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กฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ
(ฉบับที่ ๓๙)
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๖๓ แห่ งพระราชบั ญ ญัติ ก ารเดิ น เรื อในน่า นน้ํา ไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย
(ฉบั บ ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ อั น เป็ น กฎหมายที่ มีบ ทบั ญ ญัติ บ างประการเกี่ ย วกับ การจํา กั ด สิ ท ธิ
และเสรีภ าพของบุค คล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เจ้าท่าโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎข้อบังคับนี้เรียกว่า “กฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ กฎข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น กําหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดากฎข้ อบั งคั บ และระเบี ย บในส่ว นที่บั ญ ญั ติไว้ แ ล้ ว ซึ่ง ขัด หรื อแย้ งกั บบท
แห่งกฎข้อบังคับนี้ให้ใช้กฎข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกตารางแนบท้ายที่ ๑ และตารางแนบท้ายที่ ๒ ของกฎข้อบังคับสําหรับ
การตรวจเรือ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ ๒๕)
พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ตารางแนบท้ายกฎข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ ภาคที่ ๑ หมวด ซ. ของกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๔๑
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑ จํานวนคนประจําเรือให้มีจํานวนขั้นต่ําตามที่อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายกําหนด
ตามแนวทางในข้อมติขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization, IMO)
ว่าด้วยการพิจารณากําหนดจํานวนคนประจําเรือขั้นต่ําและตามที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติงาน
ที่ปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยของเรือ และการป้องกันมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมจากเรือ โดยให้
คํานึงถึง
๑. จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานและการพักผ่อน
๒. การเดินเรือ
๓. การจัดการและจัดเก็บสินค้า
๔. การปฏิบัติงานของเรือและการดูแลบุคคลทั้งหมดบนเรือ
๕. งานช่างกลเรือ
๖. งานวิศวกรรมควบคุม อิเลคทรอนิกส์ และไฟฟ้า
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๗. การติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
๘. การบํารุงรักษาและซ่อมทําในเรือ
๙. การจัดการความปลอดภัยของเรือ เมื่อมิได้อยู่ในระหว่างเดินทาง
๑๐. การประสานเพื่อดําเนินกิจกรรมที่จําเป็นอื่น ๆ เพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย การรักษา
ความปลอดภัยของเรือ และการป้องกันมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ํา
๑๑. ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ ภาคที่ ๑ หมวด ซ. ของกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๔๑
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๙ ผู้ถือประกาศนียบัตรฝ่ายช่างกลแต่ละชั้น มีสิทธิทําการตามตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
๑. ประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์
หรือมากกว่า มีสิทธิทําการในตําแหน่ง
ก. ต้นกลของเรือกลเดินทะเลทุกขนาดกําลังขับเคลื่อน
ข. ตําแหน่งอื่นที่ต่ํากว่าในเรือที่มีขนาดกําลังขับเคลื่อนและเขตการเดินเรือต่ํากว่า
๒. ประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน ๗๕๐ - ๓,๐๐๐
กิโลวัตต์ มีสิทธิทําการในตําแหน่ง
ก. ต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อนไม่เกิน ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์
ข. ต้นกลของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งทุกขนาดกําลังขับเคลื่อน
ค. ตําแหน่งอื่นที่ต่ํากว่าในเรือที่มีขนาดกําลังขับเคลื่อนและเขตการเดินเรือต่ํากว่า
๓. ประกาศนีย บัตรรองต้นกลของเรือกลเดิน ทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน ๓,๐๐๐
กิโลวัตต์ หรือมากกว่า มีสิทธิทําการในตําแหน่ง
ก. รองต้นกลของเรือกลเดินทะเลทุกขนาดกําลังขับเคลื่อน
ข. ต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อนไม่เกิน ๗๕๐ กิโลวัตต์
ค. ต้นกลของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดกําลังขับเคลื่อนไม่เกิน ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์
ง. ตําแหน่งอื่นที่ต่ํากว่าในเรือที่มีขนาดกําลังขับเคลื่อนและเขตการเดินเรือต่ํากว่า
๔. ประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน ๗๕๐ - ๓,๐๐๐
กิโลวัตต์ มีสิทธิทําการในตําแหน่ง
ก. รองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อนไม่เกิน ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์
ข. ต้นกลของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดกําลังขับเคลื่อนไม่เกิน ๗๕๐ กิโลวัตต์
ค. รองต้นกลของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ทุกขนาดกําลังขับเคลื่อน
ง. ตําแหน่งอื่นที่ต่ํากว่าในเรือที่มีขนาดกําลังขับเคลื่อนและเขตการเดินเรือต่ํากว่า
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๕. ประกาศนี ย บัต รนายประจํา เรื อ ฝ่ า ยช่ างกลของเรือ กลเดิ น ทะเลขนาดกํ า ลั ง
ขับเคลื่อน ๗๕๐ กิโลวัตต์ หรือมากกว่า มีสิทธิทําการในตําแหน่ง
ก. นายช่างกลของเรือกลเดินทะเลทุกขนาดกําลังขับเคลื่อน
ข. ตําแหน่งอื่นที่ต่ํากว่าในเรือที่มีขนาดกําลังขับเคลื่อนและเขตการเดินเรือต่ํากว่า
๖. ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลเรือของเรือกลเดินทะเล มีสิทธิทําการ
ในตําแหน่ง
ก. ลูกเรือที่เข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเลทุกขนาดกําลังขับเคลื่อน
ข. ตําแหน่งอื่นที่ต่ํากว่าในเรือที่มีเขตการเดินเรือต่ํากว่า”
ข้อ ๗ ให้อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นผู้รักษาการตามกฎข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ
อธิบดีกรมเจ้าท่า

ตารางที่ ๑ ประกาศนียบัตรสําหรับฝ่ายเดินเรือ
ชั้นประกาศนียบัตรขั้นต่ํา
เรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ
ตําแหน่ง / ตันกรอส

เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง

๓,๐๐๐ หรือมากกว่า

ระหว่าง ๕๐๐ - ๓,๐๐๐

น้อยกว่า ๕๐๐

๕,๐๐๐ หรือมากกว่า

ระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐

ระหว่าง ๕๐๐ – ๓,๐๐๐

น้อยกว่า ๕๐๐

นายเรือ

๑

๒

๘* หรือ ๙*

๑

๒

๖

๘ หรือ ๙

ต้นเรือ

๓

๔

๑๐*

๓

๔

๗

๑๐

นายประจําเรือฝ่ายเดินเรือ

๕

๕

๑๐*
๑๑

๕
๑๑

๕
๑๑

๘
๑๑

๑๐
๑๑

ลูกเรือเข้ายามสะพานเดินเรือ
พนักงานวิทยุสื่อสาร

๑๑
๑๑
เรือกลเดินทะเลขนาด ๓๐๐ ตันกรอส หรือมากกว่า ต้องมีผู้ถือประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสื่อสารตาม พรบ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่ง
ชีวิตในทะเล ค.ศ. ๑๙๗๔ ที่เหมาะสมกับเครื่องวิทยุสื่อสาร ที่ติดตั้งบนเรืออย่างน้อย ๑ คน สําหรับเรือกลเดินทะเลที่มิใช่เรือบรรทุกผู้โดยสาร ผู้มีประกาศนียบัตรดังกล่าวอาจทําหน้าที่พนักงานวิท ยุ
สื่อสารและทําหน้าที่ในฝ่ายเดินเรือหรือฝ่ายช่างกลเรือในขณะเดียวกันได้

หมายเหตุ หมายเลขต่าง ๆ ในตารางด้านบนมีความหมายต่าง ๆ ดังนี้

๖

ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด ๕๐๐ – ๓,๐๐๐ ตันกรอส

ข้อกําหนด
STCW
II/2

II/2

๗

ประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด ๕๐๐ – ๓,๐๐๐ ตันกรอส

II/2

ประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอสหรือมากกว่า

II/2

๘

II/1

๔

ประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๕๐๐ – ๓,๐๐๐ ตันกรอส

II/2

๙

ประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด ๕๐๐ –
๓,๐๐๐ ตันกรอส
ประกาศนียบัตรนายเรือ เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่าํ กว่า ๕๐๐ ตันกรอส

๕

ประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๕๐๐ ตันกรอส
หรือมากกว่า
ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล

II/1

๑๐

ประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ํากว่า
๕๐๐ ตันกรอส

II/3

ลําดับที่

เรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ

๑

ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอสหรือมากกว่า

๒

ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๕๐๐ – ๓,๐๐๐ ตันกรอส

๓

๑๑

ข้อกําหนด
STCW
II/2

* หมายถึงประกาศนียบัตรที่เหมาะสมสําหรับเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ

ลําดับที่

เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง

II/3

II/4

ตารางที่ ๒ ประกาศนียบัตรสําหรับฝ่ายช่างกล
ชั้นประกาศนียบัตรขั้นต่ํา
เรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ
ตําแหน่ง / กิโลวัตต์

เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง

๓,๐๐๐ หรือ มากกว่า

ระหว่าง ๗๕๐ - ๓,๐๐๐

น้อยกว่า ๗๕๐

๓,๐๐๐ หรือ มากกว่า

ระหว่าง ๗๕๐ - ๓,๐๐๐

น้อยกว่า ๗๕๐

ต้นกล

๑

๒

๓

๒

๓

๔

รองต้นกล

๓

๔

๔

๔

นายช่างกล

๕
๖

๕
๖

๕
๖

๕*
๕

ลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล

๕
๖

๕*
๕
๖

๖

หมายเหตุ หมายเลขต่าง ๆ ในตารางด้านบนมีความหมายต่าง ๆ ดังนี้
ลําดับที่
๑

เรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ / เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง

ข้อกําหนด
STCW
III/2

๒

ประกาศนียบัตร ต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือมากกว่า
ประกาศนียบัตร ต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน ๗๕๐ – ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์

๓

ประกาศนียบัตร รองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือมากกว่า

III/2

๔

ประกาศนียบัตร รองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน ๗๕๐ – ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์

III/3

๕

ประกาศนียบัตร นายประจําเรือฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน ๗๕๐ กิโลวัตต์ หรือมากกว่า

III/1

๖

ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล

III/4

III/3

* หมายถึง ผู้ที่ถือประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน ๗๕๐ กิโลวัตต์ หรือมากกว่า และผ่านหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมตามข้อที่ ๔๑ ของ
ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตรผู้ทําการในเรือ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

