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ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  การกําหนดคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการฝึกอบรม  และการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สังเกตการณ์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๐  วรรคสองและวรรคสาม  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  กรมประมง  มีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการ  
จัดให้มีการฝึกอบรมผู้สังเกตการณ์  กํากับดูแล  และควบคุมมาตรฐานการฝึกอบรมและการปฏิบัติหน้าที่  
ประสานและจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ประจําอยู่ในเรือประมง  รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง 
และน่าเชื่อถือ  เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านวิทยาศาสตร์  การบริหารจัดการ  และการติดตามการปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ 

ข้อ ๒  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าฝึกอบรม 
(๑) สําเร็จการศึกษาด้านการประมง  ชีววิทยาทางทะเล  วิทยาศาสตร์ทางทะเล  หรือสาขา 

ที่เก่ียวข้อง  หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในทะเล  หรือประสบการณ์ที่เก่ียวข้องที่เป็นประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าหกเดือน 

(๒) เพศชาย 
(๓) ว่ายน้ําได้ 
(๔) เป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายและจิตใจที่เหมาะสม  พร้อมใบรับรองการตรวจสุขภาพตามแบบ 

ที่กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  กรมประมง  กําหนด 
(๕) สามารถปฏิบัติหน้าที่บนเรือประมงด้วยตนเองได้เป็นเวลานาน 
(๖) มีทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์  สถิติเบ้ืองต้น  และการใช้คอมพิวเตอร์ 
(๗) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  หรือภาษาต่างประเทศอื่นที่ เป็นประโยชน์ 

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
(๘) จะต้องไม่ใช่บุคคลที่มีหน้าที่อื่นใดในเรือประมง  หรือเก่ียวข้องกับกิจการด้านธุรกิจ 

การประมง  ซึ่งส่งผลต่อจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ 
(๙) ยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาประกัน  หรือสัญญาชดใช้เงินคืน  ที่กรมประมงกําหนด 
ทั้งนี้  ขั้นตอนการประกาศรับสมัคร  และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม   

ให้เป็นไปตามประกาศและเงื่อนไข  ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  กรมประมง 
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรม  หลักสูตรการฝึกอบรมและหลักเกณฑ์การประเมิน

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ให้เป็นไปตามบัญชี  ๑  แนบท้ายประกาศน้ี 
ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้สังเกตการณ์ 
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(๑) สําเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมและผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  
ตามข้อ  ๓ 

(๒) มีประสบการณ์ในการติดตามการทําการประมงและการขนถ่ายสัตว์น้ํา  ตามเกณฑ์การประเมิน
ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  กรมประมง 

(๓) ต้องปฏิบัติตามอํานาจ  หน้าที่  สิทธิ  และจรรยาบรรณของผู้สังเกตการณ์ตามบัญชี  ๒  
แนบท้ายประกาศนี้ 

(๔) ต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่อื่นบนเรือนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สังเกตการณ์   
และสามารถอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ 

(๕) ยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาประกัน  หรือสัญญาชดใช้เงินคืน  ที่กรมประมงกําหนด 
ข้อ ๕ การข้ึนทะเบียนผู้สังเกตการณ์ 
(๑) ให้อธิบดีกรมประมงประกาศการข้ึนทะเบียนและออกบัตรประจําตัวสําหรับผู้ซึ่งได้รับ 

การแต่งตั้งให้เป็นผู้สังเกตการณ์ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 
(๒) บัตรประจําตัวผู้สังเกตการณ์  ให้มีอายุสามปีนับแต่วันออกบัตร 
(๓) ให้กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  กรมประมง  จัดการฝึกอบรมทบทวนความรู้   

และประเมินความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  ให้แก่ผู้สังเกตการณ์เป็นประจํา  ก่อนการต่ออายุ
บัตรประจําตัว 

(๔) ให้อธิบดีกรมประมงพิจารณาต่ออายุบัตรประจําตัว  โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่ 
(๕) ในกรณีที่ผู้สังเกตการณ์ไม่ปฏิบัติตามอํานาจ  หน้าที่  สิทธิ  และจรรยาบรรณของผู้สังเกตการณ์  

ตามบัญชีท้ายประกาศ  ๒  ให้อธิบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
ขอ้ ๖ ให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมก่อนที่ประกาศฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับเป็นผู้มีสิทธิในการข้ึนทะเบียน

และแต่งตั้งเป็นผู้สังเกตการณ์  ตามประกาศฉบับนี้ด้วย   
ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

วิมล  จันทรโรทัย 
อธิบดีกรมประมง 



หลักสูตรการฝึกอบรมและหลักเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของผู้สังเกตการณ์ 

 
  ข้อ ๑ อ ำนำจหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ จรรยำบรรณ ของผู้สังเกตกำรณ์ และควำมรับผิดชอบ
ของผู้ได้รับใบอนุญำตให้ท ำกำรประมงนอกน่ำนน  ำไทย  
  ข้อ ๒ กรอบโครงสร้ำงด้ำนกฎหมำยและนโยบำย 
            (๑) ด้ำนตรำสำรระหว่ำงประเทศ  
          ๑.๑ ตรำสำรระหว่ำงประเทศด้ำนกำรประมง  
        ๑.๒ มำตรกำรอนุรักษ์และกำรจัดกำรประมงขององค์กำรระหว่ำงประเทศ 
ซึ่งประเทศไทยมีฐำนะเป็นประเทศสมำชิก และเป็นประเทศซึ่งมิใช่สมำชิกแต่ให้ควำมร่วมมือ 
           (๒) ด้ำนกฎหมำยภำยใน 
         ๒.๑ พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
        ๒.๒ กฎกระทรวง ประกำศกระทรวง ประกำศกรมประมง และกฎหมำยอื่น
ท่ีเกี่ยวข้อง 
           (๓) ด้ำนนโยบำยกำรประมงท่ีเกี่ยวข้อง 
  ข้อ ๓ กำรจัดกำรประมง 
  ข้อ ๔ กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยก่อนกำรปฏิบัติงำนในทะเล 
  ข้อ ๕ เรือประมงและเครื่องมือท ำกำรประมง 
        (๑) รำยละเอียดท่ัวไปเกี่ยวกับเรือ และเครื่องหมำยของเรือประมง 
           (๒) กำรจ ำแนกและกำรท ำเครื่องหมำยเครื่องมือท ำกำรประมง เช่น เครื่องมือประมง
เบ็ดรำวปลำทูน่ำ เครื่องมือประมงอวนลำก เครื่องมือประมงอวนล้อมจับ 
    (๓) ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอุปกรณ์และกำรท ำงำนของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
บนเรือ 

ข้อ ๖ ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเดินเรือและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
         (๑) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเดินเรือ เช่น กำรหำต ำบลท่ีของเรือ กำรอ่ำนและกำรสร้ำง
เส้นทำงกำรเดินเรือ 
        (๒) ควำมรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยำ และสมุทรศำสตร์  
        (๓) กฎระเบียบด้ำนกำรเดินเรือ เช่น กำรป้องกันมลภำวะจำกเรือ 

ข้อ ๗ ควำมรู้และทักษะด้ำนกำรใช้วิทยุโทรคมนำคม 
ข้อ ๘ ควำมรู้พื นฐำนเกี่ยวกับกำรด ำรงชีพและควำมปลอดภัยบนเรือ 
       (๑) เทคนิคและกำรฝึกปฏิบัติในกำรป้องกันและดับไฟ  
       (๒) เทคนิคและกำรฝึกปฏิบัติกำรด ำรงชีพในทะเล  
       (๓) หลักกำรปฐมพยำบำลเบื องต้นและกำรฝึกปฏิบัติ  
       (๔) ควำมปลอดภัยบนเรือ 

  ข้อ ๙ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และเทคนิคกำรเก็บตัวอย่ำง 
         (๑) รูปแบบ และวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
          (๒) ประเภทข้อมูลท่ีต้องเก็บรวบรวม เช่น ข้อมูลเรือและกำรประมง ข้อมูลทำง
ชีววิทยำ 
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        (๓) กำรใช้เครื่องมือดิจิตอลในกำรบันทึกข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ำยภำพ   

 (๔) เทคนิคกำรตรวจสอบข้อมูล ควำมถูกต้องของสมุดบันทึกกำรท ำกำรประมง 
          (๕) เทคนิคกำรเก็บตัวอย่ำงทำงชีววิทยำ เช่น กำรเก็บกระดูกหู กำรเก็บตัวอย่ำงใน
กระเพำะอำหำร  
        (๖) กำรจ ำแนกชนิดพันธุ์สัตว์น  ำ 
          (๗) กำรวัดขนำดและกำรช่ังน  ำหนักสัตว์น  ำ 
        (๘) เทคนิคกำรสังเกตปฏิสัมพันธ์ของกำรท ำกำรประมงกับสัตว์ทะเล เช่น สัตว์เลี ยงลูก
ด้วยนม นก และเต่ำ 
         (๙) รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจับและกำรลงแรงประมง 
  ข้อ ๑๐ กำรบันทึกข้อมูลและรำยงำน 
            (๑) แบบฟอร์มและแบบรำยงำนตำมมำตรฐำนขององค์กำรระหว่ำงประเทศ 
             (๒) แบบฟอร์มและแบบรำยงำนของ กรมประมง 
            (๓) วิธีกำรสรุปรำยงำนด้วยวำจำ 
            (๔) วิธีกำรเขียนรำยงำน  

ข้อ ๑๑ กำรฝึกปฏิบัติหน้ำท่ีผู้สังเกตกำรณ์บนเรือ  
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน………………………………..……หมำยเลขหนังสือเดินทำง………………………………… 
Thai National Identification Number          Passport Number 

ชื่อตัวและชื่อสกุล............................................................................... 
Name……………..……………. Last name……….………………………..... 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวผู้สังเกตกำรณ์กำรขนถ่ำยสัตว์น  ำ 
TranshipmentObserver Identification Number 
T……………………………………………………………………………………………………... 
…………………………   ………………………… 
วันที่ออกบตัร       ………………………………………….                             วันบตัรหมดอำย ุ  ….....………………..………………… 
…………………………                     อธบิดกีรมประมง ……………………………… ลำยมือช่ือ/Signature 
Date of IssueDirector General, Department of FisheriesDate of Expiryหมู่โลหติ/Blood type……………… 

 
รูปถ่ายขนาด 
2.0 ซม.x 2.3

ซม. 
Photo 

2.0 cm x 2.3 
cm 

5.5ซม. 

8.5 ซม. 

บัตรประจ ำตัวผู้สังเกตกำรณ์ กรมประมง ประเทศไทย 
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เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน………………………………..…… หมำยเลขหนังสือเดินทำง………………………………… 
Thai National Identification Number           Passport Number 

ชื่อตัวและชื่อสกุล............................................................................... 
Name……………..……………. Last name……….………………………..... 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวผู้สังเกตกำรณ์ประจ ำบนเรือประมง 
Fisheries Observer Identification Number 
F ………………………………………………………………………..…………………………………… 
…………………………   ………………………… 
วันที่ออกบตัร         ………………………………………….                       วันบตัรหมดอำย ุ   …….....………………..………………… 
…………………………                     อธบิดกีรมประมง …………………………ลำยมือช่ือ/Signature 
Date of IssueDirector General, Department of FisheriesDate of Expiryหมู่โลหติ/Blood type……………… 

 
รูปถ่ายขนาด 
2.0 ซม.x 2.3 

ซม. 
Photo 

2.0 cm x 2.3 
cm  

5.5 ซม. 

บัตรประจ ำตัวผู้สังเกตกำรณ์ กรมประมง ประเทศไทย 
The National Fisheries Observer ID Card,Department of Fisheries, Thailand 

8.5 ซม. 



อ ำนำจ หน้ำที่ สิทธิ และจรรยำบรรณ  
ส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้สังเกตกำรณ์ 

 
  ข้อ ๑ ให้ผู้สังเกตกำรณ์มีอ ำนำจ และหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ผู้สังเกตการณ์มีอ านาจหน้าที่เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามการปฏิบัติตาม
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎกระทรวง ประกาศ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  (๒) ในการปฏิบัติหน้าท่ีบนเรือ ให้ผู้สังเกตการณ์มีหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ สังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลด้านชีววิทยา เช่น องค์ประกอบของสัตว์น้ า 
การเก็บตัวอย่างการขนถ่ายสัตว์น้ า และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การคัดสรร การแปรรูป  หรือสังเกต
ส่วนต่าง ๆ บนเรือ ห้องเก็บสัตว์น้ า สะพานเรือ 
   ๒.๒ บันทึกข้อมูลด้านชีววิทยาหรือข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติมาตรการอนุรักษ์
และการจัดการตามแบบท่ีกรมประมงก าหนด เช่น องค์ประกอบของสัตว์น้ า จ านวนสัตว์น้ าท่ีจับได้โดยบังเอิญ
หรือสัตว์น้ าท่ีท้ิงทะเล ประเภทของเครื่องมือท าการประมง ขนาดตาอวน สมุดบันทึกการท าการประมง เป็นต้น 
  ๒.๓ การติดต่อโดยใช้วิทยุส่ือสาร วิทยุโทรคมนาคม หรือเครื่องมือส่ือสารอื่นใด 
และรายงานใหผู้้ควบคุมเรือ หรือกรมประมง หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี ในกรณีพบเห็นการฝ่าฝืนกฎหมายท่ีต้องมี
การสืบสวนโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 ๒.๔ จัดท ารายงานตามระยะเวลา ดังต่อไปนี้  
 ๒.๔.๑ รายงานตามแบบ การตรวจสอบความปลอดภัยของเรือ ก่อนปฏิบัติ
หน้าท่ีบนเรือ  
  ๒.๔.๒ รายงานการรับมอบหมายงาน ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เมื่อ  
ผู้สังเกตการณ์ลงเรือประมง 
 ๒.๔.๓ รายงานสถานการณ์ปฏิบัติหน้าท่ี ทุกห้าวัน ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
 ๒.๔.๔ รายงานการเดินทางประจ าเท่ียวเบื้องต้น ภายในห้าวัน  นับแต่เมื่อ
ส้ินสุดการเดินทาง  
  ๒.๔.๕ แบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูล ภายในสามสิบวัน  
 ๒.๔.๖ รายงานประจ าเท่ียวเรือ ภายในสามสิบวัน นับแต่เมื่อเรือประมง 
เทียบท่าหรือผู้สังเกตการณ์ขึ้นฝ่ัง พร้อมแบบการรวบรวมข้อมูล  
   (๓) ผู้สังเกตการณ์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐเจ้าของธงซึ่งมีเขตอ านาจเหนือ
เรือประมง หรือตามกฎหมายหรือข้อตกลงของรัฐชายฝ่ัง หรือมาตรการอนุรักษ์และการจัดการตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ซึ่งใช้บังคับในเขตพื้นท่ีท่ีท าการประมงหรือการขนถ่ายสัตว์น้ า 
  (๔) ผู้สังเกตการณ์ต้องเคารพตามระดับอาวุโสและกฎระเบียบในการประพฤติปฏิบัติ
ซึ่งบุคคลทุกคนบนเรือถือปฏิบัติ และซึ่งไม่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซง การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของ
ผู้สังเกตการณ์ 
  (๕) ผู้สังเกตการณ์ต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ีในลักษณะซึ่งไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซง
การปฏิบัติงานท่ีชอบด้วยกฎหมายมากเกินควร ปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงข้อก าหนดในการปฏิบัติบนเรือประมง  
และส่ือสารกับผู้ควบคุมเรือเป็นประจ า 
  (๖) รักษาความเป็นอิสระและเป็นกลางตลอดเวลาท่ีปฏิบัติหน้าท่ี 
  (๗) ถือปฏิบัติต่อข้อมูลท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับการท าการประมงและการขนถ่ายสัตว์น้ า 
ให้เป็นข้อมูลท่ีเป็นความลับ  
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   (๘) ผู้สังเกตการณ์มีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการอื่นใดท่ีจ าเป็น เพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์    
  ข้อ 2 ให้ผู้สังเกตกำรณ์มีสิทธิในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) สิทธิในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ และเครื่องอ านวยความสะดวกบนเรือ  
   (๒) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของสมุดบันทึกการท าการประมง และเอกสารต่าง ๆ ของเรือ  
   (๓) สิทธิในการใช้เครื่องมือส่ือสาร วิทยุโทรคมนาคม บนเรือ 
   (๔) สิทธิในการเข้าถึงเครื่องมืออื่นท่ีจ าเป็นหรืออ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
   (๕) สิทธิในการเข้าถึงสัตว์น้ าและท่ีเก็บสัตว์น้ า 
   (๖) สิทธิในการได้รับแจ้งล่วงหน้าจากผู้ควบคุมเรืออย่างน้อย ๑๕ นาที ก่อนการท า 
การประมง 
   (๗) สิทธิในการได้รับอาหาร ท่ีพักอาศัย ยารักษาโรคและสุขอนามัย ตามมาตรฐาน
เช่นเดียวกับเจ้าหน้าท่ีประจ าเรือ 
  (๘) สิทธิในการขออนุญาตใช้พื้นท่ีส าหรับการท างานตามความเหมาะสม  เช่น  
บนดาดฟ้าเรือระหว่างการกู้อวน หรือการท าการประมงเบ็ดราว  
  (๙) สิทธิในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างอิสระ โดยไม่ถูกท าร้าย หรือรบกวน หรือก้าวก่าย 
หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ี 
  ข้อ 3 ให้ผู้สังเกตกำรณ์ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ ดังต่อไปนี้  
   (๑) ขั้นตอนและความพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าท่ีบนเรือ 
       ๑.๑ มีร่างกายสมบูรณ์พร้อมปฏิบัติหน้าท่ี ไม่อยู่ในอาการเมาสุราหรือสารเสพติดใด 
     ๑.๒ ต้องเดินทางมาถึงก่อนก าหนดเวลาออกเดินทางอย่างน้อยสองช่ัวโมงถึง
ส่ีช่ัวโมง 
  ๑.๓ ต้องไม่น าสุรา สารเสพติดใด หรือสิ่งของที่ผิดกฎหมายหรือสิ่งของที่ไม่ควร
น าขึ้นเรือ 
 ๑.๔ ผู้ควบคุมเรือ สามารถปฏิเสธการลงเรือของผู้สังเกตการณ์ท่ีมีสภาวะไม่พร้อม
ส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ี  
  (๒) ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าท่ีบนเรือ 
   ผู้สังเกตการณ์ต้องแสดงบัตรประจ าตัวผู้สังเกตการณ์ต่อผู้ควบคุมเรือ พร้อม
จัดเตรียมอุปกรณ์การท างานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและจัดเก็บในพื้นท่ีท่ีได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมเรือ  
  (๓) การปฏิบัติหน้าท่ีบนเรือ 
          ๓.๑ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างขยันขันแข็งและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีทันที
ท่ีลงเรือ 
       ๓.๒ ต้องด ารงตนให้เป็นอิสระต่ออิทธิพลหรือความพยายามใดๆ ท่ีจะขัดขวางการ
ปฏิบัติงาน และต้องรายงานพฤติกรรมดังกล่าวให้ทราบด้วย 
      ๓.๓ ห้ามมิให้มีการรับเงิน ประโยชน์อื่นใด หรือของก านัล เพื่อให้มีการละเลย
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีถูกต้อง 
    ๓.๔ ต้องไม่ขัดขวางหรือแทรกแซงการท างานของคนบนเรือ 
   

 



- 3 - 
 
   ๓.๕ ต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื ่องความปลอดภัยและสุขอนามัย  
บนเรือ 
      ๓.๖ ต้องปฏิบัติตนด้วยความสุภาพและรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ควบคุมเรือ 
และลูกเรือ รวมท้ังการเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้น 
    ๓.๗ แต่งกายให้เหมาะสมกับสถานท่ีบนเรือ รวมท้ังการรักษาความสะอาดบนพื้นท่ี
ท่ีก าหนด  
       ๓.๘ การรักษาสุขอนามัยของตนเอง 
    ๓.๙ ละเว้นการใช้ภาษาหรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม และเคารพในวัฒนธรรมหรือ
สิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น 
     ๓.๑๐ ต้องไม่มีความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวหรือใกล้ชิดกับบุคคลบนเรือ จนมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
    ๓.๑๑ พยายามหลีกเล่ียงความขัดแย้ง 
    ๓.๑๒ ห้ามใช้สารเสพติด ด่ืมสุรา หรือเล่นการพนันขณะปฏิบัติหน้าท่ี รวมท้ังไม่สูบ
บุหรี่ในพื้นท่ีห้ามสูบ 
    ๓.๑๓ ต้องไม่ใช้เครื่องมือส่ือสารบนเรือในเรื่องส่วนตัว โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 
ผู้ควบคุมเรือ โดยค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือส่ือสารบนเรือให้เป็นไปตามข้อตกลงท่ีก าหนดให้เป็นความ
รับผิดชอบของผู้สังเกตการณ์หรือผู้ได้รับใบอนุญาตหรือเจ้าของเรือตกลงกัน    
    (๔) การเคารพในทรัพย์สินและข้อมูล 
    ๔.๑ ต้องเคารพสถานท่ี ทรัพย์สินส่วนรวม ทรัพย์สินส่วนบุคคล รวมท้ังเอกสาร 
บันทกึการเดินเรือ และแผนการเดินทาง 
   ๔.๒ ต้องไม่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของการท าการประมง หรือต าแหน่ง
เรือ หรือรายละเอียดเกี่ยวกับเรือ ผ่านวิทยุส่ือสาร วิทยุโทรคมนาคม เว้นแต่ได้รับการร้องขอเป็นกรณีพิเศษจาก 
กรมประมง หรือเจ้าหน้าท่ีด่านตรวจสัตว์น้ า หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
   ๔.๓ ต้องเก็บรักษาข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมและบันทึกไว้ขณะปฏิบัติหน้าท่ีบนเรือเป็น
ความลับตลอดเวลา ไม่น าไปเปดดเผยแก่ผู้ควบคุมเรือ หรือลูกเรือ หรือบุคคลอื่นใดบนเรือ หรือน าไปให้บุคคลใด ๆ 
บนเรือดูขณะปฏิบัติหน้าท่ีอยู่บนเรือ 
   (๕) การปฏิบัติเมื่อเดินทางกลับถึงท่าเรือ 
   ๕.๑ ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีบนเรือจนกว่าผู้ควบคุมเรือหรือเจ้าหน้าท่ีการท่าเรือ 
ด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือด่านตรวจสัตว์น้ า จะอนุญาต 
          ๕.๒ ต้องเคารพและปฏิบัติตามค าส่ังของผู้ควบคุมเรือ หรือเจ้าหน้าท่ีการท่าเรือ 
ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร หรือด่านตรวจสัตว์น้ า เมื่อมาถึงท่าเรือ 
    ๕.๓ เมื่อเดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าท่ี ต้องแจ้งให้กรมประมงทราบ และน า
แบบการเก็บรวบรวมข้อมูลมาสอบทานเบื้องต้น กับกรมประมงภายในห้าวัน นับแต่เมื่อเรือประมงเทียบท่า 
หรือผู้สังเกตการณ์ขึ้นฝ่ัง 
   (๖) กรณีละเมิดจรรยาบรรณ 
        ๖.๑ ผู้สังเกตการณ์ท่ีเดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ีบนเรือประมงและมีการรายงานว่ามี
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เมาสุราเป็นอาจิณ หรือกระท าการอันใดอันท าให้เกิดความเสียหายแก่ท่ีพักอาศัย หรือ 
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ส่ิงของอื่น ท่ีกระทบต่อภาพลักษณ์ ผู้สังเกตการณ์ผู้นั้นจะต้องถูกตรวจสอบ และเรียกตัวกลับ รวมท้ังต้องช าระ
ค่าเสียหายและด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในการเดินทางเท่ียวนั้น 
    ๖.๒ ผู้สังเกตการณ์รายใดท่ีผู้ควบคุมเรือรายงานต่อ กรมประมง ว่าขณะปฏิบัติ
หน้าท่ีอยู่ในอาการเมาสุราหรือเสพสารเสพติดใด ๆ และเมื่อได้รับการตรวจสอบ แล้วพบว่าเป็นความจริง
ตามรายงานผู้สังเกตการณ์รายนั้นอาจถูกเพิกถอนจากการปฏิบัติหน้าท่ี รวมท้ังต้องช าระค่าด าเนินการต่าง ๆ 
และค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึนท้ังหมดในเท่ียวเรือนั้น  
    ๖.๓ กรมประมง ต้องท าการสอบสวนผู้สังเกตการณ์รายใดท่ีถูกผู้ควบคุมเรือ
รายงานความประพฤติ และเมื่อผลการสอบสวนพบว่าเป็นความจริง ผู้สังเกตการณ์รายนั้นอาจถูกเพิกถอนการ
ขึ้นทะเบียน และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าท่ีบนเรือ 
    ๖.๔ การลงโทษผู้สังเกตการณ์ท่ีละเมิดจรรยาบรรณจะได้รับการพิจารณาตาม
พฤติการณ์ความร้ายแรงของการกระท าความผิด เช่น  หากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรกและไม่ร้ายแรงอาจ
ได้รับการตักเตือน และเมื่อเป็นกรณีกระท าความผิดครั้งท่ีสองหรือมากกว่าสองครั้งขึ้นไป และเป็นกรณีร้ายแรง 
อาจพิจารณาระงับการปฏิบัติงานเป็นเวลาสามเดือนถึงหกเดือน หรือเพิกถอนการถอนการขึ้นทะเบียนและให้
พ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีผู้สังเกตการณ์โดยทันที เป็นต้น 
   6.5 หลักเกณฑ์การตรวจสอบให้เป็นไปตามท่ีกรมประมง ก าหนด   
 


