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การเปลี่ยนประกาศนียบัตรของนายประจําเรือจาก 

STCW 1978/1995 เปน STCW ๒๐๑๐ 

๑. สิ่งสําคัญที่คนประจําเรือไทยตองทราบเกี่ยวกับอนุสัญญา STCW และการปรับตัวเพื่อรับการ

เปลี่ยนแปลง 

๒. การเปลี่ยนประกาศนียบัตรของนายประจําเรือฝายปากเรือ อันเน่ืองจากการบังคับใช

อนุสัญญา STCW 2010 

๓. การเปลี่ยนประกาศนียบัตรของนายประจําเรือฝายชางกลเรือ อันเน่ืองจากการบังคับใช 

อนุสัญญา STCW 2010 

๔. ภาคผนวก (ตารางแสดง ความรูความสามารถเพิ่มเติมท่ีนายประจําเรือฝายเดินเรือ/ชางกลเรือ

ตองมีเพื่อให สอดคลองกับอนุสัญญา STCW 2010) 

๕. ภาคผนวก ตารางสรุปการเปลี่ยนประกาศนียบัตรจาก อนุสัญญา STCW 1978/1955 เปน 

อนุสัญญา STCW 2010 

 

๑. สิ่งสําคัญที่คนประจําเรือไทยตองทราบเกี่ยวกับอนุสัญญา STCWและการปรับตัวเพื่อ

รับการเปลี่ยนแปลง  
ปจจัยสําคัญในการรักษาซึ่งความปลอดภัยของสิ่งแวดลอมในธุรกิจพาณิชยนาวี และการรักษา

หวงมหาสมุทร เปนสิ่งที่คนประจําเรือทั่วโลกตองมีสวนรวม โดยคนประจําเรือตองเปนบุคคลที่มีมาตรฐาน

ความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในหนาที่ที่ตนรับผิดชอบเมื่อปฏิบัติงานในเรือ อนุสัญญาระหวาง

ประเทศวาดวยมาตรฐานการฝกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเขายาม สําหรับคนประจําเรือ 

ค.ศ.1978 แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. ๑๙๙๕ และ ๒๐๑๐ ซึ่งมาตรฐานดังกลาว ควบคุมในเรื่องของการออก

ประกาศนียบัตร และควบคุมในเรื่องการเขาเวรยาม ขอกําหนดไมเพียงบังคับกับคนประจําเรือเทานั้น แต

ยังบังคับใชกับบริษัทเจาของเรือ สถาบันการศึกษาในดานการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม และการบริหาร

จัดการของรัฐเจาของธงอีกดวย 

อนุสัญญา STCW ที่ไดรับรองโดย องคการทางทะเลระหวางประเทศ International Maritime 

Organization-IMO ในป ๑๙๗๘ และไดบังคับใชตั้งแตป ๑๙๘๔ ในชวงระหวางทศวรรษ ๑๙๘๐ 

(ระหวางป ๑๙๘๐-๑๙๘๙) เปนที่ปรากฏชัดเจนวา อนุสัญญาฯ ป ๑๙๗๘ ไมบรรลุถึงจุดมุงหมายทีไ่ดตัง้ไว 

คือการยกระดับมาตรฐานความสามารถทางอาชีพของคนประจําเรือทั่วโลก ดังนั้นประเทศสมาชิก IMO 

ไดตัดสินใจที่จะแกไขอนุสัญญา ป ๑๙๗๘ ซึ่งไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตตนทศวรรษ ๑๙๙๐ และตัวของ

อนุสัญญาที่ไดรับการแกไขไดถูกเรียกวา “STCW-95” 
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การแกไขอนุสัญญา STCW ครั้งลาสุดที่รูจักกันดี คือ อนุสัญญาฯ ฉบับแกไข ค.ศ. ๒๐๑๐ ณ กรุง

มะนิลา ประเทศฟลิปปนส (The 2010 Manila amendments) ซึ่งมีความตั้งใจที่จะรวมเอาการ

เปลี่ยนแปลงของขอตกลงที่ไดรับการยอมรับเปนสากล ตั้งแตป ๑๙๙๕ เชน เรื่องของเทคโนโลยีใหมๆ 

ความไมสอดคลองในตัวอนุสัญญาฯ การตีความอนุสัญญาฯ และขอกําหนดตางๆที่ลาสมัย มีการเนน

จําเพาะในเรื่องของการปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุม และการติดตอสื่อสาร ระหวางรัฐเจาของ

ธงและ IMO  ของการออกประกาศนียบัตรในบทที่ ๑ และไดกําหนดขอบังคับเฉพาะ สําหรับการ

ปฏิบัติงานในธุรกิจ offshore และธุรกิจเรือเดินใกลฝง ในกลุมประเทศสมาชิกทั้งหมดไดมีการยอมรับใน

การแกไขและการทําใหอนุสัญญา STCW มีความสอดคลองกลมกลืนกับอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย

แรงงานทางทะเล ค.ศ. ๒๐๐๖ โดยเนนใหปฏิบัติไดจริง 

ในขณะที่อนุสัญญา STCW - ๗๘ เกือบทั้งหมด ไดเนนเกี่ยวกับความรู สวนอนุสัญญา STCW -

๙๕ ไดยกระดับการเนนเฉพาะลงไปในเรื่องเกี่ยวกับ ทักษะในการปฏิบัติงาน และความรูความสามารถโดย

การนําเอาความรูในทางทฤษฎีมาประยุกตใช สวน STCW-๒๐๑๐ นั้นไดดําเนินการตอเนื่องจากอนุสัญญา 

STCW-๙๕ โดยเนนหนักในดานความรูความสามารถในวิชาชีพ มากกวาระยะเวลาในการทํางานในเรือ

และระยะเวลาในการฝกอบรม มาตรฐานในอนุสัญญาไดถูกจัดทําข้ึนและประยุกตใชกับคนประจําเรือทุก

ระดับซึ่งทํางานอยูในเรือพาณิชยเดินสมุทรซึ่งไดจดทะเบียนภายใตรัฐเจาของธงของประเทศภาคีของ

อนุสัญญาฯ 

สวนคําวา “เรือเดินสมุทร” (seagoing ship) นั้นหมายรวมถึงเรือทําการพาณิชยทั้งหมดทีท่าํการ

ทั้งในประเทศและในนานน้ําสากล อนุสัญญาฯ ไมไดบังคับใชกับคนประจําเรือที่ทํางานกับ เรือรบ เรือรบ

สนับสนุน หรือเรือที่รัฐเปนเจาของ หรือ เรือที่ไมมีวัตถุประสงคเพื่อการพาณิชย เรือประมง (มีอนุสัญญา 

STCW-F ที่ IMO ไดเผยแพรใหเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับมาตรฐานความรูความสามารถของคนประจํา

เรือในเรือประมง) เรือยอชทที่ไมทําการคา และเรือไมซึ่งตอสรางโดยใชวิธีการแบบดั้งเดิม 

มองโดยภาพรวมแลว อนุสัญญา STCW-๙๕ ไดรับการยอมรับในประเทศที่สงออกแรงงานคน

ประจําเรือที่สําคัญทุกประเทศ และประเทศที่เรือไปทําการจดทะเบียน ซึ่งอาจจะกลาวไดวาประมาณ

มากกวารอยละ ๙๘ ของกองเรือพาณิชยโลก นั่นก็แสดงใหเห็นวาเมื่ออนุสัญญาฯ STCW-๒๐๑๐ บังคับใช 

จะไดรับการยอมรับจากเวทีโลกเชนเดียวกันกับ อนุสัญญา STCW-๙๕ ซึ่งประเทศไทยและชาวเรือไทยอยู

ในฐานะที่ตองยอมรับและปฏิบัติตาม อนุสัญญา STCW อยางหลีกเลี่ยงไมได 

สิ่งสําคัญที่คนเรือไทยตองทราบอีกเรื่อง คือ เงื่อนเวลาของการบังคับใชของอนุสัญญา STCW-

๒๐๑๐ อนุสัญญา STCW-๒๐๑๐ เริ่มบังคับใชเมื่อวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๕ และไดใหเวลา ๕ ป (จาก ๑ 

มกราคม ๒๕๕๕ - ๑ มกราคม. ๒๕๖๐ ) ในการเปลี่ยนแปลงการประยุกตใชระหวาง อนุสัญญา STCW-

๙๕ และ STCW-๒๐๑๐ สําหรับรัฐภาคีและคนประจําเรือในการดําเนินการในกระบวนงานตางๆ เชน การ

เปลี่ยนประกาศนียบัตร การฝกอบรมเพิ่มเติม ฯลฯ หลังจากเดือนมกราคมป ๒๕๖๐ คนประจําเรือทุกคน

ทั่วโลกตองมีความรูความสามารถเปนไปตามมาตรฐานของ อนุสัญญา STCW-๒๐๑๐  
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เงื่อนเวลาที่สําคัญที่อยากจะเนนและนํามาเรียนเพื่อใหทราบและจดจํามีดังน้ี 

๑ มกราคม ๒๕๕๕ 

อนุสัญญา STCW ๒๐๑๐ ไดบังคับใชสําหรับทุกรัฐภาคีในอนุสัญญาฯ หลังจากวันที่  ๑ ม.ค. 

๒๕๕๕ เปนตนไป ขอบังคับเกี่ยวกับชั่วโมงขั้นต่ําในการพักผอน และการบันทึกจํานวนชั่วโมงในการ

ทํางานตองไดรับการปฏิบัติ สําหรับชวงเวลาภายใน ๕ ป หลังจาก วันที่  ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง ๑ 

มกราคม ๒๕๖๐ รัฐภาคีตองดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมายใหเปนไปตาม อนุสัญญา STCW ๒๐๑๐ 

ในชวงระยะเวลา ๕ ปนี้ รัฐภาคีสามารถดําเนินการออกใบประกาศนียบัตรความรูความสามารถของคน

ประจําเรือตามที่เคยทํามาได แตอยางไรก็ตาม หลังจากวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป มาตรฐาน

ความรูความสามารถสําหรับคนประจําเรือรุนใหมและมาตรฐานในการฝกอบรมสําหรับบุคคลรุนใหมตอง

สอดคลองกับ อนุสัญญา STCW ๒๐๑๐ 

๑ มกราคม ๒๕๕๗  

หลังจากวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ คนประจําเรือทั่วโลกจะตองไดรับการฝกอบรมในเรื่องเกี่ยวกับ 

การรับมือกับเหตุการณกอการราย (secirity training) โดยตองสอดคลองกับขอบังคับใหมในอนุสัญญาฯ 

๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

หมดเวลาสําหรับการดําเนินการเปลี่ยนถายกฎหมาย และกฎระเบียบขอบังคับของรัฐภาคีที่

เกี่ยวของกับอนุสัญญา STCW  โดยเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของจากอนุสัญญาตัว

เดิมคือ อนุสัญญา STCW ๙๕ เปนตัวใหมคือ อนุสัญญา STCW ๒๐๑๐ อยางไรก็ตามนับตั้งแตเดือน

กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เปนตนไป คนเรือทั่วโลกทุกคนที่ปฏิบัติงานบนเรือพาณิชย ตองปฏิบัติตามกฎขอบงัคบั

ในอนุสัญญา STCW ๒๐๑๐ และตองครอบครองประกาศนียบัตรที่เปนไปตามอนุสัญญา STCW ๒๐๑๐ 

โดยบังคับใชครอบคลุมทุกตําแหนงหนาที่ที่ปฏิบัติงานบนเรือ รัฐเจาของธง โดยรัฐเจาของธงยังคงสามารถ

ดําเนินการ ออก รับรอง และสลักหลังประกาศนียบัตรซึ่งเปนประกาศนียบัตรที่ออกใหกอนป ๒๕๕๓  

สําหรับคนเรือซึ่งเริ่มฝกอบรมกอน วันที่ ๑ ก.ค.๒๕๕๖ 

 

ความหมายของประกาศนียบัตรภายใต อนุสัญญา STCW ๒๐๑๐ 

“ประกาศนียบัตร” (Certificates) คือ เอกสารที่เปนทางการทั้งหมดที่เปนไปตาม อนุสัญญาฯ 

เชน ตั๋ว (ที่คนเรือไทยชอบเรียกกัน) ในอนุสัญญาฯเรียกวา COC (Certificate of Competence) ,การ

รับรองประกาศนียบัตร (endorsements), ประกาศนียบัตรความสามารถเฉพาะ (Certificates of 

Proficiency) และเอกสารหลักฐานอื่น ที่แสดงวาคนเรือมีคุณสมบัติสอดคลองกับอนุสัญญาฯ 

ประกาศนียบัตรเปนสิ่งสําคัญเปนหลักฐานที่ตองมีติดตัวเพื่อใชในการพิสูจนถึง ระดับของ

การศึกษาและการฝกอบรมที่ไดรับ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานบนเรือ ความรูความสามารถและความ

เชี่ยวชาญในอาชีพ การมีสุขภาพที่ดี และอายุ ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมาตองสอดคลองเปนไปตามกฎขอบังคับ

ของอนุสัญญา 

1. ประกาศนียบัตรแสดงความรู ความสามารถในตําแหนงที่ รั บผิดชอบ 

(Certificate of Competence: COC) หรือที่เราเรียกกันวา “ตั๋ว” เอกสารนี้ถูกออกใหแก นายเรือ นาย
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ประจําเรือ คนใชวิทยุ และลูกเรือ ซึ่งทําหนาที่เขายามโดยเปนผูที่มีความรูความสามารถตามหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายและระดับของความรับผิดชอบบนเรือ 

2. เอกสารรับรอง (Endorsement) เปนเอกสารที่ออกใหกับ นายเรือ และนาย

ประจําเรือ อาจอยูเปนสวนหนึ่งในประกาศนียบัตรหรือเปนเอกสารออกใหแยกตางหากก็ได ซึ่งเปนการ

รับรองวาประกาศนียบัตรของรัฐเจาของธงไดถูกออกใหสอดคลองกับขอบังคับของอนุสัญญาฯ 

๒.๑ เอกสารรับรองระหวางรัฐตอรัฐ (Endorsement of Recognition)  

เอกสารรับรองนี้ถูกออกให โดยรัฐเจาของธงโดยเปนการรับรองอยางเปนทางการวา

ประกาศนียบัตรของรัฐเจาของธงอีกรัฐหนึ่งนั้นสามารถใชงานไดในเรือที่ชักธงของรัฐตนเองได ซึ่งขั้นตอน

ดังกลาวมีความจําเปนเนื่องจากกองเรือหลายชาติมีคนเรือปฏิบัติงานกับกองเรือของตน โดยถือ

ประกาศนียบัตรที่ออกใหโดยรัฐเจาของธงรัฐอื่น ตัวอยางเชน ถาคุณถือประกาศนียบัตรจากประเทศ “ก” 

แตคุณทํางานเรือที่จดทะเบียนกับประเทศ “ข” คุณตองไดรับการรับรองตั๋วหรือประกาศนียบัตรจาก

ประเทศ “ข” เพื่อใหประเทศ “ข”รับรองวาคุณสามารถทํางานในเรือที่ชักธงของประเทศ “ข”ได 

๓. ประกาศนียบัตรแสดงความรูความสามารถเฉพาะทาง (Certificates of 

Proficiency) 

เอกสารนี้ออกใหกับคนเรือเพื่อรับรองวาเขาหรือหลอนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานของ

อนุสัญญาฯในการปฏิบัติงานในหนาที่เฉพาะทาง ประกาศนียบัตรเหลานี้รวมถึงประกาศนียบัตรสําหรับ

บุคลากรที่ทําการในเรือเฉพาะประเภท (เรือบรรทุกสินคาเหลวในระวาง และเรือบรรทุกผูโดยสาร) และ

สําหรับคนเรือที่ถูกมอบหมายใหทําหนาที่เกี่ยวกับดานความปลอดภัย การรับมือกับเหตุกอการรายและ

การปองกันมลภาวะ ประกาศนียบัตรรับรองวาผูถือมีความรูความสามารถเปนไปตามมาตรฐานของ

อนุสัญญาในหนาที่เฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัย การดูแลคนประจําเรือ หรือสินคา 

๔. เอกสารหลักฐานอื่นๆ (Documentary evidence)  
 

คือ เอกสารซึ่งไมจําเปนตองออกหรือไดรับการรับรองจากรัฐเจาของธง และไมไดเรยีกวา
ประกาศนียบัตร เอกสารออกใหโดยเจาของเรือหรือกัปตันเรือเพื่อยืนยันวาคนเรือมีสวนรวมในการฝก
เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือไดรับการฝกอบรมในการฝกอบรมบางประเภท เชน การฝกความคุนเคยในเรอื 
เปนหลักฐานสําคัญแสดงวาคนเรือไดรับการฝกอบรมในงานที่ตองรับผิดชอบ เชน ความปลอดภัยพื้นฐาน
ในเรือ ถาหากไมมีหลักฐานในการฝกและการผานประสบการณดังกลาว คนเรือตองไดรับการฝกอบรมใน
หลักสูตรทบทวนในดานการดํารงชีพและการดับไฟ ฯลฯ 

: 
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๒. การเปลี่ยนประกาศนียบัตรของนายประจําเรือฝายปากเรือ อันเน่ืองจากการบังคับใช 

STCW 2010 

2.๑ มาตรฐานของความรูความสามารถที่จําเปนตองมีเพิ่มเติม เปนไปตามระดับของตั๋วที่ถืออยู 
สําหรับนายประจําเรือฝายเดินเรือจะเปนไปตาม  

2.๑.๑ STCW บทที่ 2 ในสวน A (Chapter 2 and part A of STCW Code) 
2.๑.๒ STCW บทที่ ๕  สําหรับคนเรือที่ทํางานในเรือเฉพาะประเภท 
2.๑.๓ STCW บทที่ ๖ ภาวะฉุกเฉิน ความปลอดภัยในอาชีพ การปฐมพยาบาล และการ

ดํารงชีพดังนี้ 
1. พื้นฐานความปลอดภัย (Basic training) section A-VI/1 P.2 ประกอบดวย

หลักสูตรดังตอไปนี้ 
a. การดํารงชีพในทะเล (Personal survival technique) table A-VI/1-

1 
b. การปองกันและการดับไฟ (Fire prevention and firefighting) table 

A-VI/1-2 
c. การปฐมพยาบาลเบื้องตน (Elementary first aid) table A-VI/1-3 
d. ความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบตอสังคม (Personal 

safety and social responsibility) table A-VI/1-4 
2. เรือชูชีพและเรือชวยชีวิตที่ไมใชเรือเร็วชวยชีวิต (Survival crafts and 

rescue boats other than fast rescue boats) section A-VI/2 P.1-4 
(table A-VI/2-1) 

3. การดับไฟชั้นสูง(Advanced firefighting)section A-VI/3 P.1-4(table A-
VI/3-1) 

4. การปฐมพยาบาลในเรือ (Medical first aid) section A-VI/4 P.1-3(table 
A-VI/4-1) 

 
2.๒ การเปลี่ยนใบประกาศนียบัตรจาก ปก.STCW 95 เปน ปก.STCW 2010 ตองเปนไปตาม

ขอบังคับการเปลี่ยนประกาศนียบัตร (Revalidation requirements) ตั๋วและประกาศนียบตัรสาํหรบันาย

ประจําเรือฝายเดินเรือ ที่ออกใหโดยรัฐเจาของธงตองไดรับการรับรองใหม โดยเปนไปตามมาตรฐานของ

อนุสัญญา STCW 2010 และตองไดรับการตออายุ ทุกๆระยะเวลาไมเกิน ๕ ป ประกาศนียบัตรที่ออก

ภายใตมาตรฐานอนุสัญญา STCW 95 ตองไดรับการยกระดับเปน ประกาศนียบัตรมาตรฐานของ 

อนุสัญญา STCW 2010 กอน มกราคม ๒๕๖๐สวนประกาศนียบัตรการฝกอบรมของหลักสูตรเฉพาะ

ทางก็ตองไดรับการทบทวนเชนกัน  
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ตารางแสดงการรับรองการเปลี่ยนประกาศนียบัตรโดยรัฐเจาของธงตามระดับของตั๋วของนายประจําเรือ

ฝายเดินเรือ 

ประกาศนียบัตรระดับนายเรือ (Master) 

NAME OF CERTIFICATE REVALIDATION REG.  
National certificate of competence and 
endorsement 

Yes I/2,II/2,II/3 C/R 

Flag state endorsement of recognition Yes I/10 E/R 
GMDSS endorsement Yes IV/2 C/R 
Basic safety training  
-Personal survival techniques 
-Fire prevention and fire fighting 
-Elementary first aid 
-Personal safety and social responsibility 

Achieved within 
previous five years 

VI/1 D/P 

Medical first aid No VI/4 D/P 
Survival craft and rescue boats Yes VI/2 D/P 
Advance fire fighting Yes VI/3 D/P 
Medical fitness Yes I/9 C/R 
Basic safety familiarisation On assignment VI/1 T/O 
Ship specific familiarisation On assignment I/14 T/O 
Security familiarisation On assignment VI/6 T/O 
C/R certificate required. D/P Documentary proof. T/O Training onboard. E/R Endorsement 

required. 

ขอกําหนดทั่วไปที่จะไดรับประกาศนียบัตรนายเรือ 

สําหรับนายเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอส หรือมากกวา (Master on ships of 

3,000 gross tonnage or more) ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในทะเลในตําแหนงหนาที่ : ระยะเวลาการปฏิบัติงานในทะเล ใน

หนาที่นายยามฝายเดินเรือในเรือเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกวา อยางนอย 

๓๖ เดือน แตอาจจะลดระยะเวลาการปฏิบัติงานอยางนอย ๒๔ เดือน โดยในระยะเวลา

ดังกลาว ตองปฏิบัติหนาที่ตนเรือในเรือเดินทะเลขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอสหรือมากกวา 

อยางนอย ๑๒ เดือน 

2. การศึกษาและการฝกอบรม : สําเร็จการศึกษาหลักสูตรตาม section A-II/2 of the 

STCW Code สําหรับ นายเรือและตนเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอส 

หรือมากกวา (Master on ships of 3,000 gross tonnage or more) 
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สําหรับนายเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐-๓,๐๐๐ ตันกรอส (Master on ships of 

between 500 and 3,000 gross tonnage) ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในทะเลในตําแหนงหนาที่ : ระยะเวลาการปฏิบัติงานในทะเล ใน

หนาที่นายยามฝายเดินเรือในเรือเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกวา อยางนอย 

๓๖ เดือน แตอาจจะลดระยะเวลาการปฏิบัติงานอยางนอย ๒๔ เดือน โดยในระยะเวลา

ดังกลาว ตองปฏิบัติหนาที่ตนเรือในเรือเดินทะเลขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอสหรือมากกวา 

อยางนอย ๑๒ เดือน 

2. การศึกษาและการฝกอบรม : สําเร็จการศึกษาหลักสูตรตาม section A-II/2 of the 

STCW Code สําหรับ นายเรือและตนเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ขนาด ๕๐๐-๓,๐๐๐ 

ตันกรอส (Master on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage) 

สําหรับนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกลฝง ขนาดต่ํากวา ๕๐๐ ตันกรอส (Master on ships of 

less than 500 gross tonnage engaged on near-coastal voyages) ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. อายุ : มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ 

2. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในทะเลในตําแหนงหนาที่ : ระยะเวลาการปฏิบัติงานในทะเล ใน

หนาที่นายยามฝายเดินเรือ อยางนอย 12 เดือน 

3. การศึกษาและการฝกอบรม : สําเร็จการศึกษาหลักสูตรตาม section A-II/3 of the 

STCW Code สําหรับนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกลฝง ขนาดต่ํากวา ๕๐๐ ตันกรอส 

(Master on ships of less than 500 gross tonnage engaged on near-coastal 

voyages) 
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ประกาศนียบัตรระดับตนเรือ (Chief mate) 

NAME OF CERTIFICATE REVALIDATION REG.  
National certificate of competence 
and endorsement 

Yes I/2,II/2,II/3 C/R 

Flag state endorsement of recognition Yes I/10 E/R 
GMDSS endorsement Yes IV/2 C/R 
Basic safety training  
-Personal survival techniques 
-Fire prevention and fire fighting 
-Elementary first aid 
-Personal safety and social 
responsibility 

Achieved within 
previous five years 

VI/1 D/P 

Medical first aid No VI/4 D/P 
Survival craft and rescue boats Yes VI/2 D/P 
Advance fire fighting Yes VI/3 D/P 
Medical fitness Yes I/9 C/R 
Basic safety familiarisation On assignment VI/1 T/O 
Ship specific familiarisation On assignment I/14 T/O 
Security familiarisation On assignment VI/6 T/O 
C/R certificate required. D/P Documentary proof. T/O Training onboard. E/R Endorsement 

required. 

ขอกําหนดทั่วไปที่จะไดรับประกาศนียบัตรตนเรือ 

สําหรับตนเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอสหรือมากกวา (Chief mate on ships 

of 3,000 gross tonnage or more) ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในทะเลในตําแหนงหนาที่ : ระยะเวลาการปฏิบัติงานในทะเล ใน

หนาที่นายยามฝายเดินเรือในเรือเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกวา อยางนอย 

12 เดือน  

2. การศึกษาและการฝกอบรม : สําเร็จการศึกษาหลักสูตรตาม section A-II/2 of the 

STCW Code สําหรับ นายเรือและตนเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอส 

หรือมากกวา (Master on ships of 3,000 gross tonnage or more) 

สําหรับตนเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐-๓,๐๐๐ ตันกรอส (Chief mate on ships of 

between 500 and 3,000 gross tonnage) ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
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1. การศึกษาและการฝกอบรม : สําเร็จการศึกษาหลักสูตรตาม section A-II/2 of the 

STCW Code สําหรับ นายเรือและตนเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ขนาด ๕๐๐-๓,๐๐๐ 

ตันกรอส (Master on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage) 

 

ประกาศนียบัตรระดับนายประจําเรือฝายเดินเรือ 

(Officer in charge of a navigational watch) 

NAME OF CERTIFICATE REVALIDATION REG.  
National certificate of competence 
and endorsement 

Yes I/2,II/1,II/3 C/R 

Flag state endorsement of recognition Yes I/10 E/R 
GMDSS endorsement Yes IV/2 C/R 
Basic safety training  
-Personal survival techniques 
-Fire prevention and fire fighting 
-Elementary first aid 
-Personal safety and social 
responsibility 

Achieved within 
previous five years 

VI/1 D/P 

Medical first aid No VI/4 D/P 
Survival craft and rescue boats Yes VI/2 D/P 
Advance fire fighting Yes VI/3 D/P 
Medical fitness Yes I/9 C/R 
Basic safety familiarisation On assignment VI/1 T/O 
Ship specific familiarisation On assignment I/14 T/O 
Security familiarisation On assignment VI/6 T/O 
C/R certificate required. D/P Documentary proof. T/O Training onboard. E/R Endorsement 

required. 

ขอกําหนดทั่วไปที่จะไดรับประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝายเดินเรือ 

สําหรับนายประจําเรือฝายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกวา 

(Officer in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more) ตองมี

คุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. อายุ : มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ 

2. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในทะเล : ระยะเวลาการปฏิบัติงานในทะเล อยางนอย 12 เดือน

โดยตองโปรแกรมการฝกอบรมบนเรือ พรอมทั้งลงสมุดบันทึกการฝก ( training record 
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book) ที่ไดรับการอนุมัติซึ่งจะตองเปนไปตาม section A-II/1 of the STCW Code 

มิฉะนั้นคนประจําเรือตองมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในทะเลไมนอยกวา 36 เดือน 

3. การปฏิบัติหนาที่เขายามสะพานเดินเรือ : มี ระยะเวลาการปฏิบัติงานในทะเลพรอมทั้งการ

ปฏิบัติหนาที่เขายามสะพานเดินเรือ ภายใตการดูแลของนายเรือหรือนายประจําเรือที่ผาน

การรับรองเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือน 

4. การปฏิบัติหนาที่นายวิทยุ : ตอบสนองความตองการดําเนินเกี่ยวกฎระเบียบการใชวิทยุ 

ตาม STCW chapter IV (GMDSS)  

5. การศึกษาและการฝกอบรม : สําเร็จการศึกษาหลักสูตรตาม section A-II/1 of the 

STCW Code  

สําหรับนายประจําเรือฝายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาดนอยกวา ๕๐๐ ตันกรอส (Officer in 

charge of a navigational watch on ships of less than 500 gross tonnage not engaged on 

near-coastal voyages)ใชประกาศนียบัตรเชนเดียวกับ ประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝายเดินเรือของ

เรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกวา (Officer in charge of a navigational watch on 

ships of 500 gross tonnage or more) 

  สวนสําหรับนายประจําเรือฝายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกลฝง ขนาด ๕๐๐ 

ตันกรอสหรือมากกวา (Officer in charge of a navigational watch on ships of 500 gross 

tonnage or more engaged on near-coastal voyages) ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. อายุ : มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ 

2. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในทะเล : สําเร็จการฝกอบรมตามแผนที่กรมเจาทาอนุมัติในฝาย

เดินเรือเปนเวลาไมนอยกวา  36 เดือน 

3. การปฏิบัติหนาที่นายวิทยุ : ตอบสนองความตองการดําเนินเกี่ยวกฎระเบียบการใชวิทยุ 

ตาม STCW chapter IV (GMDSS)  

4. การศึกษาและการฝกอบรม : สําเร็จการศึกษาหลักสูตรตาม section A-II/3 of the 

STCW Code สําหรับ นายประจําเรือฝายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกลฝง ขนาด ๕๐๐ 

ตันกรอสหรือมากกวา (Officer in charge of a navigational watch on ships of 500 

gross tonnage or more engaged on near-coastal voyages) 
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แนะนําความรูความสามารถท่ีตองไดรับการฝกอบรมเพิ่มเติมเพื่อใหมีความรูความสามารถสอดคลองกับ 

อนุสัญญา STCW 201๐ สําหรับนายประจําเรือฝายเดินเรือ 

 
ร ะ ดั บ ชั้ น ขอ ง
ประกาศนียบัตร 

ความรูความสามารถที่ตองมีเพิ่มเติม หมายเหตุ 

๑. นายเรือและ
ตนเรือ  
 
 
 
 
 
 
 
๒.นายประจํ า
เรือฝายเดินเรือ 
 

๑. การใชแผนที่อิเล็กทรอนิกส (ECDIS) เพื่อความปลอดภัยของการ
เดินเรือ 
2. ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสะพานเดินเรือ 
3. ทักษะในดานการเปนผูนําและการบริหารจัดการ 
4. การดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุคลากรและเรือ 
5. ดูแลความปลอดภัยการเดินเรือโดยใชขอมูลจากอุปกรณเดินเรือ
และระบบชวยเหลือการตัดสินใจในการสั่งการตางๆ 
 
 
๑. การใชแผนที่อิเล็กทรอนิกส (ECDIS) เพื่อความปลอดภัยของการ
เดินเรือ 
2. ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสะพานเดินเรือ 
3. ทักษะในดานการเปนผูนําและการบริหารจัดการ 
4. การดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุคลากรและเรือ 

 

 

ขอควรจํา ยังมีความรูความสามารถอีกหลายรายการที่ไมไดกลาวถึงในตารางน้ี สามารถดูเพิ่มเติมได

ใน ตารางแสดงความรูความสามารถในอนุสัญญา STCW Code A 

 

๓. การเปลี่ยนประกาศนียบัตรของนายประจําเรือฝายชางกลเรือ อันเน่ืองจากการบังคับใช 

STCW 2010 

๓.๑ มาตรฐานของความรูความสามารถที่จําเปนตองมีเพิ่มเติม เปนไปตามระดับของตั๋วที่ถืออยู 
สําหรับนายประจําเรือฝายชางกลจะเปนไปตาม  

๓.๑.๑ STCW บทที่ ๓ ในสวน A (Chapter 3 and part A of STCW Code) 
๓.๑.๒ STCW บทที่ ๕  สําหรับคนเรือที่ทํางานในเรือเฉพาะประเภท 
๓.๑.๓ STCW บทที่ ๖ ภาวะฉุกเฉิน ความปลอดภัยในอาชีพ การปฐมพยาบาล และการ

ดํารงชีพ 
 

๓.๒ การเปลี่ยนใบประกาศนียบัตรจาก ปก.STCW 95 เปน ปก.STCW 2010 ตองเปนไปตาม

ขอบังคับการเปลี่ยนประกาศนียบัตร (Revalidation requirements) ตั๋วและประกาศนียบตัรสาํหรบันาย

ประจําเรือฝายชางกลเรือ ที่ออกใหโดยรัฐเจาของธงตองไดรับการรับรองใหม โดยเปนไปตามมาตรฐาน

ของอนุสัญญา STCW 2010 และตองไดรับการตออายุ ทุกๆระยะเวลาไมเกิน ๕ ป ประกาศนียบัตรที่

ออกภายใตมาตรฐานอนุสัญญา STCW 95 ตองไดรับการยกระดับเปน ประกาศนียบัตรมาตรฐานของ 
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อนุสัญญา STCW 2010 กอน มกราคม ๒๕๖๐สวนประกาศนียบัตรการฝกอบรมของหลักสูตรเฉพาะ

ทางก็ตองไดรับการทบทวนเชนกัน  

ตารางแสดงการรับรองการเปลี่ยนประกาศนียบัตรโดยรัฐเจาของธงตามระดบัของ 

ตั๋วของนายประจําเรือฝายชางกล 

ประกาศนียบัตรระดับตนกลเรือ (Chief engineer) 

NAME OF CERTIFICATE REVALIDATION REG.  
National certificate of competence and 
endorsement 

Yes I/2,III/2,III/3 C/R 

Flag state endorsement of recognition Yes I/10 E/R 
Basic safety training  
-Personal survival techniques 
-Fire prevention and fire fighting 
-Elementary first aid 
-Personal safety and social responsibility 

Achieved within 
previous five years 

VI/1 D/P 

Medical first aid No VI/4 D/P 
Survival craft and rescue boats Yes VI/2 D/P 
Advance fire fighting Yes VI/3 D/P 
Medical fitness Yes I/9 C/R 
Basic safety familiarisation On assignment VI/1 T/O 
Ship specific familiarisation On assignment I/14 T/O 
Security familiarization On assignment VI/6 T/O 
C/R certificate required. D/P Documentary proof. T/O Training onboard. E/R Endorsement 

required. 
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ประกาศนียบัตรระดับรองตนกลเรือ (Second engineer) 

NAME OF CERTIFICATE REVALIDATION REG.  
National certificate of competence and 
endorsement 

Yes I/2,III/2,III/3 C/R 

Flag state endorsement of recognition Yes I/10 E/R 
Basic safety training  
-Personal survival techniques 
-Fire prevention and fire fighting 
-Elementary first aid 
-Personal safety and social responsibility 

Achieved within 
previous five years 

VI/1 D/P 

Medical first aid No VI/4 D/P 
Survival craft and rescue boats Yes VI/2 D/P 
Advance fire fighting Yes VI/3 D/P 
Medical fitness Yes I/9 C/R 
Basic safety familiarisation On assignment VI/1 T/O 
Ship specific familiarisation On assignment I/14 T/O 
Security familiarisation On assignment VI/6 T/O 
C/R certificate required. D/P Documentary proof. T/O Training onboard. E/R Endorsement 

required. 
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ประกาศนียบัตรระดับนายประจําเรือฝายชางกลเรือ (Officer in charge of an engineering 

watch) 

NAME OF CERTIFICATE REVALIDATION REG.  
National certificate of competence and 
endorsement 

Yes I/2,III/2,III/3 C/R 

Flag state endorsement of recognition Yes I/10 E/R 
Basic safety training  
-Personal survival techniques 
-Fire prevention and fire fighting 
-Elementary first aid 
-Personal safety and social responsibility 

Achieved within 
previous five years 

VI/1 D/P 

Medical first aid No VI/4 D/P 
Survival craft and rescue boats Yes VI/2 D/P 
Advance fire fighting Yes VI/3 D/P 
Medical fitness Yes I/9 C/R 
Basic safety familiarisation On assignment VI/1 T/O 
Ship specific familiarisation On assignment I/14 T/O 
Security familiarisation On assignment VI/6 T/O 
C/R certificate required. D/P Documentary proof. T/O Training onboard. E/R Endorsement 

required. 
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แนะนําความรูความสามารถท่ีตองไดรับการฝกอบรมเพิ่มเติมเพื่อใหมีความรูความสามารถสอดคลองกับ 

อนุสัญญา STCW 201๐ สําหรับนายประจําเรือฝายชางกลเรือ 

 

ระดับชั้นของประกาศนียบัตร ความรูความสามารถที่ตองมเีพิ่มเติม หมายเหต ุ
๑. ตนกลและรองตนกลเรือ  
 
 
 
 
 
๒.นายประจําเรือฝายชางกล
เรือ 
 

๑.การบริหารจัดการในการปฏิบัติงานของระบบ
ขับเคลื่อนเรือและเครื่องจักรในเรือ 
๒. ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการในแผนกชางกล 
๓.ทักษะในดานการเปนผูนําและการบริหารจัดการ 
๔.การดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุคลากรและ
เรือ 
 
๑. การใชระบบการติดตอสื่อสารภายในที่หลากหลาย 
๒. ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรใน
แผนกชางกลเรือ 
๓. ทักษะในการเปนผูนําและการทํางานเปนทีม 
๔. การดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุคลากรและ
เรือ 
๕. การบํารุงรักษาและซอมทําอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 
๖. การใชเครื่องมือชาง เครื่องมือซอมบํารุงเครื่องจัก
และเครื่องมือวัดทางชาง อยางเหมาะสม 
 

 

 

ขอควรจํา ยังมีความรูความสามารถอีกหลายรายการที่ไมไดกลาวถึงในตารางน้ี สามารถดูเพิ่มเติมได

ใน ตารางแสดงความรูความสามารถในอนุสัญญา STCW Code A 

 

หมายเหต ุ

1. นายประจําเรือผูที่รับผิดชอบความปลอดภัย(การคุกคาม)ในเรือตองผานการอบรมหลักสูตร 

นายงานรักษาความปลอดภัยประจําเรือ ship security officer Section A-VI/5 P.1-4 Tables VI/5 

2.คนประจําเรือที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ปลอยเรือหรือประจําเรือเร็วชวยชีวิต (Fast 

rescue boats) ตองผานการอบรมหลักสูตร เรือเร็วชวยชีวิต (Fast rescue boats) section A-VI/2 

P.1-4 (table A-VI/2-2 

3.นายประจําเรือผูที่รับผิดชอบการรักษาพยาบาลในเรือตองผานการอบรมหลักสูตร การ

รักษาพยาบาลในเรือ (Medical care) section A-VI/4 P.4-6 (table A-VI/4-2) 

 

 



ตารางสรุปแนวทางการเปลี่ยนประกาศนียบัตรจาก STCW 1978/1995 เปน STCW 2010
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Main Certificate of competency New certificates w w w A w w w w
Certificate Certificate of proficiency New certificates w w w

Endorsement No change w w w w w w w
Watch..keeping certificate for ratings No change w w w w w
Endorsement of recognition, foreign flag No change w w w w w w w
Medical fitness Revised w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w

Catering Certificate of qualification as cook ILO requirement w
Basic safety Personal survival techniques No change w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w
training Fire fighting No change w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w
evidence Elementary first aid No change w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w

Personal safety and social responsibility No change w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w
Familiarisation Ship specific familiarisation No change w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w

Security familiarisation New requirement w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w
Personnel Proficiency in survival craft and rescue boat Five year refresher w w w D w w w D w w
assigned with Fast rescue boat Five year refresher D D D D D D D D
other safety or Advance fire fighting Five year refresher D D D D D D
security  Medical first aid Guidance update w w w w
functions Medical care Guidance update w w

Ship security officer New requirement D D D D
Security awareness or security training New requirement D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

ARPA, RADAR ARPA (if fitted) No change w w w
GMDSS Radar No change w w w

GMDSS-ROC or GOC No change w w w w
Personnel on Basic training on oil and chemical tankers New format w w w w w w w w w D w w
tankers cargo Advanced training for oil tankers New format w w D w w D D
operations Advanced training for chemical tankers New format w w D w w D D

Basic training on oil & chemical tankers for   
ratings 

New format w w w w w w w w w

Basic training for officers on liquefied gas New format w w w w w w w
Basic training for ratings on liquefied gas New format w w w w w w w
Advanced training for liquefied gas tankers New format w w D w w D D D

Personnel on Crowd management No change D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
passenger Safety training Amended w w

Passenger safety No change w w w w D
Crisis management & human behaviour No change w w w w D

Training Training record book No change w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w

2010 amendmentsSTCW title Category 

Ratings

Key: *= compulsory requirement; D = if designated with specific function; A = radio operator on non GMDSS ship needs to hold a certificate. Training records must now be kept by all crew if they wish to be claim
dispensation from the 5 yearly refresher on safety training etc but may not require a record book in all cases

Deck Engine Deck Engine Catering
officers

อางอิง : STCW A Guide for Seafarers By International Transport Workers Federation (ITF)
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