งานสอบความรู
สวนคนประจําเรือ
สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ํา
การสมัครสอบประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝายเดินเรือของ
เรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกวา
ตามขอบังคับฯ ขอ 30 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป บริบูรณ
(2) สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไมนอยกวา 12 ปหรือเทียบเทา
(3) ผานการฝกอบรมหลักสูตรพนักงานวิทยุ GMDSS ที่ไดรับการ
รับรองหรือมี ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ GMDSS GOC หรือ ROC
(4) * เปนผูสําเร็จการศึกษาและฝกอบรม ที่ไดรับการรับรองตาม
หลักสูตรนายประจําเรือฝายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตัน
กรอสหรือมากกวา และผานการฝกปฏิบัติงานในฝายเดินเรือที่รวมอยูใน
หลักสูต รการศึกษาฝ กอบรมที่ไ ดรั บการรับรอง
และมี บัน ทึ ก การฝ ก
ปฏิบัติงานลงในสมุดรายงานการฝกมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา สิบสองเดือน
หรือผานการปฏิบัติงานในฝายเดินเรือมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา สามสิบหก
เดือน ในเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกวา และในระยะเวลาการ
ฝกหรือการปฏิบัติงานดังกลาวตองมีการเขายามบนสะพานเดินเรือภายใตการ
ควบคุมของนายเรือหรือนายประจําเรือมาแลวไมนอยกวาหกเดือน หรือ
(5) เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นปที่ 2 ฝายเดินเรือจากศูนยฝกพาณิชย
นาวีหรือโรงเรียนนายเรือหรือสถาบันอื่นที่ไดรับการรับรอง และผานการปฏิบัติงาน
ในฝ า ยเดิ น เรื อ ในเรื อ หลวงหรื อ เรื อ ราชการมาแล ว ไม น อ ยกว า สามป สํ า หรั บ
ประกาศนียบัตรที่จํากัดการทําหนาที่เฉพาะในเรือที่ไมไดทําการคา และ
(6) ผานการประเมินวาเปนผูมีความรูความสามารถตามมาตรฐาน
หลักสูตรนายประจําเรือฝายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือ
มากกวา ตามที่กําหนดไวในผนวก 1 ตารางที่ 2 ของขอบังคับนี้

(ตองจัดทําสมุดเทรนนิ่งประกอบการประเมินดวย)
---------------------------------------------------------------------------------

เอกสารหลักฐานที่ใชยื่นสมัครสอบ
(1) แบบคํารอง ก.46/2546 (ใบสมัครสอบ) แบบ ตรวจสอบคุณสมบัติ
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และหรือบัตรเจาหนาที่ของรัฐ 1 ฉบับ
(ใชบัตรที่ยังไมหมดอายุหรือ มีการตออายุบัตรใหม)
(3) สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ
(4) สําเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (ใชวุฒิการศึกษาไมต่ํากวา ม.6)
(5) สําเนา ปก.สุขภาพ 1 ฉบับ (ที่ยังไมหมดอายุ 2 ป นับแตวันที่
แพทยตรวจ)
(6) หนังสือรับรองความประพฤติ จากบริษัท และ/หรือหนวยงานที่ทานสังกัด
อยู 1 ฉบับ (ออกใหไมเกิน 3 เดือน)
(7) เอกสารแสดงระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ในเรือ (ขึ้นอยูกับจํานวน
เอกสารหลักฐานที่มีปรากฏในการปฏิบัติหนาที่ในเรือ
แบงตาม
ประเภทตางๆ ไดแก
7.1 อยูเรือที่ทําสัญญาลูกเรือฯ กับกรมฯ หรือเรือที่แจงลงทําการ
ในเรือกับกรมฯ เรียบรอยแลว
(ตรวจสอบดูวาตองมีการบันทึก
ประวัติของทานใน คร.3 ดวย)
7.2 อยูเรือราชการ หรือเรือหลวง (ตองแนบคําสั่งฯ / ประวัติรับ
ราชการในเรือ และหนังสือรับรองจากตนสังกัด มาดวย)
7.3 อยูเรือชักธงตางประเทศที่ไมไดแจงการลงเรือ (ตองแนบ
CREWLIST / PASSPORT / SEAMAN BOOK / สัญญาจาง / และหรือ
เอกสารอื่นๆ ที่เปนประโยชนในการพิจารณาอนุมัติ)
7.4 อยูเรือชักธงไทยที่ไมไดทําสัญญาฯ กับกรมฯ (ตองแนบ
สําเนาสัญญาวาจาง และหรือใบสมัครงาน / หนังสือสงตัวไปลงเรือ /
CREWLIST / PASSPORT / SEAMAN BOOK / สลิปเงินเดือน และ
หรือเอกสารอื่นๆ ที่เปนประโยชนในการพิจารณาอนุมัติ และตอง
ชําระคาปรับเพิ่มลําละ 500 บาท *)
(8) สําเนาหลักสูตรอบรมพื้นฐานคนประจําเรือ 9 หลักสูตร **
(9) รูปถายขนาด 2 นิ้ว เทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือน
4 รูป
(ถารูปถายของทานไมสุภาพ / ไมเรียบรอย ทานอาจจะไมไดรับการ
พิจารณาในการออกใบประกาศนียบัตร)
(10) สมุดบันทึกระยะเวลาการฝกปฏิบัติงาน (TRAINING) (ตรวจดูให
ครบถวนเรียบรอยในการกรอกขอมูล ตราประทับ ผูมีอํานาจลง
นามรับรอง ถาไมเรียบรอยทานอาจจะไมไดรับการพิจารณาในการ
ออกใบประกาศนียบัตร)

คาธรรมเนียม
(11) คาธรรมเนียมสอบ ตามขอบังคับฯ ขอ 42
(12) คาบัตรประจําตัวสอบ
(13) คาปรับ (ตามคําสั่งกรมฯ ที่ 266/2544) ลําละ
(14) กรณีสอบไมผา นขอเขียน ลงทะเบียนคาสอบซอม
(15) กรณีสอบสัมภาษณไมผาน ลงทะเบียนคาสอบซอม

3,500
5
500
400
500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ :
* สําหรับผูที่จบการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเทา เมื่อไดผานการเรียนหลักสูตรดังกลาวจาก ศูนยฝกพาณิชยนาวี
หรือสถานศึกษาอื่น
ที่ไดรับอนุญาตใหเปดทําการเรียนการสอนหลักสูตร
ดังกลาวแลว นํามายื่นเปนคุณสมบัติประกอบการสมัครสอบได ตามขอ
30(4)
** หลักสูตรการฝกอบรม มี 9 หลักสูตรดังนี้
1. ความปลอดภัยและความรับผิดของบนเรือ
2. การปฐมพยาบาล 1
3. การดํารงชีพในทะเล
4. การปองกันและการดับไฟ
5. การปฐมพยาบาล 2
6. การดับไฟชั้นสูง
7. เรือชวยชีวิต
8. RADAR & ARPR
9. GOC หรือ ROC

