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ขอบังคับกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
วาดวยการฝกอบรม การสอบความรูและการออกประกาศนียบัตรผูทําการในเรือ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๒๗๙ แห งพระราชบัญ ญั ติก ารเดิ น เรื อ ในน า นน้ํ าไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมออกขอบังคับเกี่ยวกับการฝกอบรม การสอบความรูและการออกประกาศนียบัตร
ผูทําการในเรือไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีวาดวยการฝกอบรม
การสอบความรูและการออกประกาศนียบัตรผูทําการในเรือ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอความใดที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอความในขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ใหยกเลิกความใน ขอ ๒๖ ขอ ๒๗ ขอ ๒๘ ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ ขอ ๓๘ ขอ ๓๙
ขอ ๔๐ ขอ ๔๑ ขอ ๔๒ ขอ ๔๕ ของขอบังคับกรมเจาทาวาดวยการฝกอบรม การสอบความรูและ
การออกประกาศนียบัตรผูทําการในเรือ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความ
ตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๖ ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอสหรือมากกวา
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ ๒๔ ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูมีประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอส
หรือมากกวา หรือชั้นที่สูงกวา
(๒) เปนผูสําเร็จการศึกษาและฝกอบรม ที่ไดรับการรับรองตามหลักสูตรนายเรือและตนเรือ
ของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกวา และผานการปฏิบัติงานในหนาที่นายประจําเรือ
ฝายเดินเรือในเรือกลเดินทะเลระหวางประเทศขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกวาหรือในตําแหนงที่
บังคับใหใชประกาศนียบัตรนี้เปนขั้นต่ํา มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา สามสิบหกเดือน ระยะเวลานี้อาจ
ลดเหลือไมนอยกวา ยี่สิบสี่เดือน ถาในการปฏิบัติงานดังกลาวนั้นไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงตนเรือ
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ของเรือกลเดินทะเลระหวางประเทศขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอสหรือมากกวา มาแลวไมนอยกวา สิบสองเดือน
หรือ
(๓) เปนผูมีประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกรอส และ
ผานการปฏิบัติงานในหนาที่นายเรือในเรือกลเดิน ทะเลระหวางประเทศขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือ
มากกวา หรือในตําแหนงที่บังคับใหใชประกาศนียบัตรนี้เปนขั้นต่ํา มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา หกเดือน
หรือ
(๔) เปนผูมีประกาศนียบัตรตนเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกรอส และ
ผานการปฏิบัติงานในหนาที่ตน เรือในเรือกลเดิน ทะเลระหวางประเทศขนาด ๕๐๐ ตัน กรอสหรือ
มากกวา หรือ ในตําแหนงที่ บังคับ ใหใ ช ประกาศนีย บัตรนี้ เปน ขั้ น ต่ํา มาแลวเป น เวลาไมน อยกว า
สิบแปดเดือน หรือ
(๕) เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นปที่ ๕ ฝายเดินเรือจากศูนยฝกพาณิชยนาวีหรือโรงเรียนนายเรือ
หรือสถาบันอื่นที่ไดรับการรับรอง และผานการปฏิบัติงานในหนาที่น ายประจําเรือฝายเดินเรือในเรือ
หลวงหรือเรือราชการมาแลวไมนอยกวาสี่ป สําหรับประกาศนียบัตรที่จํากัดการทําหนาที่เฉพาะในเรือที่
ไมไดทําการคา และ
(๖) สําหรับผูมีประกาศนียบัตรตนเรือ ไดผานการประเมินวาเปนผูมีความรูความสามารถตาม
มาตรฐานที่กรมเจาทากําหนดสําหรับหลักสูตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือ
มากกวา หรือ
สําหรับผูมีประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝายเดิน เรือ ไดผานการประเมินวาเปน ผูมีความรู
ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรนายเรือและตนเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือ
มากกวา ตามที่กําหนดไวในผนวก ๑ ตารางที่ ๑ ของขอบังคับนี้
ขอ ๒๗ ประกาศนี ยบัตรนายเรือ ของเรือกลเดิ น ทะเลขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตัน กรอส
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ ๒๔ ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูมีประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอส
หรือมากกวา หรือชั้นที่สูงกวา
(๒) เปนผูสําเร็จการศึกษาและฝกอบรมที่ไดรับการรับรองตามหลักสูตรนายเรือ และตนเรือ
ของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกวา และผานการปฏิบัติงานในหนาที่นายประจําเรือ
ฝายเดินเรือในเรือกลเดินทะเลระหวางประเทศขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกวาหรือในตําแหนงที่
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บังคับใหใชประกาศนียบัตรนี้เปนขั้นต่ํา มาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบหกเดือน ระยะเวลานี้อาจ
ลดเหลือไมนอยกวายี่สิบสี่เดือนถาในการปฏิบัติงานดังกลาวนั้น ไดปฏิบัติหนาที่ใ นตําแหนงตน เรือ
มาแลวไมนอยกวาสิบสองเดือน หรือ
(๓) เปนผูมปี ระกาศนียบัตรตนเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกรอสหรือชั้น
ที่สูงกวาและผานการปฏิบัติงานในหนาที่ตนเรือในเรือกลเดินทะเลระหวางประเทศขนาด ๕๐๐ ตันกรอส
หรือมากกวาหรือในตําแหนงที่บังคับ ใหใ ชประกาศนียบัตรนี้เปน ขั้น ต่ํามาแลวเปนเวลาไมนอยกวา
สิบสองเดือน หรือ
(๔) เปนผูสาํ เร็จการศึกษาชั้นปที่ ๕ ฝายเดินเรือจากศูนยฝกพาณิชยนาวี หรือโรงเรียนนายเรือ
หรือสถาบันอื่นที่ไดรับการรับรอง และผานการปฏิบัติงานในหนาที่นายประจําเรือฝายเดินเรือในเรือหลวง
หรื อ เรื อ ราชการมาแล ว ไม น อ ยกว า สามป สํ า หรั บ ประกาศนี ย บั ต รที่ จํ า กั ด การทํ า หน า ที่ เ ฉพาะ
ในเรือที่ไมไดทําการคา และ
(๕) สําหรับผูมีประกาศนียบัตรตน เรือ ไดผานการประเมิน วาเปนผูมีความรูความสามารถ
ตามมาตรฐานที่กรมเจาทากําหนดสําหรับหลักสูตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอส
หรือมากกวา หรือ
สําหรับผูมีประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝายเดิน เรือ ไดผานการประเมินวาเปน ผูมีความรู
ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรนายเรือและตนเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือ
มากกวา ตามที่กําหนดไวในผนวก ๑ ตารางที่ ๑ ของขอบังคับนี้
ขอ ๒๘ ประกาศนียบัตรตนเรือของเรือกลเดิน ทะเลขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอสหรือมากกวา
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ ๒๔ ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูมีประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอส
หรือมากกวา
(๒) เปนผูสําเร็จการศึกษาและฝกอบรม ที่ไดรับการรับรองตามหลักสูตรนายเรือและตนเรือ
ของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกวา และผานการปฏิบัติงานในหนาที่นายประจําเรือ
ฝายเดินเรือในเรือกลเดินทะเลระหวางประเทศขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกวาหรือในตําแหนงที่
บังคับใหใชประกาศนียบัตรนี้เปนขั้นต่ํามาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสิบสองเดือน หรือ
(๓) เปนผูสําเร็จการศึกษาและฝกอบรม ที่ไดรับการรับรองตามหลักสูตรนายเรือและตนเรือ
ของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกวา และผานการปฏิบัติงานในหนาที่ตนเรือในเรือกล

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙

เดิ น ทะเลระหว า งประเทศขนาด ๕๐๐ ตั น กรอสหรื อ มากกว า หรื อ ในตํ า แหน ง ที่ บั ง คั บ ให ใ ช
ประกาศนียบัตรนี้เปนขั้นต่ํามาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือน หรือ
(๔) เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นปที่ ๔ ฝายเดินเรือจากศูนยฝกพาณิชยนาวีหรือโรงเรียนนายเรือ
หรือสถาบันอื่นที่ไดรับการรับรองและผานการปฏิบัติงานในหนาที่นายประจําเรือฝายเดินเรือในเรือหลวง
หรือเรือราชการมาแลวไมนอยกวาสองปสําหรับประกาศนียบัตรที่จํากัดการทําหนาที่เฉพาะในเรือ
ที่ไมไดทําการคา และ
(๕) ผานการประเมินวาเปนผูมีความรูความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรนายเรือและตนเรือ
ของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกวา ตามที่กําหนดไวในผนวก ๑ ตารางที่ ๑ ของ
ขอบังคับนี้
ขอ ๒๙ ประกาศนียบัตรตนเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกรอส ผูสมัคร
สอบตองมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ ๒๔ ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูมีประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตัน
กรอสหรือมากกวา หรือเปนผูมีประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกลฝงขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐
ตันกรอส
(๒) เปนผูสําเร็จการศึกษาและฝกอบรม ที่ไดรับการรับรองตามหลักสูตรนายเรือและตนเรือ
ของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกวา และผานการปฏิบัติงานในหนาที่นายประจําเรือ
ฝายเดินเรือในเรือกลเดินทะเลระหวางประเทศขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกวา หรือในตําแหนงที่
บังคับใหใชประกาศนียบัตรนี้เปนขั้นต่ํามาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสิบสองเดือน หรือ
(๓) เปนผูสําเร็จการศึกษาและฝกอบรม ที่ไดรับการรับรองตามหลักสูตรนายเรือและตนเรือ
ของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกวา และผานการปฏิบัติงานในหนาที่นายเรือในเรือ
กลเดินทะเลใกลฝงขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกวา หรือในตําแหนงที่บังคับใหใชประกาศนียบัตรนี้
เปนขั้นต่ํามาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบหกเดือน หรือ
(๔) เปนผูสําเร็จการศึกษาและฝกอบรม ที่ไดรับการรับรองตามหลักสูตรนายเรือและตนเรือ
ของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกวา และผานการปฏิบัติงานในหนาที่ตนเรือในเรือ
กลเดินทะเลใกลฝงขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกวา หรือในตําแหนงที่บังคับใหใชประกาศนียบัตรนี้
เปนขั้นต่ํามาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่สิบแปดเดือน หรือ
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(๕) เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นปที่ ๔ ฝายเดินเรือจากศูนยฝกพาณิชยนาวี หรือโรงเรียนนายเรือ
หรือสถาบันอื่นที่ไดรับการรับรอง และผานการปฏิบัติงานในหนาที่นายประจําเรือฝายเดินเรือในเรือหลวง
หรือเรือราชการมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป สําหรับประกาศนียบัตรที่จํากัดการทําหนาที่เฉพาะในเรือที่
ไมไดทําการคา และ
(๖) ผานการประเมินวาเปนผูมีความรูความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรนายเรือและตนเรือ
ของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกวา ตามที่กําหนดไวในผนวก ๑ ตารางที่ ๑ ของ
ขอบังคับนี้
ขอ ๓๐ ประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอส
หรือมากกวา ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ ๒๔ ดังตอไปนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ
(๒) สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไมนอยกวา ๑๒ ป หรือเทียบเทา
(๓) ผานการฝกอบรมหลักสูตรพนักงานวิทยุ GMDSS ที่ไดรับการรับรองหรือมีประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุ GMDSS GOC หรือ ROC
(๔) เปนผูสําเร็จการศึกษาและฝกอบรม ที่ไดรับการรับรองตามหลักสูตรนายประจําเรือฝาย
เดิน เรือของเรือกลเดิน ทะเลขนาด ๕๐๐ ตัน กรอสหรือมากกวา และผานการฝกปฏิบัติงานในฝาย
เดินเรือที่รวมอยูในหลักสูตรการศึกษาฝกอบรมที่ไดรับการรับรองและมีบันทึกการฝกปฏิบัติงานลงใน
สมุดรายงานการฝกมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสิบสองเดือน หรือผานการปฏิบัติงานในฝายเดิน เรือ
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบหกเดือนในเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกวา และ
ในระยะเวลาการฝกหรือการปฏิบัติงานดังกลาวตองมีการเขายามบนสะพานเดินเรือภายใตการควบคุม
ของนายเรือหรือนายประจําเรือมาแลวไมนอยกวาหกเดือน หรือ
(๕) เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นปที่ ๒ ฝายเดินเรือจากศูนยฝกพาณิชยนาวีหรือโรงเรียนนายเรือ
หรือสถาบันอื่นที่ไดรับการรับรอง และผานการปฏิบัติงานในฝายเดินเรือในเรือหลวงหรือเรือราชการ
มาแลวไมนอยกวาสามปสําหรับประกาศนียบัตรที่จํากัดการทําหนาที่เฉพาะในเรือที่ไมไดทําการคา และ
(๖) ผานการประเมินวาเปนผูมีความรูความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรนายประจําเรือฝาย
เดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกวา ตามที่กําหนดไวในผนวก ๑ ตารางที่
๒ ของขอบังคับนี้
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ขอ ๓๘ ประกาศนียบัตรตนกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน ๓,๐๐๐ กิโลวัตต
หรือมากกวา ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ ๒๔ ดังตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไมนอยกวา ๑๒ ปหรือเทียบเทา
(๒) ถือประกาศนียบัตรตน กลของเรือกลเดิน ทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน ๗๕๐ - ๓,๐๐๐
กิโลวัตตม าแลวไมนอยกวาสิบสองเดือน และตองมีระยะเวลาทํางานในเรือกลเดินทะเลขนาดกําลัง
ขับเคลื่อน ๗๕๐ กิโลวัตตหรือมากกวาในตําแหนงรองตนกลมาแลวไมนอยกวาสิบสองเดือน หรือ
(๓) ถือ ประกาศนี ย บั ต รรองต น กลของเรื อ กลเดิ น ทะเล ขนาดกํ า ลั ง ขั บ เคลื่ อ น ๓,๐๐๐
กิโลวัตตหรือมากกวา และปฏิบัติงานในหนาที่ในเรือกลเดินทะเลขนาดขับเคลื่อน ๓,๐๐๐ กิโลวัตต
หรือมากกวา โดยมีระยะเวลาทําการในตําแหนงรองตนกลและมีบันทึกการฝกและปฏิบัติงานลงในสมุด
รายงานการฝกมาแลวไมนอยกวายี่สิบสี่เดือน หรือ
(๔) เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด ฝายชางกลเรือจากศูนยฝกพาณิชยนาวีหรือ พรรคกลินจาก
โรงเรียนนายเรือ หรือสถาบันอื่น ที่ไดรับการรับรอง และไดปฏิบัติหนาที่นายชางกลของเรือกลเดิน
ทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน ๗๕๐ กิโลวัตตหรือมากกวา และ/หรือ เรือหลวงหรือเรือราชการมารวม
แลวไมนอยกวาสี่ป และ
(๕) ผานการประเมินวาเปนผูมีความรูความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรตาม ที่กําหนดไว
ในผนวก ๒ ตารางที่ ๑ ของขอบังคับนี้
ขอ ๓๙ ประกาศนียบัตรตน กลของเรือกลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน ๗๕๐ - ๓,๐๐๐
กิโลวัตต ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ ๒๔ ดังตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไมนอยกวา ๑๒ ปหรือเทียบเทา
(๒) ถือประกาศนียบัตรรองตนกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน ๓,๐๐๐ กิโลวัตต
หรือมากกวามาแลวไมนอยกวาสิบสองเดือน และตองมีระยะเวลาทํางานในเรือกลเดินทะเลขนาดกําลัง
ขับเคลื่อน ๗๕๐ กิโลวัตตหรือมากกวา ในตําแหนงรองตนกลมาแลวไมนอยกวาสิบสองเดือน หรือ
(๓) ถือประกาศนียบัตรรองตนกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน ๗๕๐ - ๓,๐๐๐
กิโลวัตต และปฏิบัติงานในหนาที่ในเรือกลเดินทะเลขนาดขับเคลื่อน ๗๕๐ - ๓,๐๐๐ กิโลวัตต โดยมี
ระยะเวลาทําการในตําแหนงรองตนกลและมีบัน ทึกการฝกและปฏิบัติงานลงในสมุดรายงานการฝก
มาแลวไมนอยกวายี่สิบสี่เดือน หรือ
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(๔) เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดฝายชางกลเรือจากศูนยฝกพาณิชยนาวี หรือพรรคกลินจาก
โรงเรียนนายเรือ หรือสถาบันอื่นที่ไดรับการรับรอง และไดปฏิบัติหนาที่นายชางกล ของเรือกลเดิน
ทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน ๗๕๐ กิโลวัตตหรือมากกวา และ/หรือ เรือหลวงหรือเรือราชการมารวม
แลวไมนอยกวาสองป และ
(๕) ผานการประเมินวาเปนผูมีความรูความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรตามที่กําหนดไวใน
ผนวก ๒ ตารางที่ ๑ ของขอบังคับนี้
ขอ ๔๐ ประกาศนี ย บั ต รรองต น กลของเรื อ กลเดิ น ทะเลขนาดกํ า ลั ง ขั บ เคลื่ อ น ๓,๐๐๐
กิโลวัตตหรือมากกวา ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ ๒๔ ดังตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไมนอยกวา ๑๒ ปหรือเทียบเทา
(๒) ถือประกาศนียบัตรรองตนกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน ๗๕๐ - ๓,๐๐๐
กิโลวัตต มาแลวไมนอยกวาสิบสองเดือน และตองมีระยะเวลาทํางานในเรือกลเดินทะเลขนาดกําลัง
ขับเคลื่อน ๗๕๐ กิโลวัตตหรือมากกวา ในตําแหนงนายชางกลมาแลวไมนอยกวาสิบสองเดือน หรือ
(๓) ถือประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝายชางกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน
๗๕๐ กิโลวัตตหรือมากกวามาแลวไมนอยกวายี่สิบสี่เดือน และผานหลักสูตรการศึกษาและฝกอบรมที่
ไดรับการรับรอง ซึ่งรวมถึงการไดปฏิบัติงานในตําแหนงนายชางกลในเรือกลเดิน ทะเลขนาดกําลัง
ขับเคลื่อน ๗๕๐ กิโลวัตต หรือมากกวา โดยมีบัน ทึกการฝกปฏิบัติงานลงในสมุดรายงานการฝก
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวายี่สิบสี่เดือน และ
(๔) ผานการประเมินวาเปนผูมีความรูความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรตามที่กําหนดไวใน
ผนวก ๒ ตารางที่ ๑ ของขอบังคับนี้
ขอ ๔๑ ประกาศนียบัตรรองตนกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน ๗๕๐ - ๓,๐๐๐
กิโลวัตต ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ ๒๔ ดังตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไมนอยกวา ๑๒ ปหรือเทียบเทา
(๒) ถือประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝายชางกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน
๗๕๐ กิโลวัตตหรือมากกวามาแลวไมนอยกวาสิบสองเดือน และผานหลักสูตรการศึกษาและฝกอบรม
ที่ไดรับการรับรอง ซึ่งรวมถึงการไดปฏิบัติงานในตําแหนงนายชางกลในเรือกลเดินทะเลขนาดกําลัง
ขับเคลื่อน ๗๕๐ กิโลวัตตหรือมากกวา โดยมีบันทึกการฝกปฏิบัติงานลงในสมุดรายงานการฝกมาแลว
เปนเวลาไมนอยกวาสิบสองเดือน หรือ
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(๓) เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดฝายชางกลเรือจากศูนยฝกพาณิชยนาวี หรือ พรรคกลินจาก
โรงเรียนนายเรือ หรือสถาบันอื่น ที่ไดรับการรับรอง และผานการฝกปฏิบัติงานในฝายชางกลเรือที่
รวมอยูในหลักสูตรการศึกษา โดยมีบันทึกการฝกปฏิบัติงานลงในสมุดรายงานการฝกมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวาสิบสองเดือน และ
(๔) ผานการประเมินวาเปนผูมีความรูความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรตามที่กําหนดไว
ในผนวก ๒ ตารางที่ ๑ ของขอบังคับนี้
ขอ ๔๒ ประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝายชางกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน
๗๕๐ กิโ ลวัต ตหรื อมากกวา ผู สมัค รสอบตองมีคุณ สมบั ติน อกเหนื อจากที่กํ าหนดไวใ นขอ ๒๔
ดังตอไปนี้
(๑) มีอายุไมนอยกวา ๑๘ ป บริบูรณ
(๒) สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไมนอยกวา ๑๒ ปหรือเทียบเทา
(๓) สอบความรูไดตามหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชยชั้นปที่ ๓ ฝายชางกลเรือของศูนยฝก
พาณิชยนาวี หรือสอบความรูไดตามหลักสูตรนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๓ พรรคกลินของโรงเรียนนายเรือ
และผานการฝกปฏิบัติงานในฝายชางกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน ๗๕๐ กิโลวัตตหรือ
มากกวา และ/หรือ เรือหลวงหรือเรือราชการ และมีบันทึกการฝกปฏิบัติงานลงในสมุดรายงานการฝก
มาแลวไมนอยกวาหกเดือน หรือ
(๔) ผานหลักสูตรการศึกษาและฝกปฏิบัติงานมีระยะเวลารวมกันไมนอยกวา ๓๐ เดือน ที่
ไดรับการรับรอง และในระหวางการฝกปฏิบัติงานตองมีระยะเวลาการฝกในฝายชางกลของเรือกลเดิน
ทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน ๗๕๐ กิโลวัตตหรือมากกวา และมีบันทึกการฝกปฏิบัติงานลงในสมุด
รายงานการฝกมาแลวไมนอยกวาหกเดือน หรือ
(๕) สําเร็จการศึกษาหลักสูตรไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาชางกลเรือ
หรือสาขาชางยนต หรือสาขาอื่น ที่ไดรับการรับรอง และมีระยะเวลาการฝกปฏิบัติงานในฝายชางกล
ของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน ๗๕๐ กิโลวัตตหรือมากกวา โดยมีบันทึกการฝกปฏิบัติงาน
ลงในสมุดรายงานการฝกมาแลวไมนอยกวาหกเดือน หรือ
(๖) สําเร็จการศึกษาหลักสูตรไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาชางกลเรือ หรือ
สาขาชางยนต หรือสาขาอื่นที่ไดรับการรับรอง และมีระยะเวลาการฝกปฏิบัติงานในฝายชางกลของเรือ

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙

กลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน ๗๕๐ กิโลวัตตหรือมากกวา โดยมีบันทึกการฝกปฏิบัติงานลงใน
สมุดรายงานการฝกมา แลวไมนอยกวาสิบแปดเดือน และ
(๗) ผานการประเมินวาเปนผูมีความรูความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรตามที่กําหนดไว
ในผนวก ๒ ตารางที่ ๒ ของขอบังคับนี้
ขอ ๔๕ ประกาศนียบั ตรและประกาศนีย บัตรรั บรองใด ๆ อาจกําหนดขอจํ ากัดในเรื่อ ง
ตําแหนงหนาที่ ระดับการปฏิบัติงาน เขตการเดินเรือ ประเภทการใชเรือ ขนาดของเรือ ประเภทและ
ขนาดของกําลังขับเคลื่อนของเครื่องจักรใหญเรือ และเงื่อนไขอื่น ๆ ไดตามที่กรมการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวีเห็นเหมาะสม
ผูถือประกาศนียบัตรที่จํากัดการทําหนาที่เฉพาะในเรือที่ไมไดทําการคา หากประสงคจะขอรับ
ประกาศนียบัตรที่ไมจํากัดการทําหนาที่ในเรือที่ไมไดทําการคา จะตองผานการอบรมหลักสูตรเพิ่มเติม
ความรู ที่ ก รมการขนส ง ทางน้ํ า และพาณิ ช ยนาวี กํ า หนดและผ า นการประเมิ น ว า เป น ผู มี ค วามรู
ความสามารถตามมาตรฐานที่กําหนดไวในภาคผนวก ๑ ตารางที่ ๑ ของขอบังคับนี้
ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ชั้นใด ๆ ใหกําหนดขอจํากัดไมสามารถใชสําหรับลงทําการในเรือ”
ขอ ๕ ประกาศนียบัตรฝายเดินเรือขนาด ๕๐๐ – ๓,๐๐๐ ตันกรอส หรือประกาศนียบัตร
ฝายชางกลเรือขนาดกําลังขับเคลื่อน ๗๕๐ – ๓,๐๐๐ กิโลวัตต ใหหมายถึง ประกาศนียบัตรฝาย
เดินเรือขนาดตั้งแต ๕๐๐ แตไมถึง ๓,๐๐๐ ตันกรอส หรือประกาศนียบัตรฝายชางกลเรือขนาดกําลัง
ขับเคลื่อนตั้งแต ๗๕๐ แตไมถึง ๓,๐๐๐ กิโลวัตต
ขอ ๖ ใหอธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้และให
มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ถวัลยรัฐ ออนศิระ
อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี

