปลอดภัย
.3 หนาทีก่ ารเขายาม จํานวนคนประจําเรือ โดยเฉพาะสิง่ ทีอ่ าจบงชีถ้ งึ ความเหนือ่ ยลา ความพรอม
ปฏิบัติงาน และการปฏิบตั งิ านของคนประจําเรือ
.4 การขาดการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และ
.5 อุปกรณและระบบการรักษาความปลอดภัยอืน่ ๆ รวมทัง้ ระบบการสือ่ สาร

8.11 เจ า หน าที่ รั กษาความปลอดภั ย ประจําบริ ษั ท และเจ า หน าที่ รั กษาความปลอดภั ย ประจําเรื อควร
ตระหนักถึงผลของมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีตอคนประจําเรือซึ่งตองอยูบนเรือเปนเวลานาน ในการจัด
ทํามาตรการรักษาความปลอดภัย ควรพิจารณาถึงความสะดวกสบาย และความเปนสวนตัวของคนประจําเรือ
และความสามารถในการรักษาระดับการปฏิบัติงานของคนประจําเรือในระยะยาวดวย
8.12 เมือ่ ทําการประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรือแลวเสร็จ จะตองจัดทํารายงานซึ่งประกอบดวย
บทสรุปเกี่ยวกับวิธีจัดทําการประเมิน คําอธิบายเกี่ยวกับจุดออนแตละขอที่พบระหวางการประเมิน และคํา
อธิบายถึงมาตรการแกไขจุดออนแตละขอ โดยจะตองเก็บรักษารายงานดังกลาวไวไมใหมีการเขาถึงหรือเปดเผย
โดยไมไดรบั อนุญาต
8.13 ถาบริษัทเรือไมไดจัดทํารายงานการประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรือเอง เจาหนาทีร่ กั ษา
ความปลอดภัยประจําบริษัทจะตองทบทวนและรับรองรายงานการประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรือ
ดังกลาว
การสํารวจในขณะทีม่ กี ารรักษาความปลอดภัย
8.14 การสํารวจในขณะที่มีการรักษาความปลอดภัยถือเปนสวนหนึ่งของการประเมินสถานการณความปลอดภัย
ของเรือ การสํารวจในขณะทีม่ กี ารรักษาความปลอดภัยควรเปนการตรวจสอบและประเมินมาตรการ วิธปี ฏิบตั ิ และการ
ปฏิบตั กิ ารปองกันบนเรือ เพื่อ
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.1 ใหแนใจวามีการปฏิบัติงานดานการรักษาความปลอดภัยของเรือครบถวน
.2 ควบคุมดูแลเขตหวงหามเพือ่ ใหแนใจวามีเฉพาะผูท ไ่ี ดรบั อนุญาตเทานัน้ ทีเ่ ขาออกได
.3 ควบคุมการเขาออกตัวเรือ ซึ่งรวมถึงระบบการแสดงตัว

.4 ควบคุมพืน้ ทีบ่ นดาดฟาและพืน้ ทีร่ อบตัวเรือ
.5 ควบคุมการขึน้ ไปบนเรือของบุคคลและสัมภาระ (สัมภาระที่บุคคลไมไดถือไปกับตัว และของใช
สวนตัวของคนประจําเรือ)
.6 อํานวยการเกี่ยวกับการขนถายสินคาและการสงของใชประจําเรือ และ
.7 ใหแนใจวามีการสื่อสาร ขอมูล และอุปกรณทเ่ี กีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยของเรือทีพ่ รอม
แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ
บททั่วไป
9.1
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําบริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการเพื่อใหมี
การจัดทําและเสนอเพื่อขออนุมัติแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ เนื้อหาสาระของแผนการรักษาความ
ปลอดภัยของเรือแตละฉบับควรจะแตกตางกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ (รายละเอียดของ) เรือแตละลําทีร่ ะบุไวในแผนนัน้
การประเมินสถานการณการรักษาความปลอดภัยของเรือตองระบุถงึ ลักษณะเฉพาะของเรือตลอดจนภัยคุกคาม
และจุดออนที่คาดวาจะมี ในการเตรียมจัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือจะตองระบุถึงลักษณะเหลา
นี้ในรายละเอียด ทางการอาจใหขอแนะนําเกี่ยวกับการเตรียมจัดทําและเนื้อหาสาระของแผนการรักษาความ
ปลอดภัยของเรือดวย
9.2

แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือควร
.1 มีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางองคกรของการรักษาความปลอดภัยของเรือ
.2 มีรายละเอียดความสัมพันธของเรือกับบริษัทเรือ ทาเรือ เรือลําอื่น ๆ และหนวยงาน ที่เกี่ยวของ
ซึง่ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัย
.3 มีรายละเอียดของระบบสื่อสารเพื่อใหมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและตอเนื่องภายในเรือ และ
ระหวางเรือกับฝายตาง ๆ ตลอดจนทาเรือตางๆ
.4 มีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานสําหรับระดับการรักษา
ความปลอดภัยระดับที่ 1 ทัง้ ในการปฏิบตั กิ ารและทางกายภาพ ซึ่งจะตองมีอยูตลอดเวลา
.5 มีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมซึ่งทําใหเรือสามารถเพิ่มระดับ
การรักษาความปลอดภัยเปนระดับที่ 2 ไดโดยไมชกั ชาและในกรณีทม่ี คี วามจําเปน เรือสามารถ
เพิม่ ระดับการรักษาความปลอดภัยเปนระดับที่ 3 ได
.6 จัดใหมกี ารทบทวน หรือการตรวจสอบแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือและขอแกไขของแผน
ดังกลาวอยางสม่าํ เสมอเพือ่ ตอบสนองกับประสบการณหรือสถานการณทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป และ
.7 มีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีรายงานผลใหผูประสานงานของรัฐภาคีทราบ
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9.3
การจัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือจะตองดําเนินการบนพื้นฐานของการประเมินประเด็น
ตาง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยของเรือ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองมีความเขาใจลักษณะ
ทางกายภาพและการดําเนินการ รวมถึงรูปแบบการเดินทางของเรือแตละลํา

9.4
แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือทั้งหมดตองไดรับอนุมัติจากทางการ หรือหนวยงานทีไ่ ดรบั มอบ
อํานาจใหดําเนินการแทนทางการ ถาทางการใหองคกรรักษาความปลอดภัยที่ไดรับการยอมรับเปนผูตรวจสอบ
หรืออนุมัติแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ องคกรรักษาความปลอดภัยที่ไดรับการยอมรับนั้นจะตองไมมี
สวนเกีย่ วของกับองคกรรักษาความปลอดภัยทีไ่ ดรบั การยอมรับอืน่ ทีไ่ ดจดั ทําหรือชวยเหลือในการจัดทําแผนดัง
กลาว
9.5
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําบริษัทและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําเรือตองจัดทํา
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ติ า ง ๆ เพื่อ
.1 ประเมินประสิทธิผลอยางตอเนื่องของแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ
.2 จัดทําขอแกไขของแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือที่ไดรับอนุมัติแลว
9.6
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ระบุไวในแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือตองมีพรอมที่จะนํามา
ใชเมือ่ มีการตรวจสอบเบือ้ งตนในการปฎิบตั ติ ามขอกําหนดของบทที่ 11 – 2 และภาค ก. ของประมวลขอบังคับนี้
มิฉะนั้นจะไมสามารถดําเนินการออกใบสําคัญรับรองการรักษาความปลอดภัยของเรือระหวางประเทศใหแกเรือ
ลํานัน้ ได หากอุปกรณหรือระบบการรักษาความปลอดภัยเกิดความลมเหลวในภายหลังหรือมีการระงับใชาตร
การการรักษาความปลอดภัยไมวาจะเปนดวยเหตุใดก็ตาม จะตองนํามาตรการรักษาความปลอดภัยทีใ่ หผลเทา
กันมาใชเปนการชั่วคราวโดยจะตองแจงและขอความเห็นชอบจากทางการดวย
การจัดโครงสรางและปฎิบตั หิ นาทีใ่ นการรักษาความปลอดภัยของเรือ
9.7
นอกเหนือจากแนวทางทีก่ าํ หนดไวในวรรคที่ 9.2 แลว แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือตองมีราย
ละเอียดเกี่ยวกับระดับการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดดังนี้
.1 หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคนประจําเรือทัง้ หมดทีม่ บี ทบาทในการรักษาความปลอดภัย
.2 ขัน้ ตอนการปฏิบตั หิ รือการปองกันทีจ่ าํ เปนเพือ่ ใหมกี ารสือ่ สารอยางตอเนือ่ งตลอดเวลา
.3 ขัน้ ตอนการปฏิบตั ทิ จ่ี าํ เปนตองใชในการประเมินประสิทธิผลอยางตอเนือ่ งของขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
เพื่อการรักษาความปลอดภัยตลอดจนอุปกรณและระบบการรักษาความปลอดภัยและเตือนภัย
ตาง ๆ รวมทัง้ ขัน้ ตอนการปฏิบตั เิ พือ่ คนหาและแกไขความลมเหลวหรือการทํางานผิดปกติของ
อุปกรณหรือระบบดังกลาว
.4 ขัน้ ตอนการปฏิบตั แิ ละวิธปี ฏิบตั เิ พือ่ เก็บรักษาขอมูลพิเศษทีเ่ กีย่ วกับการรักษาความ ปลอดภัยซึง่
อยูใ นรูปแบบเอกสารหรืออิเล็กทรอนิค
.5 ประเภทและขอกําหนดเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยและอุปกรณและระบบเตือนภัย หากมี
.6 ขั้นตอนการปฏิบัติตาง ๆ เพื่อใหมีการนําเสนอ และการประเมิน รายงานที่เกี่ยวกับการฝาฝน
การรักษาความปลอดภัยหรือเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทันเวลา
.7 ขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นการจัดใหมกี ารเก็บรักษาและปรับปรุงขอมูลเกีย่ วกับสินคาอันตรายหรือสาร
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อันตรายทีบ่ รรทุกอยูบ นเรือ รวมทัง้ บริเวณทีต่ ง้ั ของสินคาดังกลาวใหทนั สมัย
9.8
ขอกําหนดที่เหลือของสวนที่ 9 ระบุถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สามารถนํามาใชในการรักษา
ความปลอดภัยแตละระดับซึ่งครอบคลุมถึง
.1 การเขาถึงตัวเรือโดยคนประจําเรือ ผูโดยสาร ผูมาติดตอ ฯลฯ
.2 เขตหวงหามบนเรือ
.3
.4
.5
.6

การขนถายสินคา
การสงของใชประจําเรือ
การขนถายสัมภาระที่บุคคลไมไดถือไปกับตัว
การกํากับดูแลการรักษาความปลอดภัยของเรือ

การเขาถึงตัวเรือ
9.9
แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือตองกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมการเขาถึง
ตัวเรือดวยวิธีตางๆตามที่ไดระบุไวในรายงานการประเมินสถานการณการรักษาความปลอดภัยของเรือ ซึ่งไดแก
.1 บันไดเชือก
.2 บันไดขึน้ /ลงเรือ
.3 สะพานพาดทองเรือ
.4 ประตู ทางระบายน้าํ บนดาดฟาขางเรือ หนาตางและชองทางอืน่ ๆ
.5 เชือกผูกเรือและโซสมอ
.6 ปนจั่นและรอกตาง ๆ
9.9
สําหรับทางเขาสูตวั เรือแตละทางเหลานี้ แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือจะตองระบุสถานทีต่ ง้ั ที่
เหมาะสมที่ซึ่งควรจะมีการจํากัดหรือหามเขาสําหรับระดับการรักษาความปลอดภัยแตละระดับ แผนการรักษา
ความปลอดภัยของเรือตองกําหนดประเภทของการจํากัดหรือการหามเขาตลอดจนวิธีใชบังคับสําหรับระดับการ
รักษาความปลอดภัยแตละระดับดวย
9.10 แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือตองกําหนดวิธแี สดงตัวสําหรับระดับการรักษาความปลอดภัยของ
แตละระดับเพือ่ ใหอนุญาตบุคคลตางๆเขาถึงตัวเรือและอยูบ นเรือโดยไมกอ เหตุอนั ตรายใดๆ โดยอาจจัดทําระบบ
การแสดงตัวที่เหมาะสมเพื่อใหมีการแสดงตัวแบบถาวรหรือชั่วคราว สําหรับคนประจําเรือและผูมาติดตอ ระบบ
การแสดงตัวของเรือควรมีการประสานกับระบบการแสดงตัวของทาเรือหากสามารถกระทําได ผูโดยสารตอง
สามารถแสดงตัวดวยใบอนุญาตใหขึ้นเรือ ตั๋วโดยสาร ฯลฯ แตไมควรไดรบั อนุญาตใหเขาไปในเขตหวงหาม
นอกจากจะอยูภายใตการควบคุมดูแล แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือตองมีขอกําหนดเพื่อใหมีการปรับ
ปรุงระบบการแสดงตัวใหทนั สมัยอยูเ สมอ และการละเมิดขัน้ ตอนการปฏิบตั ติ า ง ๆ จะตองถูกดําเนินการทางวินัย
อยางเครงครัด
9.11 ผูที่ไมเต็มใจหรือไมสามารถแสดงหลักฐานการแสดงตัว และ/หรือยืนยันจุดมุง หมายของการมาติดตอ
เมื่อมีการรองขอ ตองถูกปฏิเสธไมใหขน้ึ บนเรือและควรรายงานใหเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําเรือ เจา
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หนาที่รักษาความปลอดภัยประจําบริษัท เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําทาเรือ และหนวยงานระดับชาติ
หรือทองถิน่ ทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยทราบดวย
9.13
แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือตองกําหนดความถี่ของการใชระบบควบคุมการเขาถึงเรือไวดวย
โดยเฉพาะอยางยิง่ หากมีการนําแผนดังกลาวมาใชแบบสุม หรือเปนครัง้ คราว

การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1
9.14 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1 แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือตองกําหนด
มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อควบคุมการเขาถึงเรือ ซึง่ อาจใชวธิ ปี ฎิบตั ดิ งั ตอไปนี้
.1 ตรวจสอบเอกสารการแสดงตัวของคนทุกคนทีข่ อขึน้ เรือและยืนยันขอทราบเหตุผลในการขอขึน้ เรือ
โดยการตรวจสอบเอกสารตางๆ เชน คําสั่งใหรวมเดินทางไปกับเรือ ตั๋วโดยสาร ใบอนุญาตขึ้นเรือ
ใบสั่งงาน ฯลฯ
.2 เรือตองมีการประสานงานกับทาเรือเพื่อใหมีการกําหนดพื้นที่รักษาความปลอดภัยไวโดยเฉพาะ
เพื่อใชในการตรวจสอบและคนหาบุคคล สัมภาระ (รวมถึงสิง่ ของทีส่ ามารถหิว้ ถือไปได) ของใช
สวนตัว ยานพาหนะและสวนประกอบ
.3 เรือตองมีการประสานงานกับทาเรือเพือ่ ใหมกี ารตรวจคนยานพาหนะทีจ่ ะบรรทุกไปกับเรือบรรทุก
รถ เรือโร-โร และเรือโดยสารตาง ๆ กอนทีจ่ ะบรรทุกขึน้ เรือ เพือ่ ใหเปนไปตามความถี่ ที่กําหนดไว
ในแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ
.4 การแยกตรวจสอบบุคคลและของใชสวนตัวของแตละบุคคล ออกจากบุคคลและของใชสวนตัวที่
ไมตอ งรับการตรวจสอบ
.5 การแยกผูโ ดยสารทีข่ น้ึ ไปบนเรือออกจากผูโ ดยสารทีล่ งจากเรือ
.6 การกําหนดจุดเขา-ออกทีค่ วรมีการรักษาความปลอดภัยหรือเฝาระวังเพือ่ ปองกันการผานเขาไป
โดยไมไดรบั อนุญาต
.7 การรักษาความปลอดภัยจุดเขาออกบริเวณที่ไมมีการเฝาระวัง ซึ่งอยูติดกับบริเวณที่มีผูโดยสาร
หรือผูมาติดตอผานเขาไปไดโดยอาจใชวิธีปดล็อคหรือวิธีอื่นๆ
.8 การจัดใหมีการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแกคนประจําเรือ เพือ่ ใหทราบถึงภัย
คุกคามที่อาจเกิดขึ้นได ขัน้ ตอนการปฏิบตั สิ าํ หรับการรายงานเมือ่ พบบุคคล สิ่งของหรือการ
กระทําที่ตองสงสัย และความจําเปนในการเฝาระวัง
9.15 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1 ผูท ป่ี ระสงคจะขึน้ ไปบนเรือทุกคนจะตองไดรบั การตรวจคน
ความถี่ของการตรวจคนดังกลาวซึ่งรวมถึงการสุมตรวจจะตองกําหนดไวในแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ
ที่ไดรับอนุมัติและหากจะใหไดผลดีที่สุดควรเปนการดําเนินการโดยทาเรือรวมมืออยางใกลชิดกับเรือ หากไมมี
มูลเหตุเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่ชัดเจน ไมควรใหคนประจําเรือตรวจคนผูรวมงานหรือของใชประจําตัว
การตรวจคนดังกลาวตองกระทําโดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนและรักษาเกียรติภูมิของมนุษยขั้นพื้นฐานอยางเครง
ครัด
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การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2
9.16
ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2 แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือตองกําหนดใหมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อใชปองกันความเสี่ยงตอเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอการรักษาความ
ปลอดภัยทีส่ งู ขึน้ ทั้งนี้ เพื่อใหมีการเฝาระวังมากขึ้นและมีการควบคุมเขมงวดขึ้น ซึง่ อาจรวมถึง
.1 การจัดและมอบหมายเจาหนาที่เพิ่มเติมเพื่อตรวจการณบริเวณดาดฟาเรือในยามวิกาล เพือ่ ปอง
กันการเขามาโดยไมไดรับอนุญาต

.2 การจํากัดจํานวนจุดเขา-ออกบนเรือ การกําหนดจุดเขา-ออกที่จะตองปด และวิธปี ด กัน้ จุดเขาออก
ดังกลาวที่มีความแนนหนาเพียงพอ
.3 การยับยั้งการบุกรุกขึ้นบนเรือจากทางน้ํา โดยมีการประสานงานกับทาเรือ การจัดใหมีเรือตรวจ
การณ
.4 การกําหนดเขตหวงหามบนฝง ทีเ่ รือจอดเทียบทา โดยรวมมือปฏิบัติงานกับทาเรืออยางใกลชิด
.5 การเพิ่มความถี่และรายละเอียดในการตรวจคนบุคคล ของใชประจําตัวและยานพาหนะทีข่ น้ึ
หรือบรรทุกบนเรือ
.6 การดูแลอํานวยความสะดวกผูมาติดตอบนเรือ
.7 การจัดใหมกี ารบรรยายสรุปเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยแกคนประจําเรือเกีย่ วกับภัยคุกคาม
ที่ตรวจพบ การย้ําถึงความสําคัญของขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อรายงานเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือ
การกระทําที่ตองสงสัย และการย้ําถึงความจําเปนในการเพิ่มการเฝาระวัง และ
.8 การดําเนินการตรวจคนเรือทั้งหมดหรือบางสวน
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3
9.17 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3 เรือตองปฎิบัติตามคําแนะนําของผูที่รับผิดชอบตอเหตุ
การณที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยหรือภัยคุกคามจากเหตุการณดังกลาว แผนการรักษาความปลอด
ภัยของเรือตองมีรายละเอียดของมาตรการรักษาความปลอดภัยซึ่งเรือจะตองนําไปปฏิบัติ โดยรวมมืออยางใกล
ชิดกับผูที่รับผิดชอบตอการรักษาความปลอดภัยดังกลาวและทาเรือซึ่งอาจรวมถึง
.1 การจํากัดจุดผานเขา-ออกใหเหลือจุดควบคุมเพียงจุดเดียว
.2 การอนุญาตใหผทู ร่ี บั ผิดชอบตอเหตุการณทอ่ี าจสงผลกระทบตอความปลอดภัยผานจุด
เขา-ออกเทานั้น
.3 การควบคุมอํานวยการคนบนเรือ
.4 การสัง่ หามขึน้ หรือลงจากเรือ
.5 การสัง่ ระงับการปฎิบตั กิ ารขนถายหรือสงสินคา
.6 การอพยพออกจากเรือ
.7 การแลนเรือ
.8 การเตรียมการเพื่อตรวจคนเรือทั้งหมดหรือบางสวน
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เขตหวงหามบนเรือ
9.18
แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือตองกําหนดเขตหวงหามที่จะตองจัดใหมีบนเรือ กําหนดขอบเขต
ของเขตหวงหาม เวลาที่จะใชมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อควบคุมจุดผานเขา-ออก และเพือ่ ควบคุมกิจ
กรรมตางๆภายในเขตหวงหามดังกลาว จุดมุงหมายของการกําหนดเขตหวงหาม คือ
.1 เพือ่ ปองกันการผานเขาถึงเรือโดยทีไ่ มไดรบั อนุญาต
.2 เพื่อคุมครองผูโดยสาร คนประจําเรือและเจาหนาทีจ่ ากทาเรือหรือหนวยงานอืน่ ๆทีไ่ ดรบั
อนุญาตใหขน้ึ บนเรือได
.3 เพือ่ ปกปองดูแลบริเวณทีต่ อ งการการรักษาความปลอดภัยเปนพิเศษและ
.4 เพื่อปกปองดูแลสินคาและของใชประจําเรือจากการเขาเปยุงเกี่ยวโดยไมไดรับอนุญาต
9.19 แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือตองมีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อควบคุมทางเขาเขตหวง
หามทั้งหมด
9.20 แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือตองกําหนดใหเขตหวงหามทั้งหมด แสดงเครื่องหมายที่ชัดเจน
เพื่อแสดงวาทางเขาไปยังบริเวณดังกลาวถูกจํากัด และการเขาไปในพืน้ ทีด่ งั กลาวโดยไมไดรบั อนุญาตถือวาเปน
การฝาฝนการรักษาความปลอดภัย
9.21

เขตหวงหามอาจรวมถึง
.1 สะพานเดินเรือ พื้นที่บริเวณหองเครื่องจักรตาง ๆ ตามประเภท ก และสถานีควบคุมอืน่ ๆ ตามที่
กําหนดไวในบทที่ 2-2
.2 พื้นที่ตาง ๆ ทีม่ อี ปุ กรณและระบบการรักษาความปลอดภัยและเตือนภัย และระบบควบคุมแสง
สวาง
.3 ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ และพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ ที่มีลักษณะ เดียวกัน
.4 พื้นที่ที่มีทางเขาถึง ถังน้าํ แบบเคลือ่ นทีไ่ ด ปม น้าํ หรือทอรวมตาง ๆ
.5 พื้นที่จัดเก็บสินคาอันตรายหรือวัตถุที่อันตราย
.6 พืน้ ทีจ่ ดั เก็บทอสินคา และระบบควบคุม
.7 พื้นที่จัดเก็บสินคา และพื้นที่จัดเก็บของใชประจําเรือ
.8 ที่พักอาศัยของคนประจําเรือ
.9 พืน้ ทีอ่ น่ื ๆตาม ทีเ่ จาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําบริษทั กําหนดไวในรายงานการประเมิน
สถานการณความปลอดภัยของเรือซึ่งตองจํากัดทางเขา เพื่อใหมีการรักษาความปลอดภัยของเรือ

การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1
9.22 ทีร่ ะดับการรักษาความปลอดภัยที่ 1 แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือตองกําหนดใหมีมาตรการ
รักษาความปลอดภัยตาง ๆ เพื่อใชกับเขตหวงหามซึ่งอาจรวมถึง
.1 การปดล็อคหรือควบคุมจุดทางเขาตาง ๆ
.2 การใชอุปกรณเตือนภัยตาง ๆ เพือ่ ควบคุมเขตหวงหาม
.3 การใชยามหรือการตรวจการณตาง ๆ
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.4 การใชเครื่องมือตรวจจับการบุกรุกโดยอัตโนมัติเพื่อแจงเตือนคนประจําเรือใหทราบถึงการเขา
มาโดยไมไดรับอนุญาต
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2
9.23 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2 ตองมีการเพิ่มความถี่และความเขมงวดของการกํากับและ
ควบคุมทางเขาไปยังเขตหวงหาม เพือ่ ใหแนใจวาผูท เ่ี ขาไปเปนบุคคลทีไ่ ดรบั อนุญาตแลวเทานัน้ แผนการรักษา
ความปลอดภัยของเรือตองกําหนดใหมีการใชมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม ซึง่ อาจรวม
.1 การกําหนดเขตหวงหามที่อยูติดกับจุดทางเขา
.2 การกํากับควบคุมอุปกรณเตือนภัยอยางตอเนื่อง
.3 การจัดบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อเปนยามตรวจการณในเขตหวงหาม
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3
9.24 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3 เรือตองปฏิบัติตามคําแนะนําที่กําหนดโดยผูที่รับผิดชอบตอ
เหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยหรือภัยคุกคามจากเหตุการณดังกลาว แผนการรักษาความ
ปลอดภัยของเรือตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เรือสามารถนํามาใช โดยรวมมือ
อยางใกลชิดกับผูที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยดังกลาวและทาเรือ ซึง่ อาจรวม
.1 การกําหนดเขตหวงหามเพิ่มเติมบนเรือในบริเวณที่อาจเกิดเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอความ
ปลอดภัย หรือที่ตั้งที่เชื่อวาจะมีภัยคุกคามตอการรักษาความปลอดภัย
.2 การตรวจคนเขตหวงหามโดยเปนสวนหนึง่ ของการตรวจคนเรือ
การขนถายสินคา
9.25 มาตรการรักษาความปลอดภัยทีเ่ กีย่ วกับการขนถายสินคาจะตอง
.1 ปองกันการเขาไปยุงเกี่ยวกับสินคาโดยไมไดรับอนุญาต
.2 ปองกันไมใหมีการรับและเก็บรักษาสินคาที่ไมไดกําหนดใหบรรทุกโดยเรือลํานั้น ไวบนเรือ
9.26 มาตรการรักษาความปลอดภัยซึ่งมีมาตรการบางอยางที่อาจนํามาใชโดยประสานงานกับทาเรือจะตอง
มีข้ันตอนการปฏิบัติเพื่อควบคุมสินคาทีเ่ ก็บอยูใ นคลังของเรือทีจ่ ดุ ทางเขาของเรือ เมือ่ ยกขนสินคาขึน้ มาบนเรือ
แลว ตองสามารถระบุไดวาสินคาดังกลาวไดรับการอนุมัติใหบรรทุกลงเรือ อีกทั้งจะตองจัดทํามาตรการรักษา
ความปลอดภัย ในทางทีใ่ หเกิดความแนใจวาสินคาทีบ่ รรทุกลงเรือแลวนัน้ ไมมผี เู ขาไปยุง เกีย่ วหรือเปลีย่ นแปลง
โดยไมไดรบั อนุญาต
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1
9.27 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1 แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือตองกําหนดใหมีมาตร
การรักษาความปลอดภัยทีใ่ ชระหวางการขนถายสินคา ซึ่งอาจรวมถึง
.1 การตรวจสอบสินคา หนวยการขนสงสินคา และพืน้ ทีว่ างสินคาทัง้ กอนและระหวางการปฏิบตั กิ าร
ขนถายสินคาเปนประจํา
.2 การตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาสินคาที่บรรทุกลงเรือนั้นมีรายละเอียดตรงกับเอกสารกํากับสินคา
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.3 การดําเนินการเพื่อใหแนใจวาในการประสานงานกับทาเรือ ยานพาหนะทีบ่ รรทุกลงเรือบรรทุกรถ
เรือโรโรและเรือโดยสารจะตองถูกตรวจคนกอนบรรทุกลงเรือตามความถี่ของเวลาตามที่กําหนดไว
ในแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ
.4 การตรวจสอบการปดผนึกหรือวิธกี ารอืน่ ๆ เพื่อปองกันการเขาไปยุงเกี่ยวกับสินคาโดยไมไดรับ
อนุญาต

9.28

การตรวจสอบสินคาอาจจะกระทําไดโดยวิธีดังตอไปนี้
.1 การตรวจสอบดวยสายตาหรือการตรวจสอบทางกายภาพ
.2 การใชอุปกรณตรวจหาหรือตรวจจับ อุปกรณเครือ่ งกล หรือสุนัขดมกลิ่น
9.29 เมื่อมีการขนยายสินคาตามปกติหรือขนยายบอยๆ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําบริษัท หรือ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําเรืออาจปรึกษาหารือกับทาเรือและเห็นชอบใหมีการจัดการใหผูสงสินคา ผู
ทีร่ บั ผิดชอบในสินคา ดําเนินการตรวจสอบนอกสถานที่ ปดผนึก จัดทําตารางการขนสง จัดเตรียมเอกสารทีใ่ ช
ในการขนสง เปนตน การจัดการตาง ๆ เหลานี้ ตองแจงใหเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําทาเรือทีเ่ กีย่ ว
ของทราบและใหความเห็นชอบดวย
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2
9.30 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2 แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือจะตองกําหนดใหมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อใชระหวางการขนถายสินคาซึ่งอาจรวมถึง
.1 การตรวจสอบในรายละเอียดเกี่ยวกับสินคา หนวยของการขนสงสินคาและพืน้ ทีว่ างสินคา
.2 การตรวจสอบอยางเขมงวดเพือ่ ใหแนใจวามีเฉพาะสินคาทีจ่ ะทําการขนสงทางน้าํ เทานัน้ ทีบ่ รรทุก
ลงเรือ
.3 การตรวจคนยานพาหนะทีจ่ ะบรรทุกบนเรือบรรทุกรถ เรือโรโร และเรือโดยสารอยางเขมงวด
.4 การเพิ่มความถี่และรายละเอียดในการตรวจสอบผนึกหรือวิธีอื่น ๆ ที่ใช เพื่อปองกันการเขาไปยุง
เกีย่ วกับสินคาโดยไมไดรบั อนุญาต
9.31

การตรวจสอบสินคาในรายละเอียดอาจดําเนินการดวยวิธีการดังตอไปนี้
.1 การเพิ่มความถี่และรายละเอียดของการตรวจสอบดวยสายตาและทางกายภาพ
.2 การเพิ่มความถี่ของการใชอุปกรณตรวจหา หรือตรวจจับ อุปกรณเครื่องกลหรือสุนัขดมกลิ่น
.3 การประสานมาตรการรักษาความปลอดภัยกับผูสงสินคา หรือฝายทีร่ บั ผิดชอบอืน่ ๆ เพื่อให
สอดคลองกับขอตกลงและขัน้ ตอนการปฏิบตั ทิ ก่ี าํ หนดไว

การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3
9.32 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3 เรือจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูที่รับผิดชอบตอเหตุ
การณที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยหรือภัยคุกคามจากเหตุการณดังกลาว แผนการรักษาความปลอดภัย
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ของเรือตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยซึ่งเรือสามารถนํามาใช โดยรวมมืออยางใกลชิด
กับผูรับผิดชอบตอการรักษาความปลอดภัยดังกลาวและทาเรือ ซึ่งอาจรวมถึง
.1 การระงับการบรรทุกสินคาลงเรือหรือการขนถายสินคาขึน้ จากเรือ
.2 การตรวจสอบปริมาณสินคาอันตราย และวัตถุอนั ตรายทีบ่ รรทุกอยูบ นเรือและสถานทีต่ ง้ั ของ
สินคาหรือสารอันตรายดังกลาว

การจัดสงของใชประจําเรือ
9.33 มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับการจัดสงของใชประจําเรือจะตอง
.1 มีดําเนินการตรวจสอบของใชประจําเรือ และความสมบูรณของหีบหอ
.2 ปองกันไมใหมีการรับของใชประจําเรือโดยไมมีการตรวจสอบ
.3 ปองกันการเขาไปยุง เกีย่ วกับสินคาโดยไมไดรบั อนุญาต
.4 ปองกันไมใหมีการรับของใชประจําเรือโดยที่ไมมีการสั่งซื้อ
9.34 สําหรั บ เรื อ ที่ เ ข าเที ย บท าเรื อ อยางสม่ําเสมออาจกําหนดใหมีขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับเรือ
ผูจัดหาสินคาและทาเรือโดยใหครอบคลุมถึงการแจงเวลาสงมอบตลอดจนการออกเอกสารที่เกี่ยวของ โดยจะ
ตองมีวิธีการเพื่อยืนยันวาของใชประจําเรือที่สงมามีหลักฐานการสั่งซื้อแนบมาดวย
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1
9.35 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1 แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือจะตองกําหนดใหมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อนํามาใชระหวางการสงมอบของใชประจําเรือ ซึ่งอาจรวมถึง
.1 การตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาของใชประจําเรือที่สงมาตรงกับคําสั่งซื้อ กอนทีจ่ ะมีการบรรทุกลงเรือ
.2 การดําเนินการเพื่อใหแนใจวามีการจัดเก็บของใชประจําเรือไวในพื้นที่ ที่มีการรักษาความปลอด
ภัยของเรือทันที
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2
9.36 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2 แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือจะตองกําหนดใหมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อนํามาใชระหวางการจัดสงของใชประจําเรือโดยมีการตรวจสอบกอนที่
จะรับของใชประจําเรือขึน้ บนเรือและมีการตรวจสอบอยางเขมงวด
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3
9.37 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3 เรือจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูที่รับผิดชอบตอเหตุ
การณทอ่ี าจสงผลกระทบตอความปลอดภัยและภัยคุกคามจากเหตุการณดงั กลาว แผนการรักษาความปลอดภัย
ของเรือจะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยซึ่งเรือสามารถนํามาใช โดยรวมมืออยางใกล
ชิดกับผูท ร่ี บั ผิดชอบตอการรักษาความปลอดภัยและทาเรือ ซึง่ อาจรวมถึง
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.1 การกําหนดใหมีการตรวจสอบของใชประจําเรือมากกวาเดิม
.2 การเตรียมการเพื่อจํากัดหรือระงับการขนถายของใชประจําเรือ
.3 การปฏิเสธไมรบั ของใชประจําเรือขึน้ บนเรือ
การขนถายสัมภาระที่บุคคลไมไดถือไปกับตัว
9.38 แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือจะตองกําหนดใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จะนํามาใช
เพือ่ ใหแนใจวาสัมภาระทีบ่ คุ คลไมไดถอื ไปกับตัว( เชน กระเปาเดินทาง รวมถึงสิ่งของเครื่องใชสวนตัวของบุคคล
ซึ่งไมไดอยูกับผูโดยสารหรือลูกเรือที่จุดตรวจสอบหรือตรวจคน) มีการระบุเจาของและมีการตรวจตามความ
เหมาะสมซึ่งรวมถึงการตรวจคน กอนที่จะมีการยอมรับใหบรรทุกบนเรือ แตไมไดหมายความวาสัมภาระดังกลา
วจะไดตองรับการตรวจทั้งจากเรือและทาเรือและในกรณีท่ีท้ังสองฝายมีการติดตั้งอุปกรณตรวจที่เหมาะสม
ความรับผิดชอบในการตรวจควรเปนของทาเรือ ความรวมมืออยางใกลชดิ กับทาเรือเปนสิง่ ทีจ่ าํ เปนและควรมีการ
นําขัน้ ตอนตาง ๆ มาใชเพื่อใหแนใจวา สัมภาระทีบ่ คุ คลไมไดถอื ไปกับตัวมีการขนถายขึน้ เรืออยางปลอดภัยหลัง
จากการตรวจแลว
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1
9.39 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1 แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือจะตองกําหนดใหมี
มาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อนํามาใชเมื่อมีการขนยายสัมภาระที่บุคคลไมไดถือไปกับตัวเพื่อใหแนใจวา
สัมภาระที่บุคคลไมไดถอื ไปกับตัวถูกตรวจหรือคนซึง่ อาจรวมทัง้ มีการตรวจสัมภาระดังกลาวทัง้ หมดโดยใชเครือ่ ง
เอ็กซเรย 100 %
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2
9.40 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2 แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ จะตองกําหนดใหมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อนํามาใชเมื่อมีการขนถายสัมภาระที่บุคคลไมไดถือไปกับตัวซึ่งอาจรวมถึงการ
ตรวจสัมภาระดังกลาวทั้งหมดโดยใชเครื่องเอ็กซเรย 100%
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3
9.41 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3 เรือตองจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูที่รับผิดชอบตอ
เหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยและภัยคุกคามจากเหตุการณดังกลาว แผนการรักษาความ
ปลอดภัยของเรือตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยซึ่งเรือสามารถนํามาใชโดยรวมมือ
อยางใกลชดิ กับผูท ร่ี บั ผิดชอบตอการรักษาความปลอดภัยดังกลาวและทาเรือ ซึ่งอาจรวมถึง
.1 การกําหนดใหมกี ารตรวจสัมภาระทีบ่ คุ คลไมไดถอื ไปกับตัวมากขึน้ ตัวอยางเชน การใชเครื่อง
เอ็กซเรยตรวจสัมภาระนั้น อยางนอยสองมุม
.2 การเตรียมการเพื่อจํากัดหรือระงับการขนถายสัมภาระที่บุคคลไมไดถือไปกับตัว
.3 การปฏิเสธทีไ่ มรบั สัมภาระทีบ่ คุ คลไมไดถอื ไปกับตัวบรรทุกบนเรือ
การกํากับดูแลการรักษาความปลอดภัยของเรือ
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9.42 เรือตองมีความสามารถในการกํากับดูแล เขตหวงหามบนเรือและพืน้ ทีร่ อบตัวเรือ ความสามารถใน
การกํากับดูแลเชนวานี้อาจรวมถึงการใช
.1 ไฟแสงสวาง
.2 ผูเขาเวรยาม ยามรักษาความปลอดภัยและยามฝายเดินเรือ รวมถึงยามตรวจการณ
.3 เครื่องมือตรวจหาการบุกรุกโดยอัตโนมัติและอุปกรณเตือนภัยตางๆ
9.43 เมื่อมีการใชเครื่องมือตรวจหาการบุกรุกโดยอัตโนมัติควรใชสัญญาณเตือนภัยที่สงเสียงเตือนและ/
หรือสามารถมองเห็นไดกบั บริเวณทีม่ กี ารสอดสองดูแลอยางตอเนือ่ ง

9.44 แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือตองกําหนดใหมีขั้นตอนการปฏิบัติและอุปกรณที่จําเปนตองใช
สําหรับการรักษาความปลอดภัยแตละระดับตลอดจนวิธีการที่ทําใหแนใจวาอุปกรณดังกลาวจะสามารถปฏิบัติ
งานไดอยางตอเนื่อง รวมถึงการพิจารณาผลกระทบของสภาพอากาศหรือการตัดระบบไฟฟา
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1
9.45 ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1 แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือจะตองกําหนดใหมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยซึ่งอาจประกอบดวยไฟแสงสวาง ผูเขาเวรยาม ยามรักษาความปลอดภัยหรือ
อุปกรณเตือนภัยรวมกัน เพือ่ ชวยใหเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยของเรือสามารถสังเกตการณสภาพทัว่ ไปของ
เรือโดยเฉพาะสิง่ กีดขวางและเขตหวงหาม
9.46 จะตองมีการเปดไฟแสงสวางบนดาดฟาและจุดทางเขาตาง ๆ ของเรือในยามวิกาล และในชวงทีม่ แี สง
สวางไมเพียงพอ ขณะทีม่ กี ารปฏิบตั กิ ารระหวางเรือและทาเรือ หรือเมือ่ อยูใ นทาเรือหรือขณะกําลังจอดทอดสมอ
เมื่อมีความจําเปน
ขณะที่อยูระหวางการเดินทางหากจําเปนเรือจะตองใชไฟแสงสวางเทาที่มีอยูใหมากที่สุด
เพื่อใหสามารถเดินเรือไดอยางปลอดภัย ตามขอกําหนดของกฎขอบังคับระหวางประเทศวาดวยการปองกันเรือ
โดนกัน การกําหนดระดับและสถานทีต่ ง้ั ของไฟแสงสวางทีเ่ หมาะสมควรมีขอ พิจารณาดังตอไปนี้
.1 คนประจําเรือตองสามารถตรวจพบกิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นนอกตัวเรือไดทั้งบนฝงและในน้ํา
.2 รัศมีของไฟแสงสวางตองครอบคลุมพืน้ ทีบ่ นเรือและรอบตัวเรือ
.3 รัศมีของไฟแสงสวางจะตองอํานวยความสะดวกในการแสดงตัวที่จุดทางเขาตาง ๆ
.4 การจัดใหมีแสงไฟสวางที่เพียงพออาจกระทําไดโดยการประสานงานกับทาเรือ
การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2
9.47 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2 แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือตองกําหนดใหมีมาตร
การรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการกํากับดูแลและการเฝาระวัง ซึ่งอาจรวมถึง
.1 การเพิ่มความถี่และรายละเอียดของการตรวจการณในการรักษาความปลอดภัย
.2 การเพิม่ รัศมีและความเขมของไฟแสงสวางหรือการใชอปุ กรณรกั ษาความปลอดภัยและอุปกรณ
เตือนภัย
.3 การมอบหมายใหมเี จาหนาทีป่ ฎิบตั หิ นาทีเ่ ปนยามรักษาความปลอดภัยเพิม่ เติม
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.4 การดําเนินการเพื่อใหแนใจวามีการประสานงานกับเรือตรวจการณในน้ําและการตรวจการณ
โดยเจาหนาทีห่ รือยานพาหนะตรวจการณบนฝง
9.48 ไฟแสงสวางเพิ่มเติมอาจเปนสิ่งที่จําเปนที่ชวยปองกันไมใหความเสี่ยงตอเหตุการณ ทีอ่ าจสงผลกระทบ
ตอการรักษาความปลอดภัยสูงขึ้น เมื่อมีความจําเปนการกําหนดใหมีไฟแสงสวางเพิ่มขึ้นอาจกระทําไดโดยการ
ประสานงานกับทาเรือเพือ่ ใหจดั ไฟแสงสวางบนฝง เพิม่ เติม

การรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3
9.49 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3 เรือตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูรับผิดชอบตอเหตุการณ
ที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยหรือภัยคุกคามจากเหตุการณดังกลาว แผนการรักษาความปลอดภัยของ
เรือตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยซึ่งเรือสามารถนํามาใช โดยรวมมืออยางใกลชิดกับ
ผูท ร่ี บั ผิดชอบตอการรักษาความปลอดภัยดังกลาวและทาเรือ ซึ่งอาจรวมถึง
.1 การเปดไฟแสงสวางทั้งหมดหรือการจัดใหมีไฟแสงสวางบนเรือตลอดทั้งลํา
.2 การเปดอุปกรณเตือนภัย บนเรือทัง้ หมดทีช่ ว ยใหสามารถบันทึกกิจกรรม/เหตุการณตางๆที่เกิดขึ้น
บนเรือได
.3 การจัดใหอปุ กรณเตือนภัยมีชว งเวลาในการบันทึกตอเนือ่ งนานทีส่ ดุ
.4 การเตรียมการสําหรับการตรวจสอบตัวเรือใตแนวน้ํา
.5 การริเริ่มนํามาตรการตางๆมาใชซึ่ง รวมถึงการลดรอบการหมุนของใบจักรใหชา ลงหากสามารถ
ปฏิบัติไดเพื่อขัดขวางการเขาใกลตัวเรือใตแนวน้ํา
ระดับการรักษาความปลอดภัยที่แตกตางกัน
9.50 แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือจะตองกําหนดรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรการ
รักษาความปลอดภัยตาง ๆ ที่เรือสามารถนํามาใชได หากเรือกําหนดระดับการรักษาความปลอดภัยทีส่ งู กวา
ระดับการรักษาความปลอดภัยทีใ่ ชในทาเรือ
กิจกรรมตาง ๆ ที่ไมอยูในบังคับของประมวลขอบังคับนี้
9.51 แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือจะตองกําหนดรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรการ
รักษาความปลอดภัยตาง ๆ ทีเ่ รือจะตองปฏิบตั เิ มือ่
.1 เรืออยูในเมืองทาของรัฐที่ไมใชรัฐภาคี
.2 เรือกําลังจอดเทียบและปฏิบัติการกับเรือลําอื่นซึ่งไมอยูในบังคับของประมวลขอบังคับนี้
.3 เรือกําลังจอดเทียบและปฏิบตั กิ ารกับแทนขุดเจาะอยูก บั ทีห่ รือลอยน้าํ หรือแทนขุดเจาะแบบ
เคลือ่ นทีไ่ ด
.4 เรือกําลังจอดเทียบและปฏิบตั กิ ารกับทาเรือหรือทาเทียบเรือ ซึ่งไมไดถูกกําหนดใหปฏิบัติ ตามบท
ที่ 11-2 และภาค ก. ของประมวลขอบังคับนี้
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ปฏิญญาวาดวยการรักษาความปลอดภัย
9.52 แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือตองมีรายละเอียดเกีย่ วกับการรองขอใหออกปฏิญญาวาดวยการ
รักษาความปลอดภัยจากทาเรือและสถานการณ ทีเ่ รือควรจะรองขอใหออกปฏิญญาดังกลาว
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