(สําเนา)
ขอบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ฉบับที่88
วาดวย เรื่องการใชบริการ การใหบริการการอํานวยความสะดวก
การรักษาความปลอดภัย การควบคุมผลกระทบสิง่ แวดลอม การปองกันอุบัติภัย
และกิจการอืน่ ๆ ที่เกี่ยวกับทาเรือ พ.ศ. 2539
โดยที่เปนการสมควรจัดใหมีขอบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย วาดวย เรื่องการใช
บริการ การใหบริการ การอํานวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย การรักษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
และกิจการอื่นๆที่เกี่ยวกับทาเรือ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แกไขเพิ่มเติม คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทยออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ฉบับที่ 88 วาดวยเรื่อง
การใชบริการ การใหบริการ การอํานวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย การควบคุมผลกระทบ
สิ่งแวดลอม การปองกันอุบตั ิภัย และกิจการอื่นๆที่เกี่ยวของกับทาเรือ”
ขอ 2. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2539 เปนตนไป

หมวด 1 ขอความทั่วไป
ขอ 3. ในขอบังคับนี้
“กนอ.”
หมายถึง การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
“ทา, ทาเรือ”
” ทาเรือของ กนอ. หรือทาเรือที่ กนอ. อนุญาตใหบุคคลใดสรางขึ้น
“ผูวาการ”
”
ผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
“ผูอํานวยการ” ”
ผูอํานวยการสํานักงานทาเรือของ กนอ.
“พนักงาน”
”
พนักงานของ กนอ. ที่ไดรับมอบหมาย
“เรือ”
”
ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิด
“เรือทะเล”
”
เรือสําหรับใชในทะเล
“ผูควบคุมเรือ” ”
นายเรือ สรั่ง ไตกง นายทาย คนถือทายเรือ บุคคลอื่นใด ผูมีหนาที่
บังคับเรือและรับผิดชอบในเรือ แตไมหมายถึงผูนํารอง
“เจาของเรือ” ”
บุคคลหรือนิติบุคคลที่เปนเจาของเรือหรือผูแทน

“สินคา” หมายถึง สัตวหรือสิ่งของทุกชนิดทีแ่ ลกเปลี่ยนหรือซื้อขายไดตามกฎหมาย
“สินคาอันตราย” หมายถึง สินคาที่องคการทางทะเลระหวางประเทศ
(INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION = IMO) กําหนด
“เขตทาเรือ” หมายถึง พื้นที่ที่ กนอ. ประกาศใหเปนเขตทาเรือของ กนอ.
ขอ 4. ใหผูวาการหรือผูอํานวยการ มีอํานาจในการออกประกาศคําสั่งเพื่อใหปฏิบัติตามขอบังคับ
ฉบับนี้ และระเบียบที่ กนอ. กําหนด
ขอ 5. ผูอํานวยการอาจมอบอํานาจงานในหนาที่ตามขอบังคับนี้ใหแกพนักงานในสํานักงานทาเรือ
ตามที่เห็นสมควร
ขอ 6. ใหผูวาการวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับ
การดําเนินการตามขอบังคับนี้ใหผูวาการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีมีเหตุจําเปนเพื่อประโยชนของ กนอ. หรือในกรณีที่ขอบังคับนี้มิไดกําหนดไวให
คณะกรรมการ กนอ. เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการไดตามควรแกกรณี

หมวด 2 การใชทาเรือ
ขอ 7. ผูอํานวยการหรือพนักงานมีสิทธิออกคําสั่งใหผูที่เขามาในเขตทาเรือปฏิบัติตาม และมีสิทธิ
ตรวจคนเรือหรือรถหรือยานพาหนะทุกชนิดที่เขามาในเขตทาเรือไดทุกเวลา
ขอ 8. บุคคลใดหรือเจาของเรือเจาของสินคาหรือผูที่เกี่ยวของ ที่เขามาในเขตทาเรือตองปฏิบัติตาม
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของผูวาการหรือผูอํานวยการโดยเครงครัด มิฉะนั้นหากกอใหเกิด
ความเสียหาย นอกจากบุคคลนั้นตองชดใชคาเสียหายตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแลว ผูอํานวยการมีสิทธิสั่งการไล
บุคคลนั้นออกจากเขตทาเรือหรือดําเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรกับบุคคลนั้น เพื่อใหปฏิบัติตามขอบังคับ,
ระเบียบ, ประกาศ, และคําสั่งดังกลาว และ กนอ. มีสิทธิพิจารณางดใหบริการกับบุคคลนั้นในกรณีตอไป
หรือตลอดไป
ขอ 9. เจ าของเรือที่ประสงคจะนํา เรือทะเลเขามาในเขตท า เรือ ตอ งแจง ใหผูอํานวยการทราบ
ลวงหนาอยางนอย 24 ชั่วโมง โดยแสดงรายการตามใบขอนําเรือเขาเขตทาเรือตามแบบที่ทาเรือกําหนด และ
ตองใชเรือลากจูงและเรือบริการซึ่งทางทาเรือกําหนดไวใหเทานั้น
เจาของเรือที่ประสงคจํานําเรือทะเลออกจากที่จอดในเขตทาเรือหรือยายที่จอดเรือทะเล จะตองแจง
ใหผูอํานวยการทราบลวงหนาอยางนอย 6 ชั่วโมง
ขอ 10. กนอ. ไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการนําเรือเขาหรือออกจากทา
เทียบทา และเจาของเรือตองชดใชคาเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นแกทาเรือ, เรืออื่น หรือแกบุคคลอื่นๆเนื่องจาก
การนําเรือเขาเทียบทาหรือนําเรือออกจากทาหรือยายเรือ ตลอดจนรับผิดทางกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

ขอ 11. เมื่อเรือทะเลเขาเทียบทาเรียบรอยแลว ผูควบคุมเรือ หรือเจาของเรือตองแจงใหผูอํานวยการ
ทราบภายใน 12 ชั่วโมง และตองแสดงรายการแจงความเรือเทียบทา (SHIP
PARTICULARS) ให
ครบถวนดวย
ขอ 12. เจาของเรือที่ประสงคจะนําเรือออกจากเขตทาเรือ ตองชําระคาธรรมเนียมตางๆ ใหเรียบรอย
กอนที่เรือจะออกจากทา
ขอ 13. สินคาทุกชนิดที่ขนลงบนหนาทาเรือหรือที่ขนผานหนาทา ตองเสียคาธรรมเนียมตามที่ กนอ.
กําหนดไวในอัตราคาภาระการใชทาเรือ การใหบริการและการอํานวยความสะดวกตางๆ ของกิจการทาเรือ
ขอ 14. เจาของเรือที่ประสงคจะขนถายสินคาจากเรือทะเลขึ้นบนทา ตองแจงใหผูอํานวยการทราบ
ลวงหนาอยางนอย 24 ชั่วโมง และตองมอบบัญชีสินคา (CARGO MANIFEST) ใหผูอํานวยการดวย
ขอ 15. สินคาทุกชนิดที่ตองกองเก็บในลานพักสินคากลางแจงตองเสียคาเชาตามที่ กนอ. กําหนด
ขอ 16. บุคคลใดประสงคจะนําเรือสินคาเขามาในเขตทาเรือเพื่อขนลงในเรือทะเล ตองแจงให
ผูอํานวยการทราบลวงหนาอยางนอย 24 ชั่วโมง ตองมอบรายการสินคาใหผูอํานวยการดวย
ขอ 17. บุ ค คลใดประสงค จ ะบรรทุ ก หรื อ ขนถ า ยสิ น ค า ที่ มี ลั ก ษณะดั ง ต อ ไปนี้ ต อ งปฏิ บั ติ ต าม
ประกาศของ กนอ.
- สินคาอันตราย (DANGEROUS CARGO)
- สินคามีมูลคา (VALUABLE CARGO)
- สินคาที่ตองหวงหามตามกฎหมายอื่น
- สินคาที่มีการควบคุมการนําเขา – สงออก หรือการเคลื่อนยาย
- สินคาอื่นๆ ที่ผูอํานวยการกําหนด
ขอ 18. เจาของเรือหรือเจาของสินคา ตองรับผิดชอบในความถูกตองแหงบัญชีสินคาตามขอ 14 หรือ
รายการสินคาตามขอ 16 และตองชดใชคาเสียหายทั้งปวงที่เกิดจากความผิดพลาดทุกกรณี
ขอ 19. เจาของเรือที่จะนําคนโดยสารผานทาเรือ ตองไดรับอนุมัติจากผูวาการเปนกรณีพิเศษและ
ตองเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไวในอัตราคาภาระการใชทาเรือ การใหบริการและการอํานวยความ
สะดวกตางๆ ของกิจการทาเรือ
ขอ 20. การนําสินคาใด ๆ ออกจากเขตทาเรือใหเปนไปตามที่ กนอ. ประกาศ กําหนด

หมวด 3 การใหบริการและการอํานวยความสะดวก
ขอ 21. การนําแรงงานหรือการใหบริการหรืออํานวยความสะดวกตางๆ ที่นําจากภายนอกเขามาใน
เขตทาเรือตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการ และตองมีสภาพการปฏิบัติงานและการใชงานที่เหมาะสมและ
ปลอดภัย
ขอ 22. กนอ. ไมรับผิดชอบใด ๆ ในการกระทําของบุคคลที่ไดรับอนุญาตเปนผูใหบริการและ
อํานวยความสะดวกตางๆ ในเขตทาเรือ

ขอ 23. วัน เวลา และสถานที่ทํางานสําหรับการใหบริการและการอํานวยความสะดวกตาง ๆภายใน
ทาเรือใหเปนไปตามที่ กนอ. ประกาศกําหนด
ขอ 24. การใหบริการและการอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวกับน้ําประปา ไฟฟา การบําบัดน้ําเสียและ
การกําจัดขยะ ตองใชบริการของ กนอ. และผูใหบริการที่ไดรับอนุญาตจาก กนอ. เทานั้น

หมวด 4 การรักษาความปลอดภัย
ขอ 25. บุคคลที่จะนําเรือหรือรถหรือยานพาหนะหรือสินคาใด ๆ เขามาในเขตทาเรือใหปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่ กนอ. ประกาศกําหนด
ขอ 26. เรือทะเลที่เทียบทาหรือที่จอดอยูในเขตทาเรือ เมื่อเจาของเรือหรือผูควบคุมเรือไดรับคําสั่ง
จากผูอํานวยการใหออกจากที่เทียบหรือที่จอด หรือยายที่เทียบ หรือที่จอด ตองปฏิบัติตามทันทีโดยเจาของ
ตองออกคาใชจายเองทั้งสิ้น
ขอ 27. เรือหรือรถหรือยานพาหนะทุกชนิดที่เขามาในเขตทาเรือในเวลากลางคืน ตองติดไฟให
สังเกตเห็นไดอยางชัดเจนในระยะไมต่ํากวา 100 เมตร
ขอ 28. ผูควบคุ มเรือหรือรถหรือยานพาหนะทุกชนิ ดที่เข ามาในเขตทาเรือ ตองสังเกตป ายหรือ
สัญญาณตาง ๆ ของทาเรือเกี่ยวกับการจราจรและตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด และตองปฏิบัติตามมาตรการ
ที่ผูอํานวยการกําหนด
ขอ 29. เรือทะเลที่เขามาในเขตทาเรือ ผูควบคุมตองระมัดระวังการใชใบจักรและเจาของเรือตอง
รับผิดชอบเมื่อเกิ ด อันตรายเสีย หายขึ้นแกท า เรือ เรืออื่น หรือบุคคลอื่น เนื่องจากการหมุนของใบจั ก ร
ตลอดจนตองรับผิดตามกฎหมายอื่นดวย
เรือทะเลลําใดที่เทียบทาอยูก บั ทาเทียบเรือ หรืออยูหางจากทาเทียบเรือไมเกิน 30 เมตร จะ
หมุนใบจักรไมไดนอกจากไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการ
ขอ 30. หามมิใหทอดสมอหรือจอดทอดสมอในเขตทาเรือ เวนแตกรณีที่มีเหตุอันอาจจะกอใหเกิด
อันตรายแกทาเทียบเรือ
ขอ 31. ในการนําเรือเขาจอดเทียบทาหรือนําเรือออกจากทา ผู ค ว บ คุ มเรื อ ต องระ วั งมิ ใ ห เ ป น
อันตรายแกทาเทียบเรือ
ขอ 32. ในการผูกเรือผูควบคุมเรือจะตองระวังมิใหเรือหลุดลอยไปได การผูกเรือตองผูกกับหลัก
หรือหวงสําหรับผูกเรือ หามมิใหผูกับเสาหรือสิ่งอื่น ๆ บนทาเรือ ซึ่งมิไดมีไวสําหรับใชในการผูกเรือ เชือก
ลวด หรือโซที่ผูกเรือตองเปนชนิดที่แข็งแรงพอที่จะยึดเรือไวอยู และสามารถแกออกไดงายทุกขณะ ทั้งนี้ ผู
ควบคุมเรือตองคอยระมัดระวังผอนเชือก ลวด หรือโซที่ผูกเรือตามระดับน้ํา

ขอ 33. เรือที่จอดในเขตทาเรือตองมีน้ําหนักถวงพอที่จะทรงตัวไดเองทุกขณะ และตองมีคนประจํา
เรือเพียงพอที่จะควบคุมดูแลเรือและนําเรือออกจากทาไดทุกเวลา
ขอ 34. ผูควบคุมเรือที่จอดเทียบทาตองใหความสะดวกในการติดตอกับทาเรือทุกประการ เชน
ทอดสะพานของเรือไปบนทา ผูกมัดสะพานที่ทาเทียบเรือทอดไป และใหมีแสงสวางเพียงพอในเวลากลางคืน
และคอยระวังไมใหปลายสะพานที่จอดจากเรือไปบนทาอยูสูงหรือหางจากทาเกิน 1 เมตร
ขอ 35. หามจอดเรือเทียบซอนลําเพื่อขนถายสินคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการ
ขอ 36. การขนถายสินคาและสิ่งของตาง ๆ ขึ้นลง ใหใชอุปกรณที่ติดตั้งหนาทาเปนหลัก หากจําเปน
จึงใชอุปกรณและวิธีการที่เหมาะสมตามที่ผูอํานวยการกําหนด
การเคลื่อนยายสิ่งของบนทา ใหใชอุปกรณหรือใชแรงงานตามความเหมาะสม หามมิใหลากถูหรือ
ครูดไปกับพื้น
ขอ 37. การใชไฟและเชื้อเพลิงในเขตทาเรือตองใชอยางระมัดระวังที่สุด
การใชแสงไฟตองมีหลอดครอบมิดชิด หามใชตะเกียงที่มีน้ํามันระเหยได, น้ํามันกาด และน้ํามัน
เบนซิน, น้ํามันพืชหรือไข
หามสูบบุหรี่ในเขตทาเรือยกเวนในพืน้ ที่ที่ กนอ. กําหนด
ขณะที่เรือทําการขนถายสินคาไวไฟ เชน วัตถุเคมี สินคาอันตราย วัตถุระเบิด น้ํามันเชื้อเพลิง
ถานหิน ฝาย ยางไม ฯลฯ ตองมีเครื่องปองกันไมใหเปลวไฟกระเด็นไปถูกวัตถุดังกลาวได
หามใชอุปกรณที่กอใหเกิดประกายไฟในบริเวณที่มวี ัตถุไวไฟ
การเติมน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเรือหรือรถหรือยานพาหนะทุกชนิดในเขตทาเรือ จะตองเติมจาก
สถานีบริการหรือแหลงที่ กนอ. กําหนด เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการ
หามเผาหรือตมวัตถุไวไฟหรือเชื้อเพลิงตาง ๆ เชน น้ํามัน, ยางไม, ยางมะตอย, น้ํามันดิบ ฯลฯ ใน
เขตทาเรือ
ขอ 38. เรือหรือวัตถุอื่นใดที่ลอยเขามาหรือเขามาในเขตทาเรือโดยไมไดรับอนุญาต ผูอํานวยการมี
อํานาจสั่งการใหนําออกไปใหพนเขตทาเรือ โดยเจาของตองออกคาใชจายและ กนอ. ไมรับผิดชอบในเมื่อเรือ
หรือวัตถุดังกลาวเสียหายหรือถูกทําลาย
ยานพาหนะทางบกที่ชํารุดหรือเครื่องยนตเสียในเขตทาเรือ เจาของตองนําไปใหพนทางจราจรและ
เขตทาเรือโดยเร็ว
เรือหรือสิ่งอื่น ๆ ที่เปนภัยแกจราจรทางน้ําที่จมลงในเขตทาเรือ เจาของหรือผูควบคุมเรือตองแจงให
ผูอํานวยการทราบทันที และตองทําเครื่องหมายบอกอันตรายใหชัดเจนทั้งกลางวัน และกลางคืนและตอง
นําออกไปจากเขตทาเรือโดยเร็วที่สุด
บุคคลใดไมปฏิบัติตามผูอํานวยการจะดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดที่เหมาะสมเพื่อแกปญหาโดยเรียก
เก็บคาใชจายจากเจาของเรือหรือผูเกี่ยวของ และหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ผูนั้นตองรับผิดชอบทั้งสิ้น

ขอ 39. ขณะเรือเทียบทา เมื่อมีความจําเปนจะตองทํางานซอมบํารุงเรือ อุปกรณ และเครื่องจักรกล
และอื่น ๆ อันเกี่ยวกับงานที่มีประกายไฟเกิดขึ้น หรือตองใชวัตถุไวไฟ วัตถุเชื้อเพลิง เชน งานเชื่อมโลหะ
หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสารอันตราย สารเคมี ตองขออนุญาตเปนหนังสือกอนทุกครั้ง
ขอ 40. กนอ. ไมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแกเรือ รถ หรือยานพาหนะทุกชนิด และ
ทรัพยสินอื่นใดอันเนื่องมาจากอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย หรือภัยอื่น ๆ ที่เปนเหตุสุดวิสัยทุกชนิด ไมวากรณี
ใด ๆ ทั้งสิ้น

หมวด 5 การควบคุมผลกระทบทางสิ่งแวดลอม และการปองกันอุบัติภัย
ขอ 41. ผู ประกอบการทา เทีย บเรือ ภายในเขตทา เรื อ จะตองจัด ทํ า และสงรายงานผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมและหรือสงรายงานผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทะเล อากาศ ฯลฯ ตามที่ กนอ. กําหนด
ขอ 42. หากมี ก ารหกหรื อ รั่ ว ไหลของคราบน้ํ า มั น สารเคมี ลงบนผิ ว น้ํ า ทะเล หรื อ บนท า
ผูประกอบการทาเทียบเรือ นอกจากจะตองดําเนินการกําจัดคราบน้ํามัน สารเคมี เหลานั้นใหหมดไป
โดยเร็วแลว ยังจะตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายเองทั้งสิ้น
ขอ 43. ผูประกอบการทาเทียบเรือในเขตทาเรือ จะตองยื่นแสดงรายการอุปกรณปองกันผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอมและอุปกรณการปองกันอุบัติภัยใหผูอํานวยการทราบ และตองใหความรวมมือในการแกไข
และกําจัดอุบัติภัยตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ขอ 44. การนําเรือผานรองน้ําภายในเขตทาเรือ ผูประกอบการทาเทียบเรือจะตองไดรับอนุมัติจาก
ผูอํานวยการกอนจึงจะนําเรือเขามาในเขตทาเรือได ผูใดฝาฝนอาจถูกตัดสิทธิในการนําเรือผานรองน้ํา
ขอ 45. ทาขนถายสินคาเหลว จะตองมีอุปกรณปองกันการรั่วไหลของสินคาเหลว และอุปกรณ
กําจัดคราบจากสินคาเหลว บนผิวน้ําเตรียมพรอมใหอยูในสภาพใชงานตลอดเวลา
สํ า หรั บทา ขนถา ยสิ น คาที่เ ปน ก าซ จะต องมีอุปกรณ เ พื่อ ควบคุมความปลอดภัย ตามที่ กนอ.
กําหนด
ขอ 46. เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นในเขตทาเรือหรือในเขตใกลทาเรือ หรือในเรือผูควบคุมเรือ และลูกเรือ
ตองปฏิบัติตามคําสั่งผูอํานวยการในการชวยระงับอุบัติภัยหรือเคลื่อนที่เรือ
เมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้นในเขตทาเรือ ผูที่เห็นตองรีบแจงใหผูอํานวยการหรือพนักงานหรือใหสัญญาณ
อยางหนึ่งอยางใด เชน หวูด ระฆัง ฯลฯ โดยทันที
เมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้นที่เรือหรือรถหรือยานพาหนะทุกชนิดในเขตทาเรือ ผูควบคุมเรือหรือผูขับรถหรือ
ยานพาหนะดังกลาว ตองใหสัญญาณอันตรายใด ๆ เชน หวูด ระฆัง ชักธงหรือโคมไฟสีแดง ฯลฯ และ
ตองนําเรือหรือรถหรือยานพาหนะดังกลาวออกไปจากเขตทาเรือทันที

ผูใดฝาฝน ละเลย หรือไมปฏิบัติตามความที่กําหนดไวในขอความดังกลาวขางตน จะถูกดําเนินการ
ตามมาตรการที่ กนอ. กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2539

