
สัญญาจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ 
 

สัญญาเลขท่ี............................................/.................... 
วันที่............เดือน...........................พ.ศ. ........... 

 
สัญญาฉบับนี้ ท าขึ้นระหว่าง กรมประมง โดย...........................................................................ในฐานะ 

ผู้รับมอบอ านาจ ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “กรมประมง” ฝ่ายหนึ่ง 
ข้าพเจ้าชื่อ (นาย/ นาง/ นางสาว)................................................นามสกุล............................................ 

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.....................................................อยู่บ้านเลขท่ี................. ................หมู่ที่................... 
ถนน...................................................ต าบล/แขวง........................ ..................อ าเภอ/เขต.......................................... 
จังหวัด................................................วันออกบัตร.................... ..................บัตรหมดอายุ........................................... 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ...................................................มีส านักงานใหญ่อยู่เลขที่............................................. 
ถนน........................................ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต....................................................... 
จังหวัด............................................................โดย.............. .....................................ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท................................................................................. 
ลงวันที่......................................(และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่................... ............................................................) 
ปรากฏตามส าเนาเอกสาร แนบท้ายสัญญานี้ ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ได้รับใบอนุญาต” ฝ่ายหนึ่ง และ 
ชื่อ (นาย/ นาง/ นางสาว)........................................................นามสกุล..................................................................... 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี............................................................................. ....................................................... 
วันออกบัตร.................................................................................................... ............................................................ 
บัตรหมดอายุ.......................................................................... .................................................................................... 
บัตรประจ าตัวผู้สังเกตการณ์ เลขที่........................................................................................ ..................................... 
วันออกบัตร................................................................................................................... .............................................. 
บัตรหมดอายุ......................................................................... ..................................................................................... 
 

ปรากฏตามส าเนาเอกสาร แนบท้ายสัญญานี้ ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้สังเกตการณ์” อีกฝ่ายหนึ่ง 
ซึ่งคู่สัญญาได้มีข้อตกลงระหว่างกันดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อตกลงจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ 
(๑) กรมประมง ตกลงจัดให้มีผู้สังเกตการณ์เพ่ือประจ าอยู่ในเรือประมง โดยมอบหมาย        

ผู้สังเกตการณ์ จ านวน .................คน 
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(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตตกลงรับผู้สังเกตการณ์ประจ าอยู่ในเรือประมง ตามที่ระบุในผนวก 4  

แนบท้ายสัญญา ระหว่างการท าการประมงหรือการขนถ่ายสัตว์น้ าในทะเล ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๓) ผู้สังเกตการณ์ที่ ได้รับมอบหมาย ยินยอมรับเป็นผู้สังเกตการณ์ประจ าอยู่ ในเรือประมง  

ตามรายละเอียดของระยะเวลา และสถานที่หรือท่าเรือ ที่ระบุในข้อ 8 
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
คู่สัญญาตกลงให้ถือเอาเอกสารที่แนบท้ายสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้ด้วย คือ 
(๑) ผนวก ๑ (หน้าที่ของกรมประมง)...............................................จ านวน...๑....หน้า 
(๒) ผนวก ๒ (หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ควบคุมเรือ) .........จ านวน...๑....หน้า 
(๓) ผนวก ๓ (หน้าที่ของลูกเรือ)......................................... .............จ านวน...๑....หน้า 
(๔) ผนวก ๔ (รายละเอียดของเรือประมง)......................................จ านวน...๑....หน้า 
ข้อ ๓ หน้าที่กรมประมง 
หน้าที่กรมประมงให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน ผนวก ๑ 
ข้อ ๔ อ านาจ หน้าที่ สิทธิ และจรรยาบรรณ ของผู้สังเกตการณ์ 
อ านาจ หน้าที่ สิทธิ และจรรยาบรรณ ของผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามบัญชีแนบ

ท้ายประกาศกรมประมง เรื่อง การก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการฝึกอบรม และการขึ้นทะเบียนเป็น  
ผู้สังเกตการณ์ 

ข้อ ๕ หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ควบคุมเรือ 
หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ควบคุมเรือ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน ผนวก ๒ และให้รวมถึง

หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตในการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมเรือและลูกเรือให้เป็นไปตาม ผนวก ๒ 
และผนวก ๓ และหน้าที่ของผู้ควบคุมเรือในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของลูกเรือให้เป็นไปตามผนวก 3 

ข้อ ๖ ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ประจาอยู่ในเรือประมง 
ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ ในการจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ประจ าอยู่ใน

เรือประมง 
(๑) อัตราค่าจ้าง........................................................... ..............................บาท ต่อวัน 
(............................................................................................................................ .................................) 
โดยจ่ายให้แก่ผู้สังเกตการณ์โดยตรง ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ก าหนดออกจากท่าจนถึงวันที่

ก าหนดเข้าท่า 
(๒) ประกันค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุ ส าหรับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ 

โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ......................................................................................... .......................................................... 
จนถึงวันที.่...................................................................................................................................................................  

(๓) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปและกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ (เช่น ค่าแท็กซี่  ค่าธรรมเนียมตั๋ว
เครื่องบิน ตั๋วโดยสาร ค่าท่ีพัก เป็นต้น) ...................................................................................................................... 
.............................................................................................. ......................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................ ........................................................ 
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รายละเอียดของค่าใช้จ่ายตามข้อ (๑) ถึง (๓) ให้เป็นไปตามท่ีกรมประมงและผู้ได้รับใบอนุญาต
ตกลงกัน 

ข้อ ๗ การจ่ายเงิน 
(1) ขณะท าสัญญาตกลงช าระล่วงหน้า  
      เป็นเงินสด จ านวนเงิน……........………บาท (…………………………………..…...................…) 
      เป็นเช็คของ ธนาคาร…….......................................เช็คเลขที่................................... 

ลงวันที่………….......…………......…จ านวนเงิน……….......……………บาท (…………………………………..….....................….…) 
(2) เมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นและได้รับหนังสือยืนยันจากกรมประมง  
      เป็นเงินสด จ านวนเงิน……........………บาท (…………………………………..…...................…) 
      เป็นเช็คของ ธนาคาร…….......................................เช็คเลขที่................................... 

ลงวันที่………….......…………......…จ านวนเงิน……….......……………บาท (…………………………………..….....................….…) 
 

ข้อ ๘ ข้อก าหนดและเงื่อนไขอ่ืน ๆ 
ข้อก าหนดและเง่ือนไขในสัญญา มีดังนี้ 
(๑) วันที่ก าหนดออกจากท่า....................................................................................................... 
(๒) วันก าหนดจะเข้าท่า.................................. ........................................................................... 
(๓) ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่......................................วัน..........................................เดือน 
(๔) สถานที่/ท่าเรือที่ก าหนด.................................................. .................................................... 
(๕) ข้อก าหนดและเง่ือนไขอ่ืน............................................ ........................................................ 

............................................................................................................................................. ....................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับและทั้งสามฝ่าย

ได้ศึกษาเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญไว้เป็นหลักฐานต่อ
พยาน 

ลงชื่อ……………………………………..กรมประมง 
(………………………………....) 

ลงชื่อ……………………………………..ผู้ได้รับใบอนุญาต 
(…………………………………...) 

ลงชื่อ…………………………..………….ผู้สังเกตการณ์  
(……………………………………) 

ลงชื่อ……………………………………..พยาน 
(……………………………………) 

ลงชื่อ……………………………………..พยาน 
(……………………………………) 

 



 
ผนวก ๑ 

หน้าที่ของกรมประมง 
 

ข้อ ๑ ประสานกับผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ประจ าอยู่ในเรือประมงขณะ
ท าการประมงหรือขนถ่ายสัตว์น้ า 

ข้อ ๒ พิจารณาแผนและรายชื่อเรือประมงที่จะจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ประจ าอยู่ในเรือประมงตามที่  
ผู้ได้รับใบอนุญาตเสนอและพิจารณาอนุมัติคาขอดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน 

ข้อ ๓ มอบหมายและควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้สังเกตการณ์ที่ประจ าอยู่ในเรือประมง  
ที่ระบุไว้ตามผนวก 4 

ข้อ ๔ ประสานการจัดการเกี่ยวกับรายละเอียดการเดินทางและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้สังเกตการณ์ เช่น วันก าหนดออกจากท่า วันก าหนดเข้าท่า ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ สถานที่หรือท่าเรือที่
นัดหมาย วิธีการเดินทาง รายละเอียดจ านวนค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

ข้อ 5 หน้าที่อื่น ๆ .......................................................................................... ..................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 

ข้อ 6 ...................................................................... ............................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ๒ 
หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ควบคุมเรือ 

 
ข้อ ๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ควบคุมเรือต้องยินยอมให้ผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่

บนเรือประมงตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 
ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือเจ้าของเรือ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้สั งเกตการณ์ประจ า

อยู่ในเรือประมงของตน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปและกลับออกจากเรือประมงล า
ดังกล่าวนั้น และประกันค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุส าหรับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จ าเป็น 

ข้อ ๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ควบคุมเรือต้องจัดให้มี 
(๑) อาหาร ที่พัก สุขอนามัยของสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ การอ านวยความสะดวกใน

การรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน 
(๒) ที่ว่างบนสะพานเดินเรือ ห้องควบคุมเรือ หรือบนดาดฟ้าเรือที่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติ

หน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ 
ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ควบคุมเรือต้องอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้

สังเกตการณ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 
(๒) การเข้าไปและใช้สถานที่ และเครื่องมือต่าง ๆ บนเรือประมง ซึ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

รวมทั้งการเข้าไปยังสถานที่ บุคคล และสิ่งของ ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ สะพานเดินเรือ แผนที่การเดินเรือ สัตว์น้ าบนเรือ และพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับการแปรรูป   

ชั่งน้ าหนัก และเก็บรักษาสัตว์น้ า หรือพ้ืนที่อ่ืนใด ตามความเหมาะสม 
๒.๒ บันทึกการท าการประมง สมุดปูมเรือประมง เอกสารต่าง เพ่ือตรวจสอบและท าส าเนา 
๒.๓ เข้าถึงบุคคลบนเรือประมง เครื่องมือท าการประมง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่ 

ผู้สังเกตการณ์ร้องขอ 
๒.๔ เครื่องมือการเดินเรือ และวิทยุโทรคมนาคม หรือการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๕ อนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์ท าการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพการท าการประมงหรือการขนถ่ายสัตว์น้ า 
รวมทั้งแผนที่ บันทึกสัตว์น้ า เครื่องมือท าการประมง และอุปกรณ์ โดยน ารูปหรือฟิล์มถ่ายภาพนั้นออกจากเรือไป
ด้วย 

ข้อ ๖ อนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์น าตัวอย่างและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท าการประมงและการขนถ่าย
สัตว์น้ าออกไปจากเรือประมง 

ข้อ 7 ผู้ได้รับอนุญาต และผู้ควบคุมเรือ ต้องมิให้มีการท าร้าย ขัดขวาง ต่อต้าน จงใจท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่เกินควร แทรกแซง มีอิทธิพล ท าให้เกิดความหวาดกลัว หรือพยายามให้สินบนต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ 

ข้อ 8 อธิบดีกรมประมงหรือรัฐชายฝั่งหรือองค์การระหว่างประเทศอาจมีค าสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
และผู้ควบคุมเรือน าผู้สังเกตการณ์ออกจากเรือประมง ณ เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 

ข้อ 9 อธิบดีกรมประมงหรือรัฐชายฝั่งหรือองค์การระหว่างประเทศอาจมีค าสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
และผู้ควบคุมเรือน าสัตว์น้ าขึ้นท่า ณ เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 

 



ผนวก ๓ 
หน้าที่ของลูกเรือประมง 

 
ข้อ ๑ ลูกเรือต้องไม่ท าร้ายร่างกาย ขัดขวาง ต่อต้าน ท าให้หวาดกลัว มีอิทธิพล หรือแทรกแซงการ

ปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ 
ข้อ ๒ ลูกเรือประมงต้องอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สังเกตการณ์ในการปฏิบัติ

หนา้ที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การใช้สิ่งอ านวยความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ์ วิทยุโทรคมนาคม และเครื่องมือสื่อสาร

บนเรือ ที่จ าเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ ์
(๒) การเก็บตัวอย่าง เคลื่อนย้ายสัตว์น้ า และการเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ บนเรือเพ่ือปฏิบัติ

หนา้ที ่
(๓)  การปฏิบัติหน้าที่บนเรืออย่างปลอดภัย 

ข้อ ๓ ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ควบคุมเรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ๔ 
รายละเอียดเกี่ยวกับเรือประมง 

 
เรือประมงชื่อ ............................................... หมายเลขทะเบียน ..................................................... 

ขนาด ............................. ตันกรอส เครื่องหมายประจ าเรือประมง……………………………………...………………………….
ประเภทของเครื่องมือท าการประมง ........................................................................................................................ 
ใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน้ าไทย เลขที่........................................................................................................ 

ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กรมประมงก าหนด    IOTC เลขที ่......................................................... 
 SIOFA เลขที.่...................................................... 
 รัฐชายฝั่ง เลขที.่.................................................... 

 


