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แบบ ก.46
เลขประจำตัวสอบ ......................................

กองมาตรฐานคนประจาเรือ
ฝ่ายสอบความรู้
รับที่.................................................
วันที่.................................................
เวลา ................................................

รูปถ่าย
ขนาด 2 นิ้ว

กรมเจ้าท่า
คาร้องขอรับประกาศนียบัตรผู้ทาการในเรือ

วันที่............... เดือน .................................พ.ศ. .........................
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/น.ส.) ...............................................................................อายุ ............ปี ว/ด/ป เกิด ........../ .........../ ..............
ความสูง................ม. / สีตา ดา (อื่นๆระบุ)............................ สัญชาติ ไทย (อื่นๆระบุ)…………………..……………….....
สถานที่ติดต่ อได้ .............................................................................................. โทรศัพท์ (กรุ ณาระบุไว้ ) .........................................
** กรุ ณาทาเครื่องหมาย √ และกรอกรายละเอียด ในหัวข้ อต่ างๆ ดังนี ้
ขอรับประกาศนียบัตร
ฝ่ ายเดินเรือ
ฝ่ ายช่ างกลเรือ (ระบุชัน้ ปก.)..........................................................................................
โดยเป็ นการขอ
สอบครัง้ แรก สอบเลื่อนชัน้ *
สอบเปลี่ยน ปก.*
อื่นๆ .......................................................................................

สอบต่ ออายุ *

ต่ ออายุ *

ได้ เตรียมเอกสารประกอบเรียงลาดับ ดังนี ้ :- ( กรุ ณาเลือกหัวข้ อตามประเภทคาร้ อง และคุณสมบัติ ตามข้ อบังคับฯ )
* ประกาศนียบัตรต้ นฉบับ / พร้ อมสาเนา เลขที่ ............................................................................
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
รูปถ่ ายขนาด 2 นิว้ จานวน ........... ใบ (กรณีสอบฯ ใช้ 4 ใบ / กรณีตอ่ อายุ ใช้ 3 ใบ)
สาเนาวุฒกิ ารศึกษา หรือ หลักสูตรการเรี ยน (พร้ อมต้ นฉบับ) ...............................................................................................................
สาเนาประกาศนียบัตรสุขภาพ (ตามข้ อบังคับฯ ปี 41 “ต้ องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน”) เลขที่ : ……………………………..…………………………………...……
ใบรับรองแพทย์ (ตามข้ อบังคับฯ ปี 32 ให้ ระบุด้วยว่า “การได้ ยิน และการมองเห็น เป็ นปกติ”)
หนังสือรับรองการตรวจสอบระยะเวลาการอยู่เรือ (Sea service) จากกรมเจ้ าท่ า (กรณีตรวจสอบจากระบบฯได้ )
สาเนาหนังสือคนประจาเรือ (Seaman Book) ทุกหน้ าที่มีประวัติการบันทึกรายการ รวมถึงหน้ าต่ ออายุ (พร้ อมต้ นฉบับ)
สาเนาหนังสือเดินทาง (Pass Port) ทุกหน้ าที่มีประวัตกิ ารบันทึกรายการ รวมถึงหน้ าต่ ออายุ (พร้ อมต้ นฉบับ)
หนังสือรับรองการทางาน (ต้ นฉบับ) , หลักฐานแสดงการปฏิบัตงิ านในเรือ หรือเอกสารอื่นๆ จานวน .................. ฉบับ
สาเนาประกาศนียบัตรหรือเอกสารรับรองผ่ านการฝึ กอบรมหลักสูตรพิเศษ (ประกอบการสมัครสอบ)
ความปลอดภัยและความรับผิดชอบบนเรือ
เรือช่ วยชีวิต
การเดินเรือด้ วยเรดาร์
การปฐมพยาบาล 1
การดับไฟชัน้ สูง
หลักสูตรนายเรือและต้ นเรือฯ
การดารงชีพในทะเล
GOC หรือ ROC
หลักสูตรต้ นกลและรองต้ นกลฯ
การป้องกันและการดับไฟ
RADAR & ARPA
หลักสูตรนายประจาเรือฯ
การปฐมพยาบาล 2
การรักษาพยาบาลในเรือ
.............................................................................
สมุดบันทึกการฝึ กปฏิบัตงิ านในเรือ (Training Record Book) เลขที่ : ………………………………………………………..………………………………….

ข้ าพเจ้ า ขอรับรองว่ าเอกสารหลักฐานที่นามาแสดงดังกล่ าวข้ างต้ นนี ้ เป็ นความจริงทุกประการ และลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาเอกสารถูกต้ องแล้ ว

ลงชื่อ .........................................................ผู้สมัคร
(........................................................)
ตัวบรรจง

-2สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
1. ผลการตรวจสอบ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน (ดาเนินการตามข้ อ 2.)
มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน (กรณีต้องได้ รับอนุญาตฯ จากกรมฯ):
ลงทาการในเรือชักธงไทยโดยไม่ได้ รับอนุญาตฯ
ลงทาการในเรือชักธงต่างประเทศโดยไม่ได้ แจ้ งกรมฯ
มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานอื่นเทียบเท่าฯ (กรณีตอ่ อายุ ปก.)
อื่นๆ ………………………………………….……
2. การปฏิบัติ
รับคาร้ อง และบันทึกข้ อมูล (ดาเนินการตามข้ อ 3.)
คืนคาร้ องพร้ อมเอกสารทังหมด
้
(แก้ ไขถูกต้ องแล้ วนามายื่นใหม่ )
เสนอขออนุญาตใช้ ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในเรือฯ ตามแบบ
FM-SCS-02 หรือบันทึกข้ อความฯ
* หมายเหตุ: .................................................................................
.....................................................................................................
ลงชื่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบ
(........................................................)
............../…….……/................
3. เก็บเงินค่ าธรรมเนียม
ชัน้ ปก. .................................................จานวน ..................... บาท
ค่าบัตรสอบ 5 บาท
ค่าประทับตรา 20 บาท
ค่าตรวจสายตา 10 บาท
อื่นๆ จานวน ..................... บาท
รวมจานวนเงิน ................................................ บาท
ตามใบสัง่ เก็บเงิน
ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่....................... เลขที่ .......... เล่มที่......................... เลขที่ ..........
ลงชื่อเจ้ าหน้ าที่
(........................................................)
............../…….……/................
เรียน ผคร.
ฝ่ ายสอบความรู้ ได้ ตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้ วนแล้ ว
เห็นสมควรส่ งอนุกรรมการสอบฯ เพื่อดาเนินการต่ อไป

(.....................................................)
............../…….……/................
เรียน ฝ่ ายสอบความรู้
รวมรวมส่ งคณะอนุกรรมการสอบฯ เพื่อดาเนินการ
ต่ อไป
(.....................................................)
ผคร.
............../…….……/................
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