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ระเบียบการทาเรือแหงประเทศไทย 
วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเขาและสงออกสินคาอันตรายของทาเรือกรุงเทพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเขาและสงออกสินคาอันตรายของทาเรือกรุงเทพมีความเหมาะสม  
สอดคลองกับขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตรายทางทะเล  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  (๒)  
แหงพระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๔๙๔  จึงใหวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบการทาเรือแหงประเทศไทย  วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
นําเขาและสงออกสินคาอันตรายของทาเรือกรุงเทพ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๐  เปนตนไป 
ขอ ๓ นับแตวันที่ใชระเบียบนี้ใหยกเลิกระเบียบ  คําส่ัง  หรือประกาศอื่นใดที่ขัด  หรือแยงกับ

ระเบียบนี้   
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กทท.”  หมายความวา  การทาเรือแหงประเทศไทย 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการ  การทาเรือแหงประเทศไทย 
“ทกท.”  หมายความวา  ทาเรือกรุงเทพ 
“เขตทาเรือกรุงเทพ”  หมายความวา  พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  หลักผูกเรือกลางน้ํา

คลองเตย  (Dolphin)  หลักที่  ๑  -  ๓๖  และทาเทียบเรือชายฝงและเรือลําเลียง 
“IMO”  หมายความวา  องคการทางทะเลระหวางประเทศ  (International  Maritime  Organization) 
“IMDG  Code”  หมายความวา  ประมวลขอบังคับวาดวยการขนสงสินคาอันตรายทางทะเล  

(International  Maritime  Dangerous  Goods  Code)  ซ่ึงกําหนดโดย  IMO 
“สินคาอันตราย”  หมายความวา  ส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายไดตามที่  IMO  กําหนดไวใน  

IMDG  Code 
“UN  No.”  หมายความวา  หมายเลขสหประชาชาติ  (United  Nation  Number)  ของวัตถุอันตราย

แสดงหมายเลขลําดับ  (Serial  Number)  ที่กําหนดขึ้นมาสําหรับส่ิงของหรือสารที่อยูภายใตระบบของ
สหประชาชาติ  กําหนดเปนตัวเลขส่ีหลัก 

“สินคาอันตรายกลุมที่  ๑”  หมายความวา  สินคาอันตรายที่หามบรรทุกหรือขนถายในเขตทาเรือกรุงเทพ 
“สินคาอันตรายกลุมที่  ๒”  หมายความวา  สินคาอันตรายรายแรง 
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“สินคาอันตรายกลุมที่  ๓”  หมายความวา  สินคาอันตรายนอกเหนือจากที่กําหนดไวในกลุมที่  ๑  และ  ๒ 
“ร.พ.ท.”  หมายความวา  โรงพักสินคาเพื่อตรวจปลอยของขาเขาและการบรรจุของขาออกที่ขนสง

โดยระบบคอนเทนเนอรนอกเขตทําเนียบทาเรือ  (Inland  Container  Depot) 
“ความเสี่ยงอันตรายรอง”  หมายความวา  หมายเลขประเภท  หรือประเภทยอยของความเสี่ยงอันตรายรอง 
“ชื่อที่ถูกตองในการขนสง”  หมายความวา  ชื่อของสินคาอันตราย  (Proper  Shipping  Name) 
“Waste”  หมายความวา  ของเสียตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด 
“EMPTY  UNCLEANED”  หมายความวา  ภาชนะเปลาและตูสินคาเปลาที่ผานการบรรจุสินคาอันตราย

และยังมิไดทําความสะอาด 
“ฉลาก”  หมายความวา  สัญลักษณที่เปนรูปภาพซ่ึงติดไวที่หีบหอเพื่อแสดงความเปนอันตราย

ของวัตถุอันตรายในการขนสง  โดยมีขนาด  ลักษณะและขอความตามขอกําหนดการขนสงวัตถุอันตราย 
“ปาย”  หมายความวา  ส่ิงที่ทําข้ึนประกอบดวยสัญลักษณที่เปนรูปภาพซ่ึงติดไวบนผิวนอกของแท็งก

ที่ยกและเคลื่อนยายได  แท็งกติดตรึง  ตูสินคาหรือพาหนะ  เพื่อแสดงความเปนอันตรายของวัตถุอันตราย 
ในการขนสง  โดยมีขนาด  ลักษณะและขอความตามขอกําหนดการขนสงวัตถุอันตราย 

“เคร่ืองหมาย”  หมายความวา  ส่ิงที่ทําข้ึนประกอบดวยชื่อที่ถูกตองของวัตถุอันตรายและ
หมายเลขสหประชาชาติ  รวมทั้งสัญลักษณหรือขอความอื่นใดนอกเหนือจากที่กําหนดไวในฉลากและปาย  
ซ่ึงติดไวที่หีบหอหรือบนผิวนอกของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  แท็งกติดตรึง  ตูสินคาหรือพาหนะ  
เพื่อเตือนถงึอันตรายของวัตถุอันตรายนั้น 

“นอกเวลาทํางานปกติ”  หมายความวา  การทํางานนอกหรือเกินกําหนดเวลาทํางานปกติในวัน
ทํางานหรือวันหยุดตามที่  กทท.  กําหนด   

ขอ ๕ ใหผูอํานวยการทาเรือกรุงเทพ  รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  และมีอํานาจ
กําหนดวิธีปฏิบัติแลวรายงานใหผูอํานวยการทราบ 

หมวด  ๑ 
การแบงประเภทของสินคาอันตรายของทาเรือกรุงเทพ 

 
 

ขอ ๖ สินคาอันตรายแบงออกเปน  ๙  ประเภท  ตาม  IMDG  Code  กําหนดปรากฏตามตาราง
แบงกลุมแนบทายระเบียบนี้  ไดแก 

  ๖.๑ ประเภทที่  ๑  วัตถุระเบิด  (Explosives) 
  ๖.๒ ประเภทที่  ๒  กาซ  (Gases) 
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  ๖.๓ ประเภทที่  ๓  ของเหลวไวไฟ  (Flammable  liquids) 
  ๖.๔ ประเภทที่  ๔  ของแข็งไวไฟ  สารที่ลุกไหมไดเอง  สารที่เปยกน้ําจะเกิดกาซไวไฟ  

(Flammable  solids  ;  substances  liable  to  spontaneous  combustion  ;  substances  which,  in  contact  
with  water,  emit  flammable  gases) 

  ๖.๕ ประเภทที่  ๕  สารออกซิไดซและสารอินทรียเปอรออกไซด  (Oxidizing  
substances  and  organic  peroxides) 

  ๖.๖ ประเภทที่  ๖  สารพิษและสารแพรเชื้อ  (Toxic  and  infectious  substances) 
  ๖.๗ ประเภทที่  ๗  วัสดุกัมมันตรังสี  (Radioactive  material) 
  ๖.๘ ประเภทที่  ๘  สารกัดกรอน  (Corrosive  substances) 
  ๖.๙  ประเภทที่  ๙  สารอันตรายเบ็ดเตล็ดและอันตรายตอส่ิงแวดลอม  (Miscellaneous  

dangerous  substances  and  articles) 
ขอ ๗ สินคาอันตรายที่กําหนดไวตามระเบียบนี้  หากมีการยกเลิกหรือเพิ่มเติมใหเปนไป

ตามประกาศของหนวยงานราชการไทยที่เกี่ยวของ  หรือ  IMDG  Code  กําหนด 
หมวด  ๒ 

สินคาอันตรายขาเขา 
 

 

ขอ ๘ ใหเจาของหรือตัวแทนเจาของเรือ  ซ่ึงประสงคจะนําสินคาอันตรายเขามาในเขต
ทาเรือกรุงเทพ  ดําเนินการดังนี้ 

  ๘.๑ ย่ืนแบบรายงานสินคาอันตราย  (คสอ.  04)  ตามแบบแนบทายระเบียบนี้ 
ที่แผนกควบคุมสินคาอันตราย  กองบริหารงานทั่วไป  ทกท.  กอนเรือเทียบทาไมนอยกวา  ๙  ชั่วโมง 

  ๘.๒ รายการตามแบบขอ  ๘.๑  ตองมีรายละเอียดประกอบดวย 
   ๘.๒.๑ ลําดับที่  (Item  No.) 
   ๘.๒.๒ เลขที่ใบตราสง  (B/L  No.) 
   ๘.๒.๓ จํานวนหีบหอ  (No.  of  Packages) 
   ๘.๒.๔ ชื่อสินคา  (Proper  Shipping  Name) 
   ๘.๒.๕ น้ําหนัก  (Net  Weight) 
   ๘.๒.๖ ประเภทของสินคาอันตราย  (Class)  และ  UN  No. 
   ๘.๒.๗ จุดวาบไฟ  (Flash  Point) 
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   ๘.๒.๘ กลุมการบรรจุ  (Packaging  Group) 
   ๘.๒.๙ หมายเลขตูสินคา  (Container  No.) 
   ๘.๒.๑๐ สถานภาพของตูสินคา  (Status) 
   ๘.๒.๑๑ ชื่อและที่อยูผูนําเขา  (Consignee’s  Name  &  Address) 
   ๘.๒.๑๒ ลงชื่อกํากับในเอกสารทุกหนา 
   ๘.๒.๑๓ แนบเอกสารขอมูลความปลอดภัย  (Safety  Data  Sheet)  ตามที่  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  กําหนด  หรือเอกสารอื่นที่มีรายละเอียดขอมูลของ
สินคาอันตรายแตละรายการไวดวย 

ขอ ๙ สินคาอันตรายขาเขาตามหมวด  ๑  แบงออกเปน  ๓  กลุม  ตามตารางแบงกลุมสินคา
อันตรายของ  ทกท.  แนบทายระเบียบนี้ 

ขอ ๑๐ สินคาอันตรายทุกประเภทที่มีความเสี่ยงอันตรายรองอยูในกลุมที่  ๑  และ  ๒  ใหถือ
เปนสินคาอันตรายกลุมที่  ๒   

ขอ ๑๑ สินคาอันตรายกลุมที่  ๑  ไมอนุญาตใหทําการขนถายในเขตทาเรือกรุงเทพ  เวนแต
สินคาอันตรายนั้นเปนสวนประกอบของเครื่องจักรใหทําการขนถายได  แตไมรับฝากเก็บตองนําออก
จากเขตทาเรือกรุงเทพทันทีที่ขนถายข้ึนจากเรือ 

ขอ ๑๒ สินคาอันตรายกลุมที่  ๒  ใหทําการขนถายในเขตทาเรือกรุงเทพได  แตไมรับฝากเกบ็
ตองนําออกจากเขตทาเรือกรุงเทพทันทีที่ขนถายข้ึนจากเรือ  เวนแต 

  ๑๒.๑ สินคาอันตรายประเภทสินคาผานแดน  และผานทา  ใหนําสินคาไปฝากเก็บ
ไวในพื้นที่ที่  ทกท.  กําหนด 

  ๑๒.๒ สินคาอันตรายตามรายการตอไปนี้ใหฝากเก็บไวในพื้นที่ที่กําหนด  ไดแก 
    ๑๒.๒.๑ ผลิตภัณฑสําเร็จรูป  เชน  เคร่ืองสําอาง  น้ํายาลบคําผิด  ฯลฯ 
    ๑๒.๒.๒ Aerosols  ประเภทยอย  ๒.๑  ประเภทยอย  ๒.๓  UN  No.  ๑๙๕๐ 
    ๑๒.๒.๓ Lighter  or  lighter  refills  ประเภทยอย  ๒.๑  UN  No.  ๑๐๕๗ 
    ๑๒.๒.๔ Receptacles,  Small,  Containing  Gas  ประเภทยอย  ๒.๑  และ

ประเภทยอย  ๒.๓  UN  No.  ๒๐๓๗   
    ๑๒.๒.๕ สินคาอันตรายที่เปนสวนประกอบของเครื่องจักร 
    ๑๒.๒.๖ สินคาอันตรายที่น้ําหนักสุทธิไมเกิน  ๒,๐๐๐  กิโลกรัม 
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  ทั้งนี้  สินคาอันตรายตามขอนี้  ที่ผานพิธีการทางศุลกากรและชําระคาภาระตาง  ๆ  
แก  กทท.  เรียบรอยแลว  แตไมสามารถนําสินคาออกนอกเขตทาเรือกรุงเทพได  เนื่องจากรถบรรทุก 
ติดเวลาไมสามารถวิ่งในกรุงเทพมหานครได  ใหนํารถบรรทุกไปจอดไวในพื้นที่ที่กําหนด 

ขอ ๑๓ สินคาอันตรายกลุมที่  ๓  ใหทําการขนถายในเขตทาเรือกรุงเทพได  และรับฝากเก็บ
ไวในพื้นที่ที่กําหนด  โดยมีระยะเวลาในการฝากเก็บไมเกิน  ๕  วันทําการนับจากวันเสร็จส้ินการขนถาย  
เวนแตสินคาที่บรรทุกมากับเรือสินคาทั่วไปที่ไมไดบรรจุในตูสินคาและมีน้ําหนักสุทธิมากกวา   
๒๐,๐๐๐  กิโลกรัม  ตองขอทําพิธีการขนถายขางลํา  (Overside) 

ขอ ๑๔ สินคาอันตรายดังตอไปนี้  หามเปดตูสินคาเพื่อสงมอบสินคาหนาตู 
  ๑๔.๑ Carbon  Black  ประเภทยอย  ๔.๒  UN  No.  ๑๓๖๑  และ  UN  No.  ๑๓๖๒ 
  ๑๔.๒ Paraformaldehyde  ประเภทยอย  ๔.๑  UN  No.  ๒๒๑๓ 
  ๑๔.๓ สินคาอันตรายกลุมที่  ๓  เจาของเดียวที่มีจํานวนตูสินคามากกวา  ๓๐  TEU   

(Twenty  -  Foot  Equivalent  Unit) 
ขอ ๑๕ หากเจาของหรือตัวแทนเจาของสินคา  เพิกเฉยหรือละเลยโดยไมนําสินคาอันตราย

ออกจากเขตทาเรือกรุงเทพ  ภายในกําหนด  ๕  วันทําการนับจากวันเสร็จส้ินการขนถาย  กทท.  อาจใช
สิทธิตามขอตกลงที่ทําไวกับ  ร.พ.ท.  โดยใหผูประกอบการ  ร.พ.ท.  รับชวงนําสินคาอันตรายออกจาก
เขตทาเรือกรุงเทพ  โดยเจาของหรือตัวแทนเจาของสินคาตองรับมอบสินคาพรอมทั้งชําระคาภาระ   
คาขนสง  และคาใชจายอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของใหแก  ผูประกอบการ  ร.พ.ท.  ทั้งหมด 

หมวด  ๓ 
สินคาอันตรายขาออก 

 
 

ขอ ๑๖ ใหเจาของสินคาหรือตัวแทนเจาของสินคา  ซ่ึงประสงคจะสงสินคาอันตราย 
ออกนอกเขตทาเรือกรุงเทพ  ดําเนินการดังนี้ 

  ๑๖.๑ กรณีสินคาอันตรายขอบรรจุตู สินคาให ย่ืนสําเนาใบขนสินคาขาออก 
ตามแบบที่กรมศุลกากรกําหนด  พรอมหมายเลขตูสินคาที่ตองการบรรจุสินคาอันตราย  ที่แผนกควบคุม
สินคาอันตราย  กองบริหารงานทั่วไป  ทกท.  ลวงหนาไมนอยกวา  ๙  ชั่วโมง  กอนนําสินคาอันตราย 
เขามาในเขตทาเรือกรุงเทพ 

  ๑๖.๒ กรณีสินคาอันตรายที่บรรจุตูสินคามาจากภายนอก  ใหปฏิบัติตามขอ  ๑๖.๑  
พรอมแนบแบบขออนุญาตนําตูสินคาผานเขาอาณาบริเวณทาเรือกรุงเทพตามที่  ทกท.  กําหนด 



 หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

  ๑๖.๓ แนบเอกสารขอมูลความปลอดภัย  (Safety  Data  Sheet)  ตามที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  กําหนด  หรือเอกสารอื่นที่มีรายละเอียดขอมูลของสินคาอันตราย
แตละรายการไวดวย 

ขอ ๑๗ สินคาอันตรายขาออกตามหมวด  ๑  แบงออกเปน  ๓  กลุม  ตามตารางแบงกลุม
สินคาอันตรายของ  ทกท.  แนบทายระเบียบนี้ 

ขอ ๑๘ สินคาอันตรายกลุมที่  ๑  ไมอนุญาตใหทําการบรรทุกลงเรือในเขตทาเรือกรุงเทพ  
เวนแตสินคาอันตรายนั้นเปนสวนประกอบของเครื่องจักรใหทําการบรรทุกลงเรือในเขตทาเรือกรุงเทพ  
แตไมอนุญาตใหทําการบรรจุสินคาที่แผนกควบคุมการบรรจุตูสินคา  และแผนกโรงพักสินคา  ๑๔   
(เพื่อการสงออก)  เมื่อนาํตูสินคาอันตรายเขามาแลว  ตองบรรทุกลงเรือโดยตรงทันทีไมอนุญาตใหวางพกั
ไวในเขตทาเรือกรุงเทพ 

ขอ ๑๙ สินคาอันตรายกลุมที่  ๒  ทกท.  ไมอนุญาตใหทําการบรรจุตูสินคาที่แผนกควบคุม
การบรรจุตูสินคา  และแผนกโรงพักสินคา  ๑๔  (เพื่อการสงออก)  เมื่อนําตูสินคาอันตรายเขามาแลวตอง
บรรทุกลงเรือโดยตรง  ไมอนุญาตใหวางพักไวในเขตทาเรือกรุงเทพ  เวนแต  สินคาอันตรายตามรายการ
ตอไปนี้  อนุญาตใหทําการบรรจุตูสินคาที่แผนกควบคุมการบรรจุตูสินคา  และแผนกโรงพักสินคา  ๑๔  
(เพื่อการสงออก)  โดยฝากเก็บไวในพื้นที่ที่  ทกท.  กําหนด  ไดแก 

  ๑๙.๑ ผลิตภัณฑสําเร็จรูป  เชน  เคร่ืองสําอาง  น้ํายาลบคําผิด  ฯลฯ 
  ๑๙.๒ Aerosols  ประเภทยอย  ๒.๑  ประเภทยอย  ๒.๓  UN  No.  ๑๙๕๐ 
  ๑๙.๓ Lighter  or  lighter  refills  ประเภทยอย  ๒.๑  UN  No.  ๑๐๕๗ 
  ๑๙.๔ Receptacles,  Small,  Containing  Gas  ประเภทยอย  ๒.๑  และประเภทยอย  

๒.๓  UN  No.  ๒๐๓๗ 
  ๑๙.๕ สินคาอันตรายที่เปนสวนประกอบของเครื่องจักร 
  ๑๙.๖ สินคาอันตรายที่น้ําหนักสุทธิไมเกิน  ๒,๐๐๐  กิโลกรัม 
ขอ ๒๐ สินคาอันตรายกลุมที่  ๓  ทกท.  อนุญาตใหทําการบรรจุตูสินคาที่แผนกควบคุม 

การบรรจุตูสินคา  และแผนกโรงพักสินคา  ๑๔  (เพื่อการสงออก)  โดยฝากเก็บไวในเขตทาเรือกรุงเทพ
ไดไมเกิน  ๕  วันทําการ  กอนบรรทุกลงเรือ 

ขอ ๒๑ สินคาอันตรายดังตอไปนี้  หามทําการบรรจุตูสินคาที่แผนกควบคุมการบรรจุ   
ตูสินคา  และแผนกโรงพักสินคา  ๑๔  (เพื่อการสงออก)  ไดแก 

  ๒๑.๑ Carbon  Black  ประเภทยอย  ๔.๒  UN  No.  ๑๓๖๑  และ  UN  No.  ๑๓๖๒ 



 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

  ๒๑.๒ Paraformaldehyde  ประเภทยอย  ๔.๑  UN  No.  ๒๒๑๓ 
  ๒๑.๓ สินคาอันตรายกลุมที่  ๓  เจาของเดียวที่มีจํานวนตูสินคามากกวา  ๓๐  TEU  

(Twenty  -  Foot  Equivalent  Unit) 
หมวด  ๔ 

ของเสียอันตราย 
 

 

ขอ ๒๒ การนําเขาหรือสงออกของเสียอันตรายจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนดตาง  ๆ  
ตามที่อนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด  
(Basel  Convention  on  the  Control  of  Transboundary  Movements  of  Hazardous  Wastes  and  their  
Disposal)  และมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  กําหนดไวโดยเครงครัด 

ขอ ๒๓ สินคาอันตรายขาเขาที่เปน  Waste  จะตองระบุคําวา  “Waste”  ในแบบรายงานสินคา
อันตราย  (คสอ.  04)  และตองฝากเก็บไวในตูสินคาเทานั้น 

ขอ ๒๔ สินคาอันตรายขาออกที่เปน  Waste  ตองบรรจุตูสินคามาจากภายนอกเทานั้น  ไมอนุญาต
ใหทําการบรรจุตูสินคาที่แผนกควบคุมการบรรจุตูสินคา  และแผนกโรงพักสินคา  ๑๔  (เพื่อการสงออก)  
ทั้งนี้ตองระบุคําวา  “Waste”  ในสําเนาใบขนสินคาขาออกดวย 

ขอ ๒๕ ของเสียที่เปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมในการขนสง  ตองอยูภายใตประเภทที่  ๙   
UN  No.  ๓๐๘๒  “Environmentally  Hazardous  Substance,  Liquid,  N.O.S.”  สําหรับของเหลว 
หรือ  UN  No.  ๓๐๗๗  “Environmentally  Hazardous  Substance,  Solid,  N.O.S.”  สําหรับของแข็ง 

ขอ ๒๖ ของเสียอันตรายที่ไมครอบคลุมใน  IMDG  Code  แตถูกควบคุมดวยอนุสัญญาบาเซล  
ในการขนสงตองอยูภายใตประเภทที่  ๙  UN  No.  ๓๐๘๒  “Environmentally  Hazardous  Substance,  
Liquid,  N.O.S.”  สําหรับของเหลว  หรือ  UN  No.  ๓๐๗๗  “Environmentally  Hazardous  Substance,  
Solid  ,  N.O.S.”  สําหรับของแข็ง 

หมวด  ๕ 
ภาชนะเปลา  และตูสินคาเปลา  ที่ผานการบรรจุสินคาอนัตราย 

 
 

ขอ ๒๗ ภาชนะเปลา  และตูสินคาเปลา  ที่ผานการบรรจุสินคาอันตรายและยังมิไดทําความสะอาด  
ในการนําเขาหรือสงออก  ตองปฏิบัติเชนเดียวกับสินคาอันตรายทุกประการและตองระบุคําวา  “EMPTY  



 หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

UNCLEANED”  ในแบบรายงานสินคาอันตราย  (คสอ.  04)  สําหรับสินคาอันตรายขาเขา  และสําเนาใบขนสินคา
ขาออกสําหรับสินคาอันตรายขาออกดวย 

หมวด  ๖ 
การรมยา 

 
 

ขอ ๒๘ ทกท.  อนุญาตใหทําการรมยาตูสินคาเฉพาะตูสินคาขาออกที่บรรจุสินคาเรียบรอยแลว
เทานั้น  โดยหามทําการรมยาตูสินคาเปลา   

ขอ ๒๙ บริษัทที่ดําเนินการรมยาหรือตัวแทนเจาของสินคาที่ประสงครมยาตูสินคาขาออก  
ตองย่ืนแบบขออนุญาตรมยาตูสินคาหรือเติมน้ํายาทําความเย็นตูสินคา  (คสอ.  11)  ตามแบบแนบทาย
ระเบียบนี้  ที่แผนกควบคุมสินคาอันตราย  กองบริหารงานทั่วไป  ทกท.  กอนการดําเนินการรมยา 

ขอ ๓๐ สินคาขาออกที่ทําการบรรจุตูสินคาที่แผนกควบคุมการบรรจุตูสินคา  หรือแผนก
โรงพักสินคา  ๑๔  (เพื่อการสงออก)  ใหทําการรมยาไดที่แผนกควบคุมการบรรจุตูสินคา  และแผนก
โรงพักสินคา  ๑๔  (เพื่อการสงออก)  สวนสินคาขาออกที่บรรจุตูสินคามาจากภายนอกใหทําการรมยาได   
ณ  บริเวณพื้นที่วางตูสินคาขาออก  กองทาบริการตูสินคา  ๑  หรือ  ๒ 

ขอ ๓๑ ตูสินคาที่บรรจุสินคาอันตราย  เมื่อทําการรมยาแลว  ตองติดเคร่ืองหมายรมยา 
ที่ประตูตูสินคา  โดยระบุชื่อสารเคมีที่ใช  และวันที่ทําการรมยา  พรอมทั้งติดปายประเภทสินคาอันตราย
ที่บรรจุในตูสินคานั้น 

ขอ ๓๒ ตูสินคาที่บรรจุสินคาทั่วไป  เมื่อทําการรมยาแลว  ตองติดเคร่ืองหมายรมยาที่ประตูตูสินคา  
โดยระบุชื่อสารเคมีที่ใช  และวันที่ที่ทําการรมยา  พรอมทั้งติดปายประเภทที่  ๙  UN  No.  ๓๓๕๙  ไวดวย 

ขอ ๓๓ บริษัทที่ดําเนินการรมยาตองอยูภายใตการควบคุมของเจาหนาที่จากสํานักควบคุม
พืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ในขณะที่ทําการรมยาและ
ตองปฏิบัติงานดวยความรอบคอบใหเกิดความปลอดภัยแกชีวิต  ทรัพยสิน  และส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด   
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ  ตองนําภาชนะหรือหีบหอบรรจุสารเคมีที่ใชรมยาและเศษวัสดุตาง  ๆ  ออกจากเขต
ทาเรือกรุงเทพทันที  และหามทิ้งเศษวัสดุขางตนในเขตทาเรือกรุงเทพ  โดยเด็ดขาด 



 หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

หมวด  ๗ 
การเติมน้ํายาทําความเย็นตูสินคา 

 
 

ขอ ๓๔ ทกท.  อนุญาตใหทําการเติมน้ํายาทําความเย็นตูสินคาไดทั้งตูสินคาขาเขาและขาออก 
ขอ ๓๕ บริษัทที่ดําเนินการเติมน้ํายาหรือตัวแทนเจาของสินคาที่ประสงคเติมน้ํายาทําความเย็น

ตูสินคา  ตองย่ืนแบบขออนุญาตตามขอ  ๒๙  ที่แผนกควบคุมสินคาอันตราย  กองบริหารงานทั่วไป  ทกท.  
กอนการดําเนินการเติมน้ํายา 

ขอ ๓๖ การเติมน้ํายาทําความเย็น  อนุญาตใหดําเนินการได  ณ  บริเวณพื้นที่ที่  ทกท.  
กําหนดเทานั้น 

ขอ ๓๗ ตูสินคาที่ดําเนินการเติมน้ํายาทําความเย็นแลวตองติดเคร่ืองหมายตามที่  IMDG  Code  
กําหนดที่ประตูตูสินคา 

หมวด  ๘ 
ขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการดําเนินการเกี่ยวกับสินคาอันตราย 

 
 

ขอ ๓๘ การบรรทุกหรือขนถายสินคาอันตรายตองอยูภายใตการควบคุมของหัวหนา  ผูซ่ึง
ชํานาญงาน  (Foreman)  ที่ผานการอบรมหลักสูตรความปลอดภัย  ตามที่  ทกท.  กําหนดไว 

ขอ ๓๙ การบรรทุกและขนถายสินคาอันตรายตองปฏิบัติตามระเบียบนี้  และขอบังคับของ  
IMO  โดยเครงครัด 

ขอ ๔๐ ใหตัวแทนเรือตองนําแผนผังการจัดเก็บสินคาอันตรายในระวางเรือมาติดไวบริเวณ
ชองทางขึ้นบนเรือ  กอนการปฏิบัติงานบรรทุกและขนถายสินคาอันตรายทุกคร้ัง 

ขอ ๔๑ หามทําการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงใหกับเรือสินคา  ขณะทําการบรรทุกและขนถาย
สินคาอันตรายโดยเด็ดขาด 

ขอ ๔๒ ผูที่ทํางานเกี่ยวกับสินคาอันตรายภายในเขตทาเรือกรุงเทพ  จะตองสวมอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตามประเภทของสินคาอันตรายในการปฏิบัติงานทุกคร้ัง 

ขอ ๔๓ การจัดเก็บสินคาอันตราย  ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบในการเก็บรักษาสินคาอันตราย
อยางเครงครัด 



 หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๔๔ ภาชนะที่ใชบรรจุสินคาอันตราย  ตองไดมาตรฐานตามที่  IMDG  Code  กําหนด  
และตองติดฉลาก  ปายและเครื่องหมายสินคาอันตรายบนภาชนะหรือตูสินคาที่บรรจุสินคาอันตราย 
ใหชัดเจนไมวาจะเปนการบรรจุสินคาอันตรายเต็มตูสินคาหรือปนกับสินคาทั่วไป 

ขอ ๔๕ สินคาที่  ทกท.  ไมรับฝากเก็บภายในโรงพักสินคา  ตองฝากเก็บในตูสินคาเทานั้น  คือ 
  ๔๕.๑ สินคาประเภทเปรอะเปอนและสินคาประเภทมีกลิ่นเหม็น 
  ๔๕.๒ สินคาเคมีที่มีคาความเขมขนของสารเกินกวาคาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  

เร่ือง  ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม  (สารเคมี)  ลงวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๒๐  
ในกรณีที่สินคานั้นจะทําการขนถายขางลํา  (Overside)  ใหทําการขนถายขางลําไดเฉพาะนอกเวลาทํางานปกติ
เทานั้น 

ขอ ๔๖ ในการขนสงสินคาอันตราย  จะตองทําการผูกยึดสินคาอันตรายบนรถบรรทุก 
ใหแนนหนากอนขนสงออกจากเขตทาเรือกรุงเทพ  เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการขนสง 

หมวด  ๙ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

ขอ ๔๗ กทท.  จะดําเนินการกรณีเจาของหรือตัวแทนเจาของเรือ  เจาของหรือตัวแทน
เจาของสินคาละเลยไมปฏิบัติตามหมวด  ๒  แหงระเบียบนี้  อันอาจเปนเหตุใหเกิดอุบัติภัยหรือเกิดความ
เสียหายแกทรัพยสิน  และส่ิงแวดลอมของ  กทท.  ดังนี้ 

  ๔๗.๑ เจาของหรือตัวแทนเจาของเรือที่ละเลยไมแจงบัญชีสินคาอันตราย  หรือ
แจงไมครบตามที่ระบุไวในบัญชีสินคาสําหรับเรือ  หรือมิไดแจงภายในระยะเวลาที่  กทท.  กําหนด  
กทท.  จะเรียกเก็บคาปรับในอัตรา  ๑๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถวน)  ตอ  ๑  ลําเรือ  โดยเรียกเก็บจาก
เจาของหรือตัวแทนเจาของเรือ 

  ๔๗.๒ เจาของหรือตัวแทนเจาของสินคาที่ละเลยไมแจงบัญชีสินคาอันตราย  กทท.  
จะเรียกเก็บคาปรับในอัตรา  ๓,๐๐๐  บาท  (สามพันบาทถวน)  ตอ  ๑  ใบตราสงสินคา  โดยเรียกเก็บจาก
เจาของหรือตัวแทนเจาของสินคา 

  ๔๗.๓ กรณีตูบรรจุสินคาอันตรายไมติดฉลากสินคาอันตรายบริเวณขางตูบรรจุ
สินคานั้น  หรือหากเจาของหรือตัวแทนเจาของสินคาไดติดฉลากนั้นแลว  แตปรากฏวาฉลากนั้นชํารุด  
เสียหาย  หรือฉีกขาด  ทกท.  จะเปนผูดําเนินการติดฉลากใหใหม  โดยเจาของหรือตัวแทนเจาของสินคา  
จะตองเสียคาปรับฉลากละ  ๕๐๐  บาท  (หารอยบาทถวน) 



 หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๔๘ กทท.  จะดําเนินการกรณีเจาของหรือตัวแทนเจาของสินคาละเลยไมปฏิบัติตาม
หมวด  ๓  แหงระเบียบนี้  อันอาจเปนเหตุใหเกิดอุบัติภัยหรือเกิดความเสียหายแกทรัพยสินและ
ส่ิงแวดลอมของ  กทท.  ดังนี้ 

  ๔๘.๑ เจาของหรือตัวแทนเจาของสินคาที่ละเลยไมดําเนินการตามขอ  ๑๖.๑  และ
ขอ  ๑๖.๒  กทท.  จะเรียกเก็บคาปรับในอัตรา  ๓,๐๐๐  บาท  (สามพันบาทถวน)  ตอ  ๑  ใบขนสินคา 

  ๔๘.๒ กรณีตูบรรจุสินคาอันตรายไมติดฉลากสินคาอันตรายบริเวณขางตูบรรจุ
สินคานั้น  หรือหากเจาของหรือตัวแทนเจาของสินคาไดติดฉลากนั้นแลว  แตปรากฏวาฉลากนั้นชํารุด  
เสียหาย  หรือฉีกขาด  ทกท.  จะเปนผูดําเนินการติดฉลากใหใหม  โดยเจาของหรือตัวแทนเจาของสินคา  
จะตองเสียคาปรับฉลากละ  ๕๐๐  บาท  (หารอยบาทถวน) 

ขอ ๔๙ ในกรณีที่ความเสียหายใด  ๆ  เกิดข้ึนเนื่องจากการที่เจาของหรือตัวแทนเจาของเรือ  
เจาของหรือตัวแทนเจาของสินคา  ละเลยไมปฏิบัติตามระเบียบนี้  เจาของหรือตัวแทนเจาของเรือ  
เจาของหรือตัวแทนเจาของสินคา  จะตองเปนผูรับผิดชอบในคาเสียหายทั้งหมดที่เกิดข้ึนตอ  กทท.  หรือ
ผูอื่นที่ไดรับความเสียหายทั้งส้ิน  และ  กทท.  อาจพิจารณางดการใหบริการตอไปดวย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

สุนิดา  สกุลรัตนะ 
ผูอํานวยการ  การทาเรือแหงประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการออกระเบียบ  การทาเรือแหงประเทศไทย  วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเขาและ
สงออกสินคาอันตรายของทาเรือกรุงเทพ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เพ่ือรวบรวมระเบียบ  คําส่ัง ประกาศของการทาเรือ  ฯ  
ใหเปนฉบับเดียวกันและสอดคลองกับขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตรายทางทะเล  รวมทั้งเพื่อความ
เหมาะสมในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเขาและสงออกสินคาอันตรายของทาเรือกรุงเทพ 



                 คสอ. 04 
เลขที่…………….…/…..….. 

ทาเรือกรุงเทพ 
Bangkok Port 

แบบรายงานสินคาอันตราย 
Dangerous Goods Declaration Form 

ชื่อเรือ- Vessel....................................................เที่ยวที่-Voy. No. ……………..เที่ยววันที่-Date ……………………ร.ส. –Transit Shed No. …………….. 
 

 
ลําดับที่ 
Item No. 

ใบตราสง เลขที ่
B/L No. 

จํานวนหีบหอ 
No.of 

Packages 

ชื่อสินคา 
Proper Shipping Name 

น้ําหนัก (กก.) 
Net Weight 

(kgs) 

Class/ 
UN No. 

จุดวาบไฟ 
Flash point 

(oC) 

กลุมการบรรจ ุ
Packaging 

Group 

หมายเลขตูสินคา 
Container No. 

สถานภาพ
ของตูสินคา 

Status 

ชื่อและที่อยูผูนําเขา 
Consignee’s Name & 

Address 

หมายเหตุ  
Remarks 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอรับรองวา รายการสินคาอันตรายดังกลาวนี้แจงชื่อ ประเภท UN No. ถูกตอง        ลายเซ็นเจาของหรือตัวแทนเจาของเรอื 
และบรรจุในภาชนะทีไ่ดมาตรฐานพรอมติดฉลากตามที่ IMO กําหนดทุกประการ        Signature of Owners/Agent 
I hereby declare that the content of this consignment are fully and accurately        ชื่อ-Name ……………………………….……. 
described  by the Proper Shipping Name, and are classified, packaged,        ลายเซ็น-Signature …………………………... 
marked and labeled/placarded in all respects according to IMO regulations.         …………../………………../………….. 



 

ตารางแบงกลุมสินคาอันตรายของทาเรือกรุงเทพ 
 

กลุมสินคาอันตราย 
ประเภท    กลุมที่ 1   กลุมที่ 2 

  
   กลุมที่ 3 
  

1. วัตถุระเบิด  (Explosives)         
2. กาซ  (Gases) 

2.1  กาซไวไฟ 
2.2  กาซไมติดไฟและไมเปนพิษ 
       ยกเวน  กาซไมติดไฟและไมเปนพิษท่ีมีความเสี่ยง 
       อันตรายรองตามที่ระบุในขอ 9 
2.3  กาซพิษ 

 
 
 
 
 
 

 
     
 
 
     
     
     

 
 
     

3. ของเหลวไวไฟ  (Flammable liquids) 
   ยกเวน  ของเหลวไวไฟ ท่ีมีคุณสมบัติ 
              1. เปนพิษ 
              2. มีจุดวาบไฟต่ํากวา 10 oC 
              3. มีความเสี่ยงอันตรายรองตามที่ระบุในขอ 9 
 
4. ของแข็งไวไฟ, สารท่ีลุกไหมไดเอง, สารท่ีเมื่อเปยกน้ําจะเกิด 
     กาซไวไฟ    (Flammable solids; substances liable to  
    spontaneous combustion; substances which, in contact  
    with water, emit flammable gases) 

4.1 ของแข็งไวไฟ 
     ยกเวน  ของแข็งไวไฟ ท่ีมีคุณสมบัติ 
               1. ของแข็งท่ีทําปฏิกิริยาไดเอง ประเภท B และ C 
                   (Self-reactive Solid type B and C) 
               2. ของเหลวที่ทําปฏิกิริยาไดเอง ประเภท B และ C 
                   (Self-reactive Liquid type B and C) 
                3.ของแข็งท่ีทําปฏิกิริยาไดเอง ประเภท B และ C   
                   ตองควบคุมอุณหภูมิ 
                  (Self-reactive Solid type B and C, 
                   Temperature Controlled) 

  
 
     
 

     
 

     
   
    
     
 
 
 
 
 
 
 

     
 
     
 
     
 

 

      
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 

 

 
 



 
 

ตารางแบงกลุมสินคาอันตรายของทาเรือกรุงเทพ (ตอ) 
 

 

กลุมสินคาอันตราย 
ประเภท    กลุมที่ 1   กลุมที่ 2 

 
   กลุมที่ 3 
  

              4. ของเหลวที่ทําปฏิกิริยาไดเอง ประเภท B และ C   
                  ตองควบคุมอุณหภูมิ 
                  (Self-reactive Liquid type B and C, 
                  Temperature Controlled) 
               5. เปนพิษ 
               6.  กลุมการบรรจุท่ี 1 

          7. มีความเสี่ยงอันตรายรองตามที่ระบุในขอ 9 
4.2 สารท่ีลุกไหมไดเอง 

     ยกเวน  สารท่ีลุกไหมไดเอง ท่ีมีคุณสมบัติ 
               1. เปนพิษ 
               2. เมื่อเปยกน้ําจะเกิดกาซไวไฟ 
               3. กลุมการบรรจุท่ี 1 
               4. มีความเสี่ยงอันตรายรองตามที่ระบุในขอ 9 

4.3 สารท่ีเมื่อเปยกน้ําจะเกิดกาซไวไฟ 

    
    
 
 
     
 

     
     
 
 
     
 

     
     
  

     
     

     
 
 
 
 
 
 
      
 
       
 

5. สารออกซิไดซและสารอินทรียเปอรออกไซด   (Oxidizing 
substances and organic peroxides) 

5.1 สารออกซิไดซ 
5.2 สารอินทรียเปอรออกไซด 

  
 
     
 

     

     

6. สารพิษและสารแพรเชื้อ (Toxic and infectious substances) 
6.1 สารพิษ 
     ยกเวน  สารพิษท่ีมีคุณสมบัติติดไฟได 
6.2 สารแพรเชื้อ 

 
 
  

  
 
    
    

   
    
   

   

7. วัสดุกัมมันตรังสี  (Radioactive material)        
8. สารกัดกรอน  (Corrosive substances) 
   ยกเวน  สารกัดกรอน ท่ีมีคุณสมบัติ 
             1. เปนพิษและติดไฟได 
             2. มีความเสี่ยงอันตรายรองตามที่ระบุในขอ 9 

  
 
 

      
      

 

9. สารอันตรายเบ็ดเตล็ดและอันตรายตอสิ่งแวดลอม 
(Miscellaneous dangerous substances and articles) 

   



  คสอ.11 
                                                                                                                             เลขที่................./................. 
 

แบบขออนุญาตรมยาตูสินคาหรือเติมน้ํายาทําความเย็นตูสินคา 
 

เสนอ แผนกควบคุมสินคาอันตราย 
  ดวยบริษัท ............................................................................................................................. 
ที่อยู ..................................................................................................................โทร. ....................................... 
จะขออนุญาตทําการ                   รมยาตูสินคา                   เติมน้ํายาทําความเยน็ตูสินคา ในเขตทาเรอืกรุงเทพ
วันที่........................................................................ตั้งแตเวลา .............................. ถึง .................................น.  
ช่ือสารเคมีที่ใช .........................................................................UN No. ..........................Class ....................... 
จํานวน .............ตู    หมายเลขตู (ขนาด)........................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................
ตัวแทนเจาของเรือ  ........................................................................................................................................ 
สงออกไปกับเรือ ...........................................................เที่ยวที่ ...................... เที่ยววันที่ .............................. 
เมืองทาปลายทาง .................................................. 
  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุญาต 
 
       .......................................................... 
       (.........................................................) 
   ตัวแทนบริษัท/ตัวแทนเจาของสินคา .......................................................... 
                                                                                                            ............./............./........... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(สําหรับเจาหนาที่ กทท.) 
เสนอ (คบต., ทตส.........)         
 คสอ. พิจารณาแลวอนุญาตให                         ทราบ 

 รมยาตูสินคา                รมยาในพืน้ที่ 
  เติมน้ํายาทําความเยน็ตูสินคา                 เติมน้ํายาทําความเยน็ตูสินคาในพื้นที ่ 

 

                ...........................................................                                   ............................................................ 
   (.........................................................)                                  (............................................................)
ตําแหนง ............................................................                     ตําแหนง ............................................................ 
                           ............/............./............                                                        ............./............./........... 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ 1. การรมยา     - วิธีปฏิบัติใหเปนไปตาม หมวด 6 ของระเบียบ การทาเรือแหงประเทศไทย  วาดวยวิธีปฏิบัติ 
      เก่ียวกับการนําเขาและสงออกสินคาอันตรายของทาเรือกรุงเทพ พ.ศ. 2550 
 2. การเติมน้ํายาทําความเย็นตูสินคา - วิธีปฏิบัติใหเปนไปตาม หมวด 7 ของระเบียบ การทาเรือแหงประเทศไทย  วาดวยวิธีปฏิบัติ 
      เก่ียวกับการนําเขาและสงออกสินคาอันตรายของทาเรือกรุงเทพ พ.ศ. 2550 
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