
รายงานการประชุมศูนยประสานงานขาวนางนวล 
ครั้งที่  4/2551 

วันศุกรท่ี   20  มิถุนายน    พ.ศ. 2551 
ณ หองโถงนิทรรศการ ศูนยสวัสดิการทาเรือแหลมฉบัง 

......................................... 
ผูเขาประชุม 
หนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
  1. นายธงชัย ธรรมปรีดี             ผูอํานวยการกองการทา ทาเรือแหลมฉบัง    ประธานที่ประชุม 
  2. เรือโทยุทธนา      โมกขาว                      ผูอาํนวยการกองบริการ ทาเรือแหลมฉบัง  
  3. นางสิริมา    กีรตยาคม       ผูอํานวยการกองการบุคคล  ทาเรือแหลมฉบัง 
  4. พันเอก(พิเศษ)ปริญญา  ฉายดิลก            ท่ีปรึกษาพิเศษศูนยประสานงานขาวนางนวล 
  5. พันเอกชนุตม ศิริธรรม                   ผูแทน  ศกอช. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 
  6. นาวาโทบัณฑิตย  ชื่นอิ่ม                        ผูแทนฐานทัพเรือสัตหีบ   
  7. เรือเอกกรชิ         กองศรี        ผูแทนกองเรือภาคที่  1  กองเรือยุทธการ 
  8. นายประทีป ชลารักษ       ผูแทนสํานักงานขาวกรองแหงชาติ  จังหวัดชลบุรี 
  9. นายประทีป         เพชรงาม                     ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดชลบุรี 
10. นายวรัตม  สุระวดี                    ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี 
11. นายชาญยุทธ ยืนยาว        ผูแทนเทศบาลตําบลแหลมฉบัง 
12. ดาบตํารวจศรีเลิศ  พรายแกว                 ผูแทนสํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง 
13. พันตํารวจตรีวุฒิพงษ  สมใจ         ผูแทนกองตํารวจน้ําศรีราชา 
14. นายดํารงคเกียรติ เกียรติโอภาส      ผูแทนกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 
15. นายเกียรติศักดิ์    พงษพนัส        ผูแทนกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 
16. นางศิริลักษณ วิทยนคร       ผูแทนโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
17. นางสาวสมปอง เขียมศิริ       ผูแทนโรงพยาบาลอาวอุดม  
18. นายยุทธนา  สุทธิไชยา       ผูแทนสํานักงานขนสงคอนเทนเนอร การรถไฟฯ 
19. นายไพศาล  ชางจงประดิษฐ           ผูแทนหนวยงาน  DOE 
20.  Mr.Mericele Schultz                    ผูแทนโครงการ  CSI แหลมฉบัง 
21.  Mr.Clifton    Rogers            ผูแทนโครงการ  CSI แหลมฉบัง 
22. นางโศรดา  ฉลวยศรี       ผูแทนโครงการ  CSI แหลมฉบัง 
23. นายอรชนุ  ศรีพาเพลิน      พนักงานปากเรือ 10  ปฏิบัติงานกองบริหารงานทั่วไป 
24. พันจาเอกสุชาติ คลายสุบรรณ      ผูชวยหัวหนาแผนกรักษาความปลอดภัย  
          2/ . นายเลิศชาย 
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25. นายเลิศชาย         อินทชิต       หัวหนาหมวดตรวจสอบทาเทียบเรือ 2 
26. นายไกลาศ  ดีวัน        เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  6  แผนกรักษาความปลอดภัย  
27. นายเสนาะ  ชมภูดาษ       ปฏิบัติงานแผนกรักษาความปลอดภัย 
28. นายรังสรรค  โพธิ์หลอง         พนักงานสายตรวจรักษาความปลอดภัย 
หนวยงานภาคเอกชน 
ผูประกอบการทาเทียบเรือภายในทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือขางเคียงและหนวยงานอื่น ๆ 
  1. นายอิทธิชัย  ทาปน           ผูแทนบริษัท  แหลมฉบังครูซเซน็เตอร จํากัด  (A 1) 
  2. นายจักรกฤษณ ไชยรินทร          ผูแทนบริษัท ฮัชชิสัน พอรท ไทยแลนด จํากัด (A2,A3 และ C 0)  
  3. นายประทวน กันตะ                ผูแทนบริษัท อาวไทยคลังสินคา จํากัด ( A 4) 
  4. นายศรัณย   พันธุวนิชกุล      ผูแทนบริษัท แอล ซี บี คอนเทนเนอร เทอรมินอล 1 จํากัด (B 1) 
  5. นายกุลธร            อภิบาลศรี          ผูแทนบริษัท แอล ซี บี คอนเทนเนอร เทอรมินอล 1 จํากัด (B 1) 
  6. นายวิทู  นิตยภูติพัฒน     ผูแทนบริษัท เอเวอรกรีน คอนเทนเนอร เทอรมินอล จํากัด (B2) 
  7. นายนิพนธ  ประเสริฐวงษ    ผูแทนบริษัท   ที ไอ พี เอส  จํากัด ( B 4) 
  8. นายอานภุาพ นิยมาภา       ผูแทนบริษัท แหลมฉบัง อินเตอรเนชั่นแนล เทอรมินอล จํากัด(B5,C-3) 
  9. นายสัมฤทธิ์       เมฆะกุล              ผูแทน บริษัท  JWD จํากัด (คลังสินคาอันตราย) 
10. นางสาวนฤมล ศุกระรัศมี          ผูแทน บริษัท  JWD จํากัด (คลังสินคาอันตราย) 
เริ่มประชุม   เวลา  09.40 น. 
 ประธานฯ กลาวเปดประชุมและขอขอบคุณผูแทนจากหนวยงานที่เขารวมประชุมทุกทาน 
พรอมกับขอแนะนําสมาชิกผูเขารวมประชุมใหม 2 ทาน คือ พันเอกชนุตม ศิริธรรม จากศูนยประสานความ
รวมมือตอตานการกอการรายสากลและอาชญากรรมขามชาติแหงชาติ  และนายไพศาล ชางจงประดิษฐ จาก
หนวยงาน DOE   ใหท่ีประชุมทราบแลวดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้.- 
วาระที่  1    เรื่องที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 1.  รายงานผลการฝกอบรมและการฝกซอมแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือแหลมฉบัง 
ป 2551 ครั้งที่ 1  ซึ่งไดทําการอบรมและฝกซอมตามแผนที่กําหนดไวทุกประการ  จึงขอขอบคุณทุกหนวยงาน
ท่ีเขารวมอบรมและฝกซอม  จึงขอใหเตรียมการฝกครั้งที่ 2 ในชวงเดือนกันยายน 2551 ตอไป 
 2. แจงการมาเยือนประเทศไทยของกองทัพเรือประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากเสร็จสิ้นการ
ฝก Cobra Gold 2008  จะมีเรือรบเขาเทียบทาเรือแหลมฉบัง   ในชวงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2551 บริษัท  
Glenn Defense Marine (Asia) จํากัด ผูดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนพิทักษและอํานวยความสะดวกใหกับ
กองทัพเรือสหรัฐฯ    
 3.  จากการเปดใชเครื่องมอืตรวจหากัมมันตรังสีตามโครงการ Megaports   Initiative  ซึ่ง 
          3/ กระทรวงพลังงาน 
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กระทรวงพลังงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมาติดตั้งอยูภายในเขตทาเรือแหลมฉบังจํานวน 20 เครื่อง เพ่ือใช
งานตรวจสอบตูสินคานําเขาและสงออกทุกตูท่ีผานทาเรือฯ     ซึ่งจะเปนประโยชนตอทาเรือแหลมฉบังและ
ประเทศชาติโดยรวม ขณะนี้เครื่องมือดังกลาวชํารุดและอยูระหวางดําเนินการซอมแซมใหใชงานได
เหมือนเดิม คาดวาจะแลวเสร็จและเปดใชงานไดอีกครั้งประมาณเดือนตุลาคม 2551  อาจสงผลใหมีการจราจร
ติดขัดภายในเขตทาเรือฯ  
มติท่ีประชุม    รับทราบ 
วาระที่ 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  3/2551 
 ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมรวมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันศุกรท่ี 18  
เมษายน 2551  ตามที่ฝายเลขาฯ ไดสําเนาแจกจายใหผูเขารวมประชุมและที่ประชุมขอแกไขรายงานการ
ประชุมดังนี้.- 
 หนาที่  5  บรรทัดที่  23 และ 28  แกไขขอความจาก  ศูนยควบควบคุมการจราจรทางน้ําเขต
ศรีราชา เปน ศูนยควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (ชลบุรี) 
 หนาที่  5  บรรทัดที่  27   แกไขเพิ่มเติมขอความ เขตศรีราชา  เปน เขตทาเรือศรีราชา 
 หนาที่  6  บรรทัดที่  23  แกไขขอความ แจงวาการตรวจพบรถบรรทุก  เปน  แจงวาจากการ
ตรวจสอบพบวาตูสินคาอันตรายที่มาจากทาเทียบเรือ  ไมติดสัญลักษณวัตถุอันตรายเฉลี่ยประมาณ 5 ตู/วัน 
 หนาที่  7  บรรทัดที่  15 แกไขเพิ่มเติมขอความ การซอมแผน เปนการฝกซอมแผน 
                          หนาที่  7  บรรทัดที่  16  แกไขคําวา  ชวงที่ 2  เปน ครั้งที่ 2 
 หนาที่  8  บรรทัดที่   9  แกไขคําวา สัมมนา  เปน การฝกอบรมและฝกซอม   
มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  3/2551  เมื่อวันศุกรท่ี  18  เมษายน  2551  ตามที่ไดแกไข และ
ใหฝายเลขาฯ  ดําเนินการใหเสร็จเรียบรอย เพ่ือแจกจายสมาชิกตอไป 
วาระที่ 3     เรื่องติดตามผลการประชุม เพ่ือประสานงาน และการแจงขอมูลขาวสาร 
 ประธานฯ  เชิญผูแทนเจาของเรื่องที่เกี่ยวของชี้แจงผลการดําเนินการดังนี้.-  
 1.  การตรวจหาสารเสพติด ภายในเขตทาเรือแหลมฉบัง 
 การดําเนินการ อยูระหวางดําเนินการเรื่องงบประมาณ และประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ  
 2. การจัดระเบียบ  และปญหารถรับจาง (Taxi) ในเขตทาเรือแหลมฉบัง  
 การดําเนินการ อยูระหวางการหารือผูเกี่ยวของ เชนผูประกอบการทา  ผูประกอบการรถ
รับจางฯ เพ่ือรางระเบียบในการควบคุมดูแล จัดระเบียบ ใหเหมาะสม    
 3. โครงการจัดตั้งศูนยรวบรวมเครื่องมือฯ 
 การดําเนินการ  ขณะนี้โรงพยาบาลสมเด็จฯ ไดดําเนินโครงการไปแลว แตยังไมไดต้ังศูนยฯ  
                                            4/ เนื่องจากมีเหตุ 
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เนื่องจากมีเหตุติดขัดเรื่องสถานที่  คงตองหาสถานที่ใหมท่ีเหมาะสมตอไป  เครื่องมือและอปุกรณยังคงเก็บไว
ท่ีเดิมอยางถูกวิธี  สมาชิกในสวนของราชการและเอกชน ยังไดไมครบ  ผูท่ียังไมไดสมัครเปนสมาชิกขอให
ดําเนินการไดตลอดเวลา   
  ประธานฯ แจงวาจากการที่บริษัท JWD. ตรวจพบรถบรรทุกตูสินคาอันตรายที่เขามาใช
บริการไมติดปายแสดงสัญลักษณวัตถุอันตรายนั้น   

- กรณีเปนตูสินคาขาเขา (Import)  ขอใหผูประกอบการทาชวยตรวจสอบ หากตรวจ
พบใหแจง กองการทา ทาเรือแหลมฉบัง ดําเนินการปรับ 

- ตูสินคาขาออก (Export)  ใหบริษัท  JWD  แจง กองการทา ทาเรือแหลมฉบัง 
ดําเนินการปรับ 

 ท้ังนี้ทาเรือฯ จะไดเชิญผูประกอบการขนสงมาประชุมชี้แจงในโอกาสตอไป 
 นายสัมฤทธิ์ ฯ  แจงวาตูสินคาอันตรายที่เขามาใชบริการไมติดปายแสดงสัญลักษณวัตถุ
อันตรายนั้น  ตองการใหทาเรือฯ เชิญตวัแทนเรือ และตัวแทนเจาของสินคา มารบัทราบปญหาดวย   เนื่องจาก
บางตัวแทนก็ไมใหความรวมมือ 
 พันเอก(พิเศษ)ปริญญาฯ   ขอขอบคุณในความรวมมือในการฝกอบรมและการฝกซอมแผน
รักษาความปลอดภัยของทาเรือแหลมฉบังป 2551 ครั้งที่ 1  ท่ีผานมาเปนอยางดี  รวมทั้งบริษัท  JWD  ท่ีให
สถานที่ฝกซอม ปญหาที่เกิดขึ้นจากการฝกในครั้งนี้จะไดนําไปแกไขในการฝกครั้งตอไป   วัตถุประสงคใน
การฝกตองการใหมีการตื่นตัว  ในการรับสถานการณท่ีอาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา   
 1. ทีมเก็บกูวัตถุระเบิด  EOD   จากสถานการณ ไมวาจะถูกขูวางระเบิดหรือเปนของจริง  
หนวยงานเก็บกูจะตองเขาปฏิบัติงานพิสูจนทราบทั้งนั้น  ทาเรือฯ จึงมีความจําเปนที่จะตองประสานงานกบั
หนวยงานที่มีหนาที่และอุปกรณท่ีอยูใกลท่ีสุด เชน หนวยงานของกองทัพเรือท่ีสัตหีบ ซึ่งอาจจะทําเปน
ขอตกลง ( MOU/MOI) เพ่ือความรวดเรว็และทันเวลา   เนื่องจากหนวย EOD ของสนามบินสุวรรณภูมิ ท่ีเขา
มารวมการฝกอาจไมสามารถมาสนับสนุนไดเมื่อเกิดเหตุการจริง 
 2. กรณีเรือรบของประเทศสหรัฐอเมริกา  เขามาเทยีบทาเรือแหลมฉบัง ซึ่งจะมีลูกเรือจํานวน
มากเขามาพักผอน   ควรมกีารเตรียมรับสถานการณ ความปลอดภัยตางๆ ไวดวย และควรแจงให ศกอช.ทราบ 
 3. การตรวจกัมมันตรังสี ขอเพิ่มเติมวา ทาเรือแหลมฉบังเห็นทาเรือระดับโลก ควรตองมี
เครื่องมือดังกลาวไวใชงาน จึงขอใหชวยกันทําใหเครื่องมีประสิทธิภาพดี 
 4. สารเคมี/แกสรั่วท่ีจังหวัดระยอง มีผูบาดเจ็บหลายราย   ทาเรือแหลมฉบัง จึงควรตระหนัก
ถึงความปลอดภัย  หากเกิดเหตุการณขึ้นแลวแกไขลําบาก มีผลเสียหายมาก 
 
          5/ พันเอกชนุตมฯ    
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 พันเอกชนุตมฯ   แจงวาเปนการเขารวมประชุมครั้งแรก ขอมูลอาจยังไมมี  ปจจุบัน สกอช.ได
มีการปรับเปลี่ยนผูบริหารใหม   
 การตื่นตัวในการรับมือกับการกอการราย เปนเรื่องดี ถามีขาวสารอะไรที่เกี่ยวของจะแจงให
ทราบในโอกาสตอไป   การประสานงานขาวควรมีการรวมมือ และมีการแลกเปลียนขาวสารตาง ๆ ใหทราบ
เชนกรณีเรือรบสหรัฐเขาเทียบทา  หรือเกิดอุบัติภัยรายแรง   ฯลฯ  ซึ่งอาจสัปดาหละครั้งทางโทรสาร (FAX) 
หรือ   E-Mail 
 พันเอก(พิเศษ)ปริญญาฯ   แจงวาทาเรือแหลมฉบังเปนทาเรือหลัก ควรมีการประสานงาน
หรือรายงานขาวสารใหหนวยงานระดับชาติทราบเหตุการณโดยตรงไดตลอดเวลา ในนามศูนยประสานงาน
ขาวนางนวล  ซึ่งจะเปนประโยชนขณะเกิดเหตุการณจริง   ซึ่งหากตองรายงานตามสายการบังคับบัญชาอาจ
เกิดความลาชาในการปฏิบัติ 
 นายประทีป ฯ  แจงผลสรุปการประเมินผลและแจงขอบคุณหนวยงานใหความรวมมือการ
ฝกซอมแผนปองกันภัยฝายพลเรือนระดับกลุมจังหวัด ดานการระงับอุบัติภัยจากสารเคมแีละวัตถุอันตราย 
ประจําป 2551  จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2551  เวลาประมาณ   18.00 น – 21.30 น.  บนถนน
ทางหลวงหมายเลข 7  ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา ชลบุรี     ภายหลังจากสรุปการประเมินผล ประเด็น
ปญหาและขอเสนอแนะที่จังหวัดชลบุรีเสร็จสิ้น  ผูวาราชการจังหวัดไดมอบนโนบายเพื่อการเตรียมการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย ตามบันทึกจังหวัดชลบุรี ท่ี มท 0606.ชบ/ว/906  ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2551 
เพ่ือใหหนวยงานตาง ๆ ปฏิบัติพอสรุปไดดังนี้.- 
 1. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มความสําคัญใหกับอุปกรณ ยานพาหนะ รวมไปถึง
บุคคลากรที่ปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหมีการพัฒนาคุณภาพ และเสริมสรางองค
ความรูใหม ๆ อยางตอเนื่อง   โดยใหพิจารณษในเรื่องวัสดุอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ให
มีความเหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงานในพื้นที่แตละแหง โดยเฉพาะพื้นที่ท่ีอยูในเขตอุตสาหกรรม 
และเสนทางขนสงสารเคมีและวัตถุอันตราย ใหเพ่ิมการอบรมใหความรูกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และ
จัดเตรียมชุดอุปกรณการปฏิบัติงานดานการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย เชนชุดปองกันสารเคมรีะดับ A 
สําหรับพ้ืนที่เสี่ยงสูง 
 2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงใหมีชุดเฉพาะกิจตามโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูภัย
(OTOS) เพ่ือสรางทีมกูชีพกูภัยท่ีมีความสามารถเตรียมพรอมรับมือกับภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา 
 3.อําเภอ/องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่มีเสนทางขนสงของรถบรรทุกสารเคมแีละวัตถุ
อันตราย ผานในพื้นที่ของตนเอง ใหติดตามตรวจสอบวามีการใชเสนทางใดในการขนสงใหชัดเจน ทําแผนที่
จุดเสี่ยงภัยใหชัดเจน พรอมทั้งเตรียมความพรอิมในเรือ่งความรูความเขาใจในการระงับเหตุอยางตอเนื่อง เพ่ือ 
จะสามารถจัดการเหตุดังกลาวไดอยางเหมาะสม แมจะขาดแคลนอุปกรณกอนในเบื้องตน 
          6/ พันตํารวจตรีวุฒิพงษฯ   
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 พันตํารวจตรีวุฒิพงษฯ  แจงวา ผลจากการประชุมครั้งที่ 3/51   เรื่องการหามทําการประมงใน
เขตรองน้ํา-แองจอดเรือ ทาเรือแหลมฉบังและขอใหผูเกี่ยวของชวยสอดสองดูแล แจงขาวสารใหทาเรือฯ 
ทราบเพื่อปองกันเหตุรายนั้น   ในรอบเดือนที่ผานมา เรอืตํารวจน้ําไดจับกุมเรือประมงที่กระทําผิด ในเขตศรี
ราชาได จํานวน 13 ราย     และจากสภาวะน้ํามันเชื้อเพลิงราคาสูงขึ้น ทําใหเรือประมงไมออกทําการ  เปนเหตุ
ใหลูกเรือซึ่งสวนใหญเปนชาวตางดาว  อาจกอเหตุรายได หากพบเห็นขอใหแจงขาวดวยเพ่ือดําเนินการตอไป    
กรณีการลักลอบขายน้ํามันจากรถบบรทุกในเขตทาเรือฯ   ยังมีการตรวจพบอยู  แตไมสามารถดําเนินการได
เนื่องจากไมมีผูรองทุกข    
 ประธานฯ    กรณีลักลอบขายน้ํามันจากรถบรรทุกในเขตทารือฯ ไดเจรจาขอความรวมมือกับ
เจาของรถ เพ่ือหามาตรการควบคุมและดําเนินการแลว 
        นายประทีปฯ  ผูแทนสํานักงานขาวกรองแหงชาติ  จังหวัดชลบุรีแจงสถานการณและ
ขาวสารใหทราบดังนี้ 
 1. การชุมนุมประทวงที่กรุงเทพฯ ขณะนี้มีผูเขารวมชุมนุมจากจังหวัดชลบุรี     ประมาณ 
2,000 คน    จึงขอใหติดตามขาวสารโดยใกลชิด 
 2. จากการขาวทราบวาขณะนี้มีการลักลอบขนถายแกสหุงตม (LPG) ท่ีแหลมฉบัง   ขอให
ชวยกันสอดสองดวย   
 ประธานฯ ขอความรวมมือผูประกอบการทาเทียบเรือ ชวยกันสอดสองดูแล  อยาใหมีการ
ลักลอบขนถายในรับผิดชอบ     
 นายดํารงคเกียรติ ฯ แจงวากรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี จะนําคณะ US COAST  
GUARD  เขาตรวจเยี่ยมทาเทียบเรือ  บี. 3   ในวันอังคารที่  24 มิถุนายน 2551   เกี่ยวกับเรื่องการรักษาความ-
ปลอดภัยของเรือและทาเรอืระหวางประเทศ  (ISPS Code) 
   นายไพศาลฯ แจงวาขณะนี้หนวยงาน CSI ไดเรงดําเนินการปรับปรุงซอมแซมถนน เครื่องมอื 
พรอมจัดทีมเฉพาะกิจเขามาดูแล ประสานงานเมื่อเกิดปญหาขอขัดของ เพ่ือเปดใชเครือ่งมือตรวจหา
กัมมันตรังสีตามโครงการ Megaports   Initiative  คาดวาจะแลวเสร็จและเปดใชงานไดอีกครั้งประมาณเดือน
ตุลาคม 2551   
   ดาบตํารวจศรีเลิศฯ แจงวาสํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง ขอความรวมมือ
ผูประกอบการทา และทาเรือแหลมบัง แจงรถบรรทุกตูสินคาเปลาที่จะผานออกนอกเขตทาเรือทุกคัน  เพ่ือ
ความสะดวกและรวดเร็ว  จะตองเปดประตูตูสินคาเพื่อใหเจาหนาที่ศุลกากรตรวจสอบ กอนผานออกประตู
ตรวจสอบ   1  และ 2  ทุกครั้ง   
 นายยุทธนาฯ  แจงวาการรถไฟฯ  จะดําเนินการกอสรางทางรถไฟรางคูจากสถานีฉะเชิงเทรา  
ถึงสถานีแหลมฉบัง   ขณะนี้เริ่มปรับทาง คาดวาจะแลวเสร็จภายใน 28 เดือน   ผูใชบริการอาจไมไดรับความ 
          7/  สะดวก 
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สะดวก  และสอบถามการกอสรางตามโครงการรางคูของทาเรือแหลมฉบัง  ในสวนที่ทาเรือฯ กอสรางตอจาก
สถานีแหลมฉบัง    ไดดําเนินการไปแลวอยางไร 
 ประธานฯ  แจงวาการดําเนินการในสวนของทาเรือฯ ท่ีตองลงทุนกอสรางระยะทางประมาณ 
3.4 กม. งบประมาณ 9.6 ลานบาท  ขณะนี้อยูระหวางการราง TOR  คาดวาการกอสรางจะแลวเสร็จทันเวลาใน
ป 2553 และการรถไฟฯ จะดําเนินการซอมหมอนรถไฟ ในลานขนถายตูสินคาทางรถไฟทาเทียบเรือชุด  B  
โดยจะตองไปใชบริเวณลานขนถายตูสินคาทางรถไฟทาเทียบเรือชุด   C ชั่วคราว จึงขอแจงใหผูประกอบการ
ทา  แผนกรักษาความปลอดภัยทราบและเตรียมการในสวนเกี่ยวของ   
  นางสาวสมปองฯ  แจงใหท่ีประชุมทราบวาโรงพยาบาลอาวอุดม  ไดจัดใหมีการอบรม
ความรูดานการจัดการสารเคมี เมื่อวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2551 และวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2551  แกเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของ จากโรงพยาบาล สมาชิก อปท. และมูลนิธิฯ โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รวมกับศูนย
พิษวิทยาจังหวัดระยอง 
 นางศิริลักษณฯ  แจงขาวสารใหทราบดังนี้.- 
       1. รายงานอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่การนิคมฯ แหลมฉบัง กรณีรถบรรทุกคนงาน สวน
ใหญเปนชาวตางดาวประมาณ 50 %  มผีูบาดเจ็บ  38 ราย  เสียชวิีต 1 ราย   จึงขอใหเจาหนาที่ชวยจัดการ
จราจรใหปลอดภัย เพ่ือลดอุบัติเหตุ 
       2. การระบาดของโรคติดตอในพื้นที่ ขณะนี้ยังไมมีรายงานเพิ่มเติม   คงมีไขหวัดนก และ
ไขหวัดใหญ เหมือนเดิม 
  3. การเก็บรักษาเครื่องมือ-อุปกรณท่ีไดรับมอบจากสหรัฐฯ  ไดจัดเก็บรักษาไวอยางถูก
วิธี    
  4. เมื่อวันที่  17 -18  มิถุนายน 2551  ไดไปอบรมใหสมาชิก อบต.เรื่องบทบาทของทีมกู
ชีพกับการตอบโตอุบัติภัย และไดกลาวถึง พรบ.ท่ีออกมาใหมให  อบต.เปนผูบัญชาการเหตุการณ   ซึ่งสมาชิก 
อบต.แจงถึงการจัดตั้งศูนยฯ เมื่อเกิดเหตุการณนั้นไมสามารถทําได เนื่องจากไมมีความรู ไมมีระบบสื่อสาร  
และอาคารสถานที่ต้ังศูนยฯ   ซึ่งไดแจงใหสมาชิก อบต.ทราบวาการจัดตั้งศูนยไมมีความจําเปนตองตั้งอยูใน
อาคาร  ฉนั้น ปภ.จึงควรเชิญสมาชิก อบต.ไปดูการฝกซอมที่พัทยาตอไปดวย เพ่ือเปนการขยายผลใหสมาชิก
ทราบ      
 นายประทีปฯ  แจงวาการจัดตั้งศูนยฯ ซึ่งเปนงานเฉพาะกิจ ไมจําเปนตองตั้งเตนทหรือตองมี
อาคารมาตรฐาน  หากแตละฝายรูหนาที่  ๆ ตองปฏิบัติในขณะเกิดเหตุการณ   การนําเครือ่งมือ/อุปกรณมา
อยางถูกตอง   ก็สามารถปฏิบัตงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  ประธานฯ  แจงวาการประทวงของรถบรรทุก ในเขตศรีราชา มีประเด็นที่เกี่ยวของกับทาเรือ  
          8/  2 เรื่อง 
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2 เรื่อง คือการจราจรติดขัดภายในเขตทาเรือฯ   ไดแจงใหผูประกอบการขนสงทราบวาไดดําเนินการแกไขไป
ไดแลวระดับหนึ่ง 
   นายอิทธิชัยฯ   แจงใหทราบปญหาขอขัดของการใชบริการเรือสนิคาที่เขาเทียบทาเรือแหลม
ฉบังและหาแนวทางการปรับปรุงกฏ ระเบียบ  ใหทันสมัยและทัดเทียมทาเรือตางประเทศ 
   นายจักรกฤษณ ฯ  แจงใหทราบวาขณะนี้ทาเทียบเรือ  C 1    มีเรือ USNS. WALTER 
S.DIEHL  ของประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเทียบทาเพื่อซอมแซมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2551 – วันที่ 6 
กรกฏาคม 2551    มีเจาหนาที่และลูกเรือประมาณ 108   คน  หากตองแจงขาวให ศกอช. ทราบดวยนั้นควร
เปนหนาที่ของทาเรือแหลมฉบัง 
  พันเอก(พิเศษ)ปริญญาฯ   แจงวาควรแจงให ศกอช. ทราบขาวดวย ก็เพ่ือความปลอดภัยของ
ทุกฝาย   ศกอช. เปนหนวยงานที่รวบรวมขาวสารของการกอการรายสากล      หากเกิดเหตุรายขึ้นจะไดรับการ
ชวยเหลือแกไขไดทันทวงที เนื่องจากเรือรบหรือกําลังพลสหรัฐเปนเปาหมายของการกอการราย   จึงควรใหมี
การประสานงานขาวกันอยางใกลชิด 
 นายอุดมศิลป ฯ    แจงวาทาเทียบเรือ  เอ   0  ไดรับการรองเรียนจากเรือท่ีเขามาใชบริการวา
ในรองน้ําบริเวณหนาทา มีรองโขดดิน(HIGH SPOT)  เกรงวาจะไมปลอดภัยตอเรือท่ีมาใชบรกิาร 
 เรือโทยุทธนาฯ   ชี้แจงใหทราบวาวัตถุประสงคการกอสรางเดิมทาเทียบเรือ เอ 0  กําหนดให
เปนทาเรือชายฝง  ซึ่งมีความลึกหนาทาเพียง 10 ม.  ภายหลังที่บริษัท.....ไดเขามาประกอบการทา เอ 0 เสนอจะ
พัฒนาใหมีความลึก 14 ม.   ท้ังนี้ทาเรือฯ ไดแกไขโดยใหฝายรองน้ํามาทําการขุดแลว แตยังไมเรียบรอย ซึ่ง
ทาเรือฯ จะแจงใหบริษัทฯ ทราบปญหาเปนลายลักษณอักษรตอไป  
 นายอานุภาพฯ แจงวาปญหาเรือบรรทุกตูสินคาชายฝง(FEEDER) ท่ีเขามาเทียบทา บี 5  จะมี
ผูโดยสารติดมากับเรือและลงที่ทาเรือแหลมฉบัง  ซึ่งอาจมีปญหาตามภายหลังได   ขอฝากให ขน.และทาเรอืฯ  
ชวยแกไขปญหาใหดวย  
มติท่ีประชุม      รับทราบและใหผูเกี่ยวของดําเนินการตอไป 
วาระที่ 4      เรื่องเพื่อพิจารณา 
 - ไมมี - 
วาระที่ 5      เรื่องอื่น ๆ  

- ทาเรือแหลมฉบัง  ไดรับการคัดเลือกใหเปนทาเรือนํารองนําระบบเรื่อง Port Safety  
Healt and Environment  

 ประธานฯ   แจงใหทราบวาทาเรือแหลมฉบัง  ไดรับการคัดเลือกใหเปนทาเรือนํารองในเรื่อง 
Port Safety Healt and Environment พรอมกับจังหวัดชลบุรีไดรับการคัดเลือกใหเปนจังหวัดนํารองใน
เรื่องโครงการณรณรงครักษาสิ่งแวดลอมชายทะเล โดยไดรับทุนจากสหประชาชาติ เพ่ือดําเนนิการรักษา- 
         9/  สิ่งแวดลอม   
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สิ่งแวดลอมพ้ืนที่อําเภอที่ติดชายฝงทะเลทั้งหมดของจังหวัด โดยอําเภอศรีราชาเปนศูนยกลาง 
มติท่ีประชุม      รับทราบ 
 ประธานฯ ขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทาน  และขอปดประชุม     
เลิกประชุม  เวลา  12.30  น. 
       
       

       พันจาเอก     
          (สุชาติ คลายสุบรรณ) 
        ผูจดรายงานการประชุม 
                   20  มิถุนายน  2551   
       
 
- ตรวจแกไขแลว 
- พิมพแจกจายได 
 
 
               (นายธงชัย  ธรรมปรีดี) 
          เลขานกุารศูนยประสานขาวนางนวล                        
                         ประธานที่ประชุม 
                                  กรกฎาคม   2551 
   
  
 
 
 


