เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๙

ประกาศกรมประมง
เรื่อง การกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการฝึกอบรม และการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สังเกตการณ์
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชกําหนดการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง มีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการ
จัดให้มีการฝึกอบรมผู้สังเกตการณ์ กํากับดูแล และควบคุมมาตรฐานการฝึกอบรมและการปฏิบัติหน้าที่
ประสานและจั ด ให้ มี ผู้ สั ง เกตการณ์ ป ระจํ า อยู่ ใ นเรื อ ประมง รวมทั้ ง การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง
และน่าเชื่อถือ เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการ และการติดตามการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าฝึกอบรม
(๑) สําเร็จการศึกษาด้านการประมง ชีววิทยาทางทะเล วิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในทะเล หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์
ไม่น้อยกว่าหกเดือน
(๒) เพศชาย
(๓) ว่ายน้ําได้
(๔) เป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายและจิตใจที่เหมาะสม พร้อมใบรับรองการตรวจสุขภาพตามแบบ
ที่กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กําหนด
(๕) สามารถปฏิบัติหน้าที่บนเรือประมงด้วยตนเองได้เป็นเวลานาน
(๖) มีทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สถิติเบื้องต้น และการใช้คอมพิวเตอร์
(๗) มี ค วามสามารถในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ หรื อ ภาษาต่ า งประเทศอื่ น ที่ เ ป็ น ประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่
(๘) จะต้ อ งไม่ ใ ช่ บุ ค คลที่ มี ห น้ า ที่ อื่ น ใดในเรื อ ประมง หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การด้ า นธุ ร กิ จ
การประมง ซึ่งส่งผลต่อจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์
(๙) ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาประกัน หรือสัญญาชดใช้เงินคืน ที่กรมประมงกําหนด
ทั้ ง นี้ ขั้ น ตอนการประกาศรั บ สมั ค ร และการประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม
ให้เป็นไปตามประกาศและเงื่อนไข ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมและหลักเกณฑ์การประเมิน
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ให้เป็นไปตามบัญชี ๑ แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้สังเกตการณ์

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๙

(๑) สําเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมและผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อ ๓
(๒) มีประสบการณ์ในการติดตามการทําการประมงและการขนถ่ายสัตว์น้ํา ตามเกณฑ์การประเมิน
ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
(๓) ต้องปฏิบัติตามอํานาจ หน้าที่ สิทธิ และจรรยาบรรณของผู้สังเกตการณ์ตามบัญชี ๒
แนบท้ายประกาศนี้
(๔) ต้ อ งไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น บนเรื อ นอกเหนื อ จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะผู้ สั ง เกตการณ์
และสามารถอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่
(๕) ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาประกัน หรือสัญญาชดใช้เงินคืน ที่กรมประมงกําหนด
ข้อ ๕ การขึ้นทะเบียนผู้สังเกตการณ์
(๑) ให้อธิบดีกรมประมงประกาศการขึ้นทะเบียนและออกบัตรประจําตัวสําหรับผู้ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นผู้สังเกตการณ์ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
(๒) บัตรประจําตัวผู้สังเกตการณ์ ให้มีอายุสามปีนับแต่วันออกบัตร
(๓) ให้ ก องวิ จั ย และพั ฒ นาประมงทะเล กรมประมง จั ด การฝึ ก อบรมทบทวนความรู้
และประเมินความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่ผู้สังเกตการณ์เป็นประจํา ก่อนการต่ออายุ
บัตรประจําตัว
(๔) ให้อธิบดีกรมประมงพิจารณาต่ออายุบัตรประจําตัว โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่
(๕) ในกรณีที่ผู้สังเกตการณ์ไม่ปฏิบัติตามอํานาจ หน้าที่ สิทธิ และจรรยาบรรณของผู้สังเกตการณ์
ตามบัญชีท้ายประกาศ ๒ ให้อธิบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
ข้อ ๖ ให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมก่อนที่ประกาศฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับเป็นผู้มีสิทธิในการขึ้นทะเบียน
และแต่งตั้งเป็นผู้สังเกตการณ์ ตามประกาศฉบับนี้ด้วย
ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วิมล จันทรโรทัย
อธิบดีกรมประมง

หลักสูตรการฝึกอบรมและหลักเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้สังเกตการณ์
ข้อ ๑ อำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ จรรยำบรรณ ของผู้สังเกตกำรณ์ และควำมรับผิดชอบ
ของผู้ได้รับใบอนุญำตให้ทำกำรประมงนอกน่ำนนำไทย
ข้อ ๒ กรอบโครงสร้ำงด้ำนกฎหมำยและนโยบำย
(๑) ด้ำนตรำสำรระหว่ำงประเทศ
๑.๑ ตรำสำรระหว่ำงประเทศด้ำนกำรประมง
๑.๒ มำตรกำรอนุรัก ษ์แ ละกำรจัด กำรประมงขององค์ก ำรระหว่ำ งประเทศ
ซึ่ง ประเทศไทยมี ฐำนะเป็น ประเทศสมำชิก และเป็น ประเทศซึ่ง มิใช่สมำชิกแต่ให้ควำมร่วมมือ
(๒) ด้ำนกฎหมำยภำยใน
๒.๑ พระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๒ กฎกระทรวง ประกำศกระทรวง ประกำศกรมประมง และกฎหมำยอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
(๓) ด้ำนนโยบำยกำรประมงที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๓ กำรจัดกำรประมง
ข้อ ๔ กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยก่อนกำรปฏิบัติงำนในทะเล
ข้อ ๕ เรือประมงและเครื่องมือทำกำรประมง
(๑) รำยละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับเรือ และเครื่องหมำยของเรือประมง
(๒) กำรจำแนกและกำรทำเครื่องหมำยเครื่องมือทำกำรประมง เช่น เครื่องมือประมง
เบ็ดรำวปลำทูน่ำ เครื่องมือประมงอวนลำก เครื่องมือประมงอวนล้อมจับ
(๓) ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอุปกรณ์และกำรทำงำนของเครื่องมืออิเล็ กทรอนิกส์
บนเรือ
ข้อ ๖ ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเดินเรือและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๑) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเดินเรือ เช่น กำรหำตำบลที่ของเรือ กำรอ่ำนและกำรสร้ำง
เส้นทำงกำรเดินเรือ
(๒) ควำมรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยำ และสมุทรศำสตร์
(๓) กฎระเบียบด้ำนกำรเดินเรือ เช่น กำรป้องกันมลภำวะจำกเรือ
ข้อ ๗ ควำมรู้และทักษะด้ำนกำรใช้วิทยุโทรคมนำคม
ข้อ ๘ ควำมรู้พืนฐำนเกี่ยวกับกำรดำรงชีพและควำมปลอดภัยบนเรือ
(๑) เทคนิคและกำรฝึกปฏิบัติในกำรป้องกันและดับไฟ
(๒) เทคนิคและกำรฝึกปฏิบัติกำรดำรงชีพในทะเล
(๓) หลักกำรปฐมพยำบำลเบืองต้นและกำรฝึกปฏิบัติ
(๔) ควำมปลอดภัยบนเรือ
ข้อ ๙ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และเทคนิคกำรเก็บตัวอย่ำง
(๑) รูปแบบ และวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
(๒) ประเภทข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งเก็ บ รวบรวม เช่ น ข้ อ มู ล เรื อ และกำรประมง ข้ อ มู ล ทำง
ชีววิทยำ

-2(๓) กำรใช้เครื่องมือดิจิตอลในกำรบันทึกข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ำยภำพ
(๔) เทคนิคกำรตรวจสอบข้อมูล ควำมถูกต้องของสมุดบันทึกกำรทำกำรประมง
(๕) เทคนิคกำรเก็บตัวอย่ำงทำงชีววิทยำ เช่น กำรเก็บกระดูกหู กำรเก็บตัวอย่ำงใน
กระเพำะอำหำร
(๖) กำรจำแนกชนิดพันธุ์สัตว์นำ
(๗) กำรวัดขนำดและกำรชั่งนำหนักสัตว์นำ
(๘) เทคนิคกำรสังเกตปฏิสัมพันธ์ของกำรทำกำรประมงกับสัตว์ทะเล เช่น สัตว์เลียงลูก
ด้วยนม นก และเต่ำ
(๙) รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจับและกำรลงแรงประมง
ข้อ ๑๐ กำรบันทึกข้อมูลและรำยงำน
(๑) แบบฟอร์มและแบบรำยงำนตำมมำตรฐำนขององค์กำรระหว่ำงประเทศ
(๒) แบบฟอร์มและแบบรำยงำนของ กรมประมง
(๓) วิธีกำรสรุปรำยงำนด้วยวำจำ
(๔) วิธีกำรเขียนรำยงำน
ข้อ ๑๑ กำรฝึกปฏิบัติหน้ำที่ผู้สังเกตกำรณ์บนเรือ

บัตรประจำตัวผู้สังเกตกำรณ์ กรมประมง ประเทศไทย

The National Fisheries Observer IDCard,Department of Fisheries, Thailand
เลขบัตรประจำตัวประชำชน………………………………..……หมำยเลขหนังสือเดินทำง…………………………………
Thai National Identification Number

Passport Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล...............................................................................
Name……………..……………. Last name……….……………………….....
หมำยเลขบัตรประจำตัวผู้สังเกตกำรณ์กำรขนถ่ำยสัตว์นำ
TranshipmentObserver Identification Number

T……………………………………………………………………………………………………...

รูปถ่ายขนาด
2.0 ซม.x 2.3
ซม.
Photo
2.0 cm x 2.3
cm
….....………………..…………………

5.5ซม.

…………………………
…………………………
วันที่ออกบัตร
………………………………………….
วัน บัตรหมดอำยุ
…………………………
อธิบดีกรมประมง
……………………………… ลำยมือชื่อ/Signature
Date of IssueDirector General, Department of FisheriesDate of Expiryหมู่โลหิต/Blood type………………

8.5 ซม.
บัตรประจำตัวผู้สังเกตกำรณ์ กรมประมง ประเทศไทย

The National Fisheries Observer ID Card,Department of Fisheries, Thailand
เลขบัตรประจำตัวประชำชน………………………………..…… หมำยเลขหนังสือเดินทำง…………………………………
Thai National Identification Number

Passport Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล...............................................................................
Name……………..……………. Last name……….……………………….....
หมำยเลขบัตรประจำตัวผู้สังเกตกำรณ์ ประจำบนเรือประมง

รูปถ่ายขนาด
2.0 ซม.x 2.3
ซม.
Fisheries Observer Identification Number
Photo
F ………………………………………………………………………..……………………………………
2.0 cm x 2.3
…………………………
…………………………
cm
วันที่ออกบัตร
………………………………………….
วัน บัตรหมดอำยุ …….....………………..…………………
…………………………
อธิบดีกรมประมง
…………………………ลำยมือชื่อ/Signature
Date of IssueDirector General, Department of FisheriesDate of Expiryหมู่โลหิต/Blood type………………

8.5 ซม.

5.5 ซม.

อำนำจ หน้ำที่ สิทธิ และจรรยำบรรณ
สำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้สังเกตกำรณ์
ข้อ ๑ ให้ผู้สังเกตกำรณ์มีอำนำจ และหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้สัง เกตการณ์มีอานาจหน้า ที่เ พื่อ วัต ถุป ระสงค์ใ นการติด ตามการปฏิบัติต าม
พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎกระทรวง ประกาศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ในการปฏิบัติหน้าที่บนเรือ ให้ผู้สังเกตการณ์มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๒.๑ สังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลด้านชีววิทยา เช่น องค์ประกอบของสัต ว์น้า
การเก็บตัวอย่างการขนถ่ายสัตว์น้า และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การคัดสรร การแปรรูป หรือสังเกต
ส่วนต่าง ๆ บนเรือ ห้องเก็บสัตว์น้า สะพานเรือ
๒.๒ บันทึกข้อมูลด้านชีววิทยาหรือข้อมูลเกี่ย วกับ การปฏิบัติม าตรการอนุรัก ษ์
และการจัดการตามแบบที่กรมประมงกาหนด เช่น องค์ประกอบของสัตว์น้า จานวนสัตว์น้าที่จับได้ โดยบังเอิญ
หรือสัตว์น้าที่ทิ้งทะเล ประเภทของเครื่องมือทาการประมง ขนาดตาอวน สมุดบันทึกการทาการประมง เป็นต้น
๒.๓ การติดต่อ โดยใช้ วิทยุสื่อสาร วิทยุโทรคมนาคม หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใด
และรายงานให้ผู้ควบคุมเรือ หรือกรมประมง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีพบเห็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่ต้องมี
การสืบสวนโดยพนักงานเจ้าหน้าที่
๒.๔ จัดทารายงานตามระยะเวลา ดังต่อไปนี้
๒.๔.๑ รายงานตามแบบ การตรวจสอบความปลอดภัยของเรือ ก่อนปฏิบัติ
หน้าที่บนเรือ
๒.๔.๒ รายงานการรั บ มอบหมายงาน ภายในยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมง นั บ แต่ เ มื่ อ
ผู้ สังเกตการณ์ลงเรือประมง
๒.๔.๓ รายงานสถานการณ์ปฏิบัติหน้าที่ ทุกห้าวัน ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
๒.๔.๔ รายงานการเดินทางประจาเที่ยวเบื้องต้น ภายในห้าวัน นับแต่เมื่อ
สิ้นสุดการเดินทาง
๒.๔.๕ แบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูล ภายในสามสิบวัน
๒.๔.๖ รายงานประจ าเที่ ย วเรื อ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ เ มื่ อเรื อ ประมง
เทียบท่าหรือผู้สังเกตการณ์ขึ้นฝั่ง พร้อมแบบการรวบรวมข้อมูล
(๓) ผู้ สัง เกตการณ์ต้ องปฏิ บัติ ตามกฎหมายของรัฐ เจ้ าของธงซึ่ง มีเ ขตอานาจเหนื อ
เรือประมง หรือตามกฎหมายหรือข้อตกลงของรัฐชายฝั่ง หรือมาตรการอนุรักษ์และการจัดการตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ซึ่งใช้บังคับในเขตพื้นที่ที่ทาการประมงหรือการขนถ่ายสัตว์น้า
(๔) ผู้สังเกตการณ์ต้องเคารพตามระดับอาวุโสและกฎระเบียบในการประพฤติปฏิบัติ
ซึ่งบุคคลทุกคนบนเรือถือปฏิบัติ และซึ่งไม่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซง การปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ของ
ผู้สังเกตการณ์
(๕) ผู้สังเกตการณ์ต้องปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ในลักษณะซึ่งไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซง
การปฏิบัติงานที่ชอบด้วยกฎหมายมากเกินควร ปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงข้อกาหนดในการปฏิบัติบนเรือประมง
และสื่อสารกับผู้ควบคุมเรือเป็นประจา
(๖) รักษาความเป็นอิสระและเป็นกลางตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่
(๗) ถือปฏิบัติต่อ ข้อมูลทั้ง หมดที่ เ กี่ยวกับการทาการประมงและการขนถ่ายสัตว์น้ า
ให้เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ
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หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์
ข้อ 2 ให้ผู้สังเกตกำรณ์มีสิทธิในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สิทธิในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ และเครื่องอานวยความสะดวกบนเรือ
(๒) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของสมุดบันทึกการทาการประมง และเอกสารต่าง ๆ ของเรือ
(๓) สิทธิในการใช้เครื่องมือสื่อสาร วิทยุโทรคมนาคม บนเรือ
(๔) สิทธิในการเข้าถึงเครื่องมืออื่นที่จาเป็นหรืออานวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่
(๕) สิทธิในการเข้าถึงสัตว์น้าและที่เก็บสัตว์น้า
(๖) สิทธิในการได้รับแจ้งล่วงหน้าจากผู้ควบคุมเรืออย่างน้อย ๑๕ นาที ก่อนการทา
การประมง
(๗) สิทธิในการได้รับอาหาร ที่พักอาศัย ยารักษาโรคและสุขอนามัย ตามมาตรฐาน
เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ประจาเรือ
(๘) สิ ท ธิ ใ นการขออนุ ญ าตใช้ พื้ น ที่ ส าหรั บ การท างานตามความเหมาะสม เช่ น
บนดาดฟ้าเรือระหว่างการกู้อวน หรือการทาการประมงเบ็ดราว
(๙) สิทธิในการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ โดยไม่ถูกทาร้าย หรือรบกวน หรือก้าวก่าย
หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ 3 ให้ผู้สังเกตกำรณ์ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ ดังต่อไปนี้
(๑) ขั้นตอนและความพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่บนเรือ
๑.๑ มีร่างกายสมบูรณ์พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ไม่อยู่ในอาการเมาสุราหรือสารเสพติดใด
๑.๒ ต้ อ งเดิ น ทางมาถึ ง ก่อ นกาหนดเวลาออกเดิ น ทางอย่ า งน้ อ ยสองชั่ ว โมงถึ ง
สี่ ชั่วโมง
๑.๓ ต้องไม่นาสุรา สารเสพติดใด หรือสิ่ง ของที่ผิดกฎหมายหรือสิ่ง ของที่ไ ม่ควร
นาขึ้นเรือ
๑.๔ ผู้ควบคุมเรือ สามารถปฏิเสธการลงเรือของผู้สังเกตการณ์ที่มีสภาวะไม่พร้อม
สาหรับการปฏิบัติหน้าที่
(๒) ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่บนเรือ
ผู้สั ง เกตการณ์ ต้ อ งแสดงบั ต รประจ าตั ว ผู้ สั ง เกตการณ์ ต่ อ ผู้ ค วบคุ ม เรื อ พร้ อ ม
จัดเตรียมอุปกรณ์การทางานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและจัดเก็บในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมเรือ
(๓) การปฏิบัติหน้าที่บนเรือ
๓.๑ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างขยันขันแข็งและมีความพร้อมในการปฏิบัติ หน้าที่ทันที
ที่ลงเรือ
๓.๒ ต้องดารงตนให้เป็นอิสระต่ออิทธิพลหรือความพยายามใดๆ ที่จะขัดขวางการ
ปฏิบัติงาน และต้องรายงานพฤติกรรมดังกล่าวให้ทราบด้วย
๓.๓ ห้ามมิให้มีการรับเงิน ประโยชน์อื่น ใด หรือของกานัล เพื่อ ให้มีการละเลย
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้อง
๓.๔ ต้องไม่ขัดขวางหรือแทรกแซงการทางานของคนบนเรือ
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บนเรือ
๓.๖ ต้องปฏิบัติตนด้วยความสุภาพและรักษาความสัมพั นธ์ที่ดีกับผู้ควบคุมเรื อ
และลูกเรือ รวมทั้งการเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้น
๓.๗ แต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่บนเรือ รวมทั้งการรักษาความสะอาดบนพื้นที่
ที่กาหนด
๓.๘ การรักษาสุขอนามัยของตนเอง
๓.๙ ละเว้นการใช้ภาษาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และเคารพในวัฒนธรรมหรือ
สิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น
๓.๑๐ ต้ อ งไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ป็ น ส่ ว นตั ว หรื อ ใกล้ ชิ ด กั บ บุ ค คลบนเรื อ จนมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
๓.๑๑ พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
๓.๑๒ ห้ามใช้สารเสพติด ดื่มสุรา หรือเล่นการพนันขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งไม่สูบ
บุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบ
๓.๑๓ ต้องไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารบนเรือในเรื่องส่วนตัว โดยไม่ไ ด้รับอนุญาตจาก
ผู้ควบคุมเรื อ โดยค่า ใช้จ่ ายในการใช้เครื่องมือสื่อ สารบนเรื อให้ เป็นไปตามข้อตกลงที่กาหนดให้เป็น ความ
รับผิดชอบของผู้สังเกตการณ์หรือผู้ได้รับใบอนุญาตหรือเจ้าของเรือตกลงกัน
(๔) การเคารพในทรัพย์สินและข้อมูล
๔.๑ ต้องเคารพสถานที่ ทรัพย์สินส่วนรวม ทรัพย์สินส่วนบุคคล รวมทั้งเอกสาร
บันทึกการเดินเรือ และแผนการเดินทาง
๔.๒ ต้องไม่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของการทาการประมง หรือตาแหน่ง
เรือ หรือรายละเอียดเกี่ยวกับเรือ ผ่านวิทยุสื่อสาร วิทยุโทรคมนาคม เว้นแต่ได้รับการร้องขอเป็นกรณีพิเศษจาก
กรมประมง หรือเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้า หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
๔.๓ ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เก็บรวบรวมและบันทึกไว้ขณะปฏิบัติหน้าที่บนเรือ เป็น
ความลับตลอดเวลา ไม่นาไปเปดดเผยแก่ผู้ควบคุมเรือ หรือลูกเรือ หรือบุคคลอื่นใดบนเรือ หรือนาไปให้บุคคลใด ๆ
บนเรือดูขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่บนเรือ
(๕) การปฏิบัติเมื่อเดินทางกลับถึงท่าเรือ
๕.๑ ต้ องอยู่ป ฏิบัติ หน้ าที่ บนเรือ จนกว่า ผู้ค วบคุ มเรือหรือ เจ้ าหน้ าที่ การท่า เรื อ
ด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือด่านตรวจสัตว์น้า จะอนุญาต
๕.๒ ต้องเคารพและปฏิบัติตามคาสั่ง ของผู้ควบคุมเรือ หรือเจ้าหน้าที่ การท่าเรือ
ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร หรือด่านตรวจสัตว์น้า เมื่อมาถึงท่าเรือ
๕.๓ เมื่อเดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องแจ้งให้กรมประมงทราบ และนา
แบบการเก็บรวบรวมข้อมูลมาสอบทานเบื้องต้น กับกรมประมงภายในห้าวัน นับแต่เมื่อเรือประมงเทียบท่า
หรือผู้สังเกตการณ์ขึ้นฝั่ง
(๖) กรณีละเมิดจรรยาบรรณ
๖.๑ ผู้สังเกตการณ์ที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่บนเรือประมงและมีการรายงานว่ามี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เมาสุราเป็นอาจิณ หรือกระทาการอันใดอันทาให้เกิดความเสียหายแก่ที่พักอาศัย หรือ

-4สิ่งของอื่น ที่กระทบต่อภาพลักษณ์ ผู้สังเกตการณ์ผู้นั้นจะต้องถูกตรวจสอบ และเรียกตัวกลับ รวมทั้งต้องชาระ
ค่าเสียหายและดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเดินทางเที่ยวนั้น
๖.๒ ผู้สังเกตการณ์รายใดที่ผู้ควบคุมเรือรายงานต่อ กรมประมง ว่าขณะปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในอาการเมาสุราหรือเสพสารเสพติดใด ๆ และเมื่อได้รับการตรวจสอบ แล้วพบว่าเป็นความจริง
ตามรายงานผู้สังเกตการณ์รายนั้นอาจถูกเพิกถอนจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งต้องชาระค่าดาเนิน การต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดในเที่ยวเรือนั้น
๖.๓ กรมประมง ต้อ งท าการสอบสวนผู้ สั ง เกตการณ์ ร ายใดที่ ถู กผู้ ค วบคุ ม เรื อ
รายงานความประพฤติ และเมื่อผลการสอบสวนพบว่าเป็นความจริง ผู้สังเกตการณ์รายนั้นอาจถูกเพิกถอนการ
ขึ้นทะเบียน และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่บนเรือ
๖.๔ การลงโทษผู้สัง เกตการณ์ที่ละเมิดจรรยาบรรณจะได้รับการพิจารณาตาม
พฤติการณ์ความร้ายแรงของการกระทาความผิด เช่น หากเป็นการกระทาความผิดครั้งแรกและไม่ร้ายแรงอาจ
ได้รับการตักเตือน และเมื่อเป็นกรณีกระทาความผิดครั้งที่สองหรือมากกว่าสองครั้งขึ้นไป และเป็นกรณีร้ายแรง
อาจพิจารณาระงับการปฏิบัติงานเป็นเวลาสามเดือนถึงหกเดือน หรือเพิกถอนการถอนการขึ้นทะเบียนและให้
พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้สังเกตการณ์โดยทันที เป็นต้น
6.5 หลักเกณฑ์การตรวจสอบให้เป็นไปตามที่กรมประมง กาหนด

