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ประกาศกรมเจาทา
ที่ ๒๗๓/๒๕๕๓
เรื่อง หลักเกณฑในการอนุญาตใหขนถายสิ่งของที่อาจทําใหเกิดอันตรายได
ตามที่มาตรา ๑๙๑ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
บัญญัติวาการขนถายสิ่งของที่อาจทําใหเกิดอันตรายขึ้นได จากเรือลําหนึ่งไปยังเรืออีกลําหนึ่ง การขนถาย
จากเรือขึ้นบก หรือการขนถายจากบกลงเรือ นายเรือหรือตัวแทนเจาของเรือตองแจงใหเจาทาทราบลวงหนา
ไมนอยกวายี่สบิ สี่ชั่วโมงกอนการขนถาย และหามมิใหขนถายจนกวาจะไดรับอนุญาตจากเจาทา ดังนั้น
เพี่อใหการอนุญาตตามบทบัญญัติดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานเดียวกัน อธิบดีกรมเจาทา
ในฐานะ “เจาทา” จึงออกประกาศ ดังนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกรมเจาทา ที่ ๒๗๙/๒๕๔๒ เรื่อง การอนุญาตใหขนถายสิ่งของ
ที่อาจทําใหเกิดอันตรายได ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“สิ่งของที่อาจทําใหเกิดอันตรายได” หมายความวา สิ่งของตามประกาศกรมเจาทา ที่ ๓๕๓/๒๕๒๙
เรื่อง การกําหนดชั้นของสิ่งของและสิ่งของที่อาจทําใหเกิดอันตรายได ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๙
และที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้งใหหมายความรวมถึงน้ํามันชนิดสลายตัวยาก (Persistent Oil) ๔ ประเภท
อันไดแกน้ํามันดิบ (Crude Oil) น้ํามันเตา (Fuel Oil) น้ํามันหลอลื่น (Lubrication Oil) และน้ํามันดีเซล
หมุนชา (Low Speed Diesel Oil) ดวย
ขอ ๓ ผูใ ดประสงคจะขออนุญาตขนถายสิ่งของที่อาจทําใหเกิดอัน ตรายไดใ หยื่น คําขอ
ตามแบบที่ก รมเจา ทากํ าหนด โดยใหยื่น คํา ขอไดที่ สํ านัก ความปลอดภัย และสิ่ง แวดลอ มทางน้ํ า
หรือสํานักงานการขนสงทางน้ําสาขาแลวแตกรณี ซึ่งสถานที่ขนถายอยูในเขตรับผิดชอบ พรอมเอกสาร
หลักฐานตามที่กําหนด เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตใหขนถาย ดังนี้
(๑) กรณีเรือไทย ผูขออนุญาตตองยื่นเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้
๑. ใบอนุญาตใชเรือที่ยังไมขาดอายุ
๒. สําเนาใบอนุญาตใหขนถายสิ่งของที่อาจทําใหเ กิดอัน ตรายขึ้น ไดของกรมเจาท า
จากทาหรือตําบลในประเทศ ซึ่งเปนสถานที่ตนทางที่เรือนั้นนําสินคามา
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(๒) กรณีเรือตางประเทศ ผูขออนุญาตตองยื่นเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้
๑. บัญชีสําแดงสินคาอันตราย (Dangerous Cargoes Manifest)
๒. International Oil Pollution Prevention Certificate สําหรับกรณีเรือตางประเทศ
ที่บรรทุกน้ํามันหรือสารคลายน้ํามันในถังระวาง หรือ
๓. Certificate of Fitness for the Carriage of Chemicals in Bulk สําหรับกรณี
เรือตางประเทศที่บรรทุกสารเคมีเหลวในถังระวาง
ขอ ๔ หลักเกณฑที่ใชใ นการพิจารณาอนุญาตใหขนถายเพื่อความปลอดภัยและปองกัน
ไมใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอมในน้ํา มีดังตอไปนี้
(๑) ชนิดของสิ่งของที่อาจทําใหเกิดอันตรายขึ้นได
(๒) ลักษณะของการบรรทุกสิ่งของในเรือ
(๓) ความเหมาะสมของทาเทียบเรือหรือสถานที่ตําบลที่ขนถาย
(๔) มาตรการความปลอดภัยสําหรับการขนถาย
(๕) มีการจัดใหมีประกัน ภัยความเสียหายเพื่อคุม ครองผูประสบภัยจากการขนถายสิ่งของ
ที่อาจทําให เกิดอั น ตราย โดยตอ งเปน การประกั น ภัยกั บบริษั ทประกัน วิน าศภัย ที่ไดรั บใบอนุญาต
ใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย หรือการเปนสมาชิก P&I Club
(๕.๑) ความเสียหาย หมายความวา ความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย ผลกระทบตอ
จิตใจ ความเสียหายตอทรัพยสิน รวมถึงคาใชจายในการขจัด เคลื่อนยาย บําบัด บรรเทาความเสียหาย
รวมทั้งการฟนฟูใหกลับสูสภาพเดิมหรือสภาพที่ใกลเคียงกับสภาพเดิม ซึ่งรวมถึงความเสียหายแกสัตว
พืช สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยสินของแผนดิน หรือทรัพยที่ไมมีเจาของ ซึ่งเปนผลมาจาก
อุบัติเหตุจากการขนถายสินคาอันตราย
(๕.๒) ความคุมครองใหเริ่มตนตั้งแตเรือที่ใชในการขนสงเขามาในนานน้ําไทย จนถึง
จุดหมายปลายทาง และการขนสงจากตนทาง จนออกไปพนนานน้ําไทย แลวแตกรณี
(๕.๓) กรมธรรมประกั น ภัยดังกลาวจะตองมีการกํา หนดจํานวนเงิ นเอาประกัน ภั ย
ไมต่ํากวามาตรฐานดังตอไปนี้
(๑) จํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย
หรือผลกระทบตอจิตใจอัน เปนผลเนื่องมาจากความเสียหายตอรางกาย หรืออนามัย คนละไมต่ํากวา
๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาท) ตอการเกิดเหตุการณหนึ่งครั้ง
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(๒) กอ นที่จะมีการพิสู จนทราบความเสี ยหายที่แ ทจริง ใหผูรับประกัน ภั ย
มีหนาที่สํารองจายคาสินไหมทดแทนผูเสียหาย เมื่อมีการรองขอ ดังนี้
(๒.๑) กรณีบ าดเจ็ บ ให ผู รับ ประกั น ภั ยสํ า รองจา ยคา ใชจ า ยเกี่ ยวกั บ
การรักษาพยาบาลตามจริง ไมต่ํากวา ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาท) ตอราย
(๒.๒) กรณีเสียชีวิต ใหผูรับประกันภัยสํารองจายคาปลงศพ และคาใชจาย
อันจําเปนเกี่ยวกับการปลงศพ รายละ ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหาพันบาท)
(๓) การชดใชความเสียหายตอทรัพยสินตองเปนไปตามความเสียหายที่แทจริง
(๔) จํานวนเงิน เอาประกันความคุม ครองความเสียหายทั้งหมด รวมกันแลว
ตองไมต่ํากวาหารอยลานบาทตอเหตุการณหนึ่งครั้ง
(๕) การชดใชความเสียหายในกรณีนี้ไมตัดสิทธิผูเสียหายในอันที่จะเรียกรอง
คาเสียหายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ขอ ๕ เมื่อเจาทาตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร และหลักเกณฑเพื่อพิจารณาการอนุญาต
ใหขนถายสิ่งของที่อาจทําใหเกิดอันตรายได จนครบถวนและถูกตองแลว เจาทาจะออกใบอนุญาตให
ขนถายสิ่งของที่อาจทําใหเกิดอันตรายได
ขอ ๖ ใบอนุญาตใหขนถายสิ่งของที่อาจทําใหเกิดอัน ตรายไดฉบับหนึ่งใหใ ชขนถายได
ณ ทาหรือตําบลที่เดียวในหนึ่งเที่ยวเรือเทานั้น โดยมีกําหนดระยะเวลาการอนุญาตเพื่อการขนถาย
ไมเกินกําหนด ๕ วัน
กรณีการขนถายสิ่งของที่อาจทําใหเกิดอันตรายไดในเที่ยวเรือใด ซึ่งไดกระทําการโดยผานทา
หรือตําบลที่ขนถายมากกวา ๑ แหง ผูขนถายจะตองยื่นขออนุญาตทุกทาหรือตําบลที่มีการขนถายนั้น ๆ
ขอ ๗ กรณีที่ผูไดรับอนุญาตไมอาจดําเนินการขนถายสิ่งของที่อาจทําใหเกิดอัน ตรายได
ใหแ ลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาต ผูไดรับอนุญาตอาจยื่นขอตออายุใบอนุญาต
โดยแสดงเหตุผลหรือความจําเปนเพื่อการนั้นประกอบดวย
ขอ ๘ ประกาศนี้ใ หใ ชบังคับ เมื่อพ น กําหนดสี่สิบห าวัน นับ แตวัน ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ชลอ คชรัตน
อธิบดีกรมเจาทา

