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ข้ บังคับกรมเจ้าท่า
เกี่ย กับการ บค ามรู้ข งผู้ทําการในเรื
พ. . ๒๕๕๗
า ั ย ํ า นาจตามค ามในมาตรา ๒๗๙ แ ่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื ในน่ า นน้ํ า ไทย
พระพุทธ ักราช ๒๔๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรื ในน่านน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓)
พ. . ๒๕๒๕ กรมเจ้าท่าโดย นุมัติรัฐมนตรี ่าการกระทร งคมนาคมจึง กข้ บังคับกรมเจ้าท่าเกี่ย กับ
การ บค ามรู้ข งผู้ทําการในเรื ในเรื่ งการแบ่งชั้นค ามรู้ ิธีการ บค ามรู้ ลัก ูตร คุณ มบัติ
ข งผู้ มั ค ร บ ค่ า ธรรมเนี ย มในการ บ การ กประกา นี ย บั ต รรั บ ร งค ามรู้ ค าม ามารถ
และรายละเ ียด ื่น ๆ เกี่ย กับการ บค ามรู้ข งผู้ทําการในเรื ํา รับเรื เดินทะเลไ ้ ดังต่ ไปนี้
ข้ ๑ ข้ บังคับนี้เรียก ่า “ข้ บังคับกรมเจ้าท่าเกี่ย กับการ บค ามรู้ข งผู้ทําการในเรื
พ. . ๒๕๕๗”
ข้ ๒ ข้ บังคับนี้ใ ้ใช้บังคับเมื่ พ้นกํา นด ก ิบ ันนับแต่ ันประกา ในราชกิจจานุเบก า
เป็นต้นไป
ข้ ๓ ใ ้ยกเลิก
(๑) ข้ บังคับกรมเจ้าท่า ่าด้ ยการฝึก บรม การ บค ามรู้ และการ กประกา นียบัตร
ผู้ทําการในเรื พ. . ๒๕๔๑
(๒) ข้ บังคับกรมเจ้าท่า ่าด้ ยการฝึก บรม การ บค ามรู้ และการ กประกา นียบัตร
ผู้ทําการในเรื (ฉบับที่ ๒) พ. . ๒๕๔๒
(๓) ข้ บังคับกรมการขน ่งทางน้ําและพาณิชยนา ี ่าด้ ยการฝึก บรม การ บค ามรู้
และการ กประกา นียบัตรผู้ทําการในเรื (ฉบับที่ ๑) พ. . ๒๕๔๕
(๔) ข้ บังคับกรมการขน ่งทางน้ําและพาณิชยนา ี ่าด้ ยการฝึก บรมการ บค ามรู้
และการ กประกา นียบัตรผู้ทําการในเรื (ฉบับที่ ๒) พ. . ๒๕๔๙
(๕) ข้ บังคับกรมการขน ่งทางน้ําและพาณิชยนา ี ่าด้ ยการฝึก บรมการ บค ามรู้
และการ กประกา นียบัตรผู้ทําการในเรื (ฉบับที่ ๓) พ. . ๒๕๕๑
บรรดาข้ บังคับ ประกา ระเบียบ รื คํา ั่ง ื่นใด ซึ่งขัด รื แย้งกับข้ บังคับนี้ ใ ้ใช้
ข้ บังคับนี้แทน
ข้ ๔ ข้ บัง คับ นี้ ใ ้ ใช้ บัง คั บกั บ ถาน ึก าฝึก บรม บริ ัท และบุค คลที่ทํ าการในเรื
ซึ่งเป็นเรื ไทย เ ้นแต่บุคคลที่ทําการในเรื ต่ ไปนี้
(๑) เรื ข งทางราชการท ารและเรื ราชการ ื่นที่ไม่ได้ใช้เพื่ การค้า
(๒) เรื ประมง
(๓) เรื ําราญและกี า
(๔) เรื ไม้ที่ต่ แบบโบราณ
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ข้ ๕ ใ ้ ธิบดีกรมเจ้าท่าในฐานะเจ้าท่า เป็นผู้รัก าการตามข้ บังคับนี้ และมี ํานาจ กประกา
เพื่ กํา นดรายละเ ียดการปฏิบัติใ ้เป็นไปตามข้ บังคับนี้
ประกา ตามข้ บังคับนี้ เมื่ ได้ประกา ในราชกิจจานุเบก าแล้ ใ ้ใช้บังคับได้
มด ๑
บททั่ ไป
่ นที่ ๑
บทนิยาม
ข้ ๖ เ ้นแต่บัญญัติไ ้เป็น ย่าง ื่น ในข้ บังคับนี้
“ นุ ัญญา” มายถึง นุ ัญญาระ ่างประเท ่าด้ ยมาตรฐานการฝึก บรม การ กประกา นียบัตร
และการเข้ายาม ํา รับคนประจําเรื ค. . ๑๙๗๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (International Convention on
Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978, STCW as amended)
“รัฐภาคี” (Party) มายถึง ประเท ที่เข้าร่ มเป็นภาคี นุ ัญญาระ ่างประเท ่าด้ ยมาตรฐาน
การฝึก บรม การ กประกา นียบัตรและการเข้ายาม ํา รับคนประจําเรื ค. . ๑๙๗๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping
for Seafarers 1978, STCW as amended)
“การรับร ง” (approved) มายถึง การรับร งโดย ธิบดีตามที่กํา นดไ ้ในข้ บังคับนี้
“การปฏิบัติงานในทะเล” (seagoing service) มายถึง การปฏิบัติ น้าที่ในเรื ที่ ัมพันธ์
กับการ ก รื ต่ ายุประกา นียบัตร รื คุณ มบัติ ื่นตามที่กํา นดไ ้ในข้ บังคับนี้ และได้รับการรับร ง
จาก ธิบดี
“เ ก าร ลักฐาน” (documentary evidence) มายถึง เ ก าร ื่นใดน กจากประกา นียบัตร
แ ดงค ามรู้ ค าม ามารถ ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค ามชํ า นาญ ประกา นี ย บั ต รรั บ ร ง
ประกา นียบัตรฝึก บรม และประกา นียบัตร ุขภาพ เพื่ ใช้แ ดง ่ามีคุณ มบัติเป็นไปตามข้ กํา นด
ข งข้ บังคับนี้
“ประม ลข้ บั ง คั บ ระ ่ า งประเท ่ า ด้ ยการรั ก าค ามปล ดภั ย ข งเรื และท่ า เรื ”
(International Ship and Port Facility Security Code, ISPS Code) มายถึง ข้ บังคับ
ที่ได้รับร งเมื่ ันที่ ๑๒ ธัน าคม ค. . ๒๐๐๒ โดยข้ มติที่ ๒ ในการประชุมรัฐภาคี นุ ัญญา
ระ ่างประเท ่าด้ ยค ามปล ดภัยแ ่งชี ิตในทะเล ค. . ๑๙๗๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“การปฏิบัติ น้าที่รัก าค ามปล ดภัย” (security duties) มายถึง งานรัก าค ามปล ดภัย
และ น้าที่ตามที่กํา นดในบทที่ XI - 2 ข ง นุ ัญญาระ ่างประเท ่าด้ ยค ามปล ดภัยแ ่งชี ิต
ในทะเล ค. . ๑๙๗๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (International Convention for the Safety of Life
at Sea 1974 as amended) และที่กํา นดไ ้ในประม ลข้ บังคับระ ่างประเท ่าด้ ยการรัก า
ค ามปล ดภัยข งเรื และท่าเรื (International Ship and Port Facility Security Code)
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“ข้ บังคับ ิทยุ” (radio regulations) มายถึง ข้ บังคับ ิทยุที่กํา นดไ ้ในภาคผน กข ง นุ ัญญา
่าด้ ยการ ื่ ารโทรคมนาคมระ ่างประเท (International Telecommunication Convention)
“ น้าที่เกี่ย กับ ิทยุ” (radio duties) มายค ามร มถึง การทํา น้าที่เข้ายาม การบํารุงรัก า
และการซ่ มแซมทางเทคนิค แล้ แต่กรณี ตามที่กํา นดไ ้ในข้ บังคับ ิทยุ และ นุ ัญญาระ ่างประเท
่าด้ ยค ามปล ดภัยแ ่งชี ิตในทะเล ค. . ๑๙๗๔ และข้ แนะนําข ง งค์การทางทะเลระ ่างประเท
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“ประกา นียบัตร” (certificate) มายถึง เ ก ารที่ ธิบดี ก รื รับร งใ ้ ไม่ ่าจะเรียกชื่
ย่างไรก็ตามซึ่งยังมีผลใช้บังคับ เพื่ ใ ้ ิทธิแก่ รื ย มรับ ่าผู้ถื ามารถทําการได้ตามที่กํา นดไ ้ใน
ข้ บังคับนี้
“ประกา นียบัตรรับร งค ามรู้ค าม ามารถ” ได้แก่ ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถ
(Certificate of Competency, CoC) ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ (Certificate of
Proficiency, CoP) ประกา นียบัตรรับร ง (Certificate of Endorsement, CoE) ประกา นียบัตรรับร ง
ประกา นียบัตรที่ กโดยรัฐภาคี ื่น (Certificate of Recognition, CoR)
“ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถ” (Certificate of Competency, CoC) มายถึง
เ ก ารที่ ธิบดี ก (issued) ใ ้แก่นายเรื รื นายประจําเรื ตาม ม ด ๒ และ ม ด ๓ ข ง
ข้ บังคับนี้ แล้ แต่กรณี ํา รับทําการในเรื ในตําแ น่ง (capacity) และ น้าที่ในเรื (function)
ที่เกี่ย ข้ งตามระดับค ามรับผิดช บ (level of responsibility) ที่ระบุไ ้ในเ ก ารนั้น
“ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ” (Certificate of Proficiency, CoP) มายถึง
เ ก ารที่ ธิบดี กใ ้แก่นายเรื นายประจําเรื และลูกเรื น กจากประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้
ค าม ามารถ เพื่ รับร ง ่าผู้ถื มีคุณ มบัติเกี่ย กับการฝึก บรม ค ามรู้ค าม ามารถ (competency)
รื การปฏิบัติงานในทะเล ตามที่กํา นดไ ้ในข้ บังคับนี้
“ประกา นียบัตรรับร ง” (Certificate of Endorsement, CoE) มายถึง เ ก ารที่ ธิบดี
กใ ้แก่นายเรื รื นายประจําเรื เพื่ รับร ง ่าผู้ถื มีค ามรู้ค าม ามารถตาม ม ด ๒ ม ด ๓
ม ด ๔ และ ม ด ๕ ข งข้ บังคับนี้ แล้ แต่กรณี ํา รับปฏิบัติ น้าที่ในเรื ในตําแ น่งและ น้าที่
ที่เกี่ย ข้ งตามค ามรับผิดช บในแต่ละระดับชั้นข งประกา นียบัตร
“ประกา นียบัตรรับร งประกา นียบัตรที่ กโดยรัฐภาคี ื่น” (Certificate of Recognition, CoR)
มายถึ ง เ ก ารที่ ธิ บ ดี กใ ้ แ ก่ น ายเรื รื นายประจํ า เรื ที่ ถื ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้
ค าม ามารถ ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ รื ประกา นียบัตรรับร งที่ กโดยรัฐภาคี ื่น
แล้ แต่กรณี ่าเทียบเท่ากับประกา นียบัตรที่ ธิบดี กใ ้ตามข้ บังคับนี้
“ประกา นียบัตรฝึก บรม” (Certificate of Training, CoT) มายถึง เ ก ารที่ ถาน ึก า
ฝึก บรมที่ได้รับการรับร งจาก ธิบดี กใ ้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึก บรมตาม ลัก ูตรที่ได้รับการรับร งจาก ธิบดี

เล่ม ๑๓๑ ต นพิเ

๒๑๐ ง

น้า ๕
ราชกิจจานุเบก า

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

“ประกา นียบัตร ุขภาพ” (medical certificate) มายถึง เ ก ารที่ ถานพยาบาลที่ได้รับการรับร ง
จาก ธิบดี กใ ้แก่ผู้ถื เพื่ รับร ง ่ามี ุขภาพเ มาะ ม ํา รับการปฏิบัติ น้าที่ในเรื ตามที่กํา นด
ไ ้ในข้ บังคับนี้
“เรื เดินทะเล” มายถึง เรื ที่มีลัก ณะ ํา รับใช้ในทะเล
“เรื ” มายค ามถึง เรื เดินทะเลที่เป็นเรื กลซึ่งมิได้ใช้เดินเฉพาะในเขตน่านน้ําภายในประเท
(inland waters) เขตน่านน้ําที่ ยู่ภายใน รื ประชิดติดกับเขตกําบังคลื่นลม (sheltered waters)
เขตการเดินเรื ภายในประเท รื เขตที่ ยู่ภายใต้ข้ บังคับข งท่าเรื (port regulations) ไม่ ่าจะเป็น
เรื กลเดินทะเลระ ่างประเท รื เรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง
“เรื กลเดินทะเลระ ่างประเท ” (ships engaged on international voyages) มายถึง
เรื เดินทะเลที่เป็นเรื กลซึ่งมีเขตการเดินเรื ไม่จํากัด
“เรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง” (ships engaged on near - coastal voyages) มายถึง เรื เดินทะเล
ที่เป็นเรื กลซึ่งมีเขตการเดินเรื ตามใบ นุญาตใช้เรื ยู่ภายในเขตจํากัดการเดินเรื ใกล้ฝั่ง
“การเดินเรื ใกล้ฝั่ง” (near - coastal voyages) มายถึง การเดินเรื ภายในเขตจํากัดทะเลใกล้ฝั่ง
ตามแผนที่ในภาคผน ก ๑ ตารางที่ ๘ ท้ายข้ บังคับนี้
“เรื บรรทุกน้ํามัน” (oil tanker) มายถึง เรื ที่ต่ ร้าง (construct) และใช้เพื่ บรรทุก
ปิโตรเลียมและ รื ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในถังระ าง
“เรื บรรทุก ารเคมี” (chemical tanker) มายถึง เรื ที่ต่ ร้าง รื ดัดแปลง และใช้เพื่
บรรทุกผลิตภัณฑ์ข งเ ล ใด ๆ ในถังระ าง โดยมีรายชื่ ผลิตภัณฑ์นั้น ยู่ในบทที่ ๑๗ ข งประม ลข้ บังคับ
ระ ่างประเท ่าด้ ยการบรรทุก ารเคมีในถังระ าง (International Bulk Chemical Code, IBC Code)
ตาม นุ ัญญาระ ่างประเท ่าด้ ยค ามปล ดภัยแ ่งชี ิตในทะเล ค. . ๑๙๗๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 as amended)
“เรื บรรทุกก๊าซเ ล ” (liquefied gas tanker) มายถึง เรื ที่ต่ ร้าง รื ดัดแปลง และ
ใช้เพื่ บรรทุกก๊าซเ ล ใด ๆ ในถังระ าง โดยมีรายชื่ ผลิตภัณฑ์นั้น ยู่ในบทที่ ๑๙ ข งประม ลข้ บังคับ
ระ ่างประเท ่าด้ ยการบรรทุกก๊าซ (International Gas Carrier Code, IGC Code) ตาม นุ ัญญา
ระ ่ า งประเท ่ า ด้ ยค ามปล ดภั ย แ ่ ง ชี ิ ต ในทะเล ค. . ๑๙๗๔ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 as amended)
“เรื บรรทุกคนโดย าร” (passenger ship) มายถึง เรื ที่บรรทุกคนโดย ารเกิน ิบ งคน
“เรื บรรทุกคนโดย ารและล้ เลื่ น” (ro - ro passenger ship)” มายถึง เรื บรรทุกคนโดย าร
ที่มีพื้นที่บรรทุกล้ เลื่ น รื พื้นที่พิเ ตามค ามใน นุ ัญญาระ ่างประเท ่าด้ ยค ามปล ดภัย
แ ่งชี ิตในทะเล ค. . ๑๙๗๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (International Convention for the Safety
of Life at Sea 1974 as amended)
“เรื ราชการ” (government vessel) มายถึง เรื ข งทางราชการ
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“เรื ประมง” มายถึง เรื ที่ใช้ ํา รับการจับ ัต ์น้ํา รื ทรัพยากรที่มีชี ิต ื่น ๆ ที่ ยู่ในทะเล
“เรื ําราญและกี า” มายถึง เรื ที่ใช้ ํา รับ าค าม ําราญ รื เรื ที่ใช้เพื่ การเล่นกี า
โดยเฉพาะและไม่ได้ใช้เพื่ การค้า การท าร รื การค้นค ้าทาง ิทยา า ตร์
“เรื ไม้ที่ต่ แบบโบราณ” มายถึง เรื ใบเ าเดีย เรื ําเภา รื เรื ไม้ที่ต่ ตามแบบเรื
ที่ใช้ ยู่ใน มัยโบราณ
“ น้าที่ในเรื ” (function) มายถึง กลุ่มข งงาน น้าที่และค ามรับผิดช บ ที่จําเป็น ํา รับ
การปฏิบัติงานข งเรื และค ามปล ดภัยแ ่งชี ิต รื การป้ งกัน ิ่งแ ดล้ มทางทะเลตามที่กํา นดไ ้ใน
ข้ บังคับนี้
“ น้าที่นายยาม” มายถึง การปฏิบัติงานข งผู้ทําการในเรื ระดับปฏิบัติการ รื ระดับบริ าร
ซึ่งปฏิบัติ น้าที่ค บคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝ่ายเดินเรื รื ฝ่ายช่างกล
“มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ” (standard of competence) มายถึง ระดับค ามรู้ค าม ามารถ
ที่ต้ งมี ํา รับการปฏิบัติ น้าที่ในเรื ตามเกณฑ์ที่กํา นดไ ้ในข้ บังคับนี้
“ระดับบริ าร” (management level) มายถึง ระดับค ามรับผิดช บที่เกี่ย ข้ งกับการทําการ
ในตําแ น่งนายเรื ต้นเรื ต้นกล ร งต้นกลในเรื เดินทะเล และทําใ ้มั่นใจ ่า น้าที่ในเรื ทั้ง มด
ที่ได้กํา นดไ ้ใน ่ นข งค ามรับผิดช บได้ดําเนินการ ย่างเ มาะ ม
“ระดับปฏิบัติการ” (operational level) มายถึง ระดับค ามรับผิดช บที่เกี่ย ข้ งกับการทําการ
ใน น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื รื ฝ่ายช่างกล รื พนักงาน ิทยุในเรื ภายใต้การค บคุมกํากับข ง
ผู้ปฏิบัติงานในระดับบริ าร ร มถึงการค บคุมดูแลโดยตรงต่ การปฏิบัติงานตาม น้าที่ในเรื ทั้ง มด
ที่ได้รับม บ มายตามขั้นต นที่เ มาะ ม และ ยู่ภายใต้การค บคุมกํากับข งผู้ปฏิบัติงานในระดับบริ าร
“ระดับ นับ นุน” (support level) มายถึง ระดับค ามรับผิดช บที่เกี่ย ข้ งกับการปฏิบัติงาน
น้าที่ และค ามรับผิดช บในเรื ตามที่รับม บ มายและ ยู่ภายใต้การค บคุมกํากับข งผู้ปฏิบัติงาน
ในระดับปฏิบัติการ และระดับบริ าร
“ผู้ทําการในเรื ” มายถึง ผู้มี น้าที่ทําการประจํา ยู่ในเรื ได้แก่ นายเรื นายประจําเรื
ลูกเรื ตามที่กํา นดไ ้ในกฎข้ บังคับ ํา รับการตร จเรื ที่ กตามค ามในมาตรา ๒๗๗ แ ่งพระราชบัญญัติ
การเดินเรื ในน่านน้ําไทย พระพุทธ ักราช ๒๔๕๖
“นายเรื ” (master) มายถึง ผู้มี ํานาจ ั่งการ ูง ุดในเรื
“นายประจําเรื ” (officer) มายถึง ผู้ทําการในเรื ในตําแ น่ง ต้นเรื ต้นกล ร งต้นกล
นายประจําเรื ฝ่ายเดินเรื นายประจําเรื ฝ่ายช่างกล นายช่าง ิเลคทร เทคนิค ล พนักงาน ิทยุ และ
นายงานรัก าค ามปล ดภัยประจําเรื
“ลูกเรื ” (rating) มายถึง ผู้ทําการในเรื น กจากนายเรื และนายประจําเรื ในตําแ น่ง เช่น
ลูกเรื ชํานาญงานฝ่ายเดินเรื ลูกเรื ชํานาญงานฝ่ายช่างกล ลูกเรื เข้ายามฝ่ายเดินเรื ลูกเรื เข้ายาม
ฝ่ายช่างกล ลูกเรื ิเลคทร เทคนิค ล โภชน์ ผู้มี น้าที่บริการคนโดย าร ผู้ฝึก ัด (cadet)
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“ต้นเรื ” (chief mate) มายถึง นายประจําเรื ในตําแ น่งร งจากนายเรื และเป็นผู้ทํา น้าที่
ค บคุมเรื เมื่ นายเรื ไม่ ามารถปฏิบัติ น้าที่ได้
“นายประจําเรื ฝ่ายเดินเรื ” (deck officer) มายถึง นายประจําเรื ที่มีคุณ มบัติตามที่กํา นด
ไ ้ใน ม ด ๒
“ลูกเรื ชํานาญงานฝ่ายเดินเรื ” (able seafarers deck) มายถึง ลูกเรื ที่ปฏิบัติ น้าที่ในฝ่ายเดินเรื
และมีคุณ มบัติตามที่กํา นดไ ้ใน ม ด ๒ ข งข้ บังคับนี้
“พนักงาน ิทยุ” (radio operator) มายถึง ผู้ได้รับใบ นุญาตตามกฎ มาย ่าด้ ยกิจการ ิทยุ
และโทรคมนาคม
“พนักงาน ิทยุจีเ ็มดีเ เ ” (GMDSS radio operator) มายถึง ผู้ที่มีคุณ มบัติตามข้ กํา นด
ข ง ม ด ๔ ข งข้ บังคับนี้
“นายงานรัก าค ามปล ดภัยประจําเรื ” (Ship Security Officer, SSO) มายถึง ผู้ทําการ
ในเรื ที่บริ ัทกํา นดใ ้มี น้าที่รับผิดช บในการรัก าค ามปล ดภัย (security) ข งเรื ร มถึง
ดําเนินการใ ้เป็นไปตามแผนการรัก าค ามปล ดภัยข งเรื (ship security plan) ที่ได้รับค ามเ ็นช บ
จากเจ้าพนักงานตร จเรื และประ านงานกับเจ้า น้าที่รัก าค ามปล ดภัยประจําบริ ัท (Company
Security Officer, CSO) และเจ้า น้าที่รัก าค ามปล ดภัยประจําท่าเรื (Port Facility Security
Officer, PFSO)
“ต้นกล” (chief engineer officer) มายถึง นายประจําเรื ฝ่ายช่างกลตําแ น่ง ูง ุดในเรื
ซึ่งรับผิดช บเกี่ย กับเครื่ งจักรขับเคลื่ นเรื เครื่ งจักรกลและเครื่ งไฟฟ้าทุกชนิดในเรื
“ร งต้นกล” (second engineer officer) มายถึง นายประจําเรื ฝ่ายช่างกลในตําแ น่ง
ร งจากต้นกลและเป็นผู้รับผิดช บเครื่ งจักรขับเคลื่ นเรื เครื่ งจักรกลและเครื่ งไฟฟ้าทุกชนิดในเรื
เมื่ ต้นกลไม่ ามารถปฏิบัติ น้าที่ได้
“นายประจําเรื ฝ่ายช่างกล” (engineer officer) มายถึง นายประจําเรื ที่มีคุณ มบัติตามที่
กํา นดไ ้ใน ม ด ๓
“ผู้ช่ ยนายประจําเรื ฝ่ายช่างกล” (assistant engineer officer) มายถึง บุคคลที่ ยู่ระ ่าง
การฝึกปฏิบัติงานเพื่ เป็นนายประจําเรื ฝ่ายช่างกล
“ลูกเรื ชํานาญงานฝ่ายช่างกล” (able seafarers engine) มายถึงลูกเรื ที่ปฏิบัติ น้าที่
ในฝ่ายช่างกล และมีคุณ มบัติตามที่กํา นดไ ้ใน ม ด ๓ ข งข้ บังคับนี้
“นายช่าง ิเลคทร เทคนิค ล” (electro - technical officer) มายถึง นายประจําเรื
ที่ปฏิบัติงานเกี่ย กับ ิเลคทร เทคนิค ล และมีคุณ มบัติตามที่กํา นดไ ้ใน ม ด ๓ ข งข้ บังคับนี้
“ลูกเรื ิเลคทร เทคนิค ล” (electro - technical rating) มายถึง ลูกเรื ที่ปฏิบัติ น้าที่
เกี่ย กับ ิเลคทร เทคนิค ล และมีคุณ มบัติตามที่กํา นดไ ้ใน ม ด ๓ ข งข้ บังคับนี้
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“กําลังขับเคลื่ น” (propulsion power) มายถึง ัตรากําลังร ม ูง ุดต่ เนื่ งข งเครื่ งจักร
ขับเคลื่ นเรื ซึ่งปรากฏในทะเบียนเรื รื เ ก ารข งเรื ราชการ และแ ดง น่ ยกําลังขับเคลื่ นเป็น
กิโล ัตต์
“เดื น” มายถึง เดื นตามปีปฏิทิน รื ช่ งระยะเ ลา ลายช่ งที่น้ ยก ่าเดื นซึ่งเมื่ นับ
ร มกันแล้ ไม่น้ ยก ่า าม ิบ ัน
“บริ ัท” (company) มายถึง เจ้าข งเรื รื งค์กร รื บุคคล ื่นใด เช่น ผู้จัดการ
รื ผู้เช่าเรื เปล่าซึ่งเป็นผู้รับผิดช บการปฏิบัติงานข งเรื จากเจ้าข งเรื และผู้ซ่ึงตกลงรับเ า น้าที่
และค ามรับผิดช บข งบริ ัทที่กํา นดโดยข้ บังคับนี้
“เกณฑ์ประเมิน” (assessment criteria) มายถึง ข้ กํา นดขั้นต่ําข งมาตรฐานค ามรู้
ค าม ามารถที่ กํ า นดไ ้ต ามตารางในภาคผน กข งข้ บั ง คั บ นี้ ํ า รั บผู้ ป ระเมิ น ใช้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ น
การพิจารณาตัด ินค ามรู้ค าม ามารถข งผู้ข รับประกา นียบัตร
“การตร จประเมินภายน ก” (independent evaluation) มายถึง การตร จประเมินโดยบุคคล
ที่มีคุ ณ มบัติ เ มาะ ม ิ ระ รื เป็น บุคคลภายน ก น่ ยงาน รื ภารกิ จที่ จะถู กตร จประเมิ น
เพื่ พิ ูจน์ใ ้เ ็น ่าขั้นต นกระบ นงานในด้านบริ ารและการปฏิบัติงานในทุกระดับได้บริ าร จัดการ
ดําเนินการ และตร จติดตามภายใน จนเป็นที่มั่นใจได้ ่าเป็นไปตาม ัตถุประ งค์และบรรลุเป้า ัตถุประ งค์
ที่ได้กํา นดไ ้
“การ บ” (examination) มายถึง การ ัดระดับค ามรู้ค าม ามารถโดยการ บภาคทฤ ฎี
และภาคปฏิบัติ
“การประเมิน” (assessment) มายถึง การประเมินค ามรู้ค าม ามารถจากผลการ บ การ ึก า
และฝึก บรม การฝึกปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานตาม ลักเกณฑ์ที่กํา นดในข้ บังคับนี้
“ มุดบันทึกการฝึก” (training record book) มายถึง มุดบันทึกการฝึกและการปฏิบัติงาน
ข งฝ่ายเดินเรื และฝ่ายช่างกลที่ ธิบดีกํา นดใ ้เป็นมาตรฐาน
“ ถาน ึก าฝึก บรม” มายถึง ิทยาลัย ถาบัน ม า ิทยาลัย น่ ยงานการ ึก า รื
น่ ยงาน ื่นข งรัฐ รื เ กชน ที่มี ํานาจ น้าที่ รื มี ัตถุประ งค์ในการจัดการ ึก า รื ฝึก บรม
ผู้ทําการในเรื
“ ธิบดี” มายถึง ธิบดีกรมเจ้าท่า
มาตรฐานคุณภาพ (quality standard)
ข้ ๗ กิ จ กรรมใด ๆ ตามข้ บั ง คั บ นี้ ซึ่ ง เกี่ ย กั บ การ บและการประเมิ น ค ามรู้
การรับร ง ถาน ึก าฝึก บรม การรับร ง ลัก ูตรการ ึก าและการฝึก บรม การเรียนการ น
การตร จติ ด ตามมาตรฐานการเรี ย นการ น การ กใบรั บ ร งการปฏิ บั ติ ง านในทะเล การ ก
และการต่ ายุประกา นียบัตร และการ กประกา นียบัตร ุขภาพ ต้ งบริ ารจัดการ ยู่ภายใต้
ระบบมาตรฐานคุณภาพ
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่ นที่ ๒
การแบ่งชั้นค ามรู้
(ก) การแบ่งชั้นค ามรู้
ข้ ๘ การแบ่งชั้นค ามรู้ผู้ทําการในเรื ใ ้จําแนกตามชั้นข งประกา นียบัตร (certificates)
โดยแบ่ง กเป็นผู้ทําการในเรื ฝ่ายเดินเรื ผู้ทําการในเรื ฝ่ายช่างกล และผู้ทําการในตําแ น่ง ื่น ๆ
ตามที่กํา นดไ ้ในภาคผน ก ๒ ถึงภาคผน ก ๖ ท้ายข้ บังคับนี้
ข้ ๙ ชั้นประกา นียบัตร ํา รับผู้ทําการในเรื ฝ่ายเดินเรื มีดังต่ ไปนี้
(๑) ํา รับเรื กลเดินทะเลระ ่างประเท
(๑.๑) ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค าม ามารถนายเรื ข งเรื กลเดิ น ทะเลขนาด
๓,๐๐๐ ตันกร รื มากก ่า (master on ships of 3,000 gross tonnage or more)
(๑.๒) ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค าม ามารถนายเรื ข งเรื กลเดิ น ทะเลขนาด
๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกร (master on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage)
(๑.๓) ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค าม ามารถต้ น เรื ข งเรื กลเดิ น ทะเลขนาด
๓,๐๐๐ ตันกร รื มากก ่า (chief mate on ships of 3,000 gross tonnage or more)
(๑.๔) ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค าม ามารถต้ น เรื ข งเรื กลเดิ น ทะเลขนาด
๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกร (chief mate on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage)
(๑.๕) ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนายประจําเรื ฝ่ายเดินเรื ข งเรื กล
เดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า (officer in charge of a navigational watch on
ships of 500 gross tonnage or more)
(๒) ํา รับเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด ๕๐๐ ตันกร
รื มากก ่า
(๒.๑) ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนายเรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด
๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกร (master on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage
engaged on near - coastal voyages)
(๒.๒) ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถต้นเรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด
๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกร (chief mate on ships of between 500 and 3,000 gross
tonnage engaged on near - coastal voyages)
(๒.๓) ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนายประจําเรื ฝ่ายเดินเรื ข งเรื กล
เดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า (officer in charge of a navigational watch
on ships of 500 gross tonnage or more engaged on near - coastal voyages)

เล่ม ๑๓๑ ต นพิเ

๒๑๐ ง

น้า ๑๐
ราชกิจจานุเบก า

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

(๓) าํ รับเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดต่ําก ่า ๕๐๐ ตันกร
(๓.๑) ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค าม ามารถนายเรื ข งเรื กลเดิ น ทะเลใกล้ ฝั่ ง
ขนาดต่ําก ่า ๕๐๐ ตันกร (master on ships of less than 500 gross tonnage engaged
on near - coastal voyages)
(๓.๒) ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนายประจําเรื ฝ่ายเดินเรื ข งเรื กล
เดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดต่ําก ่า ๕๐๐ ตันกร (officer in charge of a navigational watch on
ships of less than 500 gross tonnage engaged on near - coastal voyages)
(๔) ํา รับเรื กลเดินทะเล
(๔.๑) ประกา นียบัตรรับร งพนักงาน ิทยุจีเ ็มดีเ เ (GMDSS radio operator)
แบบจีโ ซี (GOC) และแบบ าร์โ ซี (ROC)
(๔.๒) ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญลูกเรื ชํานาญงานฝ่ายเดินเรื (rating as
able seafarer deck)
(๔.๓) ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญลูกเรื เข้ายามฝ่ายเดินเรื (rating forming
part of navigational watch)
ข้ ๑๐ ประกา นียบัตรผู้ทําการในเรื ฝ่ายช่างกล ํา รับทําการในเรื กลเดินทะเล มีดังต่ ไปนี้
(๑) ํา รับผู้ค บคุมเครื่ งจักร ได้แก่
(๑.๑) ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถต้นกลข งเรื กลเดินทะเลขนาดกําลัง
ขับเคลื่ น ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า (chief engineer officer on ships powered by main
propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more)
(๑.๒) ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถต้นกลข งเรื กลเดินทะเลขนาดกําลัง
ขับเคลื่ น ๗๕๐ - ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ (chief engineer officer on ships powered by main
propulsion machinery of between 750 - 3,000 kW propulsion power)
(๑.๓) ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค าม ามารถร งต้ น กลข งเรื กลเดิ น ทะเล
ขนาดกําลังขับเคลื่ น ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า (second engineer officer on ships powered
by main propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more)
(๑.๔) ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค าม ามารถร งต้ น กลข งเรื กลเดิ น ทะเล
ขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐ - ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ (second engineer officer on ships powered by
main propulsion machinery of between 750 - 3,000 kW propulsion power)
(๑.๕) ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนายประจําเรื ฝ่ายช่างกลข งเรื กล
เดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า (officer in charge of an engineering
watch on ships powered by main propulsion machinery of 750 kW propulsion
power or more)
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(๑.๖) ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญลูกเรื ชํานาญงานฝ่ายช่างกล (rating as
able seafarer engine)
(๑.๗) ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญลูกเรื เข้ายามฝ่ายช่างกล (rating forming
part of engineering watch)
(๒) ํา รับผู้ค บคุมระบบ ิเลคทร เทคนิค ล มีดังนี้
(๒.๑) ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนายช่าง ิเลคทร เทคนิค ล (electro technical officer)
(๒.๒) ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญลูกเรื ิเลคทร เทคนิค ล (electro technical rating)
ข้ ๑๑ ประกา นียบัตร ื่น ๆ ํา รับผู้ทําการในเรื ได้แก่
(๑) ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค ามชํ า นาญนายงานรั ก าค ามปล ดภั ย ประจํ า เรื
(Ship Security officer)
(๒) ประกา นีย บัต รแ ดงค ามรู ้ค ามชํ า นาญพื ้น ฐานค ามปล ดภัย (basic training)
และประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญพื้นฐานการรัก าค ามปล ดภัยในเรื (security awareness)
ข้ ๑๒ ประกา นียบัตรตามข้ ๙ และข้ ๑๐ แบ่ง กเป็นเจ็ด น้าที่ในเรื (function)
โดยมี ามระดับ (level) ดังต่ ไปนี้
(๑) น้าที่ในเรื (function) ได้แก่
(๑.๑) การเดินเรื (navigation)
(๑.๒) การจัดการและขนถ่าย ินค้า (cargo handling and stowage)
(๑.๓) การค บคุม การปฏิบัติก ารข งเรื และดูแ ลบุค คลบนเรื (controlling the
operation of the ship and care for persons on board)
(๑.๔) ิ กรรมช่างกลเรื (marine engineering)
(๑.๕) ิ กรรมไฟฟ้า ิ กรรม ิเลคทร นิค และ ิ กรรมค บคุม (electrical, electronic
and control engineering)
(๑.๖) การบํารุงรัก าและการซ่ มแซม (maintenance and repair)
(๑.๗) การ ื่ ารทาง ิทยุ (radiocommunications)
(๒) ระดับ (level) ได้แก่
(๒.๑) ระดับบริ าร (management level)
(๒.๒) ระดับปฏิบัติการ (operational level)
(๒.๓) ระดับ นับ นุน (support level)
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(ข) ิทธิทําการในเรื
ข้ ๑๓ ผู้ถื ประกา นียบัตรตามข้ บังคับนี้ ย่ มมี ิทธิทําการในเรื ไทยในตําแ น่ง น้าที่ในเรื
และระดับตามที่กํา นดไ ้ในประกา นียบัตร
(ค) การยกเ ้นประกา นียบัตร (dispensation)
ข้ ๑๔ ในกรณีที่มีค ามจําเป็น ธิบดี าจ กใบ นุญาตยกเ ้นใ ้ผู้ถื ประกา นียบัตรชั้นต่าง ๆ
ที่กํา นดตามข้ ๙ และข้ ๑๐ ามารถทําการในเรื ลําใดลํา นึ่งได้เป็นระยะเ ลาไม่เกิน กเดื น
ในตําแ น่งซึ่งผู้นั้นไม่ได้ถื ประกา นียบัตรที่เ มาะ มใ ้ ามารถทําการในเรื ได้ ในการพิจารณา นุญาตใ ้
ธิบดีพิจารณา ่าการยกเ ้นจะไม่เป็นเ ตุใ ้เกิด ันตรายต่ บุคคล ทรัพย์ ิน รื ิ่งแ ดล้ ม และผู้ได้รับ
นุญาตนั้นมีคุณ มบัติเ มาะ ม ํา รับทําการในเรื ในตําแ น่งที่ ่างได้ ย่างปล ดภัย การ นุญาตเช่น ่านั้น
มิ ใ ้ ใ ช้ กั บ ตํ า แ น่ ง นายเรื รื ต้ น กล เ ้ น แต่ ก รณี มี เ ตุ ุ ด ิ ั ย ซึ่ ง ธิ บ ดี าจ กใบ นุ ญ าต
ใ ้ในระยะเ ลาที่ ั้นที่ ุดเท่าที่จะกระทําได้
ในการ นุญาตยกเ ้น ํา รับตําแ น่งใดในเรื ใ ้ นุญาตได้เฉพาะผู้ถื ประกา นียบัตร ํา รับ
ทําการในตําแ น่งที่ต่ําก ่าตําแ น่งที่ ่าง นึ่งชั้น ในกรณีที่ตําแ น่งที่ต่ําก ่าตําแ น่งที่ ่างนั้น ไม่ได้ระบุ
่าต้ งมีประกา นียบัตรชั้นใด ใ ้พิจารณาจากคุณ มบัติและประ บการณ์ รื ผ่านการทด บค ามรู้
ค าม ามารถ ใ ้เ มาะ ม ํา รับทําการในตําแ น่งที่ ่างนั้น ทั้งนี้ ใบ นุญาตยกเ ้นใ ้เป็นไปตามแบบ
ที่ ธิบดีกํา นด
ประกา นียบัตรที่ต่ําก ่า นึ่งชั้นตาม รรค งใ ้ มายถึงประกา นียบัตรที่ใช้เป็นคุณ มบัติ
ในการข ก รื ข รับร ง ิทธิทําการในชั้นประกา นียบัตรในตําแ น่งที่ ่าง ทั้งนี้ ผู้ถื ประกา นียบัตร
ที่ใ ้ ิทธิทําการในเขตการเดินเรื ใกล้ฝั่ง ไม่ ามารถข นุญาตยกเ ้นเพื่ ทําการในเขตการเดินเรื
ระ ่างประเท ได้
การยกเ ้นตาม รรค นึ่งไม่ร มถึงพนักงาน ิทยุจีเ ็มดีเ เ ซึ่งใ ้เป็นไปตามข้ บังคับ ิทยุ
่ นที่ ๓
ิธีการ บค ามรู้
ข้ ๑๕ ิธีการ บค ามรู้ผู้ทําการในเรื ใ ้กระทําโดยการ บ (examination) การประเมิน
(assessment) ตามที่กํา นดไ ้ในภาคผน ก ๒ ถึงภาคผน ก ๖ ท้ายข้ บังคับนี้
ใ ้ ธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับการ บและการประเมินค ามรู้ค าม ามารถผู้ทําการ
ในเรื ขึ้นคณะ นึ่ง มี ํานาจ น้าที่กํา นดนโยบายการ บค ามรู้ จัดทําแผนการ บค ามรู้ประจําปี
ติดตามและประเมินผลการ บค ามรู้ ทบท นและปรับปรุงนโยบายการ บค ามรู้ ทบท นและเ น
ใ ้มีการแก้ไขกฎ มาย ข้ บังคับต่าง ๆ ใ ้ได้ตามมาตรฐานไม่ต่ําก ่าที่กํา นดไ ้ใน นุ ัญญา และ น้าที่
ื่นที่เกี่ย ข้ งตามที่ ธิบดีกํา นด
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ใ ้นําบทบัญญัติ ่าด้ ยการประชุมตามกฎ มาย ่าด้ ย ิธีปฏิบัติราชการทางปกคร งมาใช้กับ
งค์ประชุม การลงมติ และข้ บังคับการประชุมข งคณะกรรมการ
ข้ ๑๖ ิธีการ บค ามรู้ ํา รับประกา นียบัตรในฝ่ายเดินเรื และฝ่ายช่างกล ใน ม ด ๒
และ ม ด ๓ ใ ้กระทําโดยการ บและการประเมินตามที่กํา นดไ ้ในภาคผน ก ๒ และภาคผน ก ๓
ท้ายข้ บังคับนี้โดย ธิบดีต้ งจัดใ ้มีการ บ ย่างน้ ยปีละ ี่ครั้ง
ใ ้ ธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ บและประเมินค ามรู้ค าม ามารถขึ้น งคณะ แยกตาม
ฝ่ายเดินเรื และฝ่ายช่างกล มี ํานาจ น้าที่ บและประเมินค ามรู้ค าม ามารถผู้ข ประกา นียบัตร
กรรมการต้ งมีผู้ที่มีค ามรู้ ค ามเข้าใจ และค ามชํานาญที่เ มาะ มกับ ั ข้ ที่จะทําการ บ รื
การประเมินในแต่ละระดับ และต้ งผ่านการฝึก บรม ลัก ูตรการ บและการประเมินค ามรู้ค าม ามารถ
ผู้ทําการในเรื
ใ ้นําบทบัญญัติ ่าด้ ยการประชุมตามกฎ มาย ่าด้ ย ิธีปฏิบัติราชการทางปกคร งมาใช้กับ
งค์ประชุม การลงมติ และข้ บังคับการประชุมข งคณะกรรมการ
ข้ ๑๗ ิธีการ บค ามรู้ ํา รับผู้ข รับประกา นียบัตรใน ม ด ๔ ม ด ๕ และ ม ด ๖
ใ ้ ก ระทํ า โดยการประเมิ น ตามที่ กํ า นดไ ้ ใ นภาคผน ก ๔ ภาคผน ก ๕ และภาคผน ก ๖
ท้ายข้ บังคับนี้ โดยข้าราชการกรมเจ้าท่าที่ ธิบดีม บ มาย
ข้ ๑๘ การ บเพื่ ข รั บ ประกา นี ย บั ต ร ํ า รั บ นายเรื นายประจํ า เรื และลู ก เรื
ใน ม ด ๒ และ ม ด ๓ ข งข้ บังคับนี้ ใ ้ผู้ข ามารถ บแก้ตั ได้ภายในระยะเ ลาไม่เกิน งปี
นับแต่ ัน มัคร บครั้งแรก
ข้ ๑๙ ิธีการ บค ามรู้ ํา รับผู้ข รับร ง ิทธิทําการในตําแ น่ง ื่นเพิ่มตามที่กํา นดไ ้ใน
ม ด ๒ และ ม ด ๓ ใ ้กระทําโดยการประเมิน โดยข้าราชการกรมเจ้าท่าที่ ธิบดีม บ มาย
ข้ ๒๐ ิธีการ บค ามรู้ ํา รับผู้มี ัญชาติไทยที่ได้รับประกา นียบัตรซึ่ง กโดยรัฐภาคี ื่น
เพื่ ข กประกา นียบัตร ใ ้กระทําโดยการประเมินโดยคณะกรรมการที่ ธิบดีแต่งตั้งไม่เกิน ามคน
ข้ ๒๑ ิธีการ บค ามรู้ ํา รับผู้มี ัญชาติ ื่นที่ได้รับประกา นียบัตรซึ่ง กโดยรัฐภาคี ื่น
เพื่ ข กประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับนายเรื นายประจําเรื และพนักงาน ิทยุ
จีเ ็มดีเ เ และประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญเรื บรรทุกข งเ ล ในถังระ าง ํา รับ
นายเรื และนายประจําเรื ใ ้กระทําโดยการประเมินโดยข้าราชการกรมเจ้าท่าที่ ธิบดีม บ มาย
่ นที่ ๔
ลัก ูตร
(ก) ลัก ตู ร
ข้ ๒๒ ลัก ูตรการ ึก าและ ลัก ูตรการฝึก บรม ํา รับผู้ที่จะข รับประกา นียบัตรตาม
ข้ บังคับนี้ ใ ้เป็นไปตามมาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถที่กํา นดในภาคผน ก
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ธิ บ ดี าจปรั บ มาตรฐานค ามรู้ ค าม ามารถ ํ า รั บ ลั ก ู ต รการ ึ ก าและ ลั ก ู ต ร
การฝึก บรม ํา รับผู้ข รับประกา นียบัตรผู้ทําการในเรื เดินทะเลใกล้ฝั่งได้ โดยใ ้คํานึงถึงผลกระทบ
ต่ ค ามปล ดภัยในการเดินเรื การใช้เครื่ งจักร ร มทั้งผลกระทบต่ เรื ื่น ๆ ที่เดิน ยู่ในเขต
การเดินเรื นั้นเป็น ําคัญ
ข้ ๒๓ ใ ้ ธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐาน ลัก ูตรขึ้นคณะ นึ่ง ประก บด้ ยร ง ธิบดี
กรมเจ้ า ท่ า เป็ น ประธาน และกรรมการ ื่ น ซึ่ ง ย่ า งน้ ยต้ งประก บด้ ย ผู้ แ ทนจาก น่ ยงาน
ังกัดกระทร ง ึก าธิการที่เกี่ย ข้ ง ผู้แทนจาก น่ ยงาน ังกัดกระทร งแรงงานที่เกี่ย ข้ ง ผู้แทนฝ่าย
เจ้าข งเรื ผู้แทนฝ่ายคนประจําเรื ข้าราชการในกรมเจ้าท่าที่มี น้าที่รับผิดช บ โดยใ ้ผู้ ําน ยการ
ก งมาตรฐานคนประจําเรื กรมเจ้าท่า เป็นกรรมการและเลขานุการ และใ ้มีผู้ช่ ยเลขานุการไม่เกิน งคน
ใ ้นําบทบัญญัติ ่าด้ ยการประชุมตามกฎ มาย ่าด้ ย ิธีปฏิบัติราชการทางปกคร งมาใช้กับ
งค์ประชุม การลงมติ และข้ บังคับการประชุมข งคณะกรรมการ
ข้ ๒๔ คณะกรรมการมาตรฐาน ลัก ูตร มี ํานาจ น้าที่ ดังต่ ไปนี้
(๑) กํา นด กแบบ ลัก ูตรการ ึก าและ ลัก ูตรการฝึก บรม ใ ้พิจารณาตามมาตรฐาน
ที่กํา นดไ ้ในภาคผน ก ๒ ถึงภาคผน ก ๖ ท้ายข้ บังคับนี้ โดยใช้แน ทางตาม ลัก ูตรต้นแบบข ง
งค์การทางทะเลระ ่างประเท (IMO model course) ร มถึง กํา นด กแบบ ลัก ูตรการ ึก า
และ ลัก ูตรการฝึก บรม ํา รับผู้ที่ผ่านการ ึก าและการฝึก บรม ื่น รื ผ่านการปฏิบัติงานในทะเลมาก่ น
ซึ่ง ามารถพิจารณาเทียบเท่าบางราย ิชา รื การฝึกปฏิบัติบาง ่ นได้
(๒) เปรียบเทียบมาตรฐาน ตร จ บ พิจารณามาตรฐานข ง ลัก ูตร ถานที่ ุปกรณ์
คุณ มบัติ ผู้รับผิดช บในการ ึก าฝึก บรม และระบบมาตรฐานคุณภาพข ง ถาน ึก าฝึก บรม
ที่ข ใ ้รับร ง
(๓) ตร จ บ ติดตามมาตรฐานการเรียนการ นข ง ถาน ึก าฝึก บรมที่ได้รับการรับร ง
ใ ้เป็นไปตามข้ บังคับนี้
(๔) แต่งตั้งคณะ นุกรรมการเพื่ ปฏิบัติงานใน ํานาจ น้าที่
(๕) น้าที่ ื่นตามที่ ธิบดีม บ มาย
(ข) การรับร ง ลัก ูตรและการรับร ง ถาน ึก าฝึก บรม
ข้ ๒๕ ลั ก ู ต รการ ึ ก าและ ลั ก ู ต รการฝึ ก บรม ํ า รั บ การข รั บ ประกา นี ย บั ต ร
ตามข้ บังคับนี้ และ ถาน ึก าฝึก บรม ต้ งได้รับการรับร งจาก ธิบดี
ลักเกณฑ์และ ิธีการรับร งตาม รรค นึ่ง ใ ้เป็นไปตามระเบียบที่ ธิบดีกํา นด
ข้ ๒๖ ถาน ึก าฝึก บรมที่ประ งค์จะข ใ ้ ธิบดีรับร ง ถาน ึก าฝึก บรมและรับร ง ลัก ูตร
ใ ้ ยื่ น คํ า ข ตามแบบและแนบเ ก าร ลั ก ฐานและรายละเ ี ย ดตามที่ ธิ บ ดี กํ า นด ซึ่ ง ย่ า งน้ ย
ต้ งประก บด้ ย
(๑) โครง ร้าง งค์กร (Organization chart)
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(๒) รายละเ ียดเกี่ย กับ ลัก ูตร ร มทั้งราย ิชาที่ น รื ฝึก บรม
(๓) รายละเ ียดและคุณ มบัติข งผู้ที่จะเข้ารับการ ึก าและการฝึก บรม
(๔) รายละเ ียดและคุณ มบัติผู้รับผิดช บในการ ึก าและการฝึก บรม
(๕) ถานที่ ุปกรณ์ และการบริ ารจัดการ ลัก ูตร
(๖) บัญชีแ ดงการเปรียบเทียบรายละเ ียดตาม (๒) ถึง (๕) กับ ลัก ูตรต้นแบบข ง งค์การ
ทางทะเลระ ่างประเท (IMO model course) ในกรณีที่ไม่มี ลัก ูตรต้นแบบ ใ ้เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ที่กํา นดไ ้ในภาคผน ก ๒ ถึงภาคผน ก ๖ ท้ายข้ บังคับนี้ และใ ้เป็นไปตามระเบียบที่กํา นดในข้ ๒๕
(๗) ระบบมาตรฐานคุณภาพ (quality standard system) ตามที่กํา นดในข้ ๒๘
ถาน ึก าฝึก บรมที่ได้รับการรับร งที่ประ งค์จะข ใ ้ ธิบดีรับร ง ลัก ูตรการ ึก าและ
ลัก ูตรการฝึก บรมเพิ่มเติม ใ ้ยื่นเ ก าร ลักฐานและรายละเ ียดตาม รรค นึ่ง (๒) ถึง (๖)
ข้ ๒๗ เมื่ คณะกรรมการมาตรฐาน ลั ก ู ต รได้ ต ร จ บ ลั ก ู ต ร ถานที่ ุ ป กรณ์
คุณ มบัติข งผู้รับผิดช บในการ ึก าและการฝึก บรม ผู้ที่จะเข้ารับการ ึก าและการฝึก บรม และ
ระบบมาตรฐานคุณภาพแล้ ใ ้เ น ค ามเ ็นต่ ธิบดี าก ธิบดีเ ็นช บ ใ ้ กใบรับร ง รื
มี นัง ื แจ้งผลการไม่รับร งต่ ผู้ยื่นคําข แล้ แต่กรณี ในกรณีที่ ธิบดีไม่เ ็นช บ ใ ้ ่งคณะกรรมการ
มาตรฐาน ลัก ูตรพิจารณาทบท นและเ น ค ามเ ็นต่ ธิบดีเพื่ พิจารณา ินิจฉัย และใ ้ ธิบดี ั่งการ
ตามที่เ ็น มค ร
ใบรับร ง ถาน ึก าฝึก บรม และใบรับร ง ลัก ูตร ใ ้เป็นไปตามแบบที่ ธิบดีกํา นด
ข้ ๒๘ ถาน ึก าฝึก บรมที่ได้รับการรับร งต้ งจัดใ ้มีระบบมาตรฐานคุณภาพ (quality
standard system) ซึ่งคร บคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ย กับการ ึก าและการฝึก บรมตามที่ ธิบดีกํา นด
และต้ งจัดใ ้มีการตร จประเมินภายน กทุกร บระยะเ ลา ้าปี รื น้ ยก ่า และใ ้รายงานผลต่
ธิบดีทุกร บการประเมิน
การตร จประเมินระบบมาตรฐานคุณภาพข ง ถาน ึก าฝึก บรมที่ได้รับการรับร งต้ งดําเนินการ
โดยผู้ตร จประเมินที่มีค ามรู้ค าม ามารถเกี่ย กับการตร จประเมินระบบมาตรฐานคุณภาพและมีคุณ มบัติ
ดังต่ ไปนี้
(๑) มีค ามรู้ รื ประ บการณ์เ กี่ย กับการ ึก าฝึ ก บรมผู้ ทําการในเรื รื การ ก
ประกา นียบัตรผู้ทําการในเรื รื
(๒) มีประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถไม่ต่ําก ่าชั้นนายประจําเรื รื
ในกรณี ที่ ผู้ ตร จประเมิ นไม่ มี คุ ณ มบั ติ ตาม (๑) รื (๒) ต้ งมี ผู้ เชี่ ย ชาญที่ มี คุ ณ มบั ติ
ตาม (๑) รื (๒) ร่ มตร จการประเมินระบบมาตรฐานคุณภาพข ง ถาน ึก าฝึก บรมที่ได้รับการรับร ง
ข้ ๒๙ ถาน ึก าฝึก บรมที่ได้รับการรับร ง มี น้าที่ ดังต่ ไปนี้
(๑) จัดทํา ลัก ูตร ใ ้เป็นไปตามมาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถที่กํา นดในข้ บังคับนี้ โดยใช้
แน ทางตาม ลัก ูตรต้นแบบข ง งค์การทางทะเลระ ่างประเท (IMO model course)
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(๒) จัดใ ้มีและบํารุงรัก า ถานที่และ ุปกรณ์ ํา รับการดําเนินการ ลัก ูตร ึก าและ
การฝึก บรมที่ได้รับการรับร ง ในจําน นที่เพียงพ และเ มาะ มตามประเภท ระดับข งการ ึก า
และการฝึก บรม และการประเมินค ามรู้ค าม ามารถ
(๓) จัดใ ้มีและคงไ ้ซึ่งผู้รับผิดช บในการ ึก าฝึก บรม เช่น ผู้ น (instructor) ผู้ทําการประเมิน
(assessor) ผู้ค บคุมการ น รื การประเมิน (supervisor) ซึ่งมีคุณ มบัติเ มาะ มตามประเภท
และระดับข งการ ึก าและการฝึก บรมในจําน นที่เพียงพ ํา รับการดําเนินการ ลัก ูตร ึก าและ
การฝึก บรมที่ได้รับการรับร ง
(๔) ดําเนินการเรียนการ นตาม ลัก ูตรที่ได้รับการรับร ง
(๕) ทําการบันทึกรายละเ ียดกิจกรรมการดําเนินการภายใต้ระบบมาตรฐานคุณภาพ
(๖) ปฏิบัติตามเงื่ นไขที่กํา นดไ ้ในเ ก ารแนบท้ายใบรับร ง ถาน ึก าฝึก บรม และ
ใบรับร ง ลัก ูตร
(๗) รายงานข้ เท็จจริงที่ ่งผลกระทบต่ คุณภาพการเรียนการ นใ ้ ธิบดีทราบภายใน ิบ ้า ัน
(๘) ยินย มและ ําน ยค าม ะด กใ ้คณะกรรมการมาตรฐาน ลัก ูตรเข้าทําการตร จ บประจําปี
ข้ ๓๐ เมื่ ปรากฏแก่ ธิบดี ่า ถาน ึก าฝึก บรมที่ได้รับการรับร งไม่ ามารถคงไ ้ซึ่งมาตรฐาน
การเรียนการ น รื ไม่ ามารถปฏิบั ติตามเงื่ นไขที่กํา นด ใ ้ ธิ บดี กคํา ั่งแจ้งข้ บกพร่ ง
ใ ้ ถาน ึก าฝึก บรมดังกล่า จัดทําแผนปฏิบัติการแก้ไขข้ บกพร่ ง เ น ต่ ธิบดีเพื่ พิจารณา
ใ ้ค ามเ ็นช บภายในระยะเ ลาที่ ธิบดีกํา นดแต่ต้ งไม่น้ ยก ่า าม ิบ ัน
ข้ ๓๑ ใ ้ ธิบดีมี ํานาจพักใช้ รื เพิกถ นใบรับร ง ถาน ึก าฝึก บรมและใบรับร ง
ลัก ูตรได้เมื่ ถาน ึก าฝึก บรม
(๑) ไม่จัดทําแผนปฏิบัติการแก้ไขข้ บกพร่ งภายในระยะเ ลาที่ ธิบดีกํา นดตามข้ ๓๐
(๒) ไม่ ามารถแก้ ไ ขข้ บกพร่ งตามแผนปฏิ บั ติ ก ารแก้ ไ ขข้ บกพร่ งที่ ธิ บ ดี เ ็ น ช บ
ตามข้ ๓๐ ได้
(๓) ไม่จัดใ ้มี รื ไม่คงไ ้ซึ่งระบบมาตรฐานคุณภาพตามข้ ๒๘ ซึ่งมีผลกระทบต่ คุณภาพ
การเรียนการ น
(๔) ฝ่าฝืน รื ไม่ปฏิบัติตาม น้าที่ที่กํา นดไ ้ในข้ ๒๙ ซึ่งเป็นกรณีร้ายแรง
่ นที่ ๕
คุณ มบัติข งผู้ มัคร บ
ข้ ๓๒ ผู้ข บค ามรู้เพื่ รับประกา นียบัตร ต้ งมีคุณ มบัติ ดังต่ ไปนี้
(๑) เป็นผู้มี ัญชาติไทย รื เป็นผู้มี ัญชาติ ื่นที่ได้รับ นุญาตจาก ธิบดี
(๒) เป็นผูไ้ ด้รับประกา นียบัตร ุขภาพที่ กตาม ่ นที่ ๘ ข ง ม ดนี้
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(๓) เป็นผู้มีคุณ มบัติ ื่นตามที่กํา นดใน ม ดที่ ๒ ม ดที่ ๓ ม ดที่ ๔ ม ดที่ ๕
และ ม ดที่ ๖ ข งข้ บังคับนี้แล้ แต่กรณี
ผู้ข รับประกา นียบัตรรับร งประกา นียบัตรที่ กโดยรัฐภาคี ื่น ในตําแ น่งนายเรื ต้นเรื
ข งเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า ต้นกล รื ร งต้นกลข งเรื ขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐ กิโล ัตต์
รื มากก ่า ต้ งมีค ามรู้เกี่ย กับกฎ มายข งประเท ไทยที่เกี่ย ข้ งกับการเดินเรื ทะเล
ข้ ๓๓ ผู้ ใ ดประ งค์ จ ะข บค ามรู้ เ พื่ รั บ ประกา นี ย บั ต ร ใ ้ ยื่ น คํ า ร้ งที่ ก รมเจ้ า ท่ า
พร้ มด้ ยเ ก าร ลักฐาน ดังต่ ไปนี้
(๑) รูปถ่าย น้าตรงขนาด ๒ นิ้ จําน น ๓ รูป
(๒) ําเนาบัตรประจําตั ประชาชน รื ําเนา นัง ื เดินทาง
(๓) ําเนาประกา นียบัตร ุขภาพ ซึ่งมี ายุไม่น้ ยก ่า ามเดื นนับจาก ันยื่นข
(๔) ําเนาประกา นียบัตรที่ถื ยู่ ถ้ามี
(๕) ําเนา ุฒิการ ึก า ันเ มาะ มกับประกา นียบัตรที่ข
(๖) ําเนาประกา นียบัตรการฝึก บรม ันเ มาะ มกับประกา นียบัตรที่ข ทั้งนี้ การข
ประกา นียบัตรในระดับบริ าร ต้ งมีเ ก ารซึ่งแ ดง ่าได้ผ่านฝึก บรม ลัก ูตร ํา รับระดับปฏิบัติการ
มาประก บด้ ย
(๗) ใบรั บ ร งการปฏิ บั ติ ง านในทะเลตามข้ ๕๐ ํ า รั บ ประกา นี ย บั ต รที่ ข้ บั ง คั บ นี้
กํา นดใ ้ต้ งมีการปฏิบัติงานในทะเลที่ได้รับการรับร ง โดยการปฏิบัติงานในทะเลดังกล่า ต้ ง ยู่
ภายในระยะเ ลาไม่เกิน ้าปีนับถึง ันยื่นข เ ้นแต่ตําแ น่งที่กํา นดไ ้ใน ม ด ๒ และ ม ด ๓
ข งข้ บังคับนี้ต้ ง ยู่ภายในระยะเ ลาไม่เกิน ิบปีนับถึง ันยื่นข
(๘) นั ง ื รั บ ร งค ามประพฤติ ต ามมาตรา ๒๗๘ แ ่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื
ในน่านน้ําไทย พระพุทธ ักราช ๒๔๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้ ๓๔ ผู้ถื ประกา นียบัตรที่ประ งค์จะข เพิ่ม ิทธิทําการ ใ ้ยื่นคําร้ งที่กรมเจ้าท่า พร้ มด้ ย
เ ก าร ลักฐานตามข้ ๓๓ (๑) (๓) (๔) และ (๗)
ข้ ๓๕ ผู้ มี ั ญ ชาติ ื่ น ซึ่ ง ถื ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค าม ามารถ ํ า รั บ นายเรื
นายประจํ า เรื และพนั ก งาน ิ ท ยุ จี เ ็ ม ดี เ เ และประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค ามชํ า นาญ
เรื บรรทุกข งเ ล ในถังระ าง ํา รับนายเรื และนายประจําเรื ที่ กโดยรัฐภาคี ื่น ากประ งค์
จะข รับประกา นียบัตรในชั้นเดีย กัน รื ชั้นต่ําก ่าเพื่ ทําการในเรื ไทย ใ ้ยื่นคําร้ งที่กรมเจ้าท่า
พร้ มด้ ยเ ก าร ลักฐานตามข้ ๓๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) ร มทั้งเ ก ารรับร งจากบริ ัท
่าจะมีการจ้างเพื่ ลงทําการในเรื ไทย
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่ นที่ ๖
ค่าธรรมเนียมในการ บ
ข้ ๓๖ ค่ า ธรรมเนี ย มในการ บค ามรู้ เ พื่ ข รั บ ประกา นี ย บั ต รและค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การดําเนินการ ื่น ๆ ใ ้เรียกเก็บตาม ัตราที่กํา นดไ ้ในภาคผน ก ๑ ตารางที่ ๑ ตารางที่ ๒ และตารางที่ ๓
ท้ายข้ บังคับนี้
ค่าธรรมเนียมในการ บค ามรู้ เพื่ ต่ ายุประกา นีย บัตร ใ ้ เรี ยกเก็บ กึ่ง นึ่ง ข ง ั ต รา
ที่กํา นดไ ้
ใ ้ยกเ ้นค่าธรรมเนียมในการ บค ามรู้เพื่ ข รับและต่ ายุประกา นียบัตร ํา รับข้าราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้างและเจ้า น้าที่ข งรัฐ ที่มี น้าที่ราชการต้ งปฏิบัติงานในเรื
่ นที่ ๗
การ กประกา นียบัตรรับร งค ามรู้ค าม ามารถ
(ก) การ กประกา นียบัตร (issuance of certificates)
ข้ ๓๗ ธิบดีจะ กประกา นียบัตรตามข้ บังคับนี้ได้เมื่ ผู้ข มีคุณ มบัติเกี่ย กับการปฏิบัติ น้าที่
ายุ ุขภาพ การฝึก บรม และผ่านการ บ การประเมิน ่าเป็นผู้มีค ามรู้ค าม ามารถตามที่กํา นด
ไ ้ในข้ บังคับนี้แล้
ข้ ๓๘ ธิบดี าจกํา นดข้ จํากัดในเรื่ งตําแ น่ง น้าที่ ระดับการปฏิบัติงาน เขตการเดินเรื
ประเภทการใช้เรื ขนาดข งเรื ประเภทและขนาดข งกําลังขับเคลื่ นข งเครื่ งจักร ร มถึงเงื่ นไข ื่นใด
ลงในประกา นียบัตรได้ตามค ามเ มาะ ม
ข้ ๓๙ การ กประกา นียบัตรฝ่ายเดินเรื ใ ้กํา นด ิทธิทําการตามตําแ น่ง (capacity) ต่าง ๆ
ที่กํา นดไ ้ในภาคผน ก ๑ ตารางที่ ๖ ท้ายข้ บังคับนี้
การ กประกา นียบัตรฝ่ายช่างกล ใ ้กํา นด ิทธิทําการตามตําแ น่ง (capacity) ต่าง ๆ ที่กํา นด
ไ ้ในภาคผน ก ๑ ตารางที่ ๗ ท้ายข้ บังคับนี้
ข้ ๔๐ การ กประกา นียบัตรฝ่ายเดินเรื ผู้ข ามารถข รับร ง ิทธิเพิ่มเติมเพื่ ทําการใน
ตํ า แ น่ ง ื่ น ได้ โดยต้ งมี คุ ณ มบั ติ ที่ กํ า นดไ ้ ต าม ม ด ๒ ข งข้ บั ง คั บ นี้ และใ ้ กเป็ น
ประกา นียบัตรรับร ง (CoE)
การ กประกา นียบัตรฝ่ายช่างกล ผู้ข ามารถข รับร ง ิทธิเพิ่มเติมเพื่ ทําการในตําแ น่ง ื่นได้
โดยต้ งมีคุณ มบัติที่กํา นดไ ้ตาม ม ด ๓ ข งข้ บังคับนี้ และใ ้ กเป็นประกา นียบัตรรับร ง (CoE)
การรั บ ร งประกา นี ย บั ต รนายเรื และนายประจํ า เรื ที่ กตาม รรค นึ่ ง และ รรค ง
เพื่ ใ ้มี ิทธิทําการเพิ่ม ธิบดี าจกํา นดไ ้ในประกา นียบัตร รื กเป็นเ ก ารเพิ่มเติมได้
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ข้ ๔๑ การ กประกา นียบัตร ํา รับทําการในเรื เฉพาะประเภท (certain type of ships)
ตาม ม ด ๕ ข งข้ บังคับนี้ ในตําแ น่งต่าง ๆ ใ ้เป็นไปตามข้ กํา นด ดังนี้
(๑) นายเรื และนายประจําเรื ใ ้ กเป็นประกา นียบัตรรับร ง (CoE)
(๒) ลูกเรื ใ ้ กเป็นประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ (CoP)
ข้ ๔๒ การ กประกา นี ย บั ต รเกี่ ย กั บ ค ามปล ดภั ย การรั ก าค ามปล ดภั ย รื
การปฏิบัติ น้าที่ม บ มายเฉพาะ (duties) ตาม ม ด ๖ ข งข้ บังคับนี้ ในตําแ น่งต่าง ๆ ใ ้เป็นไป
ตามข้ กํา นด ดังนี้
(๑) นายเรื และนายประจําเรื ซึ่งปฏิบัติ น้าที่เกี่ย กับพื้นฐานค ามปล ดภัย (basic training)
การดับไฟชั้น ูง (advanced fire fighting) การปฐมพยาบาลในเรื (medical first aid) ไม่ต้ ง ก
ประกา นียบัตร ื่นใด ีก แต่ต้ งระบุคุณ มบัติดังกล่า ไ ้ในประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถ (CoC)
(๒) ลูกเรื ซึ่งปฏิบัติ น้าที่เกี่ย กับพื้นฐานค ามปล ดภัย (basic training) เรื ชูชีพและเรื ช่ ยชี ิต
ที่ไม่ใช่เรื เร็ ช่ ยชี ิต (survival craft and rescue boats other than fast rescue boats)
การดับไฟชั้น ูง (advanced fire fighting) การปฐมพยาบาลในเรื (medical first aid) ใ ้ กเป็น
ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ (CoP)
(๓) นายเรื นายประจําเรื ลูกเรื ซึ่งปฏิบัติ น้าที่เกี่ย กับเรื ชูชีพและเรื ช่ ยชี ิตที่ไม่ใช่
เรื เร็ ช่ ยชี ิต (survival craft and rescue boats other than fast rescue boats) เรื เร็ ช่ ยชี ิต
(fast rescue boats) ใ ้ กเป็นประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ (CoP)
(๔) ผู้ทําการในเรื ยกเ ้นนายเรื และต้นเรื ซึ่งปฏิบัติ น้าที่ในการรัก าพยาบาลในเรื
(medical care) ใ ้ กเป็นประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ (CoP)
(๕) นายเรื นายประจําเรื ลูกเรื ซึ่งปฏิบัติ น้าที่นายงานรัก าค ามปล ดภัยประจําเรื
(ship security officers) ใ ้ กเป็นประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ (CoP)
(๖) นายเรื นายประจําเรื ลูกเรื ซึ่งปฏิบัติ น้าที่เกี่ย กับพื้นฐานการรัก าค ามปล ดภัย
ในเรื (security awareness) ใ ้ กเป็นประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ (CoP)
(๗) นายเรื นายประจํ า เรื ลู ก เรื ซึ่ ง ปฏิ บั ติ น้ า ที่ รั ก าค ามปล ดภั ย ประจํ า เรื
(security duties) ใ ้ กเป็นประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ (CoP)
ข้ ๔๓ การกํา นด ายุประกา นียบัตร ใ ้เป็นดังต่ ไปนี้
ประกา นียบั ตรต่ ไปนี้ใ ้มี ายุ ้าปี นับแต่ ันที่ ก เ ้น แต่กรณี ที่ต่ ายุภายใน กเดื น
ก่ น ัน มด ายุใ ้นับระยะเ ลาจาก ัน มด ายุเ ดิม ในกรณีที่ยื่ นต่ ายุน กเ นื จากระยะเ ลา
กเดื นดังกล่า ใ ้นับระยะเ ลาจาก ันที่ต่ ายุ กประกา นียบัตร
(๑) ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับนายเรื นายประจําเรื
(๒) ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ ํา รับลูกเรื ลูกเรื ชํานาญงาน
(๓) ประกา นียบัตรรับร งพนักงาน ิทยุจีเ ็มดีเ เ
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(๔) ประกา นียบัตรรับร งผู้ทําการในเรื เฉพาะประเภท ํา รับนายเรื และนายประจําเรื
(๕) ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ ผู้ทําการในเรื เฉพาะประเภท ํา รับลูกเรื
(๖) ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญที่ กตาม ม ด ๖ ข งข้ บังคับนี้
ประกา นียบัตรรับร งต่ ไปนี้ ใ ้มี ายุไม่เกิน ัน มด ายุข งประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้
ค าม ามารถ รื ประกา นียบัตรที่ กโดยรัฐภาคี ื่น
(๑) ประกา นียบัตรรับร งตามข้ ๔๐
(๒) ประกา นียบัตรรับร งประกา นียบัตรที่ กโดยรัฐภาคี ื่น
ข้ ๔๔ แบบข งประกา นียบัตรใ ้เป็นไปตามภาคผน ก ๑ ข งข้ บังคับนี้ และ ิธีการปฏิบัติ
และการปรับปรุงแบบข งประกา นียบัตร ใ ้เป็นไปตามที่ ธิบดีกํา นด
ข้ ๔๕ ใบแทนประกา นียบัตร ใ ้ กได้ในกรณีที่ประกา นียบัตร ูญ าย ชํารุด เ ีย าย
รื ถูกทําลาย โดยผู้ข ต้ งแ ดง ลักฐานพิ ูจน์เ ตุแ ่งการ ูญ าย ชํารุด เ ีย าย รื ถูกทําลายนั้น
การ กใบแทนประกา นียบัตรตาม รรค นึ่ง ใ ้มี ายุไม่เกินประกา นียบัตรฉบับเดิม เ ้นแต่
กรณีข ต่ ายุประกา นียบัตรมาในครา เดีย กัน ใ ้ กประกา นียบัตรฉบับใ ม่ได้โดยไม่ต้ ง กใบแทน
โดยมี ายุไม่เกิน ้าปีนับจาก ันที่ กประกา นียบัตร
ข้ ๔๖ บริ ัท ผู้ทํ าการในเรื และรัฐภาคี ื่น ามารถร้ งข และเข้ าถึ งข้ มูล เกี่ ย กั บ
ถานะข งประกา นียบัตรข งผู้ทําการในเรื ซึ่งขึ้นทะเบียนและจัดเก็บไ ้โดยกรมเจ้าท่าได้
(ข) การต่ ายุประกา นียบัตร (revalidation of certificates)
ข้ ๔๗ การต่ ายุประกา นียบัตร ใ ้เป็นดังนี้
(๑) ประกา นียบัตรทุกชั้นใ ้มี ายุ ้าปีนับแต่ ันที่ ก เ ้นแต่กรณีที่ต่ ายุภายใน กเดื น
ก่ น ัน มด ายุ ใ ้นับระยะเ ลาจาก ัน มด ายุเดิม
(๒) ผู้ข ต่ ายุประกา นียบัตร ที่ กตาม ม ด ๒ ม ด ๓ และ ม ด ๔ ข งข้ บังคับนี้
ต้ งมีคุณ มบัติดังนี้
(๒.๑) มี ุขภาพร่างกายที่เ มาะ มตามข้ บังคับนี้
(๒.๒) การปฏิบัติงานในทะเล รื การทด บ รื ฝึก บรม ดังนี้
(๒.๒.๑) มีการปฏิบัติงานในทะเลตามตําแ น่ง (capacity) ที่ระบุในประกา นียบัตร
ที่ถื มาแล้ ย่างน้ ย ิบ งเดื นในระยะเ ลา ้าปีก่ น น้า รื ย่างน้ ย ามเดื นในระยะเ ลา
กเดื นก่ น ัน มด ายุ รื
(๒.๒.๒) มีการปฏิบัติงาน ื่นที่เทียบเท่าการปฏิบัติงานในทะเลตาม ๒.๒.๑ รื
(๒.๒.๓) ผ่านการทด บค ามรู้ตามที่ ธิบดีกํา นด รื
(๒.๒.๔) ผ่านการ บรม ลัก ูตรตามที่ ธิบดีกํา นด
(๓) ผู้ ข ต่ ายุ ป ระกา นี ย บั ต ร ํ า รั บ ทํ า การในเรื เฉพาะประเภทที่ กตาม ม ด ๕
ข งข้ บังคับนี้ ต้ งมีคณ
ุ มบัติ ดังนี้
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(๓.๑) มี ุขภาพร่างกายที่เ มาะ มตามข้ บังคับนี้
(๓.๒) การปฏิบัติงานในทะเล รื การฝึก บรม ดังนี้
(๓.๒.๑) มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่ในเรื ที่เ มาะ มกับประกา นียบัตร
ํา รับทําการในเรื เฉพาะประเภทมาแล้ ย่างน้ ย ามเดื นในระยะเ ลา ้าปีก่ น น้า รื
(๓.๒.๒) ผ่านการฝึก บรม ลัก ูตรตามที่ ธิบดีกํา นด
(๔) ผู้ข ต่ ายุประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญที่ กตาม ม ด ๖ ข งข้ บังคับนี้
ต้ งมีคุณ มบัติ ดังนี้
(๔.๑) มี ุขภาพร่างกายที่เ มาะ มตามข้ บังคับนี้
(๔.๒) การปฏิบัติงานในทะเล รื การฝึก บรม ดังนี้
(๔.๒.๑) มีการปฏิบัติงานในทะเลในตําแ น่ง น้าที่รับผิดช บในเรื ที่เ มาะ มกับ
ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญที่ถื มาแล้ ย่างน้ ย ิบ งเดื นในระยะเ ลา ้าปีก่ น น้า
รื ย่างน้ ย ามเดื นในระยะเ ลา กเดื นก่ น ัน มด ายุ รื
(๔.๒.๒) ผ่านการทด บค ามรู้ตามที่ ธิบดีกํา นด รื
(๔.๒.๓) ผ่านการฝึก บรม ลัก ูตรทบท นค ามรู้
(๕) เพื่ ประโยชน์ ใ นการทบท นเพิ่ ม เติ ม ค ามรู้ ธิ บ ดี ามารถกํ า นดใ ้ ผู้ ข ต่ ายุ
ประกา นียบัตรต้ งผ่านการฝึก บรม ลัก ูตรทบท นค ามรู้ รื ลัก ูตรเพิ่มเติมค ามรู้ได้
(๖) ผู้ข ต่ ประกา นียบัตรซึ่ง กตามข้ บังคับกรมเจ้าท่า ่าด้ ยการฝึก บรม การ บค ามรู้
และการ กประกา นียบัตรผู้ทําการในเรื พ. . ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ากประ งค์ข รับ
ประกา นียบัตรซึ่งเป็นไปตามข้ กํา นดข งข้ บังคับนี้ ต้ งผ่านการ บรม ลัก ูตรปรับระดับค ามรู้
ตามที่ ธิบดีกํา นด
(ค) การรับร งประกา นียบัตรโดยรัฐภาคี ื่น (recognition of certificates)
ข้ ๔๘ ธิบดีจะ กประกา นียบัตรรับร งใ ้แก่ผู้ข ซึ่งมี ัญชาติ ื่นตามข้ ๓๕ ได้เมื่ รัฐ
ที่ กประกา นียบัตรเป็นรัฐภาคีและมีมาตรฐานในการ กประกา นียบัตรไม่ต่ําก ่าที่กํา นดไ ้ใน
นุ ัญญาและรัฐนั้นได้ทําข้ ตกลง ่าด้ ยการรับร งประกา นียบัตรไ ้กับประเท ไทยแล้ และผู้ข รับ
ประกา นียบัตรรับร งในตําแ น่ง นายเรื ต้นเรื ข งเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า ต้นกล
รื ร งต้นกลข งเรื ขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า มีค ามรู้เกี่ย กับกฎ มาย
ข งประเท ไทยที่เกี่ย ข้ งกับการเดินเรื ทะเลตามชั้นที่เ มาะ มกับค ามรู้ค าม ามารถและประ บการณ์
ข งผู้ข รับประกา นียบัตร
ในการรับร งตาม รรค นึ่ง ใ ้ ธิบดี กเป็นประกา นียบัตรรับร งประกา นียบัตรที่ กโดย
รัฐภาคี ื่น (CoR) โดย ธิบดี าจกํา นดข้ จํากัด ํา รับทําการในเรื ไทยได้
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ข้ ๔๙ กรณีที่มีเ ตุจําเป็น เมื่ ผู้ข รับประกา นียบัตรรับร งได้ยื่น คําร้ งพร้ มเ ก าร
ลักฐานครบถ้ นตามข้ ๓๕ แล้ ธิบดี าจ กเ ก าร ลักฐานรับร งชั่ ครา เพื่ นุญาตใ ้ใช้
ประกา นียบัตรที่ กโดยรัฐภาคี ื่นทําการในเรื ไทยได้เป็นเ ลาไม่เกิน ามเดื น
(ง) การ กใบรับร งการปฏิบัตงิ านในทะเล (seagoing services)
ข้ ๕๐ ธิบดีจะ กใบรับร งการปฏิบัติงานในทะเลแก่ผู้ทําการในเรื ได้เมื่ พิ ูจน์ได้ ่าผู้ข
มีระยะเ ลาการปฏิบัติงานในทะเล รื เทียบเท่า
ข้ ๕๑ ผู้ที่ประ งค์จะข รับใบรับร งการปฏิบัติงานในทะเล ใ ้ยื่นคําข ที่กรมเจ้าท่าพร้ มด้ ย
ําเนา นัง ื คนประจําเรื รื ําเนาบัตรประจําตั ประชาชน
ข้ ๕๒ การนับระยะเ ลาการปฏิบัติงานในทะเลข งเรื เดินทะเลที่เป็นเรื กลตามข้ บังคับนี้
(๑) ํา รับเรื ไทย ใ ้นับจาก ันที่ผู้นั้นลงทําการในเรื จนถึง ันที่ผู้นั้นขึ้นจากเรื ตามที่บริ ัท
แจ้งทํา นัง ื ัญญาและบัญชีคนประจําเรื ไ ้ต่ เจ้าท่า รื ตามเ ก าร ลักฐานโดยต้ งผ่านการตร จ
พิจารณาจากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย ธิบดี เพื่ พิ ูจน์ใ ้ชัดแจ้ง ่ามีการปฏิบัติงานในทะเลตามที่ได้แจ้งไ ้
(๒) ํา รับเรื ที่ชักธงต่างประเท ใ ้นับจาก ันที่ลงทําการในเรื และ ันที่ขึ้นจากเรื ตามที่
ผู้นั้นแจ้งไ ้ต่ เจ้าท่า ากไม่ได้แจ้งภายในระยะเ ลาที่ ธิบดีกํา นด ใ ้นับตามระยะเ ลาที่ปรากฏ
ในเ ก าร ลั ก ฐาน ื่ น โดยต้ งผ่ า นการตร จพิ จ ารณาจากผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง โดย ธิ บ ดี เ พื่ พิ ู จ น์
ใ ้ชัดแจ้ง ่ามีการปฏิบัติงานในทะเลตามที่ได้แจ้งไ ้
ข้ ๕๓ การปฏิบัติงานในทะเลในเรื ื่นน กจากที่กํา นดในข้ ๕๒ และการปฏิบัติงาน
ในทะเลที่ไม่ใช่ในเรื ที่ ามารถนับเป็นระยะเ ลาการปฏิบัติงานในทะเลที่เทียบเท่ากับข้ บังคับนี้ได้ทั้ง มด
รื บาง ่ นใ ้เป็นไปตามที่ ธิบดีกํา นด โดยพิจารณาจาก
(๑) ระยะเ ลาและค ามถี่ข งการเดินเรื รื ข งการปฏิบัติงานในทะเลที่ไม่ใช่เรื
(๒) ลัก ณะข ง น้าที่รับผิดช บ และช่ งเ ลาและค ามถี่ข งการปฏิบัติ น้าที่
(๓) ระดับข งค ามรับผิดช บ
(๔) ค ามเกี่ย ข้ งข งการปฏิบัติงานกับประกา นียบัตรที่จะข ก
การนับระยะเ ลาการปฏิบัติงานในทะเลตาม รรค นึ่ง ใ ้ ธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการจากข้าราชการ
ข งกรมเจ้าท่าใน ่ นงานที่เกี่ย ข้ งไม่น้ ยก ่า ามคน เพื่ พิจารณา ่าการปฏิบัติงานดังกล่า เทียบเท่า
กับการปฏิบัติงานในทะเลตามที่กํา นดไ ้ในข้ บังคับนี้
่ นที่ ๘
รายละเ ียด ื่น ๆ เกี่ย กับการ บค ามรู้
(ก) มาตรฐาน ุขภาพ (medical standard)
ข้ ๕๔ ผู้ข ประกา นียบัตรและผู้ทําการในเรื ต้ งได้รับประกา นียบัตร ุขภาพ (medical
certificate) โดยใ ้ถื เป็น ลักฐานแ ดงค ามพร้ มด้าน ุขภาพ
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ข้ ๕๕ มาตรฐาน ุขภาพ ได้แก่ มาตรฐาน ภาพร่างกาย มาตรฐาน ุขภาพกายและ ุขภาพจิต
ต้ งเป็นไปตามที่กํา นดไ ้ในภาคผน ก ๑ ตาราง เ ๑/๙ และ บี ๑/๙ และตามมาตรฐานข ง
งค์การแรงงานระ ่างประเท รื งค์การทางทะเลระ ่างประเท รื งค์การ นามัยโลก ทั้งนี้ จะต้ ง
(๑) มีค าม ามารถในการได้ยินการพูดและการ ื่ ารได้ ย่างมีประ ิทธิภาพ ร มทั้ง ามารถ
ได้ยิน ัญญาณเตื นภัยได้ ย่างถูกต้ ง
(๒) ไม่ มี ค ามเจ็ บ ป่ ย ค ามผิ ด ปกติ รื การ ย่ น มรรถภาพซึ่ ง ่ ง ผลต่ ประ ิ ท ธิ ภ าพ
และค ามปล ดภัยในการปฏิบัติ น้าที่ทั้งงานประจําและงานฉุกเฉิน
(๓) ไม่มี าการเจ็บป่ ยที่มีแน โน้มจะรุนแรงขึ้นจากการปฏิบัติงานในเรื ซึ่ง าจจะก่ ันตราย
ต่ ขุ ภาพ รื ทําใ ้ไม่มีค ามพร้ มในการปฏิบัติงาน รื ่งผลต่ ุขภาพและค ามปล ดภัยข งบุคคล ื่น
(๔) ไม่ ยู่ในระ ่างการบําบัดด้ ยยาซึ่งมีผลข้างเคียงที่ทําใ ้การตัด ินใจด้ ยลง เ ียการทรงตั
รื มีข้ จํากัด ื่นที่ ่งผลใ ้การปฏิบัติ น้าที่ทั้งงานประจําและงานฉุกเฉินด้ ยลง
ข้ ๕๖ ใ ้มีคณะกรรมการแพทย์คนประจําเรื คณะ นึ่ง จําน นไม่น้ ยก ่า ามคนที่ ธิบดีแต่งตั้ง
ประก บด้ ยแพทย์ที่มีค ามรู้ในด้านมาตรฐานข ง งค์การแรงงานระ ่างประเท รื งค์การ นามัยโลก
และใ ้ข้าราชการกรมเจ้าท่าเป็นเลขานุการ โดยใ ้มี ํานาจ น้าที่เกี่ย กับการกํา นด ลักเกณฑ์และ
ิธีการในการรับร ง พักใช้ เพิกถ น ถานพยาบาลและแพทย์ผู้ตร จคนประจําเรื คุณ มบัติข ง
ผู้ ําน ยการที่ทํา น้าที่รับผิดช บการดําเนินการข ง ถานพยาบาลใน ่ นที่เกี่ย กับการตร จ ุขภาพ
คนประจําเรื การตร จ ภาพร่างกาย ุขภาพกายและ ุขภาพจิต ข้ จํากัด รื เงื่ นไขเรื่ งค ามปล ดภัย
ในการปฏิบัติ น้าที่ในทะเล และ ลัก ูตรฝึก บรมเกี่ย กับ ชี ิตค ามเป็น ยู่ ภาพการทํางาน และ
น้าที่ในเรื
ข้ ๕๗ ใ ้ ธิบดีมี ํานาจ กใบรับร ง ถานพยาบาล ซึ่งมีคุณลัก ณะดังต่ ไปนี้ ใ ้เป็น
ถานพยาบาลที่ได้รับการรับร ง
(๑) มี ถานที่และเครื่ งมื ที่เ มาะ ม ํา รับใช้ในการตร จ ภาพร่างกาย ุขภาพกายและ
ุขภาพจิต
(๒) มีแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้ ๕๙ ย่างเพียงพ
(๓) มี ร ะบบการประเมิ น ผลการตร จ ภาพร่ า งกาย ุ ข ภาพกายและ ุ ข ภาพจิ ต ที่ ธิ บ ดี
เ ็น มค ร
มาตรฐานข งคุ ณ ลั ก ณะตาม รรค นึ่ ง ใ ้ เ ป็ น ไปตามที่ ธิ บ ดี กํ า นดตาม ลั ก เกณฑ์
ที่คณะกรรมการแพทย์คนประจําเรื กํา นด
ถานพยาบาลที่ได้รับการรับร งจาก ธิบดี มี ิทธิทําการตร จเพื่ กประกา นียบัตร ุขภาพ
คนประจําเรื ลักเกณฑ์และ ิธีการในการรับร ง ถานพยาบาลตาม รรค นึ่ง ใ ้เป็นไปตามระเบียบ
ที่ ธิบดีกํา นด
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ใบ ําคัญการรับร ง ถานพยาบาลใ ้เป็นไปตามแบบที่ ธิบดีกํา นด ใ ้ ธิบดีจัดใ ้มีทะเบียน
การรับร ง ถานพยาบาลตามข้ นี้
ข้ ๕๘ ใ ้ ถานพยาบาลที่ได้รับการรับร ง จัดใ ้มีผู้ ําน ยการคน นึ่งเป็นผู้มี น้าที่ค บคุม
ดูแล และรับผิดช บการดําเนินการข ง ถานพยาบาลใน ่ นที่เกี่ย กับการตร จ ุขภาพคนประจําเรื
ผู้ ําน ยการต้ งมีคุณ มบัติและไม่มีลัก ณะต้ ง ้ามตามระเบียบที่ ธิบดีกํา นดตาม ลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการแพทย์กํา นด
ในกรณีที่ปรากฏ ่าผู้ ําน ยการขาดคุณ มบัติ รื มีลัก ณะต้ ง ้ามตาม รรค ง ใ ้ ธิบดี
มี ํานาจ ั่งใ ้ ถานพยาบาลเปลี่ยนผู้ ําน ยการ
ข้ ๕๙ ใ ้ ธิ บ ดี มี ํ า นาจแต่ ง ตั้ ง แพทย์ ที่ มี ค ามรู้ แ ละประ บการณ์ รื ผ่ า นการฝึ ก บรม
รื มีคุณ มบัติ ื่น ดังต่ ไปนี้
(๑) มีประ บการณ์ในการตร จรัก าผู้ทําการในเรื เช่น เป็นแพทย์ประจําในเรื รื แพทย์
ประจํานิติบุคคลซึ่งดําเนินกิจการเดินเรื มาแล้ ย่างน้ ย กเดื น รื
(๒) มีประ บการณ์ตร จ ุขภาพผู้ทําการในเรื ภายใต้การค บคุมดูแลข งแพทย์ที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนไ ้โดยกรมเจ้าท่ามาแล้ เป็นระยะเ ลา ย่างน้ ย กเดื น รื
(๓) มีประ บการณ์ในการตร จ ุขภาพผู้ทําการในเรื เพื่ กใบประกา นียบัตร ุขภาพมาแล้
ย่างน้ ย กเดื นในระยะเ ลา ้าปี ก่ นข้ บังคับนี้มีผลบังคับใช้ รื
(๔) ผ่านการฝึก บรม ลัก ูตรเกี่ย กับชี ิตค ามเป็น ยู่ ภาพการทํางาน และ น้าที่ในเรื
ตามที่ ธิบดีกํา นดตาม ลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแพทย์กํา นด
ลักเกณฑ์และ ิธีการในการแต่งตั้งแพทย์ตาม รรค นึ่ง ใ ้เป็นไปตามระเบียบที่ ธิบดีกํา นด
ใบ ําคัญการแต่งตั้งแพทย์ใ ้เป็นไปตามแบบที่ ธิบดีกํา นด
ใ ้ ธิบดีจัดใ ้มีทะเบียนการแต่งตั้งแพทย์ตามข้ นี้
ข้ ๖๐ การตร จ ภาพร่างกาย ุขภาพกายและ ุขภาพจิตเพื่ กประกา นียบัตร ุขภาพ
ต้ งกระทํา ณ ถานพยาบาลที่ได้รับการรับร ง
การตร จ ภาพร่างกาย ุขภาพกายและ ุขภาพจิตใ ้เป็นไปตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการตาม
ระเบียบที่ ธิบดีกํา นดตาม ลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแพทย์กํา นด
ข้ ๖๑ ใ ้ ถานพยาบาลที่ได้รับการรับร งมี น้าที่ ดังต่ ไปนี้
(๑) จัดใ ้มีและคงไ ้ซึ่งเครื่ งมื และ ุปกรณ์ที่ใช้ในการตร จ ุขภาพเพื่ กประกา นียบัตร ุขภาพ
(๒) จัดใ ้มีแพทย์ผู้ตร จที่ได้รับการรับร งจาก ธิบดี
(๓) ตร จ ภาพร่างกาย ุขภาพกายและ ุขภาพจิตข งผู้ข รับการตร จตาม ลักเกณฑ์และ
ิธีการที่ ธิบดีกํา นดตามข้ ๖๐ และ กประกา นียบัตร ุขภาพใ ้ผู้รับการตร จ
(๔) กํากับดูแลแพทย์ที่ ยู่ใน ังกัดใ ้ปฏิบัติการตามระเบียบที่ ธิบดีกํา นด
(๕) ประเมินผลการตร จ ภาพร่างกาย ุขภาพกายและ ุขภาพจิต
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(๖) จัดเก็บข้ มูลเกี่ย กับการตร จและการ กประกา นียบัตร ุขภาพ
(๗) รายงานผลการตร จ ุขภาพข งผู้ข ประกา นียบัตร ุขภาพใ ้ ธิบดีทราบทุกเดื น
(๘) รายงานผลการตร จในกรณีที่ไม่ผ่านการประเมิน รื ผ่านการประเมินโดยมีข้ จํากัด
รื มีเงื่ นไขการปฏิบัติ น้าที่ใ ้ ธิบดีทราบโดยพลัน
(๙) รายงานการแจ้งข้ ค าม ันเป็นเท็จในแบบคําข ประกา นียบัตร ุขภาพใ ้ ธิบดีทราบโดยพลัน
(๑๐) จัดทําระบบการจัดเก็บผลการตร จ ุขภาพข งผู้รับการตร จทุกรายตามแบบและระยะเ ลา
ที่ ธิบดีกํา นด
การจัดเก็บข้ มูล แบบการรายงาน และระยะเ ลาการรายงานใ ้เป็นไปตามระเบียบที่ ธิบดี
กํา นดตาม ลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแพทย์กํา นด
ข้ ๖๒ ในการตร จ ภาพร่างกาย ุขภาพกายและ ุขภาพจิต แพทย์ผู้ตร จต้ งปฏิบัติตาม
ระเบียบข ง ถานพยาบาลที่ได้รับการรับร งและ น้าที่ ื่นตามที่ ธิบดีกํา นด
ข้ ๖๓ ผู้ที่ ป ระ งค์ จ ะข รั บประกา นี ย บัต ร ุ ข ภาพ ใ ้ยื่ นคํ า ข ที่ ถานพยาบาลที่ ได้ รั บ
การรับร งจาก ธิบดี และเข้ารับการตร จ ณ ถานพยาบาลที่ได้รับการรับร ง
ลักเกณฑ์และ ิธีการในการข และการ กประกา นียบัตร ุขภาพ ใ ้เป็นไปตามที่ ธิบดีกํา นด
ข้ ๖๔ ใ ้ ถานพยาบาลที่ ไ ด้ รั บ การรั บ ร ง กประกา นี ย บั ต ร ุ ข ภาพใ ้ แ ก่ ผู้ ข รั บ
ประกา นียบัตร ุขภาพ ได้เมื่ แพทย์ผู้ตร จคนประจําเรื ได้ทําการตร จและประเมิน ุขภาพข งผู้ข รับ
ประกา นียบัตร ุขภาพแล้ ตาม ลักเกณฑ์ ดังต่ ไปนี้
(๑) ในกรณีที่ปรากฏ ่า ผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐาน ภาพร่างกาย มาตรฐาน ุขภาพกาย
และ ุขภาพจิตตามที่กํา นดในข้ ๕๕ โดยไม่มีข้ จํากัดการปฏิบัติ น้าที่ (Fit for sea service,
with no restrictions) ใ ้ กประกา นียบัตร ุขภาพใ ้แก่ผู้ข โดยไม่มีข้ จํากัด
(๒) ในกรณีที่ปรากฏ ่า ผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐาน ภาพร่างกาย มาตรฐาน ุขภาพกาย
และ ุขภาพจิตตามที่กํา นดในข้ ๕๕ แต่มีเงื่ นไขและข้ จํากัดการปฏิบัติ น้าที่ (Fit for sea
service, but with restrictions) ใ ้ กประกา นียบัตร ุขภาพใ ้แก่ผู้ข โดยมีข้ จํากัด รื เงื่ นไข
ในการปฏิบัติ น้าที่ ร มทั้งใ ้มี ํานาจกํา นด ายุประกา นียบัตร ุขภาพใ ้ ั้นก ่าที่กํา นดไ ้ในข้ ๖๘
ตามค ามเ ็นข งแพทย์ที่ประเมินผลได้
ประกา นี ย บั ต ร ุ ข ภาพ ใ ้ ล งนามโดยแพทย์ ผู้ ต ร จที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก ธิ บ ดี และ
ประทับตราตามแบบที่ ธิบดีกํา นด
ประกา นียบัตร ุขภาพตาม รรค นึ่ง ใ ้เป็นไปตามแบบที่ ธิบดีกํา นด
ข้ ๖๕ ถานพยาบาลที่ ไ ด้ รั บ การรั บ ร ง ไม่ กประกา นี ย บั ต ร ุ ข ภาพใ ้ แ ก่ ผู้ ข รั บ
ประกา นียบัตร ุขภาพ เมื่ แพทย์ผู้ตร จคนประจําเรื ได้ทําการตร จและประเมิน ุขภาพข งผู้ข รับ
ประกา นียบัตร ุขภาพแล้ ตาม ลักเกณฑ์ดังต่ ไปนี้
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(๑) ในกรณีปรากฏ ่า ผลการประเมินไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ภาพร่างกาย มาตรฐาน ุขภาพกาย
และ ุขภาพจิตตามที่กํา นดในข้ ๕๕ เพราะเ ตุที่มีลัก ณะเป็นการชั่ ครา (Temporarily unfit
for sea service) ซึ่งเมื่ พักรัก าแล้ จะฟื้นฟู ุขภาพได้ ใ ้แจ้งผู้ข รับประกา นียบัตร ุขภาพทราบผล
และเข้ารับการตร จเพื่ ข รับประกา นียบัตร ุขภาพใ ม่ได้ไม่ก่ นระยะเ ลาที่ ถานพยาบาลกํา นด
(๒) ในกรณีปรากฏ ่า ผลการประเมินไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ภาพร่างกาย มาตรฐาน ุขภาพกาย
และ ุขภาพจิตตามที่กํา นดในข้ ๕๕ เพราะเ ตุที่มีลัก ณะเป็นการถา ร (Permanently unfit for
sea service) ใ ้แจ้งผู้ข รับประกา นียบัตร ุขภาพทราบผล
ในกรณีที่ ถานพยาบาลไม่ กประกา นียบัตร ุขภาพใ ้แก่ผู้ข ผู้นั้นมี ิทธิ ุทธรณ์ต่ ธิบดี
ภายใน าม ิบ ันนับแต่ ันที่รับแจ้งผล
ข้ ๖๖ ใ ้ ธิบดี ่งคํา ุทธรณ์ตามข้ ๖๕ ใ ้คณะกรรมการแพทย์คนประจําเรื พิจารณาโดย
คณะกรรมการ าจ ั่ ง ใ ้ ผู้ ุ ท ธรณ์ เ ข้ า รั บ การตร จเพิ่ ม เติ ม ได้ และใ ้ ค ณะกรรมการรายงานผล
การพิจารณาพร้ มทั้งเ ตุผลใ ้ ธิบดีทราบ ่า ามารถ กประกา นียบัตร ุขภาพใ ้แก่ผู้ข ได้โดยมีเงื่ นไข
รื ข้ จํากัด รื ไม่ ามารถ กประกา นียบัตร ุขภาพใ ้แก่ผู้ข ได้
การ ุทธรณ์และ ิธีพิจารณา ุทธรณ์ตาม รรค นึ่ง ใ ้เป็นไปตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการที่ ธิบดีกํา นด
ในกรณีที่ ธิบดีพิจารณา ุทธรณ์แล้ เ ็น มค รใ ้ กประกา นียบัตร ุขภาพใ ้แก่ผู้ ุทธรณ์
ใ ้ กประกา นียบัตร ุขภาพโดยแพทย์ผู้ตร จ รื แพทย์ที่คณะกรรมการแพทย์คนประจําเรื ม บ มาย
ข้ ๖๗ ประกา นียบัตร ุขภาพเป็น ันใช้ไม่ได้ชั่ ครา เมื่ ผู้ถื มีกรณีใดกรณี นึ่ง ดังต่ ไปนี้
(๑) ย่ นค าม ามารถในการได้ยินการพูดและการ ื่ ารได้ ย่างมีประ ิทธิภาพ ร มทั้ง
ามารถได้ยิน ัญญาณเตื นภัยได้ ย่างถูกต้ ง
(๒) มีค ามเจ็บป่ ย ค ามผิดปกติ รื การ ย่ น มรรถภาพซึ่ง ่งผลต่ ประ ิทธิภาพและ
ค ามปล ดภัยในการปฏิบัติ น้าที่ทั้งงานประจําและงานฉุกเฉิน
(๓) มี าการเจ็บป่ ยที่มีแน โน้มจะรุนแรงขึ้นจากการปฏิบัติงานในเรื ซึ่ง าจจะก่ ันตราย
ต่ ุ ข ภาพ รื ทํ า ใ ้ ไ ม่ มี ค ามพร้ มในการปฏิ บั ติ ง าน รื ่ ง ผลต่ ุ ข ภาพและค ามปล ดภั ย
ข งบุคคล ื่น ยู่ในระ ่างการบําบัดด้ ยยาซึ่งมีผลข้างเคียงที่ทําใ ้การตัด ินใจด้ ยลง เ ียการทรงตั
รื มีข้ จํากัด ื่นที่ ่งผลใ ้การปฏิบัติ น้าที่ทั้งงานประจําและงานฉุกเฉินด้ ยลง
ข้ ๖๘ ประกา นียบัตร ุขภาพใ ้มี ายุไม่เกิน งปีนับแต่ ันที่ ก เ ้นแต่กรณี กใ ้แก่
ผู้ที่มี ายุต่ําก ่า ิบแปดปี ใ ้มี ายุไม่เกิน นึ่งปี
ข้ ๖๙ กรณี ป ระกา นี ย บั ต ร ุ ข ภาพ มด ายุ ล งในระ ่ า งการเดิ น ทางข งเรื
ใ ้ ป ระกา นี ย บั ต ร ุ ข ภาพนั้ น มี ผ ลใช้ ไ ด้ ต่ ไปจนถึ ง เมื งท่ า ซึ่ ง มี แ พทย์ ที่ ามารถตร จและ ก
ประกา นี ย บั ต ร ุ ข ภาพได้ โดยระยะเ ลาเช่ น นั้ น จะต้ งไม่ เ กิ น ามเดื นนั บ แต่ ั น มด ายุ
ข งประกา นียบัตร ุขภาพ
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ข้ ๗๐ กรณี ที่ มี เ ตุ ฉุ ก เฉิ น ธิ บ ดี ามารถ นุ ญ าตใ ้ ผู้ ทํ า การในเรื ลงทํ า การในเรื ได้
โดยถื ประกา นี ย บั ต ร ุ ข ภาพที่ มด ายุ ไ ด้ จนถึ ง เมื งท่ า ซึ่ ง มี แ พทย์ ที่ ามารถตร จและ ก
ประกา นียบัตร ุขภาพได้ โดยมีเงื่ นไข ่าระยะเ ลาเช่นนั้นจะต้ งไม่เกิน ามเดื น
ข้ ๗๑ ใ ้ ธิบดีตามคําเ น แนะข งคณะกรรมการแพทย์ มี ํานาจ ั่งพักใช้ รื เพิกถ น
ถานพยาบาลที่ได้รับการรับร งได้เมื่
(๑) ฝ่าฝืน รื ไม่ปฏิบัติตาม น้าที่ที่กํา นดไ ้ในข้ ๖๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
(๒) ฝ่าฝืน รื ไม่ปฏิบัติตาม น้าที่ที่กํา นดไ ้ในข้ ๖๑ (๗) เป็นระยะเ ลาร มกันเกิน ามร บ
ข งการรายงาน
(๓) มี ก าร กประกา นี ย บั ต ร ุ ข ภาพโดยไม่ ทํ า การตร จใ ้ ค รบถ้ นตามมาตรฐาน รื
ไม่เป็นไปตาม ุขภาพที่แท้จริง
ข้ ๗๒ ใ ้ ธิ บ ดี ต ามคํ า เ น แนะข งคณะกรรมการแพทย์ มี ํ า นาจพั ก ใช้ รื เพิ ก ถ น
การรับร งแพทย์ผู้ตร จได้เมื่ ฝ่าฝืน รื ไม่ปฏิบัติ น้าที่ตามข้ ๖๒
ข้ ๗๓ ประกา นี ย บั ต ร ุ ข ภาพซึ่ ง กตามกฎ มายข งรั ฐ ภาคี ื่ น ที่ มี ม าตรฐานการ ก
ไม่ต่ําก ่าที่กํา นดไ ้ใน นุ ัญญา ใ ้ใช้เป็นประกา นียบัตร ุขภาพที่ กตามข้ บังคับนี้ได้
(ข) นัง ื คนประจําเรื (seaman books)
ข้ ๗๔ เพื่ ประโยชน์ในการตร จ บค ามรู้ การฝึก บรม ประ บการณ์การปฏิบัติงาน
ในทะเลและเรื่ ง ื่ น ๆ ข งผู้ ทํ า การในเรื ใ ้ ผู้ รั บ การ ึ ก าและการฝึ ก บรม รื ผู้ ที่ ป ระ งค์
จะลงทําการในเรื ข รับ นัง ื คนประจําเรื ํา รับตนที่กรมเจ้าท่าและใ ้เก็บรัก าไ ้ตล ดระยะเ ลา
ที่จะทําการในเรื
การข รับ นัง ื คนประจําเรื การบันทึกและลงนามเพื่ รับร งรายละเ ียดการปฏิบัติงาน
ในเรื ใ ้เป็นไปตามแบบ ลักเกณฑ์ และ ิธีการตามระเบียบที่ ธิบดีกํา นด
นัง ื คนประจําเรื ใ ้เป็นไปตามแบบที่ ธิบดีกํา นด
(ค) นัง ื ัญญาคนประจําเรื (crew agreement)
ข้ ๗๕ เพื่ ประโยชน์ในการตร จ บประ บการณ์การปฏิบัติงานในทะเลข งผู้ทําการในเรื
ใ ้บริ ัทจัดใ ้มี นัง ื ัญญาคนประจําเรื เก็บรัก าไ ้ในเรื ตล ดระยะเ ลาที่ใช้เรื
นัง ื ัญญาคนประจําเรื การบันทึกและการลงนามเพื่ รับร งรายละเ ียดการปฏิบัติงาน
ในเรื ใ ้เป็นไปตามแบบ ลักเกณฑ์ และ ิธีการตามระเบียบที่ ธิบดีกํา นด
(ง) มุดบันทึกการฝึก (Training record books)
ข้ ๗๖ เพื่ ประโยชน์ในการตร จ บค ามรู้ การฝึก บรม ประ บการณ์การปฏิบัติงาน
ในทะเลและเรื่ ง ื่น ๆ ข งผู้รับการ ึก าและการฝึก บรม ใ ้ผู้รับการ ึก าและการฝึก บรมจัดใ ้มี
มุดบันทึกการฝึกข งตนและเก็บรัก าไ ้ตล ดระยะเ ลาที่จะทําการฝึกในเรื
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มุดบันทึกการฝึก การบันทึกและการรับร งการบันทึกการฝึกใ ้เป็นไปตามแบบ ลักเกณฑ์
และ ิธีการตามระเบียบที่ ธิบดีกํา นด
มด ๒
นายเรื และฝ่ายเดินเรื
(master and deck department)
่ นที่ ๑
นายประจําเรื ฝ่ายเดินเรื ข งเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร

รื มากก ่า

ข้ ๗๗ ผู้ข ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนายประจําเรื ฝ่ายเดินเรื ข งเรื กลเดินทะเล
ขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า (officer in charge of a navigational watch on ships
of 500 gross tonnage or more) ต้ งมีคุณ มบัติน กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) ายุไม่ต่ําก ่า ิบแปดปีบริบูรณ์
(๒) ําเร็จการ ึก าขั้นพื้นฐานทั่ ไป ย่างน้ ย ิบ งปี รื เทียบเท่า
(๓) มีการปฏิบัติงานในทะเล ดังนี้
(๓.๑) มี ก ารปฏิ บั ติ ง านในทะเลในเรื ขนาด ๕๐๐ ตั น กร รื มากก ่ า ย่ า งน้ ย
ิบ งเดื น ซึ่งเป็น ่ น นึ่งข ง ลัก ูตรการ ึก าและฝึก บรมที่ได้รับการรับร งและการปฏิบัติงาน
ในทะเลดังกล่า ต้ งมีการฝึกปฏิบัติงานในเรื (onboard training) และได้บันทึกการฝึกปฏิบัติงาน
ลงใน มุดบันทึกการฝึก (training record book) รื
(๓.๒) มีการปฏิบัติงานในทะเลในฝ่ายเดินเรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า
ย่างน้ ย าม ิบ กเดื น
(๔) การปฏิบัติงานในทะเลตาม (๓) ต้ งมีการปฏิบัติ น้าที่เข้ายามบน ะพานเดินเรื ภายใต้
การค บคุม (supervision) ข งนายเรื รื ต้นเรื ย่างน้ ย กเดื น และมีบันทึกการฝึกปฏิบัติงาน
ลงใน มุดบันทึกการฝึก (training record book)
(๕) ําเร็จการ ึก าและการฝึก บรม ลัก ูตรนายประจําเรื ฝ่ายเดินเรื ข งเรื เดินทะเล
ขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า ที่ได้รับการรับร งซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ําก ่าที่กํา นดในภาคผน ก ๒
ตารางที่ เ - ๒/๑ ท้ายข้ บังคับนี้
(๖) ผ่านการ ึก าและการฝึก บรมใน ลัก ูตรตามท้ายข้ บังคับนี้ ดังต่ ไปนี้
(๖.๑) ลัก ูตรการปฏิบัติงานพนักงาน ิทยุจีเ ็มดีเ เ ตามที่กํา นดไ ้ใน ลัก ูตร
จีโ ซี (General Operator Certificate, GOC)
(๖.๒) ลัก ูตรพื้นฐานค ามปล ดภัย (basic training)
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(๖.๓) ลัก ูตรเรื ชูชีพและเรื ช่ ยชี ิตที่ไม่ใช่เรื เร็ ช่ ยชี ิต (survival craft and
rescue boats other than fast rescue boats)
(๖.๔) ลัก ูตรการดับไฟชั้น ูง (advanced fire fighting) และ
(๖.๕) ลัก ูตรการปฐมพยาบาลในเรื (medical first aid)
(๗) มีค ามรู้ค าม ามารถตามมาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับนายประจําเรื ฝ่ายเดินเรื
ข งเรื เดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า ที่ได้รับการรับร งซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ําก ่าที่กํา นด
ในภาคผน ก ๒ ตารางที่ เ - ๒/๑ ท้ายข้ บังคับนี้
ผู้ข ตาม รรค นึ่ง าจข รับร ง ิทธิเพื่ ทําการในตําแ น่ง นายเรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง
ขนาดต่ําก ่า ๕๐๐ ตันกร ได้เมื่ ผู้ข มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื ในเรื
ขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า ย่างน้ ย ิบ งเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้
ค าม ามารถ นายประจําเรื ฝ่ายเดินเรื ข งเรื กลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า
ข้ ๗๘ ผู้ข ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนายประจําเรื ฝ่ายเดินเรื ข งเรื กลเดินทะเล
ใกล้ฝั่งขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า (officer in charge of a navigational watch on
ships of 500 gross tonnage or more engaged on near - coastal voyages) ต้ งมีคุณ มบัติ
ตามที่กํา นดไ ้ในข้ ๗๗ ทั้งนี้ ลัก ูตรตามข้ ๗๗ (๕) ใ ้เป็น ลัก ูตรนายประจําเรื ฝ่ายเดินเรื
ข งเรื เดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า และ ลัก ูตรการฝึก บรมตามข้ ๗๗ (๖.๑)
ใ ้เป็น ลัก ูตรจีโ ซี (General Operator Certificate, GOC) รื ลัก ูตร าร์โ ซี Restricted
Operator Certificate (ROC)
ผู้ข ตาม รรค นึ่ง าจข รับร ง ิทธิเพื่ ทําการในตําแ น่ง นายเรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง
ขนาดต่ําก ่า ๕๐๐ ตันกร ได้ เมื่ ผู้ข มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื ในเรื
ขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า ย่างน้ ย ิบ งเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้
ค าม ามารถนายประจําเรื ฝ่ายเดินเรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า
่ นที่ ๒
นายเรื และต้นเรื ข งเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร

รื มากก ่า

ข้ ๗๙ ผู้ข ประกา นียบั ตรแ ดงค ามรู้ ค าม ามารถนายเรื ข งเรื กลเดินทะเลขนาด
๓,๐๐๐ ตันกร รื มากก ่า (master on ships of 3,000 gross tonnage or more) ต้ งมีคุณ มบัติ
น กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) มีคุ ณ มบั ติ ตามข้ กํ า นด ํ า รั บการ กประกา นี ยบั ต รแ ดงค ามรู้ค าม ามารถ
รื ต้นเรื ข งเรื กลเดินทะเลขนาด
นายเรื ข งเรื กลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกร
๓,๐๐๐ ตันกร รื มากก ่า
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(๒) มีการปฏิบัติงานในทะเล ดังนี้
(๒.๑) มีการปฏิบัติงานในทะเล ใน น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร
รื มากก ่า ย่างน้ ย าม ิบ กเดื น โดยในระยะเ ลาดังกล่า ต้ งปฏิบัติ น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื
ในเรื ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกร รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ย กเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตามที่
ใ ้ ิทธิทําการในตําแ น่ง น้าที่นี้ได้ และต้ งปฏิบัติ น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร
รื มากก ่า ย่างน้ ย ิบ งเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรตาม (๑) รื
(๒.๒) มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร
รื มากก ่า ย่างน้ ยยี่ ิบ ี่ เดื น โดยในระยะเ ลาดังกล่า ต้ งปฏิบัติ น้าที่ต้นเรื ในเรื ขนาด
๓,๐๐๐ ตันกร รื มากก ่า ย่างน้ ย ิบ งเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรตาม (๑)
(๓) ําเร็จการ ึก าและการฝึก บรม ลัก ูตรนายเรื และต้นเรื ข งเรื เดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกร
รื มากก ่า ที่ได้รับการรับร งซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ําก ่าที่กํา นดในภาคผน ก ๒ ตารางที่ เ - ๒/๒
ท้ายข้ บังคับนี้
(๔) ผ่านการ ึก าและการฝึก บรมใน ลัก ูตรตามท้ายข้ บังคับนี้ ดังต่ ไปนี้
(๔.๑) ลัก ูตรการปฏิบัติงานพนักงาน ิทยุจีเ ็มดีเ เ ตามที่กํา นดไ ้ใน ลัก ูตร
จีโ ซี (General Operator Certificate, GOC)
(๔.๒) ลัก ูตรพื้นฐานค ามปล ดภัย (basic training)
(๔.๓) ลัก ูตรเรื ชูชีพและเรื ช่ ยชี ิตที่ไม่ใช่เรื เร็ ช่ ยชี ิต (survival craft and
rescue boats other than fast rescue boats)
(๔.๔) ลัก ูตรการดับไฟชั้น ูง (advanced fire fighting)
(๔.๕) ลัก ูตรการปฐมพยาบาลในเรื (medical first aid) และ
(๔.๖) ลัก ูตรการรัก าพยาบาลในเรื (medical care)
(๕) มีค ามรู้ค าม ามารถตามมาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับนายเรื และต้นเรื ข งเรื
เดินทะเล ตามภาคผน ก ๒ ตารางที่ เ - ๒/๒ ท้ายข้ บังคับนี้
ข้ ๘๐ ผู้ข ประกา นียบั ตรแ ดงค ามรู้ ค าม ามารถนายเรื ข งเรื กลเดินทะเลขนาด
๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกร (master on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage)
ต้ งมีคุณ มบัติน กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังต่ ไปนี้
(๑) มีคุ ณ มบั ติ ตามข้ กํ า นด ํ า รั บการ กประกา นี ยบั ต รแ ดงค ามรู้ค าม ามารถ
ต้นเรื ข งเรื กลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกร
(๒) มีการปฏิบัติงานในทะเล ดังนี้
(๒.๑) มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร
รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ย าม ิบ กเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตามที่ใ ้ ิทธิทําการใน
ตําแ น่ง น้าที่นี้ได้ โดยในระยะเ ลาดังกล่า ต้ งปฏิบัติ น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร
รื มากก ่า ย่างน้ ย ิบ งเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรตาม (๑) รื
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(๒.๒) มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร
รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ยยี่ ิบ ี่เดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตามที่ใ ้ ิทธิทําการใน
ตําแ น่ง น้าที่นี้ได้ โดยในระยะเ ลาดังกล่า ต้ งปฏิบัติ น้าที่ต้นเรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า
ย่างน้ ย ิบ งเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรตาม (๑)
(๓) ํ า เร็ จ การ ึ ก าและการฝึ ก บรม ลั ก ู ต รนายเรื และต้ น เรื ข งเรื เดิ น ทะเล
ขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า ที่ได้รับการรับร งซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ําก ่าที่กํา นดในภาคผน ก ๒
ตารางที่ เ - ๒/๒ ท้ายข้ บังคับนี้
(๔) ผ่านการ ึก าและการฝึก บรม ลัก ูตรตามที่กํา นดไ ้ในข้ ๗๙ (๔)
(๕) มี ค ามรู้ ค าม ามารถตามมาตรฐานค ามรู้ ค าม ามารถ ํ า รั บ นายเรื และต้ น เรื
ข งเรื เดินทะเลตามภาคผน ก ๒ ตารางที่ เ - ๒/๒ ท้ายข้ บังคับนี้
ผู้ข ตาม รรค นึ่ง าจข รับร ง ิทธิเพื่ ทําการในตําแ น่ง ื่นได้ ดังนี้
(๑) ตําแ น่งต้นเรื ข งเรื ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกร รื มากก ่าได้ เมื่ ผู้ข มีการปฏิบัติงาน
ในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื ในเรื ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกร รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ย
กเดื นในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตามที่ใ ้ ิทธิทําการในตําแ น่ง น้าที่นี้ได้
(๒) ตํา แ น่ ง นายเรื ข งเรื กลเดิ น ทะเลใกล้ ฝั่ง ขนาด ๓,๐๐๐ ตั น กร รื มากก ่ า ได้
เมื่ ผู้ข มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื ในเรื ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกร รื มากก ่า
ร มกัน ย่างน้ ย กเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตามที่ใ ้ ิทธิทําการในตําแ น่ง น้าที่นี้ได้
ข้ ๘๑ ผู้ ข ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค าม ามารถต้ น เรื ข งเรื กลเดิ น ทะเล
ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกร รื มากก ่า (chief mate on ships of ๓,๐๐๐ gross tonnage or more)
ต้ งมีคุณ มบัติน กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) มีคุ ณ มบั ติ ตามข้ กํ า นด ํ า รั บการ กประกา นี ยบั ต รแ ดงค ามรู้ค าม ามารถ
ต้นเรื ข งเรื กลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกร
รื นายเรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง
ขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกร
รื ต้นเรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกร
รื นายประจําเรื ฝ่ายเดินเรื ข งเรื กลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า
(๒) มีการปฏิบัติงานในทะเล ดังนี้
(๒.๑) มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร
รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ย ิบแปดเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตามที่ใ ้ ิทธิทําการใน
ตําแ น่ง น้าที่นี้ได้ โดยในระยะเ ลาดังกล่า ต้ งปฏิบัติ น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื ในเรื ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกร
รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ย กเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตามที่ใ ้ ิทธิทําการในตําแ น่ง
น้าที่นี้ได้ รื
(๒.๒) มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื ในเรื ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกร
รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ย ิบ งเดื นในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตามที่ใ ้ ิทธิทําการใน
ตําแ น่ง น้าที่นี้ได้
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(๓) ํ า เร็ จ การ ึ ก าและการฝึ ก บรม ลั ก ู ต รนายเรื และต้ น เรื ข งเรื เดิ น ทะเล
ขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า ที่ได้รับการรับร งซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ําก ่าที่กํา นดในภาคผน ก ๒
ตารางที่ เ - ๒/๒ ท้ายข้ บังคับนี้
(๔) ผ่านการ ึก าและการฝึก บรม ลัก ูตรตามที่กํา นดไ ้ในข้ ๗๙ (๔)
(๕) มี ค ามรู้ ค าม ามารถตามมาตรฐานค ามรู้ ค าม ามารถ ํ า รั บ นายเรื และต้ น เรื
ตามภาคผน ก ๒ ตารางที่ เ - ๒/๒ ท้ายข้ บังคับนี้
ผู้ ข ตาม รรค นึ่ ง าจข รั บ ร ง ิ ท ธิ เ พื่ ทํ า การในตํ า แ น่ ง นายเรื ข งเรื กลเดิ น ทะเล
ขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกร ได้ เมื่ ผู้ข มีการปฏิบัติงานในทะเล ดังนี้
(๑) มี ก ารปฏิ บั ติ ง านในทะเลใน น้ า ที่ น ายยามฝ่ า ยเดิ น เรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตั น กร
รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ย าม ิบ กเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตามที่ใ ้ ิทธิทําการใน
ตําแ น่ง น้าที่นี้ได้ โดยในระยะเ ลาดังกล่า ต้ งปฏิบัติ น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร
รื มากก ่า ย่างน้ ย กเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถต้นเรื ข ง
เรื กลเดินทะเลขนาด ๓,๐๐๐ ตันกร รื มากก ่า รื
(๒) มี ก ารปฏิ บั ติ ง านในทะเลใน น้ า ที่ น ายยามฝ่ า ยเดิ น เรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตั น กร
รื มากก ่า ย่างน้ ยยี่ ิบ ี่เดื น โดยในระยะเ ลาดังกล่า ต้ งปฏิบัติ น้าที่ต้นเรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร
รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ย ิบ งเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถต้นเรื
ข งเรื กลเดิ น ทะเลขนาด ๓,๐๐๐ ตั น กร รื มากก ่ า รื ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้
ค าม ามารถต้นเรื ข งเรื กลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกร
ข้ ๘๒ ผู้ ข ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค าม ามารถต้ น เรื ข งเรื กลเดิ น ทะเล
ขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกร (chief mate on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage)
ต้ งมีคุณ มบัติน กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) มีคุ ณ มบั ติ ตามข้ กํ า นด ํ า รั บการ กประกา นี ยบั ต รแ ดงค ามรู้ค าม ามารถ
นายเรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกร
รื ต้นเรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง
ขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกร
รื นายประจําเรื ฝ่ายเดินเรื ข งเรื กลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกร
รื มากก ่า
(๒) มีการปฏิบัติงานในทะเล ดังนี้
(๒.๑) มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร
รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ย ิบ งเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตามที่ใ ้ ิทธิทําการใน
ตําแ น่ง น้าที่นี้ได้ รื
(๒.๒) มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื ในเรื ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกร
รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ย กเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตามที่ใ ้ ิทธิทําการในตําแ น่ง
น้าที่นี้ได้
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(๓) ํ า เร็ จ การ ึ ก าและการฝึ ก บรม ลั ก ู ต รนายเรื และต้ น เรื ข งเรื เดิ น ทะเล
ขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า ที่ได้รับการรับร งซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ําก ่าที่กํา นดในภาคผน ก ๒
ตารางที่ เ - ๒/๒ ท้ายข้ บังคับนี้
(๔) ผ่านการ ึก าและการฝึก บรม ลัก ูตรตามที่กํา นดไ ้ในข้ ๗๙ (๔)
(๕) มี ค ามรู้ ค าม ามารถตามมาตรฐานค ามรู้ ค าม ามารถ ํ า รั บ นายเรื และต้ น เรื
ตามภาคผน ก ๒ ตารางที่ เ - ๒/๒ ท้ายข้ บังคับนี้
ผู้ข ตาม รรค นึ่ง าจข รับร ง ิทธิเพื่ ทําการในตําแ น่ง นายเรื ข งเรื กลเดินทะเล
ใกล้ฝั่งขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกร ได้เมื่ ผู้ข มีการปฏิบัติงานในทะเล ดังนี้
(๑) มี ก ารปฏิ บั ติ ง านในทะเลที่ ไ ด้ รั บ การรั บ ร งใน น้ า ที่ น ายยามฝ่ า ยเดิ น เรื ในเรื
ขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ย าม ิบ กเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตาม
ที่ใ ้ ิทธิทําการในตําแ น่ง น้าที่นี้ได้ โดยในระยะเ ลาดังกล่า ต้ งปฏิบัติ น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื
ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า ย่างน้ ย ิบ งเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรแ ดง
ค ามรู้ค าม ามารถต้นเรื ข งเรื กลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกร
รื
(๒) มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า
ร มกัน ย่างน้ ยยี่ ิบ ี่เดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตามที่ใ ้ ิทธิทําการในตําแ น่ง น้าที่นี้ได้
โดยในระยะเ ลาดังกล่า ต้ งปฏิบัติ น้าที่ต้นเรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า ย่างน้ ย
ิบ งเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถต้นเรื ข งเรื กลเดินทะเลขนาด
๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกร
ผู้ ข ตาม รรค นึ่ ง าจข รั บ ร ง ิ ท ธิ เ พื่ ทํ า การในตํ า แ น่ ง นายเรื ข งเรื กลเดิ น ทะเล
ขนาดต่ําก ่า ๕๐๐ ตันกร ได้ เมื่ ผู้ข มีการปฏิบัติงานในทะเล ดังนี้
(๑) มี ก ารปฏิ บั ติ ง านในทะเลใน น้ า ที่ น ายยามฝ่ า ยเดิ น เรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตั น กร
รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ย าม ิบ กเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตามที่ใ ้ ิทธิทําการใน
ตําแ น่ง น้าที่นี้ได้ โดยในระยะเ ลาดังกล่า ต้ งปฏิบัติ น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร
รื มากก ่า ย่างน้ ย กเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถต้นเรื ข งเรื กล
เดินทะเลขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกร
รื
(๒) มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า
ย่างน้ ยยี่ ิบ ี่เดื น โดยในระยะเ ลาดังกล่า ต้ งปฏิบัติ น้าที่ต้นเรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า
ร มกัน ย่างน้ ย ิบ งเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถต้นเรื ข งเรื กล
เดินทะเลขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตัน กร
รื ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถต้นเรื
ข งเรื กลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกร
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ผู้ข ตาม รรค นึ่ง าจข รับร ง ิทธิเพื่ ทําการในตําแ น่งต้นเรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง
ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกร รื มากก ่าได้ เมื่ ผู้ข มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื
ในเรื ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกร รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ย กเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตามที่
ใ ้ ิทธิทําการในตําแ น่ง น้าที่นี้ได้
ผู้ ข ตาม รรค นึ่ ง ถื ประกา นี ย บั ต รนายเรื ข งเรื กลเดิ น ทะเลใกล้ ฝั่ ง ขนาด
๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกร มาก่ น ใ ้ได้รับ ิทธิทําการในตําแ น่งนั้นโดยไม่ต้ งข รับร ง ิทธิเพิ่มเติม ีก
ข้ ๘๓ ผู้ข ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนายเรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง
ขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกร (master on ships of between 500 and 3,000 gross
tonnage engaged on near - coastal voyages) ต้ งมีคุณ มบัติน กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒
ดังนี้
(๑) มีคุ ณ มบั ติ ตามข้ กํ า นด ํ า รั บการ กประกา นี ยบั ต รแ ดงค ามรู้ค าม ามารถ
ต้นเรื ข งเรื กลเดินทะเล ใกล้ฝั่งขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกร
(๒) มีการปฏิบัติงานในทะเล ดังนี้
(๒.๑) มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร
รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ย าม ิบ กเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตามที่ใ ้ ิทธิทําการ
ในตําแ น่ง น้าที่นี้ได้ โดยในระยะเ ลาดังกล่า ต้ งปฏิบัติ น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร
รื มากก ่า ย่างน้ ย ิบ งเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรตาม (๑) รื
(๒.๒) มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร
รื มากก ่ า ร มกั น ย่ า งน้ ยยี่ ิ บ ี่ เ ดื น ในขณะที่ ถื ประกา นี ย บั ต รใดก็ ต ามที่ ใ ้ ิ ท ธิ ทํ า การ
ในตําแ น่ง น้าที่นี้ได้ โดยในระยะเ ลาดังกล่า ต้ งปฏิบัติ น้าที่ต้นเรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร
รื มากก ่า ย่างน้ ย ิบ งเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรตาม (๑)
(๓) ําเร็จการ ึก าและการฝึก บรม ลัก ูตรนายเรื และต้นเรื ข งเรื เดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด
๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า ที่ได้รับการรับร งซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ําก ่าที่กํา นดในภาคผน ก ๒ ตารางที่
เ - ๒/๒ ท้ายข้ บังคับนี้
(๔) ผ่านการ ึก าและการฝึก บรมใน ลัก ูตรตามท้ายข้ บังคับนี้ ดังต่ ไปนี้
(๔.๑) ลัก ูตรการปฏิบัติงานพนักงาน ิทยุจีเ ็มดีเ เ ตามที่กํา นดไ ้ใน ลัก ูตร
จีโ ซี (General Operator Certificate, GOC) รื ตามที่กํา นดไ ้ใน ลัก ูตร าร์โ ซี Restricted
Operator Certificate (ROC)
(๔.๒) ลัก ูตรพื้นฐานค ามปล ดภัย (basic training)
(๔.๓) ลัก ูตรเรื ชูชีพและเรื ช่ ยชี ิตที่ไม่ใช่เรื เร็ ช่ ยชี ิต (survival craft and
rescue boats other than fast rescue boats)
(๔.๔) ลัก ูตรการดับไฟชั้น ูง (advanced fire fighting)
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(๔.๕) ลัก ูตรการปฐมพยาบาลในเรื (medical first aid) และ
(๔.๖) ลัก ูตรการรัก าพยาบาลในเรื (medical care)
(๕) มี ค ามรู้ ค าม ามารถตามมาตรฐานค ามรู้ ค าม ามารถ ํ า รั บ นายเรื และต้ น เรื
ข งเรื เดินทะเลใกล้ฝั่ง ตามภาคผน ก ๒ ตารางที่ เ - ๒/๒ ท้ายข้ บังคับนี้
ผู้ข ตาม รรค นึ่ง าจข รับร ง ิทธิเพื่ ทําการในตําแ น่งต้นเรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง
ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกร รื มากก ่าได้ เมื่ ผู้ข มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื
ในเรื ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกร รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ย กเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตาม
ที่ใ ้ ิทธิทําการในตําแ น่ง น้าที่นี้ได้
ข้ ๘๔ ผู้ข ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค าม ามารถต้ น เรื ข งเรื กลเดิ น ทะเลใกล้ ฝั่ ง
ขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกร (chief mate on ships of between 500 and 3,000 gross
tonnage engaged on near - coastal voyages) ต้ งมีคุณ มบัติน กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒
ดังนี้
(๑) มีคุ ณ มบั ติ ตามข้ กํ า นด ํ า รั บการ กประกา นี ยบั ต รแ ดงค ามรู้ค าม ามารถ
นายประจําเรื ฝ่ายเดินเรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า
(๒) มีการปฏิบัติงานในทะเล ดังนี้
(๒.๑) มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร
รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ย ิบ งเดื น ในขณะที่ ถื ประกา นีย บัตรใดก็ ตามที่ ใ ้ ิ ทธิทํ าการ
ในตําแ น่ง น้าที่นี้ได้ รื
(๒.๒) มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื ในเรื ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกร
รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ย กเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตามที่ใ ้ ิทธิทําการในตําแ น่ง
น้าที่นี้ได้
(๓) ําเร็จการ ึก าและการฝึก บรม ลัก ูตรนายเรื และต้นเรื ข งเรื เดินทะเลใกล้ฝั่ง
ขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า ที่ได้รับการรับร งซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ําก ่าที่กํา นดในภาคผน ก ๒ ตารางที่
เ - ๒/๒ ท้ายข้ บังคับนี้
(๔) ผ่านการ ึก าและการฝึก บรม ลัก ูตรตามที่กํา นดไ ้ในข้ ๘๓ (๔)
(๕) มีค ามรู้ค าม ามารถตามมาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับนายเรื และต้นเรื ใกล้ฝั่ง
ตามภาคผน ก ๒ ตารางที่ เ - ๒/๒ ท้ายข้ บังคับนี้
ผู้ข ตาม รรค นึ่ง าจข รับร ง ิทธิเพื่ ทําการในตําแ น่งนายเรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง
ขนาดต่ําก ่า ๕๐๐ ตันกร ได้ เมื่ ผู้ข มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื ในเรื กล
เดิ น ทะเลใกล้ ฝั่ ง ขนาด ๕๐๐ ตั น กร รื มากก ่ า ร มกั น ย่ า งน้ ย ิ บ งเดื น ในขณะที่ ถื
ประกา นียบัตรใดก็ตามที่ใ ้ ิทธิทําการในตําแ น่ง น้าที่นี้ได้

เล่ม ๑๓๑ ต นพิเ

๒๑๐ ง

น้า ๓๖
ราชกิจจานุเบก า

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

่ นที่ ๓
นายประจําเรื ฝ่ายเดินเรื และนายเรื ข งเรื ขนาดต่ําก า่ ๕๐๐ ตันกร
ข้ ๘๕ ผู้ข ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนายประจําเรื ฝ่ายเดินเรื ข งเรื กลเดินทะเล
ใกล้ฝั่งขนาดต่ําก ่า ๕๐๐ ตันกร (officer in charge of a navigational watch on ships of
less than 500 gross tonnage engaged on near - coastal voyages) ต้ งมีคุณ มบัติน กเ นื จาก
ที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) มี ายุไม่ต่ําก ่า ิบแปดปีบริบูรณ์
(๒) ําเร็จการ ึก าขั้นพื้นฐานทั่ ไป ย่างน้ ยเก้าปี รื เทียบเท่า
(๓) มีการปฏิบัติงานในทะเล ดังนี้
(๓.๑) มี ก ารปฏิ บั ติ ง านในทะเล ย่ า งน้ ย ิ บ งเดื นซึ่ ง เป็ น ่ น นึ่ ง ข ง ลั ก ู ต ร
การ ึ ก าที่ ไ ด้ รั บ การรั บ ร ง และการปฏิ บั ติ ง านในทะเลดั ง กล่ า ต้ งมี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในเรื
(onboard training) และมีบันทึกการฝึกปฏิบัติงานลงใน มุดบันทึกการฝึก (training record book)
รื
(๓.๒) มีการปฏิบัติงานในทะเลในฝ่ายเดินเรื ย่างน้ ย าม ิบ กเดื น
(๔) การปฏิบัติงานในทะเลตาม (๓) ต้ งเป็นการปฏิบัติ น้าที่ในเรื ขนาด ๖๐ ตันกร รื มากก ่า
และต้ งปฏิบัติ น้าที่เข้ายาม ะพานเดินเรื ภายใต้การค บคุม (supervision) ข งนายเรื รื ต้นเรื
มาแล้ ย่างน้ ย กเดื น โดยมีบันทึกการฝึกปฏิบัติงานลงใน มุดบันทึกการฝึก (training record book)
(๕) ํ า เร็ จ การ ึ ก าและการฝึ ก บรม ลั ก ู ต รนายประจํ า เรื ฝ่ า ยเดิ น เรื และนายเรื
ข งเรื เดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดต่ําก ่า ๕๐๐ ตันกร ที่ได้รับการรับร งซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ําก ่าที่กํา นด
ในภาคผน ก ๒ ตารางที่ เ - ๒/๓ ท้ายข้ บังคับนี้
(๖) ผ่านการ ึก าและการฝึก บรมใน ลัก ูตรตามท้ายข้ บังคับนี้ ดังต่ ไปนี้
(๖.๑) ลัก ูตรการปฏิบัติงานพนักงาน ิทยุจีเ ็มดีเ เ ตามที่กํา นดไ ้ใน ลัก ูตร
จีโ ซี (General Operator Certificate, GOC รื ตามที่กํา นดไ ้ใน ลัก ูตร าร์โ ซี Restricted
Operator Certificate (ROC)
(๖.๒) ลัก ูตรพื้นฐานค ามปล ดภัย (basic training)
(๖.๓) ลัก ูตรเรื ชูชีพและเรื ช่ ยชี ิตที่ไม่ใช่เรื เร็ ช่ ยชี ิต (survival craft and
rescue boats other than fast rescue boats)
(๖.๔) ลัก ูตรการดับไฟชั้น ูง (advanced fire fighting) และ
(๖.๕) ลัก ูตรการปฐมพยาบาลในเรื (medical first aid)
(๗) มีค ามรู้ค าม ามารถตามมาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับนายประจําเรื ข งเรื เดินทะเล
ใกล้ฝั่งขนาดต่ําก ่า ๕๐๐ ตันกร ตามภาคผน ก ๒ ตารางที่ เ - ๒/๓ ท้ายข้ บังคับนี้
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๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

ข้ ๘๖ ผู้ข ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนายเรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง
ขนาดต่ําก ่า ๕๐๐ ตันกร (Master on ships of less than 500 gross tonnage engaged
on near - coastal voyage) ต้ งมีคุณ มบัติน กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) มี ายุไม่ต่ําก ่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๒) มีคุ ณ มบั ติ ตามข้ กํ า นด ํ า รั บการ กประกา นี ยบั ต รแ ดงค ามรู้ค าม ามารถ
นายประจําเรื ฝ่ายเดินเรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดต่ําก ่า ๕๐๐ ตันกร
(๓) มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายเดินเรื ในเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด ๖๐
ตันกร รื มากก ่า ย่างน้ ย ๒๔ เดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรตาม (๒)
(๔) ําเร็จการ ึก าและการฝึก บรม ลัก ูตรนายประจําเรื ฝ่ายเดินเรื และนายเรื ข งเรื เดินทะเล
ใกล้ฝั่งขนาดต่ําก ่า ๕๐๐ ตันกร ที่ได้รับการรับร งซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ําก ่าที่กํา นดในภาคผน ก ๒
ตารางที่ เ - ๒/๓ ท้ายข้ บังคับนี้
(๕) ผ่านการ ึก าและการฝึก บรม ลัก ูตรตามที่กํา นดไ ้ในข้ ๘๓ (๔)
(๖) มีค ามรู้ค าม ามารถตามมาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับนายเรื ข งเรื เดินทะเล
ใกล้ฝั่งขนาดต่ําก ่า ๕๐๐ ตันกร ตามภาคผน ก ๒ ตารางที่ เ - ๒/๓ ท้ายข้ บังคับนี้
่ นที่ ๔
ลูกเรื เข้ายามฝ่ายเดินเรื
ข้ ๘๗ ผู้ ข ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค ามชํ า นาญลู ก เรื เข้ า ยามฝ่ า ยเดิ น เรื
(rating forming part of navigational watch) ต้ งมีคุณ มบัติน กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒
ดังนี้
(๑) มี ายุไม่ต่ําก ่า ิบ กปีบริบูรณ์
(๒) ําเร็จการ ึก าขั้นพื้นฐานทั่ ไป ย่างน้ ย กปี รื เทียบเท่า
(๓) มีการปฏิบัติงานในทะเล รื การฝึก บรม ดังนี้
(๓.๑) มีการปฏิบัติงานในทะเลในฝ่ายเดินเรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า
ย่างน้ ย กเดื น รื
(๓.๒) ผ่านการฝึก บรม ลัก ูตรลูกเรื เข้ายาม ะพานเดินเรื ข งเรื เดินทะเลที่ได้รับการรับร ง
และมีการปฏิบัติงานในทะเลในฝ่ายเดินเรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า ย่างน้ ย งเดื น
(๔) การปฏิ บั ติ ง านในทะเลตาม (๓) ต้ งปฏิ บั ติ น้ า ที่ เ ข้ า ยามบน ะพานเดิ น เรื ภายใต้
การค บคุม (supervision) ข งนายเรื รื ต้นเรื โดยมีบันทึกการฝึกปฏิบัติงานลงใน มุดบันทึกการฝึก
(training record book)
(๕) มีค ามรู้ค าม ามารถตามมาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับลูกเรื เข้ายาม ะพานเดินเรื
ตามภาคผน ก ๒ ตารางที่ เ - ๒/๔ ท้ายข้ บังคับนี้
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่ นที่ ๕
ลูกเรื ชํานาญงานฝ่ายเดินเรื
ข้ ๘๘ ผู้ ข ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค ามชํ า นาญลู ก เรื ชํ า นาญงานฝ่ า ยเดิ น เรื
(rating as able seafarer deck) ต้ งมีคุณ มบัติน กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) มี ายุไม่ต่ําก ่า ิบแปดปีบริบูรณ์
(๒) มี คุ ณ มบั ติ ต ามข้ กํ า นด ํ า รั บ การ กประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค ามชํ า นาญ
ลูกเรื เข้ายามฝ่ายเดินเรื
(๓) มีการปฏิบัติงานในทะเล ดังนี้
(๓.๑) มีการปฏิบัติงานในทะเลในฝ่ายเดินเรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า
ย่างน้ ย ิบแปดเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรตาม (๒) รื
(๓.๒) มี การปฏิ บั ติ งานในทะเลในฝ่ ายเดิ นเรื ในเรื ขนาด ๕๐๐ ตั นกร รื มากก ่ า
ย่างน้ ย ิบ งเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรตาม (๒) และผ่านการฝึก บรม ลัก ูตรลูกเรื
ชํานาญงานฝ่ายเดินเรื ข งเรื เดินทะเล ที่ได้รับการรับร ง
(๔) มี ค ามรู้ ค าม ามารถตามมาตรฐานค ามรู้ ค าม ามารถ ํ า รั บ ลู ก เรื ชํ า นาญงาน
ฝ่ายเดินเรื ตามภาคผน ก ๒ ตารางที่ เ - ๒/๕ ท้ายข้ บังคับนี้
มด ๓
ฝ่ายช่างกล
(engine department)
่ นที่ ๑
นายประจําเรื ฝ่ายช่างกล
ข้ ๘๙ ผู้ข ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนายประจําเรื ฝ่ายช่างกลข งเรื กล
เดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า (officer in charge of an engineering
watch on ships powered by main propulsion machinery of 750 kW propulsion power
or more) ต้ งมีคุณ มบัติน กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) มี ายุไม่ต่ําก ่า ิบแปดปีบริบูรณ์
(๒) ําเร็จการ ึก าขั้นพื้นฐานทั่ ไป ย่างน้ ย ิบ งปี รื เทียบเท่า
(๓) มีการฝึก บรม และมีการปฏิบัติงานในทะเล ดังนี้
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(๓.๑) ผ่านการฝึก บรมทัก ะงานช่าง (workshop skills training) และการปฏิบัติงาน
ในทะเลในฝ่ายช่างกลที่มีระยะเ ลาทั้ง ง ่ นร มกัน ย่างน้ ย ิบ งเดื น ซึ่งร ม ยู่ใน ลัก ูตร
การ ึก าฝึก บรมที่ได้รับการรับร งที่ต้ งมีการฝึกปฏิบัติงานในเรื (onboard training) และมีบันทึก
การฝึกปฏิบัติงานลงใน มุดบันทึกการฝึก (training record book) รื
(๓.๒) ผ่านการฝึก บรมทัก ะงานช่าง (workshop skills training) และการปฏิบัติงาน
ในทะเลที่ มี ร ะยะเ ลาทั้ ง ง ่ นร มกั น ย่ า งน้ ย าม ิ บ กเดื น ซึ่ ง ในระยะเ ลาดั ง กล่ า ต้ งมี
การปฏิบัติงานในทะเลในฝ่ายช่างกล ย่างน้ ย าม ิบเดื น
(๔) การปฏิบัติงานในทะเลตาม (๓) ต้ งเป็นการปฏิบัติ น้าที่ในเรื ที่มีขนาดกําลังขับเคลื่ น
ย่างน้ ย ๗๕๐ กิโล ัตต์ และต้ งปฏิบัติ น้าที่เข้ายามฝ่ายช่างกลภายใต้การค บคุม (supervision)
จากต้นกล รื ร งต้นกล ย่างน้ ย กเดื น โดยมีบันทึกการฝึกปฏิบัติงานลงใน มุดบันทึกการฝึก
(training record book)
(๕) ําเร็จการ ึก าและการฝึก บรม ลัก ูตรนายประจําเรื ข งเรื เดินทะเลขนาดกําลัง
ขับเคลื่ น ๗๕๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า ที่ได้รับการรับร งซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ําก ่าที่กํา นดในภาคผน ก ๓
ตารางที่ เ - ๓/๑ ท้ายข้ บังคับนี้
(๖) ผ่านการ ึก าและการฝึก บรมใน ลัก ูตรตามท้ายข้ บังคับนี้ ดังต่ ไปนี้
(๖.๑) ลัก ูตรพื้นฐานค ามปล ดภัย (basic training)
(๖.๒) ลัก ูตรเรื ชูชีพและเรื ช่ ยชี ิตที่ไม่ใช่เรื เร็ ช่ ยชี ิต (survival craft and
rescue boats other than fast rescue boats)
(๖.๓) ลัก ูตรการดับไฟชั้น ูง (advanced fire fighting) และ
(๖.๔) ลัก ูตรการปฐมพยาบาลในเรื (medical first aid)
(๗) มีค ามรู้ค าม ามารถตามมาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับนายประจําเรื ฝ่ายช่างกล
ตามภาคผน ก ๓ ตารางที่ เ - ๓/๑ ท้ายข้ บังคับนี้
่ นที่ ๒
ต้นกลและร งต้นกลข งเรื ขนาดกําลังขับเคลื่ น ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า
ข้ ๙๐ ผู้ข ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถต้นกลข งเรื กลเดินทะเลขนาดกําลัง
ขับเคลื่ น ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า (chief engineer officer on ships powered by main
propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more) ต้ งมีคุณ มบัติ
น กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) มีคุณ มบัติตามข้ กํา นด ํา รับการ กประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถร งต้นกล
ข งเรื กลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่ น ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า รื ต้นกลข งเรื กลเดินทะเล
ขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐ - ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์
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(๒) มีการปฏิบัติงานในทะเล ดังนี้
(๒.๑) มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายช่างกลในเรื ที่มีขนาดกําลังขับเคลื่ น
๗๕๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ย าม ิบ กเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตามที่ใ ้ ิทธิ
ทํา การในตํ า แ น่ ง น้ า ที่นี้ ไ ด้ โดยในระยะเ ลาดั งกล่ า ต้ งปฏิ บั ติ น้ า ที่ น ายยามฝ่ ายช่ า งกลในเรื
ที่มีขนาดกําลังขับเคลื่ น ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า ย่างน้ ย กเดื น และต้ งปฏิบัติ น้าที่
นายยามฝ่ายช่างกลในเรื ที่มีขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า ย่างน้ ย ิบ งเดื น
ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรตาม (๑) รื
(๒.๒) มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายช่างกลในเรื ที่มีขนาดกําลังขับเคลื่ น
๗๕๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ยยี่ ิบ ี่เดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตามที่ใ ้ ิทธิ
ทําการในตําแ น่ง น้าที่นี้ได้ โดยในระยะเ ลาดังกล่า ต้ งปฏิบัติ น้าที่ร งต้นกลในเรื ที่มีขนาดกําลัง
ขับเคลื่ น ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า ย่างน้ ย ิบ งเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรตาม (๑)
(๓) ําเร็จการ ึก าและการฝึก บรม ลัก ูตรต้นกล ร งต้นกลข งเรื เดินทะเลขนาดกําลัง
ขั บ เคลื่ น ๓,๐๐๐ กิ โ ล ั ต ต์ รื มากก ่ า ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ ร งซึ่ ง มี ม าตรฐานไม่ ต่ํ า ก ่ า ที่ กํ า นดใน
ภาคผน ก ๓ ตารางที่ เ - ๓/๒ ท้ายข้ บังคับนี้
(๔) ผ่านการ ึก าและการฝึก บรม ลัก ูตรตามที่กํา นดไ ้ในข้ ๘๙ (๖)
(๕) มีค ามรู้ค าม ามารถตามมาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับต้นกลและร งต้นกล
ตามภาคผน ก ๓ ตารางที่ เ - ๓/๒ ท้ายข้ บังคับนี้
ข้ ๙๑ ผู้ข ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถร งต้นกลข งเรื กลเดินทะเลขนาด
กําลังขับเคลื่ น ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า (second engineer officer on ships powered
by main propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more) ต้ งมีคุณ มบัติ
น กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) มีคุณ มบัติตามข้ กํา นด ํา รับการ กประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถร งต้นกล
ข งเรื กลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐ - ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ รื นายประจําเรื ฝ่ายช่างกล
ข งเรื กลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า
(๒) มีการปฏิบัติงานในทะเล ดังนี้
(๒.๑) มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายช่างกลในเรื ที่มีขนาดกําลังขับเคลื่ น
๗๕๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ย ิบแปดเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตามที่ใ ้ ิทธิ
ทํา การในตํ า แ น่ ง น้ า ที่นี้ ไ ด้ โดยในระยะเ ลาดั งกล่ า ต้ งปฏิ บั ติ น้ า ที่ น ายยามฝ่ ายช่ า งกลในเรื
ที่ มี ข นาดกํ า ลั ง ขั บ เคลื่ น ๓,๐๐๐ กิ โ ล ั ต ต์ รื มากก ่ า ร มกั น ย่ า งน้ ย กเดื น ในขณะที่
ถื ประกา นียบัตรใดก็ตามที่ใ ้ ิทธิทําการในตําแ น่ง น้าที่นี้ได้ รื
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(๒.๒) มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายช่างกลในเรื ที่มีขนาดกําลังขับเคลื่ น
๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ย ิบ งเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตามที่
ใ ้ ิทธิทําการในตําแ น่ง น้าที่นี้ได้
(๓) ําเร็จการ ึก าและการฝึก บรม ลัก ูตรต้นกล ร งต้นกลข งเรื เดินทะเลขนาดกําลัง
ขับเคลื่ น ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า ที่ได้รับการรับร งซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ําก ่าที่กํา นดในภาคผน ก ๓
ตารางที่ เ - ๓/๒ ท้ายข้ บังคับนี้
(๔) ผ่านการ ึก าและการฝึก บรม ลัก ูตร ตามที่กํา นดไ ้ในข้ ๘๙ (๖)
(๕) มีค ามรู้ค าม ามารถตามมาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับต้นกลและร งต้นกล
ตามภาคผน ก ๓ ตารางที่ เ - ๓/๒ ท้ายข้ บังคับนี้
ผู้ข ตาม รรค นึ่ง าจข รับร ง ิทธิเพื่ ทําการในตําแ น่ง ื่นได้ ดังนี้
(๑) ตํ า แ น่ ง ต้ น กลข งเรื กลเดิ น ทะเลใกล้ ฝั่ ง ขนาดกํ า ลั ง ขั บ เคลื่ น ๓,๐๐๐ กิ โ ล ั ต ต์
รื มากก ่าได้ เมื่ ผู้ข มีการปฏิบัติงานในทะเล ดังนี้
(๑.๑) มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายช่างกลในเรื ที่มีขนาดกําลังขับเคลื่ น
๗๕๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ย าม ิบ กเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตามที่
ใ ้ ิทธิทําการในตําแ น่ง น้าที่นี้ได้ โดยในระยะเ ลาดังกล่า ต้ งปฏิบัติ น้าที่นายยามฝ่ายช่างกล
ในเรื ที่มีขนาดกําลังขับเคลื่ น ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ย กเดื น ในขณะที่ถื
ประกา นียบัตรใดก็ตามที่ใ ้ ิทธิทําการในตําแ น่ง น้าที่นี้ได้ และต้ งปฏิบัติ น้าที่นายยามฝ่ายช่างกล
ย่างน้ ย ิบ งเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถร งต้นกลข งเรื กลเดินทะเล
ขนาดกําลังขับเคลื่ น ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า รื
(๑.๒) มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายช่างกลในเรื ที่มีขนาดกําลังขับเคลื่ น
๗๕๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ยยี่ ิบ ี่เดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตามที่ใ ้ ิทธิ
ทําการในตําแ น่ง น้าที่นี้ได้ โดยในระยะเ ลาดังกล่า ต้ งปฏิบัติ น้าที่ร งต้นกลในเรื ที่มีขนาดกําลัง
ขับเคลื่ น ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า ย่างน้ ย ิบ งเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรแ ดง
ค ามรู้ค าม ามารถ ร งต้นกลข งเรื กลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่ น ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า
(๒) ตํ า แ น่ ง ต้ น กลข งเรื ขนาดกํ า ลั ง ขั บ เคลื่ น ๗๕๐ - ๓,๐๐๐ กิ โ ล ั ต ต์ ไ ด้ เมื่ ผู้ ข
มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายช่างกลในเรื ที่มีขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐ กิโล ัตต์
รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ยยี่ ิบ ี่เดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตามที่ใ ้ ิทธิทําการในตําแ น่ง
น้าที่นี้ได้ โดยในระยะเ ลาดังกล่า ต้ งปฏิบัติ น้าที่นายยามฝ่ายช่างกลในเรื ที่มีขนาดกําลังขับเคลื่ น
๗๕๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ย ิบ งเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้
ค าม ามารถร งต้ น กลข งเรื ที่ มี ข นาดกํ า ลั ง ขั บ เคลื่ น ๓,๐๐๐ กิ โ ล ั ต ต์ รื มากก ่ า
รื ประกา นี ยบั ตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถร งต้นกลข งเรื กลเดิ นทะเลขนาดกํ าลั งขับเคลื่ น
๗๕๐ - ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์
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่ นที่ ๓
ต้นกลและร งต้นกลข งเรื ขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐ - ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์
ข้ ๙๒ ผู้ข ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถต้นกลข งเรื กลเดินทะเลขนาดกําลัง
ขับเคลื่ น ๗๕๐ - ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ (chief engineer officer on ships powered by main
propulsion machinery of between 750 - 3,000 kW propulsion power) ต้ งมีคุณ มบัติ
น กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) มีคุณ มบัติตามข้ กํา นด ํา รับการ กประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถร งต้นกล
ข งเรื กลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐ - ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์
(๒) มี ก ารปฏิ บั ติ ง านในทะเลใน น้ า ที่ น ายยามฝ่ า ยช่ า งกลในเรื ที่ มี ข นาดกํ า ลั ง ขั บ เคลื่ น
๗๕๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ยยี่ ิบ ี่เดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตามที่ใ ้ ิทธิ
ทํา การในตํ า แ น่ ง น้ า ที่นี้ ไ ด้ โดยในระยะเ ลาดั งกล่ า ต้ งปฏิ บั ติ น้ า ที่ น ายยามฝ่ ายช่ า งกลในเรื
ที่ มี ข นาดกํ า ลั ง ขั บ เคลื่ น ๗๕๐ กิ โ ล ั ต ต์ รื มากก ่ า ย่ า งน้ ย ิ บ งเดื น ในขณะที่ ถื
ประกา นียบัตรตาม (๑)
(๓) ําเร็จการ ึก าและการฝึก บรม ลัก ูตรต้นกล ร งต้นกลข งเรื เดินทะเลขนาดกําลัง
ขั บ เคลื่ น ๓,๐๐๐ กิ โ ล ั ต ต์ รื มากก ่ า ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ ร งซึ่ ง มี ม าตรฐานไม่ ต่ํ า ก ่ า ที่ กํ า นดใน
ภาคผน ก ๓ ตารางที่ เ - ๓/๒ ท้ายข้ บังคับนี้
(๔) ผ่านการ ึก าและการฝึก บรม ลัก ูตรตามที่กํา นดไ ้ในข้ ๘๙ (๖)
(๕) มีค ามรู้ค าม ามารถตามมาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับต้นกลและร งต้นกล
ตามภาคผน ก ๓ ตารางที่ เ - ๓/๒ ท้ายข้ บังคับนี้
ผู้ข ตาม รรค นึ่ง าจข รับร ง ิทธิเพื่ ทําการในตําแ น่ง ื่นได้ ดังนี้
(๑) ตํ า แ น่ ง ต้ น กลข งเรื กลเดิ น ทะเลใกล้ ฝั่ ง ขนาดกํ า ลั ง ขั บ เคลื่ น ๓,๐๐๐ กิ โ ล ั ต ต์
รื มากก ่าได้ เมื่ ผู้ข มีการปฏิบัติงานในทะเล ใน น้าที่นายยามฝ่ายช่างกลในเรื ที่มีขนาดกําลังขับเคลื่ น
๗๕๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ย าม ิบ กเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตามที่
ใ ้ ิทธิทําการในตําแ น่ง น้าที่นี้ได้ โดยในระยะเ ลาดังกล่า ต้ งปฏิบัติ น้าที่นายยามฝ่ายช่างกล
ในเรื ที่มีขนาดกําลังขับเคลื่ น ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ย กเดื น ในขณะที่ถื
ประกา นียบัตรใดก็ตามที่ใ ้ ิทธิทําการในตําแ น่ง น้าที่นี้ได้ และต้ งปฏิบัติ น้าที่นายยามฝ่ายช่างกล
ย่างน้ ย ิบ งเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถต้นกลข งเรื กลเดินทะเล
ขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐ - ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์
(๒) ตําแ น่งร งต้นกลข งเรื ที่มีขนาดกําลังขับเคลื่ น ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่าได้
เมื่ ผู้ข มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายช่างกลในเรื ที่มีขนาดกําลังขับเคลื่ น ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์
รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ย กเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตามที่ใ ้ ิทธิทําการในตําแ น่ง
น้าที่นี้ได้
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ข้ ๙๓ ผู้ ข ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค าม ามารถร งต้ น กลข งเรื กลเดิ น ทะเล
ขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐ - ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ (second engineer officer on ships powered
by main propulsion machinery of between 750 - 3,000 kW propulsion power) ต้ งมีคุณ มบัติ
น กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) มีคุ ณ มบั ติ ตามข้ กํ า นด ํ า รั บการ กประกา นี ยบั ต รแ ดงค ามรู้ค าม ามารถ
นายประจําเรื ฝ่ายช่างกลข งเรื กลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า
(๒) มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่นายยามฝ่ายช่างกล รื ผู้ช่ ยนายประจําเรื ฝ่ายช่างกล
(assistant engineer officer) ในเรื ขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า ย่างน้ ย ิบ งเดื น
(๓) ําเร็จการ ึก าและการฝึก บรม ลัก ูตรต้นกล ร งต้นกลข งเรื เดินทะเลขนาดกําลัง
ขั บ เคลื่ น ๓,๐๐๐ กิ โ ล ั ต ต์ รื มากก ่ า ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ ร งซึ่ ง มี ม าตรฐานไม่ ต่ํ า ก ่ า ที่ กํ า นดใน
ภาคผน ก ๓ ตารางที่ เ - ๓/๒ ท้ายข้ บังคับนี้
(๔) ผ่านการ ึก าและการฝึก บรม ลัก ูตรตามที่กํา นดไ ้ในข้ ๘๙ (๖)
(๕) มีค ามรู้ค าม ามารถตามมาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับต้นกลและร งต้นกล
ตามภาคผน ก ๓ ตารางที่ เ - ๓/๒ ท้ายข้ บังคับนี้
ผู้ข ตาม รรค นึ่ง าจข รับร ง ิทธิเพื่ ทําการในตําแ น่งร งต้นกลข งเรื กลเดินทะเล
ใกล้ฝั่งขนาดกําลังขับเคลื่ น ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่าได้ เมื่ ผู้ข มีการปฏิบัติงานในทะเลใน น้าที่
นายยามฝ่ายช่างกลในเรื ที่มีขนาดกําลังขับเคลื่ น ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า ร มกัน ย่างน้ ย กเดื น
ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรใดก็ตามที่ใ ้ ิทธิทําการในตําแ น่ง น้าที่นี้ได้
่ นที่ ๔
ลูกเรื เข้ายามฝ่ายช่างกล
ข้ ๙๔ ผู้ ข ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค ามชํ า นาญลู ก เรื เข้ า ยามฝ่ า ยช่ า งกล
(rating forming part of engineering watch) ต้ งมีคุณ มบัติน กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒
ดังนี้
(๑) มี ายุไม่ต่ําก ่า ิบแปดปีบริบูรณ์
(๒) ําเร็จการ ึก าขั้นพื้นฐานทั่ ไป ย่างน้ ย กปี รื เทียบเท่า
(๓) มีการปฏิบัติงานในทะเล รื การฝึก บรม ดังนี้
(๓.๑) มีการปฏิบัติงานในทะเลในฝ่ายช่างกลในเรื ที่มีขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐ กิโล ัตต์
รื มากก ่า ย่างน้ ย กเดื น รื
(๓.๒) ผ่านการฝึก บรม ลัก ูตรลูกเรื เข้ายามฝ่ายช่างกลข งเรื เดินทะเลที่ได้รับการรับร ง
และมีระยะเ ลาการปฏิบัติงานในทะเลในฝ่ายช่างกลในเรื ที่มีขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐ กิโล ัตต์ รื
มากก ่า ย่างน้ ย งเดื น

เล่ม ๑๓๑ ต นพิเ

๒๑๐ ง

น้า ๔๔
ราชกิจจานุเบก า

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

(๔) การปฏิบัติงานในทะเลตาม (๓) ต้ งปฏิบัติ น้าที่เข้ายามฝ่ายช่างกลภายใต้การค บคุม
(supervision) ข งต้น กล รื ร งต้น กล โดยมีบัน ทึก การฝึก ปฏิบัติง านลงใน มุด บัน ทึก การฝึก
(training record book)
(๕) มีค ามรู้ค าม ามารถตามมาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับลูกเรื เข้ายามฝ่ายช่างกล
ตามภาคผน ก ๓ ตารางที่ เ - ๓/๔ ท้ายข้ บังคับนี้
่ นที่ ๕
ลูกเรื ชํานาญงานฝ่ายช่างกล
ข้ ๙๕ ผู้ ข ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค ามชํ า นาญลู ก เรื ชํ า นาญงานฝ่ า ยช่ า งกล
(rating as able seafarer engine) ต้ งคุณ มบัติน กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) มี ายุไม่ต่ําก ่า ิบแปดปีบริบูรณ์
(๒) มี คุ ณ มบั ติ ต ามข้ กํ า นด ํ า รั บ การ กประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค ามชํ า นาญ
ลูกเรื เข้ายามฝ่ายช่างกล
(๓) มีการปฏิบัติงานในทะเล ดังนี้
(๓.๑) มีการปฏิบัติงานในทะเลในฝ่ายช่างกลในเรื ที่มีขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐ กิโล ัตต์
รื มากก ่า ย่างน้ ย ิบ งเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรตาม (๒) รื
(๓.๒) มีการปฏิบัติงานในทะเลในฝ่ายช่างกลในเรื ที่มีขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐ กิโล ัตต์
รื มากก ่า ย่างน้ ย กเดื น ในขณะที่ถื ประกา นียบัตรตาม (๒) และผ่านการฝึก บรม ลัก ูตร
ลูกเรื ชํานาญงานฝ่ายช่างกลข งเรื เดินทะเลที่ได้รับการรับร ง
(๔) มี ค ามรู้ ค าม ามารถตามมาตรฐานค ามรู้ ค าม ามารถ ํ า รั บ ลู ก เรื ชํ า นาญงาน
ฝ่ายช่างกล ตามภาคผน ก ๓ ตารางที่ เ - ๓/๕ ท้ายข้ บังคับนี้
่ นที่ ๖
นายช่าง ิเลคทร เทคนิค ล
ข้ ๙๖ ผู้ ข ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค าม ามารถนายช่ า ง ิ เ ลคทร เทคนิ ค ล
(electro - technical officer) ต้ งมีคุณ มบัติน กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) มี ายุไม่ต่ําก ่า ิบแปดปีบริบูรณ์
(๒) ําเร็จการ ึก าขั้นพื้นฐานทั่ ไป ย่างน้ ย ิบ งปี รื เทียบเท่า
(๓) มีการฝึก บรม และมีการปฏิบัติงานในทะเล ดังนี้
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(๓.๑) ผ่านการฝึก บรมทัก ะงานช่าง (workshop skills training) และการปฏิบัติงาน
ในทะเลในฝ่ายช่างกลในเรื ที่มีขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า ที่มีระยะเ ลาทั้ง ง ่ นร มกัน
ย่างน้ ย ิบ งเดื น ซึ่งเป็น ่ น นึ่งข ง ลัก ูตรการ ึก า บรมที่ได้รับการรับร งและการปฏิบัติงาน
ในทะเลดัง กล่า ต้ งมีบัน ทึก การฝึก ปฏิบัติง านลงใน มุด บัน ทึก การฝึก (training record book
ย่างน้ ย กเดื น รื
(๓.๒) ผ่านการฝึก บรมทัก ะงานช่าง (workshop skills training) และการปฏิบัติงาน
ในทะเลในฝ่ายช่างกลในเรื ที่มีขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า ที่มีระยะเ ลาทั้ง ง ่ นร มกัน
ย่ า งน้ ย าม ิ บ กเดื น และในระยะเ ลาดั ง กล่ า ต้ งมี ก ารปฏิ บั ติ ง านในฝ่ า ยช่ า งกล ย่ า งน้ ย
าม ิบเดื น
(๔) ําเร็จการ ึก าและการฝึก บรม ลัก ูตรนายช่าง ิเลคทร เทคนิค ลที่ได้รับการรับร ง
ซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ําก ่าที่กํา นดในภาคผน ก ๓ ตารางที่ เ - ๓/๖ ท้ายข้ บังคับนี้
(๕) ผ่านการ ึก าและการฝึก บรม ลัก ูตรตามที่กํา นดไ ้ในข้ ๘๙ (๖)
(๖) มีค ามรู้ค าม ามารถตามมาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับนายช่าง ิเลคทร เทคนิค ล
ตามภาคผน ก ๓ ตารางที่ เ - ๓/๖ ท้ายข้ บังคับนี้
่ นที่ ๗
ลูกเรื ิเลคทร เทคนิค ล
ข้ ๙๗ ผู้ข ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญลูกเรื ิเลคทร เทคนิค ล (electro technical rating) ต้ งมีคุณ มบัติน กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) มี ายุไม่ต่ําก ่า ิบแปดปีบริบูรณ์
(๒) ําเร็จการ ึก าพื้นฐานทั่ ไป ย่างน้ ยเก้าปี รื เทียบเท่า
(๓) มีการปฏิบัติงานในทะเล รื การฝึก บรม ดังนี้
(๓.๑) มีการปฏิบัติงานในทะเลในฝ่ายช่างกลในเรื ที่มีขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐ กิโล ัตต์
ย่างน้ ย ิบ งเดื น รื
(๓.๒) ผ่ า นการฝึ ก บรม ลั ก ู ต รลู ก เรื ิ เ ล็ ค ทร เทคนิ ค ลที่ ไ ด้ รั บ การรั บ ร ง และ
มีการปฏิบัติงานในทะเลในฝ่ายช่างกลในเรื ที่มีขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า ย่างน้ ย กเดื น
รื
(๓.๓) มี ุ ฒิ ก าร ึ ก าเกี่ ย กั บ ไฟฟ้ า รื ิ เ ลคทร นิ ค ซึ่ ง ไม่ ต่ํ า ก ่ า มาตรฐานค ามรู้
ค าม ามารถตามภาคผน ก ๓ ตารางที่ เ - ๓/๗ ท้ายข้ บังคับนี้ และมีการปฏิบัติงานในทะเลในฝ่ายช่างกล
ในเรื ที่มีขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า ย่างน้ ย ามเดื น
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(๔) มีค ามรู้ค าม ามารถตามมาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับลูกเรื ิเลคทร เทคนิค ล
ตามภาคผน ก ๓ ตารางที่ เ - ๓/๗ ท้ายข้ บังคับนี้
มด ๔
พนักงาน ิทยุจีเ ็มดีเ เ
(GMDSS radio operator)
ข้ ๙๘ ผู้ข ประกา นียบัตรรับร งพนักงาน ิทยุจีเ ็มดีเ เ (GMDSS radio operator)
ต้ งมีคุณ มบัติน กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) มี ายุไม่ต่ําก ่า ิบแปดปีบริบูรณ์
(๒) ผ่านการฝึก บรม ลัก ูตรจีเ ็มดีเ เ (The Global Maritime Distress and Safety
System, GMDSS) ํา รับ General Operator Certificate (GOC) รื Restricted Operator
Certificate (ROC) ที่ได้รับการรับร งจาก ธิบดี รื คณะกรรมการกิจการกระจายเ ียง กิจการโทรทั น์
และกิจการโทรคมนาคมแ ่งชาติซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ําก ่าที่กํา นดในภาคผน ก ๔ ตารางที่ เ - ๔/๒
ท้ายข้ บังคับนี้
(๓) มีค ามรู้ค าม ามารถตามมาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับพนักงาน ิทยุจีเ ็มดีเ เ
(The Global Maritime Distress and Safety System, GMDSS) ํา รับ General Operator
Certificate (GOC) รื Restricted Operator Certificate (ROC) ซึ่งผ่านการประเมินจากกรมเจ้าท่า
รื คณะกรรมการกิ จ การกระจายเ ี ย ง กิ จ การโทรทั น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแ ่ ง ชาติ
ตามภาคผน ก ๔ ตารางที่ เ - ๔/๒ ท้ายข้ บังคับนี้
มด ๕
การฝึก บรมและ กประกา นียบัตร ํา รับผู้ทําการในเรื เฉพาะประเภท
(special training requirements for personnel on certain types of ships)
ข้ ๙๙ เรื เฉพาะประเภท ได้แก่
(๑) เรื บรรทุกน้ํามัน (oil tanker)
(๒) เรื บรรทุก ารเคมี (chemical tanker)
(๓) เรื บรรทุกก๊าซเ ล (gas tanker)
(๔) เรื บรรทุกคนโดย าร (passenger ship)
(๕) เรื บรรทุกคนโดย ารและยานพา นะล้ เลื่ น (Ro - Ro passenger ship)
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ข้ ๑๐๐ นายเรื นายประจําเรื และลูกเรื ซึ่งได้รับม บ มาย น้าที่รับผิดช บเกี่ย กับ ินค้า
(cargo) ุปกรณ์ทํางาน ินค้า (cargo equipment) รื คนโดย าร (passenger) ในเรื เฉพาะประเภทใด
ต้ งถื ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ รื ถื ประกา นียบัตรรับร งที่เ มาะ ม ํา รับเรื
เฉพาะประเภทนั้น
ข้ ๑๐๑ ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค ามชํ า นาญ รื ประกา นี ย บั ต รรั บ ร ง ํ า รั บ
เรื เฉพาะประเภท มีดังนี้
(๑) พื้นฐานเรื บรรทุกน้ํามันและ ารเคมี (basic training for oil and chemical tanker
cargo operations)
(๒) พื้นฐานเรื บรรทุกก๊าซเ ล (basic training for liquefied gas tanker cargo operations)
(๓) เรื บรรทุกน้ํามันชั้น ูง (advanced training for oil tanker cargo operations)
(๔) เรื บรรทุก ารเคมีชั้น ูง (advanced training for chemical tanker cargo operations)
(๕) เรื บรรทุกก๊าซเ ล ชั้น ูง (advanced training for liquefied gas tanker cargo operations)
(๖) การจัดการกลุ่มคนโดย าร (crowd management)
(๗) ค ามปล ดภัยข งคนโดย าร (safety training)
(๘) การจัดการ ภา ะ ิกฤตและพฤติกรรมมนุ ย์ (crisis management and human behavior)
(๙) ค ามปล ดภัยข งคนโดย าร ินค้าและตั เรื (passenger safety, cargo safety and
hull integrity)
่ นที่ ๑
ผู้ทําการในเรื บรรทุกน้ํามันและ ารเคมี
ข้ ๑๐๒ นายประจํ าเรื และลู กเรื ที่ไ ด้ รั บม บ มายใ ้ มี น้ า ที่ รับ ผิ ด ช บเกี่ย กั บ ิ น ค้ า
(cargo) ุปกรณ์ทํางาน ินค้า (Cargo equipment) ในเรื บรรทุกน้ํามัน รื เรื บรรทุก ารเคมี
ต้ งถื ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ รื ประกา นียบัตรรับร งพื้นฐานเรื บรรทุกน้ํามัน
และ ารเคมี
ข้ ๑๐๓ ผู้ข ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ รื ประกา นียบัตรรับร งพื้นฐาน
เรื บรรทุกน้ํามันและ ารเคมี (basic training for oil and chemical tanker cargo operations)
ต้ งมีคุณ มบัติน กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) มีคุณ มบัติตามข้ กํา นด ํา รับการ กประกา นียบัตรพื้นฐานค ามปล ดภัย และ
(๒) มีการปฏิบัติงานในทะเล รื การฝึก บรม ดังนี้
(๒.๑) มีการปฏิบัติงานในทะเลในเรื บรรทุกน้ํามัน รื ารเคมี ย่างน้ ย ามเดื นโดยได้
ทํา น้าที่เกี่ย ข้ งกับการปฏิบัติงานข งเรื และค ามปล ดภัยในการปฏิบัติงานในเรื ตามภาคผน ก ๕
ตารางที่ เ - ๕/๑ - ๑ - ๑ ท้ายข้ บังคับนี้ รื
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(๒.๒) ผ่านการฝึก บรม ลัก ูตรพื้นฐานเรื บรรทุกน้ํามันและ ารเคมีที่ได้รับการรับร ง
ซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ําก ่าที่กํา นดในภาคผน ก ๕ ตารางที่ เ - ๕/๑ - ๑ - ๑ ท้ายข้ บังคับนี้
ข้ ๑๐๔ นายเรื ต้นกล ต้นเรื ร งต้นกล ร มถึงผู้ทําการในเรื ในตําแ น่ง ื่น ๆ ที่มี น้าที่
รับผิดช บการบรรทุกขนถ่าย (loading and discharging) และดูแล ินค้าในขณะเดินทาง (care in transit)
รื ทําค าม ะ าดถัง ินค้า (tank cleaning) รื ปฏิบัติงาน ื่นเกี่ย กับ ินค้า (cargo - related operation)
ในเรื บรรทุ ก น้ํ า มั น ต้ งถื ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค ามชํ า นาญ รื ประกา นี ย บั ต รรั บ ร ง
เรื บรรทุกน้ํามันชั้น ูง (advanced training for oil tanker cargo operations)
ข้ ๑๐๕ ผู้ข ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ รื ประกา นียบัตรรับร งเรื บรรทุก
น้ํามันชั้น ูง (Advanced training for oil tanker cargo operations) ต้ งมีคุณ มบัติน กเ นื จาก
ที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) มี คุ ณ มบั ติ ต ามข้ กํ า นด ํ า รั บ การ กประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค ามชํ า นาญ
รื ประกา นียบัตรรับร ง พื้นฐานเรื บรรทุกน้ํามันและ ารเคมี
(๒) มีการปฏิบัติงานในทะเลในเรื บรรทุกน้ํามัน ย่างน้ ย ามเดื นในขณะที่ถื ประกา นียบัตร
ตาม (๑)
(๓) ผ่านการฝึก บรม ลัก ูตรเรื บรรทุกน้ํามันชั้น ูงที่ได้รับการรับร งซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ําก ่า
ที่กํา นดในภาคผน ก ๕ ตารางที่ เ - ๕/๑ - ๑ - ๒ ท้ายข้ บังคับนี้
ข้ ๑๐๖ นายเรื ต้นกล ต้นเรื ร งต้นกล ร มถึงผู้ทําการในเรื ในตําแ น่ง ื่น ๆ ที่มี น้าที่
รับผิดช บการบรรทุกขนถ่าย (loading and discharging) และดูแล ินค้าในขณะเดินทาง (care in transit)
รื ทําค าม ะ าดถัง ินค้า (tank cleaning) รื ปฏิบัติงาน ื่นเกี่ย กับ ินค้า (cargo - related operation)
ในเรื บรรทุก ารเคมี ต้ งถื ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ รื ประกา นียบัตรรับร ง
เรื บรรทุก ารเคมีชั้น ูง (advanced training for chemical tanker cargo operations)
ข้ ๑๐๗ ผู้ข ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ รื ประกา นียบัตรรับร งเรื บรรทุก
ารเคมีชั้น ูง (Advanced training for chemical tanker cargo operations) ต้ งมีคุณ มบัติ
น กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) มีคุณ มบัติตามข้ กํา นด ํา รับการ กประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ รื
ประกา นียบัตรรับร ง พื้นฐานเรื บรรทุกน้ํามันและ ารเคมี
(๒) มี ก ารปฏิ บั ติ ง านในทะเลในเรื บรรทุ ก ารเคมี ย่ า งน้ ย ามเดื นในขณะที่
ถื ประกา นียบัตรตาม (๑)
(๓) ผ่ า นการฝึ ก บรม ลั ก ู ต รเรื บรรทุ ก ารเคมี ชั้ น ู ง ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ ร งซึ่ ง มี ม าตรฐาน
ไม่ต่ําก ่าที่กํา นดในภาคผน ก ๕ ตารางที่ เ - ๕/๑ - ๑ - ๓ ท้ายข้ บังคับนี้
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่ นที่ ๒
ผู้ทําการในเรื บรรทุกก๊าซเ ล
ข้ ๑๐๘ นายประจําเรื และลูกเรื ที่ได้รับม บ มายใ ้มี น้าที่รับผิดช บ ินค้า (cargo)
ุปกรณ์ทํางาน ินค้า (cargo equipment) ในเรื บรรทุกก๊าซเ ล ต้ งถื ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้
ค ามชํานาญ รื ประกา นียบัตรรับร งพื้นฐานเรื บรรทุกก๊าซเ ล (basic training liquefied gas tanker
cargo operations)
ข้ ๑๐๙ ผู้ข ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ รื ประกา นียบัตรรับร งพื้นฐาน
เรื บรรทุกก๊าซเ ล (basic training liquefied gas tanker cargo operations) ต้ งมีคุณ มบัติ
น กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) มีคุณ มบัติตามข้ กํา นด ํา รับการ กประกา นียบัตรพื้นฐานค ามปล ดภัย และ
(๒) มีการปฏิบัติงานในทะเล รื การ บรม ดังนี้
(๒.๑) มีการปฏิบัติงานในเรื บรรทุกก๊าซเ ล ย่างน้ ย ามเดื น โดยทํา น้าที่เกี่ย ข้ ง
กับการปฏิบัติงานข งเรื และค ามปล ดภัยในการปฏิบัติงานในเรื บรรทุกก๊าซเ ล ตามภาคผน กที่ ๕
ตารางที่ เ - ๕/๑ - ๒ - ๑ ท้ายข้ บังคับนี้ รื
(๒.๒) ผ่ า นการฝึ ก บรม ลั ก ู ต รพื้ น ฐานเรื บรรทุ ก ก๊ า ซเ ล ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ ร ง
ซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ําก า่ ที่กํา นดในภาคผน ก ๕ ตารางที่ เ - ๕/๑ - ๒ - ๑ ท้ายข้ บังคับนี้
ข้ ๑๑๐ นายเรื ต้นกล ต้นเรื ร งต้นกล ร มถึงผู้ทําการในเรื ในตําแ น่ง ื่น ๆ ที่มี น้าที่
รับผิดช บการบรรทุกขนถ่าย ินค้า (loading and discharging) และดูแล ินค้าในขณะเดินทาง
(care in transit) รื ทําค าม ะ าดถัง ินค้า (tank cleaning) รื ปฏิบัติงาน ื่นเกี่ย กับ ินค้า
(cargo - related operation) ในเรื บรรทุกก๊าซเ ล ต้ งถื ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ
รื ประกา นียบัตรรับร งเรื บรรทุกก๊าซเ ล ชั้น ูง (advanced training for liquefied gas tanker
cargo operations)
ข้ ๑๑๑ ผู้ข ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ รื ประกา นียบัตรรับร งเรื บรรทุก
ก๊าซเ ล ชั้น ูง (advanced training for liquefied gas tanker cargo operations) ต้ งมีคุณ มบัติ
น กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) มีคุณ มบัติตามข้ กํา นด ํา รับการ กประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ รื
ประกา นียบัตรรับร ง พื้นฐานเรื บรรทุกก๊าชเ ล
(๒) มี ก ารปฏิ บั ติ ง านในทะเลในเรื บรรทุ ก ก๊ า ชเ ล ย่ า งน้ ย ๓ เดื น ในขณะที่
ถื ประกา นียบัตรตาม (๑)
(๓) ผ่า นการฝึก บรม ลัก ู ต รเรื บรรทุก ก๊ าซเ ล ชั้ น ู ง ที่ ได้ รั บ การรับ ร งซึ่ ง มีม าตรฐาน
ไม่ต่ําก ่าที่กํา นดในภาคผน ก ๕ ตารางที่ เ - ๕/๑ - ๒ - ๒ ท้ายข้ บังคับนี้
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่ นที่ ๓
ผู้ทําการในเรื บรรทุกคนโดย าร
ข้ ๑๑๒ นายเรื นายประจําเรื ร มถึงผู้ทําการในเรื ในตําแ น่ง ื่นที่ถูกกํา นดใ ้มี น้าที่
ประจํา ถานีร มพล (muster lists) ในการช่ ยเ ลื คนโดย ารใน ถานการณ์ฉุกเฉิน (emergency situations)
ในเรื บรรทุกคนโดย ารต้ งถื ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ รื ประกา นียบัตรรับร ง
การจัดการกลุ่มคนโดย าร (crowd management)
ข้ ๑๑๓ ผู้ ข ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค ามชํ า นาญ รื ประกา นี ย บั ต รรั บ ร ง
การจัดการกลุ่มคนโดย าร (crowd management) ต้ งมีคุณ มบัติตามที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ และ
ต้ งผ่านการฝึก บรม ลัก ูตรการจัดการกลุ่มคนโดย าร (crowd management) ที่ได้รับการรับร ง
ซึ่ง ย่างน้ ยต้ งมีเนื้ าเกี่ย กับค ามตระ นักรู้ในแผนการจัดการและค บคุม ุปกรณ์ช่ ยชี ิตในเรื
(life - saving appliance and control plan) การช่ ยเ ลื นําพาคนโดย ารไปยัง ถานีร มพล
และ ถานี ละเรื (muster and embarkation station) ร มทั้ง ิธีการร มพล (mustering procedure)
ข้ ๑๑๔ ผู้ซึ่งได้รับม บ มายใ ้มี น้าที่ปฏิบัติงานบริการคนโดย าร (direct service)
บริเ ณที่จัดไ ้ ํา รับผู้โดย ารในเรื บรรทุกคนโดย าร ต้ งถื ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ
รื ประกา นียบัตรรับร ง ค ามปล ดภัยข งคนโดย าร (safety training)
ข้ ๑๑๕ ผู้ข ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ รื ประกา นียบัตรรับร งค ามปล ดภัย
ข งคนโดย าร (safety training) ต้ งมีคุณ มบัติตามที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ และต้ งผ่านการฝึก บรม
ลัก ูตรค ามปล ดภัยข งคนโดย าร (safety training) ที่ได้รับการรับร งซึ่ง ย่างน้ ยต้ งมีเนื้ า
เกี่ย กับการ ื่ าร (communication) กับคนโดย ารใน ถานการณ์ฉุกเฉิน (emergency) ิธีการใช้
ุปกรณ์ช่ ยชี ิต (life - saving appliances) ร มทั้ง ิธีการ ละเรื (embarkation procedure)
ข้ ๑๑๖ นายเรื ต้นเรื ต้นกล ร งต้นกล ร มถึงผู้ทําการในเรื ตําแ น่ง ื่นที่ถูกกํา นด
ใ ้มี น้าที่ประจํา ถานีร มพล (muster list) และได้รับม บ มายใ ้รับผิดช บค ามปล ดภัยข ง
คนโดย ารใน ถานการณ์ฉุกเฉินในเรื บรรทุกคนโดย ารต้ งถื ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ
รื ประกา นียบัตรรับร งการจัดการ ภา ะ ิกฤตและพฤติกรรมมนุ ย์ (crisis management and
human behavior)
ข้ ๑๑๗ ผู้ข ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ รื ประกา นียบัตรรับร งการจัดการ
ภา ะ ิกฤตและพฤติกรรมมนุ ย์ (crisis management and human behavior) ต้ งมีคุณ มบัติ
ตามที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ และต้ งผ่านการฝึก บรม ลัก ูตรการจัดการ ภา ะ ิกฤตและพฤติกรรมมนุ ย์
(crisis management and human behavior) ที่ได้รับการรับร งซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ําก ่าที่กํา นด
ในภาคผน ก ๕ ตารางที่ เ - ๕/๒ ท้ายข้ บังคับนี้
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ข้ ๑๑๘ นายเรื ต้นเรื ต้นกล ร งต้นกล ร มถึงผู้ทําการในเรื ในตําแ น่ง ื่นที่ได้รับ
ม บ มายใ ้มี น้า ที่เ กี่ย กับ การขึ้น ลงเรื ข งคนโดย าร รื การขนถ่า ย ิน ค้า (loading and
discharging cargo) รื การจัดเก็บ ินค้า (securing cargo) รื การปิดช่ งเปิดตั เรื (closing hull
opening) ํา รับเรื บรรทุกโดย ารและล้ เลื่ น (ro - ro passenger ships) ต้ งถื ประกา นียบัตร
แ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ รื ประกา นียบัตรรับร ง ค ามปล ดภัยข งคนโดย าร ินค้าและตั เรื
(passenger safety, cargo safety and hull integrity)
ข้ ๑๑๙ ผู้ข ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ รื ประกา นียบัตรรับร งค ามปล ดภัย
ข งคนโดย าร ินค้าและตั เรื (passenger safety, cargo safety and hull integrity) ต้ งมี
คุณ มบัติตามที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ และต้ งผ่านการฝึก บรม ลัก ูตรค ามปล ดภัยข งคนโดย าร ินค้า
และตั เรื (passenger safety, cargo safety and hull integrity) ที่ได้รับการรับร งซึ่ง ย่างน้ ย
ต้ งมีเ นื้ าเกี่ย กับ ิธีก ารขนถ่า ยและการขึ้น ลง (loading and embarkation procedure)
การบรรทุก ินค้า ันตราย (carriage of dangerous goods) การจัดเก็บ ินค้า (securing cargo)
การคําน ณค ามทรงตั ทริม และค ามเค้น (stability, trim and stress calculation) การเปิด ปิด
และผนึกช่ งเปิดตั เรื (opening, closing and securing hull opening) และการ ังเกต ภาพบรรยากา
ข งดาดฟ้าบรรทุก ินค้าล้ เลื่ น (ro - ro deck atmosphere)
มด ๖
การปฏิบัติ น้าที่เกี่ย กับ ถานการณ์ฉุกเฉิน ค ามปล ดภัยในการทํางาน
การรัก าค ามปล ดภัย การรัก าพยาบาล และการช่ ยชี ิต
(emergency, occupational safety, security, medical care and survival functions)
่ นที่ ๑
ข้ กํา นด าํ รับการฝึกค ามคุ้นเคยกับการทําการในเรื พื้นฐานค ามปล ดภัย
(safety familiarization, basic training)
ข้ ๑๒๐ ผู้ทําการในเรื ทุกตําแ น่งต้ ง
(๑) ได้รับการฝึกค ามคุ้นเคยด้านค ามปล ดภัย ํา รับการทําการในเรื (safety familiarization)
ตามที่ ธิบดีกํา นด
(๒) ได้รับการฝึก บรม ลัก ูตรพื้นฐานค ามปล ดภัย (basic training)
ข้ ๑๒๑ ผู้ได้รับการฝึก บรม ลัก ูตรพื้นฐานค ามปล ดภัย (basic training) ต้ งถื
ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ (CoP) เพื่ แ ดง ่าผู้ถื ประกา นียบัตรได้ผ่านการฝึก บรมพื้นฐาน
ดังกล่า ยกเ ้นผู้ถื ประกา นียบัตรนายเรื และนายประจําเรื ที่กํา นดใ ้ ลัก ูตรนี้เป็นคุณ มบัติ
ในการข กประกา นียบัตรนั้น
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ข้ ๑๒๒ การฝึก บรม ลัก ูตรพื้นฐานค ามปล ดภัย (basic training) ํา รับผู้ทําการในเรื
ทุกตําแ น่ง ต้ งประก บด้ ย ลัก ูตร ดังต่ ไปนี้
(๑) การดํารงชีพในทะเล (personal survival techniques)
(๒) การป้ งกันและการดับไฟ (fire prevention and fire fighting)
(๓) การปฐมพยาบาลเบื้ งต้น (elementary first aid)
(๔) ค ามปล ดภัยข งบุคคลและค ามรับผิดช บต่ ังคม (personal safety and social
responsibilities)
รายละเ ียดข ง ลัก ูตรตาม รรค นึ่งใ ้เป็นไปตามภาคผน ก ๖ ตารางที่ เ - ๖/๑ - ๑
ตารางที่ เ - ๖/๑ - ๒ ตารางที่ เ - ๖/๑ - ๓ และตารางที่ เ - ๖/๑ - ๔ ท้ายข้ บังคับนี้
ข้ ๑๒๓ ผู้ข ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญพื้นฐานค ามปล ดภัย (basic training)
ต้ งมีคุณ มบัติน กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) มี ายุไม่ต่ําก ่า ิบ กปีบริบูรณ์
(๒) ผ่านการฝึก บรม ลัก ูตรพื้นฐานค ามปล ดภัย (basic training) ที่ได้รับการรับร ง
่ นที่ ๒
ข้ กํา นด ํา รับการปฏิบัติ น้าที่กับเรื ชูชีพ เรื ช่ ยชี ิตและเรื เร็ ช่ ยชี ิต
(survival craft, rescue boats and fast rescue boats)
ข้ ๑๒๔ ผู้ทํ า การในเรื ที ่ไ ด้ร ับ ม บ มายใ ้ป ฏิบ ัต ิ น้า ที ่ป ล่ ย รื ประจํ า เรื ชูช ีพ
(survival craft) รื เรื ช่ ยชี ิตที่ไม่ใช่เรื เร็ ช่ ยชี ิต (rescue boats other than fast rescue boats)
ต้ งถื ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค ามชํ า นาญเรื ชู ชี พ และเรื ช่ ยชี ิ ต ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ รื เร็ ช่ ยชี ิ ต
(survival craft and rescue boats other than fast rescue boats)
ข้ ๑๒๕ ผู้ข ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญเรื ชูชีพและเรื ช่ ยชี ิตที่ไม่ใช่เรื เร็
ช่ ยชี ิต (survival craft and rescue boats other than fast rescue boats) ต้ งมีคุณ มบัติ
น กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) มี ายุไม่ต่ําก ่า ิบแปดปีบริบูรณ์
(๒) มีการปฏิบัติงานในทะเลในเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า ย่างน้ ย กเดื น
(๓) ผ่านการฝึก บรม ลัก ูตรเรื ชูชีพและเรื ช่ ยชี ิตที่ไม่ใช่เรื เร็ ช่ ยชี ิตที่ได้รับการรับร ง
ซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ําก ่าที่กํา นดในภาคผน ก ๖ ตารางที่ เ - ๖/๒ - ๑ ท้ายข้ บังคับนี้
ข้ ๑๒๖ ผู้ข ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญเรื เร็ ช่ ยชี ิต (fast rescue boats)
ต้ งมีคุณ มบัติน กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) ถื ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค ามชํ า นาญเรื ชู ชี พ และเรื ช่ ยชี ิ ต ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ รื เร็
ช่ ยชี ิต และ
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(๒) ผ่ า นการฝึ ก บรม ลั ก ู ต รเรื เร็ ช่ ยชี ิ ต ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ ร งซึ่ ง มี ม าตรฐานไม่ ต่ํ า ก ่ า
ที่กํา นดในภาคผน ก ๖ ตารางที่ เ - ๖/๒ - ๒ ท้ายข้ บังคับนี้
่ นที่ ๓
ข้ กํา นด าํ รับการปฏิบัติ น้าที่ค บคุมการดับไฟ
(fire fighting)
ข้ ๑๒๗ ผู้ ทํ า การในเรื ที่ ไ ด้ รั บ ม บ มายใ ้ ป ฏิ บั ติ น้ า ที่ ค บคุ ม การดั บ ไฟต้ งผ่ า น
การฝึก บรม ลัก ูตรการดับไฟชั้น ูง (advanced fire fighting) และผู้ทําการในเรื ที่ได้รับม บ มาย
ใ ้ ป ฏิ บั ติ น้ า ที่ ค บคุ ม การดั บ ไฟต้ งถื ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค ามชํ า นาญการดั บ ไฟชั้ น ู ง
(advanced fire fighting) ยกเ ้นผู้ถื ประกา นียบัตรนายเรื และนายประจําเรื ที่กํา นดใ ้ ลัก ูตรนี้
เป็นคุณ มบัติในการข กประกา นียบัตรนั้น
ข้ ๑๒๘ ผู้ข ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญการดับไฟชั้น ูง (advanced fire fighting)
ต้ งมีคุณ มบัติน กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) มี ายุไม่ต่ําก ่า ิบแปดปีบริบูรณ์
(๒) ผ่านการฝึก บรม ลัก ูตรการดับไฟชั้น ูงที่ได้รับการรับร งซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ําก ่าที่กํา นด
ในภาคผน ก ๖ ตารางที่ เ - ๖/๓ ท้ายข้ บังคับนี้
่ นที่ ๔
ข้ กํา นด ํา รับการปฏิบัติ น้าที่ปฐมพยาบาลในเรื และรัก าพยาบาลในเรื
(medical first aid and medical care)
ข้ ๑๒๙ ผู้ทําการในเรื ที่ได้รับม บ มายใ ้ปฏิบัติ น้าที่ปฐมพยาบาลในเรื (medical first aid)
ต้ งถื ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญการปฐมพยาบาลในเรื (medical first aid) ยกเ ้น
ผู ้ถ ื ประกา นีย บัต รนายเรื และนายประจํ า เรื ที ่กํ า นดใ ้ ลัก ูต รการปฐมพยาบาลในเรื
(medical first aid) เป็นคุณ มบัติในการข กประกา นียบัตรนั้น
ข้ ๑๓๐ ผู้ข ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญการปฐมพยาบาลในเรื (medical first aid)
ต้ งมีคุณ มบัติน กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) มี ายุไม่ต่ําก ่า ิบแปดปีบริบูรณ์
(๒) ผ่านการฝึก บรม ลัก ูตรการปฐมพยาบาลในเรื ที่ได้รับการรับร งซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ําก ่า
ที่กํา นดในภาคผน ก ๖ ตารางที่ เ - ๖/๔ - ๑ ท้ายข้ บังคับนี้
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ข้ ๑๓๑ ผู้ ทํ า การในเรื ที่ ไ ด้ รั บ ม บ มายใ ้ ป ฏิ บั ติ น้ า ที่ ใ นการรั ก าพยาบาลในเรื
(medical care) ต้ งถื ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญการรัก าพยาบาลในเรื (medical care)
ยกเ ้นนายเรื ต้นเรื ที่กํา นดใ ้ ลัก ูตรการรัก าพยาบาลในเรื (medical care) เป็นคุณ มบัติ
ในการข กประกา นียบัตรนั้น
ข้ ๑๓๒ ผู้ข ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญการรัก าพยาบาลในเรื (medical care)
ต้ งมีคุณ มบัติน กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) ายุไม่ต่ําก ่า ิบแปดปีบริบูรณ์
(๒) ผ่ า นการฝึ ก บรม ลั ก ู ต รการรั ก าพยาบาลในเรื ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ ร งซึ่ ง มี ม าตรฐาน
ไม่ต่ําก ่าที่กํา นดในภาคผน ก ๖ ตารางที่ เ - ๖/๔ - ๒ ท้ายข้ บังคับนี้
่ นที่ ๕
ข้ กํา นด าํ รับการปฏิบัติ น้าที่นายงานรัก าค ามปล ดภัยประจําเรื
(ship security officers)
ข้ ๑๓๓ ผู้ทําการในเรื ที่ได้รับม บ มายใ ้ปฏิบัติ น้าที่นายงานรัก าค ามปล ดภัยประจําเรื
(ship security officers) ต้ งถื ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญนายงานรัก าค ามปล ดภัย
ประจําเรื (ship security officers)
ข้ ๑๓๔ ผู้ข ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญนายงานรัก าค ามปล ดภัยประจําเรื
(ship security officers) ต้ งมีคุณ มบัติน กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) มี ายุไม่ต่ําก ่า ิบแปดปีบริบูรณ์
(๒) มีการปฏิบัติงานในทะเลในเรื ขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า ย่างน้ ย ิบ งเดื น
(๓) ผ่านการฝึก บรม ลัก ูตรนายงานรัก าค ามปล ดภัยประจําเรื ที่ได้รับการรับร งซึ่งมี
มาตรฐานไม่ต่ําก ่าที่กํา นดในภาคผน ก ๖ ตารางที่ เ - ๖/๕ ท้ายข้ บังคับนี้
่ นที่ ๖
ข้ กํา นด าํ รับการฝึกค ามคุ้นเคยเกี่ย กับการรัก าค ามปล ดภัย
(security–related training)
ข้ ๑๓๕ ผู้ทําการในเรื ทุกตําแ น่งต้ ง
(๑) ได้ร ับ การฝึก ค ามคุ ้น เคยด้า นการรัก าค ามปล ดภัย ํ า รับ การทํ า การในเรื
(security familiarization) ตามที่ ธิบดีกํา นด
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(๒) ได้รับการฝึก บรม ลัก ูตรพื้นฐานการรัก าค ามปล ดภัยในเรื (security awareness)
ที่ได้รับการรับร งซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ําก ่าที่กํา นดในภาคผน ก ๖ ตารางที่ เ - ๖/๖ - ๑ ท้ายข้ บังคับนี้
ข้ ๑๓๖ ผู้ได้รับการฝึก บรม ลัก ูตรพื้นฐานการรัก าค ามปล ดภัยในเรื (security awareness)
ต้ งถื ประกา นียบัต รแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ (CoP) เพื่ แ ดง ่า ผู้ถื ประกา นีย บัต รได้ผ่า น
การฝึก บรมพื้นฐานดังกล่า
ข้ ๑๓๗ ผู้ข ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญพื้นฐานการรัก าค ามปล ดภัยในเรื
(security awareness) ต้ งมีคุณ มบัติน กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒ ดังนี้
(๑) มี ายุไม่ต่ําก ่า ิบ กปีบริบูรณ์ และ
(๒) ผ่านการฝึก บรม ลัก ูตรพื้นฐานการรัก าค ามปล ดภัยในเรื ที่ได้รับการรับร งซึ่งมี
มาตรฐานไม่ต่ําก ่าที่กํา นดในภาคผน ก ๖ ตารางที่ เ - ๖/๖ - ๑ ท้ายข้ บังคับนี้
ข้ ๑๓๘ ผู้ ทํ า การในเรื ที่ ไ ด้ รั บ ม บ มายใ ้ ป ฏิ บั ติ น้ า ที่ รั ก าค ามปล ดภั ย ประจํ า เรื
(security duties) ต้ งถื ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญเจ้า น้าที่รัก าค ามปล ดภัย
ประจําเรื (seafarers with designated security duties)
ข้ ๑๓๙ ผู้ข ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญเจ้า น้าที่รัก าค ามปล ดภัยประจําเรื
(seafarers with designated security duties) ต้ งมีคุณ มบัติน กเ นื จากที่กํา นดไ ้ในข้ ๓๒
ดังนี้
(๑) มี ายุไม่ต่ําก ่า ิบแปดปีบริบูรณ์ และ
(๒) ผ่านการฝึก บรม ลัก ูตรเจ้า น้าที่รัก าค ามปล ดภัยประจําเรื ที่ได้รับการรับร ง
ซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ําก ่าที่กํา นดในภาคผน ก ๖ ตารางที่ เ - ๖/๖ - ๒ ท้ายข้ บังคับนี้
บทเฉพาะกาล
ข้ ๑๔๐ ผู้ถื ประกา นียบัตรที่ ก รับร ง รื ต่ ายุใ ้ตามข้ บังคับกรมเจ้าท่า ่าด้ ย
การฝึก บรม การ บค ามรู้และการ กประกา นียบัตรผู้ทําการในเรื พ. . ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ซึ่งมีผลใช้ได้ ยู่ก่ น ันที่ข้ บังคับนี้ใช้บังคับ ใ ้ถื ่าเป็นประกา นียบัตรที่ ก รับร ง รื ต่ ายุ
ตามข้ บังคับนี้ และใ ้มี ิทธิทําการในตําแ น่งที่เทียบได้กับข้ บังคับนี้ตามที่กํา นดในตารางเปรียบเทียบ
ระดับชั้นประกา นียบัตรฝ่ายเดินเรื และฝ่ายช่างกลตามภาคผน ก ๑ ตารางที่ ๔ และตารางที่ ๕
ท้ายข้ บังคับนี้ จนก ่าจะ ิ้น ายุประกา นียบัตร แต่ทั้งนี้ไม่เกิน ันที่ ๓๑ ธัน าคม พ. . ๒๕๕๙
ในกรณี ที่ ผู้ ถื ประกา นี ย บั ต รตาม รรค นึ่ ง ที่ ิ้ น ายุ ก่ น ั น ที่ ๓๑ ธั น าคม ๒๕๕๙
ประ งค์จะต่ ายุประกา นียบัตรใ ้มี ิทธิข ต่ ายุตาม ลักเกณฑ์ที่กํา นดในข้ บังคับกรมเจ้าท่า
่ า ด้ ยการฝึ ก บรม การ บค ามรู้ แ ละการ กประกา นี ย บั ต รผู้ ทํ า การในเรื พ. . ๒๕๔๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ใ ้มี ิทธิทําการในตําแ น่งดังกล่า ได้ไม่เกิน ันที่ ๓๑ ธัน าคม ๒๕๕๙
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ในกรณี ที่ ผู้ ถื ประกา นี ย บั ต รตาม รรค นึ่ ง และ รรค งมี ายุ ป ระกา นี ย บั ต รพ้ น ั น ที่
๓๑ ธั น าคม ๒๕๕๙ จะใช้ ิทธิ ทําการในตํ าแ น่ง ดังกล่ า ได้ เมื่ ผ่า นการ ึก าและการฝึ ก บรม
ลั ก ู ต รปรั บ ระดั บ ค ามรู้ เ พื่ ใ ้ เ ป็ น ไปตามข้ บั ง คั บ นี้ ทั้ ง นี้ ต ามที่ ธิ บ ดี กํ า นด และใ ้ ผู้ นั้ น นํ า
ประกา นียบัตรเดิมพร้ ม ลักฐานการฝึก บรม ลัก ูตรดังกล่า มาใ ้ ธิบดี กประกา นียบัตรใ ม่
ข้ ๑๔๑ บรรดาผู้ ที่ ํ า เร็ จ การ ึ ก า รื การฝึ ก บรมตาม ลั ก ู ต รที่ ไ ด้ รั บ การรั บ ร ง
ตามมาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ตามข้ บังคับกรมเจ้าท่า ่าด้ ยการฝึก บรม การ บค ามรู้และ
การ กประกา นียบัตรผู้ทําการในเรื พ. . ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยู่ก่ น ันที่ข้ บังคับนี้ใช้บังคับ
ใ ้มี ิทธิข ก รื รับร งประกา นียบัตรตามข้ บังคับกรมเจ้าท่าฉบับดังกล่า แต่ทั้งนี้จะใช้ ิทธิ
ทําการในตําแ น่งที่เทียบได้กับข้ บังคับนี้ ตามที่กํา นดในตารางเปรียบเทียบระดับชั้นประกา นียบัตร
ฝ่ายเดินเรื และฝ่ายช่างกลตามภาคผน ก ๑ ตารางที่ ๔ และตารางที่ ๕ ท้ายข้ บังคับนี้ได้ไม่เกิน
ันที่ ๓๑ ธัน าคม พ. . ๒๕๕๙ และใ ้นําค ามในข้ ๑๔๐ รรค ามมาใช้บังคับ
ข้ ๑๔๒ ใ ้ ถาน ึ ก าฝึ ก บรมที่ ไ ด้ รั บ การรั บ ร ง ลั ก ู ต รการ ึ ก าและ ลั ก ู ต ร
การฝึก บรมมาก่ นข้ บังคับนี้ ต้ งปรับปรุงและยื่นข รับร ง ลัก ูตร และรับร ง ถาน ึก าฝึก บรม
ใ ้เป็นไปตามข้ กํา นดข งข้ บังคับนี้
ข้ ๑๔๓ บรรดา ถาบั น ึ ก าฝึ ก บรมร มทั้ ง ลั ก ู ต รที่ ไ ด้ รั บ การรั บ ร งตามข้ บั ง คั บ
กรมเจ้าท่า ่าด้ ยการฝึก บรม การ บค ามรู้และการ กประกา นียบัตรผู้ทําการในเรื พ. . ๒๕๔๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยู่ก่ น ันที่ข้ บังคับนี้ใช้บังคับ ใ ้ถื ่าเป็น ถาบัน ึก าฝึก บรมและ ลัก ูตร
ที่ได้รับการรับร งตามข้ บังคับนี้
ลัก ูตรที่ได้รับการรับร งตาม รรค นึ่งใ ้ใช้ในการ ึก า รื การฝึก บรมต่ ไปได้เฉพาะ
ผู้ที่เริ่มการ ึก า รื การฝึก บรมก่ น ันที่ข้ บังคับนี้ใช้บังคับ
ใ ้ ถาน ึ ก าฝึ ก บรมปรั บ ปรุ ง ลั ก ู ต รใ ้ เ ป็ น ไปตามข้ บั ง คั บ นี้ และต้ งยื่ น ข รั บ ร ง
ถาน ึก าฝึก บรมและ ลัก ูตรการ ึก าและ ลัก ูตรการฝึก บรมภายในร้ ยแปด ิบ ันนับแต่ ันที่
ข้ บังคับนี้ใช้บังคับ
ข้ ๑๔๔ บรรดาผู้ ที่ ํ า เร็ จ การ ึ ก า รื การฝึ ก บรมตาม ลั ก ู ต รที่ ไ ด้ รั บ การรั บ ร ง
ตามมาตรฐานค ามรู้ ค าม ามารถ ตามข้ บั ง คั บ กรมเจ้ า ท่ า ่ า ด้ ยการฝึ ก บรม การ บค ามรู้
และการ กประกา นียบัตรผู้ทําการในเรื พ. . ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยู่ก่ น ันที่ข้ บังคับนี้ใช้บังคับ
ใ ้มี ิทธิข ก รื รับร งประกา นียบัตรตามข้ บังคับกรมเจ้าท่าฉบับดังกล่า แต่ทั้งนี้จะใช้ ิทธิ
ทําการในตําแ น่งที่เทียบได้กับข้ บังคับนี้ตามที่กํา นดในตารางเปรียบเทียบระดับชั้นประกา นียบัตร
ฝ่ายเดินเรื และฝ่ายช่างกลตามภาคผน ก ๑ ตารางที่ ๔ และตารางที่ ๕ ท้ายข้ บังคับนี้ได้ไม่เกิน
ันที่ ๓๑ ธัน าคม พ. . ๒๕๕๙
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บรรดาผู้ ที่ ํ า เร็ จ การ ึ ก า รื การฝึ ก บรมตาม ลั ก ู ต รที่ ไ ด้ รั บ การรั บ ร งตามมาตรฐาน
ค ามรู้ค าม ามารถ ในข้ บังคับกรมเจ้าท่า ่าด้ ยการฝึก บรม การ บค ามรู้และการ กประกา นียบัตร
ผู้ทําการในเรื พ. . ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยู่ก่ น ันที่ข้ บังคับนี้ใช้บังคับ ใ ้ถื ่า ําเร็จ
การ ึ ก า รื การฝึ ก บรมตาม ลั ก ู ต รที่ ไ ด้ รั บ การรั บ ร งตามข้ บั ง คั บ นี้ ากประ งค์ จ ะข รั บ
ประกา นียบัตรตามข้ บังคับนี้ ต้ งผ่านการ ึก าและการฝึก บรม ลัก ูตรปรับระดับค ามรู้เพื่ ใ ้เป็นไป
ตามข้ บังคับนี้ ทั้งนี้ตามที่ ธิบดีกํา นด
ข้ ๑๔๕ บรรดา ถานพยาบาลและแพทย์ ที่ ไ ด้ รั บ ร งตามข้ บั ง คั บ กรมเจ้ า ท่ า ่ า ด้ ย
การฝึก บรม การ บค ามรู้และการ กประกา นียบัตรผู้ทําการในเรื พ. . ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ยู่ก่ น ันที่ข้ บังคับนี้ใช้บังคับ ใ ้ถื ่าเป็น ถานพยาบาลและแพทย์ที่ได้รับร งตามข้ บังคับนี้
ใ ้ ถานพยาบาลตาม รรค นึ่งจัดใ ้มีและปรับปรุง ิธีดําเนินการใ ้เป็นไปตาม น้าที่ที่กํา นดไ ้
ในข้ บังคับนี้ ภายใน นึ่งปีนับแต่ ันที่ข้ บังคับนี้ใช้บังคับ
ข้ ๑๔๖ บรรดาประกา นียบัตร ุขภาพที่ กใ ้ตามข้ บังคับกรมเจ้าท่า ่าด้ ยการฝึก บรม
การ บค ามรู้และการ กประกา นียบัตรผู้ทําการในเรื พ. . ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยู่ก่ น
ันที่ข้ บังคับนี้ใช้บังคับ ใ ้ถื ่าเป็นประกา นียบัตร ุขภาพที่ กตามข้ บังคับนี้
ข้ ๑๔๗ บรรดา นัง ื คนประจําเรื นัง ื ัญญาคนประจําเรื และ มุดบันทึกการฝึก
ที่ได้จัดทําขึ้นก่ น ันที่ข้ บังคับนี้ใช้บังคับ ใ ้ใช้เป็น นัง ื คนประจําเรื นัง ื ัญญาคนประจําเรื
และ มุดบันทึกการฝึกตามข้ บังคับนี้จนก ่าจะ มด ายุ
ข้ ๑๔๘ บรรดาระเบียบ ข้ บังคับ รื การ นุมัติข ง ธิบดี รื คณะกรรมการที่ กตามค าม
ในข้ บังคับกรมเจ้าท่า ่าด้ ยการฝึก บรม การ บค ามรู้และการ กประกา นียบัตรผู้ทําการในเรื
พ. . ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับ ยู่ก่ น ันที่ข้ บังคับนี้ใช้บังคับ ใ ้คงใช้บังคับต่ ไปเท่าที่
ไม่ขัด รื แย้งกับบทแ ่งข้ บังคับนี้ จนก ่าจะมีระเบียบ รื การ นุมัติข งคณะกรรมการ รื คํา ั่ง
ข ง ธิบดีที่ กตามข้ บังคับนี้ในเรื่ งนั้น ๆ ใช้บังคับ
ข้ ๑๔๙ บรรดาคํ า ข ตามข้ บั ง คั บ กรมเจ้ า ท่ า ่ า ด้ ยการฝึ ก บรม การ บค ามรู้
และการ กประกา นียบัตรผู้ทําการในเรื พ. . ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยู่ที่ได้ยื่นไ ้ก่ น ันที่
ข้ บั ง คั บ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ และยั ง ยู่ ใ นระ ่ า งการพิ จ ารณาข งเจ้ า น้ า ที่ ใ ้ ถื ่ า เป็ น คํ า ข นุ ญ าต
ตามข้ บั ง คั บ นี้ ในกรณี ที่ คํ า ข ดั ง กล่ า มี ข้ ค ามแตกต่ า งไปจากคํ า ข นุ ญ าตตามข้ บั ง คั บ นี้
ใ ้เจ้า น้าที่ที่เกี่ย ข้ งมี ํานาจ ั่งใ ้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามค ามจําเป็นเพื่ ใ ้เป็นไปตามข้ บังคับนี้
ประกา ณ ันที่ ๔ กันยายน พ. . ๒๕๕๗
จุ า ุขมานพ
ธิบดีกรมเจ้าท่า

๑
ภาค น
ตารางที่ ๑
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ํา รับประกา นียบัตรฝ่ายเดินเรื
ร า น ตร า น ร
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

(๖)

(๗)

(๘)

(๙)
(๑๐)

ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนายเรื ข งเรื กลเดินทะเล
ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกร รื มากก ่า (Master on ships of 3,000
gross tonnage or more)
ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนายเรื ข งเรื กลเดินทะเล
ขนาด ๕๐๐-๓,๐๐๐ ตันกร (Master on ships of between 500
and 3,000 gross tonnage)
ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถต้นเรื ข งเรื กลเดินทะเล
ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกร รื มากก ่า (Chief mate on ships of 3,000
gross tonnage or more)
ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถต้นเรื ข งเรื กลเดินทะเล
ขนาด ๕๐๐-๓,๐๐๐ ตันกร (Chief mate on ships of between
500 and 3,000 gross tonnage)
ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนายเรื ข งเรื กลเดินทะเล
ใกล้ฝั่ง ขนาด ๕๐๐-๓,๐๐๐ ตันกร (Master on ships of between
500 and 3,000 gross tonnage engaged on near-coastal
voyages)
ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถต้นเรื ข งเรื กลเดินทะเล
ใกล้ฝั่ง ขนาด ๕๐๐-๓,๐๐๐ ตันกร (Chief mate on ships of
between 500 and 3,000 gross tonnage engaged on nearcoastal voyages)
ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนายประจําเรื ฝ่ายเดินเรื
ข งเรื กลเดินทะเล ขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า (Officer in
charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage
or more)
ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนายประจําเรื ฝ่ายเดินเรื
ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า (Officer
in charge of a navigational watch on ships of 500 gross
tonnage or more engaged on near-coastal voyages)
ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนายเรื ข งเรื กลเดินทะเล
ใกล้ฝั่ง ขนาดต่ําก ่า ๕๐๐ ตันกร (Master on ships of less than
500 gross tonnage engaged on near-coastal voyages)
ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนายประจําเรื ข งเรื กลเดิน
ทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ําก ่า ๕๐๐ ตันกร (Officer in charge of a
navigational watch on ships of less than 500 gross tonnage
engaged on near-coastal voyages)

คา รรม น ม คา
๗๐๐ บาท

า น าร
า นน าร
๔,๓๐๐ บาท

๗๐๐ บาท

๔,๓๐๐ บาท

๗๐๐ บาท

๔,๓๐๐ บาท

๗๐๐ บาท

๓,๓๐๐ บาท

๗๐๐ บาท

๓,๓๐๐ บาท

๗๐๐ บาท

๒,๗๐๐ บาท

๗๐๐ บาท

๒,๗๐๐ บาท

๗๐๐ บาท

๒,๓๐๐ บาท

๗๐๐ บาท

๘๐๐ บาท

๗๐๐ บาท

๓๐๐ บาท

๒
ร า น ตร า น ร
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)

ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญลูกเรื ชํานาญงานฝ่ายเดินเรื
(Rating as able seafarer deck)
ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญลูกเรื เข้ายามฝ่ายเดินเรื
(Rating forming part of navigational watch)
ประกา นียบัตรรับร งพนักงาน ิทยุ GMDSS (GMDSS Operator)

คา รรม น ม คา
๑๐๐ บาท

า น าร
า นน าร
๗๐๐ บาท

๑๐๐ บาท

๔๐๐ บาท

๑,๐๐๐ บาท

-

การต่ ายุประกา นียบัตร ใ ้ชําระค่าธรรมเนียมกึ่ง นึ่งข ง ัตราค่าธรรมเนียมที่กํา นด

๓
ภาค น
ตารางที่ ๒
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ํา รับประกา นียบัตรฝ่ายช่างกล
ร า น ตร า า
(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

คา รรม น ม คา

ประกา นี ยบั ตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถต้ นกลข งเรื กลเดินทะเล
ขนาดกําลังขับเคลื่ น ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า (Chief engineer
officer on ships powered by main propulsion machinery of
3,000 kW propulsion power or more)
ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถร งต้นกลข งเรื กลเดินทะเล
ขนาดกําลังขับเคลื่ น ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า (Second engineer
officer on ships powered by main propulsion machinery of
3,000 kW propulsion power or more)
ประกา นี ยบั ตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถต้ นกลข งเรื กลเดินทะเล
ขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐-๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ (Chief engineer officer
on ships powered by main propulsion machinery of between
750-3,000 kW propulsion power)
ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถร งต้นกลข งเรื กลเดินทะเล
ขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐-๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ (Second engineer
officer on ships powered by main propulsion machinery of
between 750-3,000 kW propulsion power)
ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนายประจําเรื ฝ่ายช่างกลข ง
เรื กลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า
(Officer in charge of an engineering watch on ships powered
by main propulsion machinery of 750 kW propulsion power or
more)
ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนายช่าง ิเลคทร เทคนิค ล
(Electro-technical officer)
ประกา นียบั ต รแ ดงค ามรู้ ค ามชํ า นาญลูก เรื ิเ ลคทร เทคนิ ค ล
(Electro-technical rating)
ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญลูกเรื ชํานาญงานฝ่ายช่างกล
(Rating as able seafarer engine)
ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค ามชํ า นาญลู ก เรื เข้ า ยามฝ่ า ยช่ า งกล
(Rating forming part of engineering watch)

การต่ ายุประกา นียบัตร ใ ้ชําระค่าธรรมเนียมกึ่ง นึ่งข ง ัตราค่าธรรมเนียมที่กํา นด

๘๐๐ บาท

า น าร
า นน าร
๔,๒๐๐ บาท

๘๐๐ บาท

๓,๗๐๐ บาท

๘๐๐ บาท

๓,๒๐๐ บาท

๘๐๐ บาท

๒,๗๐๐ บาท

๘๐๐ บาท

๒,๒๐๐ บาท

๘๐๐ บาท

๒,๒๐๐ บาท

๑๐๐ บาท

๗๐๐ บาท

๑๐๐ บาท

๗๐๐ บาท

๑๐๐ บาท

๔๐๐ บาท

๔
ภาค น
ตารางที่ ๓
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพื่ การ ื่นๆ
ร า น ตร ร ร
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๗)

น

ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ รื ประกา นียบัตร
รับร ง ํา รับผู้ทําการในเรื เฉพาะประเภท
ประกา นียบัตรรับร งประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถที่ กโดย
รัฐภาคี ื่น
ประกา นียบัตรรับร งประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญที่ กโดย
รัฐภาคี ื่น
ใบ นุญาตยกเ ้นประกา นียบัตร
การ บแก้ตั ในการ บข้ เขียน ราย ิชาละ
การ บแก้ตั ในการ บ ัมภา ณ์
การข ตร จ บผลการ บข้ เขียน ราย ิชาละ
การ กใบรับร ง ื่นๆ ตามข้ บังคับนี้

คา รรม น ม คา
๕๐๐ บาท

า น าร
า นน าร
-

๓,๐๐๐ บาท

-

๕๐๐ บาท

-

๑,๐๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๒๐๐ บาท
๕๐๐ บาท

๔๐๐ บาท
๔๐๐ บาท
-

๕
ภาค น
ตารางที่ ๔
ตารางเทียบประกา นียบัตรฝ่ายเดินเรื
ร า น ตร
ตาม
ค รม า า
ร า น ตร
ตาม
ค รม า า
า
าร
รม าร ค ามร
าร
าร ค ามร
า าร น ร พ. .
ร า น ตร า าร น ร พ. .
๑.ประกา นียบัตรนายเรื ข งเรื กลเดินทะเลขนาด ๑.ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ ค าม ามารถนายเรื
๓,๐๐๐ ตันกร รื มากก ่า
ข งเรื กลเดิ น ทะเลขนาด ๓,๐๐๐ ตั น กร
รื
มากก ่า (Master on ships of 3,000 gross tonnage
or more)
๒.ประกา นียบัตรนายเรื ข งเรื กลเดินทะเลขนาด ๒.ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ ค าม ามารถนายเรื
๕๐๐-๓,๐๐๐ ตันกร
ข งเรื กลเดิ น ทะเลขนาด ๕๐๐-๓,๐๐๐ ตั น กร
(Master on ships of between 500 and 3,000
gross tonnage)
๓.ประกา นียบัตรต้นเรื ข งเรื กลเดินทะเลขนาด ๓.ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค าม ามารถต้ น เรื
๓,๐๐๐ ตันกร รื มากก ่า
ข ง เ รื ก ล เ ดิ น ท ะ เ ล ข น า ด ๓ ,๐ ๐ ๐ ตั น ก ร
รื มากก ่า (Chief mate on ships of 3,000 gross
tonnage or more)
๔.ประกา นียบัตรต้นเรื ข งเรื กลเดินทะเลขนาด ๔.ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค าม ามารถต้ น เรื
๕๐๐-๓,๐๐๐ ตันกร
ข งเรื กลเดิ น ทะเลขนาด ๕๐๐-๓,๐๐๐ ตั น กร
(Chief mate on ships of between 500 and 3,000
gross tonnage)
๕.ประกา นียบัตรนายประจํา เรื ฝ่ายเดินเรื ข งเรื ๕.ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนายประจํา
กลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า
เรื ฝ่ า ยเดิ น เรื ข งเรื กลเดิ น ทะเลขนาด ๕๐๐
ตันกร รื มากก ่า (Officer in charge of a
navigational watch on ships of 500 gross
tonnage or more)
๖.ประกา นียบัตรนายเรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ๖.ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ ค าม ามารถนายเรื
ขนาด ๕๐๐-๓,๐๐๐ ตันกร
ข งเรื กลเดิ น ทะเลใกล้ ฝั่ ง ขนาด ๕๐๐-๓,๐๐๐
ตันกร (Master on ships of between 500 and
3,000 gross tonnage engaged on near-coastal
voyages)
๗.ประกา นียบัตรต้นเรื ข งเรื กลเดิน
๗.ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค าม ามารถต้ น เรื
ข งเรื กลเดิ น ทะเลใกล้ ฝั่ ง ขนาด ๕๐๐-๓,๐๐๐
ทะเลใกล้ฝั่งขนาด ๕๐๐-๓,๐๐๐ ตันกร
ตันกร (Chief mate on ships of between 500
and 3,000 gross tonnage engaged on
near-coastal voyages)

๖
ร า น ตร
ตาม
ค รม า า
ร า น ตร
ตาม
ค รม า า
า
าร
รม าร ค ามร
าร
าร ค ามร
า าร น ร พ. .
ร า น ตร า าร น ร พ. .
๘.ประกา นียบัตรนายประจําเรื ฝ่ายเดินเรื ข งเรื ๘.ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนายประจํา
กลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด ๕๐๐ รื มากก ่า
เรื ฝ่ายเดินเรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด ๕๐๐
ตันกร
รื มากก ่า (Officer in charge of a
navigational watch on ships of 500 gross
tonnage or more engaged on near-coastal
voyages)
๙.ประกา นียบัตรนายประจําเรื ข งเรื กลเดินทะเล ๙.ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ ค าม ามารถนายเรื
ใกล้ฝั่งขนาดต่ําก ่า ๕๐๐ ตันกร
ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ําก ่า ๕๐๐ ตันกร
(Master on ships of less than 500 gross tonnage
engaged on near-coastal voyages)
๑๐. ประกา นียบัตรลูกเรื ยาม ะพานเดินเรื ข ง ๑๐.ประกา นี ยบั ตรแ ดงค ามรู้ ค ามชํานาญลูกเรื
เรื กลเดินทะเล*
ชํานาญงานฝ่ายเดินเรื (Rating as Able seafarer
deck)
๑๑. ประกา นียบัตรลูกเรื ยาม ะพานเดินเรื ข ง ๑๑. ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญลูกเรื
เรื กลเดินทะเล
เข้ายามฝ่ายเดินเรื (Rating forming part of
navigational watch)
๑๒.ประกา นียบัตรรับร งพนักงาน ิทยุข งเรื กล ๑๒. ประกา นี ย บั ต รรั บ ร งพนั ก งาน ิ ท ยุ (Radio
เดินทะเลขนาด ๓,๐๐๐ ตันกร รื มากก ่า
Operator)
*

๗
ภาค น
ตารางที่ ๕
ตารางเทียบประกา นียบัตรฝ่ายช่างกล
ร า น ตร
ตาม
ค รม า า
ร า น ตร
ตาม
ค รม า า
า
าร
รม าร ค ามร
าร
าร ค ามร
า าร น ร พ. .
ร า น ตร า าร น ร พ. .
๑.ประกา นียบัตรต้นกลข งเรื เดินทะเลขนาดกําลัง ๑.ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถต้นกล
ขับเคลื่ น ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า
ข งเรื กลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่ น ๓,๐๐๐
กิโล ัตต์ รื มากก ่า (Chief engineer officer on
ships powered by main propulsion machinery
of 3,000 kW propulsion power or more)
๒.ประกา นียบัตรต้นกลข งเรื เดินทะเลขนาดกําลัง ๒.ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถต้นกล
ขับเคลื่ น ๗๕๐-๓,๐๐๐ กิโล ัตต์
ข งเรื กลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ (Chief engineer officer on ships
powered by main propulsion machinery of
between 750-3,000 kW propulsion power)
๓.ประกา นียบัตรร งต้นกลข งเรื เดินทะเลขนาด ๓.
ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถ
ร งต้นกลข งเรื กลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่ น
กําลังขับเคลื่ น ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า
๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า (Second engineer
officer on ships powered by main propulsion
machinery of 3,000 kW propulsion power or
more)
๔.ประกา นียบัตรร งต้นกลข งเรื เดินทะเลขนาด ๔.ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถร งต้นกล
กําลังขับเคลื่ น ๗๕๐-๓,๐๐๐กิโล ัตต์
ข ง เ รื ก ล เ ดิ น ท ะ เ ล ข น า ด กํ า ลั ง ขั บ เ ค ลื่ น
๗๕๐-๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ (Second engineer officer
on ships powered by main propulsion
machinery of between 750-3,000 kW
propulsion power)
ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถ
๕.ประกา นียบัตรนายประจําเรื ฝ่ายช่างกลข งเรื ๕.
เดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐ กิโล ัตต์ รื นายประจําเรื ฝ่ายช่างกลข งเรื เดินทะเลขนาดกําลัง
มากก ่า
ขับเคลื่ น ๗๕๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า (Officer in
charge of an engineering watch on ships
powered by main propulsion machinery of
750 kW propulsion power or more)
๖.ประกา นียบัตรลูกเรื เข้ายามฝ่ายช่างกลข งเรื ๖. ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญลูกเรื
เดินทะเล*
ชํานาญงานฝ่ายช่างกล (Rating as Able seafarer
engine)
๗.ประกา นียบัตรลูกเรื เข้ายามฝ่ายช่างกลข งเรื ๗. ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญลูกเรื
เดินทะเล
เข้ายามฝ่ายช่างกล (Rating forming part of
engineering watch)

๘
ร า น ตร
ตาม
ค รม า า
ร า น ตร
ตาม
ค รม า า
า
าร
รม าร ค ามร
าร
าร ค ามร
า าร น ร พ. .
ร า น ตร า าร น ร พ. .
๘. เ ก าร ลักฐานแ ดงการปฏิบัติงานในตําแ น่ง ๘. ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค าม ามารถ
นายช่าง ิเลคทร เทคนิค ล (Electro-technical
นายช่างไฟฟ้า ิเลคทร นิก ์ **
officer)
๙. เ ก าร ลักฐานแ ดงการปฏิบัติงานในตําแ น่ง ๙. ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญลูกเรื
เจ้า น้าที่ไฟฟ้า ิเลคทร นิก ์ ***
ิเลคทร เทคนิค ล (Electro-technical rating)
*
**
***

๙
ภาค น
ตารางที่ ๖
ทิ ธิการทําการในเรื ํา รับประกา นียบัตรฝ่ายเดินเรื
น ร า น ตร
๑. ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนาย
เรื ข งเรื กลเดินทะเลขนาด ๓,๐๐๐ ตันกร รื
มากก ่า (Master on ships of 3,000 gross
tonnage or more)

นุ าต า าร
ก. นายเรื ข งเรื ทุ ก ขนาดตั น กร ทุ ก เขต
การเดินเรื
ข. ต้ น เรื ข งเรื ทุ ก ขนาดตั น กร ทุ ก เขต
การเดินเรื
ค. นายประจําเรื ข งเรื ทุกขนาดตันกร ทุกเขต
การเดินเรื
๒. ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนาย ก. นายเรื ข งเรื ขนาดต่ํ า ก ่ า ๓,๐๐๐ ตั น กร
เรื ข งเรื กลเดิ น ทะเลขนาด ๕๐๐-๓,๐๐๐ ทุกเขตการเดินเรื
ตันกร (Master on ships of between 500 ข. ต้ น เรื ข งเรื ขนาดต่ํ า ก ่ า ๓,๐๐๐ ตั น กร
and 3,000 gross tonnage)
ทุกเขตการเดินเรื
ค. นายประจํ า เรื ข งเรื ทุ ก ขนาดตั น กร
ทุกเขตการเดินเรื

ทิ ธิที่ ามารถข รับร งเพิ่มเติม
ง. ต้นเรื ข งเรื ทุกขนาดตันกร ทุกเขตการเดินเรื
ากมีคุณ มบัติตามข้ ๘๐ รรค ง (๑)
จ. นายเรื ข งเรื กลเดิ น ทะเลใกล้ ฝั่ ง ทุ ก ขนาด
ตันกร ากมีคุณ มบัติตามข้ ๘๐ รรค ง (๒)
๓. ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถต้น ก. ต้ น เรื ข งเรื ทุ ก ขนาดตั น กร ทุ ก เขต
เ รื ข ง เ รื ก ล เ ดิ น ท ะ เ ล ข น า ด ๓ ,๐ ๐ ๐ การเดินเรื
ตันกร รื มากก ่า (Chief mate on ships of ข. นายประจําเรื ข งเรื ทุกขนาดตันกร ทุกเขต
การเดินเรื
3,000 gross tonnage or more)
ทิ ธิที่ ามารถข รับร งเพิ่มเติม
ค. นายเรื ข งเรื ขนาดต่ํ า ก ่ า ๓,๐๐๐ ตั น กร
ทุกเขตการเดินเรื
ากมีคุณ มบัติตามข้ ๘๑
รรค ง(๑) รื (๒)
๔. ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถต้น ก. ต้ น เรื ข งเรื ขนาดต่ํ า ก ่ า ๓,๐๐๐ ตั น กร
เรื ข งเรื กลเดิ น ทะเลขนาด ๕๐๐-๓,๐๐๐ ทุกเขตการเดินเรื
ตันกร (Chief mate on ships of between ข. นายประจําเรื ข งเรื ทุกขนาดตันกร ทุกเขต
การเดินเรื
500 and 3,000 gross tonnage)
ทิ ธิที่ ามารถข รับร งเพิ่มเติม
ค. นายเรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ําก ่า
๓,๐๐๐ ตั น กร
ากมี คุ ณ มบั ติ ต ามข้ ๘๒
รรค ง (๑) รื (๒)

๑๐
น ร า น ตร

นุ าต า าร
ง. ต้ น เรื ข งเรื กลเดิ น ทะเลใกล้ ฝั่ ง ทุ ก ขนาด
ตันกร
ากมีคุณ มบัติตามข้ ๘๒ รรค าม (๑)
รื (๒)

๕. ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนาย ก. นายประจําเรื ข งเรื ทุกขนาดตันกร ทุกเขต
ประจํ า เรื ฝ่า ยเดิ น เรื ข งเรื กลเดิ น ทะเลขนาด การเดินเรื
๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า (Officer in charge of
a navigational watch on ships of 500 gross ิทธิที่ ามารถข รับร งเพิ่มเติม
tonnage or more)
ข. นายเรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ําก ่า
๕๐๐ ตันกร ากมีคุณ มบัติตามข้ ๗๗ รรค ง
๖. ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนาย ก. นายเรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ําก ่ า
เรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด ๕๐๐-๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ตันกร
ตันกร (Master on ships of between 500 ข. นายเรื ข งเรื ขนาดต่ําก ่า ๕๐๐ ตันกร ทุกเขต
and 3,000 gross tonnage engaged on near- การเดินเรื
coastal voyages)
ค. ต้ น เรื ข งเรื กลเดิ น ทะเลใกล้ ฝั่ ง ขนาดต่ํ า ก ่ า
๓,๐๐ ตันกร
ง. นายประจําเรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ทุกขนาด
ตันกร

๗. ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถต้น
เรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด ๕๐๐-๓,๐๐๐
ตันกร (Chief mate on ships of between
500 and 3,000 gross tonnage engaged on
near-coastal voyages)

๘. ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนาย
ประจําเรื ฝ่ายเดินเรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง
ขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า (Officer in
charge of a navigational watch on ships of
500 gross tonnage or more engaged on
near-coastal voyages)

ทิ ธิที่ ามารถข รับร งเพิ่มเติม
จ. ต้ น เรื ข งเรื กลเดิ น ทะเลใกล้ ฝั่ ง ทุ ก ขนาด
ตันกร ากมีคุณ มบัติตามข้ ๘๓ รรค ง
ก. ต้ น เรื ข งเรื กลเดิ น ทะเลใกล้ ฝั่ ง ขนาดต่ํ า ก ่ า
๓,๐๐๐ ตันกร
ข. ต้นเรื ข งเรื ขนาดต่ําก ่า ๕๐๐ ตันกร ทุกเขต
การเดินเรื
ค. นายประจําเรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ทุกขนาด
ตันกร
ทิ ธิที่ ามารถข รับร งเพิ่มเติม
ง. นายเรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ ฝั่ง ขนาดต่ํ าก ่ า
๕๐๐ ตันกร ากมีคุณ มบัติตามข้ ๘๔ รรค ง
ก. นายประจํ า เรื ข งเรื กลเดิ น ทะเลใกล้ ฝั่ ง
ทุกขนาดตันกร
ข. นายประจํ า เรื ข งเรื ขนาดต่ํ า ก ่ า ๕๐๐
ตันกร ทุกเขตการเดินเรื
ิทธิที่ ามารถข รับร งเพิ่มเติม
ค. นายเรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ําก ่า
๕๐๐ ตันกร ากมีคุณ มบัติตามข้ ๗๘ รรค
ง

๑๑
๙. ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนาย ก. นายเรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ําก ่า
เรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ําก ่า ๕๐๐
๕๐๐ ตันกร
ตันกร (Master on ships of less than 500 ข. นายประจํ า เรื ข งเรื กลเดิ น ทะเลใกล้ ฝั่ ง
gross tonnage engaged on near-coastal
ขนาดต่าํ ก ่า ๕๐๐ ตันกร
voyages)
ค. น า ย เ รื ข ง เ รื ก ล เ ดิ น ท ะ เ ล เ ฉ พ า ะ เ ข ต
ขนาดต่ําก ่า ๑,๖๐๐ ตันกร
๑๐. ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนาย ก. นายประจํ า เรื ข งเรื กลเดิ น ทะเลใกล้ ฝั่ ง
ประจําเรื ข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ําก ่า
ขนาดต่ําก ่า ๕๐๐ ตันกร
๕๐๐ ตันกร (Officer in charge of a
navigational watch on ships of less than 500
gross tonnage engaged on near-coastal
voyages)
๑๑. ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค ามชํ า นาญ ก. ลู กเรื ชํ านาญงานฝ่ ายเดิ น เรื ข งเรื ทุก ขนาด
ลูกเรื ชํานาญงานฝ่ายเดินเรื (Rating as able
ตันกร ทุกเขตการเดินเรื
seafarer deck))
ข. ลู ก เรื เข้ า ยาม ะพานเดิ น เรื ข งเรื ทุ ก ขนาด
ตันกร ทุกเขตการเดินเรื
๑๒. ประกา นี ย บั ต รแ ดงค ามรู้ ค ามชํ า นาญ ก. ลู ก เรื เข้ า ยาม ะพานเดิ น เรื ข งเรื ทุ ก ขนาด
ลูกเรื เข้ายามฝ่ายเดินเรื (Rating forming part
ตันกร ทุกเขตการเดินเรื
of navigational watch)

๑๒
ภาค น
ตารางที่ ๗
ทิ ธิการทําการในเรื ํา รับประกา นียบัตรฝ่ายช่างกล
น ร า น ตร
๑. ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถต้นกล
ข งเรื กลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่ น ๓,๐๐๐
กิโล ัตต์ รื มากก ่า (Chief engineer officer on
ships powered by main propulsion
machinery of 3,000 kW propulsion power or
more)
๒. ร งต้ น กลข งเรื กลเดิ น ทะเลขนาดกํ า ลั ง
ขับเคลื่ น ๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า (Second
engineer officer on ships powered by main
propulsion machinery of 3,000 kW
propulsion power or more)

๓. ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถต้นกล
ข งเรื กลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่ น ๗๕๐๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ (Chief engineer officer on
ships powered by main propulsion
machinery of between 750-3,000 kW
propulsion power)

ก.
ข.
ค.
ก.
ข.

นุ าต า าร
ต้ น กลข งเรื ทุ ก ขนาดกํ า ลั ง ขั บ เคลื่ น ทุ ก เขต
การเดินเรื
ร งต้นกลข งเรื ทุกขนาดกําลังขับเคลื่ น ทุกเขต
การเดินเรื
นายประจําเรื ข งเรื ทุกขนาดกําลังขับเคลื่ น
ทุกเขตการเดินเรื
ร งต้นกลข งเรื ทุกขนาดกําลังขับเคลื่ น ทุกเขต
การเดินเรื
นายประจําเรื ข งเรื ทุกขนาดกําลังขับเคลื่ น
ทุกเขตการเดินเรื

ทิ ธิที่ ามารถข รับร งเพิ่มเติม
ค. ต้นกลข งเรื กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ทุกขนาดกําลัง
ขับเคลื่ น ากมีคุณ มบัติตามข้ ๙๑ รรค ง
(๑)
ง. ต้นกลข งเรื ขนาดกําลังขับเคลื่ นต่ําก ่า ๓,๐๐๐
กิ โ ล ั ต ต์ ทุ ก เขตการเดิ น เรื ากมี คุ ณ มบั ติ
ตามข้ ๙๑ รรค ง (๒)
ก. ต้นกลข งเรื ขนาดกําลังขับเคลื่ นต่ําก ่า ๓,๐๐๐
กิโล ัตต์ ทุกเขตการเดินเรื
ข. ร งต้ น กลข งเรื ขนาดกํ า ลั ง ขั บ เคลื่ นต่ํ า ก ่ า
๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ ทุกเขตการเดินเรื
ค. นายประจํ าเรื ข งเรื ทุกขนาดกําลังขับเคลื่ น
ทุกเขตการเดินเรื
ิทธิที่ ามารถข รับร งเพิ่มเติม
ง. ต้ น กลข งเรื กลเดิ น ทะเลใกล้ ฝั่ ง ทุ ก ขนาด
กํ า ลั ง ขั บ เคลื่ น ากมี คุ ณ มบั ติ ต ามข้ ๙๒
รรค ง (๑)
จ. ร งต้นกลข งเรื ทุกขนาดกําลังขับเคลื่ น ทุกเขต
การเดิ น เ รื า ก มี คุ ณ ม บั ติ ต า ม ข้ ๙ ๒
รรค ง (๒)

๑๓
น ร า น ตร
นุ าต า าร
๔. ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถร ง ก. ร งต้ น กลข งเรื ขนาดกํ า ลั ง ขั บ เคลื่ นต่ํ า ก ่ า
๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ ทุกเขตการเดินเรื
ต้ น กลข งเรื กลเดิ น ทะเลขนาดกํ า ลั ง ขั บ เคลื่ น
๗๕๐-๓,๐๐๐ กิโล ัตต์ (Second engineer officer ข. ต้ น กลข งเรื ขนาดกํ า ลั ง ขั บ เคลื่ นต่ํ า ก ่ า
on ships powered by main propulsion
๗๕๐กิโล ัตต์ ทุกเขตการเดินเรื
machinery of between 750-3,000 kW ค. นายประจําเรื ข งเรื ทุกขนาดกําลังขับเคลื่ น
propulsion power)
ทุกเขตการเดินเรื
ิทธิที่ ามารถข รับร งเพิ่มเติม
ง. ร งต้ น กลข งเรื กลเดิน ทะเลใกล้ ฝั่ ง ทุก ขนาด
กํ า ลั ง ขั บ เคลื่ น ากมี คุ ณ มบั ติ ต ามข้ ๙๓
รรค ง
๕. ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนาย ก. นายประจําเรื ข งเรื ทุกขนาดกําลังขับเคลื่ น
ทุกเขตการเดินเรื
ประจําเรื ฝ่ายช่างกลข งเรื เดินทะเลขนาดกําลัง
ขับเคลื่ น ๗๕๐ กิโล ัตต์ รื มากก ่า (Officer in
charge of an engineering watch on ships
powered by main propulsion machinery of
750 kW propulsion power or more)
๖. ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญลูกเรื ก. ลู ก เรื ชํ า นาญงานฝ่ า ยช่ า งกลข งเรื ทุ ก ขนาด
ชํานาญงานฝ่ายช่างกล (Rating as Able seafarer
กําลังขับเคลื่ น ทุกเขตการเดินเรื
engine)
ข. ลูกเรื เข้ายามฝ่ายช่างกลข งเรื ทุกขนาดกําลัง
ขับเคลื่ น ทุกเขตการเดินเรื
๗. ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญลูกเรื ก. ลูกเรื เข้ายามฝ่ายช่างกลข งเรื ทุกขนาดกําลัง
เข้ายามฝ่ายช่างกล (Rating forming part of
ขับเคลื่ น ทุกเขตการเดินเรื
engineering watch)
๘. ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถนาย ก. นายช่าง ิเลคทร เทคนิค ลข งเรื ทุกขนาดกําลัง
ช่าง ิเลคทร เทคนิค ล
(Electro-technical
ขับเคลื่ น ทุกเขตการเดินเรื
officer)
ข. ลูกเรื ิเลคทร เทคนิค ลข งเรื ทุกขนาดกําลัง
ขับเคลื่ น ทุกเขตการเดินเรื
๙. ประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญ ลูก ก. ลูกเรื ิเลคทร เทคนิค ลข งเรื ทุกขนาดกําลัง
เ รื ิ เ ล ค ท ร เ ท ค นิ ค ล (Electro-technical
ขับเคลื่ น ทุกเขตการเดินเรื
rating)

๑๔
ภาค น
ตารางที่ ๘
เขตการเดินเรื ใกล้ฝั่ง

๑๕
ภาค น
ตารางที่ เ -๑/๙
มาตรฐานขั้นต่ําการม งเ ็น ํา รับการปฏิบัติ น้าที่ข งคนประจําเรื
Table A-I/9
Minimum in-service eyesight standards for seafarers
STCW
Convention
regulation

Category of
seafarer

I/11

Masters,
deck officers
and ratings
required to
undertake lookout duties

II/1
II/2
II/3

Distance
vision Aided1
One
Other
eye
eye

0.52

0.5

II/4

Near/immediate
vision
Both eyes
together, aided or
unaided

Colour
vision3

Visual
fields4

Night
blindness4

Diplopia
(double
vision)4

Vision required for
ship’s navigation (e.g.,
chart and nautical
publication reference,
use of bridge
instrumentation and
equipment, and
identification of aids to
navigation)

See
Note 6

Normal
Visual
fields

Vision
required to
perform all
necessary
functions
in darkness
without
compromise

No
significant
condition
evident

See
Note 7

Sufficient
visual
fields

Vision
required to
perform all
necessary
functions
in darkness
without
compromise

No
significant
condition
evident

See
Note 7

Sufficient
visual
fields

Vision
required to
perform all
necessary
functions in
darkness
without
compromise

No
significant
condition
evident

II/5
VII/2
I/11
III/1
III/2
III/3
III/4
III/5
III/6
III/7
VII/2
I/11
IV/2

All engineer
officers, electrotechnical
officers, electrotechnical ratings
and ratings or
others forming
part of an
engine- room
th
GMDSS
Radio
operators

0.45

0.4

0.4
(see
Note 5)

0.4

Vision required
to read instruments in
close proximity, to
operate equipment,
and to identify
systems/ components
as necessary

Vision required to read
instruments in close
proximity,
to operate
equipment, and to
identify systems/
components as
necessary

Notes:
1

Values given in Snellen decimal notation.

2

A value of at least 0.7 in one eye is recommended to reduce the risk of undetected underlying eye disease.

3

5

As defined in the International Recommendations for Colour Vision Requirements for Transport by the
Commission Internationale de l’Eclairage (CIE-143-2001 including any subsequent versions).
Subject to assessment by a clinical vision specialist where indicated by initial examination findings.
Engine department personnel shall have a combined eyesight vision of at least 0.4.

6

CIE colour vision standard 1 or 2.

7

CIE colour vision standard 1, 2 or 3.

4

๑๖
ภาค น
ตารางที่ บี-๑/๙
การประเมินระดับขั้นต่ํา และค าม ามารถเชิงกายภาพ ํา รับคนประจําเรื
Table B-I/9
Assessment of minimum entry level and in-service physical abilities for seafarers3
Shipboard task, function, event or Related physical ability
condition3

A medical examiner should be
satisfied that the candidate4

Routine movement around vessel:
- on moving deck
- between levels
- between compartments

Maintain balance and move with agility

Has no disturbance in sense of balance

Climb up and down vertical ladders and
stairways

Does not have any impairment or disease
that prevents relevant movements and
physical activities

Step over coamings (e.g., Load Line
Convention requires coamings to be 600
mm high)
Note 1 applies to this row
Routine tasks on board:
- Use of hand tools
- Movement of ship’s stores
- Overhead work
- Valve operation
- Standing a four-hour watch
- Working in confined spaces
- Responding to alarms,
warnings and instructions
- Verbal communication

Open and close watertight doors
Strength, dexterity and stamina to
manipulate mechanical devices
Lift, pull and carry a load
(e.g., 18 kg)
Reach upwards
Stand, walk and remain alert for an
extended period
Work in constricted spaces and move
through restricted openings (e.g., SOLAS
regulation II-1/3-6.5.1 requires openings in
cargo spaces and emergency escapes to
have the minimum dimensions of 600
mm × 600 mm)
Visually distinguish objects, shapes and
signals
Hear warnings and instructions

Note 1 applies to this row

Give a clear spoken description

Is, without assistance5, able to:
- climb vertical ladders and stairways
- step over high sills
- manipulate door closing systems
Does not have a defined impairment or
diagnosed medical condition that reduces
ability to perform routine duties essential
to the safe operation of the vessel
Has ability to:
- work with arms raised
- stand and walk for an extended period
- enter confined space
- fulfil eyesight standards (table A-I/9)
- fulfil hearing standards set by
competent authority or take account of
international guidelines
- hold normal conversation

๑๗
Shipboard task, function, event or Related physical ability
condition3
Emergency duties6 on board:
- Escape
- Fire-fighting
- Evacuation
Note 2 applies to this row

Don a lifejacket or immersion suit
Escape from smoke-filled spaces
Take part in fire-fighting duties, including
use of breathing apparatus
Take part in vessel evacuation procedures

A medical examiner should be
satisfied that the candidate4
Does not have a defined impairment or
diagnosed medical condition that reduces
ability to perform emergency duties
essential to the safe operation of the
vessel
Has ability to:
- don lifejacket or immersion suit
- crawl
- feel for differences in temperature
- handle fire-fighting equipment
- wear breathing apparatus (where
required as part of duties)

Notes:
1 Rows 1 and 2 of the above table describe (a) ordinary shipboard tasks, functions, events and conditions, (b) the corresponding
physical abilities which may be considered necessary for the safety of a seafarer, other crew members and the ship, and (c) high-level
criteria for use by medical practitioners assessing medical fitness, bearing in mind the different duties of seafarers and the nature of
shipboard work for which they will be employed.
2 Row 3 of the above table describes (a) ordinary shipboard tasks, functions, events and conditions, (b) the corresponding physical
abilities which should be considered necessary for the safety of a seafarer, other crew members and the ship, and (c) high-level criteria
for use by medical practitioners assessing medical fitness, bearing in mind the different duties of seafarers and the nature of shipboard
work for which they will be employed.
3 This table is not intended to address all possible shipboard conditions or potentially disqualifying medical conditions. Parties should
specify physical abilities applicable to the category of seafarers (such as “Deck officer” and “Engine rating”). The special circumstances
of individuals and for those who have specialized or limited duties should receive due consideration.
4 If in doubt, the medical practitioner should quantify the degree or severity of any relevant impairment by means of objective tests,
whenever appropriate tests are available, or by referring the candidate for further assessment.
5 The term “assistance” means the use of another person to accomplish the task.
6 The term “emergency duties” is used to cover all standard emergency response situations such as abandon ship or firefighting as well
as the procedures to be followed by each seafarer to secure personal survival

๑๘
แบบประกา นียบัตรแ ดงค ามรู้ค าม ามารถ (Certificate of Competency)

ร า น ตร

ค ามรค าม ามาร

ร า น ตร
Certificate No.
– นาม ุ

กตามพระราชบัญญัติเดินเรื ในน่านน้ําไทยพระพุทธ ักราช ๒๔๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และ ดคล้ งตามบทบัญญัตขิ ง นุ ัญญาระ ่างประเท ่าด้ ยมาตรฐานการฝึก บรม การ
กประกา นียบัตร และการเข้ายาม ํา รับคนประจําเรื ค. . ๑๙๗๘ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

Name - Surname
าต / Nationality
น
าน

/ Date of Birth
/ Place of Birth

ตา น / Special peculiarities

CERTIFICATE OF COMPETENCY

น

/ Date of issue

น ม า ุ / Date of expiry

Issued under the provisions of the Navigation in Thai Waters Act B.E. 2546 (1913)
as amended, and comply with the International Convention on Standards of
Training, Certification, and Watchkeeping of Seafarers, 1978, as amended

าพน าน

ร ม านา า
รม า า
นฐาน า า
Authorized by the Director General
Marine Department

าม
ร า น ตร
Signature of the holder of certificate

๑๙
ผู้ถื ประกา นียบัตรฉบับนี้เป็นผู้ที่มีคุณ มบัติและมีค ามรู้ค าม ามารถตาม นุ ัญญาระ ่างประเท ่า
ด้ ยมาตรฐานการฝึก บรม การ กประกา นียบัตรและการเข้ายาม ํา รับคนประจําเรื ค. .๑๙๗๘ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้ .................... (ข้ ค าม) ...................... และข้ บังคับกรมเจ้าท่าเกี่ย กับการ บค ามรู้
ข งผู้ทําการในเรื พ. . ๒๕๕๗ ามารถทําการใน น้าที่และระดับภายใต้ข้ จํากัดตามตารางต่ ไปนี้

นา

ร

า

ดู มายเ ตุเพิ่มเติม น้าที่ …

Function

Level

Limitations Applying (if any)

The holder of this certificate may serve in the following capacities specified.

ผู้ถื ประกา นียบัตรฉบับนี้ ามารถทําการในตําแ น่งต่ ไปนี้

ตา น

( าม)

The Government of Thailand certifies that the holder of this certificate has been found
duly qualified in accordance with the provisions of regulation ……………….………… of the
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for
Seafarers, 1978, as amended, and has been found competent to perform the following
functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated :

า

( าม)

Capacity

See note on page …

Limitations Applying (if any)

๒๐

รา ารต า ุ
Revalidation
าุ
ร า น ตรน
า
น
The validity of this certificate is hereby extended until
น ต าุ
Date of revalidation

(ข้ ค าม)
(ข้ ค าม)

(ชื่ ผู้ลงนาม)
าพน าน ร ม านา า
รม า า
นฐาน า า
Authorized by the Director General
Marine Department

รา าร
พม ตม
( า ร า นา านน)
Amendment (for official use only)

๒๑
ร า น ตรร ร (Certificate of Endorsement)

CERTIFICATE OF ENDORSEMENT
THE GOVERNMENT OF THAILAND
MARINE DEPARTMENT
MINISTRY OF TRANSPORT
UNDER THE PROVISIONS OF NAVIGATION IN THAI WATERS ACT, B.E.2456 (1913) AS AMENDED
AND COMPLY WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION
AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED

The Government of Thailand, certifies that Certificate No…………………………………………………………………….….has been issued
to……………………………………………………………………………..……………who has been found duly qualified in accordance with the
Provisions of regulation……………………..........of the International Convention on Standards of Training, Certification and
Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended, and has been found competent to perform the following
functions,
at the levels specified, subject to any limitations indicated until…………….or until the date of expiry of any extension
of the validity of this certificate as shown overleaf:
FUNCTION
LEVEL
LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable
Safe manning requirements of the Marine Department:
CAPACITY

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Issued on…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..
(……………………………………………………)
Authorized by the Director General
Marine Department
Date of birth of the certificate’s holder…………………………
Signature of the certificate’s holder……………………………….

๒๒

The validity of this certificate is hereby extended until

(………………………………………………………………..)
Authorized by the Director General
Marine Department
Date of Revalidation

The validity of this certificate is hereby extended until

(………………………………………………………………..)
Authorized by the Director General
Marine Department
Date of Revalidation

๒๓
ร า น ตร

ค ามรค าม านา (Certificate of Proficiency)

CERTIFICATE OF PROFICIENCY
THE GOVERNMENT OF THAILAND
MARINE DEPARTMENT
MINISTRY OF TRANSPORT
UNDER THE PROVISIONS OF NAVIGATION IN THAI WATERS ACT, B.E. 2456 (1913) AS AMENDED
AND COMPLY WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION
AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED

The Government of Thailand, certifies that Certificate No…………………………………………………………………….….has been issued
to……………………………………………………………………………..……………who has been found duly qualified in accordance with the
Provisions of regulation……………………........................................................of the International Convention on Standards of
Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended, subject to any limitations indicated
until .................…………….or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate as shown
overleaf:
PROFICIENCY

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

issued on…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..
(……………………………………………………)
Authorized by the Director General
Marine Department
Date of birth of the certificate’s holder…………………………
Signature of the certificate’s holder……………………………….

๒๔

The validity of this certificate is hereby extended until

(………………………………………………………………..)
Authorized by the Director General
Marine Department
Date of Revalidation

The validity of this certificate is hereby extended until

(………………………………………………………………..)
Authorized by the Director General
Marine Department
Date of Revalidation

๒๕
าค ร ร

ร า น ตร

รฐภาค น (Certificate of Recognition)

CERTIFICATE OF RECOGNITION
THE GOVERNMENT OF THAILAND
MARINE DEPARTMENT
MINISTRY OF TRANSPORT
UNDER THE PROVISIONS OF NAVIGATION IN THAI WATERS ACT, B.E.2456 (1913) AS AMENDED
AND COMPLY WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION
AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED

The Government of Thailand, certifies that Certificate No……………………………………………………………………………….. issued
to……………………………………………………………………………..……………………………………………..by or on behalf of the Government of
…………………………………………………………………...is duly recognized in accordance with the provisions of regulation
I/10 of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers,
1978, as amended, and the lawful holder is authorized to perform the following functions, at the levels specified,
subject to any limitations indicated until…….…………………………………………………………..or until the date of expiry of any
extension of the validity of this certificate as shown overleaf:
FUNCTION
LEVEL
LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable
Safe manning requirements of the Marine Department:
CAPACITY

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No…………………………………………….issued on………………………………………
……………………………………………………………..
(……………………………………………………)
Authorized by the Director General
Marine Department
Date of birth of the certificate’s holder…………………………
Signature of the certificate’s holder……………………………….

๒๖

The validity of this certificate is hereby extended until

(………………………………………………………………..)
Authorized by the Director General
Marine Department
Date of Revalidation

The validity of this certificate is hereby extended until

(………………………………………………………………..)
Authorized by the Director General
Marine Department
Date of Revalidation

๒๗
ภาค น
ตาราง เ -๒/๑ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับนายประจําเรื ข งเรื กลเดินทะเล
ขนาด ๕๐๐ ตันกร รื มากก ่า (Table A-II/1)
Table A-II/1
Specification of minimum standard of competence for officers in charge of a navigational watch on
ships of 500 gross tonnage or more
Function:

Navigation at the operational level

Column 1
Competence
Plan and conduct a
passage and determine
position

Column 2

Column 3

Knowledge, understanding and Methods for demonstrating
proficiency
competence
Celestial navigation
Ability to use celestial
bodies to determine the
ship’s position

Examination and
assessment of evidence
obtained from one or
more of the following:

Terrestrial and coastal
navigation

.1 approved inservice
experience

Ability to determine the ship’s
position by use of:

.2 approved training ship
experience

.1 landmarks

.3 approved
simulator training,
where appropriate

.2 aids to navigation, including
lighthouses, beacons and
buoys
.3 dead reckoning, taking into
account winds, tides,
currents and estimated
speed

.4 approved laboratory
equipment training

using chart catalogues,
charts, nautical
publications, radio
Thorough knowledge of and ability navigational warnings,
sextant, azimuth mirror,
to use nautical charts, and
electronic navigation
publications, such as sailing
equipment, echo-sounding
directions, tide
tables, notices to mariners, radio equipment, compass
navigational warnings and ships’
routeing information
Electronic systems of
position fixing and
navigation

Column 4
Criteria for evaluating
competence
The information obtained from
nautical charts and
publications is relevant,
interpreted correctly and
properly applied. All potential
navigational hazards are
accurately identified
The primary method of fixing the
ship’s position is the most
appropriate to the prevailing
circumstances and conditions
The position is determined
within the limits of acceptable
instrument/system errors
The reliability of the information
obtained from the primary
method of position fixing is
checked at appropriate intervals
Calculations and measurements of
navigational information are
accurate
The charts selected are the
largest scale suitable for the area
of navigation and
charts and publications are
corrected in accordance with
the latest information available

๒๘

Column 1
Competence

Column 2

Knowledge, understanding and Methods for demonstrating
proficiency
competence
Ability to determine the ship’s
position by use of electronic
navigational aids

Plan and conduct a
passage and determine
position (continued)

Column 3

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Performance checks and tests to
navigation systems comply with
manufacturer’s recommendations
and good navigational practice

Echo-sounders
Ability to operate the
equipment and apply the
information correctly
Compass – magnetic and gyro
Knowledge of the principles of
magnetic and
gyro-compasses
Ability to determine errors of the
magnetic and
gyro-compasses, using
celestial and terrestrial
means, and to allow for such
errors
Steering control system
Knowledge of steering control
systems, operational procedures
and change-over from manual to
automatic control and vice versa.
Adjustment of controls for
optimum performance

Errors in magnetic and gyrocompasses are determined
and correctly applied to
courses and bearings

The selection of the mode of
steering is the most suitable for
the prevailing weather, sea and
traffic conditions
and intended manoeuvres

Meteorology
Ability to use and interpret
information obtained from
shipborne meteorological
instruments

Measurements and observations
of weather conditions are
accurate and appropriate to the
passage

Knowledge of the characteristics of
the various weather systems,
reporting procedures and recording
systems
Ability to apply the
meteorological information
available

Meteorological information is
correctly interpreted and applied

๒๙
Column 1
Competence
Maintain a safe
navigational watch

Column 2

Column 3

Knowledge, understanding and Methods for demonstrating
proficiency
competence
Examination and
assessment of evidence
Thorough knowledge of the
obtained from one or
content, application and intent of more of the following:
the International Regulations for
Preventing Collisions at Sea, 1972, .1 approved inservice
as amended
experience;
Thorough knowledge of the
.2 approved training ship
Principles to be observed in
experience
keeping a navigational watch
Watchkeeping

The use of routeing in accordance .3 approved
simulator training,
with the General Provisions on
where appropriate
Ships’ Routeing
The use of information from
navigational equipment for
maintaining a safe navigational
watch
Knowledge of blind pilotage
techniques
The use of reporting in accordance
with the General Principles for
Ship
Reporting Systems and with
VTS procedures

.4 approved laboratory
equipment training

Column 4
Criteria for evaluating
competence
The conduct, handover and relief
of the watch conforms with
accepted principles and
procedures
A proper look-out is maintained at
all times and in such a way as to
conform to accepted principles
and procedures
Lights, shapes and sound signals
conform with the requirements
contained in the International
Regulations for Preventing
Collisions at Sea, 1972, as
amended, and are correctly
recognized
The frequency and extent of
monitoring of traffic, the ship and
the environment conform with
accepted principles and
procedures
A proper record is maintained of
the movements and activities
relating to the navigation of the
ship
Responsibility for the safety of
navigation is clearly defined at all
times, including periods when the
master is on the bridge and while
under pilotage

๓๐
Column 1
Competence
Maintain a safe
navigational watch
(continued)

Column 2

Column 3

Knowledge, understanding and Methods for demonstrating
proficiency
competence
Bridge resource
management
Knowledge of bridge
resource
management
principles, including:
.1 allocation, assignment, and
prioritization of resources
.2 effective
communication

Assessment of evidence
obtained from one or
more of the following:
.1 approved training
.2 approved inservice
experience
.3

approved simulator
training

.3 assertiveness and
leadership
.4 obtaining and maintaining
situational awareness
.5 consideration of team
experience
Use of radar and ARPA
to maintain safety of
navigation
Note: Training and
assessment in the use of
ARPA is not required for
those who serve
exclusively on ships not
fitted with ARPA. This
limitation shall be
reflected in the
endorsement issued to
the seafarer concerned

Assessment of evidence
obtained from approved
Knowledge of the fundamentals of radar simulator and ARPA
radar and automatic radar plotting simulator plus in- service
aids (ARPA)
experience
Radar navigation

Ability to operate and to
interpret and analyse
information obtained from radar,
including the following:
Performance, including:
.1

factors affecting
performance and
accuracy

.2 setting up and maintaining
displays
.3 detection of
misrepresentation of
information, false echoes,
sea return, etc., racons and
SARTs

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Resources are allocated and
assigned as needed in correct
priority to perform necessary tasks
Communication is clearly and
unambiguously given and
received
Questionable decisions and/or
actions result in appropriate
challenge and response
Effective leadership
behaviours are identified
Team member(s) share accurate
understanding of current and
predicted vessel state, navigation
path, and external environment

Information obtained from radar
and ARPA is correctly interpreted
and analysed, taking into account
the limitations of the equipment
and prevailing
circumstances and
conditions

๓๑
Column 1
Competence
Use of radar and ARPA
to maintain safety of
navigation (continued)
Note: Training and
assessment in the use of
ARPA is not required for
those who serve
exclusively on ships not
fitted with ARPA. This
limitation shall be
reflected in the
endorsement issued to
the seafarer concerned

Column 2

Column 3

Knowledge, understanding and Methods for demonstrating
proficiency
competence
Use, including:
.1 range and bearing; course
and speed of other ships;
time and distance of
closest approach of
crossing, meeting
overtaking ships
.2 identification of critical echoes;
detecting course and speed
changes of other ships; effect
of changes in own ship’s
course or speed or both
.3 application of the International
Regulations for Preventing
Collisions at Sea, 1972, as
amended
.4 plotting techniques and
relative- and true- motion
concepts
.5 parallel indexing

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Action taken to avoid a close
encounter or collision with other
vessels is in accordance with the
International Regulations for
Preventing Collisions at Sea, 1972,
as amended
Decisions to amend course and/or
speed are both timely and in
accordance with accepted
navigation practice
Adjustments made to the
ship’s course and speed
maintain safety of navigation
Communication is clear, concise
and acknowledged at all times in
a seamanlike manner
Manoeuvring signals are made at
the appropriate time and are in
accordance with the International
Regulations
for Preventing Collisions at Sea,
1972, as amended

๓๒
Column 1
Competence
Use of radar and ARPA
to maintain safety of
navigation (continued)
Note: Training and
assessment in the use of
ARPA is not required for
those who serve
exclusively on ships not
fitted with ARPA. This
limitation shall be
reflected in the
endorsement issued to
the seafarer concerned

Column 2

Column 3

Knowledge, understanding and Methods for demonstrating
proficiency
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Principal types of ARPA, their
display characteristics,
performance standards and the
dangers of over-reliance on ARPA
Ability to operate and to
interpret and analyse
information obtained from ARPA,
including:
.1 system performance and
accuracy, tracking capabilities
and limitations, and
processing delays
.2 use of operational warnings
and system tests
.3 methods of target
acquisition and their
limitations
.4 true and relative vectors,
graphic representation
of target information and
danger areas
.5 deriving and analysing
information, critical echoes,
exclusion areas and trial
manoeuvres

Use of ECDIS to maintain
the safety of navigation
Note: Training and
assessment in the use of
ECDIS is not required for
those who serve
exclusively on ships not
fitted with ECDIS

Navigation using ECDIS
Knowledge of the capability and
limitations of ECDIS operations,
including:

Examination and
assessment of evidence
obtained from one or
more of the following:

.1 a thorough understanding of .1 approved training ship
Electronic Navigational Chart
experience
(ENC) data, data accuracy,
.2 approved ECDIS
presentation rules, display
simulator training
options and other chart data
These limitations shall be
formats
reflected in the
endorsements issued to .2 the dangers of
the seafarer concerned
over-reliance
.3 familiarity with the
functions of ECDIS

Monitors information on ECDIS
in a manner that contributes
to safe navigation
Information obtained from ECDIS
(including radar overlay and/or
radar tracking functions, when
fitted) is correctly interpreted
and analysed, taking into
account the limitations of the
equipment, all connected
sensors (including radar and AIS
where interfaced), and prevailing
circumstances
and conditions

๓๓
Column 1
Competence

Column 2

Column 3

Knowledge, understanding and Methods for demonstrating
proficiency
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

required by performance
standards in force
Proficiency in operation,
interpretation, and analysis of
information obtained from ECDIS,
including:
.1 use of functions that are
integrated with other
navigation systems in various
installations, including proper
functioning and adjustment
to desired settings
.2 safe monitoring and adjustment
of information, including own
position, sea area display,
mode and orientation, chart
data displayed, route
monitoring, user-created
information layers, contacts
(when interfaced with AIS
and/or radar tracking) and
radar overlay functions (when
interfaced)
.3

confirmation of vessel
position by alternative
means

.4 efficient use of settings to
ensure conformance to
operational procedures,
including alarm parameters
for anti-grounding, proximity
to contacts and special
areas, completeness of
chart data and chart update
status, and backup
arrangements
.5 adjustment of settings and
values to suit the present
conditions

Safety of navigation is
maintained through adjustments
made to the ship’s course and
speed through ECDIS-controlled
track-keeping functions (when
fitted)
Communication is clear, concise
and acknowledged at all times in
a seamanlike manner

๓๔
Column 1
Competence

Column 2

Knowledge, understanding and Methods for demonstrating
proficiency
competence

Use of ECDIS to maintain
the safety of navigation
(continued)

.6 situational awareness while
using ECDIS including safe
water and proximity of
hazards,
set and drift, chart data and
scale selection, suitability of
route, contact detection
and management, and
integrity of sensors

Respond to
emergencies

Emergency procedures
Precautions for the protection
and safety of passengers in
emergency situations
Initial action to be taken
following a collision or a
grounding; initial damage
assessment and control
Appreciation of the procedures
to be followed for rescuing
persons from the sea, assisting a
ship in distress, responding to
emergencies which arise in port

Respond to a distress
signal at sea

Column 3

Search and rescue
Knowledge of the contents of
the International Aeronautical
and Maritime Search and Rescue
(IAMSAR) Manual

Examination and
assessment of evidence
obtained from one or
more of the following:
.1 approved inservice
experience
.2 approved training ship
experience

Column 4
Criteria for evaluating
competence

The type and scale of the
emergency is promptly
identified
Initial actions and, if appropriate,
manoeuvring of the ship are in
accordance with contingency plans
and are appropriate to the urgency
of the situation and nature of the
emergency

.3 approved
simulator training,
where appropriate
.4 practical training
Examination and
assessment of evidence
obtained from practical
instruction or approved
simulator training,
where appropriate

The distress or emergency signal
is immediately recognized
Contingency plans and
instructions in standing orders are
implemented and complied with

๓๕
Column 1
Competence

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Examination and assessment
of evidence obtained from
Adequate knowledge of the
practical instruction
English language to enable the
officer to use charts and other
nautical publications,
to understand meteorological
information and messages
concerning ship’s safety and
operation, to communicate with
other ships, coast stations and VTS
centres and to perform the officer’s
duties also with a multilingual
crew, including the ability to use
and understand the IMO Standard
Marine Communication Phrases
(IMO SMCP)

Use the IMO Standard
Marine
Communication
Phrases and use
English in written and
oral form

English language

Transmit and
receive information
by visual signalling

Visual signalling
Ability to use the
International Code of Signals
Ability to transmit and receive, by
Morse light, distress signal SOS as
specified in Annex IV of the
International Regulations
for Preventing Collisions at Sea,
1972, as amended, and
appendix 1 of the International
Code of Signals, and visual
signalling of single-letter signals
as also specified in the
International Code of Signals

Assessment of evidence
obtained from practical
instruction and/or simulation

Column 4
Criteria for evaluating
competence
English language nautical
publications and messages relevant
to the safety of the ship are
correctly interpreted or drafted
Communications are clear and
understood

Communications within the
operator’s area of responsibility are
consistently successful

๓๖
Column 1
Competence
Manoeuvre the
ship

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Ship manoeuvring and
handling
Knowledge of:
.1 the effects of deadweight,
draught, trim, speed and
under-keel clearance on
turning circles and stopping
distances

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience

.2 the effects of wind and current .3 approved simulator
on ship handling
training, where
appropriate
.3 manoeuvres and procedures for
the rescue of person
.4 approved training on a
overboard
manned scale ship
model, where
.4 squat, shallow-water and similar
appropriate
effects
.5 proper procedures for
anchoring and mooring

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Safe operating limits of ship
propulsion, steering and power
systems are not exceeded in normal
manoeuvres
Adjustments made to the ship’s
course and speed to maintain
safety of navigation

๓๗
Function:

Cargo handling and stowage at the operational level

Column 1
Competence
Monitor the loading,
stowage, securing,
care during the
voyage and the
unloading of cargoes

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Cargo handling, stowage and
securing
Knowledge of the effect of cargo,
including heavy lifts, on the
seaworthiness and stability of the
ship

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1 approved in-service
experience

Knowledge of safe handling,
.2 approved training ship
stowage and securing of cargoes,
experience
including dangerous, hazardous and
harmful cargoes, and their effect on .3 approved simulator
the safety of life and of the ship
training, where
appropriate
Ability to establish and
maintain effective
communications during
loading and unloading
Inspect and report
defects and damage
to cargo spaces, hatch
covers and ballast
tanks

Knowledge* and ability to explain
where to look for damage and
defects most commonly
encountered due to:

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:

.1 loading and unloading
operations

.1 approved in-service
experience

.2 corrosion

.2 approved training ship
experience

.3 severe weather
conditions
Ability to state which parts
of the ship shall be inspected each
time in order to cover
all parts within a given
period of time

.3 approved simulator
training, where
appropriate

Identify those elements of the
ship structure which are critical to
the safety of the ship

*

It should be understood that deck officers need not be qualified in the survey of ships.

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Cargo operations are carried out in
accordance with the cargo plan or
other documents and established
safety rules/regulations,
equipment operating instructions
and shipboard stowage limitations
The handling of dangerous,
hazardous and harmful cargoes
complies with international
regulations and recognized
standards and codes of safe
practice
Communications are clear,
understood and consistently
successful
The inspections are carried out in
accordance with
laid-down procedures, and
defects and damage are
detected and properly reported
Where no defects or damage are
detected, the evidence from testing
and examination clearly indicates
adequate competence in adhering
to procedures and ability to
distinguish between normal and
defective or damaged parts of the
ship

๓๘
Column 1

Column 2

Competence

Knowledge, understanding and
proficiency

Inspect and report
defects and damage
to cargo spaces, hatch
covers and ballast
tanks
(continued)

State the causes of corrosion in
cargo spaces and ballast tanks and
how corrosion can be identified
and prevented
Knowledge of procedures on how
the inspections shall be carried out
Ability to explain how to ensure
reliable detection of defects and
damages
Understanding of the purpose
of the “enhanced survey
programme”

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

๓๙
Function:Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the operational level
Column 1
Competence
Ensure compliance
with pollutionprevention
requirements

Maintain
seaworthiness of the
ship

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Prevention of pollution of the
marine environment and
anti-pollution procedures
Knowledge of the precautions to be
taken to prevent pollution of the
marine environment

Criteria for evaluating
competence

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:

Procedures for monitoring
shipboard operations and
ensuring compliance with
MARPOL requirements are fully
observed

.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience

Importance of proactive measures to
protect the marine environment

.3 approved training

Ship stability

Examination and assessment
of evidence obtained from
Working knowledge and application of one or more of the
stability, trim and stress tables, diagrams following:
and
stress-calculating equipment
.1 approved in-service
experience
Understanding of fundamental actions
to be taken in the event of partial
.2 approved training ship
loss of intact buoyancy
experience
Understanding of the
fundamentals of watertight
integrity

.3 approved simulator
training, where
appropriate

Ship construction

.4 approved laboratory
equipment training

Fire prevention and
fire-fighting appliances
Ability to organize fire drills
Knowledge of classes and
chemistry of fire
Knowledge of fire-fighting
systems

Column 4

Methods for demonstrating
competence

Anti-pollution procedures and all
associated equipment

General knowledge of the principal
structural members of a ship and the
proper names for the various parts

Prevent, control and
fight fires on board

Column 3

Assessment of evidence
obtained from approved firefighting training
and experience as set out
in section A-VI/3

Actions to ensure that a
positive
environmental
reputation is maintained

The stability conditions
comply with the IMO intact
stability criteria under all
conditions of loading
Actions to ensure and maintain
the watertight integrity of the
ship are in accordance with
accepted practice

The type and scale of the
problem is promptly identified
and initial actions conform with
the emergency procedure and
contingency plans for the ship
Evacuation, emergency
shutdown and isolation

๔๐
Column 1
Competence

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Knowledge of action to be taken
in the event of fire, including fires
involving oil systems

Column 4
Criteria for evaluating
competence
procedures are appropriate to
the nature of the emergency
and are implemented promptly
The order of priority and the
levels and time-scales of
making reports and informing
personnel on board are
relevant to the nature of the
emergency and reflect the
urgency of the problem

Operate lifesaving
appliances

Life-saving

Apply medical first
aid on board ship

Medical aid

Assessment of evidence
obtained from approved
Practical application of medical guides training as set out in section
and advice by radio, including the
A-VI/4, paragraphs 1 to 3
ability to take effective action based
on such knowledge in the case of
accidents or illnesses that are likely to
occur on board ship

The identification of probable
cause, nature and extent of
injuries or conditions is prompt
and treatment minimizes
immediate threat to life

Monitor compliance
with legislative
requirements

Basic working knowledge of the
relevant IMO conventions concerning
safety of life at sea, security and
protection of the marine environment

Legislative requirements relating
to safety of life at sea, security
and protection of the marine
environment are correctly
identified

Ability to organize abandon
ship drills and knowledge of the
operation of survival craft and rescue
boats, their launching appliances and
arrangements, and their equipment,
including radio life-saving appliances,
satellite EPIRBs, SARTs, immersion suits
and thermal protective aids

Assessment of evidence
obtained from approved
training and experience as set
out in section
A-VI/2, paragraphs 1 to
4

Assessment of evidence
obtained from examination
or
approved training

Actions in responding to
abandon ship and survival
situations are appropriate to the
prevailing circumstances and
conditions and comply with
accepted safety practices and
standards

๔๑
Column 1
Competence
Application of
leadership and
teamworking skills

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Working knowledge of
shipboard personnel
management and training

Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:

A knowledge of related international
maritime conventions and
recommendations, and national
legislation

.1 approved training

Ability to apply task and
workload management,
including:
.1 planning and co-ordination
.2 personnel assignment
.3 time and resource
constraints

.2 approved in-service
experience
.3 practical
demonstration

Column 4
Criteria for evaluating
competence
The crew are allocated duties
and informed of expected
standards of work and
behaviour in a manner
appropriate to the individuals
concerned
Training objectives and
activities are based on
assessment of current
competence and capabilities
and operational requirements
Operations are demonstrated to
be in accordance with applicable
rules

.4 prioritization
Knowledge and ability to apply
effective resource management:
.1 allocation, assignment, and
prioritization of resources

Operations are planned
and resources are allocated as
needed in correct
priority to perform
necessary tasks

.2 effective communication
onboard and ashore

Communication is clearly and
unambiguously given and
received

.3 decisions reflect
consideration of team
experiences

Effective leadership
behaviours are
demonstrated

.4 assertiveness and leadership,
including motivation

Necessary team member(s) share
accurate understanding of
current and predicted vessel
status and operational status and
external environment

.5 obtaining and maintaining
situational awareness

Decisions are most effective
for the situation

๔๒
Column 1
Competence
Application of
leadership and
teamworking skills
(continued)

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Knowledge and ability to apply
decision-making techniques:
.1 situation and risk
assessment
.2 identify and consider
generated options
.3 selecting course of action

Contribute to the
safety of personnel
and ship

.4 evaluation of outcome
effectiveness
Knowledge of personal survival
techniques
Knowledge of fire prevention and
ability to fight and extinguish fires
Knowledge of elementary first aid
Knowledge of personal safety and
social responsibilities

Assessment of evidence
obtained from approved
training and experience as set
out in section
A-VI/1, paragraph 2

Appropriate safety and
protective equipment is
correctly used
Procedures and safe working
practices designed to safeguard
personnel and the ship are
observed at all times
Procedures designed to
safeguard the environment are
observed at all times
Initial and follow-up action on
becoming aware of an
emergency conforms with
established
emergency response
procedures

๔๓
ภาคผน ก ๒
ตารางที่ ๒ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ าํ รับนายเรื ต้นเรื ข งเรื กลเดินทะเลขนาด 500 ตันกร
มากก ่า
Table A-II/2
Specification of minimum standard of competence for masters and chief mates
on ships of 500 gross tonnage or more
Function:
Navigation at the management level
Column 1
Column 2
Column 3
Competence

Knowledge, understanding and
proficiency

Plan a voyage and
conduct navigation

Voyage planning and navigation for
all conditions by acceptable
methods of plotting ocean tracks,
taking into account, e.g.:

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:

.1 restricted waters

.1 approved in-service
experience

.2 meteorological conditions
.3 ice
.4 restricted visibility
.5 traffic separation schemes
.6 vessel traffic service
(VTS) areas
.7 areas of extensive tidal
effects

Methods for demonstrating
competence

.2 approved simulator
training, where
appropriate
.3 approved laboratory
equipment training
using: chart catalogues,
charts, nautical publications
and ship particulars

Routeing in accordance with the
General Provisions on Ships’
Routeing
Reporting in accordance with the
General principles for Ship Reporting
Systems and with VTS procedures
Determine position and Position determination in all
Examination and assessment
the accuracy of
conditions:
of evidence obtained from
resultant position fix by
one or more of the
.1 by celestial observations
any means
following:
.2 by terrestrial observations,
.1 approved in-service
including the ability to use
experience
appropriate charts, notices to
mariners and other publications .2 approved simulator
training, where
to assess the accuracy of the
appropriate
resulting position fix
.3 approved laboratory
.3 using modern electronic
equipment training

รื

Column 4

Criteria for evaluating
competence
The equipment, charts and
nautical publications required for
the voyage are enumerated and
appropriate to the safe
conduct of the voyage
The reasons for the planned
route are supported by facts
and statistical data obtained
from relevant sources and
publications
Positions, courses, distances
and time calculations are
correct within accepted
accuracy standards for
navigational equipment
All potential navigational
hazards are accurately
identified

The primary method chosen for
fixing the ship’s position is the
most appropriate to the
prevailing circumstances and
conditions
The fix obtained by celestial
observations is within
accepted accuracy levels
The fix obtained by terrestrial
observations is

๔๔
Column 1
Competence

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
navigational aids, with specific
knowledge of their operating
principles, limitations, sources
of error, detection of
misrepresentation of
information and methods of
correction to obtain accurate
position fixing

Column 3
Methods for demonstrating
competence
using:

Column 4
Criteria for evaluating
competence
within accepted accuracy
levels

.1 charts, nautical
The accuracy of the resulting
almanac, plotting
sheets, chronometer, fix is properly assessed
sextant and a
The fix obtained by the use of
calculator
electronic navigational aids is
within the accuracy standards of
.2 charts, nautical
the systems in use. The
publications and
possible errors affecting the
navigational
accuracy of the resulting
instruments
position are stated and
(azimuth mirror,
methods of minimizing the
sextant, log,
effects of system errors on the
sounding
resulting position are properly
equipment,
applied
compass) and
manufacturers’
manuals
.3 radar, terrestrial
electronic positionfixing systems,
satellite navigation
systems and
appropriate nautical
charts and
publications

Determine and allow
for compass errors

Ability to determine and allow for
errors of the magnetic and gyrocompasses
Knowledge of the principles of
magnetic and gyro-compasses

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1 approved in-service
experience

An understanding of systems under
the control of the master gyro and a .2 approved simulator
knowledge of the operation and care
training, where
of the main types of gyro-compass
appropriate
.3 approved laboratory
equipment training
using: celestial observations,
terrestrial bearings and
comparison between
magnetic and gyro-compasses

The method and frequency of
checks for errors of magnetic
and gyro- compasses ensures
accuracy of information

๔๕
Column 1
Competence

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Coordinate search and A thorough knowledge of and ability
rescue operations
to apply the procedures contained in
the International Aeronautical and
Maritime Search and Rescue (IAMSAR)
Manual

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1 approved in-service
experience
.2 approved simulator
training, where
appropriate

Column 4
Criteria for evaluating
competence
The plan for coordinating search
and rescue operations is in
accordance with international
guidelines and standards
Radiocommunications are
established and correct
communication
procedures are followed at all
stages of the search and rescue
operations

.3 approved laboratory
equipment training
using: relevant publications,
charts, meteorological data,
particulars of ships involved,
radiocommunication equipment
and other available facilities and
one or more of the following:
.1 approved SAR
training course
.2 approved simulator
training, where
appropriate
.3 approved laboratory
equipment training
Establish
watchkeeping
arrangements and
procedures

Thorough knowledge of content,
application and intent of the
International Regulations for
Preventing Collisions at Sea, 1972, as
amended

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:

.1 approved in-service
experience
Thorough knowledge of the content,
application and intent of the
Principles to be observed in keeping .2 approved simulator
training, where
a navigational watch
appropriate

Watchkeeping arrangements and
procedures are established and
maintained in compliance with
international regulations and
guidelines so as to ensure the
safety of navigation, protection
of the marine environment and
safety of the ship and persons
on board

๔๖
Column 1
Competence

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Maintain safe
navigation through the
use of information
from navigation
equipment and
systems to assist
command decision
making

An appreciation of system errors
and thorough understanding of
the operational aspects of
navigational systems

Examination and assessment
of evidence obtained from
approved ARPA simulator and
one or more of the following:

Blind pilotage planning

.1 approved in-service
experience

Maintain the safety of
navigation through the
use of ECDIS and
associated navigation
systems to assist
command decision
making

Management of operational
procedures, system files and data,
including:

Evaluation of navigational
information derived from all
.2 approved simulator
sources,
including
radar
and
ARPA,
training, where
Note: Training and
appropriate
assessment in the use in order to make and implement
of ARPA is not required command decisions for collision
.3 approved laboratory
avoidance and for directing
for those who serve
equipment training
exclusively on ships
the safe navigation of the ship
not fitted with ARPA.
This
The interrelationship and optimum
limitation shall be
use of all navigational data available
reflected in the
for conducting navigation
endorsement issued
to the seafarer
concerned
Assessment of evidence
obtained from one of the
following:

.1 manage procurement, licensing
.1 approved in-service
and updating of chart data and
experience
system software to conform to
established procedures
.2 approved training ship
experience
Note: Training and
.2
system
and
information
updating,
assessment in the use
including the ability to update .3 approved ECDIS
of ECDIS is not required
ECDIS system version in
simulator training
for those who serve
accordance
with
vendor’s
exclusively on ships
product development
not fitted with ECDIS.
This limitation shall be .3 create and maintain system
reflected in the
configuration and backup files
endorsement issued
to the seafarer
.4 create and maintain log files in
concerned
accordance with established
procedures
.5 create and maintain route plan
files in accordance with
established procedures

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Information obtained from
navigation equipment and
systems is correctly interpreted
and analysed, taking into
account the limitations of the
equipment and prevailing
circumstances and conditions
Action taken to avoid a
close encounter or collision
with another vessel is in
accordance with the
International
Regulations for Preventing
Collisions at Sea, 1972, as
amended

Operational procedures for using
ECDIS are established, applied,
and monitored
Actions taken to minimize risk to
safety of navigation

๔๗
Column 1
Competence

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

.6 use ECDIS log-book and track
history functions for inspection
of system functions, alarm
settings and user responses
Use ECDIS playback functionality
for passage review, route
planning and review of system
functions
Forecast weather and
oceanographic
conditions

Ability to understand and interpret
a synoptic chart and to forecast
area weather, taking into account
local weather conditions and
information received by weather
fax
Knowledge of the characteristics of
various weather systems, including
tropical revolving storms and
avoidance of storm centres and the
dangerous quadrants

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:

The likely weather conditions
predicted for a determined
period are based on all
available information

.1 approved in-service
experience

Actions taken to maintain
safety of navigation minimize
any risk to safety of the ship

.2 approved laboratory
equipment training

Reasons for intended action are
backed by statistical data and
observations of the actual
weather conditions

Knowledge of ocean current
systems
Ability to calculate tidal
conditions
Use all appropriate nautical
publications on tides and currents

Respond to
navigational
emergencies

Precautions when beaching a ship
Action to be taken if grounding is
imminent, and after grounding
Refloating a grounded ship with
and without assistance
Action to be taken if collision is
imminent and following a collision or
impairment of the watertight
integrity of the hull by any cause

Examination and assessment
of evidence obtained from
practical instruction, inservice experience and
practical drills in emergency
procedures

The type and scale of any
problem is promptly identified
and decisions and actions
minimize the effects of any
malfunction of the ship’s
systems
Communications are effective
and comply with established
procedures
Decisions and actions
maximize safety of
persons on board

๔๘
Column 1
Competence

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Assessment of damage control
Emergency steering
Emergency towing
arrangements and towing
procedure
Manoeuvre and handle Manoeuvring and handling a ship in
a ship in all conditions all conditions, including:

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:

.1 manoeuvres when approaching
pilot stations and embarking or
.1 approved in-service
disembarking pilots, with due
experience
regard to weather, tide,
headreach and stopping
.2 approved simulator
distances
training, where
appropriate
.2 handling ship in rivers, estuaries
and restricted waters, having
.3 approved manned scale
regard to the effects of
ship model, where
current, wind and restricted
appropriate
water on helm response
.3 application of constant- rateof-turn techniques
.4 manoeuvring in shallow water,
including the reduction in
under-keel clearance caused by
squat, rolling and pitching
.5 interaction between passing ships
and between own ship and
nearby banks (canal effect)
.6 berthing and unberthing under
various conditions of wind,
tide and current with and
without tugs
.7 ship and tug interaction
.8 use of propulsion and
manoeuvring systems

All decisions concerning berthing
and anchoring are based on a
proper assessment of the ship’s
manoeuvring and engine
characteristics and the forces to
be expected
while berthed alongside or lying
at anchor
While under way, a full
assessment is made of possible
effects of shallow and restricted
waters, ice, banks, tidal
conditions, passing ships and
own ship’s bow and stern wave
so that the ship can be safely
manoeuvred under various
conditions of loading and
weather

๔๙
Column 1
Competence

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Manoeuvre and handle .9 choice of anchorage; anchoring
a ship in all conditions
with one or two anchors in
(continued)
limited anchorages and factors
involved in determining the
length of anchor cable to be
used
.10 dragging anchor; clearing fouled
anchors
.11 dry-docking, both with and
without damage
.12 management and handling of
ships in heavy weather, including
assisting a ship or aircraft in
distress; towing operations;
means of keeping an
unmanageable ship out of
trough of the sea, lessening drift
and use of oil
.13 precautions in manoeuvring
to launch rescue boats or
survival craft in bad weather
.14 methods of taking on board
survivors from rescue boats
and survival craft
.15 ability to determine the
manoeuvring and propulsion
characteristics of common types
of ships, with special reference
to stopping distances and
turning circles at various
draughts and speeds
.16 importance of navigating at
reduced speed to avoid damage
caused by own ship’s bow wave
and stern wave

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

๕๐
Column 1

Column 2

Competence

Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Manoeuvre and handle .17 practical measures to be taken
a ship in all conditions
when navigating in or near ice
(continued)
or in conditions of ice
accumulation on board
.18 use of, and manoeuvring in and
near, traffic separation schemes
and in vessel traffic service
(VTS) areas
Operating principles of marine power Examination and assessment
of evidence obtained from
plants
one or more of the
Ships’ auxiliary machinery
following:

Operate remote
controls of
propulsion plant
and engineering
systems and
services

General knowledge of marine
engineering terms

.1 approved in-service
experience

Plant, auxiliary machinery and
equipment is operated in
accordance with
technical specifications and within
safe operating limits at all times

.2 approved simulator
training, where
appropriate
Function:

Cargo handling and stowage at the management level

Column 1
Competence
Plan and ensure safe
loading, stowage,
securing, care during
the voyage and
unloading of cargoes

Column 2

Column 3

Knowledge, understanding and
proficiency
Knowledge of and ability to apply
relevant international regulations,
codes and standards concerning the
safe handling, stowage, securing and
transport of cargoes

Methods for demonstrating
competence
Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:

Criteria for evaluating
competence
The frequency and extent of
cargo condition monitoring is
appropriate to its nature and
prevailing conditions

.1 approved in-service
experience

Unacceptable or unforeseen
variations in the condition or
specification of the cargo are
promptly recognized and
remedial action is immediately
taken and designed to
safeguard the
safety of the ship and those on
board

Knowledge of the effect on trim
and stability of cargoes and cargo
operations

.2 approved simulator
training, where
appropriate

Use of stability and trim
diagrams and
using: stability, trim and stress
stress-calculating equipment,
tables, diagrams and stressincluding automatic
calculating equipment
data-based (ADB) equipment, and
knowledge of loading cargoes and
ballasting in order to keep hull stress
within acceptable limits

Column 4

Cargo operations are planned
and executed in accordance
with

๕๑
Column 1
Competence
Plan and ensure safe
loading, stowage,
securing, care during
the voyage and
unloading of cargoes
(continued)

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Stowage and securing of cargoes on
board ships, including cargo-handling
gear and securing and lashing
equipment
Loading and unloading operations,
with special regard to the transport of
cargoes identified in the Code of Safe
Practice for Cargo Stowage and
Securing
General knowledge of tankers and
tanker operations
Knowledge of the operational and
design limitations of bulk carriers
Ability to use all available shipboard
data related to loading, care and
unloading of bulk cargoes
Ability to establish procedures for
safe cargo handling in accordance
with the provisions of the relevant
instruments such as IMDG Code, IMSBC
Code, MARPOL 73/78
Annexes III and V and other
relevant information
Ability to explain the basic principles
for establishing effective
communications and improving
working relationship between ship
and terminal personnel

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence
established procedures and
legislative requirements
Stowage and securing of
cargoes ensures that stability
and stress conditions remain
within safe limits at all times
during the voyage

๕๒
Column 1
Competence
Assess reported defects
and damage to cargo
spaces, hatch covers
and ballast tanks and
take appropriate action

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Knowledge of the limitations on
strength of the vital constructional
parts of a standard bulk carrier and
ability to interpret given figures for
bending moments and shear forces
Ability to explain how to avoid the
detrimental effects on bulk carriers
of corrosion, fatigue and
inadequate cargo handling

Carriage of
dangerous goods

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1 approved in-service
experience
.2 approved simulator
training, where
appropriate

using: stability, trim and stress
tables, diagrams and stressl l ti
i
t
International regulations, standards, Examination and assessment
codes and recommendations on the of evidence obtained from
carriage of dangerous cargoes,
one or more of the
including the International Maritime following:
Dangerous Goods (IMDG) Code and
the International Maritime Solid Bulk .1 approved in-service
experience
Cargoes (IMSBC) Code
Carriage of dangerous, hazardous
and harmful cargoes; precautions
during loading and unloading and
care during the voyage

.2 approved simulator
training, where
appropriate
.3 approved specialist
training

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Evaluations are based on
accepted principles,
well-founded arguments and
correctly carried out. The
decisions taken are acceptable,
taking into consideration the
safety of the ship and the
prevailing conditions

Planned distribution of cargo is
based on reliable information
and is in accordance with
established guidelines and
legislative requirements
Information on dangers, hazards
and special requirements is
recorded in a format suitable for
easy reference in the event of an
incident

๕๓
Function:

Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the management
level

Column 1
Competence
Control trim, stability
and stress

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Understanding of fundamental
principles of ship construction and the
theories and factors affecting trim and
stability and measures necessary to
preserve trim and stability

Column 3

Column 4

Methods for demonstrating
competence

Criteria for evaluating
competence

Examination and assessment of
evidence obtained from one or
more of the following:

Stability and stress
conditions are maintained
within safe limits at all
times

.1 approved in-service
experience

Knowledge of the effect on trim and
.2 approved training ship
stability of a ship in the event of
experience
damage to and consequent flooding of
a compartment and countermeasures
.3 approved simulator
to be taken
training, where
appropriate
Knowledge of IMO
recommendations concerning ship
stability

๕๔
Column 1
Competence
Monitor and
control compliance
with legislative
requirements and
measures to ensure
safety of life at sea,
security and the
protection of the
marine
environment

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Knowledge of international
maritime law embodied in
international agreements and
conventions
Regard shall be paid especially to the
following subjects:
.1 certificates and other documents
required to be carried on board
ships by international
conventions, how they may be
obtained and their period of
validity
.2 responsibilities under the relevant
requirements of the International
Convention on Load Lines, 1966, as
amended
.3 responsibilities under the relevant
requirements of the International
Convention
for the Safety of Life at
Sea, 1974, as amended
.4 responsibilities under the
International Convention for
the Prevention of Pollution
from Ships, as amended
.5 maritime declarations of health
and the requirements of the
International Health Regulations
.6 responsibilities under international
instruments affecting the safety
of the ship, passengers, crew
and cargo
.7 methods and aids to prevent
pollution of the marine
environment by ships
.8 national legislation for implementing
international agreements and
conventions

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Examination and assessment of
evidence obtained from one or
more of the following:
.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training, where
appropriate

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Procedures for monitoring
operations and maintenance
comply with legislative
requirements
Potential
non-compliance
is
promptly and fully
identified
Planned renewal and
extension of certificates
ensures continued validity of
surveyed items and
equipment

๕๕
Column 1
Competence
Maintain safety and
security of the ship’s
crew and passengers
and the operational
condition of lifesaving, fire- fighting and
other safety systems

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Thorough knowledge of life-saving
appliance regulations (International
Convention for the Safety of Life
at Sea)
Organization of fire drills and
abandon ship drills

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Examination and assessment
of evidence obtained from
practical instruction and
approved in-service training
and experience

Procedures for
monitoring
fire-detection and safety
systems ensure that all
alarms are detected
promptly and acted
upon in accordance with
established emergency
procedures

Examination and assessment
of evidence obtained from
approved in-service training
and experience

Emergency procedures are in
accordance with the
established plans for
emergency situations

Maintenance of operational
condition of life-saving,
fire-fighting and other safety
systems
Actions to be taken to protect and
safeguard all persons on board in
emergencies
Actions to limit damage and salve
the ship following a fire, explosion,
collision or grounding
Develop emergency
and damage control
plans and handle
emergency
situations

Preparation of contingency plans
for response to emergencies
Ship construction, including
damage control
Methods and aids for fire
prevention, detection and
extinction
Functions and use of life-saving
appliances

๕๖
Column 1
Competence
Use of leadership
and managerial skill

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Knowledge of shipboard
personnel management and
training

Assessment of evidence
obtained from one or more of
the following:

A knowledge of related international
maritime conventions and
recommendations, and national
legislation

.1 approved training

Ability to apply task and
workload management,
including:
.1 planning and co-ordination
.2 personnel assignment
.3 time and resource
constraints

.2 approved in-service
experience
.3 approved simulator
training

Column 4
Criteria for evaluating
competence
The crew are allocated duties
and informed of expected
standards of work and
behaviour in a manner
appropriate to the individuals
concerned
Training objectives and
activities are based on
assessment of current
competence and capabilities
and operational
requirements
Operations are
demonstrated to be in
accordance with
applicable rules

.4 prioritization
Knowledge and ability to apply
effective resource management:
.1 allocation, assignment, and
prioritization of resources
.2 effective communication on board
and ashore
.3 decisions reflect
consideration of team
experiences
.4 assertiveness and leadership,
including motivation
.5 obtaining and maintaining
situation awareness
Knowledge and ability to apply
decision-making techniques:
.1 situation and risk
assessment
.2 identify and generate
options
.3 selecting course of action

Operations are planned and
resources are allocated as
needed in correct priority to
perform necessary tasks
Communication is clearly
and unambiguously given
and received
Effective leadership
behaviours are
demonstrated
Necessary team member(s)
share accurate understanding
of current and predicted
vessel state and

๕๗
Column 1

Column 2

Competence
Use of leadership
and managerial skill
(continued)

Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

.4 evaluation of outcome
effectiveness

operational status and
external environment

Development, implementation, and
oversight of standard operating
procedures

Decisions are most
effective for the
situation
Operations are
demonstrated to be
effective and in
accordance with
applicable rules

Organize and
manage the
provision of
medical care on
board

A thorough knowledge* of the use
and contents of the following
publications:
.1 International Medical Guide for Ships
or equivalent national publications
.2

medical section of the
International Code of
Signals

.3 Medical First Aid Guide for Use in
Accidents Involving Dangerous
Goods

Examination and assessment
of evidence obtained from
approved training

Actions taken and
procedures followed
correctly apply and make
full use of advice available

๕๘
ภาคผน ก ๒
ตาราง เ -๒/๓ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับนายเรื และนายประจําเรื ข งเรื กลเดินทะเล
ใกล้ฝั่งขนาดต่ําก ่า 500 ตันกร
Table A-II/3
Specification of minimum standard of competence for officers in charge of
a navigational watch and for masters on ships of less than 500 gross tonnage engaged on near-coastal
voyages
Function:
Navigation at the operational level
Column 1
Column 2
Column 3
Column 4
Competence

Knowledge, understanding and Methods for demonstrating
proficiency
competence

Plan and conduct a Navigation
coastal passage and
Ability to determine the ship’s
determine position
position by the use of:
Note: Training and
assessment in the use .1 landmarks
of ECDIS is not required
.2 aids to navigation, including
for those
lighthouses, beacons and
who serve exclusively
on ships not fitted
buoys
with ECDIS. These
limitations shall be
.3 dead reckoning, taking into
reflected in the
account winds, tides,
endorsement issued to
currents and estimated
the seafarer
speed
concerned

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:

Information obtained from
nautical charts and publications
is relevant, interpreted correctly
and properly applied

.1 approved in-service
experience

The primary method of fixing the
ship’s position is the most
appropriate to the prevailing
circumstances and conditions

.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training, where
appropriate
.4 approved laboratory
equipment training

using: chart catalogues,
charts, nautical publications,
radio navigational warnings,
sextant, azimuth mirror,
electronic navigation
Thorough knowledge of and ability equipment,
echo-sounding
to use nautical charts and
equipment, compass
publications, such as sailing
directions, tide tables, notices to
mariners, radio navigational
warnings and ships’ routeing
information
Reporting in accordance with
General Principles for Ship
Reporting Systems and with VTS
procedures
Note: This item is only required
for certification as master

Criteria for evaluating
competence

The position is determined within the
limits of acceptable
instrument/system errors
The reliability of the information
obtained from the primary method
of position fixing is checked at
appropriate intervals
Calculations and measurements of
navigational information are
accurate
Charts and publications selected
are the largest scale on board
suitable for the area of navigation
and charts are corrected in
accordance with the latest
information available

๕๙
Column 1
Competence
Plan and conduct a
coastal passage and
determine position
(continued)

Column 2

Column 3

Knowledge, understanding and Methods for demonstrating
proficiency
competence
Voyage planning and navigation
for all conditions by acceptable
methods of plotting coastal tracks,
taking into account, e.g.:
.1 restricted waters
.2 meteorological
conditions
.3 ice
.4 restricted visibility
.5 traffic separation
schemes
.6 vessel traffic service
(VTS) areas
.7 areas of extensive tidal
effects
Note: This item is only required
for certification as master
Thorough knowledge of and ability
Examination and assessment
to use ECDIS
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1 approved training ship
experience
.2

approved ECDIS
simulator training

Column 4
Criteria for evaluating
competence

๖๐
Column 1
Competence
Plan and conduct a
coastal passage and
determine position
(continued)

Column 2

Column 3

Column 4

Knowledge, understanding and Methods for demonstrating
proficiency
competence

Criteria for evaluating
competence
Assessment of evidence Performance checks and tests of
Navigational aids and
obtained from approved navigation systems comply with
equipment
radar simulator
manufacturer’s recommendations,
Ability to operate safely and
good navigational practice and IMO
determine the ship’s position by
resolutions on performance
use of all navigational
standards for navigational
aids and equipment commonly
equipment
fitted on board the ships
concerned
Interpretation and analysis of
information obtained from radar is in
accordance with accepted
navigational practice and takes
account of the
limits and accuracy levels of radar
Compasses
Knowledge of the errors and
corrections of magnetic compasses

Errors in magnetic compasses are
determined and applied correctly to
courses and bearings

Ability to determine errors of the
compass, using terrestrial means,
and to allow for such errors
Automatic pilot
Knowledge of automatic pilot
systems and procedures;
change-over from manual to
automatic control and vice
versa; adjustment of controls
for optimum performance
Meteorology
Ability to use and interpret
information obtained from
shipborne meteorological
instruments

Selection of the mode of steering
is the most suitable for prevailing
weather, sea and traffic conditions
and intended manoeuvres

Measurements and observations
of weather conditions are
accurate and appropriate to the
passage

Knowledge of the characteristics of
the various weather systems,
reporting procedures and recording
systems
Ability to apply the
meteorological information
available

Meteorological information is
evaluated and applied to maintain
the safe passage of the vessel

๖๑
Column 1
Competence
Maintain a safe
navigational watch

Column 2

Column 3

Knowledge, understanding and Methods for demonstrating
proficiency
competence
Watchkeeping
Thorough knowledge of content,
application and intent of the
International Regulations for
Preventing Collisions at Sea,
1972, as amended
Knowledge of content of the
Principles to be observed in
keeping a navigational watch
Use of routeing in accordance with
the General Provisions on Ships’
Routeing
Use of reporting in accordance
with the General Principles for Ship
Reporting Systems and with
VTS procedures

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:

The conduct, handover and relief
of the watch conforms with
accepted principles and
procedures

.1 approved in-service
experience

A proper look-out is maintained at
all times and in conformity with
accepted principles and procedures

.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training, where
appropriate
.4 approved laboratory
equipment training

Lights, shapes and sound signals
conform with the requirements
contained in the International
Regulations for Preventing Collisions
at
Sea, 1972, as amended and are
correctly recognized
The frequency and extent of
monitoring of traffic, the ship and
the environment conform with
accepted principles and procedures
Action to avoid close encounters
and collision with other vessels is in
accordance with the International
Regulations for Preventing Collisions
at Sea, 1972, as amended
Decisions to adjust course and/or
speed are both timely and in
accordance with accepted
navigation procedures
A proper record is maintained of
movements and activities relating to
the navigation of the ship
Responsibility for safe navigation is
clearly defined at all times,
including periods when the master
is on the bridge and when under
pilotage

๖๒
Column 1
Competence
Respond to
emergencies

Column 2

Column 3

Knowledge, understanding and Methods for demonstrating
proficiency
competence
Emergency procedures,
including:
.1 precautions for the protection
and safety of passengers in
emergency situations
.2

initial assessment of
damage and damage
control

.3 action to be taken
following a collision
.4 action to be taken following
a grounding

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Examination and assessment The type and scale of the
of evidence obtained from emergency is promptly
one or more of the
identified
following:
Initial actions and, if appropriate,
.1 approved in-service
manoeuvring are in accordance with
experience
contingency plans and are
appropriate to the urgency of the
.2 approved training ship
situation and the nature of the
experience
emergency
.3 approved simulator
training, where
appropriate
.4 practical instruction

In addition, the following material
should be included for
certification as master:
.1 emergency steering
.2 arrangements for towing and for
being taken in tow
.3 rescuing persons from the
sea
.4 assisting a vessel in
distress
.5 appreciation of the action to
be taken when emergencies
arise in port
Respond to a
distress signal at sea

Search and rescue
Knowledge of the contents of
the International Aeronautical
and Maritime Search and Rescue
(IAMSAR) Manual

Examination and assessment
of evidence obtained from
practical instruction or
approved simulator training,
where appropriate

The distress or emergency signal
is immediately recognized
Contingency plans and instructions in
standing orders are implemented
and
complied with

๖๓
Column 1
Competence

Column 2

Column 3

Column 4

Knowledge, understanding and Methods for demonstrating
proficiency
competence

Manoeuvre the ship and Ship manoeuvring and
operate small ship
handling
power plants
Knowledge of factors affecting
safe manoeuvring and handling
The operation of small ship power
plants and auxiliaries
Proper procedures for
anchoring and mooring

Criteria for evaluating
competence
Examination and assessment Safe operating limits of ship
of evidence obtained from propulsion, steering and power
one or more of the
systems are not exceeded in
following:
normal manoeuvres
.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training, where
appropriate

Adjustments made to the ship’s
course and speed maintain safety
of navigation
Plant, auxiliary machinery and
equipment is operated in
accordance with technical
specifications and within safe
operating limits at all times

๖๔
Function:
Column 1
Competence

Cargo handling and stowage at the operational level
Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
Knowledge of safe handling, stowage following:
and securing of cargoes, including
dangerous, hazardous and harmful .1 approved in-service
experience
cargoes, and their effect on
the safety of life and of the ship
.2 approved training ship
Use of the International Maritime
experience
Dangerous Goods (IMDG) Code
.3 approved simulator
training, where
appropriate

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Cargo operations are carried out in
accordance with the cargo plan or
other documents and established
safety rules/regulations, equipment
operating instructions and shipboard
stowage limitations

Monitor the
loading,
stowage,
securing and
unloading of
cargoes and
their care
during the
voyage

Cargo handling, stowage and
securing

Function:

Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the operational
level

Column 1
Competence
Ensure
compliance with
pollutionprevention
requirements

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Prevention of pollution of the
marine environment and
anti-pollution procedures

Examination and assessment of
evidence obtained from one or
more of the following:

Knowledge of the precautions
to be taken to prevent
pollution of the marine
environment

.1 approved in-service
experience

Anti-pollution procedures and all
associated equipment

.2 approved training ship
experience

The handling of dangerous, hazardous
and harmful cargoes complies with
international regulations and
recognized standards and codes of
safe practice

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Procedures for monitoring
shipboard operations and
ensuring compliance with
MARPOL requirements are fully
observed

๖๕
Column 1
Competence
Maintain
seaworthiness of
the ship

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Ship stability
Working knowledge and
application of stability, trim and
stress tables, diagrams and stresscalculating equipment
Understanding of fundamental
actions to be taken in the event
of partial loss of intact buoyancy
Understanding of the
fundamentals of watertight
integrity
Ship construction

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Examination and assessment of
evidence obtained from one or
more of the following:
.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience

Column 4
Criteria for evaluating
competence
The stability conditions comply
with the IMO intact stability
criteria under all conditions of
loading
Actions to ensure and maintain
the watertight integrity of the
ship are in accordance with
accepted practice

.3 approved simulator
training, where
appropriate
.4 approved laboratory
equipment training

General knowledge of the principal
structural members of a ship and
the proper names for the various
parts
Prevent, control
and fight fires
on board

Fire prevention and
fire-fighting appliances
Ability to organize fire drills
Knowledge of classes and
chemistry of fire
Knowledge of fire-fighting
systems
Understanding of action to be taken
in the event of fire, including fires
involving oil systems

Assessment of evidence
obtained from approved firefighting training and
experience as set out in
section A-VI/3

The type and scale of the problem is
promptly identified and initial actions
conform with the emergency
procedure and contingency plans for
the ship
Evacuation, emergency shutdown and
isolation procedures are appropriate
to the nature of the emergency and
are implemented promptly
The order of priority, and the levels
and time-scales of making reports
and informing personnel on board,
are relevant to the nature of the
emergency and reflect the urgency
of the problem

๖๖
Column 1
Competence

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Operate lifesaving
appliances

Life-saving

Apply medical
first aid on board
ship

Medical aid

Monitor
compliance with
legislative
requirements

Basic working knowledge of the
relevant IMO conventions
concerning safety of life at sea,
security and protection
of the marine environment
Knowledge of personal
survival techniques

Contribute to the
safety of
personnel and
ship

Ability to organize abandon ship
drills and knowledge of the
operation of survival craft and
rescue boats, their launching
appliances and arrangements, and
their equipment, including radio lifesaving appliances, satellite EPIRBs,
SARTs, immersion suits and thermal
protective aids

Practical application of medical
guides and advice by radio,
including the ability to take effective
action based on such knowledge in
the case
of accidents or illnesses that are
likely to occur on board ship

Knowledge of fire prevention and
ability to fight and extinguish fires
Knowledge of elementary first
aid
Knowledge of personal safety and
social responsibilities

Column 3

Column 4

Methods for demonstrating
competence

Criteria for evaluating
competence

Assessment of evidence
obtained from approved
training and experience as set
out in section A-VI/2, paragraphs
1 to 4

Actions in responding to abandon ship
and survival situations are appropriate
to the prevailing circumstances and
conditions and comply with accepted
safety practices and standards

Assessment of evidence
obtained from approved
training as set out in section
A-VI/4, paragraphs 1 to 3

The identification of probable cause,
nature and extent of injuries or
conditions is prompt and treatment
minimizes immediate threat to life

Assessment of evidence
obtained from examination or
approved training

Legislative requirements relating to
safety of life at sea, security and
protection of the marine
environment are correctly identified

Assessment of evidence
obtained from approved
training and experiences as
set out in
section A-VI/1,
paragraph 2

Appropriate safety and
protective equipment is
correctly used
Procedures and safe working practices
designed to safeguard personnel and
the ship are observed at all times
Procedures designed to safeguard the
environment are observed at all
times
Initial and follow-up actions on
becoming aware of an emergency
conform with established emergency
response procedures

๖๗
ภาคผน ก ๒
ตาราง เ -๒/๔ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับลูกเรื เข้ายามฝ่ายเดินเรื ข งเรื กลเดินทะเล

Function:
Column 1

Table A-II/4
Specification of minimum standard of competence for ratings forming
part of a navigational watch
Navigation at the support level
Column 2
Column 3

Competence
Steer the ship and
also comply with
helm orders in the
English language

Keep a proper lookout by sight and
hearing

Contribute to
monitoring and
controlling a safe
watch

Knowledge, understanding and Methods for demonstrating
proficiency
competence
Use of magnetic and
gyro-compasses

Assessment of evidence
obtained from:

Helm orders

.1 practical test, or

Change-over from automatic
pilot to hand steering and
vice versa

.2 approved in-service
experience, or

Responsibilities of a look-out,
including reporting the
approximate bearing of a sound
signal, light or other object in
degrees or points

Assessment of evidence
obtained from:

Shipboard terms and
definitions
Use of appropriate internal
communication and alarm
systems
Ability to understand orders and
to communicate with
the officer of the watch on
matters relevant to
watchkeeping duties
Procedures for the relief,
maintenance and handover of a
watch
Information required to
maintain a safe watch
Basic environmental
protection procedures

.3 approved training ship
experience

.1 practical test, or
.2 approved in-service
experience, or
.3 approved training ship
experience
Assessment of evidence
obtained from approved inservice experience or
approved training ship
experience

Column 4
Criteria for evaluating
competence

A steady course is steered within
acceptable limits, having regard to
the area of navigation and
prevailing sea state. Alterations of
course are smooth and controlled
Communications are clear and
concise at all times and orders are
acknowledged in a seamanlike
manner
Sound signals, lights and other
objects are promptly detected and
their approximate bearing, in
degrees or points, is reported to
the officer of the watch

Communications are clear and
concise and advice/clarification is
sought from the officer on watch
where watch information or
instructions are not clearly
understood
Maintenance, handover and relief
of the watch is in conformity with
accepted practices and
procedures

๖๘
Column 1
Competence
Operate emergency
equipment and apply
emergency procedures

Column 2

Column 3

Knowledge, understanding and Methods for demonstrating
proficiency
competence
Knowledge of emergency
duties and alarm signals
Knowledge of pyrotechnic
distress signals; satellite EPIRBs
and SARTs
Avoidance of false distress alerts
and action to be taken in event of
accidental activation

Assessment of evidence
obtained from demonstration
and approved in-service
experience or approved
training ship experience

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Initial action on becoming aware
of an emergency or abnormal
situation is in conformity with
established practices and
procedures
Communications are clear and
concise at all times and orders are
acknowledged in a seamanlike
manner
The integrity of emergency and
distress alerting systems is
maintained at all times

๖๙
ภาคผน ก ๒
ตารางที่ เ -๒/๕ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับลูกเรื ชํานาญงานฝ่ายเดินเรื ข งเรื กลเดินทะเล
Table A-II/5
Specification of minimum standards of competence of ratings as able seafarer deck
Function:
Column 1
Competence
Contribute to a safe
navigational watch

Navigation at the support level
Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Ability to understand orders and to Assessment of evidence
communicate with the officer of the obtained from in-service
watch on matters relevant to
experience or practical test
watchkeeping
duties
Procedures for the relief,
maintenance and handover of a
watch

Contribute to
berthing,
anchoring and
other mooring
operations

Information required to
maintain a safe watch
Working knowledge of the
mooring system and related
procedures, including:
.1 the function of mooring and tug
lines and how each line
functions as part of an overall
system

Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:
.1 approved in-service
experience
.2 practical training

.2 the capacities, safe working loads,
.3 examination
and breaking strengths of
mooring equipment, including
.4 approved training ship
mooring wires, synthetic and
experience
fibre lines, winches, anchor
windlasses, capstans, bitts,
.5 approved simulator
chocks and bollards
training, where
appropriate
.3 the procedures and order of
events for making fast and
letting go mooring and tug
lines and wires, including
towing lines
.4 the procedures and order of
events for the use of anchors
in various operations
Working knowledge of the
procedures and order of events
associated with mooring to a
buoy or buoys

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Communications are clear and
concise
Maintenance, handover and relief
of the watch is in conformity with
acceptable practices and
procedures

Operations are carried out in
accordance with established safety
practices and equipment operating
instructions

๗๐
Function:

Cargo handling and stowage at the support level

Column 1

Column 2

Competence

Knowledge, understanding and
proficiency

Contribute to the Knowledge of procedures for safe
handling of cargo and handling, stowage and securing of
stores
cargoes and stores, including
dangerous,
hazardous and harmful
substances and liquids
Basic knowledge of and
precautions to observe in
connection with particular types
of cargo and identification of
IMDG labelling

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:
.1 approved in-service
experience
.2 practical training
.3 examination

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Cargo and stores operations are
carried out in
accordance with established
safety procedures and equipment
operating instructions
The handling of dangerous,
hazardous and harmful cargoes or
stores complies with established
safety practices

.4 approved training ship
experience
.5 approved simulator
training, where
appropriate

Function:

Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the support level

Column 1
Competence
Contribute to the
safe operation of
deck equipment and
machinery

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Knowledge of deck
equipment, including:

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:

.1 function and uses of valves and
pumps, hoists, cranes, booms, .1 approved in-service
and
experience
related equipment
.2 practical training
.2 function and uses of
winches, windlasses,
.3 examination
capstans and related
equipment
.4 approved training ship
experience
.3 hatches, watertight doors, ports,
and related equipment

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Operations are carried out in
accordance with established safety
practices and equipment operating
instructions

๗๑
Column 1
Competence
Contribute to the
safe operation of
deck equipment and
machinery
(continued)

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

.4 fibre and wire ropes, cables
and chains, including their
construction, use, markings,
maintenance and proper
stowage
.5 ability to use and understand
basic signals for the operation Assessment of evidence Communications within the
obtained from practical operator’s area of responsibility
of equipment, including
are consistently successful
demonstration
winches, windlasses, cranes,
and hoists
.6 ability to operate anchoring
equipment under various
Assessment of evidence Equipment operation is safely
conditions, such as anchoring, obtained from practical carried out in accordance with
weighing anchor, securing for demonstration
established procedures
sea, and in emergencies
Knowledge of the following
procedures and ability to:
.1 rig and unrig bosun’s chairs
and staging
.2 rig and unrig pilot
ladders, hoists, rat-guards and
gangways
.3 use marlin spike seamanship
skills, including the proper
use of knots, splices and
stoppers
Use and handling of deck and cargohandling gear and equipment:
.1 access arrangements, hatches
and hatch covers, ramps,
side/bow/stern doors or
elevators
.2 pipeline systems – bilge and
ballast suctions and wells

Demonstrate the proper methods
for rigging and unrigging in
Assessment of evidence accordance with safe industry
obtained from practical practice
demonstration
Demonstrate the proper creation
and use of knots, splices, stoppers,
whippings, servings as well as
proper canvas handling

๗๒
Column 1
Competence
Contribute to the
safe operation of
deck equipment and
machinery
(continued)

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

.3 cranes, derricks, winches
Knowledge of hoisting and dipping
flags and the main single-flag
signals. (A, B, G, H, O, P, Q)

Apply
Working knowledge of safe
occupational health
working practices and personal
and safety precautions shipboard safety including:
.1 working aloft
.2 working over the side
.3 working in enclosed
spaces
.4 permit to work systems
.5 line handling

Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:
.1 approved in-service
experience
.2 practical training

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Demonstrate the proper use of
blocks and tackle
Demonstrate the proper methods
for handling lines, wires, cables
and chains
Procedures designed to safeguard
personnel and the ship are
observed at all times
Safe working practices are
observed and appropriate safety
and protective equipment is
correctly used at all times

.3 examination
.4 approved training ship
experience

.6 lifting techniques and
methods of preventing
back injury
.7 electrical safety
.8 mechanical safety
.9 chemical and biohazard safety
.10 personal safety
equipment
Apply precautions and
contribute to the
prevention of
pollution of the
marine environment

Knowledge of the precautions
to be taken to prevent
pollution of the marine
environment
Knowledge of the use and
operation of anti-pollution
equipment
Knowledge of the approved
methods for disposal of marine
pollutants

Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:
.1 approved in-service
experience
.2 practical training
.3 examination
.4 approved training ship
experience

Procedures designed to safeguard
the marine environment are
observed at all times

๗๓
Column 2
Competence
Operate survival
craft and rescue
boats

Column 3

Knowledge, understanding and
proficiency

Methods for demonstrating
competence

Criteria for evaluating
competence

Knowledge of the operation of
survival craft and rescue boats, their
launching appliances and
arrangements, and their equipment

Assessment of evidence
obtained from approved
training and experience
as set out in section A-VI/2,
paragraphs 1 to 4

Actions in responding to abandon
ship and survival situations are
appropriate to the prevailing
circumstances and conditions and
comply with accepted safety
practices and standards

Knowledge of survival at sea
techniques
Function:
Column 1
Competence
Contribute to
shipboard
maintenance and
repair

Column 4

Maintenance and repair at the support level
Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Ability to use painting,
lubrication and cleaning
materials and equipment

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Assessment of evidence
obtained from practical
demonstration

Ability to understand and execute
routine maintenance and repair
procedures
Knowledge of surface
preparation techniques
Understanding manufacturer’s
safety guidelines and
shipboard instructions

Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:

Knowledge of safe disposal of
waste materials

.1 approved in-service
experience

Knowledge of the
application, maintenance and use
of hand and power tools

.2 practical training
.3 examination
.4 approved training ship
experience

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Maintenance and repair activities
are carried out in accordance
with technical, safety and
procedural specifications

๗๔
ภาค น
ตารางที่ เ -๓/๑ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับนายประจําเรื ฝ่ายช่างกลข งเรื กลเดินทะเล
Table A-III/1
Specification of minimum standard of competence for officers in charge of an engineering
watch in a manned engine-room or designated duty engineers in a periodically unmanned
engine-room
Function:
Column 1
Competence
Maintain a safe
engineering watch

Marine engineering at the operational level
Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Thorough knowledge of Principles to
be observed in keeping an
engineering watch, including:

Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:

.1 duties associated with taking over
and accepting a watch

.1 approved in-service
experience

.2 routine duties undertaken during
a watch

.2 approved training ship
experience

.3 maintenance of the machinery
space logs and the significance
of the readings taken

.3 approved simulator
training, where
appropriate

.4 duties associated with
handing over a watch

.4 approved laboratory
equipment training

Safety and emergency
procedures; change-over of
remote/automatic to local
control of all systems
Safety precautions to be observed
during a watch and immediate actions
to be taken in the event of fire or
accident,
with particular reference to oil
systems

Column 4
Criteria for evaluating
competence
The conduct, handover and
relief of the watch conforms
with accepted principles and
procedures
The frequency and extent of
monitoring of engineering
equipment and systems
conforms to manufacturers’
recommendations and
accepted principles and
procedures, including
Principles to be observed in
keeping an engineering
watch
A proper record is
maintained of the
movements and activities
relating to the ship’s
engineering systems

๗๕
Column 1
Competence
Maintain a safe
engineering watch
(continued)

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Engine-room resource
management
Knowledge of engine-room
resource management principles,
including:
.1 allocation, assignment, and
prioritization of resources

Use internal
communication
systems

Methods for demonstrating
competence
Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:
.1 approved training
.2 approved in-service
experience
.3 approved simulator
training

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Resources are allocated and
assigned as needed in correct
priority to perform necessary
tasks
Communication is clearly
and unambiguously given and
received

.3 assertiveness and leadership

Questionable decisions
and/or actions result in
appropriate challenge and
response

.4 obtaining and maintaining
situational awareness

Effective leadership
behaviours are identified

.5 consideration of team
experience

Team member(s) share
accurate understanding of
current and predicted
engine-room and associated
systems
state, and of external
environment

.2 effective communication

Use English in
written and oral
form

Column 3

Adequate knowledge of the English
language to enable the officer to use
engineering publications and to
perform engineering duties

Operation of all internal
communication systems on
board

Examination and assessment
of evidence obtained from
practical instruction

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training, where
appropriate
.4 approved laboratory
equipment training

English language publications
relevant to engineering
duties are correctly
interpreted
Communications are
clear and understood
Transmission and
reception of messages are
consistently successful
Communication records are
complete, accurate and
comply with statutory
requirements

๗๖
Column 1
Competence
Operate main and
auxiliary machinery and
associated control
systems

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Basic construction and operation
principles of machinery systems,
including:
.1 marine diesel engine
.2 marine steam turbine
.3 marine gas turbine

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1

approved in-service
experience

.2

approved training ship
experience

.3

approved laboratory
equipment training

.4 marine boiler
.5 shafting installations,
including propeller
.6 other auxiliaries, including various
pumps, air compressor, purifier,
fresh water generator, heat
exchanger, refrigeration,
air-conditioning and
ventilation systems
.7 steering gear
.8 automatic control systems
.9 fluid flow and characteristics of
lubricating oil, fuel oil and
cooling systems
.10 deck machinery
Safety and emergency procedures
for operation of propulsion plant
machinery, including control
systems

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Construction and operating
mechanisms can be
understood and explained
with drawings/instructions

๗๗
Column 1

Column 2

Competence
Operate main and
auxiliary machinery and
associated control
systems (continued)

Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Preparation, operation, fault detection
and necessary measures to prevent
damage for the following machinery
items and control systems:

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:

.1 main engine and associated
auxiliaries

.1

approved in-service
experience

.2 steam boiler and associated
auxiliaries and steam systems

.2

approved training ship
experience

.3 auxiliary prime movers and
associated systems

.3

.4 other auxiliaries, including
refrigeration, air- conditioning and .4
ventilation systems

approved simulator
training, where
appropriate
approved laboratory
equipment training

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Operations are planned and
carried out in accordance
with operating manuals,
established rules and
procedures to ensure safety
of operations and avoid
pollution of the marine
environment
Deviations from the
norm are promptly
identified
The output of plant and
engineering systems
consistently meets
requirements, including
bridge orders relating to
changes in speed and
direction
The causes of
machinery malfunctions are
promptly identified and
actions are designed to
ensure the overall safety of
the ship and
the plant, having regard to
the prevailing circumstances
and conditions

Operate fuel,
lubrication, ballast and
other pumping systems
and associated control
systems

Operational characteristics of
pumps and piping systems,
including control systems
Operation of pumping systems:
.1

routine pumping operations

.2

operation of bilge, ballast and
cargo pumping systems

Oily-water separators (or-similar
equipment) requirements and
operation

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1

approved in-service
experience

.2

approved training ship
experience

.3

approved simulator
training, where
appropriate

.4

approved laboratory
equipment training

Operations are planned and
carried out in accordance
with operating manuals,
established rules and
procedures to ensure safety
of operations and avoid
pollution of the marine
environment
Deviations from the
norm are promptly
identified and
appropriate action is
taken

๗๘
Function :

Electrical, electronic and control engineering at the operational level

Column 1
Competence
Operate electrical,
electronic and control
systems

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Basic configuration and
operation principles of the
following electrical, electronic
and control equipment:

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:

.1 electrical equipment:
.a generator and
distribution systems
.b preparing, starting, paralleling
and changing over generators
.c electrical motors
including starting
methodologies
.d high-voltage
installations
.e sequential control circuits
and associated system
devices

.1 approved in-service
experience

.2 electronic equipment:
.a characteristics of basic
electronic circuit elements
.b flowchart for automatic and
control systems
.c functions, characteristics and
features of control systems for
machinery items, including
main propulsion plant
operation control and steam
boiler automatic controls
.3 control systems:
.a various automatic control
methodologies and
characteristics
.b Proportional–Integral– Derivative
(PID) control characteristics and
associated system devices for
process control

.2

approved training ship
experience

.3

approved simulator
training, where
appropriate

.4

approved laboratory
equipment training

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Operations are planned and
carried out in accordance with
operating manuals, established
rules and procedures to ensure
safety of operations
Electrical, electronic and control
systems can be understood and
explained with
drawings/instructions

๗๙
Column 1
Competence
Maintenance and
repair of electrical and
electronic equipment

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Safety requirements for working on
shipboard electrical systems,
including the safe isolation of
electrical equipment required
before personnel are permitted to
work on such equipment

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1

approved workshop
skills training

Maintenance and repair of electrical
.2 approved practical
system equipment, switchboards,
experience and tests
electric motors, generator and DC
electrical systems and equipment .3 approved in-service
experience
Detection of electric
malfunction, location of
.4 approved training ship
faults and measures to
experience
prevent damage
Construction and operation of
electrical testing and measuring
equipment
Function and performance tests
of the following equipment and
their configuration:
.1 monitoring systems
.2 automatic control devices
.3 protective devices
The interpretation of
electrical and simple
electronic diagrams

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Safety measures for working
are appropriate
Selection and use of hand tools,
measuring instruments, and
testing equipment are
appropriate and interpretation of
results is accurate
Dismantling, inspecting, repairing
and reassembling equipment are
in accordance with manuals and
good practice
Reassembling and
performance testing is in
accordance with manuals and
good practice

๘๐
Function:

Maintenance and repair at the operational level

Column 1
Competence
Appropriate use of hand
tools, machine tools and
measuring instruments
for fabrication and repair
on board

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Characteristics and limitations of
materials used in construction and
repair of ships and equipment

Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:

Characteristics and limitations of
processes used for fabrication and
repair

.1 approved workshop skills
training

Properties and parameters
considered in the fabrication and
repair of systems and components
Methods for carrying out safe
emergency/temporary repairs

.2 approved practical
experience and tests
.3 approved in-service
experience
.4 approved training ship
experience

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Identification of important
parameters for fabrication of
typical ship-related components
is appropriate
Selection of materials is
appropriate
Fabrication is to
designated tolerances
Use of equipment and hand
tools, machine tools and
measuring instruments is
appropriate and safe

Safety measures to be taken to
ensure a safe working environment
and for using hand tools, machine
tools and measuring instruments
Use of hand tools, machine tools
and measuring instruments
Use of various types of
sealants and packings
Maintenance and repair Safety measures to be taken for
of shipboard machinery repair and maintenance, including
and equipment
the safe isolation of shipboard
machinery and equipment required
before personnel are permitted to
work on such machinery or
equipment
Appropriate basic mechanical
knowledge and skills

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1

approved workshop
skills training

.2 approved practical
experience and tests
.3 approved in-service
experience

Safety procedures followed
are appropriate
Selection of tools and spare
gear is appropriate

๘๑
Column 1

Column 2

Competence

Knowledge, understanding and
proficiency

Maintenance and repair
of shipboard machinery
and equipment
(continued)

Maintenance and repair, such as
dismantling, adjustment and
reassembling of machinery and
equipment

Column 3
Methods for demonstrating
competence
.4

approved training ship
experience

The use of appropriate
specialized tools and
measuring instruments

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Dismantling, inspecting, repairing
and reassembling equipment is
in
accordance with manuals and
good practice
Re-commissioning and
performance testing is in
accordance with manuals and
good practice

Design characteristics and
selection of materials in
construction of equipment

Selection of materials and parts
is appropriate

Interpretation of machinery
drawings and handbooks
The interpretation of piping,
hydraulic and pneumatic diagrams
Function:

Column 1
Competence
Ensure compliance
with pollutionprevention
requirements

Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the operational
level
Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Prevention of pollution of the
marine environment
Knowledge of the precautions
to be taken to prevent
pollution of the marine
environment
Anti-pollution procedures and all
associated equipment
Importance of proactive
measures to protect the
marine environment

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Examination and assessment of
evidence obtained from one or
more of the following:
.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience
.3 approved training

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Procedures for monitoring
shipboard operations and
ensuring compliance with
MARPOL requirements are
fully observed
Actions to ensure that a
positive
environmental
reputation is maintained

๘๒
Column 1
Competence
Maintain
seaworthiness of the
ship

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Ship stability
Working knowledge and
application of stability, trim and
stress tables, diagrams and stresscalculating equipment
Understanding of the
fundamentals of watertight
integrity
Understanding of fundamental
actions to be taken in the event
of partial loss of intact buoyancy
Ship construction

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Examination and assessment of
evidence obtained from one or
more of the following:
.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience

Column 4
Criteria for evaluating
competence
The stability conditions
comply with the IMO intact
stability criteria under all
conditions of loading
Actions to ensure and maintain
the watertight integrity of the
ship are in accordance with
accepted practice

.3 approved simulator
training, where
appropriate
.4 approved laboratory
equipment training

General knowledge of the principal
structural members of a ship and
the proper names for the various
parts
Prevent, control and
fight fires on board

Fire prevention and
fire-fighting appliances
Ability to organize fire drills
Knowledge of classes and
chemistry of fire
Knowledge of fire-fighting
systems
Action to be taken in the event of
fire, including fires involving oil
systems

Assessment of evidence
obtained from approved firefighting training and
experience as set out in
section A-VI/3, paragraphs 1 to
3

The type and scale of the
problem is promptly identified
and initial actions conform with
the emergency procedure and
contingency plans for the ship
Evacuation, emergency
shutdown and isolation
procedures are appropriate to
the nature of the emergency
and are implemented
promptly
The order of priority, and the
levels and time-scales of
making reports and informing
personnel on board, are
relevant to the nature of the
emergency and reflect the
urgency of the problem

๘๓
Column 1
Competence

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Assessment of evidence
obtained from approved
training and experience as set
out in
section A-VI/2,
paragraphs 1 to 4

Operate life-saving
appliances

Life-saving

Apply medical first aid
on board ship

Medical aid

Monitor compliance
with legislative
requirements

Basic working knowledge of the relevant Assessment of evidence
IMO conventions concerning safety of obtained from examination or
life at sea, security and protection of the approved training
marine environment

Application of
leadership and
teamworking skills

Working knowledge of
shipboard personnel
management and training

Assessment of evidence
obtained from one or more of
the following:

A knowledge of related
international maritime
conventions and
recommendations, and
national legislation

.1 approved training

Ability to organize abandon ship
drills and knowledge of the
operation of survival craft and
rescue boats, their launching
appliances and arrangements, and
their equipment, including radio lifesaving appliances, satellite EPIRBs,
SARTs, immersion suits and thermal
protective aids

Practical application of medical
guides and advice by radio,
including the ability to take effective
action based on such knowledge in
the case
of accidents or illnesses that are
likely to occur on board ship

Ability to apply task and
workload management,
including:
.1 planning and coordination
.2 personnel assignment
.3 time and resource
constraints
.4 prioritization

Assessment of evidence
obtained from approved
training as set out in section
A-VI/4, paragraphs 1 to 3

.2 approved in-service
experience
.3 practical demonstration

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Actions in responding to
abandon ship and survival
situations are appropriate to the
prevailing circumstances and
conditions and comply with
accepted safety practices and
standards

Identification of probable
cause, nature and extent
of injuries or conditions is
prompt and treatment
minimizes immediate threat to
life

Legislative requirements relating
to safety of life at sea, security
and protection of the marine
environment are correctly
identified
The crew are allocated duties
and informed of expected
standards of work and
behaviour in a manner
appropriate to the individuals
concerned
Training objectives and
activities are based on
assessment of current
competence and capabilities
and operational requirements.
Operations are
demonstrated to be in
accordance with
applicable rules

๘๔
Column 1
Competence

Application of
leadership and
teamworking skills
(continued)

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Knowledge and ability to apply
effective resource
management:
.1 allocation, assignment, and
prioritization of resources

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Operations are planned and
resources are allocated as
needed in
correct priority to perform
necessary tasks

.2 effective communication on
board and ashore

Communication is clearly and
unambiguously given and
received

.3 decisions reflect
consideration of team
experiences

Effective leadership
behaviours are
demonstrated

.4 assertiveness and
leadership, including
motivation

Necessary team member(s)
share accurate understanding of
current and predicted vessel
state and operational status
and external environment

.5 obtaining and maintaining
situational awareness
Knowledge and ability to apply
decision-making techniques:
.1 situation and risk
assessment
.2 identify and consider
generated options
.3 selecting course of action
.4 evaluation of outcome
effectiveness

Decisions are most effective
for the situation

๘๕
Column 1
Competence
Contribute to the
safety of personnel
and ship

Column 2

Column 3

Knowledge, understanding and Methods for demonstrating
proficiency
competence
Knowledge of personal
survival techniques
Knowledge of fire prevention
and ability to fight and
extinguish fires
Knowledge of elementary first
aid
Knowledge of personal
safety and social
responsibilities

Assessment of evidence
obtained from approved
training and experience as set
out in section A-VI/1, paragraph
2

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Appropriate safety and
protective equipment is
correctly used
Procedures and safe working practices
designed to safeguard personnel and
the ship are observed at all times
Procedures designed to safeguard the
environment are observed at all
times
Initial and follow-up actions on
becoming aware of an emergency
conform with established emergency
response procedures

๘๖
ภาคผน ก ๓
ตารางที่ เ -๓/๒ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับต้นกลและร งต้นกลข งเรื กลเดินทะเล
ขนาดแรงขับเคลื่ น 3000 กิโล ัตต์ รื มากก ่า
Table A-III/2
Specification of minimum standard of competence for chief engineer officers
and second engineer officers on ships powered by main propulsion machinery
of 3,000 kW propulsion power or more
Function:
Marine engineering at the management level
Column 1
Column 2
Competence

Manage the
operation of
propulsion plant
machinery

Knowledge, understanding and
proficiency
Design features, and operative
mechanism of the following
machinery and associated
auxiliaries:
.1 marine diesel engine
.2 marine steam turbine
.3 marine gas turbine
.4 marine steam boiler

Plan and schedule
operations

Column 3

Methods for
demonstrating
competence
Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:

Thermodynamics and heat
transmission

approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training, where
appropriate
.4 approved laboratory
equipment training
Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:

Mechanics and
hydromechanics

.1 approved in-service
experience

Theoretical knowledge

.3 marine gas turbine
.4 marine steam boiler

Criteria for evaluating
competence
Explanation and
understanding of design
features and operating
mechanisms are appropriate

.1

Propulsive characteristics of diesel .2 approved training ship
engines, steam and
experience
gas turbines, including
speed, output and fuel
.3 approved simulator
consumption
training, where
Heat cycle, thermal efficiency
appropriate
and heat balance of the
.4 approved laboratory
following:
equipment training
.1 marine diesel engine
.2 marine steam turbine

Column 4

The planning and preparation of
operations is suited to the design
parameters of the power
installation and to the
requirements of the voyage

๘๗
Column 1
Competence
Plan and schedule
operations
(continued)

Column 2

Column 3

Knowledge, understanding and Methods for demonstrating
proficiency
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Refrigerators and
refrigeration cycle
Physical and chemical
properties of fuels and
lubricants
Technology of materials

Operation, surveillance,
performance
assessment and
maintaining safety of
propulsion plant and
auxiliary machinery

Naval architecture and ship
construction, including damage
control
Practical knowledge
Start up and shut down main
propulsion and auxiliary
machinery, including associated
systems
Operating limits of
propulsion plant
The efficient operation,
surveillance, performance
assessment and maintaining
safety of propulsion plant and
auxiliary machinery

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training, where
appropriate

Functions and mechanism of
.4 approved laboratory
automatic control for main engine
equipment training
Functions and mechanism of
automatic control for auxiliary
machinery including but not
limited to:
.1 generator distribution
systems
.2 steam boilers
.3 oil purifier
.4 refrigeration system
.5 pumping and piping
systems
.6 steering gear system
.7 cargo-handling equipment
and deck machinery

The methods of preparing for
the start-up and of making
available fuels, lubricants,
cooling water and air are the
most appropriate
Checks of pressures,
temperatures and revolutions
during the start-up and warmup period are in accordance
with technical specifications
and agreed work plans
Surveillance of main propulsion
plant and auxiliary systems is
sufficient to maintain safe
operating conditions
The methods of preparing the
shutdown, and of supervising
the cooling down of the engine
are the most appropriate
The methods of measuring the
load capacity of the engines are
in accordance with technical
specifications
Performance is checked
against bridge orders
Performance levels are in
accordance with technical
specifications

๘๘
Column 1
Competence
Manage fuel,
lubrication and
ballast
operations

Column 2

Column 3

Knowledge, understanding and Methods for demonstrating
proficiency
competence
Operation and maintenance of
machinery, including pumps and
piping systems

Column 4

Criteria for evaluating
competence
Examination and assessment Fuel and ballast operations meet
of evidence obtained from operational requirements and
one or more of the
are carried out so as to prevent
following:
pollution of the marine
environment
.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training, where
appropriate

๘๙
Function:

Electrical, electronic and control engineering at the management level

Column 1
Competence
Manage operation of
electrical and
electronic control
equipment

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Theoretical knowledge
Marine electrotechnology,
electronics, power electronics,
automatic control engineering
and safety devices

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1 approved in-service
experience

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Operation of equipment and
system is in accordance
with operating manuals
Performance levels are in
accordance with technical
specifications

Design features and system
configurations of automatic control .2 approved training ship
experience
equipment and safety devices for
the following:
.3 approved simulator
training, where
.1 main engine
appropriate
.2 generator and
.4 approved laboratory
distribution system
equipment training
.3 steam boiler
Design features and system
configurations of operational
control equipment for electrical
motors
Design features of
high-voltage installations
Features of hydraulic and
pneumatic control equipment
Manage
trouble-shooting,
restoration of electrical
and electronic control
equipment to operating
condition

Practical knowledge
Troubleshooting of electrical and
electronic control equipment

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:

Function test of electrical,
.1 approved in-service
electronic control equipment and
experience
safety devices
.2 approved training ship
Troubleshooting of
experience
monitoring systems
.3 approved simulator
Software version control
training, where
appropriate
.4 approved laboratory
equipment training

Maintenance activities are
correctly planned in accordance
with technical, legislative, safety
and procedural specifications
Inspection, testing and
troubleshooting of equipment
are appropriate

๙๐
Function:

Maintenance and repair at the management level

Column 1
Competence
Manage safe and
effective
maintenance and
repair procedures

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Theoretical knowledge Marine
engineering practice Practical
knowledge
Manage safe and effective
maintenance and repair
procedures
Planning maintenance, including
statutory and class verifications

Planning repairs
Detect and identify the Practical knowledge
cause of machinery
Detection of machinery malfunction,
malfunctions and
location of faults and action to
correct faults
prevent damage
Inspection and adjustment of
equipment
Non-destructive examination

Column 3

Column 4

Methods for demonstrating
competence

Criteria for evaluating
competence
Examination and assessment Maintenance activities are correctly
of evidence obtained from planned and carried out in
one or more of the
accordance with technical,
following:
legislative, safety and procedural
specifications
.1 approved in-service
experience
Appropriate plans, specifications,
materials and equipment are
.2 approved training ship
available for maintenance and
experience
repair
.3 approved workshop
training

Action taken leads to the
restoration of plant by the
most suitable method

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:

The methods of comparing actual
operating conditions are in
accordance with recommended
practices and procedures

.1 approved in-service
experience

Actions and decisions are in
accordance with recommended
operating specifications and
limitations

.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training, where
appropriate

Ensure safe working
practices

Practical knowledge
Safe working practices

.4 approved laboratory
equipment training
Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience
.3 approved laboratory
equipment training

Working practices are in accordance
with legislative requirements, codes
of practice, permits to work and
environmental concerns

๙๑
Function:

Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the management level

Column 1

Column 2

Competence

Knowledge, understanding and
proficiency

Control trim, stability
and stress

Understanding of fundamental
principles of ship construction and
the theories and factors affecting trim
and stability and measures necessary
to
preserve trim and stability
Knowledge of the effect on trim
and stability of a ship in the event
of damage to, and consequent
flooding of, a compartment and
countermeasures to be taken
Knowledge of IMO
recommendations concerning ship
stability

Monitor and control
compliance with
legislative
requirements and
measures to ensure
safety of life at sea,
security and
protection of the
marine environment

Knowledge of relevant
international maritime law
embodied in international
agreements and conventions

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:

Stability and stress conditions
are maintained within safety
limits at all times

.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training, where
appropriate

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:

.1 certificates and other documents .2 approved training ship
required to be carried on board
experience
ships by international
conventions, how they may be .3 approved simulator
obtained and the period of their
training, where
legal validity
appropriate

.3 responsibilities under the
relevant requirements of the
International Convention for
the Safety of Life at Sea, 1974,
as amended

Criteria for evaluating
competence

.1 approved in-service
experience

Regard shall be paid especially to the .1 approved in-service
following subjects:
experience

.2 responsibilities under the
relevant requirements of the
International Convention on
Load Lines, 1966, as amended

Column 4

Procedures for monitoring
operations and maintenance
comply with legislative
requirements
Potential non-compliance is
promptly and fully
identified
Requirements for renewal and
extension of certificates ensure
continued validity of survey items
and equipment

๙๒
Column 1
Competence

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Monitor and control .4 responsibilities under the
compliance with
International Convention for
legislative
the Prevention of Pollution
requirements and
from Ships, as amended
measures to ensure
.5 maritime declarations of health
safety of life at sea
and the requirements of the
and protection of the
International Health
marine environment
Regulations
(continued)
.6 responsibilities under
international instruments
affecting the safety of the ships,
passengers, crew or cargo
.7 methods and aids to prevent
pollution of the
environment by ships
.8 knowledge of national
legislation for implementing
international agreements and
conventions

Maintain safety and
security of the vessel,
crew and passengers
and
the operational
condition of lifesaving,
fire-fighting and
other safety
systems

A thorough knowledge of lifesaving appliance regulations
(International Convention for the
Safety of Life at Sea)
Organization of fire and
abandon ship drills
Maintenance of operational
condition of life-saving,
fire-fighting and other safety
systems
Actions to be taken to protect and
safeguard all persons on board in
emergencies
Actions to limit damage and salve
the ship following fire, explosion,
collision or grounding

Examination and assessment
of evidence obtained from
practical instruction and
approved in-service training
and experience

Procedures for monitoring firedetection and safety systems
ensure that all alarms are
detected promptly and acted
upon in
accordance with established
emergency procedures

๙๓
Column 1
Competence
Develop emergency
and damage control
plans and handle
emergency
situations

Use leadership and
managerial skills

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Ship construction, including
damage control
Methods and aids for fire
prevention, detection and
extinction
Functions and use of lifesaving appliances
Knowledge of shipboard
personnel management and
training
A knowledge of international
maritime conventions and
recommendations, and related
national legislation
Ability to apply task and
workload management,
including:
.1 planning and coordination
.2 personnel assignment
.3 time and resource
constraints
.4 prioritization
Knowledge and ability to apply
effective resource
management:
.1 allocation, assignment, and
prioritization of resources
.2 effective communication on
board and ashore
.3 decisions reflect
consideration of team
experience

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Examination and assessment
of evidence obtained from
approved in-service training
and experience

Emergency procedures are in
accordance with the established
plans for emergency situations

Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:

The crew are allocated duties
and informed of expected
standards of work and behaviour
in a manner appropriate to the
individuals concerned

.1 approved training
.2 approved in-service
experience
.3 approved simulator
training

Training objectives and activities
are based on assessment of
current competence and
capabilities and operational
requirements
Operations are demonstrated to
be in accordance with applicable
rules
Operations are planned and
resources are allocated as
needed in correct priority to
perform necessary tasks
Communication is clearly and
unambiguously given and
received

๙๔
Column 1
Competence
Use leadership and
managerial skills
(continued)

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

.4 assertiveness and
leadership, including
motivation

Effective leadership
behaviours are
demonstrated

.5 obtaining and maintaining
situation awareness
Knowledge and ability to apply
decision-making techniques:

Necessary team member(s) share
accurate understanding of
current and predicted vessel
state and operational status and
external environment

.1 situation and risk
assessment

Decisions are most effective for
the situation

.2 identify and generate
options

Operations are
demonstrated to be effective and
in accordance with applicable
rules

.3 select course of action
.4 evaluation of outcome
effectiveness
Development,
implementation, and oversight of
standard operating procedures

๙๕
ภาคผน ก ๓
ตารางที่ เ -๓/๔ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับลูกเรื ชํานาญงานฝ่ายช่างกลข งเรื กลเดินทะเล
Table A-III/4
Specification of minimum standard of competence for ratings
forming part of an engineering watch
Function:
Column 1

Marine engineering at the support level
Column 2

Column 3

Competence

Knowledge, understanding and Methods for demonstrating
proficiency
competence
Assessment of evidence
Carry out a watch Terms used in machinery
spaces and names of
obtained from one or more
routine
machinery and equipment
of the following:
appropriate to
the duties of a
Engine-room watchkeeping
.1 approved in-service
rating forming
experience;
part of an engine- procedures
room watch
Safe working practices as
.2 approved training ship
related to engine-room
experience; or
Understand
operations
orders and be
.3 practical test
understood in
Basic
environmental
matters relevant
to watchkeeping protection procedures
duties
Use of appropriate internal
communication system

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Communications are clear and
concise and advice or clarification is
sought from the officer of the watch
where watch information or
instructions are not clearly
understood
Maintenance, handover and relief
of the watch is in conformity with
accepted principles and
procedures

Engine-room alarm systems and
ability to distinguish between the
various alarms, with special
reference to
For keeping a
boiler watch:
Maintain the
correct water
levels and
steam pressures

Safe operation of boilers

Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:
.1 approved in-service
experience;
.2 approved training ship
experience;
.3 practical test; or
.4 approved simulator
training, where
appropriate

Assessment of boiler condition is
accurate and based on relevant
information available from local and
remote indicators and physical
inspections
The sequence and timing of
adjustments maintains safety and
optimum efficiency

๙๖
Column 1
Competence
Operate
emergency
equipment and
apply emergency
procedures

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Knowledge of emergency
duties
Escape routes from
machinery spaces
Familiarity with the location and
use of fire-fighting equipment in
the machinery spaces

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Assessment of evidence
obtained from demonstration
and approved in-service
experience or approved
training ship experience

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Initial action on becoming aware of
an emergency or abnormal
situation conforms with
established procedures
Communications are clear and
concise at all times and orders are
acknowledged in a seamanlike
manner

๙๗
ภาคผน ก ๓
ตารางที่ เ -๓/๕ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับนายช่าง ิเลคทร เทคนิค ลข งเรื กลเดินทะเล
Table A-III/5
Specification of minimum standard of competence for ratings as able seafarer engine in
a manned engine-room or designated to perform duties
in a periodically unmanned engine-room
Function:
Column 1
Competence
Contribute to a
safe engineering
watch

Marine engineering at the support level
Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Ability to understand orders and to Assessment of evidence
obtained from in-service
communicate with the officer of
experience or practical test
the watch in matters relevant to
watchkeeping duties
Procedures for the relief,
maintenance and handover of a
watch

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Communications are clear and
concise
Maintenance, handover and relief
of the watch is in conformity with
acceptable practices and
procedures

Information required to
maintain a safe watch
Contribute to the
monitoring and
controlling of an
engine-room
watch

Basic knowledge of the
function and operation of main
propulsion and auxiliary
machinery

Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:
.1 approved in-service
experience;

Basic understanding of main
propulsion and auxiliary machinery
.2 approved training ship
control pressures, temperatures
experience; or
and levels
.3 practical test

Contribute to
Knowledge of the function and
fuelling and oil
operation of fuel system and oil
transfer operations transfer operations, including:

Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:

.1 preparations for fuelling and
transfer operations

.1 approved in-service
experience

.2 procedures for connecting
and disconnecting fuelling
and transfer hoses

.2 practical training
.3 examination
.4 approved training ship
experience

The frequency and extent of
monitoring of main propulsion and
auxiliary machinery conforms with
accepted principles and procedures
Deviations from the norm are
identified
Unsafe conditions or potential hazards
are promptly recognized, reported
and rectified before work continues
Transfer operations are carried out in
accordance with established safety
practices and equipment operating
instructions
The handling of dangerous,
hazardous and harmful liquids
complies with established safety
practices
Communications within the operator’s
area of responsibility are consistently
successful

๙๘
Column 1
Competence

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

.3 procedures relating to
Contribute to
incidents that may arise
fuelling and oil
during fuelling or transferring
transfer operations
operation
(continued)

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Assessment of evidence
obtained from practical
demonstration

.4 securing from fuelling and
transfer operations
.5 ability to correctly measure
and report tank levels
Contribute to
bilge and ballast
operations

Knowledge of the safe function,
operation and maintenance of the
bilge and ballast systems,
including:
.1 reporting incidents associated
with transfer operations
.2 ability to correctly measure
and report tank levels

Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:
.1 approved in-service
experience
.2 practical training
.3 examination

Operations and maintenance are
carried out in accordance with
established safety practices and
equipment operating instructions
and pollution of the marine
environment is avoided
Communications within the operator’s
area of responsibility are consistently
successful

.4 approved training ship
experience
Assessment of evidence
obtained from practical
demonstration
Contribute to
the operation of
equipment
and machinery

Safe operation of equipment,
including:
.1 valves and pumps
.2 hoists and lifting
equipment
.3 hatches, watertight doors, ports
and related equipment

Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:
.1 approved in-service
experience
.2 practical training
.3 examination
.4 approved training ship
experience

Ability to use and understand basic
Assessment of evidence
crane, winch and hoist signals
obtained from practical
demonstration

Operations are carried out in
accordance with established safety
practices and equipment operating
instructions
Communications within the operator’s
area of responsibility are consistently
successful

๙๙
Function:
Column 1
Competence
Safe use of
electrical
equipment

Electrical, electronic and control engineering at the support level
Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 1
Competence
Contribute to
shipboard
maintenance
and repair

Methods for demonstrating
competence

Safe use and operation of
electrical equipment,
including:

Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:

.1 safety precautions before
commencing work or repair

.1 approved in-service
experience

.2 isolation procedures

.2 practical training

.3 emergency procedures

.3 examination

.4 different voltages on board

.4 approved training ship
experience

Knowledge of the causes of
electric shock and
precautions to be observed to
prevent shock

Function:

Column 3

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Recognizes and reports electrical
hazards and unsafe equipment
Understands safe voltages for handheld equipment
Understands risks associated with
high-voltage equipment and
onboard work

Maintenance and repair at the support level
Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Ability to use painting,
lubrication and cleaning
materials and equipment

Assessment of evidence
obtained from practical
demonstration

Maintenance activities are carried out
in accordance with technical, safety
and procedural specifications

Ability to understand and execute
routine maintenance and repair
procedures

Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:

Selection and use of equipment and
tools is appropriate

Knowledge of surface
preparation techniques

.1 approved in-service
experience

Knowledge of safe disposal of
waste materials

.2 practical training

Understanding manufacturer’s
safety guidelines and
shipboard instructions

.3 examination
.4 approved training ship
experience

๑๐๐
Column 1
Competence
Contribute to
shipboard
maintenance
and repair
(continued)

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Knowledge of the
application, maintenance and use
of hand and power tools and
measuring instruments and
machine tools
Knowledge of metalwork

Function:
Column 1
Competence

Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the support level
Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Contribute to the Knowledge of procedures for safe
handling of stores handling, stowage and securing of
stores

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:
.1 approved in-service
experience
.2 practical training
.3 examination

Apply
precautions and
contribute to the
prevention of
pollution of the
marine
environment

Knowledge of the precautions
to be taken to prevent
pollution of the marine
environment
Knowledge of use and operation
of anti-pollution equipment
Knowledge of approved
methods for disposal of
marine pollutants

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Stores operations are carried out in
accordance with established safety
practices and equipment operating
instructions
The handling of dangerous,
hazardous and harmful stores
complies with established safety
practices

.4 approved training ship
experience

Communications within the operator’s
area of responsibility are consistently
successful

Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:

Procedures designed to safeguard the
marine environment are observed at
all times

.1 approved in-service
experience
.2 practical training
.3 examination
.4 approved training ship
experience

๑๐๑
Column 1
Competence
Apply
occupational
health and
safety
procedures

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Working knowledge of safe
working practices and personal
shipboard safety, including:

Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:

Procedures designed to safeguard
personnel and the ship are
observed at all times

.1 electrical safety

.1 approved in-service
experience

Safe working practices are observed
and appropriate safety and protective
equipment is correctly used at all
times

.2 lockout/tag-out
.3 mechanical safety
.4 permit to work systems
.5 working aloft
.6 working in enclosed
spaces
.7 lifting techniques and
methods of preventing
back injury
.8 chemical and biohazard safety
.9 personal safety
equipment

.2 practical training
.3 examination
.4 approved training ship
experience

๑๐๒
ภาคผน ก ๓
ตารางที่ เ -๓/๖ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับลูกเรื ิเลคทร เทคนิคค ลข งเรื กลเดินทะเล
Table A-III/6
Specification of minimum standard of competence for electro-technical officers
Function:
Column 1
Competence
Monitor the
operation of
electrical,
electronic and
control systems

Electrical, electronic and control engineering at the operational level
Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Basic understanding of the
operation of mechanical
engineering systems,
including:

Examination and assessment
of evidence
obtained from one or more
of the following:

.1 prime movers, including main
propulsion plant

.1 approved in-service
experience

.2 engine-room auxiliary
machinery

.2 approved training ship
experience

.3 steering systems

.3 approved simulator
training, where
appropriate

.4 cargo handling systems
.5 deck machinery
.6 hotel systems
Basic knowledge of heat
transmission, mechanics and
hydromechanics
Knowledge of:
Electro-technology and
electrical machines theory
Fundamentals of electronics and
power electronics
Electrical power distribution
boards and electrical equipment
Fundamentals of automation,
automatic control systems and
technology

.4 approved laboratory
equipment training

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Operation of equipment and
system is in
accordance with operating
manuals
Performance levels are in
accordance with technical
specifications

๑๐๓
Column 1
Competence
Monitor the
operation of
electrical,
electronic and
control systems
(continued)

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Instrumentation, alarm and
monitoring systems

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Electrical drives
Technology of electrical
materials
Electro-hydraulic and electropneumatic control systems

Monitor the
operation of
automatic control
systems of
propulsion and
auxiliary machinery

Appreciation of the hazards and
precautions required for the
operation of power systems above
1,000 volts
Preparation of control systems
of propulsion and auxiliary
machinery for operation

Examination and
assessment of evidence
obtained from one or more of
the following:

Surveillance of main
propulsion plant and auxiliary
systems is sufficient to maintain
safe operation condition

.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training, where
appropriate

Operate
generators
and distribution
systems

Coupling, load sharing and
changing over generators
Coupling and breaking connection
between switchboards and
distribution panels

.4 approved laboratory
equipment training
Examination and
assessment of evidence
obtained from one or more of
the following:
.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training, where
appropriate
.4 approved laboratory
equipment training

Operations are planned and
carried out in accordance with
operating manuals, established
rules and procedures to ensure
safety of operations
Electrical distribution systems
can be understood and
explained with
drawings/instructions

๑๐๔
Column 1
Competence

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Theoretical knowledge

Operate and
maintain power
systems in excess of High-voltage technology
1,000 volts
Safety precautions and
procedures

Electrical propulsion of the ships,
electrical motors and control
systems
Practical knowledge

Operate
computers and
computer
networks on
ships

Use English in
written and oral
form

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Examination and
assessment of evidence
obtained from one or more of
the following:
.1 approved in-service
experience

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Operations are planned and
carried out in accordance with
operating manuals, established
rules and procedures to ensure
safety of operations

.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training, where
appropriate

Safe operation and maintenance of
high-voltage systems, including
knowledge of the special technical .4 approved laboratory
type of high- voltage systems and the
equipment training
danger resulting from operational
voltage of more than 1,000 volts
Understanding of:
Examination and assessment
of evidence
obtained from one or more of
.1 main features of data
the following:
processing
.2 construction and use of
computer networks on ships

.1 approved in-service
experience

.3 bridge-based,
engine-room-based and
commercial computer use

.2 approved training ship
experience

Computer networks and
computers are correctly
checked and handled

.3 approved simulator
training, where
appropriate

.4 approved laboratory
equipment training
Adequate knowledge of the
Examination and assessment
English language to enable the officer of evidence
to use engineering publications and obtained from practical
instructions
to perform
the officer’s duties

English language publications
relevant to the
officer’s duties are
correctly interpreted
Communications are clear and
understood

๑๐๕
Column 1
Competence
Use internal
communication
systems

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Operation of all internal
communication systems on
board

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Examination and
assessment of evidence
obtained from one or more of
the following:
.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training, where
appropriate
.4 approved laboratory
equipment training

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Transmission and reception
of messages are
consistently successful
Communication records are
complete, accurate and comply
with statutory requirements

๑๐๖
Function:
Column 1
Competence
Maintenance
and repair of
electrical and
electronic
equipment

Maintenance and repair at the operational level
Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Safety requirements for
working on shipboard electrical
systems, including the safe
isolation of
electrical equipment required
before personnel are permitted
to work on such equipment
Maintenance and repair of
electrical system equipment,
switchboards, electric motors,
generators and DC electrical
systems and equipment
Detection of electric
malfunction, location of
faults and measures to
prevent damage

Column 3
Column 4
Methods for demonstrating
Criteria for evaluating
competence
Competence
Examination and
Safety measures for working
assessment of evidence
are appropriate
obtained from one or more
Selection and use of hand tools,
of the following:
measuring instruments, and testing
.1 approved workshop
equipment are appropriate and
skills training
interpretation
of results is accurate
.2 approved practical
experience and tests
Dismantling, inspecting, repairing and
reassembling equipment are in
.3 approved in-service
accordance with manuals and good
experience
practice
.4

approved training ship
experience

Reassembling and performance testing
is in accordance with manuals and
good practice

Examination and
assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:

The effect of malfunctions on
associated plant and systems is
accurately identified, ship’s technical
drawings are correctly interpreted,
measuring and calibrating instruments
are correctly used and actions
taken are justified

Construction and operation of
electrical testing and measuring
equipment
Function and performance tests
of the following equipment and
their configuration:
.1 monitoring systems
.2 automatic control
devices
.3 protective devices

Maintenance
and repair of
automation and
control systems of
main propulsion
and auxiliary
machinery

The interpretation of
electrical and electronic
diagrams
Appropriate electrical and
mechanical knowledge and skills
Safety and emergency
procedures

.1 approved in-service
experience

๑๐๗
Column 1
Competence

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Safe isolation of equipment and
associated systems required
before personnel are permitted
to work on such plant or
equipment

Column 3
Methods for demonstrating
competence
.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training, where
appropriate

Practical knowledge for the
testing, maintenance, fault finding .4 approved laboratory
equipment training
and repair

Maintenance
and repair of
bridge navigation
equipment and
ship
communication
systems

Test, detect faults and
maintain and restore
electrical and electronic
control equipment to
operating condition
Knowledge of the principles
and maintenance procedures of
navigation equipment, internal and
external communication systems
Theoretical knowledge:
Electrical and electronic
systems operating in
flammable areas
Practical knowledge:
Carrying out safe
maintenance and repair
procedures
Detection of machinery
malfunction, location of faults
and action to prevent damage

Column 4
Criteria for evaluating
Competence
Isolation, dismantling and reassembly
of plant and equipment are in
accordance with manufacturer’s safety
guidelines and shipboard instructions
and legislative and safety
specifications. Action taken leads to
the restoration of automation and
control systems by the method most
suitable
and appropriate to the prevailing
circumstances and conditions

The effect of malfunctions on
associated plant and systems is
accurately identified, ship’s technical
drawings are correctly interpreted,
measuring and calibrating instruments
are correctly used and actions
taken are justified
Isolation, dismantling and re-assembly
of plant and equipment are in
accordance with manufacturer’s safety
guidelines and shipboard instructions,
legislative and safety specifications.
Action taken leads to the restoration
of bridge navigation equipment and
ship communication systems by the
method most suitable and
appropriate to the prevailing
circumstances and conditions

๑๐๘
Column 1
Competence
Maintenance
and repair of
electrical,
electronic and
control systems of
deck machinery
and cargo-handling
equipment

Maintenance
and repair of
control and
safety systems of
hotel equipment

Column 2
Column 3
Knowledge, understanding and Methods for demonstrating
proficiency
competence
Appropriate electrical and
Examination and
mechanical knowledge and skills assessment of evidence
obtained from one or more
Safety and emergency
of the following:
procedures
.1 approved in-service
Safe isolation of equipment and
experience
associated systems required
before personnel are permitted .2 approved training ship
experience
to work on such plant or
equipment
.3 approved simulator
training, where
Practical knowledge for the
appropriate
testing, maintenance, fault finding
and repair
.4 approved laboratory
equipment training
Test, detect faults and
maintain and restore
electrical and electronic
control equipment to
operating condition

Theoretical knowledge:
Electrical and electronic
systems operating in
flammable areas
Practical knowledge:
Carrying out safe
maintenance and repair
procedures
Detection of machinery
malfunction, location of faults
and action to prevent damage

Column 4
Criteria for evaluating
Competence
The effect of malfunctions on
associated plant and systems is
accurately identified, ship’s technical
drawings are correctly interpreted,
measuring and calibrating instruments
are correctly used and actions
taken are justified
Isolation, dismantling and re-assembly
of plant and equipment are in
accordance with manufacturer’s safety
guidelines and shipboard instructions,
legislative and safety specifications.
Action taken leads to the restoration
of deck machinery and
cargo-handling equipment by the
method most suitable and
appropriate to the prevailing
circumstances and conditions

The effect of malfunctions on
associated plant and systems is
accurately identified, ship’s technical
drawings are correctly interpreted,
measuring and calibrating instruments
are correctly used and actions
taken are justified
Isolation, dismantling and re-assembly
of plant and equipment are in
accordance with manufacturer’s safety
guidelines and shipboard instructions,
legislative and safety specifications.
Action taken leads to the restoration
of control and safety systems of hotel
equipment by the method most
suitable and appropriate
to the prevailing circumstances and
conditions

๑๐๙
Function:
Column 1
Competence
Ensure compliance
with
pollutionprevention
requirements

Controlling the operation of the ship and care for persons on board at operational level
Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Prevention of pollution of the
marine environment
Knowledge of the precautions to be
taken to prevent pollution of the
marine environment
Anti-pollution procedures and all
associated equipment

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Examination and assessment
of evidence
obtained from one or more
of the following:
.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience

Importance of proactive measures to
.3 approved training
protect the marine environment
Prevent, control
and fight fire on
board

Fire prevention and
fire-fighting appliances
Ability to organize fire drills
Knowledge of classes and
chemistry of fire
Knowledge of fire-fighting
systems
Action to be taken in the event of
fire, including fires involving oil
systems

Assessment of evidence
obtained from approved
fire-fighting training and
experience as set out in
section A-VI/3, paragraphs 1 to 3

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Procedures for monitoring
shipboard operations and
ensuring compliance with
pollution-prevention
requirements are fully
observed
Actions to ensure that a
positive
environmental
reputation is maintained

The type and scale of the
problem is promptly
identified and initial actions
conform with the emergency
procedure and contingency
plans for the
ship
Evacuation, emergency
shutdown and isolation
procedures are appropriate to
the nature of the emergency
and are implemented promptly
The order of priority, and the
levels and time-scales of
making reports and informing
personnel on board, are
relevant to the nature of the
emergency and reflect the
urgency of the problem

๑๑๐
Column 1
Competence
Operate
life-saving
appliances

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Life-saving
Ability to organize abandon ship
drills and knowledge of the
operation of survival craft and
rescue boats, their launching
appliances and arrangements, and
their equipment, including radio
life-saving appliances, satellite EPIRBs,
SARTs, immersion suits and thermal
protective aids

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Assessment of evidence
obtained from approved training
and experience as set out in
section A-VI/2, paragraphs 1 to 4

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Actions in responding to
abandon ship and survival
situations are appropriate to the
prevailing circumstances and
conditions and comply with
accepted safety practices and
standards

Apply medical first
aid on board
ship

Medical aid

Assessment of evidence
obtained from approved
training as set out in
Practical application of medical
guides and advice by radio, including section A-VI/4,
paragraphs 1 to 3
the ability to take effective action
based on such knowledge in the
case of accidents or illnesses that
are likely to occur on board ship

Identification of probable cause,
nature and extent of
injuries or conditions is
prompt and treatment
minimizes immediate threat
to life

Application of
leadership and
teamworking skills

Working knowledge of
shipboard personnel
management and training

Assessment of evidence
obtained from one or more of
the following:

Ability to apply task and
workload management,
including:

.1 approved training
.2 approved in-service
experience
.3 practical demonstration

The crew are allocated
duties and informed of expected
standards of work and behaviour
in a manner appropriate to the
individuals concerned

.1 planning and co-ordination
.2 personnel assignment
.3 time and resource
constraints
.4 prioritization

Training objectives and
activities are based on
assessment of current
competence and
capabilities and operational
requirements

๑๑๑
Column 1
Competence
Application of
leadership and
teamworking skills
(continued)

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Knowledge and ability to
apply effective resource
management:
.1 allocation, assignment, and
prioritization of resources
.2 effective communication on
board and ashore
.3 decisions reflect
consideration of team
experiences
4 assertiveness and
leadership, including
motivation
.5 obtaining and maintaining
situational awareness
Knowledge and ability to apply
decision-making techniques:
.1 Situation and risk
assessment
.2 Identify and consider
generated options
.3 Selecting course of action
.4 Evaluation of outcome
effectiveness

Contribute to the
safety of
personnel and
ship

Knowledge of personal
survival techniques
Knowledge of fire prevention and
ability to fight and extinguish fires
Knowledge of elementary first aid
Knowledge of personal safety and
social responsibilities

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Operations are planned and
resources are allocated as
needed in correct priority to
perform necessary tasks
Communication is clearly and
unambiguously given and
received
Effective leadership
behaviours are
demonstrated
Necessary team member(s) share
accurate understanding of
current and predicted vessel
state and operational status and
external environment
Decisions are most effective for
the situation

Appropriate safety and
Assessment of evidence
protective equipment is
obtained from approved
training and experience as set out in correctly used
section A-VI/1, paragraph 2
Procedures and safe working
practices designed to safeguard
personnel and the ship are
observed at all times
Procedures designed to
safeguard the environment are
observed at all times
Initial and follow-up actions on
becoming aware of an emergency
conform with established
emergency response procedures

๑๑๒
ภาคผน ก ๓
ตารางที่ เ -๓/๗ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับลูกเรื ิเลคทร เทคนิคค ลข งเรื กลเดินทะเล
Table A-III/7
Specification of minimum standard of competence for electro-technical ratings
Function:
Column 1
Competence
Safe use of
electrical
equipment

Electrical, electronic and control engineering at the support level
Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Methods for demonstrating
competence

Criteria for evaluating
Competence

Safe use and operation of
electrical equipment,
including:

Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:

Understands and follows safety
instructions of electrical equipment
and machinery

.1 safety precautions before
commencing work or repair

.1 approved in-service
experience

Recognizes and reports electrical
hazards and unsafe equipment

.2 isolation procedures

.2 practical training

.3 emergency procedures

.3 examination

Understands safe voltages for handheld equipment

.4 different voltages on board

.4 approved training ship
experience

Knowledge of the causes of
electric shock and
precautions to be observed to
prevent shock
Contribute to
monitoring the
operation of
electrical systems
and machinery

Column 4

Column 3

Basic knowledge of the
operation of mechanical
engineering systems,
including:
.1 prime movers, including main
propulsion plant

Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:
.1 approved in-service
experience
.2 practical training

.2 engine-room auxiliary
machineries

.3 examination

.3 steering systems

.4 approved training ship
experience

.4 cargo-handling systems
.5 deck machineries
.6 hotel systems

Understands risks associated with
high-voltage equipment and
onboard work

Knowledge that ensures:
.1 operation of equipment and
system is in accordance with
operating manuals
.2

performance levels are in
accordance with technical
specifications

๑๑๓
Column 1
Competence

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Contribute to
Basic knowledge of:
monitoring the
.1 electro-technology and
operation of
electrical machines theory
electrical systems
and machinery
.2 electrical power distribution
(continued)
boards and electrical
equipment
.3 fundamentals of automation,
automatic control systems
and technology
.4 instrumentation, alarm and
monitoring systems
.5 electrical drives
.6 electro-hydraulic and electropneumatic control systems
.7 coupling, load sharing and
changes in electrical
configuration
Use hand tools,
electrical and
electronic
measurement
equipment for
fault finding,
maintenance and
repair operations

Safety requirements for
working on shipboard
electrical systems

Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:

Application of safe working
practices

.1 approved workshop skills
training

Basic knowledge of:

.2 approved practical
experience and tests

.1 construction and operational
characteristics of shipboard
AC and DC systems and
equipment
.2 use of measuring
instruments, machine
tools, and hand and
power tools

Implementation of safety
procedures is satisfactory
Selection and use of test
equipment is appropriate and
interpretation of results is accurate
Selection of procedures for the
conduct of repair and maintenance is
in accordance with manuals and good
practice

๑๑๔
Function:
Column 1
Competence
Contribute to
shipboard
maintenance
and repair

Maintenance and repair at the support level
Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Ability to use lubrication and
cleaning materials and equipment
Knowledge of safe disposal of
waste materials
Ability to understand and execute
routine maintenance and repair
procedures
Understanding manufacturer’s
safety guidelines and
shipboard instructions

Contribute to
the maintenance
and repair of
electrical
systems and
machinery on
board

Safety and emergency
procedures
Basic knowledge of
electro-technical drawings and
safe isolation of equipment and
associated systems required
before personnel are permitted
to
work on such plant or
equipment
Test, detect faults and maintain
and restore electrical control
equipment and machinery to
operating condition
Electrical and electronic
equipment operating in
flammable areas
Basics of ship’s fire-detection system
Carrying out safe
maintenance and repair
procedures

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:

Maintenance activities are carried out
in accordance with technical, safety
and procedural specifications

.1 approved in-service
experience

Selection and use of equipment and
tools is appropriate

.2 practical training
.3 examination
.4 approved training ship
experience
Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training, where
appropriate
.4 approved laboratory
equipment training

The effect of malfunctions on
associated plant and systems is
accurately identified, ship’s technical
drawings are correctly interpreted,
measuring and calibrating instruments
are correctly used and actions
taken are justified
Isolation, dismantling and
reassembly of plant and
equipment is in accordance with
manufacturer’s safety guidelines
and shipboard instructions

๑๑๕
Column 1
Competence

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Contribute to
the maintenance
and repair of
electrical
systems and
machinery on
board
(continued)

Detection of machinery
malfunction, location of faults
and action to prevent damage

Function:

Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the support level

Column 1
Competence

Maintenance and repair of lighting
fixtures and supply systems

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Contribute to the Knowledge of procedures for safe
handling of stores handling, stowage and securing of
stores

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:
.1 approved in-service
experience
.2 practical training
.3 examination

Apply
precautions and
contribute to the
prevention of
pollution of the
marine
environment

Knowledge of the precautions
to be taken to prevent
pollution of the marine
environment
Knowledge of use and operation
of anti-pollution
equipment/agents
Knowledge of approved
methods for disposal of
marine pollutants

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Stores stowage operations are carried
out in accordance with established
safety practices and equipment
operating instructions
The handling of dangerous,
hazardous and harmful stores
complies with established safety
practices

.4 approved training ship
experience

Communications within the operator’s
area of responsibility are consistently
successful

Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:

Procedures designed to safeguard the
marine environment are observed at
all times

.1 approved in-service
experience
.2 practical training
.3 examination
.4 approved training ship
experience

๑๑๖
Column 1
Competence
Apply
occupational
health and
safety
procedures

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Working knowledge of safe
working practices and personal
shipboard safety, including:

Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:

Procedures designed to safeguard
personnel and the ship are
observed at all times

.1 electrical safety

.1 approved in-service
experience

Safe working practices are observed
and appropriate safety and protective
equipment is correctly used at all
times

.2 lockout/tag-out
.3 mechanical safety
.4 permit to work systems
.5 working aloft
.6 working in enclosed
spaces
.7 lifting techniques and
methods of preventing
back injury
.8 chemical and biohazard safety
.9 personal safety
equipment

.2 practical training
.3 examination
.4 approved training ship
experience

๑๑๗
ภาค น
ตารางที่ เ -๔/๒ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ าํ รับการปฏิบัติงานพนักงาน ทิ ยุ GMDSS
Table A-IV/2
Specification of minimum standard of competence for GMDSS radio operators
Function:
Column 1
Competence
Transmit and
receive information
using GMDSS
subsystems and
equipment and
fulfilling the
functional
requirements
of GMDSS

Radiocommunications at the operational level
Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

In addition to the requirements of Examination and assessment
the Radio Regulations, a knowledge of evidence obtained from
of:
practical demonstration of
operational procedures,
.1 search and rescue
using:
radiocommunications,
including procedures in the
.1 approved equipment
International Aeronautical
.2 GMDSS
and Maritime Search and
communication
Rescue (IAMSAR) Manual
simulator, where
.2 the means to prevent the
appropriate*
transmission of false distress
alerts and the procedures to .3 radiocommunication
mitigate the effects of such
laboratory equipment
alerts
.3 ship reporting systems
.4 radio medical services
.5 use of the International Code
of Signals and the IMO
Standard Marine
Communication Phrases
.6 the English language, both
written and spoken, for the
communication of information
relevant to safety of life at sea
Note: This requirement may be
reduced in the case of the
Restricted Radio Operator’s
Certificate

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Transmission and reception of
communications comply with
international regulations and
procedures and are carried out
efficiently and effectively
English language messages relevant
to the safety of the ship, security
and persons on board and
protection of the marine
environment are correctly handled

๑๑๘
Column 1
Competence
Provide radio
services in
emergencies

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
The provision of radio
services in emergencies such
as:

Column 3
Methods for demonstrating
competence

.1 abandon ship

Examination and assessment
of evidence obtained from
practical demonstration of
operational procedures,
using:

.2 fire on board ship

.1 approved equipment

.3 partial or full breakdown of
radio installations

.2 GMDSS
communication
simulator, where
appropriate*

Preventive measures for the safety
of ship and personnel in
connection with hazards related
to radio equipment, including
electrical and
non-ionizing radiation

.3 radiocommunication
laboratory equipment

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Response is carried out
efficiently and effectively

๑๑๙
ภาค น
ตารางที่ เ -๕/๑-๑-๑ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานบนเรื บรรทุกน้ํามันและ ารเคมี
Table A-V/1-1-1
Specification of minimum standard of competence in basic training
for oil and chemical tanker cargo operations
Column 1
Competence

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Contribute to the Basic knowledge of tankers:
safe cargo
operation of oil .1 types of oil and chemical
tankers
and chemical
tankers
.2 general arrangement and
construction
Basic knowledge of cargo
operations:
.1 piping systems and
valves
.2 cargo pumps
.3 loading and unloading
.4 tank cleaning, purging, gasfreeing and inerting
Basic knowledge of the physical
properties of oil and chemicals:
.1 pressure and temperature,
including vapour
pressure/temperature
relationship
.2 types of electrostatic
charge generation
.3 chemical symbols
Knowledge and understanding
of tanker safety culture and
safety management

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Examination and assessment of
evidence obtained from one or
more of the following:
.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training
.4 approved training
programme

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Communications within the area of
responsibility are clear and effective
Cargo operations are carried out in
accordance with accepted principles
and procedures to ensure safety of
operations

๑๒๐
Column 1
Competence
Take
precautions to
prevent
hazards

Column 2

Column 3

Knowledge, understanding and
proficiency

Methods for demonstrating
competence

Basic knowledge of the hazards
associated with tanker operations,
including:

Examination and assessment of
evidence obtained from one or
more of the following:

.1 health hazards

.1 approved in-service
experience

.2 environmental hazards
.3 reactivity hazards
.4 corrosion hazards
.5 explosion and flammability
hazards
.6 sources of ignition, including
electrostatic hazards
.7 toxicity hazards
.8 vapour leaks and clouds
Basic knowledge of hazard
controls:
.1 inerting, water padding, drying
agents and monitoring
techniques
.2 anti-static measures
.3 ventilation
.4 segregation
.5 cargo inhibition
.6 importance of cargo
compatibility
.7 atmospheric control
.8 gas testing
Understanding of information on a
Material Safety Data Sheet (MSDS)

.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training
.4 approved training
programme

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Correctly identifies, on an MSDS,
relevant cargo-related hazards to
the vessel and to personnel, and
takes the appropriate actions in
accordance with established
procedures
Identification and actions on
becoming aware of a
hazardous situation conform to
established procedures in line with
best practice

๑๒๑
Column 1
Competence
Apply
occupational
health and
safety
precautions and
measures

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Function and proper use of gasmeasuring instruments and
similar equipment

Examination and assessment of
evidence obtained from one or
more of the following:

Proper use of safety
equipment and protective
devices, including:

.1 approved in-service
experience

.1 breathing apparatus and tankevacuating equipment
.2 protective clothing and
equipment
.3 resuscitators

.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Procedures for entry into enclosed
spaces are observed.
Procedures and safe working
practices designed to safeguard
personnel and the ship are
observed at all times
Appropriate safety and
protective equipment is
correctly used

.4 approved training
programme

.4 rescue and escape
equipment
Basic knowledge of safe working
practices and procedures in
accordance with legislation and
industry guidelines and personal
shipboard safety relevant to oil
and chemical tankers, including:
.1 precautions to be taken when
entering enclosed spaces
.2 precautions to be taken before
and during repair and
maintenance work
.3 safety measures for hot and
cold work
.4 electrical safety
.5 ship/shore safety
checklist
Basic knowledge of first aid with
reference to a Material Safety Data
Sheet (MSDS)

First aid do’s and don’ts

๑๒๒
Column 1
Competence
Carry out firefighting
operations

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Tanker fire response organization
and action to be taken
Fire hazards associated with cargo
handling and transportation of
hazardous and noxious liquids in
bulk
Fire-fighting agents used to
extinguish oil and chemical fires

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Practical exercises and
instruction conducted under
approved and truly realistic
training
conditions (e.g., simulated
shipboard conditions) and,
whenever possible and
practicable, in darkness

Initial actions and follow-up actions
on becoming aware of fire on board
conform with established practices
and procedures
Action taken on identifying muster
signal is appropriate to the indicated
emergency and complies with
established procedures

The timing and sequence of
individual actions are appropriate to
the prevailing circumstances and
conditions

Portable fire-fighting foam
operations
Fixed dry chemical system
operations

Extinguishment of fire is achieved
using appropriate procedures,
techniques and fire-fighting
agents

Spill containment in relation to
fire-fighting operations
Basic knowledge of
emergency procedures,
including emergency
shutdown

Criteria for evaluating
competence

Clothing and equipment are
appropriate to the nature of the firefighting operations

Fixed fire-fighting foam
system operations

Respond to
emergencies

Column 4

Examination and assessment of
evidence obtained from one or
more of the following:
.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training
.4 approved training
programme

The type and impact of the
emergency is promptly identified
and the response actions
conform to the emergency
procedures and contingency
plans

๑๒๓
Column 1
Competence
Take precautions
to prevent
pollution of the
environment
from the release
of oil or
chemicals

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3

Column 4

Methods for demonstrating
competence

Criteria for evaluating
competence

Basic knowledge of the effects
of oil and chemical pollution on
human and marine life

Examination and assessment of
evidence obtained from one or
more of the following:

Procedures designed to safeguard the
environment are observed at all
times

Basic knowledge of shipboard
procedures to prevent
pollution

.1 approved in-service
experience

.1 report relevant
information to the
responsible persons

.4 approved training
programme

.2 approved training ship
Basic knowledge of measures to be
experience
taken in the event of spillage,
.3 approved simulator
including the need
training
to:

.2 assist in implementing
shipboard
spill-containment
procedures

๑๒๔
ภาคผน ก ๕
ตารางที่ เ -๕/๑-๑-๒ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับการปฏิบัติงานขั้น ูงบนเรื บรรทุกน้ํามัน
Table A-V/1-1-2
Specification of minimum standard of competence in advanced training
for oil tanker cargo operations
Column 1
Competence
Ability to safely
perform and
monitor all cargo
operations

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Design and characteristics of an oil Examination and assessment
of evidence obtained from
tanker
one or more of the
Knowledge of oil tanker
following:
design, systems and
.1 approved in-service
equipment, including:
experience
.1 general arrangement and
construction
.2 approved training ship
experience
.2 pumping arrangement and
equipment
.3 approved simulator
training
.3 tank arrangement, pipeline
system and tank venting
.4 approved training
arrangement
programme
.4 gauging systems and
alarms
.5 cargo heating systems
.6 tank cleaning, gas-freeing and
inerting systems
.7 ballast system
.8 cargo area venting and
accommodation ventilation
.9 slop arrangements
.10 vapour recovery systems
.11 cargo-related electrical and
electronic control system
.12 environmental protection
equipment, including Oil
Discharge Monitoring
Equipment (ODME)

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Communications are clear,
understood and successful
Cargo operations are carried out in a
safe manner, taking into account oil
tanker designs, systems and
equipment
Cargo operations are planned, risk is
managed and carried out in
accordance with accepted principles
and procedures to ensure safety of
operations and avoid pollution of the
marine environment
Potential non-compliance with cargooperation-related procedures is
promptly identified and rectified
Proper loading, stowage and
unloading of cargoes ensures that
stability and stress conditions
remain within safe limits at all times
Actions taken and procedures
followed are correctly applied and
the appropriate shipboard cargorelated equipment is properly used
Calibration and use of monitoring
and gas-detection equipment
comply with operational practices
and procedures

๑๒๕
Column 1
Competence
Ability to safely
perform and
monitor all cargo
operations
(continued)

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
.13 tank coating
.14 tank temperature and pressure
control systems
.15 fire-fighting systems
Knowledge of pump theory and
characteristics, including types of
cargo pumps and their safe
operation
Proficiency in tanker safety
culture and implementation
of safety-management system
Knowledge and understanding of
monitoring and safety systems,
including the emergency shutdown
Loading, unloading, care and
handling of cargo
Ability to perform cargo
measurements and
calculations
Knowledge of the effect of bulk
liquid cargoes on trim, stability
and structural integrity
Knowledge and understanding
of oil cargo-related operations,
including:
.1 loading and unloading plans
.2 ballasting and
deballasting
.3 tank cleaning operations
.4 inerting
.5 gas-freeing

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Procedures for monitoring and safety
systems ensure that all alarms are
detected promptly and acted upon
in accordance with established
emergency procedures

๑๒๖
Column 1
Competence
Ability to safely
perform and
monitor all cargo
operations
(continued)

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

.6 ship-to-ship transfers
.7 load on top
.8 crude oil washing
Development and application of
cargo-related operation plans,
procedures and checklists
Ability to calibrate and use
monitoring and gas-detection
systems, instruments and
equipment

Familiarity with
physical and
chemical
properties of oil
cargoes

Ability to manage and supervise
personnel with cargo-related
responsibilities

Personnel are allocated duties and
informed of procedures and standards
of work to be followed, in a manner
appropriate to the individuals
concerned and in accordance with safe
operational practices

Knowledge and
Examination and assessment
understanding of the physical and of evidence obtained from
chemical properties of oil cargoes one or more of the
following:
Understanding the information
.1 approved in-service
contained in a Material Safety
experience
Data Sheet (MSDS)

Effective use is made of information
resources for identification of
properties and characteristics of oil
cargoes and related gases, and their
impact on safety, the environment
and vessel operation

.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training
.4 approved training
programme

๑๒๗
Column 1

Column 2

Column 3

Competence

Knowledge, understanding and
proficiency

Take precautions
to prevent
hazards

Knowledge and understanding of
the hazards and control measures
associated with oil tanker cargo
operations, including:

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:

.1 toxicity

.1 approved in-service
experience

.2 flammability and
explosion
.3 health hazards
.4 inert gas composition
.5 electrostatic hazards
Knowledge and understanding of
dangers of non-compliance with
relevant rules/regulations
Apply
occupational
health and
safety
precautions

Knowledge and understanding of
safe working practices, including
risk assessment and personal
shipboard safety relevant to oil
tankers:
.1 precautions to be taken when
entering enclosed spaces,
including correct use of
different types of breathing
apparatus
.2 precautions to be taken before
and during repair and
maintenance work
.3 precautions for hot and cold
work
.4 precautions for electrical safety
.5 use of appropriate
Personal Protective
Equipment (PPE)

Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Relevant cargo-related hazards to the
vessel and to personnel associated
with oil tanker cargo operations are
correctly identified, and proper control
measures are taken

.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training
.4 approved training
programme

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training
.4 approved training
programme

Procedures designed to safeguard
personnel and the ship are
observed at all times
Safe working practices are observed
and appropriate safety and protective
equipment is correctly used
Working practices are in accordance
with legislative requirements, codes of
practice, permits to work and
environmental concerns
Correct use of breathing
apparatus
Procedures for entry into enclosed
spaces are observed

๑๒๘
Column 1
Competence
Respond to
emergencies

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Knowledge and understanding of
oil tanker emergency
procedures, including:
.1 ship emergency response plans
.2 cargo operations
emergency shutdown

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1 approved in-service
experience

.2 approved training ship
.3 actions to be taken in the event
experience
of failure of systems or
services essential to cargo
.3 approved simulator
training
.4 fire-fighting on oil
tankers
.4 approved training
programme
.5 enclosed space rescue

Column 4
Criteria for evaluating
competence
The type and impact of the
emergency is promptly identified
and the response actions conform
with established emergency
procedures and contingency plans
The order of priority, and the levels
and time-scales of making reports
and informing personnel on board,
are relevant to the nature of the
emergency and reflect the urgency
of the problem
Evacuation, emergency shutdown and
isolation procedures are appropriate
to the nature of the emergency and
are implemented promptly

.6 use of a Material Safety
Data Sheet (MSDS)
Actions to be taken following
collision, grounding, or spillage
The identification of and actions
taken in a medical emergency
conform to current recognized first
aid practice and international
guidelines

Knowledge of medical first aid
procedures on board oil tankers

Take
precautions to
prevent
pollution of the
environment

Understanding of procedures to
prevent pollution of the
atmosphere and the environment

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training
.4 approved training
programme

Operations are conducted in
accordance with accepted
principles and procedures to
prevent pollution of the
environment

๑๒๙
Column 1

Column 2

Competence

Knowledge, understanding and
proficiency

Monitor and
control
compliance with
legislative
requirements

Knowledge and understanding of
relevant provisions of the
International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships
(MARPOL), as amended, and other
relevant IMO instruments, industry
guidelines and port regulations as
commonly applied

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training
.4 approved training
programme

Column 4
Criteria for evaluating
competence
The handling of cargoes complies
with relevant IMO instruments and
established industrial standards and
codes of safe working practice

๑๓๐
ภาคผน ก ๕
ตารางที่ เ -๕/๑-๑-๓ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับการปฏิบัติงานขั้น งู บนเรื บรรทุก ารเคมี
Table A-V/1-1-3
Specification of minimum standard of competence in advanced training
for chemical tanker cargo operations
Column 1
Competence
Ability to safely
perform and
monitor all cargo
operations

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Design and characteristics of a
chemical tanker
Knowledge of chemical tanker
designs, systems, and equipment,
including:
.1 general arrangement and
construction
.2 pumping arrangement and
equipment
.3 tank construction and
arrangement
.4 pipeline and drainage
systems
.5 tank and cargo pipeline pressure
and temperature control
systems and alarms
.6 gauging control systems and
alarms
.7 gas-detecting systems
.8 cargo heating and cooling
systems
.9 tank cleaning systems
.10 cargo tank environmental
control systems
.11 ballast systems
.12 cargo area venting and
accommodation ventilation
.13 vapour return/recovery
systems
.14 fire-fighting systems

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training
.4 approved training
programme

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Communications are clear,
understood and successful
Cargo operations are carried out in
a safe manner, taking into account
chemical tanker designs, systems
and equipment
Cargo operations are planned, risk is
managed and carried out in
accordance with accepted principles
and procedures to ensure safety of
operations and avoid pollution of the
marine environment

๑๓๑
Column 1
Competence
Ability to safely
perform and
monitor all cargo
operations
(continued)

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

.15 tank, pipeline and fittings’
material and coatings
.16 slop management
Knowledge of pump theory and
characteristics, including types of
cargo pumps and their safe
operation
Proficiency in tanker safety
culture and implementation
of safety management system
Knowledge and understanding of
monitoring and safety systems,
including the emergency shutdown
system
Loading, unloading, care and
handling of cargo
Ability to perform cargo
measurements and
calculations
Knowledge of the effect of bulk
liquid cargoes on trim and
stability and structural integrity
Knowledge and understanding
of chemical cargo-related
operations, including:
.1 loading and unloading plans
.2 ballasting and
deballasting
.3 tank cleaning operations
.4 tank atmosphere control

Procedures for monitoring and safety
systems ensure that all alarms are
detected promptly and acted upon
in accordance with established
procedures
Proper loading, stowage and
unloading of cargoes ensures that
stability and stress conditions
remain within safe limits at all times
Potential non-compliance with cargorelated procedures is promptly
identified and rectified
Actions taken and procedures
followed are correctly identified
and appropriate shipboard cargorelated equipment is properly used

๑๓๒
Column 1
Competence
Ability to safely
perform and
monitor all cargo
operations
(continued)

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

.5 inerting
.6 gas-freeing
.7 ship-to-ship transfers
.8 inhibition and
stabilization requirements
.9 heating and cooling
requirements and
consequences to adjacent
cargoes
.10 cargo compatibility and
segregation
.11 high-viscosity cargoes
.12 cargo residue operations
.13 operational tank entry
Development and application of
cargo-related operation plans,
procedures and checklists
Ability to calibrate and use
monitoring and gas-detection
systems, instruments and
equipment

Calibration and use of monitoring
and gas-detection equipment are
consistent with safe operational
practices and procedures

Ability to manage and supervise
personnel with cargo-related
responsibilities

Personnel are allocated duties and
informed of procedures and standards
of work to be followed, in a manner
appropriate to the individuals
concerned and in accordance with safe
operational practices

๑๓๓
Column 1
Competence
Familiarity with
physical and
chemical
properties of
chemical
cargoes

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Methods for demonstrating
competence

Knowledge and understanding of
the chemical and the physical
properties of noxious liquid
substances, including:

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:

.1 chemical cargoes categories
(corrosive, toxic,
flammable, explosive)

.1 approved in-service
experience

.2 chemical groups and
industrial usage

Take precautions
to prevent
hazards

Column 3

.3 approved simulator
training

Understanding the information
contained in a Material Safety
Data Sheet (MSDS)

.4 approved training
programme

Knowledge and understanding of
the hazards and control measures
associated with chemical tanker
cargo operations, including:

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:

.1 flammability and
explosion

.1 approved in-service
experience

.2 toxicity

.2 approved training ship
experience

.4 inert gas composition
.5 electrostatic hazards
.6 reactivity
.7 corrosivity
.8 low-boiling-point cargoes
.9 high-density cargoes
.10 solidifying cargoes
.11 polymerizing cargoes

Criteria for evaluating
competence
Effective use is made of information
resources for identification of
properties and characteristics of
noxious liquid substances and related
gases, and their impact on safety,
environmental protection and vessel
operation

.2 approved training ship
experience

.3 reactivity of cargoes

.3 health hazards

Column 4

.3 approved simulator
training
.4 approved training
programme

Relevant cargo-related hazards to the
vessel and to personnel associated
with chemical tanker cargo operations
are correctly identified, and proper
control measures are taken

๑๓๔
Column 1
Competence

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Take precautions
to prevent
hazards
(continued)

Knowledge and understanding of
dangers of non-compliance with
relevant rules/regulations

Apply
occupational
health and
safety
precautions

Knowledge and understanding of
safe working practices, including
risk assessment and personal
shipboard safety relevant to
chemical tankers:
.1 precautions to be taken when
entering enclosed spaces,
including correct use of
different types of breathing
apparatus
.2 precautions to be taken before
and during repair and
maintenance work
.3 precautions for hot and cold
work
.4 precautions for electrical safety
.5 use of appropriate
Personal Protective
Equipment (PPE)

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training
.4 approved training
programme

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Procedures designed to safeguard
personnel and the ship are
observed at all times
Safe working practices are observed
and appropriate safety and protective
equipment is correctly used
Working practices are in accordance
with legislative requirements, codes of
practice, permits to work and
environmental concerns
Correct use of breathing
apparatus
Procedures for entry into enclosed
spaces are observed

๑๓๕
Column 1

Column 2

Competence
Respond to
emergencies

Knowledge, understanding and
proficiency
Knowledge and understanding
of chemical tanker emergency
procedures, including:
.1 ship emergency response plans
.2 cargo operations
emergency shutdown

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1 approved in-service
experience

.2 approved training ship
.3 actions to be taken in the event
experience
of failure of systems or
services essential to cargo
.3 approved simulator
training
.4 fire fighting on chemical tankers
.4 approved training
.5 enclosed space rescue
programme
.6 cargo reactivity

Column 4
Criteria for evaluating
competence
The type and impact of the
emergency is promptly identified
and the response actions conform
with established emergency
procedures and contingency plans
The order of priority, and the levels
and time-scales of making reports
and informing personnel on board,
are relevant to the nature of the
emergency and reflect the urgency
of the problem
Evacuation, emergency shutdown and
isolation procedures are appropriate
to the nature of the emergency and
are implemented promptly

.7 jettisoning cargo
.8

use of a Material Safety
Data Sheet (MSDS)

Actions to be taken following
collision, grounding, or spillage
Knowledge of medical first aid
procedures on board chemical
tankers, with reference to the
Medical First Aid Guide for Use in
Accidents involving Dangerous
Goods (MFAG)

The identification of and actions
taken in a medical emergency
conform to current recognized first
aid practice and international
guidelines

๑๓๖
Column 1
Competence
Take precautions
to prevent
pollution of the
environment

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Understanding of procedures to
prevent pollution of the
atmosphere and the environment

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1 approved in-service
experience

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Operations are conducted in
accordance with accepted
principles and procedures to
prevent pollution of the
environment

.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training
.4 approved training
programme
Monitor and
control
compliance with
legislative
requirements

Knowledge and understanding of
relevant provisions of the
International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships
(MARPOL) and other relevant IMO
instruments, industry guidelines
and port regulations as commonly
applied
Proficiency in the use of the IBC
Code and related documents

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training
.4 approved training
programme

The handling of cargoes complies
with relevant IMO instruments and
established industrial standards and
codes of safe working practice

๑๓๗
ภาคผน ก ๕
ตารางที่ เ -๕/๑-๒-๑ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานเรื บรรทุกก๊าซเ ล
Table A-V/1-2-1
Specification of minimum standard of competence in basic training for
liquefied gas tanker cargo operations
Column 1
Competence
Contribute to the
safe operation of
a liquefied gas
tanker

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Design and operational
characteristics of liquefied gas
tankers
Basic knowledge of liquefied gas
tankers
.1 types of liquefied gas
tankers
.2 general arrangement and
construction
Basic knowledge of cargo
operations:
.1 piping systems and
valves
.2 cargo handling
equipment
.3 loading, unloading and care in
transit
.4 emergency shutdown
(ESD) system
.5 tank cleaning, purging, gasfreeing and inerting
Basic knowledge of the physical
properties of liquefied gases,
including:
.1 properties and
characteristics
.2 pressure and temperature,
including vapour
pressure/temperature
relationship
.3 types of electrostatic
charge generation

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training
.4 approved training
programme

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Communications within the area of
responsibility are clear and effective
Cargo operations are carried out in
accordance with accepted principles
and procedures to ensure safety of
operations

๑๓๘
Column 1
Competence
Contribute to the
safe operation of
a liquefied gas
tanker
(continued)
Take
precautions to
prevent
hazards

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

.4 chemical symbols
Knowledge and
understanding of tanker
safety culture and safety
management
Basic knowledge of the hazards
associated with tanker operations,
including:
.1 health hazards
.2 environmental hazards
.3 reactivity hazards
.4 corrosion hazards
.5 explosion and flammability
hazards
.6 sources of ignition
.7 electrostatic hazards
.8 toxicity hazards
.9 vapour leaks and clouds
.10 extremely low
temperatures
.11 pressure hazards
Basic knowledge of hazard
controls:
.1 inerting, drying and
monitoring techniques
.2 anti-static measures
.3 ventilation
.4 segregation
.5 cargo inhibition
.6 importance of cargo
compatibility

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training
.4 approved training
programme

Correctly identifies, on an MSDS,
relevant cargo-related hazards to
the vessel and to personnel, and
takes the appropriate actions in
accordance with established
procedures
Identification and actions on becoming
aware of a hazardous situation
conform to established procedures in
line with best practice

๑๓๙
Column 1
Competence
Take precautions
to prevent
hazards
(continued)
Apply
occupational
health and
safety
precautions and
measures

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

.7 atmospheric control
.8 gas testing
Understanding of information on a
Material Safety Data Sheet (MSDS)
Function and proper use of gasmeasuring instruments and
similar equipment
Proper use of safety
equipment and protective
devices, including:

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1 approved in-service
experience

.1 breathing apparatus and tank
evacuating equipment

.2 approved training ship
experience

.2 protective clothing and
equipment

.3 approved simulator
training

.3 resuscitators
.4 rescue and escape
equipment

.4 approved training
programme

Basic knowledge of safe working
practices and procedures in
accordance with legislation and
industry guidelines and personal
shipboard safety relevant to
liquefied gas tankers, including:
.1 precautions to be taken when
entering enclosed spaces
.2 precautions to be taken before
and during repair and
maintenance work
.3 safety measures for hot and
cold work
.4 electrical safety
.5 ship/shore safety checklist

Procedures for entry into enclosed
spaces are observed
Procedures and safe working practices
designed to safeguard personnel and
the ship are observed at all times
Appropriate safety and
protective equipment is
correctly used

๑๔๐
Column 1

Column 2

Competence

Knowledge, understanding and
proficiency

Apply
occupational
health and
safety
precautions and
measures
(continued)
Carry out firefighting
operations

Basic knowledge of first aid with
reference to a Material Safety Data
Sheet (MSDS)

Tanker fire organization and action
to be taken
Special hazards associated with
cargo handling and
transportation of liquefied gases
in bulk

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Practical exercises and
instruction conducted under
approved and truly realistic
training conditions (e.g.
simulated
shipboard conditions) and,
whenever possible and
practicable, in darkness

Fire-fighting agents used to
extinguish gas fires
Fixed fire-fighting foam
system operations

Initial actions and follow-up actions
on becoming aware of an
emergency conform with
established practices and
procedures
Action taken on identifying muster
signals is appropriate to the indicated
emergency and complies with
established procedures

The timing and sequence of
individual actions are appropriate to
the prevailing circumstances and
conditions

Fixed dry chemical system
operations
Basic knowledge of spill
containment in relation to firefighting operations
Basic knowledge of
emergency procedures,
including emergency
shutdown

Criteria for evaluating
competence
First aid do’s and don’ts

Clothing and equipment are
appropriate to the nature of the firefighting operations

Portable fire-fighting foam
operations

Respond to
emergencies

Column 4

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training
.4 approved training
programme

Extinguishment of fire is achieved
using appropriate procedures,
techniques and fire-fighting
agents
The type and impact of the
emergency is promptly identified
and the response actions
conform to the emergency
procedures and contingency
plans

๑๔๑
Column 1
Competence
Take
precautions to
prevent
pollution of the
environment from
the
release of
liquefied gases

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Examination and assessment
Basic knowledge of the effects of
pollution on human and marine life of evidence obtained from
one or more of the
Basic knowledge of shipboard
following:
procedures to prevent
.1 approved in-service
pollution
experience
Basic knowledge of measures to be
.2 approved training ship
taken in the event of spillage,
experience
including the need to:
.1 report relevant
information to the
responsible persons
.2 assist in implementing
shipboard
spill-containment
procedures
.3 prevent brittle fracture

.3 approved simulator
training
.4 approved training
programme

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Procedures designed to safeguard the
environment are observed at all
times

๑๔๒
ภาคผน ก ๕
ตารางที่ เ -๕/๑-๒-๒ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับการปฏิบัติงานขั้น งู บนเรื บรรทุกก๊าซเ ล
Table A-V/1-2-2
Specification of minimum standard of competence in advanced training
for liquefied gas tanker cargo operations
Column 1
Competence
Ability to safely
perform and
monitor all
cargo operations

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Design and characteristics of a
liquefied gas tanker
Knowledge of liquefied gas tanker
design, systems, and equipment,
including:
.1 types of liquefied gas tankers
and cargo tanks construction
.2 general arrangement and
construction
.3 cargo containment systems,
including materials of
construction and insulation
.4 cargo-handling equipment and
instrumentation, including:
.1 cargo pumps and pumping
arrangements
.2 cargo pipelines and
valves
.3 expansion devices
.4 flame screens
.5 temperature monitoring
systems
.6 cargo tank
level-gauging systems
.7 tank pressure monitoring and
control systems
.5 cargo temperature
maintenance system

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training
.4 approved training
programme

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Communications are clear,
understood
and
successful
Cargo operations are carried
out in a safe manner, taking
into account liquefied gas
tanker designs, systems and
equipment
Pumping operations are carried
out in accordance with
accepted principles and
procedures and are relevant to
the type of cargo
Cargo operations are planned,
risk is managed and carried out
in accordance with accepted
principles and procedures to
ensure safety of operations and
avoid pollution of the marine
environment

๑๔๓
Column 1
Competence
Ability to safely
perform and
monitor all
cargo operations
(continued)

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

.6 tank atmosphere control
systems (inert gas,
nitrogen), including storage,
generation and distribution
systems
.7 cofferdam heating systems
.8 gas-detecting systems
.9 ballast system
.10 boil-off systems
.11 reliquefaction systems
.12 cargo Emergency Shut
Down system (ESD)
.13 custody transfer system
Knowledge of pump theory and
characteristics, including types of cargo
pumps and their safe operation
Loading, unloading, care and
handling of cargo
Knowledge of the effect of bulk liquid
cargoes on trim and stability and
structural integrity

Proficiency in tanker safety culture
and implementation of safety
management requirements

Proper loading, stowage and
unloading of liquefied gas
cargoes ensures that stability
and stress conditions remain
within safe limits at all times
Potential non-compliance with
cargo-related procedures is
promptly identified and
rectified
Actions taken and
procedures followed
correctly identify and
make full use of
appropriate shipboard
equipment

๑๔๔
Column 1
Competence
Ability to safely
perform and
monitor all
cargo operations
(continued)

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Proficiency to apply safe
preparations, procedures and
checklists for all cargo operations,
including:
.1 post docking and loading:
.1 tank inspection
.2 inerting
(Oxygen reduction,
dewpoint reduction)
.3 gassing-up
.4 cooling down
.5 loading
.6 deballasting
.7 sampling, including closedloop sampling
.2 sea passage:
.1
.2
.3
.4

cooling down
pressure maintenance
boil-off
inhibiting

.3 unloading:
.1 unloading
.2 ballasting
.3 stripping and cleaning
systems
.4 systems to make the tank
liquid-free
.4 pre-docking preparation:
.1 warm-up
.2 inerting
.3 gas-freeing
.5 ship-to-ship transfer

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Calibration and use of
monitoring and
gas-detection equipment is
consistent with safe operational
practices and procedures
Procedures for monitoring and
safety systems ensure that all
alarms are detected promptly
and acted upon
in accordance with
established procedures

๑๔๕
Column 1
Competence
Ability to safely
perform and
monitor all
cargo operations
(continued)

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Proficiency to perform cargo
measurements and calculations,
including:
.1 liquid phase
.2 gas phase
.3 On Board Quantity (OBQ)
.4 Remain On Board (ROB)
.5 boil-off cargo calculations

Personnel are allocated duties
and informed of procedures
and standards of work to be
followed, in a manner
appropriate to the individuals
concerned and in accordance
with safe operational practices

Proficiency to manage and supervise
personnel with cargo- related
responsibilities

Familiarity with
physical and
chemical properties
of liquefied gas
cargoes

Knowledge and understanding of basic
chemistry and physics and the
relevant definitions related to the safe
carriage of liquefied gases in bulk in
ships, including:
.1 the chemical structure of gases
.2 the properties and characteristics
of liquefied gases (including
CO2) and their vapours,
including:
.1 simple gas laws
.2 states of matter
.3 liquid and vapour
densities
.4 diffusion and mixing of gases
.5 compression of gases
.6 reliquefaction and
refrigeration of gases

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:
.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training
.4 approved training
programme

Effective use is made of
information resources for
identification of properties and
characteristics of liquefied gases
and their impact on safety,
environmental protection and
vessel operation

๑๔๖
Column 1

Column 2

Competence

Knowledge, understanding and
proficiency

Familiarity with
physical and
chemical properties
of liquefied gas
cargoes (continued)

.7 critical temperature of gases
and pressure
.8 flashpoint, upper and lower
explosive limits, autoignition temperature
.9

compatibility, reactivity and
positive segregation of gases

.10 polymerization
.11 saturated vapour
pressure/reference
temperature
.12 dewpoint and bubble
point
.13 lubrication of
compressors
.14 hydrate formation
.3 the properties of single
liquids
.4 the nature and properties of
solutions
.5 thermodynamic units
.6 basic thermodynamic laws and
diagrams
.7 properties of materials
.8 effect of low temperature –
brittle fracture
Understanding the information
contained in a Material Safety Data
Sheet (MSDS)

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

๑๔๗
Column 1
Competence
Take precautions
to prevent hazards

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Knowledge and understanding of the
hazards and control measures
associated with liquefied gas tanker
cargo operations, including:

Examination and assessment
of evidence obtained from
one or more of the
following:

.1 flammability

.1 approved in-service
experience

.2 explosion
.3 toxicity
.4 reactivity
.5 corrosivity
.6 health hazards

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Relevant cargo-related
hazards to the vessel and to
personnel associated with
liquefied gas tanker cargo
operations are correctly
identified, and proper control
measures are taken

.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training
.4 approved training
programme

.7 inert gas composition
.8 electrostatic hazards
.9 polymerizing cargoes
Use of gas-detection devices
is in accordance with
manuals and good practice

Proficiency to calibrate and use
monitoring and gas-detection systems,
instruments and equipment

Apply
occupational
health and
safety
precautions

Knowledge and understanding of
dangers of non-compliance with
relevant rules/regulations
Knowledge and understanding of safe
working practices, including risk
assessment and personal shipboard
safety relevant to liquefied gas tankers,
including:

Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:

Procedures designed to
safeguard personnel and the
ship are observed at all times

.1 approved in-service
experience

Safe working practices are
observed and appropriate safety
and protective equipment is
correctly
used

.1 precautions to be taken when
entering enclosed spaces (such as .2 approved training ship
experience
compressor rooms), including the
correct use of different
.3 approved simulator
types of breathing apparatus
training
.4 approved training
programme

Working practices are in
accordance with legislative
requirements, codes of
practice, permits
to work and environmental
concerns
Correct use of breathing
apparatus

๑๔๘
Column 1
Competence
Apply
occupational
health and
safety
precautions
(continued)

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

.2 precautions to be taken before and
during repair and maintenance
work,
including work affecting
pumping, piping, electrical and
control systems
.3 precautions for hot and cold work
.4 precautions for electrical safety
.5 use of appropriate Personal
Protective Equipment (PPE)
.6 precautions for cold burn and
frostbite
.7 proper use of personal
toxicity monitoring
equipment

Respond to
emergencies

Knowledge and understanding of
liquefied gas tanker emergency
procedures, including:

Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:

.1 ship emergency response plans

.1 approved in-service
experience

.2 cargo operations emergency
shutdown procedure
.3 emergency cargo valve
operations
.4 actions to be taken in the event
of failure of systems or services
essential to cargo operations
.5 fire-fighting on liquefied gas
tankers
.6 jettisoning of cargo
.7 enclosed space rescue

.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training
.4 approved training
programme

The type and impact of
emergency is promptly identified
and the response actions
conform with established
emergency procedures and
contingency plans
The order of priority and the
levels and timescales of
making reports and informing
personnel on board are
relevant to the nature of the
emergency and reflect the
urgency of the problem
Evacuation, emergency
shutdown and isolation are
appropriate to the nature
of the emergency and
implemented promptly

๑๔๙
Column 1
Competence
Respond to
emergencies
(continued)

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Criteria for evaluating
competence

Actions to be taken following
collision, grounding or spillage and
envelopment of the ship in toxic or
flammable vapour
The identification of and actions
taken in a medical emergency
conform to current recognized
first aid practice and
international guidelines

Knowledge of medical first-aid
procedures and antidotes on board
liquefied gas tankers, with reference
to the Medical First Aid Guide for Use
in
Accidents involving Dangerous
Goods (MFAG)
Take precautions
to prevent
pollution of the
environment

Column 4

Understanding of procedures to
prevent pollution of the environment

Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:
.1 approved in-service
experience

Operations are conducted in
accordance with accepted
principles and procedures to
prevent pollution of the
environment

.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training
.4 approved training
programme
Monitor and control
compliance with
legislative
requirements

Knowledge and understanding of
relevant provisions of the International
Convention for the Prevention of
Pollution from Ships (MARPOL) and
other relevant IMO instruments,
industry guidelines and port regulations
as commonly
applied
Proficiency in the use of the
IBC and IGC Codes and
related documents

Assessment of evidence
obtained from one or more
of the following:
.1 approved in-service
experience
.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator
training
.4 approved training
programme

The handling of liquefied gas
cargoes complies with relevant
IMO instruments and
established industrial standards
and codes of
safe working practices

๑๕๐
ภาคผน ก ๕
ตารางที่ เ -๕/๒ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับการจัดการ ภา ะ ิกฤตและพฤติกรรมมนุ ย์บนเรื บรรทุกผู้โดย าร
Table A-V/2
Specification of minimum standard of competence in crisis management
and human behavior
Column 1
Competence
Organize
shipboard
emergency
procedures

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Knowledge of:
.1 the general design and
layout of the ship
.2 safety regulations

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Assessment of evidence
obtained from approved
training, exercises with one or
more prepared emergency
plans and practical
demonstration

Column 4
Criteria for evaluating
competence
The shipboard emergency
procedures ensure a state of
readiness to respond to
emergency situations

.3 emergency plans and
procedures
The importance of the principles for
the development of ship-specific
emergency procedures, including:
.1 the need for pre-planning and
drills of shipboard emergency
procedures
.2 the need for all personnel to be
aware of and adhere to preplanned emergency procedures
as carefully as possible in the
event of an emergency
situation
Optimize the use of
resources

Ability to optimize the use of
resources, taking into account:
.1 the possibility that resources
available in an emergency
may be limited
.2 the need to make full use of
personnel and equipment
immediately available and, if
necessary, to improvise
Ability to organize realistic drills to
maintain a state of readiness, taking
into account lessons learnt from
previous accidents involving
passenger ships; debriefing after
drills

Assessment of evidence
obtained from approved
training, practical
demonstration and shipboard
training and drills of
emergency procedures

Contingency plans optimize the
use of available resources
Allocation of tasks and
responsibilities reflects the
known competence of
individuals
Roles and responsibilities of teams
and individuals are clearly defined

๑๕๑
Column 1
Competence
Control response to
emergencies

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Ability to make an initial
assessment and provide an
effective response to emergency
situations in accordance with
established emergency
procedures

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Assessment of evidence
obtained from approved
training, practical
demonstration and shipboard
training and drills of
emergency procedures

Leadership skills
Ability to lead and direct others in
emergency situations, including the
need:

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Procedures and actions are in
accordance with established
principles and plans for crisis
management on board
Objectives and strategy are
appropriate to the nature of the
emergency, take account of
contingencies and make optimum
use of available resources
Actions of crew members
contribute to maintaining order
and control

.1 to set an example during
emergency situations
.2 to focus decision making, given
the need to act quickly in an
emergency
.3 to motivate, encourage and
reassure passengers and
other personnel
Stress handling
Ability to identify the development
of symptoms of excessive personal
stress and those of other members
of the ship’s emergency team
Understanding that stress
generated by emergency
situations can affect the
performance of individuals and
their ability to act on instructions
and follow procedures
Control passengers
and other
personnel during
emergency
situations

Human behaviour and
responses
Ability to control passengers and
other personnel in emergency
situations, including:

Assessment of evidence
obtained from approved
training, practical
demonstration and shipboard
training and drills of
emergency procedures

Actions of crew members
contribute to maintaining order
and control

๑๕๒
Column 1
Competence
Control passengers
and other
personnel during
emergency
situations
(continued)

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
.1 awareness of the general
reaction patterns of
passengers and other
personnel in emergency
situations, including the
possibility that:
.1.1 generally it takes some
time before people accept
the fact that there is an
emergency situation
.1.2 some people may panic
and not behave with a
normal level of rationality,
that their ability to
comprehend may be
impaired and they may
not be as responsive to
instructions as in
non-emergency
situations
.2 awareness that passengers and
other personnel may, inter alia:
.2.1 start looking for relatives,
friends and/or their
belongings as a first reaction
when something goes
wrong
.2.2 seek safety in their cabins
or in other places on
board where they think
that they can escape
danger
.2.3 tend to move to the
upper side when the
ship is listing
.3 appreciation of the possible
problem of panic resulting from
separating families

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

๑๕๓
Column 1
Competence
Establish and
maintain effective
communications

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Ability to establish and maintain
effective communications,
including:
.1 the importance of clear and
concise instructions and
reports
.2 the need to encourage an
exchange of information with,
and feedback from, passengers
and other personnel
Ability to provide relevant
information to passengers
and other personnel during an
emergency situation, to keep them
apprised of the overall situation and
to communicate any action required
of them, taking into account:
.1 the language or languages
appropriate to the principal
nationalities of passengers and
other personnel carried on the
particular route
.2 the possible need to
communicate during an
emergency by some other
means, such as by
demonstration, or by
hand signals or calling
attention to the location of
instructions, muster
stations, life-saving devices or
evacuation routes, when oral
communication is impractical
.3 the language in which emergency
announcements may be
broadcast during an emergency
or drill to convey critical
guidance to passengers and to
facilitate crew members
in assisting passengers

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Assessment of evidence
obtained from approved
training, exercises and
practical demonstration

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Information from all available
sources is obtained, evaluated
and confirmed as quickly as
possible and reviewed
throughout the emergency
Information given to
individuals, emergency
response teams and
passengers is accurate,
relevant and timely
Information keeps passengers
informed as to the nature of the
emergency and the actions
required of them

๑๕๔
ภาค น
ตารางที่ เ –๖/๑-๑ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับการดํารงชีพในทะเล
Table A-VI/1-1
Specification of minimum standard of competence in personal survival techniques
Column 1
Competence
Survive at sea in the
event of ship
abandonment

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3

.2 personal protective clothing
and equipment

Criteria for evaluating
competence
Action taken on identifying muster
Assessment of evidence
signals is appropriate to the
obtained from approved
instruction or during attendance indicated emergency and complies
at an approved course or
with established procedures
approved
The timing and sequence of
in-service experience and
examination, including practical individual actions are appropriate
to the prevailing circumstance and
demonstration
conditions and minimize potential
of competence to:
dangers and threats to survival
.1 don a lifejacket
Method of boarding survival craft is
.2 don and use an
appropriate and avoids dangers to
immersion suit
other survivors
.3 safely jump from a height
Initial actions after leaving the
into the water
ship and procedures and actions
.4 right an inverted liferaft
in water minimize threats to
while wearing a lifejacket survival

.3 need to be ready for any
emergency

.5 swim while wearing a
lifejacket

Types of emergency situations
which may occur, such as
collision, fire, foundering
Types of life-saving appliances
normally carried on ships
Equipment in survival craft
Location of personal lifesaving appliances
Principles concerning
survival, including:
.1 value of training and drills

Methods for demonstrating
competence

Column 4

.4 actions to be taken when called .6 keep afloat without a
lifejacket
to survival craft stations
.7 board a survival craft from
.5 actions to be taken when
the ship and water while
required to abandon ship
wearing
a lifejacket
.6 actions to be taken when in the
water
.8 take initial actions on
boarding survival craft to
.7 actions to be taken when
enhance chance of
aboard a survival craft
survival
.8 main dangers to
survivors

.9 stream a drogue or seaanchor
.10 operate survival craft
equipment
.11 operate location
devices, including
radio equipment

๑๕๕
ภาค น
ตาราง เ -๖/๑-๒ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับการป้ งกันและการดับไฟ
Table A-VI/1-2
Specification of minimum standard of competence in fire prevention and fire fighting
Column 1
Competence
Minimize the risk of
fire and maintain a
state of readiness
to respond to
emergency
situations involving
fire

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Shipboard fire-fighting
organization
Location of fire-fighting
appliances and emergency
escape routes

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Assessment of evidence
obtained from approved
instruction or attendance at an
approved course

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Initial actions on becoming aware
of an emergency conform with
accepted practices and
procedures
Action taken on identifying muster
signals is appropriate to the
indicated emergency and complies
with established procedures

The elements of fire and
explosion (the fire triangle)
Types and sources of
ignition
Flammable materials, fire
hazards and spread of fire
The need for constant
vigilance
Actions to be taken on board ship
Fire and smoke detection
and automatic alarm systems

Fight and
extinguish fires

Classification of fire and
applicable
extinguishing
agents
Fire-fighting equipment and its
location on board
Instruction in:
.1 fixed installations
.2 fire-fighter’s outfits
.3 personal equipment
.4 fire-fighting appliances and
equipment
.5 fire-fighting methods

Assessment of evidence obtained
from approved instruction or
during attendance at an approved
course, including practical
demonstration in spaces which
provide truly realistic training
conditions
(e.g., simulated shipboard
conditions) and, whenever
possible and practical, in
darkness, of the ability to:
.1 use various types of
portable fire
extinguishers

.6 fire-fighting agents
.7 fire-fighting procedures

.2 use self-contained
breathing apparatus

Clothing and equipment are
appropriate to the nature of the
fire-fighting operations
The timing and sequence of
individual actions are appropriate to
the prevailing circumstances and
conditions
Extinguishment of fire is achieved
using appropriate procedures,
techniques and fire-fighting
agents
Breathing apparatus procedures
and techniques comply with
accepted practices and
procedures

๑๕๖
Column 1
Competence
Fight and
extinguish fires
(continued)

Column 2

Column 3

Knowledge, understanding and
Methods for demonstrating
proficiency
competence
.8 use of breathing apparatus
.3 extinguish smaller fires, e.g.,
for fighting fires and
electrical fires, oil fires,
effecting rescues
propane fires
.4 extinguish extensive fires
with water, using jet and
spray nozzles
.5 extinguish fires with foam,
powder or any other
suitable chemical agent
.6 enter and pass through, with
lifeline but without breathing
apparatus, a compartment
into which high-expansion
foam has been injected
.7

fight fire in smoke-filled
enclosed spaces wearing selfcontained
breathing
apparatus

.8 extinguish fire with water fog or
any other suitable fire-fighting
agent in an accommodation
room or simulated engineroom with fire and heavy
smoke
.9 extinguish oil fire with fog
applicator and spray nozzles,
dry chemical powder or foam
applicators
.10 effect a rescue in a
smoke-filled
space
wearing
breathing
apparatus

Column 4
Criteria for evaluating
competence

๑๕๗
ภาค น
ตาราง เ -๖/๑-๓ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับการปฐมพยาบาลเบื้ งต้น
Table A-VI/1-3
Specification of minimum standard of competence in elementary first aid
Column 1

Column 2

Competence

Knowledge, understanding and
proficiency

Take immediate
action upon
encountering an
accident or other
medical
emergency

Assessment of needs of casualties
and threats to own safety
Appreciation of body
structure and functions

Column 3

Column 4

Methods for demonstrating
competence

Criteria for evaluating
competence

Assessment of evidence
obtained from approved
instruction or during attendance
at an approved course

The manner and timing of raising the
alarm is appropriate to the
circumstances of the accident or
medical emergency

.1 position casualty

The identification of probable cause,
nature and extent of injuries is prompt
and complete and the priority and
sequence
of actions is proportional to any
potential threat to life

.2 apply resuscitation
techniques

Risk of further harm to self and
casualty is minimized at all times

Understanding of immediate
measures to be taken in cases of
emergency, including the ability to:

.3 control bleeding
.4 apply appropriate measures of
basic shock management
.5 apply appropriate measures in
event of burns and scalds,
including accidents caused by
electric current
.6 rescue and transport a
casualty
.7 improvise bandages and use
materials in the emergency
kit

๑๕๘
ภาค น

ตารางที่ เ -๖/๑-๔ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับค ามปล ดภัยข งบุคคลและค ามรับผิดช บต่ ังคม
Table A-VI/1-4
Specification of minimum standard of competence in personal safety
and social responsibilities
Column 1
Competence
Comply with
emergency
procedures

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Types of emergency which may
occur, such as collision, fire,
foundering
Knowledge of shipboard
contingency plans for
response to emergencies

Column 3

Column 4

Methods for demonstrating
competence

Criteria for evaluating
competence
Assessment of evidence
Initial action on becoming aware
obtained from approved
of an emergency conforms to
instruction or during attendance established emergency
at an approved course
response procedures
Information given on raising alarm
is prompt, accurate, complete and
clear

Emergency signals and specific
duties allocated to crew members
in the muster list; muster stations;
correct use of personal safety
equipment
Action to take on discovering
potential emergency, including fire,
collision, foundering and ingress of
water into the ship
Action to take on hearing
emergency alarm signals
Value of training and drills
Knowledge of escape routes and
internal communication and alarm
systems
Take precautions to Basic knowledge of the impact of
prevent pollution of shipping on the marine
the marine
environment and the effects of
environment
operational or accidental
pollution on it
Basic environmental
protection procedures
Basic knowledge of complexity
and diversity of the marine
environment

Assessment of evidence
obtained from approved
instruction or during attendance
at an approved course

Organizational procedures
designed to safeguard the
marine environment are
observed at all times

๑๕๙
Column 1
Competence

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Observe safe working Importance of adhering to safe
practices
working practices at all times
Safety and protective devices
available to protect against
potential hazards aboard ship

Column 3

Column 4

Methods for demonstrating
competence

Criteria for evaluating
competence

Assessment of evidence
obtained from approved
instruction or during attendance
at an approved course

Safe working practices are observed
and appropriate safety and
protective equipment is correctly
used at all times

Precautions to be taken prior to
entering enclosed spaces
Familiarization with international
measures concerning accident
prevention and occupational
health*
Contribute to
effective
communications on
board ship

Understand the principles of, and
barriers to, effective
communication between
individuals and teams within the
ship

Assessment of evidence
Communications are clear and
obtained from approved
effective at all times
instruction or during attendance
at an approved course

Ability to establish and
maintain effective
communications
Contribute to
effective human
relationships
on board ship

Importance of maintaining good
human and working
relationships aboard ship
Basic teamworking principles and
practice, including conflict
resolution

Expected standards of work and
Assessment of evidence
behaviour are observed at all times
obtained from approved
instruction or during attendance
at an approved course

Social responsibilities;
employment conditions;
individual rights and obligations;
dangers of drug and alcohol abuse

*

The ILO Code of Practice on “Accident Prevention on Board Ship at Sea and in Port” may be of assistance in
the preparation of courses.

๑๖๐
Column 1
Competence

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Understand and take Importance of obtaining the
necessary actions to necessary rest
control fatigue
Effects of sleep, schedules, and
the circadian rhythm on fatigue
Effects of physical stressors on
seafarers
Effects of environmental
stressors in and outside the ship
and their impact on seafarers
Effects of schedule changes on
seafarer fatigue

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4

Criteria for evaluating
competence
Assessment of evidence
Fatigue management practices are
obtained from approved
observed and appropriate actions are
instruction or during attendance used at all times
at an approved course

๑๖๑
ภาค น
ตารางที่ เ -๖/๒-๑ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับเรื ช่ ยชี ิตที่ไม่ใช่เรื เร็ ช่ ยชี ิต
Table A-VI/2-1
Specification of the minimum standard of competence in survival craft
and rescue boats other than fast rescue boats
Column 1
Competence
Take charge of a
survival craft or rescue
boat during and after
launch

Operate a survival
craft engine

Column 2
Knowledge, understanding
and proficiency
Construction and outfit of
survival craft and rescue
boats and individual items of
their equipment

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Assessment of evidence
obtained from practical
demonstration of ability to:

.1 right an inverted liferaft while
wearing a lifejacket
Particular characteristics and
facilities of survival craft and
.2 interpret the markings on
rescue boats
survival craft as to the number
Various types of device used
of persons they are intended
for launching survival craft
to carry
and rescue boats
.3 give correct commands for
Methods of launching
launching and boarding
survival craft into a rough
survival craft, clearing the
sea
ship and handling and
disembarking persons from
Methods of recovering
survival craft
survival craft
.4 prepare and safely launch
Action to be taken after
survival craft and clear
leaving the ship
the ship’s side quickly and
operate off-load and on-load
Methods of launching and
release devices
recovering rescue boats in
a rough sea
.5 safely recover survival craft and
rescue boats, including the
Dangers associated with use
proper resetting of both offof on-load release devices
load and on-load release
devices
Knowledge of maintenance
procedures
using: inflatable liferaft and open
or enclosed lifeboat with inboard
engine or approved simulator
training, where appropriate
Methods of starting and
operating a survival craft
engine and its
accessories together with the
use of the fire extinguisher
provided

Assessment of evidence obtained
from practical demonstration of
ability to start and operate an
inboard engine fitted in an open
or enclosed lifeboat

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Preparation, boarding
and launching of survival craft
are within
equipment limitations and
enable survival craft to clear
the ship safely
Initial actions on leaving the
ship minimize threat to
survival
Recovery of survival craft and
rescue boats is within
equipment limitations
Equipment is operated in
accordance with
manufacturers’ instructions for
release and resetting

Propulsion is available and
maintained as required for
manoeuvring

๑๖๒

Column 1
Competence
Manage survivors and
survival craft
after abandoning ship

Column 2
Knowledge, understanding
and proficiency
Handling survival craft in
rough weather
Use of painter,
sea-anchor and all other
equipment

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Assessment of evidence
obtained from practical
demonstration of ability to:

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Survival management is
appropriate to prevailing
circumstances and conditions

.1 row and steer a boat and steer
by compass

Apportionment of food and
water in survival craft

.2 use individual items of
equipment of survival craft

Action taken to maximize
detectability and location of
survival craft

.3 rig devices to aid
location

Method of helicopter
rescue
Effects of hypothermia and its
prevention; use of protective
covers and garments, including
immersion suits and thermal
protective aids
Use of rescue boats and
motor lifeboats for
marshalling liferafts and
rescue of survivors and
persons in the sea
Beaching survival craft
Use locating devices,
including communication
and signalling apparatus
and pyrotechnics

Radio life-saving appliances
carried in survival craft,
including satellite EPIRBs and
SARTs
Pyrotechnic distress
signals

Assessment of evidence
obtained from practical
demonstration of ability to:
.1 use portable radio
equipment for survival craft
.2 use signalling equipment,
including pyrotechnics

Use and choice of
communication and signalling
apparatus is appropriate to
prevailing circumstances and
conditions

๑๖๓
Column 1
Competence
Apply first aid to
survivors

Column 2
Knowledge, understanding
and proficiency
Use of the first-aid kit and
resuscitation techniques
Management of injured
persons, including control of
bleeding and shock

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4

Criteria for evaluating
competence
Assessment of evidence obtained Identification of the probable
from practical demonstration of
cause, nature and extent of
ability to deal with injured persons injuries or condition is
both during and after
prompt and accurate
abandonment, using first-aid kit
Priority and sequence of
and resuscitation techniques
treatment minimizes any
threat to life

๑๖๔
ภาค น
ตารางที่ เ -๖/๒-๒ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับเรื เร็ ช่ ยชี ิต
Table A-VI/2-2
Specification of the minimum standard of competence in fast rescue boats
Column 1
Competence
Understand the
construction,
maintenance, repair
and outfitting of
fast rescue boats

Take charge of the
launching equipment
and appliance as
commonly fitted,
during launching and
recovery

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Construction and outfitting of fast
rescue boats and individual
items of their equipment
Knowledge of the maintenance and
emergency repairs of fast rescue
boats and the normal inflation and
deflation of buoyancy
compartments of inflated
fast rescue boats
Assessment of the readiness of
launching equipment and
launching appliance of fast rescue
boats for immediate launching
and operation
Understand the operation
and limitations of the winch,
brakes, falls, painters,
motion-compensation and
other equipment as commonly
fitted

Column 3

Column 4

Methods for demonstrating
competence

Criteria for evaluating
competence
Assessment of evidence The method of carrying out
obtained from practical routine maintenance and
instruction
emergency repairs
Identify components and
required equipment for fast
rescue boats

Assessment of evidence
obtained from practical
demonstration of ability to
control safe launching and
recovery of a fast rescue boat,
with equipment as fitted

Ability to prepare and take charge of
the launching equipment and
appliance during launching and
recovery of a fast rescue boat

Assessment of evidence
obtained from practical
demonstration of ability to
conduct safe launching and
recovery of a fast rescue
boat, with equipment as
fitted

Ability to take charge of a fast rescue
boat during launching and recovery

Safety precautions during
launching and recovery of a fast
rescue boat

Take charge of a fast
rescue boat as
commonly fitted,
during launching and
recovery

Launching and recovery of a fast
rescue boat in
prevailing and adverse weather
and sea conditions
Assessment of the readiness of
fast rescue boats and related
equipment for immediate
launching and operation
Safety precautions during
launching and recovery of a fast
rescue boat
Launching and recovery of a fast
rescue boat in prevailing and
adverse weather and sea
conditions

๑๖๕

Column 1
Competence
Take charge of a fast
rescue boat after
launching

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Particular characteristics, facilities
and limitations of fast rescue
boats

Assessment of evidence
obtained from practical
demonstration of ability to:

Procedures for the righting of a
capsized fast rescue boat

.1 right a capsized fast
rescue boat

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Demonstration of operation of fast
rescue boats within equipment
limitations in prevailing weather
conditions

How to handle a fast rescue boat .2 handle a fast rescue boat
in prevailing weather
in prevailing and adverse weather
and sea conditions
and sea conditions
Navigational and safety equipment .3 swim in special
equipment
available in a fast rescue boat
Search patterns and
environmental factors
affecting their execution

.4 use communications and
signalling equipment
between the fast rescue
boat and a helicopter
and a ship
.5 use the emergency
equipment carried
.6 recover a casualty from
the water and transfer a
casualty to a rescue
helicopter
or to a ship or to a
place of safety
.7 carry out search
patterns, taking
account of
environmental
factors

Operate a fast rescue
boat engine

Methods of starting and operating Assessment of evidence
Engine is started and operated as
a fast rescue boat engine and its obtained from practical
required for manoeuvring
accessories
demonstration of ability to
start and operate a fast rescue
boat engine

๑๖๖
ภาค น
ตาราง เ -๖/๓ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับการดับไฟชั้น ูง
Table A-VI/3
Specification of minimum standard of competence in advanced fire fighting
Column 1
Competence
Control
fire-fighting
operations
aboard ships

Column 2

Column 3

Knowledge, understanding and
Methods for demonstrating
proficiency
competence
Fire-fighting procedures at sea and in Practical exercises and instruction
port, with particular emphasis on
conducted under approved and
organization, tactics and command
truly realistic training conditions
(e.g., simulated shipboard
Use of water for
conditions) and, whenever
fire-extinguishing, the effect on ship possible and practicable, in
stability,
precautions
and darkness
corrective procedures
Communication and
coordination during
fire-fighting operations
Ventilation control, including smoke
extraction
Control of fuel and electrical
systems

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Actions taken to control fires
are based on a full and
accurate assessment of the
incident, using all available
sources of information
The order of priority, timing and
sequence of actions are
appropriate to the overall
requirements of the incident
and to minimize damage and
potential damage to the ship,
injuries to personnel and
impairment of the operational
effectiveness of the ship
Transmission of information
is prompt, accurate,
complete and clear

Fire-fighting process hazards (dry
distillation, chemical reactions,
boiler uptake
fires, etc.)

Personal safety during fire
control activities is
safeguarded at all times

Fire fighting involving
dangerous goods
Fire precautions and hazards
associated with the storage and
handling of materials
(paints, etc.)
Management and control of
injured persons

Organize and train
fire parties

Procedures for coordination with
shore-based fire fighters
Preparation of contingency plans
Composition and allocation of
personnel to fire parties
Strategies and tactics for control of
fires in various parts of the ship

Practical exercises and instruction
conducted under approved and
truly realistic training conditions,
e.g., simulated shipboard
conditions

Composition and organization
of fire control parties ensure
the prompt and effective
implementation of emergency
plans and procedures

๑๖๗
Column 1
Competence
Inspect and
service
fire-detection
and
fire-extinguishing
systems and
equipment

Column 2

Column 3

Column 4

Knowledge, understanding and
proficiency
Fire-detection systems; fixed fireextinguishing systems;
portable and mobile
fire-extinguishing equipment,
including appliances, pumps and
rescue, salvage,
life-support, personal protective and
communication equipment

Methods for demonstrating
competence
Practical exercises, using
approved equipment and
systems in a realistic
training environment

Criteria for evaluating
competence
Operational
effectiveness of all
fire-detection and
fire-extinguishing systems and
equipment
is maintained at all times in
accordance with performance
specifications and legislative
requirements

Practical exercises in a
realistic training
environment

Causes of fire are
identified and the
effectiveness of
countermeasures is
evaluated

Requirements for statutory and
classification surveys
Investigate and
compile reports on
incidents involving
fire

Assessment of cause of
incidents involving fire

๑๖๘
ภาค น
ตาราง เ -๖/๔-๑ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับการรัก าพยาบาลเบื้ งต้น
Table A-VI/4-1
Specification of minimum standard of competence in medical first aid
Column 1
Competence

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Apply immediate first First-aid kit
Assessment of evidence
aid in the event of
obtained from practical
Body
structure
and
function
accident or illness on
instruction
board
Toxicological hazards on board,
including use of the Medical First
Aid Guide for Use in Accidents
Involving Dangerous Goods (MFAG)
or its national equivalent
Examination of casualty or
patient
Spinal injuries
Burns, scalds and effects of heat
and cold
Fractures, dislocations and
muscular injuries
Medical care of rescued
persons
Radio medical advice
Pharmacology Sterilization
Cardiac arrest, drowning and
asphyxia

Column 4
Criteria for evaluating
competence
The identification of probable cause,
nature and extent of injuries is
prompt, complete and conforms to
current
first-aid practice
Risk of harm to self and to
others is minimized at all times
Treatment of injuries and the
patient’s condition is appropriate
and conforms to recognized firstaid practice and international
guidelines

๑๖๙
ภาค น
ตาราง เ -๖/๔-๒ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับการรัก าพยาบาลบนเรื
Table A-VI/4-2
Specification of minimum standard of competence in medical care
Column 1
Competence

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Provide medical care Care of casualty involving:
to the sick and
.1 head and spinal injuries
injured while they
remain on board
.2 injuries of ear, nose, throat
and eyes
.3 external and internal bleeding
.4 burns, scalds and frostbite
.5 fractures, dislocations and
muscular injuries
.6 wounds, wound healing and
infection
.7 pain relief
.8 techniques of sewing and
clamping
.9 management of acute
abdominal conditions
.10 minor surgical
treatment
.11 dressing and
bandaging
Aspects of nursing:
.1 general principles
.2 nursing care
Diseases, including:
.1 medical conditions and
emergencies
.2 sexually transmitted diseases
.3 tropical and infectious diseases
Alcohol and drug abuse

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Assessment of evidence obtained
from practical instruction and
demonstration

Identification of symptoms is
based on the concepts of clinical
examination and medical history

Where practicable, approved
practical experience at a hospital or
similar establishment

Protection against infection and
spread of diseases is complete
and effective
Personal attitude is calm,
confident and reassuring
Treatment of injury or
condition is appropriate and
conforms to accepted medical
practice and relevant national
and international medical
guides
The dosage and application of
drugs and medication complies
with manufacturers’
recommendations and accepted
medical practice
The significance of
changes in patient’s
condition is promptly
recognized

๑๗๐
Column 1
Competence

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Provide medical care to Dental care
the sick and injured while
Gynaecology, pregnancy and
they remain on board
childbirth
(continued)
Medical care of rescued
persons
Death at sea
Hygiene
Disease prevention,
including:
.1 disinfection,
disinfestation,
de-ratting
.2 vaccinations
Keeping records and
copies of applicable
regulations:
.1 keeping medical
records
.2 international and national
maritime medical
Participate in coordinated External assistance,
schemes for medical
including:
assistance to ships
.1 radio medical advice
.2 transportation of the ill and
injured, including helicopter
evacuation
.3 medical care of sick
seafarers involving
cooperation with port
health authorities or outpatient wards in port

Clinical examination
procedures are complete and
comply with instructions
received
The method and preparation for
evacuation is in accordance with
recognized procedures and is
designed to maximize the
welfare of the patient
Procedures for seeking radio
medical advice conform to
established practice and
recommendations

๑๗๑
ภาค น
ตาราง เ -๖/๕ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับนายเรื การรัก าค ามปล ดภัยบนเรื
Table A-VI/5
Specifications of minimum standard of competence for ship security officers
Column 1
Competence
Maintain and supervise
the implementation of
a ship security
plan

Column 2

Column 3

Knowledge, understanding and
proficiency

Methods for demonstrating
competence

Knowledge of international
maritime security policy and
responsibilities of Governments,
companies
and designated persons, including
elements that may relate to
piracy and armed robbery

Assessment of evidence
obtained from approved
training or examination

Knowledge of the purpose for and
the elements that make up a ship
security plan, related procedures
and maintenance of records,
including those that may relate to
piracy and armed robbery
Knowledge of procedures to be
employed in
implementing a ship security plan
and reporting of security incidents
Knowledge of maritime security
levels and the consequential
security measures and
procedures aboard ship and in
the port facility environment
Knowledge of the requirements
and procedures for conducting
internal audits, on-scene
inspections, control and monitoring
of security activities specified
in a ship security plan
Knowledge of the requirements and
procedures for reporting to the
company security officer any
deficiencies and
non-conformities identified during
internal audits, periodic reviews,
and security inspections

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Procedures and actions are in
accordance with the principles
established by the ISPS Code
and the SOLAS, 1974, as
amended
Legislative requirements
relating to security are
correctly identified
Procedures achieve a state of
readiness to respond to changes in
maritime security levels
Communications within the ship
security officer’s area of
responsibility are clear and
understood

๑๗๒
Column 1

Column 2

Competence

Knowledge, understanding and
proficiency

Maintain and supervise
the implementation of
a ship security
plan
(continued)

Knowledge of the methods and
procedures used to modify the ship
security plan

Assess security risk,
threat,
and
vulnerability

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Knowledge of
security-related contingency plans
and the procedures for responding
to security threats or breaches of
security, including provisions for
maintaining critical operations of
the
ship/port interface, including also
elements that may relate to piracy
and armed robbery
Working knowledge of maritime
security terms and definitions,
including elements that may
relate to piracy and armed
robbery
Knowledge of risk assessment
and assessment tools

Assessment of evidence
obtained from approved
training, or approved
Knowledge of security assessment experience and examination,
documentation, including the
including practical
Declaration of Security
demonstration of
competence to:
Knowledge of techniques used to
circumvent security measures,
.1 conduct physical
including those used by pirates and
searches
armed robbers
.2 conduct non-intrusive
Knowledge enabling
inspections
recognition, on a
non-discriminatory basis, of
persons posing potential security
risks
Knowledge enabling recognition of
weapons, dangerous substances
and devices and awareness of the
damage they can cause
Knowledge of crowd
management and control
techniques, where appropriate

Procedures and actions are in
accordance with the principles
established by the ISPS Code
and the SOLAS, 1974, as
amended
Procedures achieve a state of
readiness to respond to changes in
the maritime security levels
Communications within the ship
security officer’s area of
responsibility are clear and
understood

๑๗๓
Column 1
Competence
Assess security risk,
threat, and
vulnerability
(continued)

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Knowledge in handling
sensitive security-related
information and
security-related
communications
Knowledge of implementing and
co-ordinating searches

Knowledge of the methods for
physical searches and nonintrusive inspections
Knowledge of the requirements for Assessment of evidence
Undertake regular
obtained from approved
inspections of the ship designating and monitoring
restricted areas
training or examination
to ensure that
appropriate security Knowledge of controlling access to
measures are
the ship and to restricted areas on
implemented and
board ship
maintained
Knowledge of methods for
effective monitoring of deck areas
and areas surrounding the ship
Knowledge of security aspects
relating to the handling of cargo
and ship’s stores with other
shipboard personnel and relevant
port facility security officers

Procedures and actions are in
accordance with the principles
established by the ISPS Code and
the SOLAS,1974, as amended
Procedures achieve a state of
readiness to respond to changes in
the maritime security levels
Communications within the ship
security officer’s area of
responsibility are clear and
understood

Knowledge of methods for
controlling the embarkation,
disembarkation and access while
on board of persons and their
effects
Ensure that security
equipment and
systems, if any, are
properly operated,
tested and
calibrated

Knowledge of the various types of Assessment of evidence
security equipment and systems and obtained from approved
their limitations, including those
training or examination
that could be used in case of
attacks by pirates and armed
robbers
Knowledge of the procedures,
instructions and guidance on the
use of ship security alert systems

Procedures and actions are in
accordance with the principles
established by the ISPS Code
and the SOLAS, 1974, as
amended

๑๗๔
Column 1
Competence

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Knowledge of the methods for
testing, calibrating, and maintaining
security systems and equipment,
particularly whilst at sea
Encourage
security
awareness and
vigilance

Knowledge of training, drill and
exercise requirements under
relevant conventions, codes and
IMO circulars, including those
relevant to anti-piracy and antiarmed robbery
Knowledge of the methods for
enhancing security awareness
and vigilance
on board
Knowledge of the methods for
assessing the effectiveness of
drills and exercises

Assessment of evidence
obtained from approved
training or examination

Procedures and actions are in
accordance with the principles
established by the ISPS Code
and the SOLAS, 1974, as
amended
Communications within the ship
security officer’s area of
responsibility are clear and
understood

๑๗๕
ภาค น
ตาราง เ -๖/๖-๑ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับพื้นฐานมาตรการรัก าค ามปล ดภัย
Table A-VI/6-1
Specification of minimum standard of competence in security awareness
Column 1
Competence
Contribute to the
enhancement of
maritime security
through heightened
awareness

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Column 3

Column 4

Methods for demonstrating
competence

Criteria for evaluating
competence
Requirements relating to
Basic working knowledge of
Assessment of evidence
enhanced maritime security are
maritime security terms and
obtained from approved
definitions, including elements that instruction or during attendance correctly identified
may relate to piracy and armed
at an approved course
robbery
Basic knowledge of
international maritime security
policy and responsibilities of
Governments, companies and
persons
Basic knowledge of maritime
security levels and their impact on
security measures and procedures
aboard ship and in port facilities
Basic knowledge of security
reporting procedures
Basic knowledge of
security-related contingency plans

Recognition of
security threats

Basic knowledge of
techniques used to
circumvent security
measures
Basic knowledge enabling
recognition of potential security
threats, including elements that
may relate to piracy and armed
robbery
Basic knowledge enabling
recognition of weapons, dangerous
substances and devices and
awareness of the damage they can
cause
Basic knowledge in handling
security-related information and
security-related communications

Maritime security threats are
Assessment of evidence
correctly identified
obtained from approved
instruction or during attendance
at an approved course

๑๗๖
Column 1
Competence
Understanding of the
need for and
methods of
maintaining security
awareness and
vigilance

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Basic knowledge of training, drill
and exercise requirements under
relevant conventions, codes and
IMO circulars, including those
relevant for anti-piracy and antiarmed robbery

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Assessment of evidence
Requirements relating to
obtained from approved
enhanced maritime security are
instruction or during attendance correctly identified
at an approved course

๑๗๗
ภาค น
ตารางที่ เ -๖/๖-๒ มาตรฐานค ามรู้ค าม ามารถ ํา รับเจ้า น้าที่รัก าค ามปล ดภัยประจําเรื
Table A-VI/6-2
Specifications of minimum standard of competence for seafarers
with designated security duties
Column 1
Competence
Maintain the
conditions set out in
a ship security plan

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency
Working knowledge of maritime
security terms and definitions,
including elements that may
relate to piracy and armed
robbery
Knowledge of international
maritime security policy and
responsibilities of Governments,
companies
and persons, including working
knowledge of elements that
may relate to piracy and armed
robbery
Knowledge of maritime security
levels and their impact on security
measures and procedures aboard
ship and in the port facilities
Knowledge of security
reporting procedures
Knowledge of procedures and
requirements for drills and
exercises under relevant
conventions, codes and IMO
circulars, including working
knowledge of those that may
relate to piracy and armed robbery
Knowledge of the procedures for
conducting inspections and
surveys and for the control and
monitoring of security activities
specified in a ship security plan

Column 3
Methods for demonstrating
competence
Assessment of evidence
obtained from approved
instruction or during attendance
at an approved course

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Procedures and actions are in
accordance with the principles
established by the ISPS Code
and the SOLAS, 1974, as
amended
Legislative requirements
relating to security are
correctly identified
Communications within the area
of responsibility are clear and
understood

๑๗๘
Column 1
Competence

Column 2
Knowledge, understanding and
proficiency

Maintain the
conditions set
forth in a ship
security plan
(continued)

Knowledge of
security-related contingency plans
and the procedures for responding
to security threats or breaches of
security, including provisions for
maintaining critical operations of
the ship/port interface, and
including also working
knowledge of those that may
relate to piracy and armed robbery

Recognition of
security risks and
threats

Knowledge of security
documentation, including the
Declaration of Security
Knowledge of techniques used to
circumvent security measures,
including those used by pirates
and armed robbers
Knowledge enabling
recognition of potential
security threats
Knowledge enabling recognition of
weapons, dangerous substances
and devices and awareness of the
damage they can cause
Knowledge of crowd
management and control
techniques, where
appropriate
Knowledge in handling securityrelated information and securityrelated communications
Knowledge of the methods for
physical searches and nonintrusive inspections

Column 3
Methods for demonstrating
competence

Assessment of evidence
obtained from approved
instruction or during attendance
at an approved course

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Procedures and actions are in
accordance with the principles
established by the ISPS Code
and the SOLAS, 1974, as
amended

๑๗๙
Column 1

Column 2

Column 3

Competence

Knowledge, understanding and
Methods for demonstrating
proficiency
competence
Undertake regular
Knowledge of the techniques for Assessment of evidence
security inspections of monitoring restricted areas
obtained from approved
the ship
instruction or during attendance
Knowledge of controlling access to at an approved course
the ship and to restricted areas on
board ship

Column 4
Criteria for evaluating
competence
Procedures and actions are in
accordance with the principles
established by the ISPS Code and
the SOLAS Convention, as
amended

Knowledge of methods for
effective monitoring of deck areas
and areas surrounding the ship
Knowledge of inspection methods
relating to the cargo and ship’s
stores
Knowledge of methods for
controlling the embarkation,
disembarkation and access while
on board of persons and their
effects
Proper usage of
security equipment
and systems, if any

General knowledge of various types
of security equipment and systems,
including those that could be used
in case of attacks by pirates and
armed robbers, including their
limitations
Knowledge of the need for testing,
calibrating, and maintaining security
systems and equipment,
particularly whilst at sea

Assessment of evidence
obtained from approved
instruction or during attendance
at an approved course

Equipment and systems
operations are carried out in
accordance with established
equipment operating instructions
and taking into account the
limitations of the equipment and
systems
Procedures and actions are in
accordance with the principles
established by the ISPS Code
and the SOLAS, 1974, as
amended

