
 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกรมเจ้าท่า 
ที่  ๑๓/๒๕๖๐ 

เร่ือง  แบบใบสําคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากสิ่งปฏิกูล 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๘  ของกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ  กําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสําคัญรับรองเก่ียวกับการป้องกันมลพิษจากสิ่งปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
ซึ่งออกตามความใน 

มาตรา  ๑๖๓   แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๓)   
พ.ศ.  ๒๕๒๕  อธิบดีกรมเจ้าท่า  จึงประกาศกําหนดแบบใบสําคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการ
ป้องกันมลพิษจากสิ่งปฏิกูลไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมเจ้าท่า  ที่  ๑๓/๒๕๖๐  เร่ือง  แบบใบสําคัญรับรอง
ระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากสิ่งปฏิกูล” 

ข้อ ๒ คําสั่ง  ระเบียบหรือประกาศใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๓ ใบสําคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากสิ่งปฏิกูล  ซึ่งออกตาม

กฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขในการออกใบสําคัญรับรอง
เก่ียวกับการป้องกันมลพิษจากสิ่งปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ศรศักดิ์  แสนสมบัติ 
อธิบดีกรมเจ้าท่า 
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ใบสําคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากสิ่งปฏิกูล 

(DOCUMENT OF COMPLIANCE FOR SEWAGE POLLUTION PREVENTION) 
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  DOCUMENT OF COMPLIANCE FOR SEWAGE POLLUTION PREVENTION  
Issued under the provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, 

as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, as amended by resolution MEPC.115(51),  
(hereinafter referred to as "the Convention")  

under the authority of the Government of Thailand 
Particulars of ship 

Name of Ship             
Distinctive Number or Letters           
Port of Registry             
Gross Tonnage             
Number of persons which the ship is certified to carry        
IMO Number             
New/existing ship. 
Type of ship for the application of regulation 11.3:  
   New/Existing passenger ship 
   Ship other than a passenger ship 
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, 
date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was 
commenced                 

THIS IS TO CERTIFY 

1 That the ship is equipped with a sewage treatment plant/comminuter holding tank* and a discharge 
pipeline in compliance with regulations 9 and 10 of Annex IV of the Convention as follows: 
1.1 Description of the sewage treatment plant: 
 Type of sewage treatment plant             
 Name of manufacturer            
 The sewage treatment plant is certified by the Administration to meet the effluent standards as provided for in 

resolution MEPC.2(VI).           
 The sewage treatment plant is certified by the Administration to meet the effluent standards as provided for in 

resolution MEPC.159(55). 
 The sewage treatment plant is certified by the Administration to meet the effluent standards as provided for in the 

Guidelines on implementation of effluent standards and performance test for sewage treatment plants, adopted by 
resolution MEPC.227(64), as amended, including/excluding* the standards of section 4.2 thereof. 1.2 Description of 
comminuter   

1.2 Type of comminuter             
 Name of comminuter            
 Standard of sewage after disinfection          

Certificate No.   
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1.3 Description of holding tank: 
 Total capacity of the holding tank         m3 
 Location             
1.4 A pipeline for the discharge of sewage to a reception facility, fitted with a standard shore connection  

2 The ship has been surveyed in accordance with regulation 4 of Annex IV of the Convention. 
3 That the survey show that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material of 
the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the 
applicable requirements of Annex IV of the Convention. 
This certificate is valid until      subject to surveys in accordance 
with regulation 4 of Annex IV of the Convention. 
Completion date of the survey on which this certificate is based    (dd/mm/yyyy) 
Issued at             
 
            

(date of issue)          Government Ship Surveyor  

Endorsement to extend the Certificate if valid for less than five years where regulation 8.3 applies 

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with regulation 
8.3 of Annex IV of the Convention, be accepted as valid until        

 

    Signed       

          Government Ship Surveyor 
    Place       

    Date       

Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation 8.4 applies 

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with regulation 
8.3 of Annex IV of the Convention, be accepted as valid until        

 

    Signed       

          Government Ship Surveyor 
    Place       

    Date       

Endorsement to extend the validity of the Certificate until reaching the port of survey or for a period 
of grace where regulation 8.5 or 8.6 applies 

This certificate shall, in accordance with regulation 8.5 or 8.6. of Annex IV of the Convention, be accepted as valid until  
          

 

    Signed       

          Government Ship Surveyor 
    Place       

    Date       


