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แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง 

ส าหรับพนักงานเจ้าหนา้ที่แรงงาน (กสร. และ กกจ.) ประจ าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (ศจร.) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยปฏิบัติ 

ศูนย์ :  วันที่-เวลา ที่ตรวจ: สถานที่ตรวจ:  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเรอื 

ชื่อเรือ                                            . เคร่ืองหมายประจ าเรือ               
ขนาดเรือ                             ตันกรอส เลขที่ใบอนุญาต               
ประเภทการแจ้ง PO  PI   หมายเลขการแจ้ง      -         
      VMS Serial #      -         

ชนิดเครื่องมือที่จะใช้ในครั้งน้ี : เครื่องมือหลัก..................................................................  เครื่องมือรอง........................................................... 

ส่วนที่ 3 การประเมินระดับความเสี่ยงจากระบบควบคุม 

เหตุผลสั่งตรวจ (จนท.กปม.)                                                   เหตุผลความเสี่ยง (จนท.กปม.) 

 

ส่วนที่ 4 รายการตรวจหน้าท่า (ใส่เครื่องหมาย √ ในตาราง)  

 

ส่วนที่ 4 รายการตรวจหน้าท่า (ใส่เครื่องหมาย √ ในตาราง) 

ล าดับ รายการตรวจสอบ 
ตรวจ 

PO / PI 
ผลการตรวจสอบ หมายเหตุ 

(บันทึกเมื่อเลือก ไม่ผ่าน หรือ แก้ไข) ผ่าน ไม่ผ่าน แก้ไข 
1. การใช้แรงงานผดิกฎหมาย       
 1.1 ลูกจ้างทุกคนอายุไม่ต่ ากว่า 18 ป ี PO & PI    ทวนสอบกับ จนท.ปม. และ จนท.จท. 
 1.2 คนต่างด้าวมีใบอนุญาตท างาน PO & PI    ทวนสอบกับ จนท.ปม. (seabook) 

2. การจัดสวัสดกิารและความเป็นอยู่ของคนประจ าเรือ      
 2.1 อาหาร น้ าด่ืม ส าหรับบริโภคในรอบการออกเรือ PO    ทวนสอบกับ จนท.ปม. 
 2.2 มียาและชุดปฐมพยาบาล PO    ทวนสอบกับ จนท.ปม. 

3. การ รบั/จ่าย ค่าจ้าง      
 3.1 ตรวจการ รับ/จ่าย ค่าจ้าง  PO & PI    สัมภาษณ์ สัญญาจ้าง หลักฐานการจ่าย ฯลฯ 
 3.2 สัมภาษณ์แรงงานตามแบบบันทึกการสัมภาษณ์ PO & PI    บันทึกการสัมภาษณ์ทุกคร้ังไว้ในระบบออนไลน์กรมฯ 

4. การจัดเวลาพักให้แก่ลูกจ้างบนเรือประมง      
 การจัดเวลาพัก ไม่น้อยกว่า 10 ชม. ใน 24 ชม. และ 

ไม่น้อยกว่า 77 ชม. ในระยะเวลาการท างาน 7 วัน  
PI 

   สอบทานช่วงเวลาพักกับ LB  
(รายงานการท าการประมง) 

 
ส่วนที่ 5 ข้อสังเกตเพิ่มเติม รวมถึงเบาะแสการกระท าความผิดอื่น 
5.1 รายการตรวจสอบประกอบการสัมภาษณ์แรงงานตามข้อ 3 เพือ่เพิ่มประสทิธิภาพการตรวจแรงงาน  
      ตารางที่ 1 ข้อบ่งชี้การละเมิดแรงงาน (ใส่เครื่องหมาย √ ในช่องพบ หรือไม่พบ) 

ล าดับ รายการตรวจสอบขอ้บ่งชี้การละเมิดแรงงาน 
ผลการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 
พบ ไม่พบ 

1. นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีให้ท างานบนเรือประมง    
2. เวลาพัก 

(1) นายจ้างไม่จัดให้ลูกจ้างมีเวลาพัก     
(2) นายจ้างจัดเวลาพักให้ลูกจ้างไมถู่กต้อง    
(3) นายจ้างไม่จัดท าหลักฐานเวลาพัก     

3. สัญญาจ้าง 
 (1) นายจ้างไม่จัดท าสัญญาจ้างเป็นหนังสือ    
 (2) นายจ้างไม่มอบสัญญาจ้างให้ลูกจ้าง    

การตรวจเรือหน้าท่า 

ก่อนการตรวจเรือหน้าท่า 
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ล าดับ รายการตรวจสอบขอ้บ่งชี้การละเมิดแรงงาน 
ผลการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 
พบ ไม่พบ 

(3) นายจ้างจัดท าสัญญาจ้างไม่เป็นตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด    
4. ไม่น าลูกจ้างไปรายงานตัว    
5. ทะเบียนลูกจ้าง (กรณีนายจ้างมีลูกจ้าง ๑๐ คนขึ้นไป)    
 (1) ไม่จัดท าทะเบียนลูกจ้าง    
 (2) ไม่จัดเก็บทะเบียนลูกจ้างไว้ ณ สถานที่ท างานของลูกจ้าง    
 (3) ทะเบียนลูกจ้างไม่เป็นตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด    
 (4) ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนลูกจ้าง     

6. ค่าจ้างและค่าท างานในวันหยุด 
(1) นายจ้างไม่จัดท าเอกสารเก่ียวกับการจ่ายค่าจ้างและค่าท างานในวันหยุด    
(2) นายจ้างไม่จัดให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในเอกสารเก่ียวกับการจ่ายค่าจ้างและค่าท างานในวันหยุด    
(3) นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าท างาน ในวันหยุดไม่ถูกต้อง    
(4) นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าท างาน ในวันหยุดไม่ตรงตามก าหนดเวลา    
(5) นายจ้างจ่ายเงินส่วนแบ่งตามมูลค่าสัตว์น้ าที่จับได้ไม่ตรงตามก าหนดเวลา    
(6) นายจ้างไม่ได้ก าหนดค่าจ้างให้ลูกจ้างเป็นรายเดือน    
(7) ลูกจ้างได้รับค่าจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ า    
(8) นายจ้างให้ลูกจ้างออกค่าใช้จ่ายในการโอนเงินเข้าบัญชีลูกจ้าง    
(9) นายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้างโดยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด    
(10) นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและค่าท างานในวันหยุดให้ลูกจ้างผ่านบญัชีธนาคารของลูกจ้าง    

7. วันหยุดประจ าปี 
(1) นายจ้างไม่จัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจ าปี    
(2) นายจ้างไม่ได้รับค่าท างานในวันหยุด หรือ ได้รับค่าท างานในวันหยุดน้อยกว่าทีกฎหมายก าหนด    

8. นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วย    
9. เอกสาร (เอกสารประจ าตัวบุคคล บัญชีธนาคาร บัตรเอทีเอ็ม เปน็ต้น) 

(1) นายจ้างเรียกเก็บเอกสารประจ าตัวบุคคลของลูกจ้างไว้เป็นหลกัประกันการท างาน    
(2) ลูกจ้างไม่สามารถเข้าถึงเอกสารได้    

 ตารางที่ 2 เบาะแสการกระท าผิดอื่น เช่น การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ใส่เครื่องหมาย √ ในช่องพบ หรือไม่พบ) 

ล าดับ รายการตรวจสอบเบาะแสการกระท าผิดอื่น  
ผลการตรวจสอบ ชื่อหน่วยงาน 

ท่ีประสาน 
ให้ด าเนินการ พบ ไม่พบ 

1. ถูกปฏิบัติอันมีลักษณะถูกจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจาก ส่งไปยังที่ใดหน่วงเหน่ียว กักขัง จัดให้
อยู่อาศัย รับไว้ 

   

2. ถูกปฏิบัติด้วยวิธีข่มขู่ ใช้ก าลังบังคบั ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวงใชอ้ านาจโดยมิชอบ                    
โดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท าความผิด           
ในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล 

   

3. ถูกกระท าโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเอาคนลงเป็นทาส เพื่อบังคับใช้แรงงานหรือบริการ                     
เพื่อการอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล 

   

 

 

5.2 สรุปผลการตรวจแรงงาน (ใส่เครื่องหมาย √ ในวงกลม)  O ปกติ  O ไม่ปกติ           
5.3 การด าเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √ ในวงกลม พร้อมระบุรายละเอียดในช่องว่าง) 
     O ออกค าสั่ง เลขที่....../....... ลงวันที่..………เดือน.....................พ.ศ. .............. เรื่อง O เวลาพัก  O สัญญาจ้าง O การรายงานตัว  
 O ทะเบียนลูกจ้าง O เอกสารการจ่ายค่าจ้าง/ค่าท างานในวันหยุด O การจ่ายค่าจ้าง/ค่าท างานในวันหยุด O อื่นๆ ระบุ......................              
เพ่ือให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้อง ภายใน......วัน เน่ืองจาก............................................................................. .......................……………………............. 
     O ไม่สามารถออกค าสั่งได้ เน่ืองจากระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้ด าเนินการ O ด าเนินคดีเปรียบเทียบ  
     O ด าเนินคดีทางพนักงานสอบสวน มรีายละเอียดตามหนังสือที่……......../.…...….. ลงวันที่..………เดือน.....................พ.ศ. ................. 
     เรื่อง...................................................................................................................................................................................... ..... 
     เน่ืองจาก.................................................................................................……………………................................................................................... 
หมายเหตุ: กรณีมีการออกค าสั่งและด าเนินคดีให้บันทึกในระบบการตรวจแรงงานประมงทะเล ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
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ส่วนที่ 6 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 
ทวนสอบผลการตรวจกับเจ้าหน้าที่เจ้าท่าและเจ้าหน้าที่ประมงผู้ร่วมตรวจแล้ว 
 

 (ใส่เครื่องหมาย √ ในตาราง) 

เรียน หน.ชุดตรวจ 
เพ่ือกรุณาทราบและให้ความเห็นชอบผลการตรวจ 

ลงชื่อ     ผู้ตรวจ  ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 
                    (                            )                             (                            )   

         ต าแหน่ง.................................................................                 ต าแหน่ง................................................................. 
                       ............./................./................                    ............./................./................   
- เห็นชอบ  / ไม่เห็นชอบ ให้ด าเนินการ............................................................................................................................. ............................... 

ลงชื่อ        

      (     )   
ต าแหน่ง หน.ชุดตรวจ 

 ........./................./................ 
ข้อเสนอแนะ 
1. หน.สนง. ติดตามและกวดขันการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติเข้าสู่ระบบฯ และการรายงานผลการปฏิบัติให้ ศรชล.เขต   
2.     
3.     

 หน.ศจร.                     
  ........./................./................ 

หลังการตรวจเรือหน้าท่า 




