
 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกรมเจ้าท่า 
ที่  ๑๕/๒๕๖๐ 

เร่ือง  แบบบันทึกข้อตกลงฝ่ายเดียวเพื่อยอมรับและผูกพันในการปฏิบัติตามข้อกําหนดและเง่ือนไข 
การตรวจเรือและออกใบสําคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและพิธีสาร   

ตามกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ  (ฉบับที่  ๔๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ตามท่ีมีประกาศกรมเจ้าท่า  ที่  ๔๗/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เร่ือง  แบบบันทึก
ข้อตกลงฝ่ายเดียวเพื่อยอมรับและผูกพันในการปฏิบัติตามข้อกําหนดและเง่ือนไขการตรวจเรือและออกใบสําคัญ
รับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและพิธีสาร  ตามกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ  (ฉบับที่  ๔๕)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ไปแล้ว  นั้น  เพื่อให้แบบบันทึกข้อตกลงฝ่ายเดียวฯ  มีความเหมาะสม  ชัดเจน  และ
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันย่ิงขึ้น  อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงให้ยกเลิกประกาศกรมเจ้าท่า  ที่  ๔๗/๒๕๕๙  
ลงวันที่  ๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๘  ของกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ  (ฉบับที่  ๔๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
ที่กําหนดว่า  “บันทึกข้อตกลงฝ่ายเดียวให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกําหนด”  อธิบดีกรมเจ้าท่า
จึงออกประกาศกําหนดแบบบันทึกข้อตกลงฝ่ายเดียวเพื่อยอมรับและผูกพันในการปฏิบัติตามข้อกําหนด
และเง่ือนไขการตรวจเรือและออกใบสําคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและพิธีสาร  ตามกฎข้อบังคับ
สําหรับการตรวจเรือ  (ฉบับที่  ๔๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี้   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

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

ในการปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการตรวจเรือ 
และออกใบสําคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและพิธีสาร 
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Unilateral Memorandum for Recognized Organization 
To comply with the requirements and conditions on 

conducting ship survey and issuance of survey certificates in 
accordance with International Conventions and Protocols  
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บันทึกข้อตกลงฝ่ายเดียวเพ่ือยอมรับและผูกผันในการปฏิบัติตามข้อกําหนดและเง่ือนไขการตรวจเรือ 
และออกใบสําคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและพิธีสาร 
 สําหรับการตรวจเรือและออกใบสําคัญรับรองตามข้อกําหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศดังที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทยและกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ 

บันทึกข้อกําหนดน้ีทําข้ึนโดย   ซึ่งต่อไปในข้อกําหนดน้ีจะเรียกว่า “  RO   ” เพ่ือให้เป็นไป
ตามความในกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 45) พ.ศ.2558 กรมเจ้าท่า  กระทรวงคมนาคม ประเทศ
ไทย  และเป็นไปตามประมวลสําหรับการมอบหมายให้องค์กรต่าง ๆ ดําเนินการในนามของกรมเจ้าท่า ตามข้อมติ
ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ  (IMO) ที่ MSC.349 (92) and MEPC.237(65) ซึ่งต่อไปหลังจากน้ีอ้างอิง
ว่า   “ประมวลเกี่ยวกับองค์กรที่ได้รับการยอมรับ; RO Code”และเอกสารแนบท้ายมติดังกล่าวในเรื่องสมรรถนะ
ในการตรวจเรือตามกฎหมายและการออกใบสําคัญรับรองที่เก่ียวข้อง และการให้ความร่วมมือในด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
1. วัตถุประสงค์  

1.1 วัตถุประสงค์ของบันทึกข้อกําหนดฉบับน้ีเพ่ือกําหนดขอบเขตการดําเนินการ ข้อกําหนดและเงื่อนไข
ของการมอบหมายให้ทําหน้าท่ีในการออกใบสําคัญรับรองตามกฎหมาย  ข้อบังคับต่างๆ และกําหนด
เร่ืองการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในด้านมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล 

2. เงื่อนไขทั่วไป 
2.1 การออกใบสําคัญรับรองตามกฎหมาย ประกอบด้วยการประเมินสภาพเรือที่จดทะเบียนเป็นเรือไทย

เพ่ือที่จะพิจารณาว่าเรือน้ันเป็นไปตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับตามอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ และกฎข้อบังคับของประเทศไทย (ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฝ่ายเดียวน้ีจะเรียกว่า “ตรา
สารท่ีใช้บังคับ”)  ดังรายละเอียดปรากฎในภาคผนวก 1 

2.2 ในส่วนที่เก่ียวกับการดําเนินการเพื่อการออกใบสําคัญรับรองตามข้อกําหนดฉบับน้ี เมื่อได้รับการร้อง
ขอ  RO ตกลงจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ควบคุมเรือในเมืองท่าในการอํานวยความสะดวกเพ่ือ
แก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบท่ีปรากฏอยู่ในรายงาน ในนามของกรมเจ้าท่า และจะรายงานเร่ืองน้ีต่อ
กรมเจ้าท่า 
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TRANSLATION 
Unilateral Memorandum for Recognized Organization 

To comply with the requirements and conditions on conducting ship survey and issuance 
of survey certificates in accordance with International Conventions and Protocols  
For conducting ship survey and issuance of survey certificate in compliance with 

international conventions as provided in the Navigation in Thai Waters Act and the Regulations 
on Ship Survey 

This Memorandum, made by   , hereinafter referred to as “ RO ” in compliance 
with the Regulation on Ship Survey (No.45) B.E.2558 of the Marine Department, Ministry of 
Transport, Thailand and with the Code for Recognized Organizations pursuant to the Resolution 
of the  International Maritime Organization No. MSC.349 (92) and MEPC.237 (65) hereinafter 
referred to as “RO Code” and the Annex thereto with respect to the performance of marine 
statutory surveys and issuance of relevant certificates and cooperation in the aspects of safety 
standard and marine environmental protection. 
1. Purpose 

1.1 The purpose of this Memorandum is to define the scope of service performance, 
terms, and conditions of delegation of authority to issue statutory certification, 
various regulations, and to define the mutual cooperation in the aspects of safety 
standard and marine environmental protection. 

2. General Conditions 
2.1 Statutory certification services comprise the assessment of vessels registered asThai 

vessels in order to determine the compliance of such vessels with the applicable 
terms and criteria of international conventions and the regulations of Thailand, 
(hereinafter referred to as “applicable instruments”), details as appeared in 
Appendix 1. 

2.2 In so far as the certification services covered by this Memorandum are concerned,  
RO agrees to co-operate with Port State Control officers in facilitating the 
rectification of reported deficiencies on behalf of the Marine Department when so 
requested and shall report to the Marine Department. 
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2.3 การดําเนินการเพ่ือออกใบสําคัญรับรองตามกฎหมายของ  RO จะเป็นที่ยอมรับเช่นเดียวกับการ
ดําเนินการเพ่ือออกใบสําคัญรับรองของกรมเจ้าท่า โดยมีเง่ือนไขว่า  RO จะต้องถือปฏิบัติให้
สอดคล้องกับ “RO Code” 

2.4 การมอบหมายให้ดําเนินการที่อยู่นอกขอบเขตท่ีระบุไว้ในภาคผนวก 1 ของข้อกําหนดฉบับน้ี ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดข้ึนร่วมกันเป็นรายกรณี 

2.5   RO จะต้องหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมที่อาจส่งผลทําให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน 
2.6   RO จะต้องกระทําหน้าที่ในการตรวจเรือและออกใบสําคัญรับรองที่เป็นการดําเนินการตาม

กฎหมาย โดยใช้เจ้าหน้าที่ตรวจเรือและผู้ตรวจสอบที่ทํางานให้  RO โดยเฉพาะ โดยต้องเป็นลูกจ้าง
ของ  ROเท่าน้ัน มี่คุณสมบัติถูกต้อง ได้รับการอบรม และได้รับการมอบหมายให้ดําเนินภารกิจและ
กิจกรรมทั้งหมดท่ีเป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง ตามระดับความรับผิดชอบของงานของลูกจ้างน้ัน 
ในขณะที่  RO มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบสําคัญรับรองในนามของกรมเจ้าท่า  RO อาจทํา
สัญญารับเหมาช่วงการตรวจวิทยุกับเจ้าหน้าท่ีตรวจเรืออิสระได้โดยให้เป็นไปตามบทบัญญัติที่
เก่ียวข้องของ RO Code ในทุกๆ กรณี บริษัทผู้ให้บริการตรวจสอบ  ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยจะต้อง
เป็นผู้ได้รับอนุมัติจากกรมเจ้าท่าด้วย 

3. การตีความ การเทียบเคียง และการยกเว้น 
3.1 กรมเจ้าท่าทรงไว้ซึ่งสิทธิในการตีความต่าง ๆ ในตราสารท่ีใช้บังคับ และการพิจารณากําหนดสิ่งที่

เทียบเคียงกันได้ หรือสิ่งท่ีทดแทนกันได้กับข้อกําหนดในตราสารท่ีใช้บังคับ โดย  RO จะให้ความ
ร่วมมือเพ่ือการดังกล่าว 

3.2 กรมเจ้าท่าทรงไว้ซึ่งสิทธิในการยกเว้นข้อกําหนดต่าง ๆ ในตราสารที่ใช้บังคับ   
3.3 กรณีท่ีไม่อาจจัดหาสิ่งทดแทนที่เป็นไปตามข้อกําหนดของตราสารที่ใช้บังคับได้ เจ้าหน้าที่ตรวจเรือ

ของ RO อาจยอมรับภายใต้การปรึกษากับกรมเจ้าท่าได้โดยอาจกําหนดมาตรการให้ใช้อุปกรณ์เสริม
อื่นเท่าที่จะพอหาได้เป็นการชั่วคราว เพ่ือให้สามารถออกเรือไปยังเมืองท่าที่สามารถทําการซ่อมแซม
ถาวร หรือทําการแก้ไขข้อบกพร่องชํารุดต่าง ๆ หรือทําการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เหมาะสมได้   

 
 
 
 
 



เอกสารแนบทา้ยประกาศกรมเจา้ท่าท่ี  15 / 2560  

 

2.3 Services rendered by RO in order to issue statutory certificates shall be accepted as 
services rendered by the Marine Department in order to issue statutory certificates 
provided that  RO shall maintain compliance with the provisions of  RO Code  

2.4 Authorization for services outside the scope of Appendix 1 to this Memorandum 
shall be dealt with as mutually agreed on a case-by-case basis. 

2.5   RO shall endeavor to avoid undertaking activities which may result in a conflict of 
interest. 

2.6   RO should perform survey and certification functions of a statutory nature by the 
use of only exclusive surveyors and auditors, being persons solely employed by  
RO, duly qualified, trained and authorized to execute all duties and activities 
incumbent upon their employer, within their level of work responsibility. While still 
remaining responsible for the certification on behalf of the flag State, RO may 
subcontract radio surveys to non-exclusive surveyors in accordance with the 
relevant provisions of RO Code. In any case, the service providing firms in Thailand 
shall be approved by the Marine Department. 

3. Interpretation, Equivalents and Exemptions 
3.1 It is the prerogative of the Marine Department to interpret applicable instruments as 

well as to determine the equivalents or the acceptance of substitutes to the 
requirements of the applicable instruments. RO shall give co-operation to the
 said actions. 

3.2 Exemptions from the requirements of the applicable instruments are the prerogative 
of the Marine Department. 

3.3 In case the substitutes that meet the requirements of the applicable instrument 
cannot be provided, RO surveyor may temporarily accept subject to consultation 
with the Marine Department, such measures of supplementary equipment as may 
be available to permit the vessel to proceed to a suitable port where permanent 
repairs or rectifications can be effected or replacement equipment fitted. 
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4. ข้อมูลข่าวสารและการติดต่อประสานงาน 

4.1   RO จะรายงานข้อมูลข่าวสารต่อกรมเจ้าท่าเป็นระยะตามที่ได้ตกลงกันระหว่าง  RO กับกรมเจ้าท่า  
ทั้งน้ีเป็นไปตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก 2 ท้ายบันทึกข้อกําหนดน้ี 

4.2   RO ต้องยินยอมให้กรมเจ้าท่า เข้าถึงข้อมูลของแบบแปลนและเอกสารต่างๆฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
รวมทั้งรายงานการตรวจเรือที่  RO ออกใบสําคัญรับรองหรือลงนามรับรองให้กับเรือที่จดทะเบียน
เป็นเรือไทยทั้งหมดได้ 

4.3 กรมเจ้าท่าจะจัดหาบรรดาเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่จําเป็นให้กับ  RO เพ่ือให้  RO สามารถ
ดําเนินการออกใบสําคัญรับรองตามกฎหมายได้  

4.4   RO และกรมเจ้าท่าต่างตระหนักดีถึงความสําคัญของการประสานงานทางเทคนิคโดยทั้งสองฝ่าย
ตกลงให้ความร่วมมือเพ่ือการน้ี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพ่ือยังประโยชน์ที่
แท้จริงด้วย 

5. การกํากับดูแล 
5.1   RO ต้องยินยอมให้กรมเจ้าท่า ตรวจสอบจนเป็นที่พอใจได้ว่า ระบบควบคุมคุณภาพของ  RO

เป็นไปตามข้อกําหนดของ RO Code. 
5.2 กรมเจ้าท่าอาจเลือกที่จะเข้าร่วมและสังเกตการณ์การตรวจสอบ  RO ซึ่งดําเนินการโดยกลุ่มผู้

ตรวจสอบอิสระที่กรมเจ้าท่าพิจารณาว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกรมเจ้าท่าหรือ IMO กรมเจ้า
ท่าอาจยอมรับผลการตรวจสอบภายใต้รายการรับรองระบบคุณภาพของ IACS  หรือรายงานการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบอิสระซ่ึงการตรวจสอบท่ีเหมาะสมในการปฎิบัติให้เป็นไปตามระบบการ
จัดการคุณภาพและข้อกําหนดการตรวจสอบของ RO Code 

5.3 ความถ่ีและขอบเขตของการตรวจสอบ  RO โดยกรมเจ้าท่าให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับสําหรับการ
ตรวจเรือ (ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

5.4 กรมเจ้าท่าอาจขอให้  RO จัดส่งรายงานสถิติของกองเรือ เก่ียวกับความเสียหายและการบาดเจ็บล้ม
ตายโดยอุบัติเหตุ ฯลฯ ได้ 
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4. Information and Liaison 

4.1   RO shall report to the Marine Department such information at such frequency as 
agreed between   RO and the Marine Department as delineated in Appendix 2 to 
this Agreement (Memorandum). 

4.2 The Marine Department shall be granted access to all plans and documents, 
computer database, including reports on surveys on the basis of which certificates 
are issued or endorsed by  RO, for the registered Thai ships. 

4.3 The Marine Department will provide RO with all necessary documentation to 
enable RO to carry out the statutory certificate services. 

4.3 The Marine Department will provide RO with all necessary documentation to 
enable RO to carry out the statutory certificate services  

4.4   RO and the Marine Department, recognizing the importance of technical liaison, 
agree to co-operate toward this end and maintain an effective dialogue. 

5. Supervision 
5.1  The Department will be given the opportunity to satisfy itself that   RO’s quality 

system continues to comply with the requirements of RO Code. 
  

5.2 The Marine Department may choose to attend and observe the audits performed 
on RO by an independent audit group effectively representing the interests of the 
Marine Department or the IMO. The Marine Department may also accept the results 
of audits required under the IACS Quality System Certification Scheme (“QSCS”) or 
applicable independent third-party audit reports as suitable verification of 
compliance with the quality management system and audit requirements of RO 
Code.  

5.3 The frequency and extent of audit performed on RO by the Marine Department are 
subject to Regulations on Ship Survey (No. 45) B.E.2558 (2015) as may be amended. 

5.4 The Marine Department may require RO to submit statistical report of its fleet in 
respect of damage and accidental casualties, etc. 
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6. ความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

6.1   RO ตกลงจะให้ความร่วมมือกับกรมเจ้าท่าเพ่ือให้ได้รับทราบข้อมูลข้อกําหนดทางเทคนิคต่าง ๆ 
ตามกฎข้อบังคับของ IMO ล่าสุด 

6.2   ROตกลงจะให้ความร่วมมือกับกรมเจ้าท่าในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าตามที่กรมเจ้าท่า
ได้มีความตกลงความร่วมมือร่วมกันระหว่างกรมเจ้าท่ากับองค์กรที่ได้รับการยอมรับ (RO) 

6.3 เมื่อ  ROจะมีการปรับปรุงกฎเกณฑ์และคําแนะนําต่าง ๆ และในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎเกณฑ์
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอันส่งผลกระทบต่อการตรวจสภาพและการตรวจเรือตามบันทึกฝ่ายเดียวฉบับน้ี  
RO ต้องยอมให้กรมเจ้าท่ามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น 

6.4   ROตกลงให้เจ้าพนักงานตรวจเรือของกรมเจ้าท่าเข้าร่วมการตรวจเรือของ  RO ที่กระทําบนเรือ
ไทยภายในอาณาเขตประเทศไทย โดย  ROและกรมเจ้าท่าจะร่วมกันพิจารณากําหนดแผนการเข้า
ร่วมการตรวจเรือในแต่ละปี 

7. เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
7.1 ค่าตอบแทน 
 ค่าตอบแทนสําหรับบริการออกใบสําคัญรับรองตามกฎหมาย กรมเจ้าท่าจะเรียกเก็บโดยตรงจากผู้ขอ

ใช้บริการ หรือที่ RO ได้ดําเนินการสามารถเรียกเก็บโดยตรงจากผู้ขอใช้บริการ 
7.2 การรักษาความลับ 
 กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนเก่ียวกับข้อกําหนดฉบับน้ี ทั้ง  ROและกรมเจ้าท่ามีพันธะในการรักษาไว้เป็น

ความลับ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ของบันทึกข้อกําหนดฉบับน้ี 
7.3 การแก้ไขเพ่ิมเติม 
 การแก้ไขเพ่ิมเติมบันทึกข้อกําหนดและภาคผนวกของข้อกําหนดฉบับน้ีจะมีผลต่อเมื่อได้มีการ

ปรึกษาหารือกัน และกรมเจ้าท่าได้ยอมรับแล้วเท่าน้ัน 
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6. Mutual Cooperation in Safety Standard and Marine Environmental Protection 

6.1   RO agrees to cooperate with the Marine Department in updating various technical 
requirements to enable the Marine Department to meet the latest IMO regulations. 

6.2   RO agrees to cooperate with the Marine Department in training personnel of the 
Marine Department mutually agreed between the Marine Department and RO 

6.3 When developing new rules and guidelines and in the case of amendments to 
existing rules affecting inspections and surveys in accordance with this 
Memorandum,  RO shall allow the Marine Department to participate in expressing 
its opinions. 

 6.4   RO agrees to allow the surveyors of the Marine Department to join  RO in the 
surveys on Thai vessels carried out in Thailand Annual joint survey plans shall be 
mutually determined by  RO and the Marine Department. 

7.      Other Conditions 
7.1 Remuneration 

Remuneration for statutory certification services carried out by RO on behalf of the 
Marine Department shall be charged by RO directly to the party requesting such 
services 
. 

7.2 Confidentiality 
 In so far as activities related to this Memorandum, both RO and the Marine 

Department shall be bound by confidentiality provisions as set forth in Appendix 3 
hereto annexed. 

7.3 Amendments 
 Amendments to this Memorandum and to the Appendices shall become effective 

only after mutual consultation and uponthe acceptance of Marine Department. 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทา้ยประกาศกรมเจา้ท่าท่ี  15 / 2560  

 

 
7.4 การตีความข้อกําหนด 
 กรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทจากข้อความในข้อกําหนดฉบับน้ี ให้กรมเจ้าท่าเป็นผู้ชี้ขาดข้อโต้แย้ง

หรือข้อพิพาทดังกล่าว และให้การชี้ขาดของกรมเจ้าท่าถือเป็นข้อยุติ 
7.5 กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท  
 กรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทเก่ียวเน่ืองหรือสืบเน่ืองจากข้อกําหนดฉบับน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

และอยู่ภายใต้เขตอํานาจของศาลไทย 
  

8. การสิ้นสุดของข้อกําหนด 
1. หาก RO ฝ่าฝืนบันทึกข้อกําหนด กรมเจ้าท่าจะแจ้งเป็นหนังสือไปยัง RO ที่ฝ่าฝืนบันทึกข้อกําหนด

น้ันทราบ เพ่ือให้โอกาสทําการแก้ไขเยียวยาข้อที่ผิดข้อกําหนดน้ันภายใน 30 วัน หากไม่ทําการแก้ไข
เยียวยาดังกล่าว ให้ฝ่ายที่แจ้งมีสิทธิบอกเลิกข้อกําหนดฉบับน้ีได้ทันที 

2. เพ่ือให้บันทึกฝ่ายเดียวฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ต่อเน่ืองอย่างสมบูรณ์ RO จะต้องรกัษาไว้ซึ่งสถานะความ
เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ขององค์กรสถาบันจัดชั้นเรือระหว่างประเทศ   

3. บันทึกข้อกําหนดฉบับน้ีอาจสิ้นสุดลงได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็น
หนังสือเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

 
ให้บันทึกข้อกําหนดน้ีมีผลบังคับนับแต่วันที่  RO ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงและกรมเจ้าท่า ได้รับเอาบันทึก
ข้อกําหนดไว้แล้ว 
เพ่ือเป็นหลักฐานแห่งการน้ี ผู้ลงนามข้างล่างน้ีซึ่งได้รับมอบหมายจากทั้งสองฝ่ายโดยชอบแล้ว จึงได้ลงนามใน
บันทึกข้อกําหนดบับน้ี ณ วันที่......................................................... 
 
เพ่ือ   RO 

............................................................................................ 
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7.4 Interpretation 
 In the event of any arguments or disputes on the term of the Memorandum, such 

term shall be referred to and interpreted by the Marine Department and its award 
shall be final. 

7.5 Governing Laws and Settlement of Disputes 
 Any arguments or disputes arising out of or in connection with the Memorandum 

shall be governed by Court of Justice of Thailand and in accordance with the Laws 
of Thailand. 

8. Termination 
1. If this Memorandum is breached by one of the parties, the other party will notify 

the violating party of its breach in writing to allow the notified party the opportunity 
to remedy the breach with 30 days, failing which the notifying party has the right to 
terminate this Memorandum immediately. 

2. For continued validity of this Memorandum, RO shall maintain its present status of 
full membership of International Association of Classification Society. 

3. This Memorandum may be terminated by either party by giving the other party a 12-
month written advance notice. 

 
This Memorandum shall take effect as from the date that the Marine Department 

accepted the signed memorandum from ROs. 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized by the ROs, have signed this 
Memorandum on…………………………  
 
For  RO: 

…………………..........................................………………
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ภาคผนวก 1 
แนบท้ายบันทึกข้อกําหนดด้วยการมอบหมายการบริการออกใบสําคัญรับรองตามกฎหมายให้แก่เรือที่จดทะเบียน
ในประเทศไทย โดย RO เมือง  ประเทศ   ซึ่งครอบคลุมไปถึง ตราสารที่ ใช้
บังคับ และ ระดับการมอบหมาย 

1. โดยหนังสือฉบับน้ี  RO ได้รับมอบหมายตามที่ระบุไว้ข้างล่างน้ีในการให้บริการออกใบสําคัญรับรอง
ตามกฎหมายในนามของกรมเจ้าท่าให้แก่บรรดาเรือและแท่นขุดเจาะเคลื่อนที่นอกชายฝั่งที่จด
ทะเบียนในประเทศไทย  
1.1 RO จะออกใบสําคัญรับรองฉบับเต็มตามท่ีได้รับมอบหมายจากกรมเจ้าท่า หลังจากการตรวจ

ครั้งแรกและการตรวจต่ออายุได้ก็ต่อเมื่อ  RO ได้รับการประกาศให้เป็นองค์กรที่ได้รับการ
ยอมรับจากกรมเจ้าท่าแล้ว และเจ้าของเรือได้แจ้งความประสงค์ขอใช้หรือเปลี่ยนแปลงองค์กร
ที่ได้รับการยอมรับจากกรมเจ้าท่าพร้อมทั้งชําระค่าธรรมเนียมที่กรมเจ้าท่าแล้ว 

1.2 ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานเรือ  กรมเจ้าท่า  สงวนสิทธิ์ท่ีจะกํากับดูแลการตรวจเรือ/การ
ตรวจสอบที่กระทําโดย  ROหรือการส่งเจ้าพนักงานตรวจเรือของกรมเจ้าท่าเข้าร่วมการตรวจ
เรือ/การตรวจสอบ  ซึ่งรวมถึงการตรวจเรือ/การตรวจสอบประจําปีและช่วงกลางอายุตามตรา
สารท่ีใช้บังคับใน ข้อ 2 ข้างล่างน้ี ตามที่เห็นว่าจําเป็น   

 การมอบหมายสามประเภทข้างล่างน้ี ใช้ในการออกหนังสือสําคัญ คือ 
F: การมอบหมายเต็ม ใช้ในการตรวจแบบ ดําเนินการตรวจเรือ และออก และ/หรือ เพิกถอน

ใบสําคัญรับรองชั่วคราวตามความจําเป็นและใบสําคัญรับรองเต็มรูป   
P: การมอบหมายบางส่วน ใช้ในการตรวจแบบ ดําเนินการตรวจเรือ และออกใบสําคัญรับรอง

ชั่วคราว เป็นระยะเวลา 5 เดือน โดย  RO จะจัดส่งรายงานสําหรับการนี้ให้กรมเจ้าท่าพร้อม
ข้อแนะนําเพ่ือพิจารณาออกใบสําคัญรับรองเต็มรูปให้ต่อไป 

L: การมอบหมายจํากัด ใช้ในการดําเนินการประเภทพิเศษที่มิได้ครอบคลุมกิจการข้างต้น เช่น มี
ข้อจํากัดทางด้านภูมิศาสตร์ หรือการมอบหมายเป็นรายกรณี  
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Appendix 1 
To theMemorandum governing the delegation of statutory certification services for vessels 
registered in Thailand by     City,  Country, covering the Applicable 
Instruments and degree of authorization. 

1. RO is hereby authorized as listed below to carry out statutory certification services 
on behalf of the Marine Department with respect to vessels and mobile offshore 
drilling units registered in Thailand. 

1.1 Full term certificate will be issued by RO against authorization from the Marine 
Department after the initial survey and the renewal survey thereafter, that RO has 
declared the authorization announcement from the Marine Department and ship owner 
notify the intention of RO to Marine Department with a fee.  

1.2 The Director of Ship Standard Bureau of the Marine Department reserves the rights to 
supervise and over see the surveys/audits carried out by RO or the joint surveys/audits 
carried out together with the Marine Department’s ship surveyors, including the annual 
intermediate and renewal surveys/audits of the Applicable Instruments in Clause 2 
hereunder, as he deems necessary. 
The following three types of authorizations apply to certification services: 
F: Full authorization to perform plan review, carry out surveys and issue and/or revoke 

necessary interim and full term certificates. 
P: Partial authorization to perform plan review, carry out surveys and issue of short 

term certificates for 5 months.  RO will forward reports of these performances to the 
Marine Department with the recommendations for the issuance of full term 
certificates. 

P:      Partial authorizations to perform plan review carry out surveys and issue of short 
term certificates for 5 months. RO will forward reports of these performances to the 
Marine Department with the recommendations for the issuance of full term 
certificates. 

L: Limited authorization to account for other special categories not covered by the 
above, such as case-by-case authorization or geographical limitations. 
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2. บัญชีรายชื่อหนังสือสําคัญ และประเภทการมอบหมาย มีดังต่อไปนี้.-  

 ตราสาร 
ประเภทการ
มอบหมาย 

1 อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 และ พิธีสาร ค.ศ.1978
ตามที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

1.1 ใบสําคัญรับรองการต่อเรือเพ่ือความปลอดภัยของเรือสินค้า  
 การตรวจคร้ังแรกและการออกใบสําคัญรับรอง F 
 การตรวจเรือใหม่ การตรวจเรือประจําปี และการตรวจเรือช่วงกลางอายุ 

การออกใบสําคัญรับรองใหม่/การสลักหลังใบสําคัญรับรอง 
F 

 ใบสําคัญรับรองการยกเว้น L 
1.2 ใบสําคัญรับรองอุปกรณ์ความปลอดภัยของเรือสินค้า   

 การตรวจคร้ังแรกและการออกใบสําคัญรับรอง F 
 การตรวจเรือใหม่ การตรวจเรือประจําปี และการตรวจเรือช่วงกลางอายุ  

การออกใบสําคัญรับรองใหม่/การสลักหลังใบสําคัญรับรอง 
F 

 ใบสําคัญรับรองการยกเว้น L 
1.3 ใบสําคัญรับรองวิทยุเพ่ือความปลอดภัยของเรือสินค้า  

 การตรวจคร้ังแรกและการออกใบสําคัญรับรอง F 
 การตรวจเรือใหม่ การตรวจเรือประจําปี และการตรวจเรือช่วงกลางอายุ  

การออกใบสําคัญรับรองใหม่/การสลักหลังใบสําคัญรับรอง 
F 

 ใบสําคัญรับรองการยกเว้น L 
1.4 ใบสําคัญรับรองความปลอดภัยของเรือโดยสาร  

 การตรวจคร้ังแรกและการออกใบสําคัญรับรอง F 
 การตรวจเรือใหม่ การตรวจเรือประจําปี  

การออกใบสําคัญรับรองใหม่/การสลักหลังใบสําคัญรับรอง 
F 

 ใบสําคัญรับรองการยกเว้น L 
1.5 การบรรทุกก๊าซเหลวในระวาง  

1.5.1 ใบสําคัญรับรองสําหรับเรือที่ต่อขึ้นก่อนวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ 1976   
 การตรวจคร้ังแรกและการออกใบสําคัญรับรอง F 
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2. The listing of instruments and types of authorization is as follows: 

 Instruments 
Types of 

Authorization 
1 SOLAS Convention1974 and Protocol 1978 as amended  

1.1 Cargo Ship Safety Construction Certificate  
 Initial Survey and Certificate Issuance F 
 Renewal, Annual and Intermediate Survey, Renewal/Endorsement 

of Certificate 
F 

 Exemption Certificate L 
1.2 Cargo Ship Safety Equipment Certificate  

 Initial Survey and Certificate Issuance F 
 Renewal, Annual and Intermediate Survey, Renewal/Endorsement 

of Certificate 
F 

 Exemption Certificate L 
1.3 Cargo Ship Safety Radio Certificate  

 Initial Survey and Certificate Issuance F 
 Renewal, Annual and Intermediate Survey, Renewal/Endorsement 

of Certificate 
F 

 Exemption Certificate L 
1.4 Passenger Ship Safety Certificate  

 Initial Survey and Certificate Issuance F 
 Renewal Survey, Renewal of Certificate F 
 Exemption Certificate L 

1.5 Carriage of Liquefied gases in Bulk    
1.5.1 Certificate for Ships Built Prior 31st October 1976  

 Initial Survey and Certificate Issuance 
 
 

F 
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การตรวจเรือใหม่ การตรวจเรือประจําปี และการตรวจเรือช่วงกลางอายุ  
การออกใบสําคัญรับรองใหม่/การสลักหลังใบสําคัญรับรอง 

F 

 ใบสําคัญรับรองการยกเว้น L 
1.5.2 ใบสําคัญรับรองสําหรับเรือที่ต่อข้ึนหลังวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ.1976  แต่ก่อนวันที่ 

1 กรกฎาคม  ค.ศ.1986,  GC CODE 
 

 การตรวจคร้ังแรกและการออกใบสําคัญรับรอง F 
 การตรวจเรือใหม่ การตรวจเรือประจําปี และการตรวจเรือช่วงกลางอายุ  

การออกใบสําคัญรับรองใหม่/การสลักหลังใบสําคัญรับรอง 
F 

 ใบสําคัญรับรองการยกเว้น L 
1.5.3 ใบสําคัญรับรองระหว่างประเทศ  สําหรับที่ต่อข้ึน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 

1986 หรือหลังจากน้ัน  IGC CODE 
 

 การตรวจคร้ังแรกและการออกใบสําคัญรับรอง F 
 การตรวจเรือใหม่ การตรวจเรือประจําปี และการตรวจเรือช่วงกลางอายุ  

การออกใบสําคัญรับรองใหม่/การสลักหลังใบสําคัญรับรอง 
F 

 ใบสําคัญรับรองการยกเว้น L 
1.5.4 ใบสําคัญรับรองระหว่างประเทศสําหรับโครงสร้างและอุปกรณ์สําหรับเรือบรรทุก

แก๊สเหลวในระวาง  สําหรับที่ต่อข้ึน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1986 หรือ
หลังจากน้ัน  IGC CODE 

 

 การตรวจคร้ังแรกและการออกใบสําคัญรับรอง F 
 การตรวจเรือใหม่ การตรวจเรือประจําปี และการตรวจเรือช่วงกลางอายุ  

การออกใบสําคัญรับรองใหม่/การสลักหลังใบสําคัญรับรอง 
F 

 ใบสําคัญรับรองการยกเว้น L 
1.6 การบรรทุกสารเคมีอันตรายในระวาง  
1.6.1 ใบสําคัญรับรองสําหรับเรือที่ตอ่ข้ึนก่อนวันท่ี1กรกฎาคม ค.ศ. 1986, BCH CODE  

 การตรวจคร้ังแรกและการออกใบสําคัญรับรอง F 
 การตรวจเรือใหม่ การตรวจเรือประจําปี และการตรวจเรือช่วงกลางอายุ  

การออกใบสําคัญรับรองใหม่/การสลักหลังใบสําคัญรับรอง 
F 

 ใบสําคัญรับรองการยกเว้น L 
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 Renewal, Annual and Intermediate Survey, Renewal/Endorsement 
of Certificate 

F 

 Exemption Certificate L 
1.5.2 Certificate for Ships Built  after 31st October 1976 but before 1st 

July 1986, GC Code  
 

 Initial Survey and Certificate Issuance F 
 Renewal, Annual and Intermediate Survey, Renewal/Endorsement 

of Certificate 
F 

 Exemption Certificate L 
1.5.3 International Certificate for Ships Built on or After 1st July 1986 IGC 

Code 
 

 Initial Survey and Certificate Issuance F 
 Renewal, Annual and Intermediate Survey, Renewal/Endorsement 

of Certificate 
F 

 Exemption Certificate L 
1.5.4 International Code for the Construction and Equipment of ships 

carrying Liquefied Gases in Bulk built on or after 1 July 1986 (IGC 
Code) 

 

 Initial Survey and Certificate Issuance F 
 Renewal, Annual and Intermediate Survey, Renewal/Endorsement 

of Certificate 
F 

 Exemption Certificate L 
1.6 Carriage in Bulk of Dangerous Chemicals  

1.6.1 Certificate for Ships Built before 1st July 1986, BCH Code  
 Initial Survey and Certificate Issuance F 
 Renewal, Annual and Intermediate Survey, Renewal/Endorsement 

of Certificate 
F 

 Exemption Certificate L 
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1.6.2 ใบสําคัญรับรองสําหรับเรือที่ต่อข้ึน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1986 หรือ
หลังจากน้ัน, IBC CODE 

 

 การตรวจคร้ังแรกและการออกใบสําคัญรับรอง F 
 
 

การตรวจเรือใหม่ การตรวจเรือประจําปี และการตรวจเรือช่วงกลางอายุ  
การออกใบสําคัญรับรองใหม่/การสลักหลังใบสําคัญรับรอง 

F 

 ใบสําคัญรับรองการยกเว้น L 
1.6.3 ใบสําคัญรับรองตาม A.673 (16) การการขนถ่ายและการควบคุมปริมาณของ

ความอันตรายและสารเหลวมีพิษในระวางของเรือสนับสนุนออฟชอร ์
 

 การตรวจคร้ังแรกและการออกใบสําคัญรับรอง F 
 การตรวจเรือใหม่ การตรวจเรือประจําปี และการตรวจเรือช่วงกลางอายุ  

การออกใบสําคัญรับรองใหม่/การสลักหลังใบสําคัญรับรอง 
F 

 ใบสําคัญรับรองการยกเว้น L 
1.7 บรรทุกสินค้าอนัตราย ,ประมวล IMDG  

 การตรวจคร้ังแรกและการออกใบสําคัญรับรอง F 
 การตรวจเรือใหม่ การตรวจเรือประจําปี และการตรวจเรือช่วงกลางอายุ  

การออกใบสําคัญรับรองใหม่/การสลักหลังใบสําคัญรับรอง 
F 

 ใบสําคัญรับรองการยกเว้น L 
 อนุมตัิแบบแปลน การคํานวณ การบ่งชี้ และคู่มอื F 
1.8 ใบรับรองการปฎิบัติตามประมวลสินค้าในระวางแบบแข็งทางทะเลระหว่าง

ประเทศ(IMSBC) 
 

 การตรวจคร้ังแรกและการออกใบสําคัญรับรอง F 
 การตรวจเรือใหม่ การตรวจเรือประจําปี และการตรวจเรือช่วงกลางอายุ  

การออกใบสําคัญรับรองใหม่/การสลักหลังใบสําคัญรับรอง 
F 

 ใบสําคัญรับรองการยกเว้น L 
1.9 ใบสําคัญรับรองความปลอดภัยของเรือประเภทกิจการพิเศษ  
 การตรวจคร้ังแรกและการออกใบสําคัญรับรอง F 
 การออกใบสําคัญรับรองตรวจเรือใหม่ การตรวจเรือประจําปี และการตรวจเรือ

ช่วงกลางอายุ การออกใบสําคัญรับรองใหม่/การสลักหลังใบสําคัญรับรอง 
F 
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1.6.2 Certificate for Ships Built on or after 1st July 1986, IBC Code  
 Initial Survey and Certificate Issuance F 

 Renewal, Annual and Intermediate Survey, Renewal/Endorsement 
of Certificate 

F 

 Exemption Certificate L 
1.6.3 Certificate of fitness A.673(16) Transport and Handling of Limited 

Amounts of Hazardous and Noxious Liquid Substances in Bulk on 
Offshore Support Vessel  

 

 Initial Survey and Certificate Issuance F 
 Renewal, Annual and Intermediate Survey, Renewal/Endorsement 

of Certificate 
F 

 Exemption Certificate L 
1.7 Carriage of Dangerous Goods, IMDG Code  

 Initial Survey and Certificate Issuance F 
 Renewal, Annual and Intermediate Survey, Renewal/Endorsement 

of Certificate 
F 

 Exemption Certificate L 
 Approval of Drawings, Calculations, Specifications, Manuals F 

1.8 Certificate of Compliance with the International Maritime Solid Bulk 
Cargoes Code (IMSBC) 

 

 Initial Survey and Certificate Issuance F 
 Renewal, Annual and Intermediate Survey, Renewal/Endorsement 

of Certificate 
F 

 Exemption Certificate L 
1.9 Special Purpose Ship Safety Certificate  

 Initial Survey and Certificate Issuance F 
 Renewal, Annual and Intermediate Survey, Renewal/Endorsement 

of Certificate 
F 
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 ใบสําคัญรับรองการยกเว้น L 
 อนุมัติแบบแปลน การคํานวณ การบ่งชี้ และคู่มือ F 
1.10 ใบสําคัญรับรองความปลอดภัยของเรือความเร็วสูง  
 การตรวจคร้ังแรกและการออกใบสําคัญรับรอง F 
 การออกใบสําคัญรับรองตรวจเรือใหม่ การตรวจเรือประจําปี และการตรวจเรือ

ช่วงกลางอายุ การออกใบสําคัญรับรองใหม่/การสลักหลังใบสําคัญรับรอง 
F 

 ใบสําคัญรับรองการยกเว้น L 
 อนุมัติแบบแปลน การคํานวณ การบ่งชี้ และคู่มือ F 
1.11 IMO PSPC  
 การตรวจเรือ  การสลักหลังข้อมูลทางเทคนิคการทาสีเคลือบ F 
 การอนุมัติเอกสาร  การระบุเฉพาะเจาะจงและข้อมูลทางเทคนิค F 
1.12 เอกสารมอบหมายการสําหรับการขนถ่ายสินค้าจําพวกเมล็ด  
 การตรวจคร้ังแรกและการออกใบสําคัญรับรอง F 
 การออกใบสําคัญรับรองตรวจเรือใหม่ การตรวจเรือประจําปี และการตรวจเรือ

ช่วงกลางอายุ การออกใบสําคัญรับรองใหม่/การสลักหลังใบสําคัญรับรอง 
F 

1.13 เอกสารการปฎิบัติตามของเรือสนับสนุนออฟชอร์ ตาม Res.MSC.235(82)  
 การตรวจคร้ังแรกและการออกใบสําคัญรับรอง F 
 การออกใบสําคัญรับรองตรวจเรือใหม่ การตรวจเรือประจําปี และการตรวจเรือ

ช่วงกลางอายุ การออกใบสําคัญรับรองใหม่/การสลักหลังใบสําคัญรับรอง 
F 

2 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ (MARPOL 73/78)
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม การออกใบสําคัญรับรองและหรือเอกสารรับรองการปฎิบัติ
ตามกฎข้อบังคับของกรมเจ้าท่า 

 

2.1 ใบสําคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษสําหรับการบรรทุกสาร
เหลวมีพิษในระวางเป็นปริมาตรรวม, ภาคผนวก 1 

 

 การตรวจคร้ังแรกและการออกใบสําคัญรับรอง F 
 การตรวจเรือใหม่ การตรวจเรือประจําปี และการตรวจเรือช่วงกลางอายุ  

การออกใบสําคัญรับรองใหม่/การสลักหลังใบสําคัญรับรอง 
F 

 ใบสําคัญรับรองการยกเว้น L 
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 Exemption Certificate L 
 Approval of drawing, Calculations, Specifications and Manuals F 
1.10 High Speed Craft Safety Certificate  
 Initial Survey and Certificate Issuance F 
 Renewal, Annual and Intermediate Survey, Renewal/Endorsement 

of Certificate 
F 

 Exemption Certificate L 
 Approval of drawing, Calculations, Specifications and Manuals F 
1.11 IMO PSPC  
 Survey, Endorsement of the Coating Technical File (CTF) F 
 Approval of Documents, Specifications and Technical File F 
1.12 Document of Authorization for the carriage of Grain  
 Initial Survey and Certificate Issuance F 

 Renewal, Annual and Intermediate Survey, Renewal/Endorsement 
of Certificate 

F 

1.13 Offshore Supply Vessel Document of Compliance , Res.MSC.235(82)  
 Initial Survey and Certificate Issuance F 
 Renewal, Annual and Intermediate Survey, Renewal/Endorsement 

of Certificate 
F 

2. MARPOL 73/78 as Amended, Issuance of Certificate and/or 
Statement of Compliance in accordance with Marine Department 
Rules 

 

2.1 International Oil Pollution Prevention Certificate, Annex I  
 Initial Survey and Certificate Issuance F 
 Renewal, Annual and Intermediate Survey, Renewal/Endorsement 

of Certificate 
F 

 Exemption Certificate 
 

L 
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2.2 ใบสําคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษสําหรับการบรรทุกสาร
เหลวมีพิษในระวางเป็นปริมาตรรวม, ภาคผนวก 2 

 

 การตรวจคร้ังแรกและการออกใบสําคัญรับรอง F 
 การตรวจเรือใหม่ การตรวจเรือประจําปี และการตรวจเรือช่วงกลางอายุ  

การออกใบสําคัญรับรองใหม่/การสลักหลังใบสําคัญรับรอง 
F 

 ใบสําคัญรับรองการยกเว้น L 
2.3 การป้องกันมลพิษจากการขนส่งทางทะเลซึ่งเป็นสารอันตรายท่ีบรรจุภาชนะ  

ภาคผนวก 3 
 

 การตรวจคร้ังแรกและการออกใบสําคัญรับรอง F 
 การตรวจเรือใหม่ การตรวจเรือประจําปี และการตรวจเรือช่วงกลางอายุ  

การออกใบสําคัญรับรองใหม่/การสลักหลังใบสําคัญรับรอง 
F 

 ใบสําคัญรับรองการยกเว้น L 
2.4 การป้องกันมลพิษจากสิ่งปฏิกูล ภาคผนวก 4  

 การตรวจคร้ังแรกและการออกใบสําคัญรับรอง F 
 การตรวจเรือใหม่ การตรวจเรือประจําปี และการตรวจเรือช่วงกลางอายุ  

การออกใบสําคัญรับรองใหม่/การสลักหลังใบสําคัญรับรอง 
F 

 ใบสําคัญรับรองการยกเว้น L 
2.5 การป้องกันมลพิษขยะ ภาคผนวก 5   

 การตรวจอนุมัติคู่มือ แบบ และรายละเอียดเฉพาะและแผนการจัดการขยะ F 
2.6 การป้องกันมลพิษทางอากาศที่เกิดจากเรือ, ภาคผนวก 6  

 การตรวจคร้ังแรกและการออกใบสําคัญรับรอง F 
 การตรวจเรือใหม่ การตรวจเรือประจําปี และการตรวจเรือช่วงกลางอายุ  

การออกใบสําคัญรับรองใหม่/การสลักหลังใบสําคัญรับรอง 
F 

 ใบสําคัญรับรองการยกเว้น L 
2.6.1 การป้องกันการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ ภาคผนวก 6 ตามข้อกําหนด  

NOx Technical Code 2008 
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2.2 International Pollution Prevention Certificate for Carriage of Noxious 
Liquid Substance in Bulk, Annex II 

 

 Initial Survey and Certificate Issuance F 
 Renewal, Annual and Intermediate Survey, Renewal/Endorsement 

of Certificate 
F 

 Exemption Certificate L 
2.3 Prevention of Pollution by Harmful substances Carried by Sea in 

Packaged Form, Annex  III 
 

 Initial Survey and Certificate Issuance F 
 Renewal, Annual and Intermediate Survey, Renewal/Endorsement 

of Certificate 
F 

 Exemption Certificate L 
2.4 Sewage Pollution Prevention ,Annex   IV  

 Initial Survey and Certificate Issuance F 
 Renewal, Annual and Intermediate Survey/ Renewal/Endorsement 

of Certificate 
F 

 Exemption Certificate L 
2.5 Garbage Pollution Prevention, Annex  V,   

 Approval of Manuals, Drawings and Specifications and Garbage 
Management Plan 

F 

2.6 Prevention of Air Pollution from Ships, Annex VI  
 Initial Survey and Certificate Issuance F 
 Renewal, Annual and Intermediate Survey/ Renewal/Endorsement 

of Certificate  
F 

 Exemption Certificate L 
2.6.1 Prevention of Air Pollution Emitted from Ships, Annex VI  with the 

NOx Technical Code 2008 
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 การตรวจอนุมัติแบบแปลน การตรวจ และการออกเอกสารแสดงการเป็นไปตาม
ข้อกําหนด NOx Technical Code 2008 

F 

2.7 ประสิทธิภาพพลังงานของเรือ ภาคผนวก 6  
 การตรวจคร้ังแรกและการออกหนังสือรับรอง F 

2.8 การปฏิบัติตามสําหรับเคร่ืองยนต์ตามการป้องกันมลพิษทางอากาศระหว่าง
ประเทศ ภาคผนวก 6 

 

 การตรวจคร้ังแรกและการออกหนังสือรับรอง F 
3. กฎข้อบังคับระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกันในทะเล ค.ศ. 1972  
 การอนุมัติแบบแปลน รายการคํานวณ รายละเอียดเฉพาะ และคู่มือ F 

4. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยแนวนํ้าบรรทุก ค.ศ. 1966  ตามที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 การตรวจคร้ังแรกและการออกใบสําคัญรับรอง F 
 การตรวจเรือใหม่ การตรวจเรือประจําปี และการตรวจเรือช่วงกลางอายุ  

การออกใบสําคัญรับรองใหม่/การสลักหลังใบสําคัญรับรอง 
F 

 ใบสําคัญรับรองการยกเว้น L 
5. ประมวลว่าด้วยแท่นขุดเจาะเคล่ือนที่นอกชายฝ่ัง ค.ศ. 1979,1989 และ 2009  
 การอนุมัติแบบแปลน รายการคํานวณ รายละเอียดเฉพาะ F 
 การตรวจคร้ังแรกและการออกใบสําคัญรับรอง F 

  การตรวจเรือใหม่ การตรวจเรือประจําปี และการตรวจเรือช่วงกลางอายุ  
การออกใบสําคัญรับรองใหม่/การสลักหลังใบสําคัญรับรอง 

F 

 ใบสําคัญรับรองการยกเว้น L 
6. ประมวลว่าด้วยการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ  
 การประเมินคร้ังแรกหรือชั่วคราว และการออก SMC F 
 การประเมินใหม่ และการประเมินช่วงกลางอายุการออก SMC ใหม่/การสลัก

หลังSMC 
F 

 การประเมินคร้ังแรกหรือชั่วคราว และการออก DOC F 
 การประเมินใหม่ และการประเมินช่วงกลางอายุ การออก DOC ใหม่/การสลัก

หลัง DOC 
 

F 
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 Approval of Plans, Survey and Issuance of Statement of Compliance 
with NOx Technical Code 2008 

F 

2.7 The Energy Efficiency of Ship, Annex VI  
 Initial Survey and Issuance of Statement of Compliance F 
2.8 Statement of Compliance for Engine International Air Pollution 

Prevention ,Annex VI 
 

 Initial Survey and Issuance of Statement of Compliance F 
3. International Regulations on Preventing Collision at Sea 1972  

 Approval of Drawings, Calculations, Specifications and Manuals F 
4. International convention on Load Lines 1966 as Amended  

 Initial Survey and Certificate Issuance F 
 Renewal, Annual and Intermediate Survey, Renewal/Endorsement 

of Certificate 
F 

 Exemption Certificate L 
5. Mobile Offshore Drilling Unit Code 1979,1989 and 2009   

 Approval of Drawings, Calculations and Specifications F 
 Initial Survey and Certificate Issuance F 
 Renewal, Annual and Intermediate Survey, Renewal/Endorsement 

of Certificate 
F 

 Exemption Certificate L 
6. ISM Code  

 Initial or Interim Assessment and Issuance of SMC F 
 Renewal and Intermediate , assessment, Renewal/Endorsement of 

SMC 
F 

 Initial or Interim Assessment and Issuance of DOC F 
 Renewal and Premature Assessment and Renewal/Endorsement of 

DOC 
 

F 
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7. ประมวลระหว่างประเทศว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ(ISPS 
Code) 

 

 การตรวจเรือครั้งแรก หรือชั่วคราวและการตรวจรับรองเพ่ิมเติม และออก ISSC F 
 การประเมินใหม่ และการตรวจช่วงกลางอายุ การตรวจประเมินเพ่ิมเติม การ

ตรวจประเมินใหม่ /การสลักหลัง ISSC 
F 

 การอนุมัติแผนการรักษาปลอดภัยของเรือ F 
8. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยระบบการควบคุมระบบกันเพรียง  
 การตรวจเรือและออกเอกสารแสดงการเป็นไปตามข้อกําหนด F 
9 อนุสัญญาแรงงานทางทะเล MLC 2006  
 การตรวจชั่วคราว และตรวจประเมินครั้งแรกและออกหนังสือรับรองเพ่ือการ

ปฏิบัติ (SoC) 
F 

 การตรวจใหม่ และการตรวจช่วงกลางอายุ การออกใหม่/การสลักหลัง SOC F 
 อนุมตัิคู่มอื F 
10 อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการนํ้าอับเฉาและสิ่งปนเป้ือน  
 การตรวจคร้ังแรกและออกใบรับรองการปฎิบัติตาม F 
 การตรวจใหม่ การตรวจประจําปี การตรวจใหม่/การสลักหลังใบรับรอง F 
 ใบสําคัญรับรองการยกเว้น L 
11 ประมวลความปลอดภัยของระบบดํานํ้า  
 การตรวจเรือและออกหนังสอืรับรอง DSS F 
 อนุมตัิแบบ คํานวณ รายละเอียดเฉพาะและคู่มอื F 
12 ข้อแนะนําสําหรับเรือทีม่ีระบบติดตามตําแหน่งไดนามิก ตาม MSC/Circ.645  
 ตรวจเรือและออกเอกสารของการรับรองจากรัฐเจ้าของธง และเอกสารท่ียอมรับ F 
 อนุมตัิแบบ คํานวณ รายละเอียดเฉพาะและคู่มอื F 
13 อนุสญัญาแรงงานทางทะเล  
 ตรวจเรือและออกหนังสอืรับรองการปฎิบัติตามของอนุสญัญาแรงงาน ฉบับที่ 92 

และ 133  หรืออนุสญัญาแรงงานทางทะเล 2006 
F 

 อนุมตัิแบบ คํานวณ รายละเอียดเฉพาะและคู่มอื F 
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7. International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code)  

 Initial, Interim, and Additional Survey  verification and Issuance of ISSC F 
 Renewal and Intermediate , Additional and Premature assessment, 

Renewal/Endorsement of ISSC 
F 

 Approval of Ship Security Plan F 
8. International convention on the Control of Harmful Antifouling Systems   

 Survey and Issuance of Statement of Compliance F 
9 Maritime Labor Certificate ,MLC 2006  

 Interim and Initial Assessment and Issuance Statement of Compliance (SoC) F 
 Renewal and Intermediate , assessment, Renewal/Endorsement of SoC F 

 Approval of Manual F 
10 Ballast Water Management and Sediment Convention  

 Initial Survey and Certificate Issuance Statement of Compliance F 

 Renewal and Annual Survey, Renewal/Endorsement of Certificate F 

 Exemption Certificate L 

11 Code of Safety for Diving Systems  

 Survey and issuance of Diving System Safety (DSS) of Statement F 

 Approval of drawing, Calculations, Specifications and Manuals F 

12 Guideline for Vessel with Dynamic Position System, MSC/Circ.645  

 Survey and issuance of Flag State Verification and Acceptance Document F 

 Approval of drawing, Calculations, Specifications and Manuals F 

13 ILO Convention  

 Survey and Issuance Statement of Fact for ILO Convention No.92 and 133 
or MLC 2006 

F 

 Approval of drawing, Calculations, Specifications and Manuals F 
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เพ่ือเป็นพยานหลักฐานแห่งการน้ี ผู้ลงนามข้างล่างน้ีซึ่งได้รับมอบหมายโดยชอบแล้ว จึงได้ลงนามในบันทึก
ข้อกําหนดฉบับน้ี ณ วันที่......................................................... 
เพ่ือ   RO 
............................................................................................. 
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IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized by the ROs, have signed this 
Memorandum  on………… …………………..  
 
For  RO .  
…………………………..........................................…………. 
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ภาคผนวก 2 
แนบท้ายบันทึกข้อกําหนดว่าด้วยการมอบหมายการบริการออกใบสําคัญรับรองตามกฎหมายให้แก่เรือที่จด
ทะเบียนในประเทศไทย โดย  RO   เมือง  ประเทศ   ซึ่งครอบคลุมไปถึง ตราสารที่ ใช้
บังคับ และ ระดับการมอบหมาย 

การรายงานให้กรมเจ้าท่าทราบ 
1. ขั้นตอนการรายงานกรณีมอบหมายทั่วไป 

  RO จะแจ้งให้กรมเจ้าท่า ทราบถึงงานที่ได้ทําลงไปตามที่ได้รับมอบหมายเป็นการทั่วไป 
2. ขั้นตอนการรายงานกรณีมอบหมายเฉพาะ 

ข้อกําหนดการรายงานจะต้องแนบไปกันการมอบหมายเฉพาะแต่ละคร้ัง  
3. การรายงานการจําแนกชั้นเรือ หรือการจดทะเบียนเรือ (การกําหนดชั้น การเปลี่ยนแปลง หรือการ

ยกเลิกการขึ้นทะเบียนกับ  RO สําหรับเรือที่ไม่ได้จําแนกชั้น)   
  ROต้องทําหนังสือแจ้งกรมเจ้าท่า เมื่อ  ROได้ตัดสินใจกําหนดชั้นให้แก่เรือ ข้อมูลที่ส่งให้จะต้อง
ประกอบด้วยข้อจํากัดต่าง ๆ และเง่ือนไขสําคัญเก่ียวกับชั้นหรือใบสําคัญรับรองตามกฎหมายสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานและเขตการเดินเรือของเรือและการเบ่ียงเบนไปจากกฎของ  ROอันมีนัยสําคัญ  ROจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้กรมเจ้าท่า ทราบทันทีที่  ROได้ ระงับ ถอน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงข้อจํากัดในการ
ปฏิบัติงานในเรื่องการจัดชั้นเรือหรือการออกใบสําคัญรับรองตามกฎหมายให้กับเรือที่จดทะเบียนในประเทศ
ไทยนั้น พร้อมด้วยเหตุผลที่ทําให้ต้องกระทําเช่นน้ัน 

4. รายงานกรณีที่เรือไม่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะออกทะเลโดยไม่เกิดอันตรายต่อตัวเรือหรือผู้คนที่อยู่ในเรือ 
หรือมีเครื่องบ่งชี้ว่าเรืออาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลโดยไม่สมควร 
  ROจะต้องแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบทันทีที่พบว่ามีข้อบกพร่องในระหว่างการปฏิบัติงานของเรือ  หรือมีข้อ
แตกต่างเป็นอย่างมากในสภาพของเรือ หรืออุปกรณ์เรือ ซึ่งไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน ใบสําคัญ
รับรอง หรือข้อกําหนดในอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ และ/หรือ กฎระเบียบของประเทศไทย ถึง
ข้ันที่  ROเห็นว่าเรือลําน้ันไม่เหมาะสมที่จะออกทะเลโดยไม่เกิดอันตรายต่อตัวเรือ ผู้คนในเรือ หรือเรือ
อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลโดยไม่สมควร และหากไม่ได้ทําการแก้ไขจนเป็นที่
พอใจของ  ROแล้ว  RO จะต้องเพิกถอนใบสําคัญรับรองที่เก่ียวข้อง และแจ้งให้กรมเจ้าท่าและหน่วยงานท่ี
มีอํานาจของรัฐเมืองท่าทราบด้วย 
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 Appendix 2 
To the Memorandum governing the delegation of statutory certification services for vessels registered 
in Thailand by   RO,  City   Country  covering the applicable Instruments and 
degree of authorization. 

Reporting to the Marine Department 
1. Procedures for reporting in the case of general authorization 

  RO shall keep the Marine Department informed of the work being carried out in accordance with the 
general authorization. 

2. Procedures for reporting in the case of specific authorization 
Reporting requirements shall be attached to each specific authorization. 

3. Reporting on classification or registration of ships (assignment of class, alterations or 
cancellations, registration with RO for non- classed ships) 
The Marine Department shall be informed in writing when a final decision with regard to the 
assignment of class has been made by RO.  The information shall include any restrictions and essential 
conditions relating to the class or statutory certificates regarding the operation and trading areas of the 
ship and any significant deviations from  RO rules.    ROshall inform the Marine Department in writing 
immediately after RO has suspended, withdrawn, canceled or seriously altered the operational 
limitations of its classification or statutory certificates for ships registered in Thailand, together with the 
reason(s) why such actions were taken. 

4. Reporting of cases where a ship does not in all respects remain fit to proceed to sea 
without danger to the ship or to people on board the ship or where there are indications 
suggesting unreasonable threat of harm to marine environment 
  RO shall promptly inform the Marine Department when a ship is found to be in operation with 
deficiencies or discrepancies such that the condition of the ship or its equipment does not correspond 
substantially with the particulars of its certificates or the requirements of applicable international 
conventions and/or the regulation of Thailand to the extent that   RO  considers that ship does not 
remain fit to proceed to sea without danger to the ship or to people onboard the ship or where there 
are indications of unreasonable threat of harm to marine environment. If the deficiencies or 
discrepancies are not rectified to the satisfaction of    RO    then    RO      shall withdraw the relevant 
statutory certificates and inform to Marine Department and Administrations of flag state. 
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5. การรายงาน (ท่ัวไป) 
เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสภาพเรือเบ้ืองต้น  RO จะต้องแจ้งยืนยันว่าเรือลําดังกล่าวมีสภาพถูกต้องตาม
ข้อกําหนดต่าง ๆ และ  RO ได้รับและเก็บรักษาควบคุมไว้แล้วซึ่งบรรดารายงานเก่ียวกับการตรวจสภาพเรือ
เบ้ืองต้น ไปให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นอกจากนั้น ยังจะต้องส่งมอบสําเนา General 
Arrangement Drawings 1 ชุด สําหรับเรือที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนในสมุดทะเบียนเรือของ  RO ไปให้ด้วย 
นอกจากน้ัน ยังจะต้องจัดส่งสําเนารายงานการตรวจเรือคร้ังแรกเพ่ือกําหนดแนวน้ําบรรทุกและรายการ
คํานวณระยะกราบพ้นนํ้าสําหรับเรือที่มีความยาว (L) เกินกว่า 24 เมตร แต่มีระวางต่ํากว่า 500 ตันกรอส 
มาให้อีกด้วย 
เมื่อใดก็ตามที่มีการออกใบสําคัญรับรองขนาดตันเรือ (Tonnage Certificate) ให้แก่เรือที่จะข้ึนทะเบียนกับ
การจดทะเบียนเรือของ  RO หรือเมื่อใดก็ตามท่ีมีการยอมรับใบสําคัญรับรองขนาดตันเรือที่ออกโดย
หน่วยงานที่มีอํานาจของต่างประเทศ หรือโดยองค์กรท่ีเป็นท่ียอมรับเชื่อถือได้ เป็นการชั่วคราวเพื่อการจด
ทะเบียนในประเทศไทย  RO จะต้องจัดส่งสําเนาใบสําคัญรับรองน้ัน ๆ จํานวน 1 ชุด ไปให้กรมเจ้าท่า 
ทราบทันที 
เมื่ อ มี ก ร ณี ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง   RO จ ะ ต้ อ ง จั ด ส่ ง บ ร ร ด า สํ า เน า ใ บ สํ า คั ญ รั บ ร อ ง  Safety 
Radio/Radiotelegraphy/Radiotelephony/Radio ที่  RO ออกให้แก่เรือสินค้า พร้อมกับรายงานที่
เก่ียวข้อง จํานวน 1 ชุด ไปให้กรมเจ้าท่าด้วย 
  ROจะต้องจัดส่งหนังสือแจ้งเจ้าของเรือ ดังต่อไปนี้.- 
- ทันทีที่ใบสําคัญรับรองหมดอายุ 
- เมื่อมิได้ทําการตรวจเรือตามกําหนด จะแจ้งให้ทราบโดยมิชักช้า 
- เมื่อข้อแนะนําต่าง ๆ อันมิได้ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของใบสําคัญรับรองระหว่างประเทศ ได้ออกให้
พ้นกําหนด 3 เดือนแล้ว 

ถ้าหากข้อแตกต่าง  ต่าง ๆ มิได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในกําหนดเวลา 1 เดือน  RO จะจัดส่งสําเนา
หนังสือบอกกล่าวน้ันพร้อมกับรายงานชี้แจงข้ันตอนที่  RO จะดําเนินการต่อไป ไปให้กรมเจ้าท่าทราบ 
เมื่อได้รับการร้องขอให้ทําการจําแนกชัน้เรือที่จะจดทะเบียนหรือได้ข้ึนทะเบียนไว้กับการจดทะเบียนเรือของ  
ROจะแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบทันที 
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5. Reporting (General) 
  RO shall, as soon as possible after completing the initial survey and inspection functions, 
send the Marine Department a confirmation to the effect that the ship complies with the 
relevant requirements and that all reports on initial surveys of the same requirements 
have been received, controlled and filed.  Further, a copy of general arrangement 
drawings shall be submitted for ships that have not previously been registered in  RO’s 
Register of Ships. 
In addition, for a ship with a length (L) of more than 24 metres but the capacity is less 
that 500 gross tonnage, a copy of Load Line initial survey report and Freeboard 
calculation shall also be submitted. 
Whenever a tonnage certificate is issued to a ship that will be or has been registered in  
RO’s Register of Ships or whenever a tonnage certificate issued by a foreign authority or 
another recognized organization is accepted temporarily in connection with registration in 
Thailand,  RO shall immediately forward one copy of that certificate to the Marine 
Department. 
Where there is a case concerned,  RO shall submit all copies of certificates of Safety 
Radio/Radiotelegraphy/Radiotelephony/Radio issued by  RO  to a cargo ship, together with 
one set of relevant reports, to the Marine Department. 
RO shall send written notices to ship owners as follows: 
- Immediately upon expiration of certificates; 
- Without delay if scheduled surveys have not been carried out; 
- When recommendations of a kind that does not affect the validity of an international 

certificate are three months overdue. 
If the discrepancies are not rectified within a period of one month,  RO shall submit a 
copy of that notice to the Marine Department together with a report explaining  RO’s 
further actions. 
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เมื่อได้รับการร้องขอ    RO จะต้องอนุญาตให้กรมเจ้าท่าเข้าตรวจสอบแบบและเอกสารต่าง ๆ รวมท้ัง
บรรดารายงานการตรวจเรือที่    RO ใช้ประกอบการออกใบสําคัญรับรอง 
เมื่อได้รับการร้องขอ กรมเจ้าท่าจะจัดหาเอกสารต่าง ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการตรวจเรือและจัดชั้น
เรือ ให้  RO 
  RO จะแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบตามข้ันตอนท่ีได้ตกลงกันไว้ ถึงการตรวจเรือเพ่ือการออกใบสําคัญรับรอง
ชนิดต่าง ๆ และการออกให้ใหม่ และเมื่อมีการระงับหรือเพิกถอนใบสําคัญรับรองตามกฎหมาย 
  RO จะแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบทันทีทางโทรสารหรือทางเทเลกซ์  
  RO จะส่งมอบบัญชีรายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติแล้วพร้อมกับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันไปให้กรมเจ้า
ท่าทราบ 

   
 
 
 
 
เพ่ือเป็นพยานหลักฐานแห่งการน้ี ผู้ลงนามข้างล่างน้ีซึ่งได้รับมอบหมายโดยชอบแล้ว จึงได้ 
ลงนามในข้อกําหนดฉบับน้ี ณ วันที่......................................................... 
 
เพ่ือ   RO 
 
............................................................................................. 
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Whenever a request for classification of a ship that will be or has been registered in the 
Register of Ships is received,  RO shall immediately inform the Marine Department. 
The Marine Department shall be granted access upon request to all plans and documents 
including reports on surveys on the basis of which certificates are issued by  RO. 
Upon request, the Marine Department will furnish RO with all necessary documentation 
for the purpose of surveys and classifications. 
  RO shall inform the Marine Department, in accordance with agreed procedures, about 
surveys for the issuance of the various certificates and their renewal.  RO will inform the 
Marine Department immediately, by provided e-mail or fax, when a statutory certificate is 
revoked or suspended. 
  RO will submit to the Marine Department a list of approved products with the updates. 

 
 
 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized by the ROs, have signed this 
Memorandum on………… …………………...  
 
For  RO .  
 
…………………..........................................…………………. 
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ภาคผนวก 3 
แนบท้ายข้อกําหนดว่าด้วยการมอบหมายการบริการออกใบสําคัญรับรองตามกฎหมายให้แก่เรือที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทย โดย  RO เมือง  ประเทศ   ซึ่งครอบคลุมไปถึง ตราสารที่ใช้บังคับ และ 
ระดับการมอบหมาย 

การรักษาข้อมูลไวเ้ปน็ความลับ 
บรรดาข้อมูลต่าง ๆ ของคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้รับทราบ อันเป็นผลเน่ืองมาจากข้อกําหนดฉบับ
น้ี ให้เก็บไว้เป็นความลับ เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นหนังสือเป็นอย่างอื่น 
แม้กระน้ันก็ตาม ข้อมูลเก่ียวกับประวัติเรือที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่เข้ารับบริการตามกฎหมายจาก 
  ROอาจจะเปิดเผยต่อหน่วยงานต่าง ๆ เหล่าน้ีได้ คือ.- 
ประเภทข้อมูล   การเปิดเผยข้อมูลให้กับ 
 เจ้าของเรือ รัฐเจ้าของธง รัฐเมอืงท่า บริษัทประกันภัย      
วันครบกําหนดการตรวจเรือตามกฎหมาย 3 3 1 1 
วันหมดอายุใบสําคัญรับรองตามกฎหมาย 3 3 1 1 
ข้อแนะนําตามกฎหมายที่จดทะเบียนไว้ 3 3 1 2* 
ข้อแนะนําตามกฎหมายที่พ้นกําหนด 3 3 1 1* 
*เว้นแต่ต้องห้ามตามบันทึกฝ่ายเดียวที่ทําไว้กับรัฐเจ้าของธง 
หมายเหตุ 
1 เปิดเผยเมื่อได้รับการร้องขอ 
2 เปิดเผยเมื่อเจ้าของเรือยอมรับ หรือเป็นไปตามข้อระบุเฉพาะในสัญญาประกันภัย 
3 เปิดเผยโดยอัตโนมัติ  
เพ่ือเป็นพยานหลักฐานแห่งการน้ี ผู้ลงนามข้างล่างน้ีซึ่งได้รับมอบหมายโดยชอบแล้ว จึงได้ 
ลงนามในข้อกําหนดฉบับน้ี ณ วันที่......................................................... 
 
เพ่ือ   RO 
 
............................................................................................. 
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Appendix 3 
To theMemorandum governing the delegation of statutory certification services for vessels 
registered in Thailand by   RO,  City,  Country, covering the Applicable 
Instruments and degree of authorization. 

Confidentiality 
In consequence of this Memorandum, information that comes to the knowledge of one party 
about the other party shall be kept confidential, unless otherwise agreed in writing. 
Notwithstanding the above, information with respect to records of statutory services rendered 
to ships registered in Thailand by RO may be disclosed to the following firms/authorities: 
Type of Information To: Firms/Authorities 
 Ship Owner Flag State Port State Insurance 
    Company 
Due date of statutory survey 3 3 1 1 
Expiry date of statutory certificate 3 3 1 1 
Registered statutory recommendations 3 3 1 2* 
Overdue statutory recommendations 3 3 1 1* 
*Unless prohibited by the Memorandumgiven to the Flag State. 
Note: 
1 To be disclosed upon request; 
2 To be disclosed upon ship owners’ consent, or as set forth in specific clause(s) in the 

insurance contract; 
3 Available automatically. 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized by the ROs, have signed this 
Memorandum on………… …………………...  
 
For  RO .  
 
…………………..........................................…………………. 


