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ประกาศกรมเจ้าท่า
ที่ ๑๓๔/๒๕6๔
เรื่อง มาตรการความปลอดภัย การป้องกันและขจัดมลพิษทางน้า
เนื่องจากนา้ มัน เคมีภัณฑ์ และสารที่เป็นอันตรายประจ้าท่าเรือ
เนื่องจากกิจกรรมของท่าเรือขนถ่ายน้ามัน เคมีภัณฑ์ และสารที่เป็นอันตราย รวมทังท่าเรือ
ขนถ่ า ยสิ น ค้ า ทั่ ว ไป อาจก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หามลพิ ษ ทางน้ า จากการรั่ ว ไหลของสิ่ ง เหล่ า นี ท้ า ให้ เกิ ด
ความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมทางน้า ดังนัน เพื่อเป็นการป้องกันน้ามัน เคมีภัณฑ์ หรือสารที่เป็นอันตราย
ที่อาจเกิดการรั่วไหลลงสู่แม่น้า ล้าคลอง บึง อ่างเก็บน้า ทะเลสาบ หรือทะเลในน่านน้าไทย ซึ่งท้าให้
คุณ ภาพน้ าเสื่ อมโทรมลงและส่งผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม และเพื่ อปฏิ บั ติให้ เป็ น ไปตามอนุสั ญ ญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการเตรียมการ การป้ องกัน การก้าจัด และความร่วมมื อเพื่ อขจัดมลพิ ษทางทะเล
เนื่องจากน้ามัน ค.ศ. ๑๙๙๐ (International Convention on Oil Pollution Preparedness,
Response and Co-operation, 1990 หรือ OPRC) รวมตลอดถึงพิธีสาร ค.ศ. ๒๐๐๐ ว่าด้วย
การเตรียมการ การปฏิบัติการ และความร่วมมือในอุบัติเหตุทางมลพิษอันเกิดจากสารอันตรายและมีพิษ
(Protocol on Preparedness, Response and Co-operation to pollution Incidents by
Hazardous and Noxious Substances 2000 (OPRC-HNS Protocal 2000) ขององค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO)
เพื่อให้ เป็น ไปตามมาตรา ๔๖ ทวิ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๑๙ ทวิ และมาตรา ๒๐๔
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้ า ไทย พระพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๕๖ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงวางแนวทางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย การป้องกันและขจัดมลพิษทางน้า
เนื่องจากน้ามัน เคมีภัณฑ์ และสารที่เป็นอันตรายประจ้าท่าเรือ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๔๑๑/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๓
ข้อ ๒ ในประกาศฉบับนี
“สารที่เป็นอันตราย” หมายความว่า น้ามันหรือสารอื่นใด ซึ่งเมื่อปล่อยทิงลงสู่ทะเลแล้ว
อาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุ ษย์และสิ่งมีชีวิตในทะเล หรือก่ อให้เกิดความเสียหายต่อความงาม
ตามธรรมชาติ หรือรบกวนการใช้ประโยชน์อื่น ๆ อันชอบด้วยกฎหมายจากทะเล ตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่า
ประกาศก้าหนด
“ท่าเรือที่มีความเสี่ยงสูง” หมายความว่า ท่าเรือ หรือทุ่นจอดเรือ (Single Point Mooring: SPM)
ส้าหรับขนถ่ายน้ามัน เคมีภัณฑ์ สารที่เป็นอันตราย
“ท่าเรือที่มีความเสี่ยงปานกลาง” หมายความว่า ท่าเรือสินค้าทั่วไป ท่าเรือสินค้าตู้คอนเทนเนอร์
ท่าเรือบรรทุกพาหนะล้อเลื่อน (Roll-on/Ro-off (RORO Cargo)) ท่าเรือสินค้าห้องเย็น ท่าเรือรับเรือ
อเนกประสงค์ ท่ าเรือ สิ น ค้ าเทกอง ท่ าเรือ รับ เรือ สิน ค้ าความเร็วสู ง (Cargo high-speed craft)
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ท่าเรือรับแท่นขุดเจาะเคลื่อนที่นอกชายฝั่ง (Mobile offshore drilling units) ท่าเรือขนถ่ายก๊าซ
และอู่เรือ
“ท่าเรือที่มีความเสี่ยงต่้า ” หมายความว่า ท่าเรือรับส่งคนโดยสาร ท่าเรือรับเรือโดยสาร
ความเร็วสูง ท่าเรือส้าราญกีฬา และท่าเรือประมง
ข้อ ๓ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่าเรือที่มคี วามเสี่ยงสูง ปฏิบัติตามมาตรการ ดังต่อไปนี
(๑) จัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าท่าเรือ เพื่อป้องกันและขจัดมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามัน
เคมีภัณฑ์และสารที่เป็นอันตราย ตามแนวทางที่กรมเจ้าท่าประกาศก้าหนด และต้องเสนอแผนปฏิบัติการฯ
ให้ ก รมเจ้าท่ าพิ จารณาเห็ น ชอบก่อ นน้ าไปใช้ป ฏิ บั ติ ซึ่ งแผนปฏิ บั ติ การฯ จะมี อ ายุ ค ราวละ ๓ ปี
นับถัดจากวันที่กรมเจ้าท่าได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
(๒) จัดการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครัง โดยแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบ
ก่อนการจัดฝึกซ้อม และรายงานผลการฝึกซ้อมให้กรมเจ้าท่าทราบหลังเสร็จสินการฝึกซ้อมแล้วทุกครัง
(๓) หลังจากเสร็จสินการฝึกซ้อม ต้องจัดให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการฯ หากมีความจ้าเป็น
ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ให้มีความเหมาะสม ต้องเสนอแผนปฏิบัติการฯ ที่ปรับปรุงแล้วนั น
ให้กรมเจ้าท่าพิจารณาเห็นชอบเช่นเดียวกับ (๑)
(๔) ก่อนการขนถ่ายน้ามัน เคมีภัณฑ์ หรือสารที่เป็นอันตรายทุกครัง ให้นายท่าและนายเรือ
ร่วมกันตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างเรือและท่าเรือตามแบบการตรวจสอบของข้อเสนอแนะในคู่มือ
ความปลอดภัยส้าหรับเรือบรรทุกน้ามันและท่าเรือขนถ่ายน้ามัน (International Safety Guide for
Oil Tankers & Terminals) และต้องเก็บรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
หรือหากกรณี ที่มีข้อโต้แ ย้งทางกฎหมายให้เก็บรักษาแบบการตรวจสอบนันไว้จนกว่าการด้าเนินการ
ทางกฎหมายจะแล้วเสร็จ
(๕) ในกรณี ก ารขนถ่ า ยน้ า มั น เคมี ภั ณ ฑ์ หรื อ สารที่ เป็ น อั น ตรายระหว่ า งเรื อ กั บ เรื อ
ให้นายเรือทังสองล้าร่วมกันตรวจสอบความปลอดภัยของเรือก่อนการขนถ่ายทุกครัง โดยให้ตรวจสอบ
ตามข้อก้าหนดในคู่มือการขนถ่ายระหว่างเรือกับเรือ (Ship to Ship Transfer Guide) ซึ่งจัดท้า
โดยหอการค้าระหว่างประเทศ (International Chamber of Shipping) และสภาผู้ค้าน้ ามันทางทะเล
ระหว่างประเทศ (Oil Companies International Marine Forum) และต้องเก็บรักษารายงาน
การตรวจสอบดังกล่าวไว้เพื่อการตรวจสอบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือหากกรณี ที่ มี
ข้อโต้แย้งทางกฎหมายให้เก็บรักษาแบบการตรวจสอบนันไว้จนกว่าการด้าเนินการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จ
(๖) ก่อนการขนถ่ายน้ามัน เคมีภัณฑ์ หรือสารที่เป็นอันตรายจากท่าเทียบเรือสู่เรือ หรือ
จากเรือสู่ท่าเทียบเรือ หรือจากเรือสู่เรือ ต้องติดตัง/วางทุ่นกักคราบน้ามัน เคมีภัณฑ์ หรือสารที่เป็น
อันตรายล้อมรอบล้าเรือให้เสร็จเรียบร้อยก่อนท้าการขนถ่ายทุกครัง และต้องมีภาชนะรองรับน้ามัน
เคมีภัณฑ์ หรือสารที่เป็นอันตรายที่อาจหยดรั่วไหลออกมาบริเวณหน้าแปลนรอยต่อของท่อสูบถ่าย
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(๗) จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ส้าหรับการขจัดมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามัน เคมีภัณฑ์ หรือ
สารที่เป็นอันตรายให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาที่ท้าการขนถ่ายตามแผนปฏิบัติการประจ้าท่าเรือเพื่อป้องกัน
และขจัดมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ ามัน เคมีภัณ ฑ์ และสารที่เป็นอันตรายที่ได้รับความเห็นชอบจาก
กรมเจ้าท่ าแล้ ว ทั งนี เครื่อ งมื ออุ ป กรณ์ ส้าหรับ การป้ องกัน และขจัด มลพิ ษ ทางน้าเนื่ องจากน้ ามั น
เคมีภัณฑ์ และสารที่เป็นอันตรายหรือทุ่นรับน้ามัน ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี
ข้อ ๔ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่าเรือที่มีความเสี่ยงปานกลาง ปฏิ บัติตามมาตรการ
ดังต่อไปนี
(๑) จัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าท่าเรือ เพื่อป้องกันและขจัดมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามัน
เคมีภัณฑ์ และสารที่เป็นอันตราย ตามแนวทางที่กรมเจ้าท่าประกาศก้าหนด และยื่นแผนปฏิบัติการฯ
ให้กรมเจ้าท่าทราบ
(๒) จัดการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฯ อย่ างน้อยปีละ ๑ ครัง โดยแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบ
ก่อนการจัดฝึกซ้อม และรายงานผลการฝึกซ้อมให้กรมเจ้าท่าทราบหลังเสร็จสินการฝึกซ้อมแล้วทุกครัง
(๓) หลังจากเสร็จสินการฝึกซ้อม ต้องจัดให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการฯ เพื่อปรับปรุง
แผนปฏิบัติการฯ ให้มีความเหมาะสม
(๔) ก่อนการขนถ่ายน้ามันเชือเพลิง ให้นายท่าและนายเรือร่วมกันตรวจสอบความปลอดภัย
ระหว่างเรือและท่าเรือตามแบบการตรวจสอบของข้อเสนอแนะในคู่มือความปลอดภัยส้าหรับเรือบรรทุก
น้ามันและท่าเรือขนถ่ายน้ามัน (International Safety Guide for Oil Tankers & Terminals)
และในกรณี ก ารขนถ่ ายน้ ามั น เชื อเพลิงระหว่างเรือ กั บ เรือ ให้ น ายเรือ ทั งสองล้ าร่วมกั น ตรวจสอบ
ความปลอดภั ยของเรือก่อนการขนถ่ายทุ กครัง โดยให้ต รวจสอบตามข้อก้าหนดในคู่มือการขนถ่าย
ระหว่ า งเรื อ กั บ เรื อ (Ship to Ship Transfer Guide) ซึ่ งจั ด ท้ า โดยหอการค้ า ระหว่ า งประเทศ
(International Chamber of Shipping) และสภาผู้ค้าน้ามันทางทะเลระหว่างประเทศ (Oil Companies
International Marine Forum) และต้องมีภาชนะรองรับน้ามันเชือเพลิงที่อาจหยดรั่วไหลออกมา
บริเวณหน้าแปลนรอยต่อของท่อสูบถ่าย
(๕) จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ส้าหรับการขจัดมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามัน เคมีภัณฑ์ และ
สารที่ เป็ น อั น ตรายให้ พ ร้ อ มใช้ ง านตลอดเวลาที่ ท้ า การขนถ่ า ยตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ้ า ท่ า เรื อ
เพื่อป้องกันและขจัดมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามัน เคมีภัณฑ์ และสารที่เป็นอันตราย ทังนี เครื่องมือ
อุปกรณ์ส้าหรับการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามัน เคมีภัณฑ์ และสารที่เป็นอันตราย
ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี
ข้อ ๕ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่าเรือที่มคี วามเสี่ยงต่้า ปฏิบัติตามมาตรการ ดังต่อไปนี
(๑) จัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าท่าเรือ เพื่อป้องกันและขจัดมลพิ ษทางน้าเนื่องจากน้ามัน
เคมีภัณฑ์ และสารที่เป็นอันตราย ตามแนวทางที่กรมเจ้าท่าประกาศก้าหนด และยื่นแผนปฏิบัติการฯ
ให้กรมเจ้าท่าทราบ
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(๒) จัดการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครัง โดยแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบ
ก่อนการจัดฝึกซ้อม และรายงานผลการฝึกซ้อมให้กรมเจ้าท่าทราบหลังเสร็จสินการฝึกซ้อมแล้วทุกครัง
(๓) หลังจากเสร็จสินการฝึกซ้อม ต้องจัดให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการฯ เพื่อปรับปรุง
แผนปฏิบัติการฯ ให้มีความเหมาะสม
(๔) ก่อนการขนถ่ายน้ามันเชือเพลิง ให้นายท่าและนายเรือร่วมกันตรวจสอบความปลอดภัย
ระหว่างท่าและเรือ และต้องมีภาชนะรองรับน้ามันเชือเพลิงที่อาจหยดรั่วไหลออกมาบริเวณหน้าแปลน
รอยต่อของท่อสูบถ่าย
(๕) จัด เตรียมเครื่องมื ออุ ป กรณ์ ส้ าหรับ การขจัด มลพิ ษ ทางน้ าเนื่ องจากน้ ามั น เคมีภั ณ ฑ์
และสารที่ เป็น อัน ตรายให้ พร้อมใช้งานตลอดเวลาที่ท้ าการขนถ่ายตามแผนปฏิบั ติการประจ้าท่าเรือ
เพื่อป้องกันและขจัดมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามัน เคมีภัณฑ์ และสารที่เป็นอันตราย ทังนี เครื่องมือ
อุปกรณ์ส้าหรับการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามัน เคมีภัณฑ์ และสารที่เป็นอันตราย
ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี
ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรการตามประกาศนี ให้กระท้าโดยเจ้าพนักงานตรวจท่าของ
กรมเจ้าท่า หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมาย
ข้อ ๗ มาตรการตามประกาศฉบับนี กรมเจ้าท่าจะใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณา
ออกหนั งสือรับรองการตรวจสภาพท่าตามระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการรับรอง
การตรวจสภาพท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้า ท่าเทียบเรือ พ.ศ. ๒๕๕๗ หากเจ้าของหรือ
ผู้ ค รอบครองท่ า เที ย บเรื อ หรื อ ผู้ ใดฝ่ า ฝื น หรื อ ละเลยไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการของประกาศฉบั บ นี
กรมเจ้าท่าอาจพิจารณาด้าเนินการตามมาตรา ๔๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย
พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
ข้อ ๘ ให้ ถือว่ามาตรการความปลอดภัยตามประกาศนี เป็นเกณฑ์ในการพิจารณากรณี
ท่ า เที ย บเรือ มี ส ภาพไม่ ป ลอดภั ย ในการใช้ หรือ อาจเกิ ด อั น ตรายแก่ ป ระชาชนหรื อ แก่ ก ารเดิ น เรื อ
ตามมาตรา ๔๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทังนี ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4
วิทยา ยาม่วง
อธิบดีกรมเจ้าท่า

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 134/๒๕๖๔
เรื่อง มาตรการความปลอดภัย การป้องกันและขจัดมลพิษทางน้า
เนื่องจากนา้ มัน เคมีภัณฑ์ และสารที่เป็นอันตรายประจ้าท่าเรือ
แผน/อุปกรณ์ ป้องกันและขจัดมลพิษทางน้า
ท่าเรือที่มีความเสี่ยงสูง
แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกัน และขจั ดมลพิษ
ท่าเรือขนถ่ายน้ามัน หรือ ท่า เรือ ขนถ่า ย
ทางน้าเนื่องจากน้า มันเคมีภัณฑ์ หรื อสารที่ เคมีภ ัณ ฑ์ หรือ ทุ่น รับ น้า มัน ต้อ งจัด ท้า
เป็นอันตรายประจ้าท่าเรื อ
แผนปฏิบ ัต ิก ารฯ เสนอให้ก รมเจ้า ท่า
พิจารณาเห็นชอบ ซึ่งมีอายุคราวละ ๓ ปี

ท่าเรือที่มีความเสี่ยงปานกลาง
ท่า เ รือ สิน ค้า ทั ่ว ไ ป ท่า เ รือ สิน ค้า ตู้
คอนเทนเนอร์ ท่า เรือ บรรทุก พาหนะ
ล้อ เลื่อ น ท่า เรือ สิน ค้า ห้อ งเย็น ท่า เรือ
รับ เรือ อเนกประสงค์ ท่า เรือ สิน ค้า เท
กอง ท่ า เรื อ รั บ เรื อ สิ น ค้ า ความเร็ ว สู ง
ท่าเรือรับแท่นขุดเจาะเคลื่อนที่นอกชายฝั่ง
ท่าเรือขนถ่ายก๊าซ และอู่เ รือ ต้อ งจัด ท้า
แผนปฏิบ ัต ิก ารฯ และยื ่น แผนปฏิบ ัติ
การฯ ให้กรมเจ้าท่าทราบ
๑. ทุ่นกักคราบน้ามัน (Boom) พร้อมอุปกรณ์ ต้องมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓ เท่าของ ต้องมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของ
ประกอบที่จ้าเป็นส้าหรับการใช้งาน
ความยาวเรื อ สู ง สุ ด ที่ เ ข้ า เที ย บท่ า และ ความยาวเรือสูงสุดที่เข้าเทียบท่า
ต้องเพียงพอต่อการป้องกันการแพร่กระจาย
ของคราบน้ามันหากเกิดเหตุรั่วไหล
๒. ทุ่นกักคราบน้ามันชายหาด (Beach
*เฉพาะที่มีอาณาเขตติดต่อกับชายหาด* *เฉพาะที่มีอาณาเขตติดต่อกับชายหาด*
Boom) พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่จ้าเป็น
ต้องมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของ ต้องมีความยาวรวมไม่น้อยกว่าระยะทาง
ส้าหรับการใช้งาน
ระยะทางที่ น้ าขึ้ น สู ง สุ ด และน้ าลงต่ าสุ ด ที่น้าขึ้นสูงสุดและน้าลงต่าสุดบนชายหาด
บนชายหาด
๓. เครื่องเก็บคราบน้ามัน (Skimmer) พร้อม ต้ อ งมี อั ต ราการเก็ บ คราบน้ ามั น (ไม่ นั บ ต้ อ งมี อั ต ราการเก็ บ คราบน้ ามั น (ไม่ นั บ
อุปกรณ์ประกอบที่จ้าเป็นส้าหรับการใช้งาน รวมน้า) ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลู กบาศก์เมตร รวมน้า) ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลู กบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง
ต่อชั่วโมง

ท่าเรือที่มีความเสี่ยงต่้า
ท่า เรือ รับ ส่ง คนโดยสาร ท่า เรือ รับ เรือ
โดยสารความเร็ว สูง ท่า เรือ ส้า ราญกีฬา
และท่า เรือ ประมง ต้อ ง จัด ท้ า แ ผ น
ปฏิบัติก ารฯ และยื่น แผนปฏิบัติก ารฯ
ให้กรมเจ้าท่าทราบ

ต้ อ งมี ค วามยาวเหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ
แผนปฏิบัติการฯ ประจาท่าเรือ
*เฉพาะที่มีอาณาเขตติดต่อกับชายหาด*
อาจจัดให้มีตามความเหมาะสมสอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการฯ ประจาท่าเรือ
อาจจัดให้มีตามความเหมาะสมสอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการฯ ประจาท่าเรือ

แผน/อุปกรณ์ ป้องกันและขจัดมลพิษทางน้า
ท่าเรือที่มีความเสี่ยงสูง
๔. ภาชนะกักเก็บคราบน้ามันชั่วคราว
ต้องมีความจุรวมไม่น้อยกว่า ๔๐ ลูกบาศก์
(Temporary Storage) พร้อมปั๊มสูบถ่าย เมตร พร้ อ มปั๊ ม ที่ มี อั ต ราการสู บ ถ่ า ยไม่
และท่อทาง
น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และ
ต้ อ งสามารถจัด หาเพิ ่ม เติม ได้ อ ย่ า ง
เพียงพอ
๕. วัสดุดูดซับคราบน้ามัน (Absorbent
๕.๑ ชนิดทุ่น (Absorbent Boom) ความ
Material)
ยาวรวมไม่น้อยกวา ๑๐๐ เมตร
๕.๒ ชนิดแผ่น (Absorbent Pads) ขนาด
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๔๕x๔๕ เซนติ เ มตร รวม
จานวนไม่น้อยกวา ๒๐๐ แผ่น หรือชนิด
ม้ ว น (Absorbent Role) มี พื้ น ที่ ร วมไม่
น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร
๖. สารเคมีขจัดคราบน้ามัน (Dispersant)
ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมเครื่องฉีด
ตามประกาศรายชื่อโดยกรมควบคุมมลพิษ พ่นแรงดันสูงได้ไกลไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
พร้อมเครื่องฉีดพ่น
๗. ชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)
ไม่น้อยกว่า ๔๐ ชุด

ท่าเรือที่มีความเสี่ยงปานกลาง
ท่าเรือที่มีความเสี่ยงต่้า
ต้องมีความจุรวมไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์ ต้องมีความจุรวมไม่น้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตร
เมตร และปั๊ ม ต้ อ งมี อั ต ราการสู บ ถ่ า ยไม่ และต้องมีอุปกรณ์สาหรับถ่ายเทคราบน้ามัน
น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
อย่างเหมาะสม
๕ . ๓ ช นิ ด ทุ่ น ( Absorbent Boom)
ความยาวรวมไม่น้อยกวา ๕๐ เมตร
๕.๔ ชนิดแผ่น (Absorbent Pads) ขนาด
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๔๕x๔๕ เซนติ เ มตร รวม
จานวนไม่น้อยกวา ๑๐๐ แผ่น หรือชนิด
ม้ ว น (Absorbent Role) มี พื้ น ที่ ร วมไม่
น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร พร้อมเครื่องฉีด
พ่นแรงดันสูงได้ไกลไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร

๕.๓ ชนิดทุ่น (Absorbent Boom) ความยาว
รวมไม่น้อยกวา ๒๐ เมตร
๕.๔ ชนิดแผ่น (Absorbent Pads) ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๔๕x๔๕ เซนติเมตร รวมจานวน
ไม่น้อยกวา ๔๐ แผ่น

ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชุด

ไม่น้อยกว่า ๕ ชุด

ไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร พร้อมเครื่องฉีดพ่น
ด้วยแรงคนหรือที่มีประสิทธิภาพดีกว่า

