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บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบคนประจําเรือ 
ฝายเดินเรือ 

 
นายเรือ  (Captain or Master) 
 

ทําหนาที่เปนตัวแทนเจาของเรือมีภาระผูกพันใหเรือเปนไปตามอนุสัญญา กฎขอบังคับตางๆ เชน 
STCW  SOLAS  MARPOL ISPS MLC กฎหมาย ขอบังคับเมืองทา และทาเรือ รวมถึงนโยบายของบริษัท
ดวย ที่เรียกวา  อํานาจสั่งการขามขั้นตอนปกติ (Overriding Authority) เปนผูนําสูงสุดในเรือ  และมี
อํานาจหนาที่เต็มในการสั่งการปฏิบัติงานไดตลอดทั้งเรือจอดและเรือเดิน เพื่อที่จะรักษาชีวิต สิ่งแวดลอม 
รวมทั้งทรัพยสินดวย 

หนาที่ความรับผิดชอบมีดังนี ้:- 
1.  รับผิดชอบอยางเบ็ดเสร็จตอคุณสมบัติของเรือที่จะออกทะเลได เพื่อใหการปฏิบัติงานเรือเปนไป

อยางปลอดภัยมีประสิทธิผลและเปนไปอยางประหยัด ตลอดจนความปลอดภัยของผูคนในเรือ, สินคา และ
อุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  

2.  เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในทะเล, ใหการกํากับ
ดูแล การฝกอบรม อีกทั้งใหคําแนะนําที่เหมาะสม และชัดเจน เพื่อใหทุกคนสามารถปฏิบัติตามนโยบายของ
บริษัทฯ วาดวย ความปลอดภัยและปองกันสิ่งแวดลอมไดอยางถูกตอง 
 3.  พิจารณาทบทวนระเบียบปฏิบัติของเรือ วาดวยการจัดการความปลอดภัยและการปองกันมิให
เกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม สิ่งบกพรองใดๆ ที่ตรวจพบ ทางเรือควรจะรายงานใหผูรับมอบอํานาจของบรษิทัฯ 
ไดทราบเพื่อดําเนินการแกไขตอไป 
 4.  นายเรือ มีหนาที่รับผิดชอบในการแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงขอบกพรอง (Non-Conformance) 
ที่พบตอโครงสรางของเรือ เครื่องยนต อุปกรณ และสิ่งที่ผิดปกติไปจากระบบ SMS (Non-Conformity) ทีม่ี
ผลกระทบตอการจัดการความปลอดภัยของเรือ  หรือเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม นายเรืออาจรองขอความ
ชวยเหลือจากบริษัทฯ ณ ที่หรือเวลาใด ๆ ได  ไมวาจะเปนชางเทคนิค  หรือผูรับเหมาอื่นจากภายนอก  เพื่อ
แกไขปรับปรุงขอบกพรองที่พบในกรณีเรงดวน 
 5.  นายเรือจะตองใหความสนใจในการบริหารเรืออยางประหยัด นายเรือจะตองใหความมั่นใจวา
เสบียงเรือ สโตรภายในเรือ อะไหลเรือ และเครื่องมือจะไมมีการใชจายสุรุยสุรายและจะไมมีการกักตุนของใช
อื่นๆ ไวบนเรือจนเกินความจําเปน นายเรือจะตองพยายามที่จะลดคาใชจายใหอยูในระดับที่ต่ําที่สุด และ
จะตองรับผิดชอบในการจัดสงจดหมาย บันทึก ปูมและเอกสารทั้งหลายอยางถูกตองและทันเวลาตามที่บริษัท
ผูเชา ผูสั่งสินคา และเจาหนาที่การทาเรือหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการขนสงทางเรือรองขอ 
 6.  ดูแลสวัสดิการ สวัสดิภาพ สุขาภิบาลในเรือและความปลอดภัยในการทํางานใหเปนไปตาม
อนุสัญญา MLC 
 7.  การเขายามบนสะพานเดินเรือของนายเรือ 
 นายเรือเปนผูควบคุมดูแลและยามบนสะพาน คอยประสานงานและ บังคับบัญชาใหการทําหนาที่
ยามใหการเดินเรือเปนไปดวยความปลอดภัยนายเรือจะกําหนดใหนายประจําเรือคนใดทําหนาที่เฝาดูเรดาร
และหลีกเลี่ยงเรือโดนกัน และคนใดทําหนาที่เดินเรือและการสื่อสาร และจะตองเขาประจําหนาที่บนสะพาน
เดินเรือในชวงเวลาดังตอไปนี้ :- 
 7.1 เมื่อนายยามเรือเดินรองขอใหประจําอยูดวย 
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 7.2 ขณะกําลังจะเดินทางเขาจอดและออกจากเมืองทา, ทาเทียบเรือ หรือออกจากเทียบ และเลื่อน
เรือ หรือในนานน้ําที่ตองใชนํารอง 

7.3 ขณะนําเรือในนานน้ําจํากัด และในเสนแบงเขตจราจรทางน้ํา หรือบริเวณที่มีเรือสัญจรคับคั่ง
หรือใกลฝง 

7.4 ขณะเรือกําลังจะผานบริเวณใกลๆ กับที่ตื้น, แนวหินใตน้ํา หรือในเขตเดินเรือที่มีอันตราย 
7.5 ในสภาพอากาศที่รุนแรงคาดวาอาจจะเปนอันตรายตอความปลอดภัยของเรือ, ผูคนและสินคา 

 
ตนเรือ  (Chief mate or Chief Officer : C/O) 
 

ตนเรือ ของเรือพาณิชยและเรือบรรทุกสินคา อาจจะถูกเรียกวา Chief Officer หรือ Chief Mate 
เปนผูซึ่งมีประกาศนียบัตรหรือใบรับรองความรูความสามารถผูกระทําการในเรือ (Certificate of 
competency, COC) ตามตําแหนงหรือสูงกวา ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของรัฐที่ออกประกาศนียบัตรหรือ
ถูกตองตามที่ “อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานการฝกอบรม การรับรองคุณสมบัติคนประจําเรือ 
และการเขายามของคนประจําเรือ (STCW)” กําหนด  และเปนหัวหนาแผนกปากเรือ (แผนกเดินเรือ) ของ
เรือพาณิชย ดูแลเกี่ยวกับสินคาทางเรือและคนประจําเรือฝายปากเรือ 

ตนเรือ เปนรองผูบังคับการเรือหรือนายเรือ (Captain หรือ Master) และมีความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการเรือ ดานความปลอดภัย (safety) และดานความมั่นคง (Security) ของเรือ รวมถึงการดูแล
ความเปนอยูของคนประจําเรือ และการฝกความพรอมตางๆบนเรือ เชน การบริหารความปลอดภัย การ
ดับเพลิงบนเรือ การคนหาและชวยชีวิตทางเรือ เปนตน 

ตนเรือ ถือเปนรองผูบังคับการเรือ ซึ่งปฏิบัติหนาที่แทนผูบังคับการเรือเมื่อผูบังคับการเรือไมอยูหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดในขณะนั้น มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมเรือและบริหารงานเรือใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย  

ตนเรือ เปนผูบริหารระดับสูง (Senior manager) ของเรือ ชวยเหลือผูบังคับการเรือหรือนายเรือ ใน
การบริหารงานบนเรือดานตางๆ ในฐานะหัวหนาแผนกปากเรือ และอาจกลาวไดวา ตนเรือนั้นถือไดวาเสมือน
เปน ผูควบคุมการปฏิบัติงานสินคา ผูควบคุมดานความปลอดภัย ผูควบคุมการดับเพลิงบนเรือ ผูควบคุมดาน
ความมั่นคงบนเรือ (Ship Security Officer, SSO) และผูควบคุมดานการปองกันมลภาวะสิ่งแวดลอม บน
เรือ 
 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติหนาที่ หัวหนาแผนกปากเรือ ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและภาระหนาที่ของ นาย

ประจําเรือฝายปากเรือ ลูกเรือและคนประจําเรือฝายปากเรือ และนักเรียนฝกฝายปากเรือ 

2. ปฏิบัติหนาที่ ผูควบคุมดานความปลอดภัยหรือเจาหนาที่ความปลอดภัย (Safety Officer) ทํา

หนาที่สงเสริม ดูแลความปลอดภัยของคนประจําเรือในเรือ ตรวจสอบและพัฒนาเรื่องความปลอดภยับนเรอืให

เปนไปตามมาตรฐานของ “อนุสัญญาวาดวยแรงงานทางทะเล (MLC)” “อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย

ความปลอดภัยในชีวิตทางทะเล (SOLAS)” “อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกันมลพิษจากเรือและ

ขอคํานึงเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม (MARPOL)”  รวมถึงการใหความรูและขอมูลดานความปลอดภัยแกคนประจํา
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เรือใหสอดคลองกับ “อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานการฝกอบรม การรับรองคณุสมบตัคินประจา

เรือ และการเขายามของคนประจาเรือ (STCW)” 

3. ปฏิบัติหนาที่ ผูควบคุมดานความมั่นคงของเรือหรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (Security 

Officer) ในการตรวจสอบดูแลและจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยของเรือตามแผนความมั่นคงปลอดภัยเรอื 

(Ship security plan) และสอดคลองกับ “ประมวลขอบังคับวาดวยการรักษาความปลอดภัยของเรือและ

ทาเรือระหวางประเทศ (ISPS Code)” 

4. ปฏิบัติหนาที่เปนนายยามเรือเดิน ในการควบคุมและดูแลการเดินเรือของเรือใหเปนไปดวยความ

เรียบรอยและปลอดภัย ตามแผนการเดินเรือและขอบังคับตางๆ รวมถึงการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนกัน

ของเรือและการปฏิบัติเทาที่จําเปนในสถานการณฉุกเฉินเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกเรือและชีวิตบนเรือ

(0400-0800,1600-2000) 

5. ตรวจสอบและดูแลในเรื่องของการจัดวาง เคลื่อนยาย และจัดเก็บสินคาอันตราย รวมถึงการดูแล
รักษาสินคาอันตรายในระหวางที่เรือเดินทะเลและการทําเอกสารบันทึก ใหเปนไปตามคําแนะนําของ IMDG 
Code 

6. เตรียมรายงานและบันทึกตางๆ ที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบของตนอยางเหมาะสม และตรง

เวลา ตลอดจนชวยเหลือในการบริหารงานเรือ กํากับดูแลความปลอดภัยและการทํางานในแผนกปากเรือให

เปนไปอยางประหยัด 

7. เตรียมงานสินคาทั้งหมดรวมทั้งการเตรียมอุปกรณเครื่องทํางานสินคา, แผนผังการจัดระวาง, การ

แตงทริม และการคํานวณการทรงตัวของเรือ ตลอดจนการทําความสะอาดระวางสินคา, บอน้ําพักในระวาง, 

ถังน้ําบาลาสกอนการรับบรรทุกสินคาลง แลวเตรียมรายงานตางๆ ใหพรอมไวเปนหลักฐาน 

8. รับผิดชอบในเรื่องการบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องทํางานสินคาทั้งหมด, ฝาระวาง, เครื่องกวานหัว-

ทาย, เครื่องกวานมอเตอรสินคา, เครน, ระบบระบายอากาศของสินคาในระวาง, ระบบการปดระวางและถัง

น้ําบาลาสใหอยูในสภาพที่ดีและพรอมใชงานได 

9. รับผิดชอบในการดําเนินการฝกประจําสถานีเกี่ยวกับความปลอดภัย และเหตุฉุกเฉินตาง ๆ  

10. ดูแลและควบคุมการใชและความสิ้นเปลืองของพัสด,ุ อะไหล และอุปกรณแผนกปากเรือทั้งหมด  

11. ประสานงานกับตนกล เพื่อใหมั่นใจวาเรือจะไดรับการบํารุงรักษาตามคําสั่งที่ถูกตองกอนการเขาอู

ตามแผนหรือมีการซอมทําในชวงระยะหนึ่ง  ตองเตรียมบัญชีรายการซอมทําแผนกปากเรือ แลวสงมอบใหแก

นายเรือเพื่อใหบริษัทฯ ไดพิจารณาตอไป 

12. เพื่อการกํากับดูแลในการฝกอบรมของคนแผนกปากเรือ 

13. เปนหัวหนาสถานีประจําที่ภาคหัวเรือ  เพื่อใชเครื่องกวานสมอขณะที่เรือกําลังจะออกจาก  

หรือเขาเทียบทาเรือ, เขาผูกทุนจอดเรือ หรือทิ้งสมอ/หะเบสสมอ 

 
ตนหน (Second Officer : 2/O) 

 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
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1.  เขายามเรือเดินในทะเล (0000-0400,1200-1600) 
2.  เขายามเฝางานสินคาหรือนายยามปากเรือขณะเรือจอดในเมืองทา (0000-0600, 1200-

1800) 
3.  ทําการขีด-เข็มเสนทางเดินเรือลงบนแผนที่ และเตรียมทําแผนเสนทางเดินเรือตามที่นายเรือไดสัง่

การและรับรองวาถูกตอง 
4.  ตองแนใจวาแผนที่ และบรรณสารเดินเรือที่มีอยูไดรับการแกไขถูกตอง และตองคอยดูแลแกไขให

ทันสมัยตามประกาศชาวเรือฉบับลาสุดอีกดวย 
5.  คํานวณหาตําบลที่เรือเวลาเที่ยงทุกวัน และเตรียมรายงานที่เรือเวลาเที่ยง สงแผนกตางๆ  
6.  ทําการดูแลรักษาอุปกรณและเครื่องมือชวยการเดินเรือทั้งหมดใหใชงานได 
7.  ทํารายงานเบิกยารักษาโรคเพื่อเก็บรักษาไวในที่ๆ เหมาะสมและพรอมทั้งการปฐมพยาบาล

เบื้องตนและนํายามาใชไดในเรือ 
8.  เปนหัวหนาสถานีประจําที่ภาคทายเรือ  เพื่อใชเครื่องกวานขณะที่เรือกําลังจะออกจาก หรือเขา

เทียบทาเรือ, เขาผูกทุนจอดเรือ 
 

ผูชวยตนเรือ (Third Officer : 3/O) 
 

หนาที่ความรับผิดชอบ  มีดังนี้คือ 
1.  เขารับหนาที่ยามเรือเดินในทะเล (0800-1200,2000-2400) 
2.  เขายามเฝางานสินคา หรือนายยามปากเรือขณะจอดอยูในเมืองทา (0600-1200, 1800-

2400) 
3.  เก็บรักษาอุปกรณสงสัญญาณของเรือ เชน ธงชาติตางๆ , ธงประมวล, ไฟและทุนสัญญาณ และ

บรรณสารเกี่ยวกับประมวลสัญญาณทั้งหมด 
4.  ดูแลรักษาสมุดสั่งจักรและสมุดปูมปากเรือบนสะพานเดินเรือ 
5.  ดูแลความปลอดภัยในบริเวณหองถือทาย, หองแผนที่และสถานที่เก็บอุปกรณการเดินเรือ  

รวมถึงกลองสองตา, โคมไฟสงสัญญาณบนสะพานเดินเรือระหวางที่เรือจอดอยูในทาเรือ  โดยเก็บเขาที่ให
เรียบรอยเพื่อปองกันการถูกขโมย 

6.  เอาใจใสดูแลและเก็บรักษาอุปกรณเครื่องชวยชีวิต และเครื่องมือดับเพลิง ตามคําแนะนําของ 
ตนเรือ 
 

สรั่งเรือ (Bosun) 
 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
เปนผูรับผิดชอบตอตนเรือดังตอไปนี้คือ :-  
1.  ดําเนินการจายงานประจําวัน  กํากับดูแล  และฝกอบรม  ตลอดจนมีการประเมินผล

ผูใตบังคับบัญชาแผนกปากเรือ 
2.  ควบคุมดูแลการใช และจัดทําบัญชีของใชสิ้นเปลืองแผนกปากเรือ เชน สีทาเรือ, ลวด, เครื่องมือ, 

สเกล, วัสดุใชรัดช่ิงและจัดระวางสินคาเปนไปอยางประหยัดและมีประโยชนสูงสุด 
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3.  เก็บกวาด และทําความสะอาดระวางสินคา เก็บรวบรวมไมดันเนต และวัสดุที่ใชในการผูกรัด
สินคาเพื่อสามารถนํามาใชในครั้งตอไปอีก 

4.  ตรวจและปดผนึกประตูลิ้นกั้นน้ํา และฝาชองทางเขาระวางใหแนนสนิท กอนเรือออกเดินทาง 
5.  ทําความสะอาดและบํารุงรักษาตัวเรือ, ดาดฟา, ระวางสินคา และฝาระวางสินคาตลอดจนบริเวณ

ที่ที่พักอาศัย และสถานที่กับชองทางเดินใหสะอาดถูกสุขอนามัย 
6.  การใชและเก็บรักษาเชือก/ลวดผูกเรือ และสมอเรือใหถูกตองขณะที่เรือกําลังจะเขาจอด หรือ

ออกจากจอดเรือในเมืองทาหรือขณะที่จอดอยูในทาเรือ 
7.  ยอมรับงานซอมทํา และวิธีปฏิบัติการบํารุงรักษาเรือแผนกปากเรือทุกประการ 
8.  ดําเนินการฝกอบรมผูใตบังคับบัญชาและชี้แจงพวกเขาใหทราบถึงวิธีการทํางาน เมื่อไดรับคําสั่ง

จากตนเรือ 
9 ทํารายงานเกี่ยวกับจุดหลักๆ ของแผนงานบํารุงรักษาเรือในแตละเที่ยวเรือ  เสนอใหตนเรือ เพื่อ

ขอรับคําแนะนําในการปฏิบัติตอไป 
10.  ปฏิบัติงานดานบํารุงรักษา ทําบันทึกและรายงานใหแผนกตางๆ ที่เกี่ยวของไดทราบ 
11.  เขาประจําที่ภาคหัวเรือ  เพื่อใชเครื่องกวานสมอขณะที่เรือกําลังจะออกจาก หรือเขาเทียบ

ทาเรือ เขาผูกทุนจอดเรือ หรือทิ้งสมอ/หะเบสสมอ 
 

นายทายเรือ  (Able Seaman : AB) 
 

มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้คือ :-  
1.  เขาถือทายเรือและใชธงประมวล/ทุนสัญญาณตางๆ , บันไดนํารองและสัญญาณไฟ 
2.  เขารับหนาที่เปนยามตรวจการณระหวางเรือเดินตามที่นายยามเรือเดินไดสั่งการ 
3.  เขายามบริเวณบันไดข้ึน-ลงขณะอยูในเมืองทา  รวมถึงการเฝาดูบันไดข้ึน-ลงเรือ หรือบันไดใหญ, 

เชือกผูกเรือ และแผนครอบเชือกกันหนู ตลอดจนสมอเรือขณะเรือทอดทิ้งสมออยู 
4.  เตรียมการหยอน/ผูกยึดบันไดนํารองใหมั่นคงและปลอดภัยกับเรือพรอมกับติดตั้งโคมไฟสองสวาง

อยางเพียงพอ  รวมถึงเตรียมพวงชูชีพกับเชือกชวยชีวิตพรอมใชตามกฎขอบังคับที่กําหนดไว 
5.  เขารับหนาที่ตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ พรอมกับแนะนําวิธีการปฏิบัติใหแกกลาสีเรือ

ดวย 
6.  ศึกษาและทําความรูจักคุนเคยกับหนาที่ของตนเมื่อจะมีการเขาประจําสถานีเหตุฉุกเฉิน 

 
กลาสีเรือ  (Ordinary Seaman and Boys : OS) 

 
มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้คือ :- 
1.  รูวิธีการใชเชือก/ลวดผูกเรือ, การเตรียมความพรอมของเครื่องทํางานสินคา, การเปดและปดฝา

ระวางสินคาตามคําสั่งของสรั่งเรือ  รวมไปถึงการผูกรัด มัดยึดสินคาใหมั่นคง และปลอดภัย 
2.  ทําความสะอาด และการบํารุงรักษาระวางสินคา และพื้นที่อื่นๆ เชน  ดาดฟา, หองหับ, ชอง

ทางเดิน และสถานที่ตางๆ ใหถูกสุขอนามัยรวมกับนายทายเรือ 
3.  ศึกษาและทําความรูจักคุนเคยกับหนาที่ของตนเมื่อจะมีการเขาประจําสถานีเหตุฉุกเฉิน 
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บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบคนประจําเรือ 

ฝายชางกลเรือ 
 

ตนกล  (The Chief Engineer : C/E) 
 
ปฏิบัติหนาที่เปนหัวหนาในแผนกชางกล มีความรับผิดชอบตอนายเรือ และบริษัทฯ ในทุกเรื่องที่

เกี่ยวของกับทางดานเทคนิคของเรือ เชน เครื่องจักรใหญ, เครื่องจักรชวย และการบริการงานทางดานเทคนิค 
โดยตนกลเรือจะรับผิดชอบดานการบริหารงาน,  การกํากับดูแล และปฏิบัติงานใหเปนไปอยางประหยัด 
ปลอดภัย และดําเนินงานตามระบบการจัดการความปลอดภัยใหบรรลุผล 

หนาที่รับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบของตนกลจะรวมถึงรายการดังตอไปนี้ :- 
1.  ตองแนใจวามีการเขายามฝายชางกล ดูแลเรื่องความปลอดภัย และประจําอยูตลอดเวลาใน

หองควบคุมเครื่องจักร ตลอดจนการทํางานของสัญญาณอัตโนมัติ, อุปกรณเตือนภัยตางๆ ใหทํางานอยาง
ถูกตอง  

2.  ตนกลตองกําหนดหนาที่ใหแกคนประจําเรือแผนกชางกล  โดยใหรายละเอียดเกี่ยวกับงาน
จําเพาะ เชน  ควบคุมและจัดการงานเครื่องจักรกล, อุปกรณอะไหล และชิ้นสวน, เครื่องมือ และงานดาน
เอกสาร รวมถึงการปฏิบัติงาน การซอมบํารุงอยางมีประสิทธิผล  สําหรับเครื่องจักรกลและ อุปกรณไฟฟา
ทั้งหมด 

3.  ตนกลจะตองควบคุมดูแลภารกิจตางๆ ในแผนกชางกลดังตอไปนี้ :- 
     3.1  ความประพฤติและความสามารถของคนประจําเรือแผนกชางกล 
     3.2  ความหมดเปลือง และจํานวนคงเหลืออยูของน้ํามันเชื้อเพลิง  น้ําจืด และน้ํามันหลอลื่น 
     3.3  สภาพของเครื่องจักรใหญและเครื่องจักรชวย  รวมทั้งการทํางานของเครื่องจักรที่ผานมา  

ความจําเปนในการซอมทํา และจํานวนอะไหลคงเหลือกับความสิ้นเปลืองของแผนกชางกล 
    3.4  สภาพของหมอน้ําชวย, น้ําหลอเครื่อง และการบํารุงรักษาที่ตองการ 
4.  การเก็บรักษาอุปกรณ, คูมือ และคําแนะนําตางๆ ทางดานชางทั้งหมด  รวมไปถึงหนังสือคูมือ

แนะนําดานชาง กับแบบรางพิมพเขียวไวใหอยูในสภาพที่เรียบรอยดี   
5.  ทํารายงานเสนอนายเรือเปนปกติ และเอาใจใส โดยเฉพาะเกี่ยวกับความหมดเปลืองและจํานวน

คงเหลือในเรือของน้ํามันเชื้อเพลิง, น้ํามันหลอลื่น, นํ้าจืด และชิ้นสวนอะไหลตางๆ  
6.  ตองแนใจวารายการทั้งหมดเกี่ยวกับการตรวจสอบของสถาบันจัดช้ันของเรือ หรือของหนวยงาน

ของทางการอื่นๆ จะตองไดรับการดูแลใหอยูในสภาพที่เรียบรอยดีพรอมที่จะไดรับการรับรองจากผูตรวจ ถามี
การตรวจพบขอบกพรองขนาดใหญ  ตนกลจะตองดําเนินการรายงานใหบริษัทฯ ไดทราบ เพื่อดําเนินการ
แกไข 

7.  ตนกลตองเตรียมบัญชีรายการซอมทําใหญระหวางเรือเขาอู โดยจัดสงใหบริษัทฯ เพื่อวางแผนใน
การดําเนินงาน รวมถึงงานซอมทําของคนประจําเรือ 

8.  เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในบริเวณเครื่องจักรกล ที่อยูในความรับผิดชอบของตนกล จะตองแจงใหนาย
เรือทราบทันที เชน เกิดเหตุเพลิงไหม การระเบิด หรือน้ําทวมเขาเรือในสวนของหองเครื่อง ตนกลจะตอง
รายงานสภาพแกนายเรือและสั่งการควบคุมความเสียหายไมใหลุกลามออกไป  
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9.  เก็บรักษาแบบรางพิมพเขียว, คูมือแนะนํา และบันทึกตางๆ ของบริษัทผูผลิตเกี่ยวกับเครื่องจักร
และอุปกรณ  รวมไปถึงสําเนาจดหมายและรายงานตางๆ ที่เกี่ยวกับแผนกชางกลใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

10.  ตนกลตองหมั่นตรวจบริเวณหองเครื่องจักรกล เพื่อใหแนใจวาเครื่องจักรตางๆ ทํางานไดอยาง
ถูกตองและมียามเฝาดูแลตามหนาที่อยางครบถวน 

11.  ตนกลตองกํากับดูแลการฝกอบรม และมีการประเมินผลสําหรับคนประจําเรือแผนกชางกล 
และทํารายงานสงผลการฝก การประเมินผลใหแกนายเรือและบริษัทฯ ตอไป 
 

รองตนกล (Second Engineer : 2/E) 
 

รองตนกล ทําหนาที่เปนผูชวยตนกล ปฏิบัติหนาที่แทนตนกลเมื่อตนกลไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดในขณะนั้น ชวยเหลืองานตนกลในการปฏิบัติหนาที่ในการควบคุมงานของฝายชางกลใหเปนไปดวย
ความเรียบ ในเรื่องงานซอมบํารุงเครื่องจักรใหญ และเครื่องจักรกลทั้งหมด (โดยเฉพาะเครื่องจักรใหญ) แลว
รายงานสิ่งบกพรองตางๆ เสนอแกตนกล เพื่อดําเนินการแกไขใหถูกตองตอไป 
 

หนาที่รับผิดชอบ 
รองตนกลจะรับผิดชอบในหนาที่ดังตอไปนี้ :-  
1.  เขายามเรือเดินในทะเล ระหวางเวลา 0400-0800 น. และ 1600-2000 น. หรือเรือจอดใน

เมืองทา ถาเห็นวาจําเปน 
2.  ตองแนใจวางานบํารุงรักษาในแผนกชางกลทั้งหมดเกี่ยวกับงานซอมทําเครื่องจักรใหญ, 

เครื่องจักรชวย, เครื่องจักรกลอื่นฯ  รวมถึงอุปกรณเครื่องใช ไดทํางานในสภาพที่ปลอดภัย   โดยมอบหมาย
งานใหนายชางกล และผูใตบังคับบัญชาคนอื่นๆ ใหทํางานเปนไปดวยความเรียบรอยตามคําแนะนําของตนกล 

3.  ใหลงบันทึกจํานวนช่ัวโมงที่เครื่องจักรหลักๆ ที่ไดทดลองเดินไปแลว เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคถึง
งานบํารุงรักษาตามแผน 

4.  ใหควบคุมดูแลจํานวนรายการที่หมดเปลือง เชน น้ํามันเชื้อเพลิง, น้ํามันหลอลื่น, พัสดุ และ
ชิ้นสวนอะไหลตางๆ  ตลอดจนจัดหาจํานวนพัสดุของใชหมดเปลืองกับสวนที่จะตองมีอยูในเรือ ตามขอกาํหนด
ของบริษัทฯ ใหแกตนกลดวย 

5.  ใหเตรียมบัญชีรายการซอมทําใหญเพื่อเตรียมการเขาอู 
6.  ใหควบคุม ฝกอบรม และประเมินผลการปฏิบัติงาน และความประพฤติ ของคนประจําเรือแผนก

ชางกล  โดยจัดทํารายงานสงใหตนกลไดทราบเปนระยะๆ 
 

นายชางกลที่สาม (Third Engineer : 3/E) 
 

นายชางกลที่สาม จะคอยชวยเหลืองานตนกลและรองตนกลในการปฏิบัติหนาที่ ในการซอมบํารุง
เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอน้ําชวย และเครื่องจักรอื่นๆ ทั้งหมด (โดยเฉพาะเครื่องกําเนิดไฟฟา) แลวรายงานสิ่ง
บกพรองตางๆ เสนอแกตนกลและรองตนกล เพื่อดําเนินการแกไขใหถูกตองตอไป 

นายชางกลที่สาม จะรับผิดชอบในหนาที่ดังตอไปนี ้:- 
1.  เขายามเรือเดินในทะเล ระหวางเวลา 0000-0400 น. และ 1200-1600 น. หรือเรือจอดใน

เมืองทา ถาเห็นวาจําเปน 
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2.  งานซอมบํารุงรักษาและการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟา หมอน้ําชวย และเครื่องจักรอื่นๆ ใน
เรือ แลวรายงานใหตนกลและรองตนกลไดทราบในกรณีที่พบสิ่งผิดปกติ และพยายามหาทางแกไขใหใชงานได
ตอไป 

3.  ทําความรูจักคุนเคยกับเครื่องจักรกลและอุปกรณตางๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวของ ตลอดจนลงบนัทกึการ
ทํางานของเครื่องและการบํารุงรักษา 

4.  ดําเนินงานตามหนาที่ เชน งานบํารุงรักษาตามที่ไดรับมอบหมายใหดูแล หรือรับคําสั่งจากตนกล
หรือรองตนกลใหรับผิดชอบ 

5.  ดูแลความสิ้นเปลืองของน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ใหมีการใชอยางประหยัด 
6.  บันทึกรายการตางๆ ใหละเอียดถูกตองลงในสมุดปูมชางกลตามคําแนะนําของตนกลและรองตนกล 

 
นายชางกลที่สี ่(Fourth Engineer : 4/E) 

 
นายชางกลที่สี่ จะคอยชวยเหลืองานตนกลและรองตนกลในการปฏิบัติหนาที่ ในงานซอมบํารุงเครื่อง

ทําความสะอาดน้ํามัน ปมอัดลม ปมใชงานตางๆในหองเครื่อง และเครื่องจักรอื่นๆ ทั้งหมด (โดยเฉพาะเครื่อง
ทําความสะอาดน้ํามัน) และรายงานสิ่งบกพรองตางๆ  ที่เกิดขึ้นแกตนกลและรองตนกลเพื่อดําเนินการแกไข
อยางเหมาะสมตอไป 

นายชางกลที่สี่จะรับผิดชอบในหนาที่ดังตอไปนี้ :- 
1.  เขายามเรือเดินในทะเล ระหวางเวลา 0800-1200 น. และ 2000-2400 น. หรือเรือจอดใน

เมืองทา ถาเห็นวาจําเปน 
2.  งานซอมบํารุงรักษาและการทํางานของเครื่องทําความสะอาดน้ํามัน ปมอัดลม ปมใชงานตางๆใน

หองเครื่อง และเครื่องจักรอื่นๆ ทั้งหมด  แลวรายงานใหตนกลและรองตนกลไดทราบในกรณีที่พบสิ่งผิดปกติ 
และพยายามหาทางแกไขใหใชงานไดตอไป 

3.  ทําความรูจักคุนเคยกับเครื่องจักรกลและอุปกรณตางๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวของ ตลอดจนลงบนัทกึการ
ทํางานของเครื่องและการบํารุงรักษา 

4.  ดําเนินงานตามหนาที่ เชน งานบํารุงรักษาตามที่ไดรับมอบหมายใหดูแล หรือรับคําสั่งจากตนกล
หรือรองตนกลใหรับผิดชอบ 

5.  ดูแลความสิ้นเปลืองของน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ใหมีการใชอยางประหยัด 
6.  บันทึกรายการตางๆ ใหละเอียดถูกตองลงในสมุดปูมชางกลตามคําแนะนําของตนกลและรองตนกล 

 
นายชางไฟฟา (Electrical Engineer : E/E) 

 
รับผิดชอบในหนาที่เปนผูชวยตนกลและรองตนกลในเรื่องของระบบไฟฟา สวนประกอบตางๆของ

เครื่องจักรที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟาทั้งหมด ระบบปรับอากาศและระบบทําความเย็นหองแชเสบียงของเรือ 
นายชางไฟฟาจะรับผิดชอบในหนาที่ดังตอไปนี้ :- 
1.  รักษาและซอมบํารุงตัว เจนเนอรเรเตอร รวมทั้งเครื่องจักรกลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟา  

เชน  มอเตอรเครื่องกวานสินคา มอเตอรเครื่องกวานหัวทายเรือ มอเตอรเครื่องถือทาย  รวมถึงระบบไฟ
เดินเรือ และแสงสวางในเรือ   
 2.  รักษาและซอมบํารุงเครื่องทําความเย็นทุกระบบใหใชงานไดด ี
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 3.  ซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรอื่นๆ ตามที่ตนกลหรือรองตนกลมอบหมาย 
 4.  รักษาและซอมบํารุงเครื่องจักรที่ใชในการทําสินคาในสวนที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟา  
 5.  ตรวจเช็คอะไหลของไฟฟา และทํารายงานขอเบิกจากบริษัทฯ ผานความเห็นชอบของตนกล 
 
 สรั่งชางกล (Fitter) 
 

สรั่งชางกลจะรับผิดชอบในหนาที่ดังตอไปนี้ :- 
 1.  ดําเนินการจายงาน กํากับดูแล การฝกอบรมของผูใตบังคับบัญชา และรายงานเสนอตอรองตนกล 
 2.  ควบคุมการใชพัสดุแผนกชางกลใหเหมาะสม และรายงานสวนที่ยังคงเหลือในเรือแกรองตนกล 
 3.  บํารุงรักษาและทําความสะอาดบริเวณที่ติดตั้งเครื่องจักรกล และหองเครื่อง  บริเวณที่พักอาศัย  
เชน  หองนอน และหองน้ําตางๆ 
 4.  ประสานงานกับแผนกอื่นๆ เกี่ยวกับการจายงานใหเปนสัดสวนในการซอมทํา และบํารุงรักษา 
 5.  งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล และเครื่องยนต  เชน งานเชื่อมประสานดวยไฟฟา และการตัดปะ
ดวยกาซของเรือ 
 6.  รับและเก็บรักษาช้ินสวนอะไหลแผนกชางกล และดูแลระบบการใชอยางประหยัด 
 7.  ฝกอบรมผูใตบังคับบัญชา ภายใตการกํากับดูแลของรองตนกล และลงบันทึกเกี่ยวกับงานที่ไดทํา
มาแลว 
 9.  ดําเนินงานตามหนาที่ เชน งานบํารุงรักษาตามที่ไดรับมอบหมายใหดูแล หรือรับคําสั่งจากตนกล
หรือรองตนกลใหรับผิดชอบ 
 
 ชางเครื่อง (Oiler) 
 

ชางเครื่องจะรับผิดชอบในหนาที่ดังตอไปนี้ :- 
 1.  เขายามในหองเครื่องระหวางเรือเดินและเรือจอดเทียบทา โดยปฏิบัติหนาที่เปนผูชวยนายยาม
ฝายชางกลตามที่ไดรับมอบหมาย 
 2.  ทําความรูจักคุนเคย กับเครื่องจักรกล และอุปกรณเครื่องใชตางๆ และคอยชวยเหลือนายชางกล
ผูมีหนาที่รับผิดชอบในงานซอมบํารุงรักษา 
 3.  ดําเนินงานตามหนาที่ เชน งานบํารุงรักษาหรืองานทําความสะอาด ตามที่ไดรับมอบหมายใหดูแล 
หรือรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา 
 4.  ศึกษาและทําความรูจักคุนเคยกับหนาที่ของตนเมื่อมีการประจําสถานีเหตุฉุกเฉิน 
 
 ชางเช็ด (Wiper) 
 

ชางเช็ดจะรับผิดชอบในหนาที่ดังตอไปนี้ :-  
 1. ดําเนินงานตามหนาที่ เชน งานบํารุงรักษาหรืองานทําความสะอาด ตามที่ไดรับมอบหมายใหดูแล 
หรือรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา 

2. ทําความรูจักคุนเคย กับเครื่องจักรกล และอุปกรณเครื่องใชตางๆ และคอยชวยเหลือนายชางกล 
ผูมีหนาที่รับผิดชอบในงานซอมบํารุงรักษาตามที่ไดรับมอบหมาย 
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3.  ศึกษาและทําความรูจักคุนเคยกับหนาที่ของตนเมื่อมีการประจําสถานีเหตุฉุกเฉิน 
 
 หัวหนาคนครัว (Chief Cook) 
 
 1.  เตรียมจัดทํารายการเสบียงอาหารแลวสงมอบใหแก  ตนเรือ  เพื่อเตรียมสั่งผานทางบริษัท
ตัวแทนจัดหาบนบก เมื่อเรือเดินทางเขาเมืองทา 
 2.  เตรียมอาหารแตละมื้อและถูกตองตามหลักโภชนาการ  โดยติดรายการอาหารประจําวันแกคน
ประจําเรือ 
 3.  ควบคุมและใชวัสดุประกอบอาหารกับเสบียงที่จายมาดวยวิธีการที่เหมาะสม และเปนไปอยาง
ประหยัด 

4.  รักษาความสะอาดภายในหองครัว, หองเก็บเสบียง และหองเย็นแชแข็งใหไดมาตรฐานสูงสุด และ
ปองกันการเกิดแมลงสาปและหนูอยางสม่ําเสมอ 
 5.  รักษาสุขอนามัยภายในบริเวณตางๆ ที่ตนมีหนาที่รับผิดชอบ ใหอยูในสภาพที่ดี แกสุขภาพของ
คนประจําเรือ 
 6.  ใหระมัดระวังอันตรายจากการใชเตาไฟฟา หรือเตาแกส  หลังจากที่ไดประกอบอาหารเสร็จ
เรียบรอยแลว  ควรจะตรวจเช็คและสับสวิตซไฟออกหรือปดลิ้นนิรภัยสําหรับถังกาซหุงตม 
 7.  ศึกษาและทําความรูจักคุนเคยกับหนาที่ของตนเมื่อจะมีการประจําสถานีเหตุฉุกเฉิน 
 
 บริกร (Messman) 
 
 1.  ทําความสะอาดหองพักอาศัยของนายเรือ, ตนกล, ตนเรือ และนายประจําเรืออื่นๆ ทุกคน และ
ใหแนใจวาผาปูเตียงนอนตองขึงใหเรียบและตึง 
 2.  ทําความสะอาดหองเมสนายประจําเรือ หองเตรียม และบริการอาหาร  สําหรบันายประจาํเรอืทกุ
คน  รวมทั้งลางภาชนะถวยชามใหสะอาด 
 3.  บริการเจาหนาที่บานเมืองที่มาเรือ เชน  เจาพนักงานศุลกากร, หมอ และเจาหนาที่บานเมือง
อื่นๆ  รวมถึงเอเยนตดวย 
 4.  คอยชวยเหลือหัวหนาคนครัว เพื่อเตรียมจัดอาหารมื้อตางๆ  
 5.  รักษาหองตางๆ ที่ตนรับผิดชอบอยูใหสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย  ทั้งยังตองเอาใจใสดูแล
เปนพิเศษ  ใหชุดเครื่องแบบของตนเองสะอาดอยูตลอดเวลา  และมีความคลองตัวในการบริการ เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของกับเรือ 
 6.  ตองบํารุงรักษาเครื่องใช, สิ่งของที่เบิกมา และอุปกรณในแผนกบริการทั้งหมดใหอยูในสภาพที่
เรียบรอยด ี
 7.  ตองรับงานตางๆ ที่ตนไดรับมอบหมาย 
 8.  ศึกษาและทําความรูจักคุนเคยกับหนาที่ของตนเพื่อจะมีการประจําสถานีเหตุฉุกเฉิน 
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บรรณานกุรม 
 
 
ระเบียบกรมเจาทาวาดวยหนาที่คนประจําเรือ 
เอกสารหนาที่คนประจําเรอืจากบริษัท จุฑา นาวี จํากัด 
เอกสารหนาที่คนประจําเรอืจากบริษัท โทรเีซน จํากัด (มหาชน) 
เอกสารหนาที่คนประจําเรอืจากบริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) 
เอกสารหนาที่คนประจําเรอืจากบริษัท PIL จํากัด 
 


