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กฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจเรือเพื่อป้องกันมลพิษจากขยะ
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๖๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้ํ า ไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ เจ้าท่าโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎข้อบังคับสําหรับ
การตรวจเรือไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “กฎข้ อ บั ง คั บ สํ า หรั บ การตรวจเรื อ กํ า หนดหลั ก เกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจเรือเพื่อป้องกันมลพิษจากขยะ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ กฎข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดากฎข้ อ บั ง คั บ สํ า หรั บ การตรวจเรื อ อื่ น ใดที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ กฎข้ อ บั ง คั บ นี้
ให้ใช้กฎข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ กฎข้ อบัง คับนี้ ให้ ใช้บั งคับ กับเรือ ทุกลํ าที่เ ดินทะเลระหว่างประเทศ แท่ นลอยน้ํ า
(Floating platforms) และแท่นอยู่กับที่ (Fixed platforms)
ข้อ ๕ ในกฎข้อบังคับนี้
“ขยะ (Garbage)” หมายความว่า ของเสียทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นของเสียจากอาหาร (Food wastes)
ของเสียจากการพักอาศัย (Domestic wastes) ของเสียจากการปฏิบัติงาน (Operational wastes)
พลาสติก (Plastic) เศษสินค้า (Cargo residues) เถ้าจากเตาเผา (Incinerator ashes) น้ํามันสําหรับ
ประกอบอาหาร (Cooking oil) เครื่องมือประมง (Fishing gear) ซากสัตว์ (Animal carcasses)
และสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานปกติของเรือ ซึ่งต้องทิ้งอย่างสม่ําเสมอหรือตามกําหนดเวลาซึ่งไม่รวมถึง
น้ํามัน (Oil) สารเหลวมีพิษในระวาง (Noxious liquid substances in bulk) สารอันตรายที่ขนส่ง
ทางทะเลในรูปแบบหีบห่อ (Harmful substances carried by sea in packaged form) สิ่งปฏิกูล
(Sewage) และปลาสด (Fresh fish) ที่ได้จากการทําประมง
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“ของเสียจากอาหาร (Food wastes)” หมายความว่า อาหาร รวมทั้งผลไม้ ผัก เนื้อสัตว์
ที่เน่าเสียบนเรือ หรือเศษอาหารที่เกิดขึ้นบนเรือ
“ของเสียจากการพักอาศัย (Domestic wastes)” หมายความว่า ของเสียทุกชนิดที่เกิดจาก
พื้นที่พักอาศัยบนเรือ ซึ่งไม่รวมถึงสิ่งปฏิกูล
“ของเสียจากการปฏิบัติงาน (Operational wastes)” หมายความว่า ของเสียบนเรือที่เกิดจาก
การบํารุงรักษาเรือ หรือเกิดจากการปฏิบัติงานบนเรือ หรือที่ใช้ในการจัดเก็บหรือผูกยึดสินค้า รวมถึง
สารทําความสะอาด น้ําล้างเรือ แต่ไม่รวมถึงน้ํามัน สารเหลวมีพิษในระวาง สารอันตรายที่ขนส่งทางทะเล
ในรู ป แบบหี บ ห่ อ และปลาสดที่ ไ ด้ จ ากการทํา ประมง สิ่ ง ปฏิ กู ล และน้ํา ท้ อ งเรื อ (Bilge water)
หรือสิ่งปล่อยทิ้งอื่น ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของเรือ ตามแนวทางที่กําหนดโดยองค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ
“พลาสติก (Plastic)” หมายความว่า วัสดุแข็งที่มีส่วนประกอบของโพลีเมอร์ที่มีมวลโมเลกุลสูง
(High molecular mass polymers) ซึ่งทําให้เป็นรูปร่างด้วยความร้อนหรือแรงดัน และมีคุณสมบัติ
ทางวั ส ดุ ตั้ ง แต่ แ ข็ ง และเปราะจนถึ ง นุ่ ม และเหนี ย ว รวมถึ ง ขยะที่ มี ส่ ว นประกอบของพลาสติ ก
หรือมีพลาสติกรวมอยู่ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม เชือกสังเคราะห์ (Synthetic ropes) แหที่ใช้ในการประมง
(Synthetic fishing nets) ถุงขยะพลาสติก (Plastic garbage bags) เถ้าจากการเผาพลาสติก
(Incinerator ashes from plastic products)
“เศษสินค้า (Cargo residues)” หมายความว่า สิ่งตกค้างจากสินค้าซึ่งอยู่บนดาดฟ้าหรือ
ในระวางสินค้าอันเนื่องมาจากการขนถ่าย ไม่ว่าอยู่ในสภาพของแข็งหรือของเหลวหรือปนอยู่กับน้ําที่ใช้
ในการชําระล้าง แต่ไม่รวมถึงฝุ่นที่ตกลงบนดาดฟ้า (Deck) อันเนื่องจากการเก็บกวาด หรือฝุ่นที่เกาะ
บนแผ่นเปลือกเรือ (Dust on the external surfaces of the ship)
“เถ้าจากเตาเผา (Incinerator ashes)” หมายความว่า เถ้าหรือกากที่เกิดจากการเผาและ
รวมตัวเป็นก้อน ซึ่งได้จากเตาที่ใช้เผาขยะบนเรือ
“น้ํามันสําหรับประกอบอาหาร (Cooking oil)” หมายความว่า น้ํามันที่รับประทานได้ (Edible oil)
หรือไขมันจากสัตว์ (Animal fat) ที่ใช้ในการประกอบอาหาร แต่ไม่รวมถึงอาหารที่ได้ประกอบขึ้น
จากน้ํามันหรือไขมันนี้
“เครื่องมือประมง (Fishing gear)” หมายความว่า เครื่องมือหรือส่วนประกอบ (Physical
device or part thereof or combination of items) ที่วางบนหรือในทะเล หรือบนพื้นท้องทะเล
(Sea-bed) เพื่อจับ (Capturing) ควบคุมเพื่อจับ (Controlling for subsequent capture)
หรือเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล (Harvesting marine organisms)
“ซากสัตว์ (Animal carcasses)” หมายความว่า ซากของสัตว์ที่บรรทุกบนเรืออย่างสินค้า
และได้ตายลงในระหว่างการเดินทางของเรือ
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“แท่นลอยน้ําและแท่นอยู่กับที่ (Fixed platform and floating platform)” หมายความว่า
สิ่งก่อสร้างที่ลอยน้ําหรืออยู่กับที่ซึ่งตั้งอยู่ในทะเล ใช้สําหรับการสํารวจ (Exploration) แสวงประโยชน์
(Exploitation) หรือแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล (Processing of sea-bed mineral resources)
“จากแผ่นดินที่ใกล้ที่สุด (from the Nearest Land)” หมายความว่า จากเส้นฐานของทะเล
อาณาเขตของรัฐที่กําหนดตามกฎหมายระหว่างประเทศ เว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ของกฎข้อบังคับฉบับนี้
“จากแผ่นดินที่ใกล้ที่สุด” จากชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย หมายถึง จากเส้นซึ่งลาก
จากตําแหน่งบนชายฝั่งทะเลของออสเตรเลีย ในพิกัด
ละติจูด ๑๑°๐๐' ใต้ ลองจิจูด ๑๔๒°๐๘' ตะวันออก
ไปยังตําแหน่งที่ ละติจูด ๑๐°๓๕' ใต้ ลองจิจูด ๑๔๑°๕๕' ตะวันออก
ต่อไปยังตําแหน่งที่ ละติจูด ๑๐°๐๐' ใต้ ลองจิจูด ๑๔๒°๐๐' ตะวันออก
ต่อไปยังตําแหน่งที่ ละติจูด ๙°๑๐' ใต้ ลองจิจูด ๑๔๓°๕๒' ตะวันออก
ต่อไปยังตําแหน่งที่ ละติจูด ๙°๐๐' ใต้ ลองจิจูด ๑๔๔°๓๐' ตะวันออก
ต่อไปยังตําแหน่งที่ ละติจูด ๑๐°๔๑' ใต้ ลองจิจูด ๑๔๕°๐๐' ตะวันออก
ต่อไปยังตําแหน่งที่ ละติจูด ๑๓°๐๐' ใต้ ลองจิจูด ๑๔๕°๐๐' ตะวันออก
ต่อไปยังตําแหน่งที่ ละติจูด ๑๕°๐๐' ใต้ ลองจิจูด ๑๔๖°๐๐' ตะวันออก
ต่อไปยังตําแหน่งที่ ละติจูด ๑๗°๓๐' ใต้ ลองจิจูด ๑๔๗°๐๐' ตะวันออก
ต่อไปยังตําแหน่งที่ ละติจูด ๒๑°๐๐' ใต้ ลองจิจูด ๑๕๒°๕๕' ตะวันออก
ต่อไปยังตําแหน่งที่ ละติจูด ๒๔°๓๐' ใต้ ลองจิจูด ๑๕๔°๐๐' ตะวันออก
จนถึงตําแหน่งบนชายฝั่งทะเลของออสเตรเลียที่ ละติจูด ๒๔°๔๒' ใต้ ลองจิจูด ๑๕๓°๑๕'
ตะวันออก
“พื้นที่กําหนดพิเศษ (Special area)” หมายความว่า พื้นที่ทะเลซึ่งกําหนดให้ใช้วิธีการบังคับพิเศษ
สําหรับป้องกันมลพิษทางทะเลจากขยะ ตามเหตุผลทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในความสัมพันธ์ต่อสภาพ
สมุทรศาสตร์ นิเวศวิทยา (Oceanographic and ecological condition) และคุณลักษณะเฉพาะ
ของการสัญจรในพื้นที่นั้น (Particular character of its traffic) ได้แก่
(๑) พื้นที่ทะเลเมดิเตอเรเนียน (The Mediterranean Sea area) หมายความว่า ส่วนที่เป็น
ทะเลเมดิเตอเรเนียนรวมถึงอ่าวและทะเล ภายในเส้นแบ่งเขตระหว่างทะเลเมดิเตอเรเนียนและทะเลดํา
กําหนดโดยเส้นขนาน ๔๑° เหนือ จรดกับด้านตะวันตกโดยช่องแคบยิบรอลต้า (Straits of Gibraltar)
ที่เส้นเมอริเดียน ๐๐๕°๓๖' ตะวันตก
(๒) พื้นที่ทะเลบอลติค (The Baltic Sea area) หมายความว่า ส่วนที่เป็นทะเลบอลติค
อ่า วบอทเนีย (Gulf of Bothnia) อ่า วฟิน แลนด์ (Gulf of Finland) ทางเข้า สู่ท ะเลบอลติค
ล้อมรอบโดยเส้นขนานของสกอในสกาเกอรัค (The Skaw in the Skagerrak) ที่ ๕๗°๔๔.๘' เหนือ
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(๓) พื้นที่ทะเลดํา (The Black Sea area) หมายความว่า ส่วนที่เป็นทะเลดํา ในเส้นแบ่งเขต
ระหว่างทะเลเมดิเตอเรเนียนและทะเลดํา กําหนดโดยเส้นขนาน ๔๑° เหนือ
(๔) พื้นที่ทะเลแดง (The Red Sea area) หมายความว่า ส่วนที่เป็นทะเลแดง รวมถึง
อ่าวสุเอชและอ่าวอะกาบา (Gulfs of Suez and Aqaba) จรดทางทิศใต้ที่เส้นเกลียวระหว่างราสซิอาน
(Ras si Ane) ๑๒°๒๘.๕' เหนือ ๐๔๓°๑๙.๖' ตะวันออก และฮุสน์ มูราด (Husn Murad) ๑๒°๔๐.๔'
เหนือ ๐๔๓°๓๐.๒' ตะวันออก
(๕) พื้นที่อ่าว (The Gulfs area) หมายความว่า พื้นที่ทะเลซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของเส้นเกลียวระหว่าง ราส อัล ฮาด (Ras al Hadd) ๒๒°๓๐' เหนือ ๐๕๙°๔๘' ตะวันออก
และ ราส อัล ฟาสเต (Ras al Fasteh) ๒๕°๐๔' เหนือ ๐๖๑° ๒๕' ตะวันออก
(๖) พื้นที่ทะเลเหนือ (North Sea area) หมายความว่า ส่วนที่เป็นทะเลเหนือ รวมถึงพื้นที่
ในขอบเขตระหว่าง
(ก) ทะเลเหนือลงมาทางใต้จรดละติจูด ๖๒° เหนือ และทางตะวันออกจรดลองจิจูด ๔°
ตะวันตก
(ข) สกาเกอรัค (Skagerrak) ลงมาทางใต้จรดด้านตะวันออกของสกอ ที่ละติจูด ๕๗° ๔๔.๘'
เหนือ และ
(ค) ช่องแคบอังกฤษ (English Channel) และพื้นที่ทางตะวันออกจรดลองจิจูด ๕°
ตะวันตก และทางเหนือจรดละติจูด ๔๘°๓๐' เหนือ
(๗) พื้นที่แอนตาร์กติค (The Antarctic area) หมายความว่า พื้นที่ทะเลทางทิศใต้ของ
ละติจูด ๖๐° ใต้
(๘) ภูมิภาคไวเดอร์แคริบเบียน (the Wider Caribbean Region) หมายความว่า พื้นที่
ตามที่ได้กําหนดไว้ในมาตรา ๒ วรรค ๑ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลสําหรับภูมิภาคไวเดอร์แคริบเบียน (Cartagena de Indias, ๑๙๘๓) อันได้แก่ อ่าวเม็กซิโก
และส่วนที่เป็นทะเลแคริบเบียน (Gulf of Mexico and Caribbean) รวมถึงอ่าวและทะเล และส่วนของ
มหาสมุทรแอตแลนติก (Atlantic Ocean) ภายในขอบเขตที่กําหนดโดยเส้นรุ้งที่ ๓๐° เหนือ ลากจาก
ฟลอริดา (Florida) ไปทางตะวันออกจรดเส้นแวงที่ ๗๗° ๓๐' ตะวันตก ไปยังตําแหน่งจุดตัดระหว่างเส้นรุ้ง
ที่ ๒๐° เหนือ และเส้นแวงที่ ๕๙° ตะวันตก ไปยังตําแหน่งจุดตัดที่เส้นรุ้ง ๗° ๒๐' เหนือ และเส้นแวง ๕๐°
ตะวันตก และลากไปทางตะวันตกเฉียงใต้จรดเขตแดนตะวันออกของเฟรนซ์กิอาน่า (French Guiana)
(๙) พื้นที่ทะเลอื่น ที่กําหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันมลพิษทางทะเล
จากขยะ
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“อนุสัญญา” หมายความว่า อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓
ซึ่งแก้ไขโดยพิธีสาร ค.ศ. ๑๙๗๘ (The International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships 1973 as modified by the Protocol of 1978: MARPOL 73/78)
ภาคผนวกที่ ๕ การป้องกันมลพิษทางทะเลจากขยะ
“องค์กรที่ได้รับการยอมรับ (Recognized Organization)” หมายความว่า องค์กรที่กรมเจ้าท่า
ยอมรับเพื่อดําเนินการตรวจเรือและออกใบสําคัญรับรองตามข้อกําหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศและ
พิธีสารที่เกี่ยวข้อง และกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือที่ว่าด้วยองค์กรที่ได้รับการยอมรับ
ข้อ ๖ เรือที่มีความยาวตลอดลําตั้งแต่ ๑๒ เมตรขึ้นไป แท่นลอยน้ํา และแท่นอยู่กับที่
ต้องมีป้ายประกาศ (Placards) เป็น ภาษาที่ใ ช้ใ นการปฏิบัติง านของคนประจํา เรือ โดยอธิบ ายถึง
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทิ้งขยะ กรณีเรือเดินทางไปยังท่าเรือหรือท่าเทียบเรือนอกฝั่งที่อยู่ภายใต้เขตอํานาจ
ของรัฐภาคีอื่น (Ports or offshore terminals under the jurisdiction of other Parties to the
Convention) ให้จัดทําป้ายประกาศเป็นภาษาอังกฤษด้วย
ข้อ ๗ เรือที่มีขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ ตันกรอสส์ขึ้นไป และเรือที่บรรทุกคนตั้งแต่ ๑๕ คนขึ้นไป
แท่นลอยน้ํา และแท่นอยู่กับที่ ต้องมีแผนจัดการขยะ (Garbage Management Plan) เป็นภาษาที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของคนประจําเรือ โดยอธิบายถึงกระบวนการลดปริมาณขยะ รวบรวม การจัดเก็บ
การจัดการและการทิ้งขยะ การใช้อุปกรณ์จัดการขยะบนเรือ และกําหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ และ
ต้องเป็นไปตามแนวทาง (Guidelines) ที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศกําหนด
ข้อ ๘ เรือที่มีขนาดตั้งแต่ ๔๐๐ ตันกรอสส์ขึ้นไป และเรือที่บรรทุกคนตั้งแต่ ๑๕ คนขึ้นไป
ซึ่ ง เดิ น ทางไปยั ง ท่ า เรื อ หรื อ ท่ า เที ย บเรื อ นอกฝั่ ง ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ เ ขตอํ า นาจของรั ฐ ภาคี อื่ น ต้ อ งมี บั น ทึ ก
การจัด การขยะ (Garbage Record Book) ซึ่ง เป็น ส่ว นหนึ่ง ของปูม เรือ หรือ จัด ทํา เป็น เอกสาร
แยกออกมาเป็นการเฉพาะและต้องเป็นไปตามแบบที่กรมเจ้าท่าประกาศกําหนด โดยการบันทึกให้เป็นไป
ตามข้อกําหนด ดังนี้
(๑) เมื่อทิ้งขยะลงสู่ทะเล หรือสู่สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับขยะ (Reception Facility)
หรือการเผาขยะแต่ละครั้ง ต้องบันทึกเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ลงในบันทึกการจัดการขยะ
พร้อมลงนามในวันที่มีการทิ้งหรือเผาขยะ และเมื่อสิ้นสุดการบันทึกในแต่ละหน้านายเรือต้องลงนามกํากับไว้
ทั้งนี้ กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง ให้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก
(๒) การบันทึกการทิ้งหรือการเผาขยะแต่ละครั้ง ต้องระบุวันที่ เวลา ตําแหน่งเรือ รายละเอียดของขยะ
และประมาณการจํานวนขยะที่ถูกทิ้งหรือเผา (Estimated amount discharged or incinerated)
(๓) บันทึกการจัดการขยะต้องเก็บไว้บนเรือ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ และต้องเก็บรักษาไว้
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ปี นับจากการลงบันทึกครั้งสุดท้าย
(๔) กรณีการทิ้ง การรั่วไหล การสูญเสียโดยอุบัติเหตุ ซึ่งเข้าข้อยกเว้นตามกฎข้อบังคับนี้
ต้องลงบันทึกในบันทึกการจัดการขยะถึงพฤติการณ์และเหตุแห่งการนั้น
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ข้อ ๙ เรือที่บรรทุกคนตั้งแต่ ๑๕ คนขึ้นไป ซึ่งเดินเรือในเส้นทางที่มีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
ตามข้อกําหนดในอนุสัญญา ให้ได้รับยกเว้นข้อกําหนดตามข้อ ๘ ของกฎข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๐ ข้อกําหนดในการทิ้งขยะ
(๑) ห้ามเรือที่อยู่ภายในทะเลนอกเขตพื้นที่กําหนดพิเศษ ทิ้งขยะจากเรือลงสู่ทะเล เว้นแต่
กรณีต่อไปนี้
(ก) เรือนั้นอยู่ในขณะเดินเรือตามเส้นทาง และ
(ข) เป็นการทิ้งขยะประเภทต่าง ๆ ตามเงื่อนไข ดังนี้
๑) ของเสียจากอาหารซึ่งผ่านเครื่องบดหรือเครื่องปั่น (Comminuter or grinder)
ที่มีขนาดช่องตะแกรงไม่เกินกว่า ๒๕ มิลลิเมตร ให้ทิ้งห่างจากแผ่นดินที่ใกล้ที่สุด อย่างน้อย ๓ ไมล์ทะเล
๒) ของเสี ย จากอาหารซึ่ ง ไม่ ผ่ า นเครื่ อ งบดหรื อ เครื่ อ งปั่ น ที่ มี ข นาดช่ อ งตะแกรง
ไม่เกินกว่า ๒๕ มิลลิเมตร ให้ทิ้งห่างจากแผ่นดินที่ใกล้ที่สุด อย่างน้อย ๑๒ ไมล์ทะเล
๓) เศษสิ น ค้ า ที่ ไ ม่ มี ส ารที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มทางทะเล ให้ ทิ้ ง ห่ า งจาก
แผ่นดินที่ใกล้ที่สุด อย่างน้อย ๑๒ ไมล์ทะเล
๔) ซากสัตว์ ให้ทิ้งห่างจากแผ่นดินที่ใกล้ที่สุด ให้มากที่สุดเท่าที่สามารถกระทําได้
๕) สารทํา ความสะอาด (Cleaning agents) น้ํา ล้ า งเรื อ (Wash water)
ในระวางสิ น ค้ า หรื อ พื้ น ดาดฟ้ า ให้ ทิ้ ง ได้ เมื่ อ สารเหล่ า นั้ น ไม่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มทางทะเล
และเป็นไปตามแนวทางขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
การทิ้งขยะประเภทใดปะปนหรือรวมเข้ากับขยะประเภทอื่นที่ห้ามทิ้งลงสู่ทะเล หรือมีข้อกําหนด
ในการทิ้งแตกต่างกัน ให้นําข้อกําหนดที่เข้มงวดกว่ามาใช้บังคับ
(๒) ห้ามแท่นลอยน้ําและแท่นอยู่กับที่ซึ่งใช้ในการสํารวจ แสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ใต้ทะเล และเรือที่จอดเทียบหรืออยู่ห่างจากแท่นลอยน้ําหรือแท่นอยู่กับที่ในระยะไม่เกิน ๕๐๐ เมตร
ทิ้งขยะลงสู่ทะเล เว้นแต่เป็นการทิ้งของเสียจากอาหารซึ่งผ่านเครื่องบดหรือเครื่องปั่นที่มีขนาดช่องตะแกรง
ไม่เกินกว่า ๒๕ มิลลิเมตร โดยให้ทิ้งได้ในระยะห่างจากแผ่นดินที่ใกล้ที่สุด อย่างน้อย ๑๒ ไมล์ทะเล
(๓) ห้ามเรือที่อยู่ภายในทะเลในเขตพื้นที่กําหนดพิเศษ ทิ้งขยะจากเรือลงสู่ทะเล เว้นแต่กรณีต่อไปนี้
(ก) เรืออยู่ในขณะเดินเรือตามเส้นทาง และ
(ข) เป็นการทิ้งขยะประเภทต่าง ๆ ตามเงื่อนไข ดังนี้
๑) ของเสียจากอาหารซึ่งผ่านเครื่องบดหรือเครื่องปั่นที่มีขนาดช่องตะแกรงไม่เกินกว่า
๒๕ มิลลิเมตร ให้ทิ้งห่างจากแผ่นดินที่ใกล้ที่สุด อย่างน้อย ๑๒ ไมล์ทะเล โดยของเสียจากอาหาร
ต้องไม่ปนกับขยะประเภทอื่น
๒) เศษสินค้า สารทําความสะอาด น้ําล้างระวางเรือ ให้ทิ้งห่างจากแผ่นดินที่ใกล้ที่สุด
อย่างน้อย ๑๒ ไมล์ทะเล โดยสารเหล่านั้นต้องไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล ตามแนวทางของ
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
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๓) สารทํา ความสะอาด (Cleaning agents) น้ํา ล้ า งเรื อ (Wash water)
ในระวางสินค้าหรือพื้นดาดฟ้า ให้ทิ้งได้ เมื่อสารเหล่านั้นต้องไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล
และเป็นไปตามแนวทางขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
(ค) เส้นทางเดินเรือจากเมืองท่าต้นทางไปยังเมืองท่าปลายทาง ต้องอยู่ภายในเขตพื้นที่
กําหนดพิเศษ โดยตลอดเส้นทางและในเมืองท่าเหล่านั้นไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับรองรับขยะ
การทิ้ ง ขยะประเภทใดปะปนหรื อ รวมเข้ า กั บ ขยะประเภทอื่ น ที่ ห้ า มทิ้ ง ลงสู่ ท ะเล
หรือมีข้อกําหนดในการทิ้งแตกต่างกัน ให้นําข้อกําหนดที่เข้มงวดกว่ามาใช้บังคับ
(๔) ข้อกําหนดในการทิ้งขยะ ไม่ใช้บังคับในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) การทิ้งที่จําเป็นต้องกระทําเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของเรือ
และบุคคลบนเรือ หรือเพื่อรักษาชีวิตในทะเล
(ข) การรั่วไหลของขยะโดยอุบัติเหตุ เนื่องมาจากความเสียหายของเรือหรืออุปกรณ์
ทั้งนี้ ต้องได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควร ทั้งก่อนและหลังจากเกิดความเสียหาย เพื่อป้องกันหรือลดการรั่วไหล
ให้น้อยที่สุด
(ค) การสูญเสียเครื่องมือประมงจากเรือโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ ต้องได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควร
เพื่อป้องกันหรือลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด
(ง) การทิ้งเครื่องมือประมงจากเรือที่จําเป็นต้องกระทําเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษา
สิ่งแวดล้อมทางทะเล หรือเพื่อความปลอดภัยของเรือและบุคคลบนเรือ
(๕) หากการเก็บของเสียจากอาหารไว้บนเรือจะส่งผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพของบุคคลบนเรือ
ให้สามารถทิ้งของเสียจากอาหารจากเรือลงสู่ทะเลได้ แม้ว่าเรือนั้นไม่อยู่ในขณะเดินเรือก็ตาม
ข้อ ๑๑ การตรวจเรือตามกฎข้อบังคับนี้ ให้กระทําโดยเจ้าพนักงานตรวจเรือของกรมเจ้าท่า
หรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากกรมเจ้าท่า ในกรณีที่กรมเจ้าท่ามอบหมายให้บุคคลหรือนิติบุคลอื่นใด
เป็น ผู้ต รวจสอบแทนเฉพาะแห่ ง กรมเจ้า ท่า ผู้มอบหมายต้ องรั บผิ ดชอบในความถู กต้ องสมบู รณ์ ของ
การตรวจสอบนั้น
ข้อ ๑๒ เมื่อการตรวจเรือเสร็จสิ้นลง และพบว่า อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ (Equipment)
และการจัดการ (Arrangements) เป็นไปตามข้อกําหนดของอนุสัญญา กฎข้อบังคับนี้และกฎข้อบังคับ
สําหรับการตรวจเรือที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้ออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือ หรือเอกสารรับรองการตรวจ
หรือรับรองข้อเท็จจริง (State of Fact) ให้แก่เรือได้
กรณีเจ้าพนักงานตรวจเรือของกรมเจ้าท่าหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับ พบว่าเรือ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือการจัดการ ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสาระสําคัญ หรือพบว่าเรือไม่มีสภาพ
ที่เหมาะสมแก่การเดินทางออกสู่ทะเลและอาจเกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล ให้กําหนดมาตรการแก้ไข
หากเรือนั้นไม่ดําเนินการแก้ไข ให้แจ้งกรมเจ้าท่าทราบโดยมิล่าช้า

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๙ ก

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ข้อ ๑๓ กรมเจ้ า ท่ า สามารถอนุ ญ าตให้ ติ ด ตั้ ง ส่ ว นประกอบ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ
เครื่องใช้ใด ๆ ในเรือ ทดแทนสิ่งที่กําหนดตามอนุสัญญาและข้อกําหนดของกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือได้
หากส่วนประกอบ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้นั้นมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสิ่งที่กําหนดไว้
เมื่ ออนุ ญาตให้ ใช้ส่ วนประกอบ วัสดุ อุ ปกรณ์ เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ ใดทดแทนสิ่ งที่ กํ าหนดไว้
ให้กรมเจ้าท่ารายงานต่อองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
ข้อ ๑๔ ให้อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นผู้รักษาการตามกฎข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ศรศักดิ์ แสนสมบัติ
อธิบดีกรมเจ้าท่า

