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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขานายท้ายเรือกลลําน้ําโดยสาร
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติส่งเสริมการพั ฒ นา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพภาคบริการ สาขานายท้ายเรือกลลําน้ําโดยสาร โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพภาคบริการ สาขานายท้ายเรือกลลําน้ําโดยสาร หมายถึง
ผู้ปฏิบัติงานเดินเรือ ควบคุมเรือ ควบคุมเครื่องจักร ดูแลความปลอดภัย และการให้บริการเรือกล
ลําน้ําโดยสาร
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขานายท้ายเรือกลลําน้ําโดยสาร
แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ
๒.๑ ระดั บ ๑ หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ควบคุ ม เรื อ กลลํ า น้ํ า
ขนาดไม่เกิน ๖๐ ตันกรอสส์ ทําหน้าที่เดินเรือและการควบคุมเรือ ควบคุมเครื่องจักร ดูแลความปลอดภัย
และการให้บริการ มีอํานาจตัดสินใจสั่งการในการแก้ปัญหาในขณะปฏิบัติหน้าที่
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ควบคุมเรือกลลําน้ํา ขนาดเกิน
๖๐ ตันกรอสส์ขึ้นไป ทําหน้าที่เดินเรือและควบคุมเรือ ควบคุมเครื่องจักร ดูแลความปลอดภัย และ
การให้บริการ มีอํานาจตัดสินใจ สั่งการในการแก้ปัญหาขณะปฏิบัติหน้าที่
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความเข้าใจ
ความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพภาคบริการ สาขานายท้ายเรือกล
ลําน้ําโดยสาร ให้เป็น ดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(๑) การเดินเรือและการควบคุมเรือ
(๑.๑) กฎการเดินเรือ กระแสน้ํา กระแสลม
(๑.๒) ความรู้ตามกฎ กติกามารยาทในการเดินเรือ
(๑.๓) ความรู้ ใ นการเปรี ย บเที ย บสี ข องน้ํ า ภายในกั บ
ภายนอกของเรือ
(๑.๔) แบบตรวจ วิธีการตรวจ วิธีการใช้เครื่องมือพื้นฐาน
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(๑.๕) ความพร้อมของร่างกายและจิตใจ
(๑.๖) สภาพความพร้ อ มของเรื อ (การรั่ ว ไหลของน้ํ า
สภาพภายนอก และภายในโดยรอบ อุปกรณ์ ภายในเรือ ได้แก่ เก้าอี้ ผ้าใบ บ่วงชูชีพ แผ่นชูชีพ
เสื้อชูชีพ ถังดับเพลิง)
(๑.๗) วิธีการบังคับเรือ ได้แก่ วิธีการนําเรือเข้าเทียบท่า
วิธีการนําเรือออกจากท่า วิธีการถือท้ายระหว่างทาง วิธีการนําเรือเข้าจอดพัก
(๑.๘) กายภาพ ที่ มี ผ ลต่ อ การเดิ น เรื อ ได้ แ ก่ เสี ย ง
แสงสว่าง ความร้อน การสั่นสะเทือน
(๑.๙) ทัศนวิสัยในการเดินเรือ ได้แก่ หมอก ฝนฟ้ าคะนอง
คลื่นลม
(๒) เครื่องยนต์เรือ
(๒.๑) ขั้นตอนและวิธีการตรวจ ความพร้อมของเครื่องยนต์
(๒.๒) ระบบบังคับเลี้ยว หรือระบบคอนโทรล (ควบคุม)
(๒.๓) ระบบส่งกําลัง
(๓) ความปลอดภัย
(๓.๑) การป้ องกั น อุ บั ติ เ ห ตุ จ ากการเดิ น เรื อ ได้ แ ก่
การชะลอความเร็ว เมื่อผ่านจุดอันตราย หรือเขตควบคุม
(๓.๒) การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตุ
ได้แก่ คนตกน้ํา หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ของเรือ
(๓.๓) การปฏิ บั ติ เมื่ อ เรื อ ชนกั น และการปฏิ บั ติ เมื่ อ เกิ ด
อุบัติเหตุอื่น ๆ
(๓.๔) การดับเพลิง ได้แก่ ชนิดของเพลิง อุปกรณ์ ดับเพลิง
สารดับเพลิง ขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิง
(๔) การให้บริการ
(๔.๑) หลักการบริการที่ดี บริการข้อมูลการโดยสารเรือ
(๔.๒) กริยา มารยาทวาจา ท่าทาง ที่สุภาพเรียบร้อย
(๔.๓) การรักษาสิ่งแวดล้อ ม ได้แก่ ขยะมูลฝอย น้ํ ามั น
สารเคมี ไอเสีย
(๔.๔) การทําความสะอาดภายนอกและภายในเรือ
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
(๑) การเดินเรือและการควบคุมเรือ
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(๑.๑) ตรวจสภาพความพร้ อ มของร่ า งกายและจิ ต ใจ
การแต่งกายตามแบบฟอร์มที่กําหนด และตําแหน่งและท่าทางการถือท้ายเรือ
(๑.๒) ตรวจสภาพความพร้อมของเรือ (ตรวจการรั่วไหลของน้ํา
ตรวจสภาพภายนอกและภายในโดยรอบเรือ ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเรือ ได้แก่ เก้าอี้ ผ้าใบ เครื่องชูชีพ
ถังดับเพลิง)
(๑.๓) การบั ง คั บ เรื อ ได้ แ ก่ การนํ า เรื อ เข้ า เที ย บท่ า
การนําเรือออกจากท่า การถือท้ายระหว่างทาง การนําเรือเข้าจอดเมื่อเสร็จภารกิจ)
(๒) การควบคุมเครื่องจักร
(๒.๑) ตรวจความพร้ อ มของเครื่ อ งยนต์ (กรองอากาศ
ท่อดูดอากาศ สภาพแบตเตอรี่ ขั้วต่อสายไฟ ระดับน้ําระบายความร้อน ฝาหม้อน้ํา ระดับน้ํามันเชื้อเพลิง
ท่อทางน้ํามันเชื้อเพลิงกรองน้ํามันเชื้อเพลิง (กรองดักน้ํา) ระดับน้ํามันเครื่อง ระบบระบายความร้อน
รอยรั่วรอบเครื่องยนต์ แผงหน้าปัด และสายพาน)
(๒.๒) ตรวจระบบบั ง คั บ เลี้ ย ว หรื อ ระบบคอนโทรล
(อุปกรณ์ส่งกําลัง ไฮดรอลิก โซ่ สายคอนโทรล หางเสือ และพังงา)
(๒.๓) ตรวจระบบส่งกําลัง ได้แก่ การสตาร์ทเครื่องยนต์
เพลา ใบจักร และระบบเกียร์
(๒.๔) ตรวจเครื่องยนต์ขณะติดเครื่อง (ระบบเครื่อ งยนต์
แผงควบคุม ระบบส่งกําลัง อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า)
(๓) ความปลอดภัย
(๓.๑) ป้ อ งกั น อุ บั ติ เหตุ จ ากการเดิ น เรื อ ชะลอความเร็ ว
เมื่อผ่านจุดอันตราย หรือเขตควบคุม
(๓.๒) ช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตุ
คนตกน้ํา หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ของเรือ
(๓.๓) ดั บ เพลิ ง โดยใช้ ส ารดั บ เพลิ ง อุ ป กรณ์ ดั บ เพลิ ง
ถูกต้องตามขั้นตอนของการใช้ถังดับเพลิงตามชนิดของเพลิง
(๓.๔) ปฏิ บั ติต ามขั้น ตอน เมื่ อ เกิ ดอุบั ติเหตุเรือ ชน และ
อุบัติเหตุอื่น ๆ
(๔) การบริการ
(๔.๑) บริการข้อมูลการโดยสารเรือด้วยหลักการบริการที่ดี
(๔.๒) บริการด้วยกริยา มารยาท วาจา ท่าทาง ที่สุภาพเรียบร้อย
(๔.๓) ทําความสะอาดภายนอกและภายในเรือ
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๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานที่ตรงต่อเวลา การรักษาวินัย
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(๑) การเดินเรือและการควบคุมเรือ
(๑.๑) กฎการเดินเรือ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๑.๒) แผนที่ เข็มทิศ ระบบซาวเดอร์
(๑.๓) ระบบควบคุมอัตโนมัติ
(๑.๔) การใช้วิทยุสื่อสาร
(๑.๕) การบันทึกสมุดปูมเรือ
(๑.๖) การสั่งการ อํานวยการ ระหว่างการเดินเรือ
(๑.๗) ระบบไฟฟ้ากําลัง ผังไฟฟ้าภายในเรือ
(๑.๘) ความรู้ตามกฎ กติกามารยาทในการเดินเรือ
(๑.๙) แบบตรวจ วิธีการตรวจ วิธีการใช้เครื่องมือพื้นฐาน
(๑.๑๐) ความพร้อมของร่างกายและจิตใจ
(๑.๑๑) วิ ธี ก ารบั ง คั บ เรื อ ได้ แ ก่ การนํ า เรื อ เข้ า เที ย บท่ า
การนําเรือออกจากท่า เรือเดิน การนําเรือเข้าจอดหลังเสร็จภารกิจ
(๑.๑๒) กายภาพ ที่ มี ผ ลต่ อ การเดิ น เรื อ ได้ แ ก่ เสี ย ง
แสงสว่าง ความร้อน การสั่นสะเทือน
(๑.๑๓) ทัศนวิสัยในการเดินเรือ ได้แก่ หมอก ฝนฟ้ าคะนอง
คลื่นลม
(๒) แผงควบคุมเครื่องยนต์
(๒.๑) วิธีการควบคุม
(๒.๒) การอ่านสัญลักษณ์
(๒.๓) เกจวัดบนแผงควบคุมเครื่องยนต์
(๓) ความปลอดภัย
(๓.๑) การป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินเรือ การชะลอความเร็ว
เมื่อผ่านจุดอันตราย หรือเขตควบคุม
(๓.๒) การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตุ
ได้แก่ คนตกน้ํา หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ของเรือ
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(๓.๓) การดั บ เพลิ ง สารดั บ เพลิ ง อุ ป กรณ์ ดั บ เพลิ ง
ชนิดของเพลิง ขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิง
(๓.๔) ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเรือชนกัน และขั้นตอนปฏิบัติ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุอื่น ๆ
(๓.๕) การหยุดให้เรือลากจูงผ่านสะพานก่อน
(๓.๖) อุ ป กรณ์ ภ ายในเรื อ ได้ แ ก่ ถั งดั บ เพลิ ง เสื้ อ ชู ชี พ
ห่วงชูชีพ พร้อมเชือก แผ่นลอยน้ํา
(๓.๗) การสาธิ ต ชี้ แ จง การใช้ อุ ป กรณ์ ค วามปลอดภั ย
การอพยพหนีไฟ
(๓.๘) สถานพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
(๔) การให้บริการ
(๔.๑) หลักการบริการที่ดี บริการข้อมูลการโดยสารเรือ
(๔.๒) อํานวยการให้เกิดความสะดวกแก่ผู้โดยสารขณะลงเรือ
(๔.๓) กริยามารยาท วาจา ท่าทาง ที่สุภาพเรียบร้อย
(๕) การรักษาและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
(๑) การเดินเรือและการควบคุมเรือ
(๑.๑) ตรวจสอบสภาพความพร้อมของร่างกายและจิตใจ
การแต่งกายตามแบบฟอร์มที่กําหนด และตําแหน่งและท่าทางการควบคุมเรือ
(๑.๒) ตรวจสภาพความพร้อมของเรือ ได้แก่ ตรวจสภาพ
ภายนอก และภายในโดยรอบ ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเรือ
(๑.๓) นํ า เรื อ เข้ า เที ย บท่ า นํ า เรื อ ออกจากท่ า เรื อ เดิ น
นําเรือเข้าจอดหลังเสร็จภารกิจ
(๑.๔) ผูกยึดเรืออย่างถูกต้องขณะจอด
(๑.๕) อ่านแผนที่ เข็มทิศ ระบบซาวเดอร์ความลึกของน้ํา
สิ่งกีดขวางใต้น้ํา
(๑.๖) ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ
(๑.๗) ใช้วิทยุสื่อสาร
(๑.๘) บันทึกสมุดปูมเรือ
(๑.๙) สั่งการ อํานวยการ ระหว่างการเดินเรือ
(๑.๑๐) ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง ผังไฟฟ้าภายในเรือ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๐๖ ง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

(๒) การควบคุมเครื่องจักร
(๒.๑) ตรวจสอบกลไกความพร้อมในการทํางานของระบบ
ควบคุมการเดินเรือ
(๒.๒) สั่งการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบกลไก
(๓) ความปลอดภัย
(๓.๑) ป้ อ งกั น อุ บั ติ เหตุ จ ากการเดิ น เรื อ ชะลอความเร็ ว
เมื่อผ่านจุดอันตราย หรือเขตควบคุม
(๓.๒) ช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตุ
คนตกน้ํา หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ของเรือ
(๓.๓) ดั บ เพลิ ง โดยใช้ ส ารดั บ เพลิ ง อุ ป กรณ์ ดั บ เพลิ ง
ถูกต้องตามขั้นตอนของการใช้ถังดับเพลิงตามชนิดของเพลิง
(๓.๔) ใช้กล้องวงจรปิดภายในเรือเพื่อควบคุมความปลอดภัย
(๓.๕) ปฏิบัติตามขั้นตอน เมื่อเกิดอุบัติเหตุเรือชนกัน และ
อุบัติเหตุอื่น ๆ
(๔) การให้บริการ
(๔.๑) บริการข้อมูลการโดยสารเรือด้วยหลักการบริการที่ดี
(๔.๒) อํานวยการให้เกิดความสะดวกแก่ผู้โดยสารขณะลงเรือ
(๔.๓) ใช้กริยามารยาท วาจา ท่าทาง ที่สุภาพเรียบร้อย
(๔.๔) อํานวยการ และตรวจการทําความสะอาดทั้งภายนอก
และภายในเรือ
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู้
วิเคราะห์งาน สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และให้คําแนะนําแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

