
ขอบังคับกรมเจาทา 
วาดวยการฝกอบรม การสอบความรูและการออกประกาศนียบัตร 

ผูทําการในเรือ พ.ศ. 2541 
และ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 

 
สวนท่ี 10 

บทเฉพาะกาล 

  

ขอ 75 ประกาศนียบัตรท่ีออกใหตามขอบังคับกรมเจาทาวาดวย การสอบความรูผูทําการในเรือ พ.ศ. 
2532 ใหสามารถใชทําการในเรือกลเดินทะเลระหวางประเทศและเรือกลเดินทะเลใกลฝง ไดจนถึงวันท่ี 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 โดยการเทียบระดับชั้นประกาศนียบัตรตามตารางเทียบระดับชั้นประกาศนียบัตร
ฝายเดินเรือและฝายชางกล ตามขอ 77 
 

ขอ 76 ผูมีประกาศนียบัตรท่ีออกใหตามขอบังคับกรมเจาทาวาดวยการสอบความรูผูทําการในเรือ พ.ศ. 
2532 ประสงคจะขอรับประกาศนียบัตรฉบับใหมท่ีออกใหตามขอบังคับนี้ใหปฏิบัติตามบทบัญญัติในสวนท่ี
4 ของขอบังคับนี้และประกาศนียบัตรฉบับใหมจะออกใหตามตารางเทียบระดับชั้นประกาศนียบัตรฝาย
เดินเรือและฝายชางกลตามขอ 77 
 

ขอ 77 ตารางเทียบระดับชั้นประกาศนียบัตรฝายเดินเรือและฝายชางกล 

 

ฝายเดินเรือ 

ประกาศนียบัตรทีออกใหตามขอบังคับกรม
เจาทาวาดวยการสอบความรูผูทําการในเรือ 
พ.ศ. 2532 

ประกาศนียบัตรท่ีออกใหตามขอบังคับกรม
เจาทา วาดวยการฝกอบรม การสอบความรู
และการออกประกาศนียบัตรผูทําการในเรือ 
พ.ศ. 2541 

1. ประกาศนียบัตรชั้น 1 (นายเรือ) 1. ประกาศนียบัตรนายเรือของ เรือกลเดิน
ทะเล ขนาด  3,000 ตันกรอสหรือมากกวา 

2. ประกาศนียบัตรชั้น 2 (ตนหนท่ีหนึ่ง) (ระบุ
ขอกําหนดทําหนาท่ีนายเรือ) 

2. ประกาศนียบัตรนายเรือของ เรือกลเดิน
ทะเล ขนาด  500 - 3,000 ตันกรอส 

3. ประกาศนียบัตรชั้น 2 (ตนหนท่ีหนึ่ง) 3. ประกาศนียบัตรตนเรือของ เรือกลเดินทะเล 
ขนาด  3,000 ตันกรอสหรือมากกวา 

4. ประกาศนียบัตรชั้น 3 (ตนหนท่ีสอง) (ระบุ
ขอกําหนดทําหนานายเรือ) 

4. ประกาศนียบัตรตนเรือของ เรือกลเดินทะเล 
ขนาด  500 - 3,000 ตันกรอส 

5. ประกาศนียบัตรชั้น 3 (ตนหนท่ีสอง) 5. ประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝายเดินเรือ
ของ เรือกลเดินทะเล ขนาด  500 ตันกรอส
หรือมากกวา 



6. ประกาศนียบัตรชั้น 4 (ตนหนท่ีสาม) 6. ประกาศนียบัตรนายเรือของ เรือกลเดิน
ทะเลใกลฝง ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส 

7. ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือเดินใน
ประเทศ(ไมเกิน 1,600 ตันกรอส) 

7. ประกาศนียบัตรตนเรือของ เรือกลเดินทะเล
ใกลฝง ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส 

8. ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือเดินใน
ประเทศ (ไมเกิน 250 ตันกรอส) 

8. ประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝายเดินเรือ
ของเรือกลเดินทะเลใกลฝงขนาด 500 -
3,000 ตันกรอส 

9. ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือเดินใน
ประเทศ (ไมเกิน 500 ตันกรอส) 

9. ประกาศนียบัตรนายเรือของ เรือกลเดิน
ทะเลใกลฝง ขนาด ต่ํากวา 500 ตันกรอส 

10. ประกาศนียบัตรนายทายเรือกลเดินทะเล 
ชั้นหนึ่ง 

10. ประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝาย
เดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกลฝง ขนาดต่ํา
วา 500 ตันกรอส 

11. ประกาศนียบัตรนายทายเรือกลเดินทะเล 
ชั้นสอง 

11. ประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือ
ของเรือกลเดินทะเล 

     

 

 

ฝายชางกลเรือ 

ประกาศนียบัตรท่ีออกให
ตามขอบังคับกรมเจา
ทา  วาดวยการสอบความรู
ผูทําการในเรือ พ.ศ. 2532 

ประกาศนียบัตรทีออกใหตามขอบังคับกรมเจาทา วาดวยการ
ฝกอบรม 

การสอบความรูและการออกประกาศนียบัตร ผูทําการในเรือ 
พ.ศ. 2541 

เรือกลเดินทะเลระหวางประเทศ เรือกลเดินทะเลใกลฝง 

1. นายชางกลเรือชั้นหนึ่ง 1. ตนกลของเรือกลเดินทะเล 
ขนาดกําลัง
ขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต  หรือ
มากกวา 

  

2. นายชางกลเรือชั้นสอง 2. ตนกลของเรือกลเดินทะเล 
ขนาดกําลังขับเคลื่อน 750 - 
3,000  กิโลวัตต 

  

1. ตนกลของเรือกลเดิน
ทะเล ใกลฝงขนาดกําลัง
ขับเคล่ือน 3,000 กิโลวัตต
หรือมากกวา 

  

3. นายชางกลเรือชั้นสาม 3. รองตนกลของเรือกลเดินทะเล 2. ตนกลของเรือกลเดิน



     นายชางกลเรือชั้น
สาม  (ชํานาญงาน) 

ขนาดกําลัง
ขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตตหรือ
มากกวา 

ทะเล ใกลฝงขนาดกําลัง
ขับเคล่ือน 750 - 
3,000 กิโลวัตต 

4. -ไมมีในขอบังคับ 4. รองตนกลของเรือกลเดินทะเล
ขนาดกําลังขับเคลื่อน 750 - 
3,000  กิโลวัตต 

3. รองตนกลของเรือกลเดิน
ทะเลใกลฝงขนาดกําลัง
ขับเคล่ือน 3,000 กิโลวัตต
หรือมากกวา 

5. คนใชเครื่องจักร
ยนต ชั้นหนึ่งพิเศษ 

    คนใชเครื่องจักรยนต
ชั้นหนึ่งพิเศษ (ชํานาญงาน) 

5. นายประจําเรือฝายชางกลของ
เรือกลเดินทะเล ขนาดกําลัง
ขับเคลื่อน750 กิโลวัตตหรือ
มากกวา 

4. รองตนกลของเรือกลเดิน
ทะเลใกลฝง ขนาดกําลัง
ขับเคล่ือน 750 - 
3,000 กิโลวัตต 

6. -ไมมีในขอบังคับ   5. นายประจําเรือฝายชาง
กลของเรือกลเดินทะเลใกล
ฝงขนาดกําลังขับเคล่ือน
750 กิโลวัตตหรือมากกวา 

7. -ไมมีในขอบังคับ 6. ลูกเรือเขายามฝายชางกลของ
เรือกลเดินทะเล 

  

8. คนใชเครื่องจักรยนต
ช้ันหนึ่ง 

  6. ลูกเรือเขายามฝายชางกล
ของเรือกลเดินทะเลใกลฝง 

  

ขอ 78 ใหอธิบดีกรมเจาทาเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศเพ่ือการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  21  ตุลาคม  พ.ศ.  2541 

จงอาชว   โพธิสุนทร 

อธิบดีกรมเจาทา 

  

หมายเหตุ  อักษรตัวเนนขีดเสนใต เปนขอความท่ีอยูในระหวางดําเนินการขอแกไขเพ่ิมเติมตามขอบังคับการ
ฝกอบรม การสอบฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 

 


