เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๕ ง

หนา้ ๒๖
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ประกาศกรมประมง
เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการปฏิบัตหิ น้าทีข่ องผูต้ รวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
พ.ศ. 256๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2545
อธิ บ ดี ก รมประมงออกประกาศก าหนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการขึ้ น ทะเบี ย นและการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
ผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“ผู้ตรวจสอบประเมิน” หมายความว่า บุคคลซึ่งทาหน้าที่ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัย
ในเรือประมง
ข้อ 2 การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบประเมิน
(1) สาเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมและผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้ าที่
ตามที่กรมประมงกาหนด
(2) ให้อธิบดีกรมประมงประกาศการขึ้นทะเบียนและออกบัตรประจาตัวสาหรับผู้ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบประเมินตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
(3) บัตรประจาตัวผู้ตรวจสอบประเมินให้มีอายุสามปีนับแต่วันออกบัตร
(4) ให้ ก องวิ จั ย และพั ฒ นาประมงทะเล กรมประมง จั ด การฝึ ก อบรมทบทวนความรู้
และประเมิ น ความรู้ค วามสามารถในการปฏิ บั ติหน้า ที่ ด้านมาตรฐานสุ ข อนามั ยในเรื อประมงให้แ ก่
ผู้ตรวจสอบประเมินเป็นประจา
ข้อ ๓ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าฝึกอบรม
(๑) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการประมง ชีววิทยาทางทะเล
วิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในทะเล หรือประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ไม่น้อยกว่าหกเดือน
(๒) เป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายและจิตใจที่เหมาะสม
(๓) สามารถปฏิบัติหน้าที่บนเรือประมง
(๔) มีทักษะพื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์
(๕) จะต้องไม่ใช่บุคคลที่มีหน้าที่อื่นใดในเรือประมง ยกเว้นเป็นผู้สังเกตการณ์
ทั้งนี้ ขั้นตอนการประกาศรับสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไป
ตามประกาศและเงื่อนไขของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมและหลักเกณฑ์การประเมิน
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบประเมินแนบท้ายประกาศนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๕ ง
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ราชกิจจานุเบกษา

๔ เมษายน ๒๕๖๒

ข้อ 5 ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และการรายงานของผู้ ต รวจสอบประเมิ น ต้ อ งด าเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
(๑) ก่ อ นเริ่ ม ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ให้ แ สดงบั ต รประจ าตั ว ผู้ ต รวจสอบประเมิ น ต่ อ ผู้ ค วบคุ ม เรื อ
พร้อมจัดเตรียมเอกสารการตรวจประเมิน
(๒) ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตามที่กรมประมงกาหนด
(๓) สรุปผลการตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
(๔) รายงานผลตาม (๒) และ (๓) พร้ อ มภาพถ่ า ยให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ก องวิ จั ย และพั ฒ นา
ประมงทะเลโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันทาการ นับแต่วันตรวจประเมินแล้วเสร็จ
ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบประเมินไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กาหนดหรือปรากฏในภายหลัง
ว่ า ขาดคุ ณ สมบั ติ ก ารเป็ น ผู้ ต รวจประเมิ น หรื อ เรี ย กเก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการตรวจประเมิ น เกิ น อั ต รา
ที่กรมประมงกาหนด ให้กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลรายงานต่อผู้มีอานาจลงนามพิจารณาเพิกถอน
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเมิน
ข้อ 7 ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการเป็นผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัย
ในเรือประมงที่กรมประมงออกให้กอ่ นประกาศนีม้ ีผลใช้บงั คับ ให้บุคคลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว
สามารถนามาใช้ในการขอขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบประเมินตามประกาศนี้ได้
ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

หลักสูตรการตรวจประเมินมาตรฐานดานมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมง
ขอ ๑ อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ของผูตรวจสอบประเมิน
ขอ ๒ กรอบโครงสรางดานกฎหมายและนโยบาย
(๑) ดานกฎหมายภายใน
(ก) พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ข) กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศกรมประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๒) ดานนโยบายการประมงที่เกี่ยวของ
ขอ ๓ เรือประมงเครื่องมือทําการประมงและเครื่องทําความเย็น
(๑) รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับเรือ อุปกรณ เครื่องทําความเย็น
(๒) การจําแนกเครื่องมือทําการประมง เชน เครื่องมือประมงเบ็ดราวปลาทูนา เครื่องมือประมง
อวนลาก เครื่องมือประมงอวนลอมจับ เปนตน
ขอ ๔ ความรูและทักษะดานการใชวิทยุโทรคมนาคม กรณีที่ตองตรวจกลางทะเล
ขอ 5 การตรวจประเมิน และเทคนิคการตรวจประเมิน
(1) ดานโครงสรางของเรือประมง
(2) ดานวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือในเรือประมง
(3) ดานบุคลากรประจําเรือ
(4) ดานน้ําจืดที่ใชในเรือและน้ําแข็งสําหรับเก็บรักษาสัตวน้ํา
(5) ดานการเก็บรักษาสัตวน้ํา
(6) เครื่องทําความเย็น กรณีเรือประมงมีเครื่องทําความเย็น
ขอ 6 การบันทึกขอมูลและรายงาน
(๑) แบบฟอรม สร.๑ และ สร.๒
(๒) วิธีการเขียนสรุปรายงาน
ขอ 7 การฝกปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบประเมินมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมง

แบบบัตรประจําตัวผูตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง
บัตรประจำตัวผูต รวจสอบประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง
กรมประมง ประเทศไทย

Sanitary Fishing Vessel Auditor ID Card, Department of Fisheries, Thailand
หมายเลขบัตรประจําตัวผูตรวจสอบประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง
Sanitary Fishing Vessel Auditor Number

……………………………………………………………………………………………………...
เลขบัตรประจําตัวประชาชน………………………………..….......................................…
Thai National Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล...............................................................................
Name……………..……………. Last name……….……………………….....
หมูโลหิต/Blood type………………
…………………………
วันที่ออกบัตร
…………………………
Date of Issue

…………………………
วันบัตรหมดอายุ
…………………………
Date of Expiry

………………………………………….
อธิบดีกรมประมง
Director General, Department of Fisheries

รูปถายขนาด
2.0 ซม.x 2.3
ซม.
Photo
2.0 cm x 2.3

5.5 ซม.

ลายมือชื่อ/Signature

8.5 ซม.

บัตรประจำตัวผูต รวจสอบประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง

5.5 ซม.
กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

8.5 ซม.

