
ศจร.1-ปม/2563 

หนา 1 ของ 2 หนา 
 

แบบฟอรมบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง 

สําหรับพนักงานเจาหนาที่ประมงประจําศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก (ศจร.) 

สวนที่ 1 ขอมูลหนวยปฏิบัติ 

ศูนย :  วันท่ี-เวลา ท่ีตรวจ:                 สถานท่ีตรวจ:  

สวนที่ 2 ขอมูลเรือ 

ช่ือเรือ                                              ทะเบียนเรือ               

ขนาดเรือ                              ตันกรอส เครื่องหมายประจําเรือ               

ประเภทการแจง PO  PI   หมายเลขการแจง               

      VMS Serial #               

      VMS Seal #(MTU)      -         

      VMS Seal #(Cable)      -         

ชนิดเครื่องมือที่จะใชในคร้ังนี้ : เครื่องมือหลัก..................................................................  เคร่ืองมือรอง........................................................... 
สวนที่ 3 การประเมินระดับความเส่ียงจากระบบควบคุม 

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

 

สวนที่ 4 รายการตรวจหนาทา (ใสเคร่ืองหมาย √ ในตาราง)  

สวนที่ 4 รายการตรวจหนาทา (ใสเครื่องหมาย √ ในตาราง) 

ลําดับ รายการตรวจสอบ ตรวจ 
PO / PI 

ผลการตรวจสอบ หมายเหต ุ
(บันทึกเมื่อเลือก ไมผาน หรือ แกไข) ผาน ไมผาน แกไข 

1. ใบอนุญาตประมงพาณิชย      
 1.1 นําใบอนุญาตประมงพาณิชยหรือใบแทนลงเรือ PO & PI     

2. เครื่องมือประมง      
 2.1 คุณลักษณะเครื่องมือเปนไปตามประกาศ กปม. PO & PI    ตรวจและวัดเครื่องมือทําการประมง 
 2.2 ไมมีเครื่องมือประมงอ่ืน หรืออุปกรณที่ดัดแปลงใหทํา

การประมงประเภทอื่นได 
PO & PI     

3. เครื่องหมายประจําเรือ       
 3.1 เครื่องหมายประจําเรือตรงกับใบอนญุาตฯ   PO & PI     
 3.2 เครื่องหมายประจําเรือมีความชัดเจน  PO & PI     
 3.3 เครื่องหมายประจําเรือไมมีรองรอยแกไข  PO & PI     

4. ระบบติดตามเรือ (VMS)      
 4.1 สถานะการสงสัญญาน VMS ณ ทาเทียบเรือ PO & PI     

 4.2 ตําแหนงในระบบตรงกับตําแหนงของเรือจริง PO & PI    เรือที่มีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับ VMS 
 4.3 อุปกรณยึดตรึงปกติ ติดต้ังมั่นคง ไมมีรองรอยแกไข PO & PI    เรือที่มีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับ VMS 

5. หนังสือคนประจําเรือ      
 5.1 ลูกเรือคนไทยมีหนังสือคนประจําเรือ PO & PI    ทวนสอบกับ จนท.จท. 
 5.2 ลูกเรือตางดาวมีหนังสือคนประจําเรือ PO & PI     
 5.3 หนังสือคนประจําเรือของคนตางดาว ระบุชื่อเรือ   

     และนายจาง 
PO & PI    ทวนสอบกับ จนท.กกจ. 

6. สวัสดิภาพและความเปนอยูของคนประจําเรือ      
 6.1 อาหาร น้ําดื่ม สําหรับบริโภคในรอบท่ีออกเรือ PO    อาหาร 250 ก./คน/วัน     น้ํา 3 ล./คน/วัน 
 6.2 มียาและชุดปฐมพยาบาล PO     

 

การตรวจเรือหนาทา 

กอนการตรวจเรือหนาทา 

 



ศจร.1-ปม/2563 

หนา 2 ของ 2 หนา 
 

ลําดับ รายการตรวจสอบ ตรวจ 
PO / PI 

ผลการตรวจสอบ หมายเหต ุ
(บันทึกเมื่อเลือก ไมผาน หรือ แกไข) ผาน ไมผาน แกไข 

7. สมุดบันทึกทาํการประมง (Fishing logbook)      
 7.1 บันทึกขอมูลครบถวน PI     
 7.2 ชนิดและปริมาณสัตวน้ําใน LB สอดคลองกับ 

     ในระวาง และเครื่องมือทําการประมง  
PI    เปดตรวจระวางทุกหอง 

8. มาตรฐานดานสุขอนามยัเรือประมง     ใสเคร่ืองหมาย √ เมื่อตรวจแลว 
 8.1 ตรวจสอบวันหมดอายุ ใบ สร. 3 PO หรือ PI    ผาน = ไมหมดอายุ, ไมผาน = หมดอาย ุ  

 8.2 ตรวจสอบการรักษามาตรฐานดานสุขอนามัยใน
เรือประมง 

PO หรือ PI    ผาน = ไดตามเกณฑที่กําหนด 

ไมผาน = บกพรองตองแจงผูออก สร.3 
9. อ่ืนๆ    
 9.1 บันทึกระวางบรรทุกท้ังหมด / ระวางเก็บสัตวน้ํา PO & PI ……………/…………… ระวาง หองนอน หองเครื่อง หองถือทาย หองไต 

สวนที่ 5 ใหขอสังเกต/ขอเสนอแนะ/เบาะแส/ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับ หน.ชุดตรวจฯ หรือ กับผูประกอบการ/ผูควบคุมเรือ (ไตเรือ) 
เพ่ือใหปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง (ผูประเมินตองระบุขอสังเกตพรอมหลักฐาน) 

ปกติ  ไมปกต ิ  อื่นๆ  (ใสเครื่องหมาย “√”) 

          ระบุ………….............……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….............……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

สวนที่ 6 พนักงานเจาหนาที่ผูตรวจสอบ 
ทวนสอบผลการตรวจกับเจาหนาที่เจาทาและแรงงานผูรวมตรวจแลว        

ทวนสอบผลการตรวจกับขอมูลควบคุมแลว    
  (ใสเครื่องหมาย “√”) 
    (ใสเครื่องหมาย “√” ตามรายการที่ทวนสอบแลว) 

 เครื่องหมายประจําเรือ    VMS Seal #(MTU) 
 เลขที่ใบอนุญาต    VMS Seal #(Cable) 
 หมายเลขการแจง     ผลทวนสอบ VMS และ Logbook จาก FMC 
 VMS Serial #                                              

เรียน หน.ชุดตรวจ   
       เพื่อกรุณาทราบและใหความเห็นชอบผลการตรวจ 

ลงช่ือ     ผูตรวจ        
      (     )    

              ตําแหนง.................................................................               
 ............./................./................      

- เห็นชอบ  / ไมเห็นชอบ ใหดําเนินการ............................................................................................................................................................ 
ลงช่ือ           

      (     )   

ตําแหนง หน.ชุดตรวจ                     
 ........./................./................ 
ขอเสนอแนะ 
1.  หน.ชุดตรวจ ติดตามและกวดขันการบันทึกขอมูลการปฏิบัติเขาสูระบบฯ   

2.      

3.     

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

หลังการตรวจเรือหนาทา 



ศจร.1-จท/2563 

หนา 1 ของ 2 หนา 
 

แบบฟอรมบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง 

สําหรับพนักงานเจาหนาที่เจาทาประจําศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก (ศจร.) 

สวนที่ 1 ขอมูลหนวยปฏิบัติ 

ศูนย :  วันท่ี-เวลา ท่ีตรวจ:                 สถานท่ีตรวจ:  

สวนที่ 2 ขอมูลเรือ เลขทะเบียนเรือ  

ช่ือเรือ                                                . เครื่องหมายประจําเรือ               
ขนาดเรือ                              ตันกรอส เลขท่ีใบอนุญาต               
ประเภทการแจง PO  PI   หมายเลขการแจง               
      VMS Serial #               

ชนิดเครื่องมือที่จะใชในคร้ังนี้ : เครื่องมือหลัก..................................................................  เคร่ืองมือรอง........................................................... 

สวนที่ 3 การประเมินระดับความเส่ียงจากระบบควบคุม 

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

 

สวนที่ 4 รายการตรวจหนาทา (ใสเคร่ืองหมาย √ ในตาราง)  

 

สวนที่ 4 รายการตรวจหนาทา (ใสเครื่องหมาย √ ในตาราง)  

ลําดับ รายการตรวจสอบ 
ตรวจ 

PI / PO 
ผลการตรวจสอบ หมายเหต ุ

(บันทึกเมื่อเลือก ไมผาน หรือ แกไข) ผาน ไมผาน แกไข 
1. รูปพรรณเรือ      
 1.1 อัตลักษณเรือถูกตอง ชัดเจน PO     

2. อุปกรณความปลอดภยั      
 2.1 มีพวงชูชีพตามขอบังคับการตรวจเรือ PO     
 2.2 มีถังดับเพลิงตามขอบังคับการตรวจเรือ มี กําลังดันระดับ

ใชงาน 
PO     

 2.3 มีเสื้อชูชีพใหทุกคนท่ีอยูในเรือครบถวน PO & PI     
3. คนประจําเรือ      
 3.1 มีรายชื่อคนประจําเรือ (LR) ไวบนเรือ PO & PI    *** ทวนสอบกับ จนท.ปม. และจดัหางาน 
 3.2 ลูกเรือคนไทยมีหนังสือคนประจําเรือ  PO & PI     

**** ใชระบบ Face Scan System เปนเครื่องมือในการทวนสอบ ในกรณีที่สญัญาณ Internet ขัดของ หรือ แสงสวางไมเพียงพอใหทาํการ 
ทวนสอบขอมูลในระบบ Single Window 4 Fishing Fleet   

 

 

 

 

 

การตรวจเรือหนาทา 

  

กอนการตรวจเรือหนาทา 



ศจร.1-จท/2563 

หนา 2 ของ 2 หนา 
 

 

สวนที่ 5 ใหขอสังเกต/ขอเสนอแนะ/เบาะแส/ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับ หน.ชุดตรวจฯ หรือ กับผูประกอบการ/ผูควบคุมเรือ (ไตเรือ) 
เพ่ือใหปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง (ผูประเมินตองระบุขอสังเกตพรอมหลักฐาน) 

ปกติ  ไมปกต ิ  อื่นๆ  (ใสเครื่องหมาย “√”) 

          ระบุ………….............……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….............……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

สวนที่ 6 พนักงานเจาหนาที่ผูตรวจสอบ 

ทวนสอบผลการตรวจกับเจาหนาที่ประมงและแรงงานผูรวมตรวจแลว        

 
  (ใสเครื่องหมาย “√”) 

 

เรียน หน.ชุดตรวจ   
       เพื่อกรุณาทราบและใหความเห็นชอบผลการตรวจ 

ลงช่ือ     ผูตรวจ        
      (     )    

              ตําแหนง.................................................................               
 ............./................./................      
- เห็นชอบ  / ไมเห็นชอบ ใหดําเนินการ............................................................................................................................................................ 

ลงช่ือ           

      (     )   
ตําแหนง หน.ชุดตรวจ                     

 ........./................./................ 
ขอเสนอแนะ 
1.  หน.ชุดตรวจ ติดตามและกวดขันการบันทึกขอมูลการปฏิบัติเขาสูระบบฯ   
2.      
3.     

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

หลังการตรวจเรือหนาทา 



ศจร.1-รง/2563 

หนา 1 ของ 3 หนา 
 

แบบฟอรมบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง 

สําหรับพนักงานเจาหนาที่แรงงาน (กสร. และ กกจ.) ประจําศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก (ศจร.) 

สวนที่ 1 ขอมูลหนวยปฏิบัติ 

ศูนย :  วันท่ี-เวลา ท่ีตรวจ: สถานท่ีตรวจ:  

สวนที่ 2 ขอมูลเรือ 

ช่ือเรือ                                            . เครื่องหมายประจําเรือ               
ขนาดเรือ                             ตันกรอส เลขท่ีใบอนุญาต               
ประเภทการแจง PO  PI   หมายเลขการแจง      -         
      VMS Serial #      -         

ชนิดเครื่องมือที่จะใชในคร้ังนี้ : เครื่องมือหลัก..................................................................  เคร่ืองมือรอง........................................................... 

สวนที่ 3 การประเมินระดับความเส่ียงจากระบบควบคุม 

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

 

สวนที่ 4 รายการตรวจหนาทา (ใสเคร่ืองหมาย √ ในตาราง)  

 

สวนที่ 4 รายการตรวจหนาทา (ใสเครื่องหมาย √ ในตาราง) 

ลําดับ รายการตรวจสอบ ตรวจ 
PO / PI 

ผลการตรวจสอบ หมายเหต ุ
(บันทึกเมื่อเลือก ไมผาน หรือ แกไข) ผาน ไมผาน แกไข 

1. การใชแรงงานผิดกฎหมาย       
 1.1 ลูกจางทุกคนอายุไมต่ํากวา 18 ป PO & PI    ทวนสอบกับ จนท.ปม. และ จนท.จท. 
 1.2 คนตางดาวมีใบอนุญาตทํางาน PO & PI    ทวนสอบกับ จนท.ปม. (seabook) 

2. การจัดสวัสดิการและความเปนอยูของคนประจําเรือ      
 2.1 อาหาร น้าํด่ืม สําหรับบริโภคในรอบการออกเรือ PO    ทวนสอบกับ จนท.ปม. 
 2.2 มียาและชุดปฐมพยาบาล PO    ทวนสอบกับ จนท.ปม. 

3. การ รับ/จาย คาจาง      
 3.1 ตรวจการ รับ/จาย คาจาง  PO & PI    สัมภาษณ สัญญาจาง หลักฐานการจาย ฯลฯ 
 3.2 สัมภาษณแรงงานตามแบบบันทกึการสัมภาษณ PO & PI    บันทึกการสัมภาษณทุกครั้งไวในระบบออนไลนกรมฯ 

4. การจัดเวลาพักใหแกลูกจางบนเรือประมง      
 การจัดเวลาพัก ไมนอยกวา 10 ชม. ใน 24 ชม. และ 

ไมนอยกวา 77 ชม. ในระยะเวลาการทาํงาน 7 วัน  
PI 

   สอบทานชวงเวลาพักกบั LB  
(รายงานการทาํการประมง) 

 
สวนที่ 5 ขอสังเกตเพ่ิมเติม รวมถึงเบาะแสการกระทําความผิดอื่น 
5.1 รายการตรวจสอบประกอบการสัมภาษณแรงงานตามขอ 3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจแรงงาน  
      ตารางที่ 1 ขอบงช้ีการละเมิดแรงงาน (ใสเครื่องหมาย √ ในชองพบ หรือไมพบ) 

ลําดับ รายการตรวจสอบขอบงชี้การละเมิดแรงงาน 
ผลการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ
พบ ไมพบ 

1. นายจางจางเด็กอายุต่าํกวา 18 ปใหทาํงานบนเรือประมง    
2. เวลาพัก 

การตรวจเรือหนาทา 

กอนการตรวจเรือหนาทา 

  



ศจร.1-รง/2563 

หนา 2 ของ 3 หนา 
 

ลําดับ รายการตรวจสอบขอบงชี้การละเมิดแรงงาน 
ผลการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ
พบ ไมพบ 

(1) นายจางไมจัดใหลูกจางมีเวลาพัก     
(2) นายจางจัดเวลาพกัใหลูกจางไมถูกตอง    
(3) นายจางไมจัดทําหลักฐานเวลาพัก     

3. สัญญาจาง 
 (1) นายจางไมจัดทําสัญญาจางเปนหนังสือ    
 (2) นายจางไมมอบสัญญาจางใหลูกจาง    

(3) นายจางจัดทําสัญญาจางไมเปนตามแบบที่อธบิดีประกาศกําหนด    
4. ไมนําลูกจางไปรายงานตัว    
5. ทะเบียนลูกจาง (กรณีนายจางมีลูกจาง ๑๐ คนขึ้นไป)    
 (1) ไมจัดทําทะเบียนลูกจาง    
 (2) ไมจัดเก็บทะเบียนลูกจางไว ณ สถานท่ีทํางานของลูกจาง    
 (3) ทะเบียนลูกจางไมเปนตามแบบที่อธบิดีประกาศกาํหนด    
 (4) ไมแจงการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนลูกจาง     

6. คาจางและคาทํางานในวันหยุด 
(1) นายจางไมจัดทําเอกสารเกีย่วกับการจายคาจางและคาทํางานในวันหยุด    
(2) นายจางไมจัดใหลูกจางลงลายมือชือ่ในเอกสารเกี่ยวกับการจายคาจางและคาทํางานในวันหยุด    
(3) นายจางจายคาจางและคาทํางาน ในวันหยุดไมถูกตอง    
(4) นายจางจายคาจางและคาทํางาน ในวันหยุดไมตรงตามกําหนดเวลา    
(5) นายจางจายเงินสวนแบงตามมูลคาสัตวน้ําที่จับไดไมตรงตามกําหนดเวลา    
(6) นายจางไมไดกําหนดคาจางใหลูกจางเปนรายเดือน    
(7) ลูกจางไดรับคาจางนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ํา    
(8) นายจางใหลูกจางออกคาใชจายในการโอนเงินเขาบัญชีลูกจาง    
(9) นายจางหักคาจางลูกจางโดยไมเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด    
(10) นายจางไมจายคาจางและคาทํางานในวันหยุดใหลูกจางผานบัญชธีนาคารของลูกจาง    

7. วันหยุดประจาํป 
(1) นายจางไมจัดใหลูกจางมีวันหยุดประจําป    
(2) นายจางไมไดรับคาทํางานในวันหยุด หรือ ไดรับคาทํางานในวันหยุดนอยกวาทีกฎหมายกําหนด    

8. นายจางไมจายคาจางในวันลาปวย    
9. เอกสาร (เอกสารประจาํตัวบุคคล บญัชีธนาคาร บัตรเอทีเอ็ม เปนตน) 

(1) นายจางเรียกเก็บเอกสารประจาํตัวบุคคลของลูกจางไวเปนหลักประกันการทํางาน    
(2) ลูกจางไมสามารถเขาถึงเอกสารได    

 ตารางที่ 2 เบาะแสการกระทําผดิอื่น เชน การคามนุษยดานแรงงาน (ใสเครื่องหมาย √ ในชองพบ หรือไมพบ) 

ลําดับ รายการตรวจสอบเบาะแสการกระทําผิดอ่ืน  
ผลการตรวจสอบ ชื่อหนวยงาน 

ที่ประสาน 
ใหดําเนินการ พบ ไมพบ 

1. ถูกปฏิบัตอิันมีลักษณะถกูจัดหา ซ้ือ ขาย จาํหนาย พามาจาก สงไปยังที่ใดหนวงเหน่ียว กักขัง จัดให
อยูอาศัย รับไว 

   

2. ถูกปฏิบัติดวยวิธีขมขู ใชกาํลังบังคับ ลักพาตัว ฉอฉล หลอกลวงใชอํานาจโดยมิชอบ                    
โดยใหเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นแกผูปกครองหรือผูดูแลใหความยินยอมแกผูกระทําความผิด       
ในการแสวงหาประโยชนจากบุคคลท่ีตนดูแล 

   

3. ถูกกระทําโดยมีวัตถุประสงค เพื่อเอาคนลงเปนทาส เพื่อบังคับใชแรงงานหรือบริการ                     
เพื่อการอื่นใดที่คลายคลึงกันอันเปนการขูดรีดบุคคล 
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5.2 สรุปผลการตรวจแรงงาน (ใสเครื่องหมาย √ ในวงกลม)  O ปกติ  O ไมปกติ           
5.3 การดําเนินการ (ใสเครื่องหมาย √ ในวงกลม พรอมระบรุายละเอียดในชองวาง) 
     O ออกคําสั่ง เลขท่ี....../....... ลงวนัท่ี..………เดือน.....................พ.ศ. .............. เรื่อง O เวลาพัก  O สญัญาจาง O การรายงานตัว  
 O ทะเบียนลูกจาง O เอกสารการจายคาจาง/คาทํางานในวันหยุด O การจายคาจาง/คาทํางานในวันหยุด O อื่นๆ ระบุ......................              
เพื่อใหนายจางปฏิบัติใหถูกตอง ภายใน......วัน เนื่องจาก....................................................................................................……………………............. 
     O ไมสามารถออกคําสั่งได เน่ืองจากระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานใหดําเนินการ O ดําเนินคดีเปรียบเทียบ  
     O ดําเนินคดีทางพนักงานสอบสวน มีรายละเอียดตามหนังสือท่ี……......../.…...….. ลงวันท่ี..………เดือน.....................พ.ศ. ................. 
     เรื่อง........................................................................................................................................................................................... 
     เนื่องจาก.................................................................................................……………………................................................................................... 
หมายเหตุ: กรณีมีการออกคําสั่งและดําเนินคดีใหบันทึกในระบบการตรวจแรงงานประมงทะเล ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

 

สวนที่ 6 พนักงานเจาหนาที่ผูตรวจสอบ  
- ทวนสอบผลการตรวจกับเจาหนาท่ีเจาทาและเจาหนาที่ประมงผูรวมตรวจแลว    (ใสเครื่องหมาย √ ในตาราง) 

- ใหขอสังเกต/ขอเสนอแนะ/เบาะแส/ขอมลูขาวสารท่ีเปนประโยชนกับ หนชุดตรวจฯ หรือ กับผูประกอบการ/ผูควบคุมเรือ (ไตเรือ) เพื่อให
ปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง (ผูประเมินตองระบุขอสังเกตพรอมหลักฐาน) 

เรียน หน.ชุดตรวจ 
เพื่อกรุณาทราบและใหความเห็นชอบผลการตรวจ 
 

ลงช่ือ     ผูตรวจ  ลงช่ือ     ผูตรวจ 
                    (                            )                             (                            )   

         ตําแหนง.................................................................                 ตําแหนง................................................................. 
                       ............./................./................                    ............./................./................   
 
          ลงช่ือ                                                       ผูประสานงานดานภาษา 
               (                                                       ) 
                           .........../................./................ 
 
- เห็นชอบ  / ไมเห็นชอบ ใหดําเนินการ............................................................................................................................................................ 

ลงช่ือ        

      (     )   
ตําแหนง หน.ชุดตรวจ 

 ........./................./................ 
ขอเสนอแนะ 
1. หน.ชุดตรวจ ติดตามและกวดขันการบันทึกขอมูลการปฏิบัติเขาสูระบบฯ   
2.     
3.     

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

หลังการตรวจเรือหนาทา 


