ภาค ก.
ขอกําหนดภาคบังคับเกี่ยวกับบทบัญญัติของ
บทที่ 11-2 ของภาคผนวกแนบทาย
อนุสัญญาวาดวยความปลอดภัยแหงชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974
ตามที่แกไขเพิ่มเติม
1
1.1

บททั่วไป
บทนํา
ประมวลขอบังคับวาดวยการรักษาความปลอดภัยของเรือและทาเรือระหวางประเทศสวนนี้ ประกอบดวย
ขอกําหนดทีเ่ ปนภาคบังคับ โดยอางถึงบทที่ 11-2 ของอนุสญ
ั ญาวาดวยความปลอดภัยแหงชีวติ ในทะเล ค.ศ. 1974
ตามที่แกไขเพิ่มเติม
1.2
วัตถุประสงค
ประมวลขอบังคับนีม้ วี ตั ถุประสงคดงั ตอไปนี้
.1 เพื่อกําหนดกรอบความรวมมือที่เปนสากลระหวางรัฐภาคี หนวยงานของรัฐ หนวยงานทองถิน่
ตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการขนสงสินคาทางเรือและทาเรือ ในการตรวจสอบภัยคุกคาม
ตอความปลอดภัยและกําหนดมาตรการปองกันตอเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยที่
อาจเกิดขึ้นตอเรือหรือทาเรือที่ใชในการคาระหวางประเทศ
.2 เพือ่ กําหนดบทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของรัฐภาคี หนวยงานของรัฐ หนวยงานทองถิน่
ตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการขนสงสินคาทางเรือและทาเรือทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติเพื่อใหแนใจวาไดมีการรักษาความปลอดภัยทางทะเลอยางเหมาะสม
.3 เพือ่ ใหมกี ารรวบรวมและแลกเปลีย่ นขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับการรักษาความปลอดภัยอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
.4 เพือ่ จัดใหมวี ธิ กี ารสําหรับการประเมินสถานการณความปลอดภัยเพือ่ ใชในการจัดทําแผนและ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ทิ ส่ี อดคลองกับระดับการรักษาความปลอดภัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
.5 เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นวามีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยทางทะเลอยางเพียงพอและ
เหมาะสม
1.3
ขอกําหนดในบทบาทหนาที่
เพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงคขา งตน ประมวลขอบังคับนีป้ ระกอบดวยขอกําหนดในบทบาทหนาทีห่ ลายประการ ดังเชน
ขอกําหนดอยางนอยดังตอไปนี้
.1 การรวบรวมและประเมินขอมูลขาวสารทีเ่ กีย่ วกับภัยคุกคามตอความปลอดภัย และการแลกเปลีย่ น
ขอมูลขาวสารดังกลาวกับรัฐภาคีอน่ื ทีเ่ กีย่ วของ
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.2 การกําหนดใหมแี บบแผนพิธกี ารในการสือ่ สารสําหรับเรือและทาเรือ
.3 การปองกันการผานเขาถึงเรือ ทาเรือ หรือเขตหวงหามโดยไมไดรบั อนุญาต
.4 การปองกันการนําอาวุธ อุปกรณในการกอเหตุรา ย หรือวัตถุระเบิดเขาไปในเรือหรือทาเรือโดยไมไดรบั
อนุญาต
.5 การจัดใหมีวิธีการในการเตือนภัยเพื่อตอบโตภัยคุกคามตอความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น หรือเมื่อเกิด
เหตุการณทอ่ี าจสงผลกระทบตอความปลอดภัย
.6 การกําหนดใหจัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือและของทาเรือ บนพืน้ ฐานของการประเมิน
สถานการณความปลอดภัย
.7 การกําหนดใหมีการฝกอบรม การฝกปฏิบตั ิ และการฝกซอม เพือ่ ใหแนใจวาเจาหนาทีท่ ร่ี บั ผิดชอบมี
ความคุนเคยกับแผนการรักษาความปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติตาง ๆ
2
2.1

คําจํากัดความ
เพื่อจุดมุงหมายของประมวลขอบังคับสวนนี้ เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
.1 อนุสญ
ั ญา หมายถึง อนุสญ
ั ญาวาดวยความปลอดภัยแหงชีวติ ในทะเล ค.ศ. 1974 ตามที่แกไขเพิ่มเติม
.2 กฎขอบังคับ หมายถึง กฎขอบังคับของอนุสญ
ั ญา
.3 บท หมายถึง บทของอนุสญ
ั ญา
.4 แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ หมายถึง แผนที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหเกิดความแนใจวามีการใช
มาตรการบนเรือเพื่อปกปองคนบนเรือ สินคา ตูส นิ คา อุปกรณเครื่องใชของเรือ หรือตัวเรือจากความ
เสีย่ งตอเหตุการณทอ่ี าจสงผลกระทบตอความปลอดภัย
.5 แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ หมายถึง แผนที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหเกิดความแนใจวามีการใช
มาตรการที่จัดทําขึ้นเพื่อปกปองทาเรือและพื้นที่ตอเนื่อง ตลอดจนตัวเรือ คน สินคา ตูส นิ คา ของใช
ประจําเรือภายในเขตทาเรือจากความเสี่ยงตอเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัย
.6 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําเรือ หมายถึง บุคคลบนเรือทีไ่ ดรบั มอบหมายจากนายเรือใหมี
หนาที่และความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของเรือ รวมทั้งการปฏิบัติตามและดูแลรักษา
แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ และทําหนาทีต่ ดิ ตอประสานงานกับเจาหนาทีร่ กั ษาความ
ปลอดภัยประจําบริษัท และเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําทาเรือ
.7 เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําบริษทั หมายถึง บุคคลทีไ่ ดรบั การมอบหมายจากบริษัทเพือ่
ดําเนินการใหแนใจวาไดมีการจัดทําการประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรือ การจัดทําแผนการ
รักษาความปลอดภัยของเรือ การนําเสนอแผนเพือ่ ขออนุมตั จิ ากหนวยงานทีไ่ ดรบั มอบหมาย ตลอดจน
การปฏิบัติตามและการดูแลรักษาแผน และทําหนาทีต่ ดิ ตอประสานงานกับเจาหนาทีร่ กั ษาความ
ปลอดภัยประจําทาเรือ และเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําเรือ
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.8 เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําทาเรือ หมายถึง บุคคลทีไ่ ดรบั มอบหมายใหมหี นาทีแ่ ละความ
รับผิดชอบในการจัดทํา การปฏิบัติตาม การแกไขปรับปรุง และการดูแลรักษาแผนการรักษาความ
ปลอดภัยของทาเรือ และทําหนาทีต่ ดิ ตอประสานงานกับเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําเรือ และ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําบริษัท
.9 ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 1 หมายถึง ระดับที่จะตองใชมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิง
ปองกันที่เหมาะสมขั้นต่ําตลอดเวลา
.10 ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2 หมายถึง ระดับที่จะตองใชมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิง
ปองกันเพิม่ เติมตามความเหมาะสมในชวงระยะเวลาหนึง่ อันเปนผลมาจากมีความเสี่ยงตอการเกิด
เหตุการณทอ่ี าจสงผลกระทบตอความปลอดภัยสูงขึน้
.11 ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3 หมายถึง ระดับที่จะตองใชมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิง
ปองกันเปนการเฉพาะเพิ่มเติมในชวงระยะเวลาที่จํากัด เมื่อมีความเปนไปไดสูงที่จะเกิดเหตุการณที่
อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัย หรือเกิดภัยคุกคาม แมวาจะไมสามารถกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน
ได
2.2
คําวา “เรือ” ในประมวลขอบังคับนี้ ใหหมายความรวมถึงแทนขุดเจาะน้ํามัน และยานความเร็วสูงตามที่
กําหนดไวในกฎขอบังคับที่ 11-2/1
2.3
คําวา “รัฐภาคี” ทีก่ ลาวถึงในสวนของทาเรือคือในสวนที่ 14 ถึง 18 ใหหมายความรวมถึงหนวยงานทีไ่ ดรบั
มอบหมายดวย
2.4
ขอความใดที่ไมไดกําหนดคําจํากัดความไวในสวนนี้ ใหมคี วามหมายเชนเดียวกันกับทีก่ าํ หนดไวในบทที่ I
และบทที่ 11-2
3
3.1

การบังคับใช
ประมวลขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับ
.1 เรือเดินระหวางประเทศประเภทตางๆ ดังตอไปนี้
.1 เรือโดยสาร รวมถึงยานโดยสารความเร็วสูง
.2 เรือสินคา รวมถึงยานความเร็วสูงที่มีขนาด 500 ตันกรอสและมากกวา
.3 แทนขุดเจาะน้ํามัน และ
.2 ทาเรือทีใ่ หบริการแกเรือเดินระหวางประเทศ
3.2
แมวา จะมีบทบัญญัตใิ นสวนที่ 3.1.2 อยูแ ลว แตรัฐภาคีจะตองกําหนดขอบเขตการใชบังคับของประมวลขอ
บังคับในสวนนีใ้ หครอบคลุมทาเรือในประเทศทีป่ กติใชใหบริการเรือทีเ่ ดินภายในประเทศ แตไดใชใหบริการเรือทีเ่ ดิน
ทางมาจากตางประเทศหรือจะเดินทางไปตางประเทศเปนครั้งคราว
3.2.1 รัฐภาคีจะตองกําหนดขอบเขตการใชบังคับตามสวนที่ 3.2 บนพืน้ ฐานของการประเมินสถานการณความ
ปลอดภัยของทาเรือตามภาคนีข้ องประมวลขอบังคับนี้
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3.2.2 การตัดสินใจใดๆ ของรัฐภาคีตามสวนที่ 3.2 จะตองไมนอยกวาระดับการรักษาความปลอดภัยที่กําหนดไว
ตามบทที่ 11-2 หรือตามหมวดนี้ของประมวลขอบังคับ
3.3
ประมวลขอบังคับนี้ ไมใชบังคับกับ เรือรบ เรือชวยรบ หรือเรือราชการของรัฐภาคีที่มิไดใชในเชิงการคา
3.4
สวนที่ 5 ถึง 13 และ 19 ของภาคนี้ ใชบงั คับกับบริษทั และเรือ ตามที่กําหนดไวในกฎขอบังคับที่ 11-2/4
3.5
สวนที่ 5 และ 14 ถึง 18 ของภาคนี้ ใชบงั คับกับทาเรือ ตามที่กําหนดไวในกฎขอบังคับที่ 11-2/10
3.6
ประมวลขอบังคับนี้จะไมขัดตอสิทธิและหนาที่ของรัฐตามกฎหมายระหวางประเทศ
4
หนาที่ความรับผิดชอบของรัฐภาคี
4.1
ตามขอกําหนดของกฎขอบังคับที่ 11-2/3 และ 11-2/7 รัฐภาคีจะตองกําหนดระดับการรักษาความปลอดภัย
และจัดทําแนวทางปฏิบตั ใิ นการปองกันเหตุการณทอ่ี าจสงผลกระทบตอความปลอดภัย ระดับการรักษาความปลอด
ภัยทีส่ งู ขึน้ จะบงชีถ้ งึ โอกาสทีจ่ ะเกิดสถานการณทไ่ี มปลอดภัยทีส่ งู ขึน้ ดวย ปจจัยที่จะตองคํานึงถึงในการจัดระดับการ
รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ประกอบดวย
.1 ระดับที่ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภัยคุกคามตอการรักษาความปลอดภัยมีความนาเชื่อถือ
.2 ระดับที่ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภัยคุกคามตอการรักษาความปลอดภัยไดรับการยืนยัน
.3 ระดับที่ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภัยคุกคามตอการรักษาความปลอดภัยมีลักษณะระบุชี้ชัดหรือใกลจะ
เกิดขึ้น และ
.4 ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ของเหตุการณทอ่ี าจสงผลกระทบตอความปลอดภัย
4.2
เมื่อกําหนดระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 3 รัฐภาคีตองจัดทําคําแนะนําที่เหมาะสมตาม
ความจําเปน และตองแจงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยใหแกเรือและทาเรือที่อาจไดรับ
ผลกระทบทราบดวย
4.3
รัฐภาคีอาจมอบหมายใหองคกรรักษาความปลอดภัยที่ไดรับการยอมรับใหปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ
รักษาความปลอดภัยบางประการ ภายใตขอ กําหนดของบทที่ 11-2 และในหมวดนีข้ องประมวลขอบังคับ ยกเวน
.1 การกําหนดระดับการรักษาความปลอดภัยทีจ่ ะใชบงั คับ
.2 การอนุมตั ริ ายงานการประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือและการแกไขรายงานการประเมิน
ทีไ่ ดรบั อนุมตั แิ ลว
.3 การพิจารณากําหนดทาเรือที่ตองจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทาเรือ
.4 การอนุมัติแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือและการแกไขแผนที่ไดรับอนุมัติแลว
.5 การควบคุมและกํากับการดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดในกฎขอบังคับขอ 11-2/9
.6 การจัดทําขอกําหนดในการออกปฏิญญาวาดวยการรักษาความปลอดภัย
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4.4
รัฐภาคีตอ งทดสอบประสิทธิผลของแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ หรือแผนการรักษาความปลอดภัย
ของทาเรือ หรือขอแกไขของแผนดังกลาวทีไ่ ดอนุมตั ไิ ปหรือทีไ่ ดมอบอํานาจไปในกรณีของเรือตามความเหมาะสม
5
ปฏิญญาวาดวยการรักษาความปลอดภัย
5.1
รัฐภาคีตองกําหนดเวลาที่เหมาะสมที่จําเปนจะตองมีการจัดทําปฏิญญาวาดวยการรักษาความปลอดภัย
โดยการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติการระหวางเรือกับทาเรือ หรือระหวางเรือกับเรือที่มีตอบุคคล ทรัพยสนิ หรือ
สิ่งแวดลอม
5.2
เรืออาจรองขอใหมกี ารจัดทําปฏิญญาวาดวยการรักษาความปลอดภัย เมื่อ
.1 เรือนัน้ กําลังปฏิบตั งิ านในระดับการรักษาความปลอดภัยทีส่ งู กวาทาเรือหรือเรือทีเ่ ทียบทาอยู
.2 มีความตกลงเรื่องปฏิญญาวาดวยการรักษาความปลอดภัยระหวางรัฐภาคี โดยครอบคลุมเสนทาง
การเดินเรือระหวางประเทศบางเสนทางหรือเรือบางลําในเสนทางดังกลาว
.3 เมื่อมีภัยคุกคามตอการรักษาความปลอดภัย หรือมีเหตุการณทอ่ี าจสงผลกระทบตอความปลอดภัยเกิด
ขึ้นกับเรือหรือทาเรือที่ใชบังคับ
.4 เมื่อเรืออยูในทาเรือที่ไมถูกบังคับใหมีและปฏิบัติตามแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือที่ไดรับ
อนุมัติ
.5 เมื่อมีการปฏิบัติงานระหวางเรือลํานั้นกับเรืออื่นที่ไมถูกบังคับใหมีและปฏิบัติตามแผนการรักษาความ
ปลอดภัยของเรือที่ไดรับอนุมัติ
5.3
การรองขอใหมีการจัดทําปฏิญญาวาดวยการรักษาความปลอดภัยตามขอกําหนดในสวนนี้ของประมวลขอ
บังคับจะตองแจงใหทา เรือและเรือทีอ่ ยูใ นบังคับของประมวลขอบังคับนีท้ ราบ
5.4
การจัดทําปฏิญญาวาดวยการรักษาความปลอดภัย ตองดําเนินการโดย
.1 นายเรือหรือเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําเรือทีไ่ ดรบั มอบอํานาจ ตามที่เห็นสมควร
.2 เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําทาเรือ หรือผูอ น่ื ซึง่ มีหนาทีร่ บั ผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย
บริเวณทาเรือโดยไดรบั มอบหมายจากทาเรือ หากรัฐภาคีมไิ ดกาํ หนดไวเปนอยางอืน่
5.5 ปฏิญญาวาดวยการรักษาความปลอดภัยตองระบุขอกําหนดในการรักษาความปลอดภัยที่สามารถใชรวม
กันระหวางทาเรือกับเรือ(หรือระหวางเรือ) และตองระบุหนาทีร่ บั ผิดชอบของแตละฝาย
5.6
รัฐภาคีตองกําหนดระยะเวลาอยางนอยที่ทาเรือภายในอาณาเขตของรัฐภาคีนั้นจะตองเก็บรักษาปฏิญญา
วาดวยการรักษาความปลอดภัยไว ตามขอกําหนดของกฎขอบังคับที่ 11-2/9.2.3
5.7
รัฐภาคีตองกําหนดระยะเวลาอยางนอยทีส่ ดุ ทีเ่ รือทีช่ กั ธงของรัฐนัน้ ตองเก็บรักษาปฏิญญาวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยไว ตามขอกําหนดของกฎขอบังคับที่ 11-2/9.2.3
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6
พันธกรณีของบริษัทเรือ
6.1
บริษัทเรือตองดําเนินการเพื่อใหแนใจวาแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือมีขอกําหนดเกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ของนายเรือไวอยางแจงชัดใหมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับความปลอดภัย
และการรักษาความปลอดภัยของเรือ และสามารถรองขอความชวยเหลือจากบริษัทเรือหรือรัฐภาคีใดๆ ไดหากมี
ความจําเปน
6.2
บริษัทเรือตองดําเนินการเพื่อใหแนใจวาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําบริษัท นายเรือและเจา
หนาที่รักษาความปลอดภัยประจําเรือไดรบั การสนับสนุนทีจ่ าํ เปนเพือ่ ใหสามารถปฏิบตั หิ นาทีท่ ร่ี บั ผิดชอบไดสาํ เร็จ
ลุลว งตามขอกําหนดของบทที่ 11-2 และในภาคนีข้ องประมวลขอบังคับนี้
7
การรักษาความปลอดภัยของเรือ
7.1
เรือตองปฏิบัติตามระดับการรักษาความปลอดภัยที่กําหนดโดยรัฐภาคี ดังตอไปนี้
7.2
ทีร่ ะดับการรักษาความปลอดภัยระดับที1่ เรือทุกลําจะตองดําเนินการตางๆดวยมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ
กําหนดใหมแี ละใชมาตรการเชิงปองกันตอเหตุการณทอ่ี าจสงผลกระทบตอความปลอดภัย ตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดไวในภาค ข. ของประมวลขอบังคับ ดังนี้
.1 การดําเนินการเพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยของเรือ
.2 การควบคุมชองทางเขาสูเรือ
.3 การควบคุมการขึ้นเรือของบุคคลรวมทั้งของใชประจําตัว
.4 การเฝาระวังเขตหวงหามเฉพาะใหเขาไดเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
.5 การเฝาระวังบริเวณดาดฟาเรือและบริเวณรอบตัวเรือ
.6 การควบคุมดูแลการขนถายสินคาและของใชประจําเรือ
.7 การดําเนินการเพื่อใหแนใจวาการติดตอสื่อสารเพื่อการรักษาความปลอดภัยสามารถใชงานได
ตามปกติ
7.3
ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2 เรือจะตองปฏิบัติตามมาตรการเชิงปองกันที่เพิ่มขึ้นดังที่
กําหนดไวในแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือตามหัวขอตางๆทีก่ าํ หนดไวในสวนที่ 7.2 ตามแนวทางปฏิบตั ทิ ่ี
กําหนดไวในภาค ข. ของประมวลขอบังคับนี้
7.4
ที่ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที3่ เรือจะตองปฏิบัติตามมาตรการเชิงปองกันเฉพาะที่เพิ่มขึ้นดังที่
กําหนดไวในแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือตามหัวขอตางๆทีก่ าํ หนดไวในสวนที่ 7.2 ตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดไวในภาค ข. ของประมวลขอบังคับนี้
7.5
เมื่อรัฐภาคีไดกําหนดใหใชระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่ 2 หรือ 3 เรือตองรับทราบคําสั่งในการ
เปลีย่ นแปลงระดับการรักษาความปลอดภัย (เปนลายลักษณอักษร)
7.6
กอนที่เรือจะเขาเมืองทาหรือขณะที่อยูในทาเรือภายในอาณาเขตของรัฐภาคีที่ไดกําหนดระดับการรักษา
ความปลอดภัยระดับที่ 2 หรือ 3 เรือตองรับทราบคําสั่งการกําหนดระดับการรักษาความปลอดภัย(เปนลายลักษณ
อักษร) และตองยืนยันกับเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําทาเรือวาจะเริม่ ใชมาตรการและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
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ที่เหมาะสมดังรายละเอียดที่กําหนดไวในแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ สําหรับในกรณีทร่ี ฐั ภาคีไดมคี าํ สัง่
กําหนดระดับการรักษาความปลอดภัยระดับที่3 เรือตองรายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินการที่เกิดขึ้น และใน
กรณีดังกลาว เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําทาเรือและเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําเรือจะตอง
ประสานงานและรวมมือกันเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามความเหมาะสม
7.7
หากเรือไดรับคําสั่งจากทางการ หรือไดทาํ การกําหนดระดับการรักษาความปลอดภัยของเรือในระดับทีส่ งู
กวาระดับการรักษาความปลอดภัยของทาเรือทีเ่ รือจะเขาเทียบหรืออยูใ นทาเรือนัน้ แลว เรือจะตองแจงใหหนวยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบของรัฐภาคีทด่ี แู ลทาเรือนัน้ และเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําทาเรือใหทราบถึงสถานการณ
ดังกลาวโดยเร็ว
7.7.1 ในกรณีดงั กลาว เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําเรือจะตองประสานงานกับเจาหนาทีร่ กั ษาความ
ปลอดภัยประจําทาเรือและรวมมือในการดําเนินการที่เหมาะสมตามความจําเปน
7.8
ทางการที่ไดกําหนดใหเรือที่ชักธงของตนใชระดับการรักษาความปลอดภัยในระดับที่ 2 และ 3 ในทาเรือ
ของรัฐภาคีอื่น ตองแจงใหรัฐภาคีนั้นทราบโดยไมชักชา
7.9
เมื่อรัฐภาคีไดกําหนดระดับการรักษาความปลอดภัย และดําเนินการเพื่อใหแนใจวาไดแจงขอมูลเกี่ยวกับ
ระดับการรักษาความปลอดภัยใหแกเรือทีอ่ ยูใ นนานน้าํ อาณาเขต หรือทีไ่ ดมกี ารติดตอยืนยันการจะเขามาในนาน
น้าํ แลว จะตองแจงใหเรือดังกลาวเฝาระวังความปลอดภัย และตองรายงานขอมูลขาวสารทีน่ า สนใจ และอาจจะมี
ผลกระทบตอการรักษาความปลอดภัยทางทะเลในพืน้ ทีน่ น้ั ใหทางการ หรือรัฐชายฝงใกลเคียงทราบโดยทันที
7.9.1 เมื่อไดแจงการกําหนดระดับการรักษาความปลอดภัยใหเรือดังกลาวทราบแลว รัฐภาคีตองใหคําแนะนํา
แกเรือเหลานั้นถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เรือควรปฏิบัติ ตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดไวในภาค ข. ของ
ประมวลขอบังคับนี้ ตลอดจนมาตรการตางๆ ที่รัฐภาคีไดดําเนินการไปแลวเพื่อปองกันภัยคุกคามตามที่เห็นสมควร
8
การประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรือ
8.1
การประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรือเปนสวนทีจ่ าํ เปนทีจ่ ะทําใหกระบวนการจัดทําและปรับ
ปรุงแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือมีความสมบูรณ
8.2
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําบริษัทตองดําเนินการเพื่อใหแนใจวาการประเมินสถานการณความ
ปลอดภัยของเรือไดดําเนินการโดยบุคคลที่มีความรูความชํานาญที่มีทักษะเหมาะสมในการประเมินสถานการณ
ความปลอดภัยของเรือตามความในสวนนี้ ตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดไวในหมวด ข. ของประมวลขอบังคับ
8.3
ตามขอกําหนดในสวนที่ 9.2.1 องคกรรักษาความปลอดภัยที่ไดรับการยอมรับอาจจัดทําการประเมิน
สถานการณความปลอดภัยของเรือ ใหแกเรือลําใดลําหนึ่งได
8.4
การประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรือ ตองรวมถึงการสํารวจการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
และอยางนอยตองมีสวนประกอบตางๆ ดังนี้
.1 การระบุมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่มีอยูเดิม กระบวนการและการปฏิบัติการที่มีอยู
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.2 การระบุและการประเมินการปฏิบตั งิ านบนเรือทีส่ าํ คัญทีท่ าํ ใหจาํ เปนตองมีการปองกัน
.3 การระบุภยั คุกคามทีอ่ าจเกิดขึน้ ตอการปฏิบตั งิ านบนเรือทีส่ าํ คัญ และแนวโนมของการเกิดภัยคุกคาม
ดังกลาว เพื่อจัดทําและกําหนดลําดับความสําคัญของมาตรการรักษาความปลอดภัย
.4 การระบุจุดออน รวมถึงปจจัยบุคคลในดานโครงสรางพื้นฐาน นโยบาย และขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
8.5
การประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรือ ตองจัดทําเปนเอกสาร (รายงาน) มีการทบทวน รับรอง
และจัดเก็บไวโดยบริษัท
9
แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ
9.1
เรือแตละลําตองมีแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือที่ไดรับอนุมัติโดยทางการแลวไวประจําบนเรือ
แผนดังกลาวตองมีขอกําหนดในการรักษาความปลอดภัยทั้ง 3 ระดับ ตามทีไ่ ดแสดงไวในภาคนีข้ องประมวลขอ
บังคับนี้
9.1.1 ตามขอกําหนดในสวนที่ 9.2.1 องคกรรักษาความปลอดภัยที่ไดรับการยอมรับอาจจัดทําแผนการรักษา
ความปลอดภัยของเรือ ใหแกเรือลําใดลําหนึ่งได
9.2
ทางการอาจมอบหมายใหองคกรรักษาความปลอดภัยที่ไดรับการยอมรับทําการตรวจสอบและอนุมัติ
แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือหรือขอแกไขของแผนที่ไดรับอนุมัติแลว
9.2.1 ในกรณีดังกลาว องคกรรักษาความปลอดภัยที่ไดรับการยอมรับใหทําการตรวจสอบและอนุมัติแผนการ
รักษาความปลอดภัยของเรือหรือขอแกไขของแผนทีไ่ ดรบั อนุมตั แิ ลวสําหรับเรือลําใดลําหนึง่ จะตองไมมีสวนเกี่ยว
ของกับการจัดทํารายงานการประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรือ หรือการจัดทําแผนการรักษาความปลอด
ภัยของเรือ หรือขอแกไขของแผนดังกลาวซึ่งองคกรดังกลาวกําลังดําเนินการตรวจสอบ
9.3
ในการนําเสนอเพื่อขออนุมัติแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ หรือขอแกไขของแผนทีไ่ ดรบั อนุมตั แิ ลว
ตองแนบรายงานการประเมินสถานการณความปลอดภัยที่ใชเปนพื้นฐานในการจัดทําแผนหรือขอแกไขที่ไดจัดทําขึ้น
ดวย
9.4
แผนการรักษาความปลอดภัยจะตองจัดทําเปนลายลักษณอักษรในภาษาที่ใชในการปฏิบัติงานของเรือ
ตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดไวในภาค ข. ของประมวลขอบังคับนี้ หากภาษาดังกลาวไมใชภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส
หรือสเปน แผนดังกลาวจะตองแปลเปนภาษาใดภาษาหนึง่ ในสามภาษาดังกลาวดวย แผนตองแสดงรายละเอียด
ตางๆ ดังตอไปนี้
.1 มาตรการที่กําหนดขึ้นเพื่อปองกันการจงใจใชอาวุธ วัตถุอันตราย หรืออุปกรณทาํ อันตรายตอบุคคล
เรือ หรือทาเรือ และการพกพาสิง่ ของเหลานัน้ ขึน้ เรือโดยไมไดรบั อนุญาต
.2 การกําหนดเขตหวงหาม และมาตรการปองกันมิใหผทู ไ่ี มไดรบั อนุญาตผานเขาไป
.3 มาตรการปองกันไมใหผทู ไ่ี มไดรบั อนุญาตขึน้ ไปบนเรือ
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.4 ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อตอบโตภัยคุกคามตอความปลอดภัย หรือการฝาฝนการรักษาความปลอดภัย
รวมทั้งขอกําหนดใหมีการปฏิบัติการที่สําคัญของเรือ หรือระหวางเรือกับทาเรือ
.5 ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อตอบสนองตอคําแนะนําดานการรักษาความปลอดภัยของรัฐภาคีที่ระดับการ
รักษาความปลอดภัยระดับที่3
.6 ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อทําการอพยพในกรณีที่เกิดภัยคุกคามตอความปลอดภัย หรือการฝาฝนการ
รักษาความปลอดภัย
.7 หนาทีข่ องคนประจําเรือทีไ่ ดรบั มอบหมายใหรบั ผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย และหนาทีข่ อง
คนประจําเรืออืน่ ๆในดานการรักษาความปลอดภัย
.8 ขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นการตรวจสอบการดําเนินการรักษาความปลอดภัย
.9 ขัน้ ตอนการปฏิบตั สิ าํ หรับการฝกอบรม การฝกปฏิบตั ิ และการฝกซอมที่เกี่ยวของกับแผน
.10 ขั้นตอนการปฏิบัติที่ตองประสานงานกับทาเรือในการดําเนินการรักษาความปลอดภัย
.11 ขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นการทบทวนแผนตามชวงเวลา และการปรับปรุงแผนใหทนั สมัย
.12 ขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นการรายงานเหตุการณทอ่ี าจสงผลกระทบตอความปลอดภัย
.13 การระบุผปู ฏิบตั หิ นาทีเ่ ปนเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําเรือ
.14 การระบุผปู ฏิบตั หิ นาทีเ่ ปนเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําบริษทั รวมทั้งรายละเอียดที่
สามารถติดตอไดตลอด 24 ชัว่ โมง
.15 ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อใหแนใจวามีการตรวจสอบ การทดสอบ การปรับแตงและการบํารุงรักษา
อุปกรณรกั ษาความปลอดภัยทีจ่ ดั หาไวบนเรือ
.16 ความถี่ของการทดสอบ หรือการปรับแตงของอุปกรณเพือ่ การรักษาความปลอดภัยทีจ่ ดั หาไวบนเรือ
.17 การระบุตําแหนงที่เปดสัญญาณเตือนภัยของระบบการรักษาความปลอดภัยที่ติดตั้งบนเรือ
.18 ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ ขอแนะนํา และแนวทางปฏิบัติในการใชระบบเตือนภัยของเรือ รวมทั้งการ
ทดสอบ การเปดสัญญาณ การเลิกสัญญาณและการจํากัดการสงสัญญาณผิดพลาด
9.4.1 บุคคลทีท่ าํ หนาทีต่ รวจสอบภายในสําหรับการดําเนินการรักษาความปลอดภัยทีก่ าํ หนดไวในแผน หรือทํา
หนาทีป่ ระเมินการปฏิบตั ติ ามแผน จะตองไมมสี ว นเกีย่ วของกับกิจกรรมทีท่ าํ การตรวจสอบ เวนแตในกรณีที่ไม
สามารถกระทําไดเนื่องจากขอจํากัดดานจํานวนบุคลากรหรือแนวปฏิบัติของบริษัทหรือเรือ
9.5
ทางการมีอํานาจในการระงับใชแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขจนกวาขอ
เปลีย่ นแปลงแกไขนัน้ จะไดรบั อนุมตั จิ ากรัฐภาคี การเปลีย่ นแปลงดังกลาวจะตองมีประสิทธิผลไมนอ ยกวามาตร
การทีก่ าํ หนดไวในบทที่ 11-2 และในภาคนีข้ องประมวลขอบังคับนี้
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9.5.1 การเปลีย่ นแปลงแกไขแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ หรืออุปกรณรกั ษาความปลอดภัยทีไ่ ดรบั
อนุมตั เิ ปนกรณีพเิ ศษจากทางการตามสวนที่ 9.5 ตองจัดทําเปนเอกสารที่แสดงถึงการอนุมัติอยางชัดเจน เอกสาร
การอนุมัตินี้จะตองเก็บไวบนเรือและตองนําออกแสดงพรอมกับใบสําคัญรับรองวาดวยการรักษาความปลอดภัย
ของเรือระหวางประเทศ(หรือใบสําคัญรับรองชั่วคราว) หากการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้เปนการชั่วคราว เมื่อมีการ
บังคับใชมาตรการหรือมีการใชอุปกรณตามที่กําหนดไวแตเดิมแลว เอกสารการอนุมัติดังกลาวก็ไมจําเปนตองเก็บ
รักษาไวบนเรืออีกตอไป
9.6
แผนการรักษาความปลอดภัยอาจจัดเก็บไวในรูปแบบอิเล็คทรอนิกสกไ็ ด ซึ่งในกรณีดังกลาวตองมีขั้นตอน
การปฏิบัติในการปองกัน มิใหมีการลบ การทําลาย หรือการแกไขโดยไมไดรับอนุญาต
9.7
แผนการรักษาความปลอดภัยตองมีการปองกันการเขาถึง หรือการเปดเผยโดยไมไดรบั อนุญาต
9.8
แผนการรักษาความปลอดภัยของเรือไมจําเปนตองไดรับการตรวจสอบโดยเจาหนาที่ที่ไดรับมอบ
อํานาจจากรัฐภาคี ในการควบคุมและการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไวในกฎขอบังคับขอ 11-2/9 เวนแตใน
สถานการณที่กําหนดไวในสวนที่ 9.8.1
9.8.1 หากเจาหนาที่ที่ไดรับมอบอํานาจจากรัฐภาคีมีมูลเหตุที่ชัดเจนที่เชื่อไดวาเรือไมดําเนินการตาม
ขอกําหนดของบทที่ 11-2 หรือภาค ก. ของประมวลขอบังคับนี้ และหนทางเดียวทีจ่ ะทําการตรวจสอบขอเท็จจริง
และแกไขการไมปฏิบตั ติ ามนัน้ คือการทบทวนขอกําหนดทีเ่ กีย่ วของในแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ อาจ
อนุญาตใหเจาหนาที่ดังกลาวตรวจสอบแผนเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามแผนเปนกรณีพิเศษ แตจะ
ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐภาคีของเรือ หรือนายเรือของเรือนัน้ อยางไรก็ตาม ขอกําหนดในแผนตามสวนที่ 9.4
อนุสว นที่ .2, .4, .5, .7, .15, .17 และ .18 ในภาคนีข้ องประมวลขอบังคับนีใ้ หถอื วาเปนขอมูลทีเ่ ปนความลับ และ
ไมสามารถทําการตรวจสอบไดหากไมมีขอตกลงกับรัฐภาคีที่เกี่ยวของไวเปนอยางอื่น
10
การบันทึก
10.1.1 การบันทึกกิจกรรมตางๆ ตามทีร่ ะบุไวในแผนรักษาความปลอดภัยของเรือตองเก็บรักษาไวบนเรือในชวง
ระยะเวลาที่สั้นที่สุดตามที่ทางการกําหนด โดยตองคํานึงถึงบทบัญญัตขิ องกฎขอบังคับขอ 11-2/9.2.3 ดวย
.1 การฝกอบรม การฝกปฏิบตั ิ และการฝกซอม
.2 ภัยคุกความตอความปลอดภัย และเหตุการณทอ่ี าจสงผลกระทบตอความปลอดภัย
.3 การฝาฝนการรักษาความปลอดภัย
.4 การปรับเปลี่ยนระดับการรักษาความปลอดภัย
.5 การติดตอสื่อสารที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยของเรือโดยตรง เชน ภัยคุกคามตอเรือ หรือ
ทาเรือที่เรือจอดอยูหรือเคยจอดอยู
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.6 การตรวจสอบภายใน และการทบทวนกิจกรรมการรักษาความปลอดภัย
.7 การทบทวนรายงานการประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรือตามชวงเวลา
.8 การทบทวนแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือตามชวงเวลา
.9 การปฏิบัติตามขอแกไขใดๆ ของแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ
.10 การบํารุงรักษา การปรับแตง และการทดสอบอุปกรณรกั ษาความปลอดภัยทีจ่ ดั ไวบนเรือ รวมทั้งการ
ทดสอบระบบสัญญาณเตือนภัยในการรักษาความปลอดภัยของเรือดวย
10.2 การบันทึกตองบันทึกดวยภาษาทีใ่ ชปฏิบตั งิ านของเรือ หากภาษาดังกลาวไมใชภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส
หรือสเปน ตองแปลเปนภาษาใดภาษาหนึ่งในสามภาษาดังกลาวดวย
10.3 การบันทึกอาจจัดเก็บไวในรูปแบบอิเล็คทรอนิกสกไ็ ด ซึ่งในกรณีดังกลาว ตองมีขั้นตอนการปฏิบัติในการ
ปองกันมิใหมกี ารลบ การทําลาย หรือการแกไขโดยไมไดรับอนุญาต
10.4 การบันทึกตองมีการปองกันการเขาถึงหรือการเปดเผยโดยไมไดรบั อนุญาต
11
เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําบริษทั
11.1 บริษัทเรือจะตองแตงตั้งเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําบริษัท โดยเจาหนาทีด่ งั กลาวอาจไดรบั มอบ
หมายใหรบั ผิดชอบเรือไดมากกวาหนึง่ ลํา ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก บั จํานวนหรือประเภทของเรือทีบ่ ริษทั ใชประกอบการ และจะ
ตองกําหนดใหชัดเจนวาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําบริษัทรายใดรับผิดชอบเรือลําใด บริษทั อาจแตงตัง้
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําบริษัทไดมากกวาหนึ่งคน ขึ้นอยูกับจํานวนหรือประเภทของเรือที่บริษัทใช
ประกอบการ โดยจะตองกําหนดใหชดั เจนวาเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําบริษัทรายใดรับผิดชอบเรือลําใด
11.2 นอกเหนือจากที่กําหนดไวในสวนอื่นในภาคนี้ของประมวลขอบังคับนี้ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ประจําบริษทั จะตองมีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบอยางนอย ดังนี้
.1 แจงใหทราบถึงระดับของภัยคุกคามทีเ่ รืออาจตองประสบ โดยใชรายงานการประเมินสถานการณ
ความปลอดภัยของเรือทีเ่ หมาะสม และขอมูลที่เกี่ยวของอื่น ๆ
.2 ดําเนินการเพื่อใหมีการจัดทํารายงานการประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรือ
.3 ดําเนินการเพื่อใหมีการจัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ นําแผนดังกลาวเสนอขออนุมตั ิ
และหลังจากนัน้ ไดมกี ารนําไปปฏิบตั แิ ละเก็บรักษา
.4 ดําเนินการเพื่อใหแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือไดรับการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามความ
เหมาะสมและรองรับความตองการในการรักษาความปลอดภัยของเรือแตละลํา
.5 ดําเนินการใหมีการตรวจสอบภายในและทบทวนกิจกรรมในการรักษาความปลอดภัย
.6 ดําเนินการใหมีการตรวจสอบทั้งในครั้งแรกกอนนําเรือออกใชงานและการตรวจสอบตามกําหนดเวลา
โดยทางการหรือองคกรรักษาความปลอดภัยที่ไดรับการยอมรับ

.7 ดําเนินการเพื่อใหมีการหยิบยกและจัดการกับขอบกพรองและสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดของแผนที่
คนพบระหวางการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบตามระยะเวลา การตรวจสอบการรักษาความ
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ปลอดภัย และการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามแผนโดยทันที
.8 สงเสริมใหมคี วามตระหนักและเฝาระวังในการรักษาความปลอดภัย
.9 ดําเนินการเพือ่ ใหมกี ารฝกอบรมเจาหนาทีท่ ร่ี บั ผิดชอบเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยของเรือ
อยางเพียงพอ
.10 ดําเนินการเพื่อใหมีการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีการรวมมือระหวางเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยประจําเรือและเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําทาเรือ
.11 ดําเนินการเพื่อให ขอกําหนดในเรื่องการรักษาความปลอดภัยและขอกําหนดในเรื่องความปลอดภัย
ของเรือมีความสอดคลองกัน
.12 ดําเนินการเพื่อใหแนใจวา หากมีการใชแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือทีต่ อ รุน เดียวกัน หรือมี
การใชแผนการรักษาความปลอดภัยของกองเรือเดียวกัน แผนการรักษาความปลอดภัยทีน่ าํ มาใชบน
เรือแตละลําจะตองสะทอนถึงขอมูลทีเ่ ปนคุณลักษณะเฉพาะของเรือลํานัน้ อยางถูกตอง และ
.13 ดําเนินการเพื่อใหมีการปฏิบัติตามและคงไวซึ่งทางเลือกหรือการจัดการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่
ไดรบั อนุมตั สิ าํ หรับเรือแตละลําหรือกองเรือแตละกองเรือ
12
เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําเรือ
12.1 จะตองมีการแตงตัง้ เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําเรือสําหรับเรือแตละลํา
12.2 นอกเหนือจากทีก่ าํ หนดไวแลวในสวนอืน่ ของประมวลขอบังคับนี้ เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําเรือจะ
ตองมีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบอยางนอย ดังนี้
.1 ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของเรืออยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมีการปฏิบัติตามมาตรการการ
รักษาความปลอดภัยอยางตอเนื่อง
.2 คงไวและอํานวยการใหมีการปฏิบัติตามแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือและขอแกไขของแผน
ดังกลาว
.3 ประสานงานการรักษาความปลอดภัยในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนถายสินคาและของใชประจําเรือ
กับคนประจําเรือและกับเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําทาเรือทีเ่ กีย่ วของ
.4 เสนอใหมกี ารปรับปรุงแกไขแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ
.5 รายงานตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําบริษัท ถึงขอบกพรองและสิง่ ทีไ่ มเปนไปตาม
ขอกําหนดของแผนทีต่ รวจพบระหวางการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบตามระยะเวลา การ
ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามแผนและดําเนินการแกไขให
ถูกตอง
.6 สงเสริมใหมคี วามตระหนักและเฝาระวังในการรักษาความปลอดภัย
.7 ดําเนินการเพือ่ ใหคนประจําเรือไดรบั การฝกอบรมเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยของเรืออยาง
เพียงพอตามความเหมาะสม
.8 รายงานเหตุการณทอ่ี าจสงผลกระทบตอความปลอดภัยทัง้ หมด
.9 ประสานการปฏิบัติตามแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือกับ เจาหนาทีค่ วามปลอดภัยประจํา
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บริษทั และเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําทาเรือ และ
.10 ดําเนินการเพื่อใหมีการใช ทดสอบ ปรับแตง และบํารุงรักษาอุปกรณที่ใชในการรักษาความ
ปลอดภัยอยางเหมาะสม
13
การฝกอบรม การฝกปฏิบัติ และการฝกซอมเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยบนเรือ
13.1 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําบริษัทและเจาหนาที่บนฝงจะตองมีความรูและไดรับการฝกอบรม
ตามแนวทางที่แสดงไวในภาค ข. ของประมวลขอบังคับนี้
13.2 เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําเรือจะตองมีความรูแ ละไดรบั การฝกอบรม ตามแนวทางที่กําหนดไว
ในภาค ข. ของประมวลขอบังคับนี้
13.3
คนประจําเรือทีม่ หี นาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยจะตองเขาใจถึงความรับผิดชอบ
ในการรักษาความปลอดภัยของเรือ ตามที่ระบุในแผนการรักษาความปลอดภัยและจะตองมีความรูและความ
สามารถอยางเพียงพอในการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามทีไ่ ดรบั มอบหมาย ตามแนวทางที่กําหนดไวในภาค ข. ของประมวล
ขอบังคับนี้
13.4 ดําเนินการเพื่อใหมีการปฏิบัติตามแผนการรักษาความปลอดภัยของเรืออยางมีประสิทธิผล มีการฝก
ปฏิบัติตามชวงเวลาที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงประเภทของเรือ การเปลีย่ นคนประจําเรือ ทาเรือทีเ่ รือจะเขาเทียบทา
และภาวะแวดลอมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ ตามแนวทางที่กําหนดไวในภาค ข. ของประมวลขอบังคับนี้
13.5 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําบริษัทจะตองดําเนินการเพื่อใหมีการประสานงานและการปฏิบัติ
ตามแผนการรักษาความปลอดภัยของเรืออยางมีประสิทธิผล โดยมีสวนรวมในการฝกซอมตามระยะเวลาที่เหมาะ
สม ตามแนวทางที่กําหนดไวในภาค ข. ของประมวลขอบังคับนี้
14
การรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
14.1 ทาเรือจะตองมีการรักษาความปลอดภัย ตามระดับการรักษาความปลอดภัยที่กําหนดโดยรัฐภาคี
ที่ทาเรือนั้นตั้งอยู จะตองใชมาตรการและขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นการรักษาความปลอดภัยกับทาเรือนัน้ ในทางทีท่ าํ ให
เกิดการแทรกแซงหรือความลาชาตอผูโดยสารเรือ เรือ คนประจําเรือและผูมาติดตอ สินคาและการบริการนอยทีส่ ดุ
14.2 ที่ระดับการรักษาความปลอดภัย ระดับที่ 1 จะตองมีการดําเนินการโดยใชมาตรการที่เหมาะสมกับสิ่ง
อํานวยความสะดวกของทาเรือทุกประเภท ตามแนวทางที่กําหนดไวในภาค ข. ของประมวลขอบังคับนี้ เพื่อกําหนด
มาตรการปองกันเหตุการณทอ่ี าจสงผลกระทบตอความปลอดภัย ดังตอไปนี้
.1 การดําเนินการเพื่อใหมีการปฏิบัติหนาที่ดานการรักษาความปลอดภัยภายในทาเรือทั้งหมด
.2 การควบคุมทางเขาออกทาเรือ
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.3 การสอดสองดูแลทาเรือ รวมทัง้ ทีท่ อดสมอและบริเวณทาเทียบเรือ
.4 การสอดสองดูแลเขตหวงหาม เพือ่ ใหแนใจวาผูท ผ่ี า นเขาออกเปนผูท ไ่ี ดรบั อนุญาตเทานัน้
.5 การอํานวยการในการขนถายสินคา
.6 การอํานวยการในการขนถายของใชประจําเรือ และ
.7 การดําเนินการเพือ่ ใหระบบการสือ่ สารเพือ่ การรักษาความปลอดภัย มีความพรอมอยูเสมอ
14.3 ทีร่ ะดับการรักษาความปลอดภัย ระดับที่ 2 จะตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันเพิ่มเติมตามที่กําหนดไว
ในแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ สําหรับแตละกิจกรรมตามรายละเอียดในสวนที่ 14.2 ตามแนวทางที่
กําหนดไวในภาค ข. ของประมวลขอบังคับนี้
14.4 ทีร่ ะดับการรักษาความปลอดภัย ระดับที่ 3 จะตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันเฉพาะตามที่กําหนดไวใน
แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ สําหรับแตละกิจกรรมตามรายละเอียดในสวนที่ 14.2 ตามแนวทางที่
กําหนดไวในภาค ข.ของประมวลขอบังคับนี้
14.4.1 นอกจากนี้ ทีร่ ะดับการรักษาความปลอดภัย ระดับที่ 3 ทาเรือจะตองตอบสนองและปฏิบตั ติ ามคําแนะนํา
ในการรักษาความปลอดภัยของรัฐภาคีที่ทาเรือนั้นตั้งอยู
14.5 เมื่อเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทาเรือไดรบั แจงวาเรือจะประสบความยุง ยากในการปฏิบตั ติ าม
ขอกําหนดของบทที่ 11-2 หรือสวนนี้ หรือในการปฏิบัติตามมาตรการหรือกระบวนการที่เหมาะสมตามรายละเอียด
ที่กําหนดไวในแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ และในกรณีของระดับการรักษาความปลอดภัย ระดับที่ 3 หลัง
จากที่รัฐภาคีที่ทาเรือนั้นตั้งอยูใหคําแนะนําในการรักษาความปลอดภัยแลว เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจํา
ทาเรือและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําเรือจะตองรวมมือและประสานงานกันเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสม
14.6 เมือ่ เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําทาเรือไดรบั แจงวาเรือมีระดับการรักษาความปลอดภัยสูงกวา
ระดับการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทาเรือนั้นจะตองรายงานใหหนวย
งานที่มีอํานาจทราบและจะตองรวมมือกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําเรือและประสานการดําเนินการที่
เหมาะสม หากจําเปน
15
การประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือ
15.1 การประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือเปนสวนทีจ่ าํ เปนทีจ่ ะทําใหกระบวนการจัดทําและปรับ
ปรุงแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือมีความสมบูรณ
15.2 รัฐภาคีที่ทาเรือนั้นตั้งอยูจะตองจัดทํารายงานการประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือ รัฐภาคี
อาจมอบอํานาจใหองคกรรักษาความปลอดภัยที่ไดรับการยอมรับดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินสถานการณ
ความปลอดภัยของทาเรือใดๆทีต่ ง้ั อยูใ นอาณาเขตของรัฐภาคีนน้ั
15.2.1 เมื่อองคกรรักษาความปลอดภัยที่ไดรับการยอมรับเปนผูจัดทํารายงานการประเมินสถานการณความ
ปลอดภัยของทาเรือ รัฐภาคีทท่ี า เรือนัน้ ตัง้ อยูจ ะตองดําเนินการทบทวนและอนุมตั ริ ายงานการประเมินสถานการณ
ความปลอดภัยเพื่อใหมีการปฏิบัติตามสวนนี้
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15.3 บุคคลที่จัดทํารายงานการประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือจะตองมีทักษะที่เหมาะสมในการ
ประเมินการรักษาความปลอดภัยของทาเรือใหสอดคลองกับทีก่ าํ หนดไวในสวนนี้ ตามแนวทางที่กําหนดไวในภาค
ข. ของประมวลขอบังคับนี้
15.4 จะตองมีการทบทวนและปรับปรุงรายงานการประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือใหทนั สมัย
ตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสมโดยคํานึงภัยทีค่ กุ คามทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปและ/หรือการเปลีย่ นแปลงไปทีไ่ มสาํ คัญของทา
เรือนัน้ ทั้งนี้ จะตองมีการทบทวนและปรับปรุงรายงานการประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือดังกลาว
ใหทนั สมัย ทุกครั้งที่ทาเรือนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
15.5 รายงานการประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือจะตองมีรายการตางๆอยางนอยดังนี้
.1 การกําหนดและประเมินคา ทรัพยสนิ และโครงสรางพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญ ของทาเรือทีม่ คี วามจําเปนตอง
ปกปอง
.2 การระบุภัยคุกคามที่อาจเกิดตอทรัพยสินและโครงสรางพื้นฐานและแนวโนมของการเกิดภัยคุกคาม
ดังกลาว เพื่อจัดทําและกําหนดสําดับความสําคัญของมาตรการรักษาความปลอดภัย
.3 การกําหนด คัดเลือก และจัดลําดับความสําคัญของมาตรการตอบโตและความเปลี่ยนแปลงของ
ขั้นตอนการปฏิบัติการ และระดับของประสิทธิผลในการลดจุดออน และ
.4 การระบุจุดออน ซึง่ รวมถึงปจจัยบุคคลในดานโครงสรางสรางพืน้ ฐาน นโยบาย และขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
15.6 รัฐภาคีอาจอนุญาตใหรายงานการประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือฉบับหนึง่ ครอบคลุม
ทาเรือมากกวา 1 แหง หากผูประกอบการ สถานทีต่ ง้ั การปฏิบัติการ อุปกรณ และการออกแบบของทาเรือเหลานัน้
มีลักษณะเหมือนกัน รัฐภาคีใดทีอ่ นุญาตใหมกี ารดําเนินการขางตน จะตองแจงลายละเอียดดังกลาวใหองคการ
ทางทะเลระหวางประเทศทราบ
15.7 เมือ่ ดําเนินการประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือแลวเสร็จ จะตองจัดทํารายงานซึ่งประกอบ
ดวยบทสรุปเกี่ยวกับวิธีการประเมิน รายละเอียดของจุดออนทีต่ รวจพบระหวางการประเมินและรายละเอียดของ
มาตรการแกไขที่สามารถนําใชกับจุดออนแตละขอรายงานฉบับนี้จะตองเก็บรักษาไวไมใหมีการเขาถึงหรือเปดเผย
โดยไมไดรบั อนุญาต
16
แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
16.1 จะตองมีการจัดทําและเก็บรักษาแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือบนพืน้ ฐานของการประเมิน
สถานการณความปลอดภัยของทาเรือแตละแหงโดยใหครอบคลุมถึงการปฏิบตั กิ ารระหวางเรือและทาเรือ แผนดัง
กลาวจะตองขอกําหนดเกีย่ วกับระดับของการรักษาความปลอดภัยสามระดับตามทีร่ ะบุไวในสวนนีข้ องประมวลขอ
บังคับนี้
16.1.1 ตามบทบัญญัตขิ องสวนที่ 16.2 องคกรรักษาความปลอดภัยที่ไดรับการยอมรับอาจจัดทําแผนการรักษา
ความปลอดภัยของทาเรือใหแกทา เรือแหงใดแหงหนึง่ ได
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16.2 แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือจะตองไดรบั อนุมตั จิ ากรัฐภาคีทท่ี า เรือนัน้ ตัง้ อยู
16.3 การจัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ จะตองคํานึงถึงแนวทางที่กําหนดไวใหในภาค ข. ของ
ประมวลขอบังคับนี้ และตองจัดทําเปนภาษาทีใ่ ชในการปฏิบตั งิ านของทาเรือนัน้ แผนการรักษาความปลอดภัยของ
ทาเรือจะตองระบุถงึ รายการตาง ๆ อยางนอยดังนี้
.1 มาตรการที่กําหนดขึ้นเพื่อปองกันอาวุธ วัตถุอันตรายและอุปกรณสําหรับใชทําอันตรายตอบุคคล เรือ
หรือทาเรือ และการพกพาสิ่งของเหลานั้น เขามาในเขตทาเรือหรือบนเรือ
.2 มาตรการเพื่อปองกันการเขาไปในเขตทาเรือ บนเรือที่ผูกจอดไวที่ทาเรือ และการเขาไปในเขตหวงหาม
โดยไมไดรบั อนุญาต
.3 ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อตอบโตภัยคุกคามตอความปลอดภัยหรือการฝาฝนการรักษาความปลอดภัย
รวมทั้งขอกําหนดใหมีการปฏิบัติการที่สําคัญของทาเรือ หรือการปฏิบตั กิ ารระหวางเรือและทาเรือ
.4 ขัน้ ตอนการปฏิบตั เิ พือ่ ตอบสนองตอคําแนะนําดานการรักษาความปลอดภัยของรัฐภาคีทท่ี า เรือนัน้
ตัง้ อยูท ร่ี ะดับการรักษาความปลอดภัยระดับ 3
.5 ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อทําการอพยพ ในกรณีที่เกิดภัยคุกคามหรือการฝาฝนการรักษาความปลอดภัย
.6 หนาที่ของเจาหนาที่ของทาเรือ ที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดานการรักษาความปลอดภัย และ
หนาที่ของบุคลากรอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการรักษาความปลอดภัย
.7 ขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นการประสานกับกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของเรือ
.8 ขัน้ ตอนการปฏิบตั เิ พือ่ ทบทวนแผนตามระยะเวลาและปรับปรุงแผนใหทนั สมัย
.9 ขัน้ ตอนการปฏิบตั เิ พือ่ รายงานเหตุการณทม่ี ผี ลกระทบตอการรักษาความปลอดภัย
.10 การกําหนดตัวเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําทาเรือ รวมทั้งรายละเอียดที่สามารถติดตอได
ตลอด 24 ชัว่ โมง
.11 มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่อยูในแผน
.12 มาตรการในการรักษาความปลอดภัยแกสินคา และอุปกรณขนถายสินคาในทาเรือ
.13 ขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นการตรวจสอบแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
.14 ขัน้ ตอนการปฏิบตั เิ พือ่ ตอบสนองในกรณีระบบเตือนภัยของเรือทํางานขณะทีเ่ รืออยูใ นเขตทาเรือ
.15 ขัน้ ตอนการปฏิบตั เิ พือ่ อํานวยความสะดวกกรณีปลอยคนประจําเรือขึน้ บกหรือ เปลี่ยนคนประจําเรือ
การขึน้ ไปบนเรือของผูม าติดตอ รวมทัง้ ผูแ ทนจากหนวยงานดานสวัสดิภาพคนประจําเรือหรือองคกร
แรงงานที่เกี่ยวของ
16.4 บุคคลทีท่ าํ หนาทีต่ รวจสอบภายในสําหรับการดําเนินการรักษาความปลอดภัยตามทีก่ าํ หนดไวในแผน
หรือทําหนาทีป่ ระเมินผลการปฏิบตั ติ ามแผน จะตองไมมีสวนเกี่ยวของเกี่ยวของกับกิจกรรมที่ทําการตรวจสอบเวน
แตในกรณีทไ่ี มสามารถกระทําไดเนือ่ งจากขอจํากัดดานขนาดและลักษณะของทาเรือ
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16.5 แผนการรักษาความปลอดภัยของสิ่งอํานวยความสะดวกในทาเรืออาจจะรวมกับหรือเปนสวน
หนึง่ ของแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือหรือแผนฉุกเฉินของทาเรือแผนใดแผนหนึง่ หรือหลายแผนก็ได
16.6 รัฐภาคีที่ทาเรือนั้นตั้งอยูมีอํานาจในการระงับใชแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือที่มีการเปลี่ยน
แปลงแกไขจนกวาขอเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นจะไดรับการอนุมัติจากรัฐภาคี
16.7 แผนการรักษาความปลอดภัยอาจจะเก็บไวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งในกรณีดังกลาวจะตองมีขั้นตอน
ในการปองกันมิใหมีการลบ ทําลายหรือแกไขโดยไมไดรบั อนุญาต
16.8 แผนการรักษาความปลอดภัยตองมีการปองกันการเขาถึงหรือการเปดเผยโดยไมไดรับอนุญาต
16.9 รัฐภาคีอาจอนุญาตใหแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือแผนหนึง่ ครอบคลุมทาเรือมากกวา 1 แหง
หากผูประกอบการ สถานที่ตั้ง การปฏิบัติการ อุปกรณ และการออกแบบของทาเรือนัน้ มีลกั ษณะเหมือนกัน รัฐภาคี
ใดที่อนุญาตใหมีการดําเนินการขางตน จะตองแจงรายละเอียดใหองคการทางทะเลระหวางประเทศทราบ
17 เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําทาเรือ
17.1 ทาเรือแตละแหงจะตองแตงตัง้ เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําทาเรือ ทั้งนี้ อาจแตงตั้งบุคคลหนึ่ง
เปนเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําทาเรือ เจาหนาที่ดังกลาวอาจไดรับแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยประจําทาเรือมากกวาหนึง่ แหงก็ได
17.2 นอกจากทีก่ าํ หนดไวในสวนอืน่ ในภาคนีข้ องประมวลขอบังคับนี้ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทา
เรือจะตองมีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ อยางนอยดังนี้
.1 การดําเนินการสํารวจสภาพการรักษาความปลอดภัยของทาเรือโดยละเอียดในเบือ้ งตน โดยคํานึงถึง
การประเมินสถานการณรกั ษาความปลอดภัยของทาเรือ
.2 การดําเนินการเพื่อใหมีการจัดทําและดูแลรักษาแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
.3 การปฏิบัติตามและฝกซอม ตามแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
.4 การดําเนินการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของทาเรืออยางสม่าํ เสมอ เพื่อใหมีการปฏิบัติตาม
มาตรการรักษาความปลอดของทาเรืออยางเหมาะสมและตอเนื่อง
.5 การใหคําแนะนําและปรับเปลี่ยนแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือตามความเหมาะสม เพื่อ
แกไขขอบกพรองและปรับปรุงแผนใหทนั สมัยโดยคํานึงถึงการเปลีย่ นแปลงของสิง่ อํานวยความสะดวก
ภายในทาเรือ
.6 การสงเสริมใหเจาหนาที่ของทาเรือมีความตระหนักและเฝาระวังในเรื่องการรักษาความปลอดภัย
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.7 การดําเนินการเพือ่ ใหแนใจวาเจาหนาทีท่ ร่ี บั ผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของทาเรือไดรบั การ
ฝกอบรมอยางเพียงพอ
.8 การรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบและเก็บรักษาบันทึกเหตุการณที่เปนภัยคุกคามตอการ
รักษาความปลอดภัยของทาเรือ
.9 การประสานการปฏิบตั ติ ามแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ กับเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยประจําบริษัทและประจําเรือ
.10 การประสานงานกับหนวยงานทีใ่ หบริการรักษาความปลอดภัยตางๆ ตามสมควร
.11 การดําเนินการเพือ่ ใหแนใจวาเจาหนาทีท่ ร่ี บั ผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของทาเรือมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานที่กําหนดไว
.12 การดําเนินการเพื่อใหเครื่องมืออุปกรณรักษาความปลอดภัยไดมีการ ใชงาน ทดสอบ ปรับแตง และ
บํารุงรักษาอยางเหมาะสม และ
.13 การใหความชวยเหลือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําเรือ ในการยืนยันรูปพรรณสัณฐานของ
บุคคลทีข่ ออนุญาตขึน้ ไปบนเรือ เมื่อมีการรองขอ
17.3
เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําทาเรือ จะตองไดรบั การสนับสนุนทีจ่ าํ เปน ในการปฏิบตั หิ นาทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบทีก่ าํ หนดในบทที่ 11 - 2 และภาคนีข้ องประมวลขอบังคับฉบับนี้ ใหสําเร็จลุลวง
18
การฝกอบรม ฝกปฏิบัติ และฝกซอม การรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
18.1 เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําทาเรือ และเจาหนาทีท่ ป่ี ฏิบตั หิ นาทีร่ กั ษาความปลอดภัย จะตองมี
ความรู และไดรบั การฝกอบรม ตามแนวทางที่กําหนดไวในภาค ข. ของประมวลขอบังคับนี้
18.2 เจาหนาทีข่ องทาเรือทีม่ หี นาทีร่ กั ษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ จะตองมีความเขาใจในหนาทีแ่ ละความรับ
ผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ ตามทีร่ ะบุไวในแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ และจะตอง
มีความรู และความสามารถเพียงพอในการปฏิบตั หิ นาทีท่ ไ่ี ดรบั มอบหมาย ตามแนวทางที่กําหนดไวในภาค ข. ของ
ประมวลขอบังคับนี้
18.3 เพือ่ ใหมกี ารปฏิบตั ติ ามแผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรืออยางมีประสิทธิผล จะตองมีการฝกปฏิบตั ิ
ในชวงเวลาทีเ่ หมาะสม ทั้งนี้ ขึน้ อยูก บั ประเภทการประกอบการของทาเรือ การเปลีย่ นแปลงบุคลากรของทาเรือ
ประเภทของเรือที่มาใชบริการ และภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของอื่นๆ ตามแนวทางที่กําหนดไวในภาค ข. ของประมวล
ขอบังคับนี้
18.4 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทาเรือจะตองดําเนินการเพื่อใหมีการประสานงานและปฏิบัติตาม
แผนการรักษาความปลอดภัยของทาเรืออยางมีประสิทธิผล โดยการมีสวนรวมในการฝกซอมในชวงเวลาที่เหมาะสม
ตามแนวทางที่กําหนดไวในภาค ข. ของประมวลขอบังคับนี้

19
19.1

การตรวจสอบและการออกใบสําคัญรับรอง สําหรับเรือ
การตรวจสอบ
23

19.1.1 เรือแตละลําทีอ่ ยูใ นบังคับของประมวลขอบังคับนี้ จะตองไดรบั การตรวจสอบตามหัวขอทีก่ าํ หนดไวดงั ตอ
ไปนี้
.1 การตรวจสอบครั้งแรกกอนนําเรือออกใชงาน หรือกอนออกใบสําคัญรับรองตามทีก่ าํ หนดไวในสวนที่
19.2 เปนครัง้ แรก ซึ่งจะตองรวมถึงการตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยของเรือ และ
อุปกรณรกั ษาความปลอดภัยอืน่ ๆ ทัง้ หมดภายใตบทบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วของของในบทที่ 11-2 ของภาค
นีข้ องประมวลขอบังคับนีแ้ ละของแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือทีไ่ ดรบั อนุมตั แิ ลว การ
ตรวจสอบนีจ้ ะตองดําเนินการเพือ่ ใหแนใจวาวาระบบการรักษาความปลอดภัยและอุปกรณรกั ษา
ความปลอดภัยของเรือเปนไปตามตามขอกําหนดของบทที่ 11-2 และ ของภาคนี้ของประมวล
ขอบังคับฉบับนี้ อยูในสภาพที่นาพอใจและเหมาะแกการใชงานตามความมุงหมายของเรือนั้น
.2 การตรวจสอบเพื่อออกใบสําคัญรับรองใหมตามชวงเวลาที่ทางการกําหนด แตตองไมเกินหาป
ยกเวนตามที่กําหนดไวในสวนที่ 19.3 การตรวจสอบประเภทนีจ้ ะตองดําเนินการเพือ่ ใหแนใจวา
ระบบการรักษาความปลอดภัยและอุปกรณรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ของเรือเปนไปตามขอกําหนด
ของบทที่ 11-2 ของภาคนีข้ องประมวลขอบังคับนีแ้ ละของแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือที่
ไดรบั อนุมตั แิ ลว อยูใ นสภาพทีน่ า พอใจและใชงานตามความมุง หมายของเรือนัน้
.3 จะตองมีการตรวจสอบในชวงกลางรอบระยะเวลาอยางนอยหนึ่งครั้ง ถามีการตรวจสอบในชวงกลาง
รอบระยะเวลาเพียงครั้งเดียว การตรวจสอบดังกลาวจะตองอยูระหวางวันที่ครบรอบออกใบสําคัญ
รับรองในปทส่ี องและปทส่ี าม ตามที่กําหนดไวในกฎขอบังคับที่ 1/2(ฏ) การตรวจสอบในชวงกลาง
รอบระยะเวลาจะประกอบดวยการตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยและอุปกรณรักษาความ
ปลอดภัยของเรือ เพือ่ ใหแนใจวาระบบและอุปกรณดงั กลาวยังคงอยูใ นสภาพทีน่ า พอใจและใชงาน
ตามความมุงหมายของเรือนั้น การตรวจสอบครัง้ นีต้ อ งทําเปนบันทึกสลักหลังใบสําคัญรับรองไว
.4 การตรวจสอบเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่ทางการกําหนด
19.1.2 การตรวจสอบเรือจะตองดําเนินการโดยเจาหนาที่ของทางการ อยางไรก็ตาม ทางการอาจมอบหมายองค
กรรักษาความปลอดภัยที่ไดรับการยอมรับตามที่อางถึงในกฎขอบังคับที่ 11-2/1 ดําเนินการตรวจสอบได
19.1.3 ในทุกกรณี ทางการทีเ่ กีย่ วของจะตองรับประกันความสมบูรณและประสิทธิภาพของการตรวจสอบอยาง
เต็มที่ และจะตองดําเนินการเพื่อใหมีการดําเนินการที่จําเปนเพื่อตอบสนองพันธกรณีดังกลาว
19.1.4 ระบบรักษาความปลอดภัยและอุปกรณรกั ษาความปลอดภัยอืน่ ๆ ของเรือหลังจากการตรวจสอบ จะตองมี
การดูแลรักษาใหสอดคลองกับขอกําหนดในกฎขอบังคับที่ 11-2/4.2 และ 11-2/6 ของภาคนี้ของประมวลขอบังคับนี้
และของแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือที่ไดรับอนุมัติแลว
หลังจากที่ไดดําเนินการตรวจสอบตามสวน
ที่ 19.1.1 เสร็จสมบูรณแลว จะตองไมมกี ารแกไขเปลีย่ นแปลงระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณรกั ษาความ
ปลอดภัย หรือแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือที่ไดรับอนุมัติแลว โดยไมไดรับอนุญาตจากทางการ
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19.2 การออกหรือการสลักหลังใบสําคัญรับรอง
19.2.1 เรือจะไดรับใบสําคัญรับรองการรักษาความปลอดภัยของเรือระหวางประเทศหลังจากที่รับการตรวจสอบ
ครั้งแรกหรือการตรวจสอบเพื่อออกใบสําคัญรับรองใหม ตามขอกําหนดของสวนที่ 19.1
19.2.2 ใบสําคัญรับรองดังกลาวจะตองออกใหหรือสลักหลังให โดยทางการหรือองคกรรักษาความปลอดภัยที่ได
รับการยอมรับ ในฐานะตัวแทนทางการ
19.2.3 รัฐภาคีอื่นอาจสั่งใหมีการตรวจสอบเรือเมื่อทางการรองขอ และหากพอใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอ
กําหนดของสวนที่ 19.1.1แลว จะตองยกหรือใหอํานาจในการออกใบสําคัญรับรองการรักษาความปลอดภัยของเรือ
ระหวางประเทศแกเรือ ตลอดจน สลักหลังหรือใหอาํ นาจในการสลักหลังใบสําคัญรับรองนัน้ บนเรือ ตามที่กําหนดไว
ในประมวลขอบังคับนี้
19.2.3.1 จะตองสงสําเนาใบสําคัญรับรองและสําเนารายงานการตรวจสอบ ใหแกทางการที่รองขอใหตรวจสอบใน
โอกาสแรก
19.2.3.2 ใบสําคัญรับรองทีอ่ อกใหนน้ั จะตองมีขอความที่ระบุวาเปนการออกใหตามคํารองขอของทางการ และจะ
ตองมีผลและไดรับการยอมรับเชนเดียวกับใบสําคัญรับรองที่ออกใหตามสวนที่ 19.2.2
19.2.4 ใบสําคัญรับรองการรักษาความปลอดภัยของเรือระหวางประเทศ จะตองมีรปู แบบตามทีแ่ สดงไวในแบบ
แนบทายประมวลขอบังคับนี้ หากภาษาทีใ่ ชไมใชภาษาอังกฤษ ฝรัง่ เศส หรือเสปน จะตองมีคําแปลขอความในใบ
สําคัญรับรองเปนภาษาใดภาษาหนึง่ ดังกลาวขางตน
19.3 อายุของใบสําคัญรับรอง
19.3.1 ใบสําคัญรับรองการรักษาความปลอดภัยของเรือระหวางประเทศ จะออกใหสําหรับชวงเวลาตามที่ทาง
การกําหนด ซึ่งไมเกินหาป
19.3.2 เมื่อไดดําเนินการตรวจสอบเพื่อออกใบสําคัญรับรองใหมแลวเสร็จภายในสามเดือนกอนวันหมดอายุของ
ใบสําคัญรับรองฉบับเดิม ใหใบสําคัญรับรองฉบับใหมมีอายุไมเกินหาปนบั จากวันทีด่ าํ เนินการตรวจสอบเพือ่ ออก
ใบสําคัญรับรองใหมแลวเสร็จจนถึงหมดอายุของใบสําคัญรับรองฉบับเดิม
19.3.2.1 เมื่อไดดําเนินการตรวจสอบเพื่อออกใบสําคัญรับรองใหมแลวเสร็จหลังจากวันหมดอายุของใบสําคัญรับ
รองฉบับเดิม ใหใบสําคัญรับรองฉบับใหมมีอายุไมเกินหาปนบั จากวันทีด่ าํ เนินการตรวจสอบเพือ่ ออกใบสําคัญรับ
รองใหมจน ถึงวันหมดอายุของใบสําคัญรับรองฉบับเดิม
19.3.2.2 เมื่อไดดําเนินการตรวจสอบเพื่อออกใบสําคัญรับรองใหมแลวเสร็จกอนวันหมดอายุของใบสําคัญรับรอง
ฉบับเดิมนานกวาสามเดือน ใหใบสําคัญรับรองฉบับใหมมอี ายุไมเกินหาปนบั จากวันทีด่ าํ เนินการตรวจสอบเพือ่ ออก
ใบสําคัญรับรองใหมแลวเสร็จ
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19.3.3 ถาใบสําคัญรับรองที่ออกใหมีอายุนอยกวาหาป ทางการอาจขยายอายุของใบสําคัญรับรองออกไปจนเลย
วันหมดอายุถึงกําหนดเวลาสูงสุดตามที่กาํ หนดใหในสวนที่ 19.3.1 แตจะตองมีการตรวจสอบตามที่กําหนดไวใน
สวนที่ 19.1.1 ตามความเหมาะสมเพือ่ ออกใบสําคัญรับรองทีม่ อี ายุหา ปดว ย
19.3.4 หากไดมีการตรวจสอบเพื่อออกใบสําคัญรับรองใหมเสร็จเรียบรอยและไมสามารถออกใบสําคัญรับรอง
ฉบับใหมใหไดหรือเพื่อเก็บรักษาไวบนเรือกอนวันหมดอายุของใบสําคัญรับรองฉบับเดิม ทางการหรือองคกรรักษา
ความปลอดภัยที่ไดรับการยอมรับที่ไดรับมอบอํานาจจากทางการ อาจสลักหลังใบสําคัญรับรองฉบับเดิมใหเปนการ
ชั่วคราวโดยใหมีอายุไมเกินหาเดือนนับจากวันหมดอายุ
19.3.5 ถาเรือลําใดถือใบสําคัญรับรองทีห่ มดอายุ ยังเดินทางไมถึงเมืองทาที่เรือจะเขารับการตรวจสอบ ทางการ
อาจขยายเวลาหมดอายุของใบสําคัญรับรองนั้นได โดยใหมีวัตถุประสงคเพียงเพื่ออนุญาตใหเรือเดินทางถึงเมืองทา
ที่จะเขารับการตรวจ โดยจะกระทําไดเฉพาะในกรณีทม่ี เี หตุผลอันสมควรเทานัน้ การขยายเวลาหมดอายุของใบ
สําคัญรับรองใหขยายไดไมเกินสามเดือน และเมื่อเรือเดินทางถึงเมืองทาที่จะเขารับการตรวจสอบแลวจะตองไม
เดินทางออกจากเมืองทานั้นโดยไมมีใบสําคัญรับรองฉบับใหม เมื่อไดดําเนินการตรวจสอบเพื่อออกใบสําคัญรับรอง
ฉบับใหมแลวเสร็จ ใหใบสําคัญรับรองฉบับใหมมอี ายุไมเกินหาปนบั จากวันหมดอายุของใบสําคัญรับรองฉบับเดิม
กอนไดรับการขยายระยะเวลา
19.3.6 ใบสําคัญรับรองที่ออกใหแกเรือที่จะเดินทางในเสนทางระยะสั้น ซึ่งยังไมเคยไดรับการขยายระยะเวลา
หมดอายุตามขอกําหนดขางตนของสวนนี้ อาจไดรบั การขยายเวลาจากทางการเปนระยะเวลาไมเกินหนึง่ เดือนนับ
จากวันหมดอายุของใบสําคัญรับรองฉบับเดิม และเมื่อไดดําเนินการตรวจสอบเพื่อออกใบสําคัญรับรองใหมแลว
เสร็จ ใหใบสําคัญรับรองฉบับใหมมอี ายุไมเกินหาปนบั จากวันหมดอายุของใบสําคัญรับรองฉบับเดิมกอนไดรบั การ
ขยายเวลาหมดอายุ
19.3.7 ถาไดดําเนินการตรวจสอบในชวงกลางรอบระยะเวลา กอนชวงเวลาที่กําหนดในสวนที่ 19.1.1 ใหปฏิบัติ
การดังนี้
.1 ใหแกไขวันหมดอายุทแ่ี สดงไวในใบสําคัญรับรองนัน้ โดยการสลักหลังเปนวันที่ซึ่งจะตองไมเกินสามป
หลังจากวันทีด่ าํ เนินการตรวจสอบในชวงกลางรอบระยะเวลาเสร็จสิน้
.2 วันหมดอายุของใบสําคัญรับรองนั้นยังคงเดิมไมเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่มีการตรวจเพิ่มเติมอีกอยาง
นอยหนึง่ ครัง้ ซึ่งทําใหไมเกินระยะเวลาสูงสุดระหวางการตรวจตามที่กําหนดไวในสวนที่ 19.1.1
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19.3.8 ใบสําคัญรับรองทีอ่ อกภายใตสว นที่ 19.2 จะสิ้นอายุลงในกรณีตอไปนี้
.1 ถาการตรวจสอบที่เกี่ยวของยังไมสมบูรณภายในชวงเวลาที่กําหนดไวในสวนที่ 19.1.1
.2 ถาใบสําคัญรับรองไมไดรับการสลักหลัง ตามกับขอกําหนดในสวนที่ 19.1.1.3 และ 19.3.7.1
.3 เมื่อมีบริษัทใหมเขารับผิดชอบในการประกอบการเรือซึ่งบริษัทนั้นยังไมเคยใชประกอบการมากอน
.4 เมื่อเรือเปลี่ยนไปชักธงของรัฐอื่น
19.3.9 ในกรณีที่
.1 เรือเปลี่ยนไปชักธงของรัฐภาคีอื่น รัฐภาคีเดิมของเรือลํานัน้ จะตองสงมอบสําเนาใบสําคัญรับรองวา
ดวยการรักษาความปลอดภัยของเรือระหวางประเทศและขอมูลทีเ่ กีย่ วของทีเ่ รือเก็บรักษาไวกอ น
เปลี่ยนไปชักธงของรัฐภาคีอื่นและสําเนารายงานการตรวจสอบเรือดังกลาวโดยไมชักชา
.2 บริษัทเรือที่เขารับผิดชอบในการประกอบการเรือที่ไมเคยใชประกอบการมากอน ใหบริษัทเดิมตองสง
มอบสําเนาขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับใบสําคัญรับรองวาดวยการรักษาความปลอดภัยของเรือระหวาง
ประเทศทั้งหมดของเรือลําดังกลาวใหแกบริษัทใหม หรืออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบตามที่
กําหนดไวในสวนที่ 19.4.2
19.4 ใบสําคัญรับรองชัว่ คราว
19.4.1 ใบสําคัญรับรองที่กําหนดไวในสวนที่ 19.2 จะออกใหตอ เมือ่ ทางการทีอ่ อกใบสําคัญรับรอง ไดดําเนินการ
เพือ่ ใหเรือลํานัน้ ปฏิบตั ติ ามขอกําหนดของสวนที่ 19.1 ไดโดยสมบูรณ อยางไรก็ตาม หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม
2547 ทางการอาจจะออกใบสําคัญรับรองชั่วคราวใหเพื่อความมุงหมายตอไปนี้
.1 เรือทีไ่ มมใี บสําคัญรับรอง เมือ่ สงมอบ หรือกอนนําออกใชงานหรือนําออกใชงานอีกครัง้
.2 เรือเปลี่ยนไปชักธงของรัฐภาคีอื่น
.3 เรือเปลีย่ นไปชักธงของรัฐอืน่ ทีไ่ มใชรฐั ภาคี
.4 มีบริษทั เรือเขารับผิดชอบในการประกอบการเรือทีบ่ ริษทั ไมเคยใชประกอบการมากอนทัง้ นี้ จนกวา
จะมีการออกใบสําคัญรับรองตามสวนที่ 19.2 โดยจะตองมีรปู แบบตามทีแ่ สดงไวในแบบแนบทาย
ประมวลขอบังคับนี้
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19.4.2 ใบสําคัญรับรองจะออกใหตอเมื่อทางการหรือองคกรรักษาความปลอดภัยที่ไดรับการยอมรับและไดรับ
มอบอํานาจจากทางการ ไดตรวจสอบแลววา
.1 ไดมกี ารจัดทําการประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรือ ตามที่กําหนดไวในภาคนี้ของประมวล
ขอแลวเสร็จ
.2 มีการเก็บรักษาสําเนาแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือทีเ่ ปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 11-2 และ
ภาค ก. ของประมวลขอบังคับนี้ ซึง่ ไดรบั การตรวจสอบและอนุมตั แิ ละมีการปฏิบตั ติ ามแผนนัน้ บนเรือ
.3 เรือมีระบบการเตือนภัย ตามขอกําหนดของกฎขอบังคับที่ 11-2/6
.4 เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําบริษทั
.1 ไดดําเนินการเพื่อใหแนใจวา
.1 มีการทบทวนแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือตามขอกําหนดของภาคนีข้ อง
ประมวลขอบังคับนี้
.2 แผนนัน้ ไดมกี ารนําเสนอเพือ่ ขออนุมตั แิ ลว และ
.3 แผนนั้นไดมีการนํามาใชบนเรือ และ
.2 มีการดําเนินการที่จําเปน รวมทัง้ การจัดใหมกี ารฝกปฏิบตั ิ การฝกซอมและการตรวจสอบภายใน
โดยเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําบริษัท ตองดําเนินการเพื่อใหเรือไดรับการตรวจสอบ
ตามขอกําหนดของสวนที่ 19.1.1 ภายใน 6 เดือน
.5 มีการดําเนินการเพื่อใหมีการตรวจสอบ ตามที่กําหนดไวในสวนที่ 19.1.1.1
.6 นายเรือ เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจําเรือ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอด
ภัยของเรือคนอืน่ ๆ มีความคุน เคยกับหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าํ หนดไวในภาคนีข้ องประมวลขอบังคับนี้
และตามขอกําหนดอื่นๆ ที่ระบุไวในแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือที่เก็บรักษาบนเรือ และไดรับขอมูลใน
ภาษาที่ไวในการปฏิบัติงานของคนประจําเรือหรือภาษาที่คนประจําเรือทุกคนเขาใจ และ
.7 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําเรือ มีคณ
ุ สมบัตติ ามขอกําหนดในภาคนีข้ องประมวลขอบังคับนี้
19.4.3 ใบสําคัญรับรองชั่วคราวอาจออกใหโดยทางการหรือโดยองคกรรักษาความปลอดภัยที่ไดรับการยอมรับ
และไดรบั มอบอํานาจ
19.4.4 ใบสําคัญรับรองชัว่ คราว จะมีอายุ 6 เดือนหรือจนกวาจะมีการออกใบสําคัญรับรองตามทีก่ าํ หนดไวใน
สวนที่ 19.2 แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอนและอาจไมสามารถขยายเวลาได
19.4.5 รัฐภาคีไมสามารถออกใบสําคัญรับรองวาดวยการรักษาความปลอดภัยของเรือระหวางประเทศชั่วคราว
ฉบับใหมติดตอกันใหแกเรือ ถารัฐภาคีหรือองคกรรักษาความปลอดภัยที่ไดรับการยอมรับใชดุลพินิจ เห็นวาเรือหรือ
บริษทั เรือมีวัตถุประสงคในการขอใบสําคัญรับรองดังกลาวเพือ่ หลีกเลีย่ งไมปฏิบตั ติ ามขอกําหนดในบทที่ 11-2 และ
ภาคนี้ของประมวลขอบังคับนี้เกินอายุของใบสําคัญรับรองชั่วคราวตามที่กําหนดไวในสวนที่ 19.4.4
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19.4.6 ตามจุดมุงหมายของกฎขอบังคับที่ 11-2/9 รัฐภาคีอาจดําเนินการเพื่อใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดใน
สวนที่ 19.4.2.4 ถึง 19.4.2.6 กอนที่จะยอมรับใหใบสําคัญรับรองวาดวยการรักษาความปลอดภัยของเรือระหวาง
ประเทศชัว่ คราวเปนใบสําคัญรับรองทีใ่ ชไดและมีผลทางกฎหมาย
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