แบบสัมภาษณ์ลูกเรือประมง/ငါးဖမ္းအလုပ္သမားကို ေမးျမန္းပံုစံ
ส่วนที่ 1 สำ�หรับเจ้าหน้าที/่ ပထမအပိုင္း။ ။အရာရွိအတြက္

1.1 ชือ่ ผูส้ มั ภาษณ์คนที่ 1/ပထမအင္တာဗ်ဴးသည့သ
္ ။ူ ........................................................................ตำ�แหน่ง/ရာထူး။......................................................
ชื่อหน่วยงาน/ဌာန၏အမည္။...............................................................................................จังหวัด/ျမိဳ႕။.........................................................
หมายเลขโทรศัพท์/ဖုန္းနံပါတ္။..........................................................................................................................................................................
1.2 ชือ่ ผูส้ มั ภาษณ์คนที่ 2/ဒုတယ
ိ အင္တာဗ်ဴးသည့သ
္ ။ူ .......................................................................ตำ�แหน่ง/ရာထူး။.......................................................
ชื่อหน่วยงาน/ဌာန၏အမည္။..................................................................................................จังหวัด/ျမိဳ႕။...........................................................
หมายเลขโทรศัพท์/ဖုန္းနံပါတ္။...........................................................................วัน/เดือน/ปี ทีส่ มั ภาษณ์/အင္တာဗ်ဴးေသာရက္ေန႔။................................
สถานทีส่ มั ภาษณ์/အင္တာဗ်ဴးေသာေနရာ။...............................................................................................................................................................
1.3 ประเภทเรือที่ผู้ให้สัมภาษณ์ทำ�งาน/အင္တာဗ်ဴးျပီးသူအလုပ္လုပ္ေနေသာငါးဖမ္းသေဘၤာအမ်ိဳးအစား။ :
อวนลาก/ဆြဲပိုက္ခ်သေဘၤာ
อวนล้อม/ငါးဖမ္းပိက
ု ၾ္ ကီးသေဘၤာ
อวนล้อมปลากะตัก/ငါးပါးနီကို ငါးဖမ္းပိက
ု ၾ္ ကီးသေဘၤာ
อืน่ ๆ/အျခားသေဘၤာ။................................................
พืน้ ทีท่ �ำ การประมง/ငါးဖမ္းလုပင္ န္းဧရိယာ။ :
ในน่านนาํ้ /သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာဧရိယာအတြင္း
นอกน่านนาํ้ /သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာဧရိယာအျပင္
1.4 ชือ่ เรือ/ငါးဖမ္းသေဘၤာအမည္။...............................................................................ทะเบียนเรือเลขที/่ မွတပ္ တ
ံု င္အမွတ။္ ............................................................
เครื่องหมายประจำ�เรือประมง/ငါးဖမ္းသေဘၤာအမွတ္တံဆိပ္။….…...........................................................................................................
นายจ้าง (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)/ပိုင္ရွင္အမည္ (ပုဂၢလိက/ကုမၸဏီ)။..............................................................................................
เดินทางออกจากท่า/ဆိပက
္ မ္းမွ ထြကခ
္ ြာအခ်ိန။္ .............................................จังหวัด/ျမိဳ႕။......................................เมือ
่ วันที/่ ရက္ေန႔။........................
เดินทางเข้าท่า/ဆိပက
္ မ္းမွ ေရာက္လာအခ်ိန။္ ..................................................จังหวัด/ျမိဳ႕။......................................เมือ
่ วันที/่ ရက္ေန႔။........................
1.5 ชื่อผู้ควบคุมเรือ (ไต๋)/ေလွေထာင္မႉးအမည္ (ငါးဖမ္းထိန္းသူ)။.........................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน/ႏိငု င္ သ
ံ ားစီစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ။္ ..................................................................................................…..................

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป/ဒုတိယအပိုင္း။ ။ပုဂၢလိကအခ်က္အလက္

2.1 ชื่ อ ลู ก จ้ า งผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ / အင္တာဗ်ဴးျပီးသူအမည္။…………………….............................................…….....สั ญ ชาติ /လူမ်ိဳး။……….….....…
อายุ/အသက္။…......................…ปี/ႏွစ္၊ จังหวัด/รัฐที่เกิด/ျပည္နယ္/ျမိဳ႕။ : ..........................................................................................................
2.2 หมายเลขใบอนุญาตทำ�งานตามกฎหมายว่าด้วยการทำ�งานของต่างด้าว/ႏိုင္ငံျခားအလုပ္သမား၏ဥပေဒသတ္မွတ္ထားေသာအလုပ္ပါမစ္အမွတ္။ :
........................................…......….......................................................................................................................................................................
2.3 หมายเลขบัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/ထိုင္းႏိုင္ငံသားမဟုတ္၏မွတ္ပံုတင္အမွတ္
หนังสือเดินทาง/ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္
หมายเลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน หมายเลข/ႏိငု င္ သ
ံ ားစီစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္ အမွတ။္ ..........................................................................................
2.4 การลงมาทำ�งานในเรือ/ငါးဖမ္းသေဘၤာတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္း :
มาสมัครเอง/ကိုယ္႔ေလွ်ာက္သည္။
มีผู้ชักชวน/အၾကံျပဳသူ ရွိသည္။ :
คนไทย/အၾကံျပဳသူရွိသည္။
คนชาติเดียวกัน/ထိုင္းလူမ်ိဳး
อื่น ๆ ระบุ/ဗမာလူမ်ိဴး အျခား...........….................……....……..............…
นายหน้า/ေအဂ်င္ :
คนไทย/ထိုင္းလူမ်ိဳး
คนชาติเดียวกัน/ဗမာလူမ်ိဴး
อื่นๆ ระบุ/အျခား။…………………………..………..……..
2.5 ค่าจ้าง/လုပ္အားခ วันละ/ရက္စဥ္………………….....…….…บาท/ဘတ္
เดือนละ/လစဥ္……………………........…..............………...บาท/ဘတ္
2.6 ส่วนแบ่งมูลค่าสัตว์นํ้าที่จับได้ (ถ้ามี)/ေရေနသတၲဝါတိရိစၧာန္ေၾကး (ရွိလွ်င္)
วันละ/ရက္စဥ္…………............................................………บาท/ဘတ္
เดือนละ/လစဥ္………………................................………บาท/ဘတ္
2.7 ค่าจ้างรวมส่วนแบ่งมูลค่าสัตว์นํ้าที่จับได้/ေရေနသတၲဝါတိရိစၧာန္ေၾကးေပါင္း
วันละ/ရက္စဥ္…………............................................………บาท/ဘတ္
เดือนละ/လစဥ္………………................................………บาท/ဘတ္
หมายเหตุ ค่าจ้างหรือค่าจ้างรวมส่วนแบ่งมูลค่าสัตว์นํ้าที่จับได้เดือนหนึ่งลูกจ้างต้องได้รับไม่ตํ่ากว่าอัตราค่าจ้างที่กฎหมายกำ�หนด/
မွတ္ခ်က္။ တစ္လစဥ္တြင္ လုပ္အားခ (သို႔) ေရေနသတၲဝါတိရိစၧာန္ေၾကး ရေသာလုပ္အားခေပါင္းအလုပ္သမားသည္ ဥပေဒသတ္မွတ္ထားေသာလုပ္အားခကို ရပါမည္။

2.8 ทักษะภาษาไทย/ထိုင္းဘာသာစကား။ :
ไม่ดี/မေကာင္း
ปานกลาง/လယ္လယ္
ดี/ေကာင္း
ดีมาก/ေကာင္းမ်ား
2.9 การศึกษาสูงสุด ระบุ/အျမင့္ဆံုးပညာေရး။...........................................................................................................................................................

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านแรงงาน/တတိယအပိုင္း။ ။အလုပ္သမားလုပ္အား၏အခ်က္အလက

3.1 ก่อนทำ�งานลูกจ้างทราบหรือไม่ว่า ตนจะต้องไปทำ�งานในเรือประมง/အလုပ္လုပ္မိမိ ငါးဖမ္းသေဘၤာေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ရရန္ အလုပ္သမားသိ/မသိ
ทราบ/သိ
ไม่ทราบ/မသိ
3.2 ก่อนลงเรือหรือขณะทำ�งาน มีการบังคับ ข่มขู่ หลอกลวง ลักพา หรืออ้างหนี้สิน เพื่อบังคับให้ลูกจ้างต้องทำ�งานหรือไม่/အလုပ္လုပ္မိခင္ (သို႔)
အလုပ္လုပ္ေနေသာအခါ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဖိႏိွပ္အင္အားသံုးျခင္း၊ ျဖားေယာင္းျခင္း၊ ေငြအလြဲသံုးစားျပဳျခင္း၊ လိမ္လည္လွည့္စားျခင္း (သို႔) ေငြေၾကြး ေဘးအႏၲရာယ္ျပဳျခင္း ရွိ/မရွိ

ไม่มี/မရွိ
มี (ถ้ามี) เป็นการกระทำ�ในลักษณะ/ရွိ (ရွိလွ်င္)
		
บังคับ ข่มขู่ หลอกลวง หรือลักพา/ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဖိႏိွပ္အင္အားသံုးျခင္း၊ ျဖားေယာင္းျခင္း၊ ေငြအလြဲသံုးစားျပဳျခင္း
		
อ้างหนี้สิน/ေငြေၾကြး ေဘးအႏၲရာယ္ျပဳျခင္း လုပ္ငန္းေတာင္ရြက္သည္။
3.3 ใครเป็นผูเ้ ก็บหรือดูแลเอกสารระบุตวั ตนหนังสือเดินทาง/ใบอนุญาตทำ�งาน/အလုပပ္ ါမစ္၊ ႏိငု င္ က
ံ ူးလက္မတ
ွ ၊္ အရြကအ
္ တမ္းမ်ား ဘယ္သထ
ူ န
ိ ္းသိမ္းပါလဲ။
(1) ก่อนและหลังการทำ�งาน/အလုပ္လုပ္မိ/ေနာက
ลูกจ้าง/အလုပ္သမား
นายจ้าง/အလုပ္ရွင္
ไต๋/ငါးဖမ္းသေဘၤာထိန္းသူ
		 บุคคลอื่น ระบุ ชื่อ-สกุล/တစ္ျခား အမည္။...............................................................................................................................................

-2(2) ระหว่างการทำ�งาน/အလုပ္လုပ္ေနေသာအခါ
ลูกจ้าง/အလုပ္သမား
นายจ้าง/အလုပ္ရွင
ไต๋/ငါးဖမ္းသေဘၤာထိန္းသူ 		
		 บุคคลอื่น ระบุ ชื่อ-สกุล/တစ္ျခား အမည္။...............................................................................................................................................
3.4 มีเอกสาร/ประกาศ/ตารางเวลาพักหรือไม่/အလုပ္နားခ်ိန္၏ႏို႔တစ္စာ၊ အရြက္မ်ား ရွိ/ မရွ		
ိ
มี/ရွိ
ไม่มี/မရွိ
3.5 เมื่อทำ�งานแล้วมีการค้างจ่ายค่าจ้างหรือไม่/အလုပ္လုပ္ျပီးေသာအခါ အလုပ္အားခမေပးရွိ/ မရွိ
มี/ရွိ
ไม่มี/မရွိ
3.6 มีการหักค่าจ้างเป็นค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือไม่/အလုပ္အားမ်ား ဖလွ်ာ့ခ်ျခင္္း ရွိ/ မရွိ
ไม่มี/မရွိ
มี โดยหักเป็น/ရွိ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေတာ………………………...........................................................….............................
3.7 ขณะอยู่บนฝั่ง มีอิสระในการดำ�รงชีวิตหรือไม่/ကမ္းတြင္ ရွိလွ်င္ သင္၏ဘဝ လြတ္လပ္ေရးရွိ/ မရွိ
มีอิสระ/ရွိ
มีการควบคุม/ထိန္းသိမ္းမႈရွိပါသည္။
มีการกักขัง/หน่วงเหนี่ยว/ထိန္းသိမ္းခံျဖစ္ပါသည္။

ส่วนที่ 4 ข้อบ่งชี้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์/စတုတၳအပိုင္း။ ။ကူးသန္းေရာင္းျခင္း၏အညႊန္းကိန္း

4.1 ถูกปฏิบัติในลักษณะข้อใดดังต่อไปนี้/လုပ္ငန္းေဆာင္ရက္ရမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
จัดหา/ေတြ႔ရွာ
ซื้อ/အေရာင္း
ขาย/အဝယ္
จำ�หน่าย/ျဖန္႔ေဝျခင္း
พามาจาก/မွ မွတ္မိျခင္း
ส่งไปยังที่ใด/သို႔ ပို႔ျခင္း
หน่วงเหนี่ยว/ေထာင္ခ်ျခင္း
กักขัง/ေထာင္ခ်ျခင္း
จัดให้อยู่อาศัย/ေနရာမွာ ရွိသည္။
รับไว้/တစ္ျခင္း ယူျခင္း
4.2 ถูกปฏิบัติด้วยวิธีการข้อใดดังต่อไปนี้/နည္းလမ္းမ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္ရက္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းရွိပါသည္။
ข่มขู่/ျခိမ္းေျခာက္သည္။
ใช้กำ�ลังบังคับ/ဖိႏိွပ္အင္အားသံုးသည္။
ลักพาตัว/ျဖားေယာင္းသည္။
ฉ้อฉล/ေငြအလြဲသံုးစားျပဳသည္။
หลอกลวง/လိမ္လည္လွည့္စားသည္။
ใช้อำ�นาจโดยมิชอบ/အာဏာ မမန္မကန္သံုးသည္။
โดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระทำ�ความผิดในการ
แสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล/လုပ္မွားသည့္သူအား စဥ္းစားျခင္းအတြက္ ေစာင္ေရွာက္သူ (သို႔) မိဘ စိတ္ဝင္စားေစရန္ ေစာင္ေရွာက္သူ (သို႔)
မိဘတို႔အား ေက်းဇူးရလဒ္၊ ေငြေပးသည္။

4.3 ถูกกระทำ�โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้/အလုပ္ရွင္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ရွိပါသည္။
การเอาคนลงเป็นทาส/ကၽြန္ျဖစ္ရန္ ဖိႏွိပ္အင္အားသံုးသည္။
การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ/ဝန္ေဆာင္မႈ (သို႔) အလုပ္သမား၏ဖိႏွိပ္အင္အားသံုးသည္။
การอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล/အလုပ္သမားမွ ေငြညႇစ္ရန္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည္။

ส่วนที่ 5 สรุปผลการประเมิน/ပဥၥမအပိုင္း။ ။ေမးျမန္းျခင္းေကာက္ခ်က္ခ်သည္။

ไม่พบ/မရွိ
พบข้อสงสัยหรือข้อบ่งชี้/ရွိ
		 ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541/၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အလုပ္သမားဥပေဒ၏ဥပေဒသတ္မွတ္ထားေသာလုပ္ငန္း မမွမကန္လုပ္သည္။
		 แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้/အတင္းအၾကပ္သည့္လုပ္အား၊ အေၾကြးေပးလုပ္အား
		 มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระทำ�ความผิดฐานค้ามนุษย์/ကူးသန္းေရာင္းပါ၍ အမွားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ေဝဒနာသူ
			

ျဖစ္ပါသည္။။ ဟု ယံုၾကည္ႏိုင္သည္။

ส่วนที่ 6 การดำ�เนินการของผู้สัมภาษณ์/ဆဋႆဌမအပိုင္း။ ။ အင္တာဗ်ဴးသည့္သူလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက

ประสานส่งต่อหน่วยงาน/ဌာနအား ညႇိႏႈိင္းေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည္။.............................................................................................................
ส่งต่อพนักงานตรวจแรงงาน/အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရးမႉး ေပးရန
ศปคม.จังหวัด/ျမိဳ႕ကူးသန္းေရာင္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန
พนักงานสอบสวน ตรวจสอบโดยละเอียด/စစ္ေဆးေရးမႉး ေသေသခ်ာခ်ာစစ္ေဆးသည္။

ส่วนที่ 7 อื่นๆ/သတၱမအပိုင္း။ ။အျခားအခ်က္အလက္

.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)/လက္မွတ္။.................................................................... ผู้ให้สัมภาษณ์/အင္တာဗ်ဴးျပီးသူ
		
(..................................................................)
(ลงชื่อ)/လက္မွတ္။.................................................................... ผู้สัมภาษณ์/အင္တာဗ်ဴးသည့္သူ
		
(……………………………………………….…………)
ตำ�แหน่ง/ရာထူး။...........................................................................
(ลงชื่อ)/လက္မွတ္။.................................................................... ผู้สัมภาษณ์/အင္တာဗ်ဴးသည့္သူ
		
(...................................................................)
ตำ�แหน่ง/ရာထူး။............................................................................
ွ ။္ ..................................................................... ผูป
้ ระสานงานด้านภาษา/ဘာသာျပန္ေသာညႇိႏငႈိ ္းေရးမႉး
(ลงชือ่ )/လက္မတ
		
(..................................................................)

