
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 

แนวทางปฏบิัติในการตรวจเรือประมงเชิงคุณภาพ 
ของเจ้าหนา้ทีศู่นย์ควบคุมการแจ้งเรือเขา้-ออก 

เพ่ือให้การปฏิบัติในการตรวจเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมฯ เป็นไป 
ในทิศทางและมาตรฐานเดียวกันทั้งการแจ้งออก หรือการแจ้งเข้า ของเรือประมงและเรือสนับสนุนการประมง
อ่ืนๆ โดยแบ่งเรือตามลักษณะการตรวจออกเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 
1. เรือประมงที่มีการส่งเปา้เร่งด่วน (Urgent) จากศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทําประมง (Fishery 
Monitoring Center ;  FMC) 

เรือที่มีการส่งเป้า Urgent จากศูนย์ FMC จัดเป็นเรือกลุ่มความเสี่ยงสูงที่ศูนย์ FMC ติดตามเฝ้า
ระวังพฤติกรรมที่กระทําผิดกฎหมาย เช่น การทําการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง อวนล้อมจับปลากะตักที่มี
ขนาดช่องตาอวนเล็กกว่า 2.5 ซม. ในเวลากลางคืน เรืออวนลากเด่ียวที่จับคู่กันเพ่ือทําประมงลากคู่ เป็นต้น 
เมื่อศูนย์ FMC วิเคราะห์พฤติกรรมผ่านระบบติดตามเรือ (VMS) และประวัติการทําประมงแล้ว พบว่า
เรือประมงลําใดลําหน่ึงมีพฤติกรรมต้องสงสัยว่ามีการกระทําผิดในขณะออกไปทําการประมง ศูนย์ FMC จะส่ง
ข้อมูลการวิเคราะห์พฤติกรรมดังกล่าว ให้หน่วยปฏิบัติในทะเล ได้แก่ ศรชล. เรือตรวจการณ์ประมง เพ่ือ
ตรวจสอบการทําการประมงในทะเลทันที อย่างไรก็ตามในกรณีที่หน่วยปฏิบัติในทะเลไม่สามารถปฏิบัติการได้
ทันท่วงที หรือตรวจไม่พบการกระทําความผิด ศูนย์ควบคุมฯ ต้องทําการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานจาก
ข้อมูลที่ศูนย์ FMC ได้นําส่ง โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังน้ี 

การรับแจ้งจากศูนย์ FMC : ศูนย์ FMC จะแจ้งเป้าเรือที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยจะทําผิดกฎหมาย
ทางไลน์กลุ่ม FMC-PIPO-ThaiMECC และแจ้งโดยตรงจากทางโทรศัพท์ พร้อมส่งข้อมูลการวิเคราะห์
พฤติกรรมตามแบบฟอร์มที่กําหนดไปทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (e-mail) ของศูนย์ควบคุมฯ ที่คาดว่าเรือจะ
เข้าเทียบท่า เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมฯ ใช้ประกอบการสืบสวนสอบสวน หาหลักฐานต่อไป 

1.1 เม่ือได้รับแจ้งจากศูนย์ FMC 
1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมฯ แจ้งกลับศูนย์ FMC ว่ารับทราบเป้าเรือที่ให้ตรวจสอบแล้ว ผ่าน

ช่องทางที่ได้รับแจ้ง 
2) ศึกษารายละเอียดของพฤติกรรมที่ต้องสงสัยตามรายงานที่ได้รับจากศูนย์ FMC กรณีต้องการ

ข้อมูลเพ่ิมเติมให้ติดต่อขอรายละเอียดจากศูนย์ FMC ทันที 
3) จัดชุดตรวจเรือ และชุดตรวจสัตว์นํ้าหน้าท่า เพ่ือเข้าตรวจสอบเรือประมง เมื่อกลับเข้าเทียบท่า 
4) หัวหน้าทีมตรวจสอบ ประชุมวางแผนการทํางาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่

ต้องปฏิบัติ 
5) เฝ้าติดตามสถานะตําแหน่งปัจจุบันของเรืออย่างต่อเน่ือง โดยเจ้าหน้าที่จะต้องไปถึงท่าเทียบเรือ

ก่อนเรือเข้าเทียบท่า 
1.2 เม่ือเรือเข้าเทียบท่า 

1) แจ้งศูนย์ FMC ว่าเรือกลับถึงท่าเทียบเรือแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ผ่านช่องทางท่ี
ได้รับแจ้ง 

2) หัวหน้าทีมตรวจสอบ แจ้งต่อผู้ควบคุมเรือ ไม่อนุญาตให้ขึ้นสัตว์นํ้า 



3) ชุดตรวจเรือ ตรวจสอบดังน้ี  
3.1) ตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือ พ้ืนที่ทําการประมง ระยะเวลา และพฤติกรรมใน

การทําการประมงตลอดเที่ยวว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูล Logbook หรือไม่ 
3.2) ตรวจสอบร่องรอยการใช้งานของเคร่ืองมือประมงว่าสอดคล้องกับ Logbook หรือไม่ 
3.3) ตรวจสอบว่ามีเครื่องมือประมง หรืออุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองมืออ่ืนๆ อยู่บนเรือหรือไม่ 

และมีสภาพพร้อมใช้งาน หรือมีร่องรอยการใช้งานหรือไม่ 
3.4) ตรวจสอบว่ามีแนวโน้มที่จะมีการขนถ่ายสัตว์นํ้าจากเรือลําอ่ืนหรือไม่ โดยการสังเกตุจากการ

แยกห้องเก็บรักษาสัตว์นํ้า หรือการจัดเรียงภาชนะ หรือลักษณะ สี ช่ือ เครื่องหมายบนภาชนะบรรจุสัตว์นํ้าที่แตกต่างกัน 
3.5) แยกสัมภาษณ์คนประจําเรือเพ่ือสอบถามพ้ืนที่ เวลา เครื่องมือ รูปแบบในการทําประมง และ

ช่วงเวลาหยุดพัก เพ่ือทวนสอบความสอดคล้องกับข้อมูล VMS Tracking ข้อมูลใน Logbook และบัญชีเวลาพักของคน
ประจําเรือ 

4) ชุดตรวจสัตว์นํ้าหน้าท่า ตรวจสอบดังน้ี 
4.1) ตรวจสอบความสอดคล้องของชนิดและปริมาณสัตว์นํ้าที่บันทึกใน Logbook กับสัตว์นํ้าในเรือ 
4.2) ตรวจสอบความสอดคล้องของชนิดสัตว์นํ้ากับประเภทเครื่องมือประมง 

5) เจ้าหน้าที่ชุดตรวจเรือและชุดตรวจสัตว์นํ้าหน้าท่า แจ้งผลการตรวจสอบและประเด็นที่ตรวจพบให้
หัวหน้าทีมตรวจสอบรับทราบ 

6) หัวหน้าทีมตรวจสอบ แจ้งผลการตรวจสอบเบ้ืองต้นต่อผู้ควบคุมเรือ และสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมใน
ประเด็นที่พบความผิดปกติ และให้ผู้ควบคุมเรือจัดทําแบบบันทึกช้ีแจง (ศจร.3) เพ่ือเป็นหลักฐาน 

7) หัวหน้าทีมตรวจสอบ พิจารณาผลการตรวจสอบ แจ้งต่อผู้ควบคุมเรือให้รับทราบ กรณีตรวจพบการ
กระทําความผิด ให้ดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง กรณีที่ไม่พบการกระทําความผิด อนุญาตให้ขึ้นสัตว์นํ้าได้ โดยให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์นํ้าหน้าท่าควบคุม บันทึก และรายงานการนําสัตว์นํ้าขึ้นท่า ตามแบบฟอร์มการตรวจสัตว์นํ้าหน้าท่า
เทียบเรือ 

8) แจ้งผลการตรวจสอบให้ศูนย์ FMC ทราบภายในระยะเวลา 18 ช่ัวโมง นับจากนําเรือเข้าเทียบท่า ตาม
แบบรายงาน ศจร.2 
2. เรือประมงที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเขา้-ออก ต้องตรวจสอบ ณ ท่าเทียบเรือ 

2.1 เรือที ่VMS ขาดส่งสัญญานเกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด : เป็นเรือที่ศูนย์ FMC 
ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการขาดส่งสัญญานเกินที่กฎหมายกําหนด จะแจ้งให้เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ นําเรือ
กลับเข้าท่าตามที่กําหนด 

การรับแจ้งจากศูนย์ FMC : โดยตรงผ่านทางไลน์กลุ่ม FMC-PIPO  
 การปฏิบัติ : เมื่อเรือลําดังกล่าวเดินทางกลับมาถึงท่าเทียบเรือ ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมฯ เข้า

ตรวจสอบสาเหตุการขาดส่งสัญญาน VMS โดยใช้แบบรายงาน ศจร.2 เป็นแนวทาง และรายงานผลการตรวจสอบกลับ
ศูนย์ FMC ภายใน 18 ช่ัวโมง หลักจากเรือกลับเข้าเทียบท่า ผ่านทางอีเมล์ vms4staff@gmail.com 

2.2 เรือทีม่ีการฝากและรับฝากคนประจําเรือ :  เมื่อมีการฝากลูกเรือกับเรือลําอ่ืน หรือรับฝาก
ลูกเรือของเรือลําอ่ืน ศูนย์ฯ ต้องตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดหรือไม่ 



การปฏิบัติ : เมื่อได้รับแจ้งการรับฝากคนประจําเรือ และนําเรือเข้าเทียบท่าแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
ศูนย์ควบคุมฯ เข้าตรวจสอบ/สัมภาษณ์สาเหตุการรับฝากคนประจําเรือว่ามีข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์
หรือไม่ บันทึกตามแบบ ศจร.1 กรณีตรวจสอบแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติให้จัดอยู่ในกลุ่มเรือปกติ 

2.3 เรือประมงที่มีการแจ้งเข้าออกต่างศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก : เป็นการตรวจสอบเรือต่างถิ่น 
การปฏิบัติ : เมื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมฯ ได้รับแจ้งเข้าของเรือต่างถิ่น ให้เจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบ

เรือลําดังกล่าวตามขั้นตอนปฎิบัติ แบบ ศจร.1 ผลการตรวจสอบถูกต้องตามประกาศกําหนดให้จัดอยู่ในกลุ่มเรือปกติ 
2.4 เรือขนถ่ายเพ่ือการประมง : เรือขนถ่ายเพ่ือการประมงทุกขนาดต้องมีการตรวจสอบเมื่อเรือแจ้ง

เข้า 
การปฏิบัติ : เมื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมฯ ได้รับแจ้งเข้า-ออกของเรือขนถ่ายเพ่ือการประมง ให้

เจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบเรือลําดังกล่าวตามข้ันตอนปฎิบัติ แบบ ศจร.1 และจัดอยู่ในกลุ่มเรือปกติ 
3. การตรวจเรือตามการจัดกลุ่มเรือของศนูย์ควบคุมฯ 

กรมประมง มีการจัดกลุ่มเรือประมงเพ่ือการตรวจเรือเชิงคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติของ
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ก่อนการอนุญาตให้มีการเข้า - ออกท่าเทียบเรือ เป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเรือ
ปกติ  2) กลุ่มเรือเฝ้าระวัง 3) กลุ่มเรือเสี่ยง และ 4) กลุ่มเรือกระทําผิดกฎหมาย โดยแนวทางการตรวจเรือ
ดังกล่าวได้ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก และรายงานผลการ
ตรวจเชิงคุณภาพตามแบบ ศจร.1 
กลุ่มเรือปกติ คือ เรือที่มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการแจ้งเข้าออกถูกต้องตามระเบียบและข้อกําหนดของ
กฎหมาย ได้แก่ 

1. กลุ่มเรือประมงที่ไม่เคยมีประวัติการกระทําความผิด 
2. เรือที่ถูกปรับลดจากเรือกลุ่มเรือเฝ้าระวัง 

กลุ่มเรือเฝ้าระวัง คือ เรือที่มีแนวโน้มที่จะทําผิดกฎหมาย หรือเรือที่เคยกระทําความผิดมาแล้ว และปรับลด

ระดับจากเรือกลุ่มเสี่ยง ให้พิจารณาเรือที่มาแจ้งเข้า-ออก จากหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หน่ึงจาก 9 หลักเกณฑ์ 

ดังน้ี และให้จัดเรือเป็นเรือกลุ่มเฝ้าระวัง 

ลําดับ หลักเกณฑ์ การตรวจ ฐานความเส่ียง 

1 เรือที่ถูกปรับลดมาจากกลุ่มเส่ียง PO เฝ้าระวังต่อเน่ืองหลังจากถูกปรับลด 

2 กรณีมีการยกเลิกที่แจ้งเข้าและออก คร้ังล่าสุด (ไม่รวมสาเหตุ

จากสภาพภูมิอากาศ เคร่ืองยนต์ขัดข้อง ประสบอุบัติเหตุต่างๆ) 

เนื่องจาก  

 - เอกสารไม่ครบถ้วน PO/PI 

 - การแจ้งออก PO : มีการยกเลิกหลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ได้ทําการตรวจเรือแล้ว 

 - การแจ้งเข้า PI : มีการยกเลิกต้ังแต่ 1 คร้ัง ต่อ 1 การแจ้ง

ออก 

PO หรือ PI 

แล้วแต่กรณี 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน มีความเส่ียงในการ

หลีกเล่ียงการสําแดงเอกสาร 

สําหรับการแจ้งยกเลิกการแจ้งเข้า มีความเส่ียงใน

การหลีกเล่ียงการตรวจเรือจากเจ้าหน้าที่ 

สําหรับการแจ้งยกเลิกการแจ้งออก มีความเส่ียง

ระหว่างลูกจ้างและนายจ้างหรือไม่ 

 
 
 



ลําดับ หลักเกณฑ์ การตรวจ ฐานความเส่ียง 

3 เรืออวนรุนเคยที่มีขนาดมากกว่า 60 GT ขึ้นไป ที่แจ้งออกใน

พ้ืนที่จังหวัดอ่าวไทยตอนบน (ตราด ถึง เพชรบุรี) ที่แจ้งออก

ในช่วง 1 ม.ค.- 30 เม.ย. พ้ืนที่อ่าวไทยตอนล่าง (ประจวบฯ ถึง 

นราธิวาส) ที่แจ้งออกในช่วง 1 เม.ย.-30 ก.ย.  

PO/PI มีความเส่ียงที่เรืออวนรุนเคยจะดัดแปลงเคร่ืองมือ 

ใช้ตาอวนผิดไปจากที่กําหนด เนื่องจากเรือแจ้ง

ออกไปทําการประมงในฤดูที่ไม่ใช่ฤดูเคย เรือมี

ขนาดใหญ่ความคุ้มทุนตํ่า และพ้ืนที่ทําการประมง

อยู่ห่างฝ่ัง 

4 เรืออวนล้อมปลากะตัก ที่มีขนาดเรือ 40 GT ขึ้นไป  มีความ

ยาวอวนมากกว่า 500 เมตร 

PI มีความเส่ียงที่จะทําประมงปลากะตักกลางคืน 

เนื่องจากมีความยาวอวนมาก 

5 ลอบปูได้รับอนุญาตมากกว่า 4,000 ลูก PO มีความเส่ียงเร่ืองจํานวนเคร่ืองมือและขนาดช่องตา

พ้ืนท้องลอบ 

6 เรือที่มีประวัติการบันทึกน้ําหนักสัตว์น้ําใน logbook แตกต่าง

จากนํ้าหนักจริงเกิน 10 % ติดต่อกัน 3 คร้ัง หรือมีความ

คลาดเคล่ือนของชนิดสัตว์น้ําใน logbook กับชนิดสัตว์น้ําขึ้น

ท่าที่พบจริง 

PI มีความเส่ียงที่จะรายงานปริมาณสัตว์น้ําเป็นเท็จ 
หรือไม่รายงาน หรือลักลอบขนถ่าย 

7 เรือประมงท่ีออกทําการประมงต้ังแต่ 20 วันขึ้นไป PI มีความเส่ียงเร่ืองจํานวนวันและสวัสดิภาพลูกเรือ 

เนื่องจากออกไปทําประมงหลายวัน 

8 เรืออวนล้อม ที่มีขนาดเรือ 60 GT ขึ้นไป PO/PI มีความเส่ียงเร่ืองลูกเรือและสวัสดิภาพลูกเรือ 

เนื่องจากใช้ลูกเรือในการออกทําการประมงจํานวน

มาก 

9 เรือคราดหอย PO/PI มีความเส่ียงเร่ืองขนาดของช่องซี่คราด และจํานวน

คราด ที่ไม่ตรงตามกฎหมายกําหนด 

 
กลุ่มเรือเสี่ยง คือเรือที่มีแนวโน้มสูงที่จะทําผิดกฎหมาย หรือเรือที่เคยกระทําความผิดมาแล้วให้พิจารณาเรือ
ที่มาแจ้งเข้า-ออก จากหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หน่ึงจาก 5 หลักเกณฑ์ ดังน้ี และให้จัดเรือเป็นเรือกลุ่มเสี่ยง 

ลําดับ หลักเกณฑ์ การตรวจ ฐานความเส่ียง 

1 ได้รับแจ้งพฤติกรรมเส่ียงจากระบบ VMS Tracking 
**สามารถตรวจสอบได้ในระบบ VMS Tracking ในระบบจะแสดง 
“เรือกลุ่มเส่ียงสูง” แสดงแถบสีส้ม  
 
 

 

PO หรือ PI ตามฐานความเส่ียงที่ระบุในระบบ VMS Tracking 
- ขาดส่งสัญญาน VMS 

- ทําประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง 

- ทําประมงอวนล้อมกะตักในเวลากลางคืน และใช้
ช่องตาอวนท่ีมีขนาดตํ่ากว่า 2.5 ซม. 

- อวนลากเด่ียวจับคู่เป็นอวนลากคู่ 

2 เรือที่แจ้งออกทําการประมงคร้ังแรกหลังส้ินสุดคดี และเรือที่อยู่ใน
ระหว่างดําเนินคดี แต่ไม่รับคําส่ังกักเรือ 

PO เป็นการตรวจสอบหลังจากที่คดีส้ินสุด 

3 เรือที่มีการขึ้นสัตว์น้ํามากกว่าหนึ่งคร้ังในหนึ่งรอบทําการประมง  
และขอแจ้งออกเพ่ือไปขึ้นสัตว์น้ําส่วนที่เหลือ หรือไปทําการประมงต่อ 

PI มีความเส่ียงเร่ืองการขนถ่ายสัตว์น้ํา และหลีกเล่ียง
การตรวจการขึ้นสัตว์น้ํา 

4 เรือปลากะตักที่แจ้ง PO - PI ไม่อยู่ช่วงเวลา 05.00 – 20.00 PI มีความเสี่ยงที่จะทําประมงปลากะตักกลางคืน 
เน่ืองจากช่วงเวลาที่ออกทําการประมงไม่สอดคล้อง
กับพฤติกรรมการทําประมงปลากะตักกลางวัน 

5 เรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ที่มีเจ้าของคนเดียวกัน แจ้งออกในวันเดียวกัน  
และมีเรืออีกลํามีขนาดตํ่ากว่า 30 ตันกรอส 

PO/PI มีความเส่ียงเร่ืองจับคู่ทําประมงอวนลากคู่ 



กลุ่มเรือกระทําผิดกฎหมาย คือ เรือที่อยู่ในระหว่างดําเนินคดีตามกฎหมายพระราชกําหนดการประมง 
เรือประมงที่อยู่ระหว่างการดําเนินคดี หรือการพักใช้ใบอนุญาต ซึ่งจะมีคําสั่งให้กักเรือ ไม่สามารถทําการ
ประมงได้ 

การปรบัลด/เพิ่มการจัดกลุ่มเรือ และความถ่ีในการตรวจสอบ 

ระดับความเสี่ยง เกณฑ์การปรับลด/เพ่ิมระดับ 
ความถ่ีในการตรวจสอบ  

ณ ท่าเทียบเรือ 
กลุ่มเรือปกติ การปรับเพ่ิม: พบรายการท่ีกําหนดไว้ในกลุ่มเฝ้าระวัง อย่างน้อย 1 รอบทําการประมง/เดือน 

(ตรวจทั้ง PO-PI) 
กลุ่มเรือเฝ้าระวัง การปรับลด: หลังตรวจ 2 รอบ (POPI) ติดต่อกันไม่พบ

การกระทําผิด 
การปรับเพ่ิม: พบรายการท่ีกําหนดไว้ในกลุ่มเสี่ยง 

ตรวจ 2 รอบทําการประมงติดต่อกัน  
 
 

กลุ่มเรือเสี่ยง การปรับลด: หลังจากตรวจ 4 ครั้งติดต่อกันไม่พบการ
กระทําความผิด จึงปรับไปกลุ่มเฝา้ระวัง 
การปรับเพ่ิม: มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิด 

ตรวจ 4 รอบทําการประมงติดต่อกัน  
หลังการตรวจ PI 
 

กลุ่มเรือกระทําผิด
กฎหมาย 

การปรับลด: เม่ือคดีเลิกกัน และยกเลิกการกักเรือ ไม่อนุญาตให้ออกทําการประมง 

หมายเหตุ:  

1) สามารถตรวจเรือมากกว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ได้ ตามจํานวนกําลังพล และระยะเวลาที่เหมาะสมของแต่

ละศูนย์ฯ  

2) กรณีเจ้าหน้าที่มีความสงสยั หรือมีข่าวรายงานว่าเรือมีพฤติกรรมที่ควรไปตรวจ ให้เจา้หน้าที่พิจารณาไป

ตรวจได้ตามความเหมาะสม 

3) กรณีมีเรือกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเฝ้าระวังที่มาแจ้งเข้า-ออก มีปริมาณมาก ให้พิจารณาตรวจเรือกลุ่มเสีย่งก่อน
แผนผงัการปรบัลดเรือกลุ่มเสี่ยง 

 

สามารถดาวนโ์หลดเอกสารและแบบฟอรม์การรายงานได้ที่ 
เว็ปไซต์กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง http://www4.fisheries.go.th/ffmd 

 



ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเรือท่ีมีการตรวจเรือ ณ ท่าเทียบเรือ 
1. บันทึกระดับความเสี่ยงของเรือที่ขอเข้าออกทุกลํา ในเมนูหมายเหตุ  รายการ “บันทึกข้อสังเกตของเจ้าหน้าที่
ท่าเรือ/แพปลา” ระบุระดับดังน้ี  “ปกติ” หรือ  “เฝ้าระวัง”  หรือ “เสี่ยง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. สําหรับเรือที่ศูนย์มีการตรวจเรือ ณ ท่าเทียบเรือ ให้ทําเครื่องหมาย ในเมนูรายการตรวจสอบ รายการ
“ตรวจสอบ ณ ท่าเทียบเรือ/แพปลา” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปกติ

√



 
3. เจ้าหน้าที่ศูนย์แนบเอกสาร แบบฟอร์ม ศจร.1 ลงในระบบ ในเมนูเอกสารแนบ รายการ “เอกสารแนบอื่น ๆ”  

 


