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ประกาศกรมประมง
เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้าไทย
ที่ท้าการประมงในเขตพืนทีท่ ี่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมง
ในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้
พ.ศ. ๒๕๖๔
เนื่องด้วยประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกตามความตกลงว่าด้วยการท้าการประมงในพืนที่
มหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement, SIOFA) อันท้าให้
ประเทศไทยมีสิทธิเข้าไปท้าการประมงในเขตพืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าว ประกอบกับ
ในปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓ มีการประชุมภาคีสมาชิก SIOFA ประจ้าปี ได้มีการแก้ไขและเพิ่มเติม
ข้อมติบางประการ เพื่อให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อมติดังกล่าว กรมประมงจึงขอประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ที่ประสงค์จะออกไปท้าการประมงนอกน่านน้าไทยในบริเวณดังกล่าวทราบถึงหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติ
ของเรือประมงนอกน่านน้าไทยที่จะต้องปฏิบัติ หากเข้าไปท้าการประมงในเขตพืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบ
ความตกลงว่าด้วยการท้าการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้าไทย
ที่ท้าการประมงในเขตพืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้
พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้าไทย
ที่ท้าการประมงในเขตพืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3
ข้อ ๒ ในประกาศนี
“สัตว์น้าที่ติดโดยบังเอิญ” หมายความว่า สัตว์น้าที่จับได้จากการท้าประมง ได้แก่ ฟองน้า
ปะการั ง เต่ า ทะเล สั ต ว์ เ ลี ยงลู ก ด้ ว ยนม ฉลามน้ า ลึ ก สั ต ว์ น้ า ที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมาธิ ก ารปลาทู น่ า แห่ ง มหาสมุ ท รอิ น เดี ย (Indian Ocean Tuna Commission, IOTC)
สั ต ว์ น้ า อนุ รั ก ษ์ ต ามที่ อ งค์ ก ารระหว่ า งประเทศก้ า หนดและสั ต ว์ ป่ า สงวนหรื อ สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครอง
ที่ประเทศไทยก้าหนด รวมถึงนกทะเล รายชื่อสัตว์น้าที่ติดโดยบังเอิญ ตามที่แนบท้ายประกาศนี
ข้อ ๓ พืนที่แ ละชนิด ของสัตว์น้าที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมง
ในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement, SIOFA) เป็นไป
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี
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ข้อ ๔ เรื อ ประมงที่ ท้ า การประมง เก็ บ รั ก ษาสั ต ว์ น้ า บนเรื อ ท้ า การขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ า
หรือน้าสัตว์น้าขึนท่าเทียบเรือในพืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมงในมหาสมุทร
อิ น เดี ย ตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement, SIOFA) จะต้ อ งเป็ น เรื อ
ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตขององค์การบริหารจัดการประมงตามกรอบความตกลงดังกล่าว
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ https://www.apsoi.org/
เจ้าของเรือที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตขององค์การบริหารจัดการประมงตามวรรคหนึ่ง
ห้ามมีส่วนร่วม ให้การสนับสนุน หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประมงกับเรือไร้สัญชาติ เรือที่ไม่ได้อยู่
ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตขององค์การบริหารจัดการประมงดังกล่าว หรือเรือที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือ
ที่ท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในพืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมง
ในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement, SIOFA)
ข้อ ๕ เรื อ ประมงทั งหมดที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตตามข้ อ ๔ จะได้ รั บ การจั ด สรรจ้ า นวนวั น
ในการลงแรงประมงไม่เกินหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยวันต่อปี
ข้อ ๖ ให้เจ้าของเรือตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง แจ้งการเข้าออกจากพืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบ
ความตกลงว่ า ด้ ว ยการท้ า การประมงในมหาสมุ ท รอิ น เดี ย ตอนใต้ (Southern Indian Ocean
Fisheries Agreement, SIOFA) ตามแบบฟอร์ ม Requirements for vessel entry and exit
notifications (กปน.๑๔) ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงที่มีการเข้าออกจากพืนที่ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
mcs@siofa.org และ thaifoc@fisheries.go.th
ข้อ ๗ เรื อ ประมงอวนลาก ให้ ท้ า การประมงได้ เ ฉพาะในบริ เ วณพื นที่ ต ามพิ กั ด
แนบท้ายประกาศนี
หากลากอวนได้ ป ะการั ง มี ชี วิ ต มากกว่ า หกสิ บ กิ โ ลกรั ม ขึ นไป หรื อ ฟองน้ า มี ชี วิ ต มากกว่ า
สามร้ อ ยกิ โ ลกรั ม ต่ อ การลากอวนหนึ่ ง ครั ง ต้ อ งย้ า ยต้ า แหน่ ง ท้ า การประมงให้ ห่ า งจากที่ เ ดิ ม
อย่างน้อยสองไมล์ทะเลจากแนวลากอวนด้านใดด้านหนึ่ง
ข้อ ๘ เรือประมงเบ็ด ราว หากมีการท้าการประมงได้ปะการังมีชีวิต หรือฟองน้ามีชีวิต
ตังแต่สิบหน่วยขึนไปต่อเบ็ดจ้านวนหนึ่งพันตัวหรือต่อความยาวสายคร่าวหนึ่งพันสองร้อยเมตร แล้วแต่ว่า
จ้านวนตัวเบ็ดหรือความยาวสายคร่าวจะสันกว่า ให้ย้ายพืนที่ท้าการประมงจากจุดเดิมออกไปในรัศมี
ไม่น้อยกว่าหนึ่งไมล์ทะเลนับจากจุดกึ่งกลางของแนวการวางเบ็ด (หนึ่งหน่วยของปะการังหรือฟองน้า
หมายถึง ปริมาตรน้าของปะการังมีชีวิตหรือฟองน้ามีชีวิตโดยใช้วิธี การแทนที่น้าในภาชนะขนาดสิบลิตร
โดยหนึ่งหน่วยเท่ากับหนึง่ ลิตร ในกรณีปะการังมีชวี ิตหรือฟองน้ามีชีวติ ขนาดใหญ่เกินกว่าภาชนะดังกล่าว
ให้ใช้วิธีการชั่งน้าหนักแทน โดยหนึ่งหน่วยเท่ากับหนึ่งกิโลกรัม)
ข้อ ๙ เรื อ ประมงที่ท้ าการประมงโดยใช้ล อบ หากได้ป ะการังมี ชีวิต หรื อฟองน้ามีชีวิต
มากกว่าที่ก้าหนด ให้ย้ายพืนที่ท้าการประมงจากจุดเดิมออกไปในรัศมีไม่น้อยกว่าหนึ่งไมล์ทะเลนับจาก
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จุ ด กึ่ ง กลางของสายคร่ า วในกรณี ที่ ท้ า การประมงด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ลอบแบบสายหรื อ จุ ด ที่ ว างลอบ
กรณีที่ท้าการประมงด้วยเครื่องมือลอบเดี่ยว
ข้อ ๑๐ เรือประมงที่ท้าการประมงหน้าดินโดยใช้เครื่องมืออื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๗
ข้อ ๘ และข้อ ๙ หากได้ปะการังมีชีวิตหรือฟองน้ามีชีวิตมากกว่าที่ก้าหนด ให้ย้ายพืนที่ท้าการประมง
จากจุดเดิมออกไปในรัศมีไม่น้อยกว่าหนึ่งไมล์ทะเลนับจากจุดกึ่งกลางของการท้าประมงครังนัน ๆ
ข้อ ๑๑ ห้ามท้าการประมงหน้าดินในเขตพืนที่ตามพิกัดแนบท้ายประกาศ ยกเว้นเครื่องมือเบ็ด
และลอบ ส่วนเครื่องมืออื่น ๆ ที่มิใช่ท้าการประมงหน้าดินต้องมีผู้สังเกตการณ์วิทยาศาสตร์ตลอดเวลา
ขณะที่ท้าประมงในพืนที่ห้าม
ข้อ ๑๒ ห้ ามใช้เครื่องมืออวนลอยขนาดใหญ่ ที่มีขนาดความยาวรวมกันเกินกว่าสองพัน
ห้ า ร้ อ ยเมตร และอวนติ ด ตาน้ า ลึ ก ทุ ก ประเภท ในเขตพื นที่ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก รอบความตกลงว่ า ด้ ว ย
การท้าการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement, SIOFA)
ข้อ ๑๓ ผู้ควบคุมเรือประมงที่จะท้าการขนถ่ายน้ามัน เครื่องมือประมง คนประจ้าเรือ
หรือเสบียงในทะเลที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้
(Southern Indian Ocean Fisheries Agreement, SIOFA) จะต้องแจ้งการขนถ่ายดังกล่าวให้กองบริหาร
จั ด การเรื อ ประมงและการท้ า การประมง กรมประมง ทราบล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ยยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมง
โดยใช้แบบฟอร์ม SIOFA Transfer At Sea Notification (กปน.๘) แนบท้ายประกาศนี
เมื่ อ ด้ า เนิ น การขนถ่ า ยตามวรรคหนึ่ ง เสร็ จ สิ น ต้ อ งรายงานการขนถ่ า ยดั ง กล่ า วภายใน
ยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อกองบริหารจัดการเรือประมงและการท้าการประมง กรมประมง โดยใช้แบบฟอร์ม
SIOFA Transfer At Sea Declaration (กปน.๘A) แนบท้ายประกาศนี
ความในวรรคหนึ่ ง มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ กรณี มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น ที่ ส่ ง ผลต่ อ สวั ส ดิ ภ าพของลู ก เรื อ
และความปลอดภั ย ของเรื อ และให้ ร ายงานการขนถ่ า ยดั ง กล่ า วต่ อ กองบริ ห ารจั ด การเรื อ ประมง
และการท้ า การประมง กรมประมง โดยพลั น โดยใช้ แ บบฟอร์ ม SIOFA Transfer At Sea
Declaration (กปน.๘A) แนบท้ายประกาศนี
ข้อ ๑๔ เจ้าของเรือประมงต้องจัดท้าเครื่องหมายของเครื่องมือประมงประจ้าที่ ซึ่งมีชื่อเรือ
และสั ญ ญาณเรี ย กขานแสดงไว้ อ ย่ า งชั ด เจน โดยจั ด ท้ า เครื่ อ งหมายที่ ป ลายของอวนทั งสองด้ า น
ปลายของสายทังสองด้าน และปลายของเครื่องมือที่ใช้ถ่วงเครื่องมือประมงให้อยู่บนพืนทะเลจะต้อง
ติดทุ่นธงหรือทุ่นเรดาร์ในตอนกลางวัน และติดทุ่นไฟตอนกลางคืน ธงหรือทุ่นนันสามารถใช้ระบุต้าแหน่ง
และขอบเขตของเครื่องมือประมง โดยมองเห็นในระยะทางอย่างน้อยสองไมล์ทะเล
ข้อ ๑๕ เจ้ า ของเรื อประมงต้องจั ด ให้มี อุป กรณ์ ใ นการน้า เครื่อ งมื อประมงที่ห ลุ ด ถู กทิง
หรือสูญหายในขณะท้าการประมงกลับคืน
ห้ามทิงเครื่องมือประมง เว้นแต่มีเหตุจ้าเป็นเพื่อความปลอดภัยหรืออยู่ในภาวะอันตราย
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ในกรณีเครื่องมือประมงหลุด ถูกทิง หรือสูญหาย ไม่ว่าด้วยเหตุประการใดก็ตาม ผู้ควบคุมเรือ
ต้องด้าเนินการน้าเครื่องมือประมงดังกล่าวกลับคืน หากไม่สามารถน้า เครื่องมือดังกล่าวกลับคืนได้
ผู้ควบคุมเรือต้องรายงานต่อกองบริหารจัดการเรือประมงและการท้าการประมง กรมประมง ทันที
โดยใช้แบบฟอร์มรายงานเครื่องมือประมงสูญหาย (Abandoned, Lost or Otherwise Discarded
Fishing Gear Report) (กปน.๑๕) แนบท้ายประกาศนี
ข้อ ๑๖ ในกรณี ที่ พ บและได้ เ ก็ บ เครื่ อ งมื อ ประมงซึ่ ง ถู ก ทิ งหรื อ สู ญ หายขึ นมาบนเรื อ
ให้ ผู้ ค วบคุ ม เรื อ แจ้ ง ต่ อ กองบริ ห ารจั ด การเรื อ ประมงและการท้ า การประมง กรมประมง โดยใช้
แบบฟอร์มรายงานการเก็บกู้เครื่องมือประมง (Retrieval of Abandoned, Lost or Otherwise
Discarded Fishing Gear Report) (กปน.๑๖) แนบท้ายประกาศนี
ข้อ ๑๗ ห้ ามทิงพลาสติก เชือก อวน ถุงขยะพลาสติก และเถ้าจากเตาเผาขยะที่เป็น
ผลิตภัณฑ์พลาสติกลงในทะเล โดยให้เก็บไว้บนเรือจนกว่าจะสามารถน้ากลับมาทิงที่ท่าเทียบเรือได้
ความในวรรคหนึ่ งมิให้ บังคับใช้ในกรณีที่เป็นการทิงพลาสติกในทะเล เพื่อความปลอดภัย
ของเรือและลูกเรือหรือการช่วยชีวิตในทะเล
ข้อ ๑๘ สัตว์น้าแช่แข็งที่เก็บไว้บนเรือประมง ในแต่ละภาชนะจะต้องมีสัตว์น้าเพียงชนิดเดียว
โดยมีฉลากที่ชัดเจนบนกล่องหรือภาชนะที่บรรจุ ซึ่งฉลากต้องระบุรายการ ดังต่อไปนี
(๑) ชื่ อ สามั ญ ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ รหั ส ชนิ ด สั ต ว์ น้ า ตามที่ อ งค์ ก ารอาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (FAO) ก้าหนด หรือรหัสชนิดสัตว์น้าตามที่คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ (Scientific
Committee) ก้าหนด
(๒) ระบุลักษณะการเก็บรักษาสัตว์น้า เช่น ทังตัว ตัดหัว ควักไส้ เป็นต้น
(๓) วันที่จับสัตว์น้า ระบุเป็น วัน เดือน ปี
(๔) เลขทะเบียนเรือไทย
ในกรณีที่ได้สัตว์น้าแต่ละชนิดจากการท้าประมงหนึ่งครังน้อยกว่ายี่สิบห้ากิโลกรัมและเป็นสัตว์น้า
เพื่อการบริโภคสามารถเก็บรวมกันได้ โดยให้ระบุน้าหนักรายชนิดและรายละเอียดตามวรรคหนึ่งบนฉลาก
ในกรณีที่ได้สัตว์น้าที่เหลือจากการคัดแยกและมิได้ใช้เพื่อการบริโภค เช่น ปลาเป็ด ปลาไก่
ให้ระบุรายละเอียดบนฉลากตามวรรคหนึ่ง และข้อความ “มิได้ใช้เพื่อการบริโภค” กรณีไม่สามารถ
จ้าแนกชนิดสัตว์น้าเพื่อ ระบุรายละเอียดตาม (๑) ได้ทัน ให้จัดท้าบัญชีชนิดสัตว์น้าตามแบบรายงาน
บั ญ ชี ช นิ ด สั ต ว์ น้ า (มิ ไ ด้ ใ ช้ เ พื่ อ การบริ โ ภค) (Trash fish composition Report) (กปน.๑๗)
ที่สามารถใช้อ้างอิงถึงชนิดสัตว์น้าในภาชนะนันและเก็บไว้ประจ้าอยู่บนเรือเพื่อการตรวจสอบ และเมื่อ
เรือประมงเทียบท่าแล้วต้องส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก หรือในกรณีที่มี
การขนถ่ายสัตว์น้าแต่ละครังต้องฝากแบบฟอร์มนีมากับเรือขนถ่ายสัตว์น้า
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ข้อ ๑๙ ในกรณีท้าการประมงแล้วพบสัตว์น้าที่ติดโดยบังเอิญตามแนบท้ายประกาศ รวมทัง
ฟองน้า และฉลามนา้ ลึก ให้เจ้าของเรือตามข้อ ๒ วรรคหนึ่ง บันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการติดสัตว์นา้
โดยบังเอิญ (Incidental catch log sheet of SIOFA) (กปน.๑๓A) และในกรณีที่มีการขนถ่ายสัตว์น้า
แต่ละครังต้องฝากแบบฟอร์มนีมากับเรือขนถ่ายสัตว์น้า
กรณี เ รื อ ประมงไม่ มี ก ารขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ า กลางทะเล เมื่ อ เรื อ ประมงเที ย บท่ า แล้ ว ต้ อ งส่ ง
แบบฟอร์มดังกล่าวให้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ข้อ ๒๐ หากพบเห็ น เรื อ ต้ อ งสงสั ย ว่ า เป็ น เรื อ ไร้ สั ญ ชาติ หรื อ เรื อ ที่ มิ ไ ด้ อ ยู่ ใ นบั ญ ชี เ รื อ
ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตขององค์ ก ารบริ ห ารจั ด การประมงตามกรอบความตกลงว่ า ด้ ว ยการท้ า การประมง
ในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement, SIOFA) ก้าลังท้า
การประมง ขนถ่ายสัตว์น้าหรือกระท้ากิจกรรมใด ๆ ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารจัดการ
ประมงดังกล่าว ผู้ควบคุมเรือต้องแจ้งข้อมูลให้กองบริหารจัด การเรือประมงและการท้าการประมง
กรมประมง ทราบ ตามแบบรายงานการพบเห็ น เรื อ ต้ อ งสงสั ย (Report of sighting vessel
presumed engaging IUU fishing) (กปน.๑๘)
ข้อ ๒๑ ห้ามเรือประมงจับฉลามน้าลึกตามรายชื่ อแนบท้ายประกาศนีในเขตพืนที่ที่อยู่ภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean
Fisheries Agreement, SIOFA)
ข้อ ๒๒ เรือประมงที่ท้าการประมงโดยใช้เครื่องมือเบ็ดราวหน้าดินหรือเครื่องมือประมง
หน้ า ดิ น อื่ น ๆ บริ เ วณละติ จู ด ยี่ สิ บ ห้ า องศาใต้ ล งไป ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรการบรรเทาผลกระทบ
เพื่อลดการติดนกทะเลที่เป็นสัตว์น้าที่ติดโดยบังเอิญ รายละเอียดตามท้ายประกาศ
ข้อ ๒๓ เรือประมงที่ท้าการประมงปลาหัวเมือก (Orange roughy) ปลาหิมะ (toothfish)
และปลาคินเมะได (Alfonsino) ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดท้ายประกาศ
ข้อ ๒๔ เจ้าของเรือประมงและผู้ควบคุมเรือต้องยินยอมและอ้านวยความสะดวกส้าหรับ
การด้าเนินการขึนตรวจเรือกลางทะเลภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมงในมหาสมุทร
อิ น เ ดี ย ต อ น ใ ต้ ( Southern Indian Ocean Fisheries Agreement, SIOFA) ร า ย ล ะ เ อี ยด
ตามท้ายประกาศ
ข้อ ๒๕ การแจ้งและการรายงานตามข้อ ๑๓ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐ ให้แจ้ง
หรือรายงานผ่านทางเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจสอบและน้ากลับมาใช้โดยความหมาย
ไม่เปลี่ยนแปลง หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaifoc@fisheries.go.th
ข้อ ๒๖ เนื่ อ งจากหลั ก เกณฑ์ แ ละข้ อ ปฏิ บั ติ ข ององค์ ก ารบริ ห ารจั ด การประมงภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean
Fisheries Agreement, SIOFA) มีการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมประเทศภาคีสมาชิกเป็นประจ้าทุกปี
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ผู้ที่ประสงค์จะเข้าไปท้าการประมงในพืนที่และชนิดสัตว์น้าตามข้อ ๓ จึงควรติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา
ข้อ ๒๗ หากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือข้อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติขององค์การ
บริห ารจัด การประมงภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้
(Southern Indian Ocean Fisheries Agreement, SIOFA) จะมี ค วามผิ ด ตามมาตรา ๔๙
แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4
มีศักดิ์ ภักดีคง
อธิบดีกรมประมง

รายชื่อสัตว์น้าที่ติดโดยบังเอิญ
ล้าดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชนิด
สัตว์เลียงลูกด้วยน้านม (MAMMALS)
วงศ์ย่อยนาก
นากทุกชนิดในวงศ์ย่อย Lutrinae
นากเล็กเล็บสั้นแคเมอรูน (Aonyx capensis microdon)
นากเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinerea)
นากทะเลแคลิฟอร์เนีย (Enhydra lutris nereis)
นากทะเล หรือ ซีแคท (Lontra feline)
นากหางยาว (Lontra longicaudis)
นากแม่น้าตอนใต้ (Lontra provocax)
นากใหญ่ธรรมดา (Lutra lutra)
นากใหญ่ขนเรียบ (Lutra perspicillata)
นากใหญ่จมูกขน หรือ นากใหญ่หัวปลาดุก (Lutra sumatrana)
นากแม่น้าญี่ปุ่น (Lutra nippon)
นากยักษ์บราซิล (Pteronura brasiliensis)
วงศ์วอลรัส
วอลรัส (Odobenus rosmarus)
วงศ์สิงโตทะเล
แมวน้้าขนทุกชนิดในสกุล Arctocephalus
แมวน้้าขนแคลิฟอร์เนีย (Arctocephalus townsendi)
วงศ์แมวน้า
แมวน้้าช้างขั้วโลกใต้ (Mirounga leonine)
แมวน้้าทุกชนิดในสกุล Monachus spp.
อันดับวาฬและโลมา
วาฬและโลมาทุกชนิดในอันดับ CETACEA
วงศ์วาฬแท้
วาฬกรีนแลนด์ (Balaena mysticetus)
วาฬแท้ทุกชนิดในสกุล Eubalaena spp.
วงศ์วาฬบาลีน็อบเทอริดี
วาฬมิงค์ (Balaenoptera acutorostrata)

ล้าดับ
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ชนิด
วาฬมิงค์แอนตาร์คติก (Balaenoptera bonaerensis)
วาฬไซ (Balaenoptera borealis)
วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni)
วาฬสีน้าเงิน (Balaenoptera musculus)
วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai)
วาฬฟิน (Balaenoptera physalus)
วาฬหลังค่อม (Megaptera novaeangliae)
วงศ์โลมา
โลมาอิรวดี หรือ โลมาหัวบาตร (Orcaella brevirostris)
โลมาหัวบาตรออสเตรเลีย (Orcaella heinsohni)
โลมาปากแม่น้าทุกชนิดในสกุล Sotalia spp.
โลมาหลังโหนกทุกชนิดในสกุล Sousa spp.
โลมาหลังโหนก (Sousa chinensis)
โลมากระโดด (Stenella longirostris)
โลมาแถบ (Stenella coeruleoalba)
โลมาธรรมดา (Delphinus delphis)
โลมาปากขวด (Tursiops aduncus)
โลมาฟราเซอร์ (Lagenodelphis hosei)
โลมาฟันห่าง (Steno bredanensis)
โลมาลายจุด (Stenella attenuate)
วาฬน้าร่องครีบสั้น (Globicephala macrorhynchus)
วาฬเพชรฆาต (Orcinus orca)
วาฬเพชรฆาตด้า (Pseudorca crassidens)
วาฬเพชรฆาตเล็ก (Feresa attenuate)
วาฬหัวแตงโม (Peponocephala electra)
วงศ์วาฬปากสัน
วาฬปากสั้น (Eschrichtius robustus)
วงศ์วาฬเผือกแคระ
วาฬเผือกแคระ (Caperea marginata)
วงศ์โลมาวาคิวต้า
โลมาหัวบาตรสันหลังแคบ (Neophocaena asiaeorientalis)

ล้าดับ
ชนิด
49 โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Neophocaena phocaenoides)
50 โลมาวาควิต้า หรือ โลมาแคลิฟอร์เนีย (Phocoena sinus)
วงศ์วาฬสเปอร์ม
51 วาฬสเปอร์ม หรือ วาฬหัวทุย (Physeter macrocephalus)
52 วาฬหัวทุยแคระ (Kogia simus)
53 วาฬหัวทุยเล็ก (Kogia breviceps)
วงศ์โลมาวาฬ
54 โลมาวาฬปากนกทุกชนิดในสกุล Berardius spp.
55 โลมาวาฬปากขวดทุกชนิดในสกุล Hyperoodon spp.
56 วาฬคูเวียร์ (Ziphius cavirostris)
57 วาฬฟันสองซี่ (Mesoplodon ginkgodens)
วงศ์พะยูน
58 พะยูน หมูน้า หรือ ดุหยง (Dugong dugon)
วงศ์แมนนาที
59 แมนนาทีอเมริกาใต้ หรือ หมูน้าอเมริกาใต้ (Trichechus inunguis)
60 แมนนาทีแคริบเบียน หรือ หมูน้าแคริบเบียน (Trichechus manatus)
61 แมนนาทีแอฟริกา หรือ หมูน้าแอฟริกา (Trichechus senegalensis)
นก (BIRDS)
วงศ์นกกระแตผี
62 นกกระแตผีคิ้วสองแถบ (Burhinus bistriatus)
63 นกกระแตผีชายหาด (Esacus neglectus หรือ Esacus magnirostris)
64 นกกระแตผีเล็ก (Burhinus oedicnemus)
65 นกกระแตผีใหญ่ (Esacus recurvirostris)
วงศ์นกหัวโต
66 นกกระแตแต้แว้ด หรือ นกต้อยตีวิด (Vanellus indicus)
67 นกกระแตหงอน (Vanellus vanellus)
68 นกกระแตหัวเทา (Vanellus cinereus)
69 นกกระแตหาด (Vanellus duvaucelii)
70 นกหัวโตขาด้า (Charadrius alexandrines)
71 นกหัวโตขายาว (Charadrius veredus)
72 นกหัวโตทรายเล็ก (Charadrius mongolus)

ล้าดับ
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

ชนิด
นกหัวโตทรายใหญ่ (Charadrius leschenaultia)
นกหัวโตปากยาว (Charadrius placidus)
นกหัวโตมลายู (Charadrius peronii)
นกหัวโตเล็กขาสีส้ม (Charadrius hiaticula)
นกหัวโตเล็กขาเหลือง (Charadrius dubius)
นกหัวโตสีเทา (Pluvialis squatarola)
นกหัวโตหลังจุดสีทอง (Pluvialis fulva)
นกหัวโตกินปู (Dromas ardeola)
นกพริก (Metopidius indicus)
นกอีแจว (Hydrophasianus chirurgus)
วงศ์นกนางนวล
83 นกนางนวลเรลิค (Larus relictus)
84 นกน็อดดี้ (Anous stolidus)
85 นกนางนวลแกลบคิ้วขาว (Sterna anaethetus)
86 นกนางนวลแกลบเคราขาว (Chlidonias hybridus)
87 นกนางนวลแกลบแคสเปยน (Sterna caspia)
88 นกนางนวลแกลบจีน (Sterna bernsteini)
89 นกนางนวลแกลบด้า (Sterna fuscata)
90 นกนางนวลแกลบด้าปากขาว (Chlidonias leucopterus)
91 นกนางนวลแกลบท้องด้า (Sterna acuticauda)
92 นกนางนวลแกลบท้ายทอยด้า (Sterna sumatrana)
93 นกนางนวลแกลบธรรมดา (Sterna hirundo)
94 นกนางนวลแกลบปากหนา (Gelochelidon nilotica)
95 นกนางนวลแกลบแม่น้า (Sterna aurantia)
96 นกนางนวลแกลบเล็ก (Sterna albifrons)
97 นกนางนวลแกลบสีกุหลาบ (Sterna dougallii)
98 นกนางนวลแกลบหงอนเล็ก (Sterna bengalensis)
99 นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่ (Sterna bergii)
100 นกนางนวลขอบปกขาว (Larus ridibundus)
101 นกนางนวลธรรมดา (Larus brunnicephalus)
102 นกนางนวลปากเรียว (Larus genei)

ล้าดับ
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

ชนิด
นกนางนวลหัวด้า ใหญ่ (Larus ichthyaetus)
นกนางนวลหางด้า (Larus crassirostris)
นกนางนวลแฮร์ริ่ง (Larus argentatus)
นกปากงอน (Recurvirostra avosetta)
วงศ์นกชายเลน
นกอีก๋อยเอสกิโม (Numenius borealis)
นกอีก๋อยปากเรียว (Numenius tenuirostris)
นกทะเลขาเขียวลายจุด (Tringa guttifer)
นกชายเลนกระหม่อมแดง (Calidris acuminata)
นกชายเลนเขียว (Tringa ochropus)
นกชายเลนท้องด้า (Calidris alpina)
นกชายเลนน้้าจืด (Tringa glareola)
นกชายเลนบึง (Tringa stagnatilis)
นกชายเลนปากกว้าง (Limicola falcinellus)
นกชายเลนปากโคง (Calidris ferruginea)
นกชายเลนปากช้อน (Eurynorhynchus pygmeus)
นกชายเลนปากแอน (Xenus cinereus)
นกซอมทะเลปากยาว (Limnodromus scolopaceus)
นกซอมทะเลอกแดง (Limnodromus semipalmatus)
นกเดาดิน (Actitis hypoleucos)
นกทะเลขาเขียว (Tringa nebularia)
นกทะเลขาเขียวลายจุด (Tringa guttifer)
นกทะเลขาแดงธรรมดา (Tringa totanus)
นกทะเลขาแดงลายจุด (Tringa erythropus)
นกน็อทเล็ก (Calidris canutus)
นกน็อทใหญ่ (Calidris tenuirostris)
นกปากซ่อมดง (Scolopax rusticola)
นกปากซ่อมพง (Gallinago nemoricola)
นกปากซ่อมเล็ก (Lymnocryptes minimus)
นกปากซ่อมสวินโฮ (Gallinago megala)
นกปากซ่อมหางเข็ม (Gallinago stenura)

ล้าดับ
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

ชนิด
นกปากซ่อมหางพัด (Gallinago gallinago)
นกปากแอ่นหางด้า (Limosa limosa)
นกปากแอ่นหางลาย (Limosa lapponica)
นกพลิกหิน (Arenaria interpres)
นกรัฟ (Philomachus pugnax)
นกลอยทะเลคอแดง (Phalaropus lobatus)
นกสติ๊นท์อกเทา (Calidris temminckii)
นกสติ๊นท์คอแดง (Calidris ruficollis)
นกสติ๊นท์นิ้วยาว (Calidris subminuta)
นกสติ๊นท์เล็ก (Calidris minuta)
นกอีก๋อยจิ๋ว (Numenius minutus)
นกอีก๋อยตะโพกสีน้าตาล (Numenius madagascariensis)
นกอีก๋อยเล็ก (Numenius phaeopus)
นกอีก๋อยใหญ่ (Numenius arquata)
นกสกัว หรือ นกสกัวหางช้อน (Stercorarius pomarinus)
นกสกัวขั้วโลกเหนือ (Stercorarius parasiticus)
นกสกัวหางยาว (Stercorarius longicaudus)
นกยางกรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus)
นกยางกรอกพันธุ์ชวา (Ardeola speciose)
นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย (Ardeola grayii)
นกยางเขียว (Butorides striata)
นกยางควาย (Bubulcus ibis)
นกยางจีน (Egretta eulophotes)
นกยางด้า (Dupetor flavicollis)
นกยางแดงใหญ่ (Botaurus stellaris)
นกยางทะเล (Egretta sacra)
นกยางโทนน้อย (Mesophoyx intermedia หรือ Egretta intermedia)
นกยางโทนใหญ่ (Casmerodius albus)
นกยางเปีย (Egretta garzetta)
นกยางไฟธรรมดา (Ixobrychus cinnamomeus)
นกยางไฟหัวด้า (Ixobrychus sinensis)

ล้าดับ
ชนิด
164 นกยางไฟหัวเทา (Ixobrychus eurhythmus)
165 นกยางลายเสือ (Gorsachius melanolophus)
วงศ์นกโจรสลัด
166 นกโจรสลัดเกาะคริสต์มาส (Fregata andrewsi)
167 นกโจรสลัดเล็ก (Fregata ariel)
168 นกโจรสลัดใหญ่ (Fregata minor)
วงศ์นกกระทุง
169 นกกระทุงดัลเมเชียน (Pelecanus crispus)
วงศ์นกกาน้า
170 นกกาน้้าปากยาว (Phalacrocorax fuscicollis)
171 นกกาน้้าเล็ก (Microcarbo niger (Phalacrocorax niger))
172 นกกาน้้าใหญ่ (Phalacrocorax carbo)
วงศ์นกบู๊บบี
173 นกบู๊บบี้แอ็บบอทท์ (Papasula abbotti)
174 นกบู๊บบี้ตีนแดง (Sula sula)
175 นกบู๊บบี้สีน้าตาล (Sula leucogaster)
176 นกบู๊บบี้หน้าด้า (Sula dactylatra)
177 นกปากช้อนหน้าขาว (Platalea leucorodia)
178 นกปากช้อนหน้าด้า (Platalea minor)
วงศ์นกร่อนทะเล
179 นกร่อนทะเลหางขาว (Phaethon lepturus)
180 นกร่อนทะเลหางแดง (Phaethon rubricauda)
วงศ์นกอัลบาทรอส
181 นกอัลบาทรอสหางสั้น (Phoebastria albatrus)
182 นกโต้คลื่นสีคล้้า (Oceanodroma monorhis)
วงศ์นกอ้ายงั่ว
183 นกอ้ายงั่ว (Anhinga melanogaster)
วงศ์นกเพนกวิน
184 นกเพนกวินแอฟริกา (Spheniscus demersus)
185 นกเพนกวินฮัมโบลด์ท (Spheniscus humboldti)

ล้าดับ

186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

200
201

ชนิด
สัตว์เลือยคลาน (REPTILES)
วงศ์จระเข้
จระเข้อเมริกา (Crocodylus acutus)
จระเข้แอฟริกาจมูกแหลม (Crocodylus cataphractus)
จระเข้โอริโนโค (Crocodylus intermedius)
จระเข้มินโดโร (Crocodylus mindorensis)
จระเข้เบลีซ (Crocodylus moreletii)
จระเข้แม่น้าไนล์ (Crocodylus niloticus)
จระเข้พรุ หรือ จระเข้มักเกอร์ (Crocodylus palustris)
จระเข้น้าเค็ม หรือ ไอ้เคี่ยม (Crocodylus porosus)
จระเข้คิวบา (Crocodylus rhombifer)
จระเข้น้าจืด (Crocodylus siamensis)
จระเข้แคระแอฟริกา (Osteolaemus tetraspis)
ตะโขง ไอ้โขง หรือ จระเข้ปากกระทุงเหว (Tomistoma schlegelii)
วงศ์เต่าทะเล
เต่าทะเลทุกชนิดในวงศ์ Cheloniidae
วงศ์เต่ามะเฟือง
เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea)
ปลาฉลาม (SHARKS)
วงศ์ปลาฉลามครีบด้า
ปลาฉลามเทา (Carcharhinus falciformis)
ปลาฉลามครีบขาว (Carcharhinus longimanus)
วงศ์ปลาฉลามหัวค้อน

202 ปลาฉลามหัวค้อนหยัก (Sphyrna lewini)
203 ปลาฉลามหัวค้อนใหญ่ (Sphyrna mokarran)
204 ปลาฉลามหัวค้อนเรียบ (Sphyrna zygaena)
วงศ์ปลาฉลามหางยาว
205 ปลาฉลามทุกชนิดในสกุล Alopias spp.
วงศ์ปลาฉลามช้าง
206 ปลาฉลามช้าง (Cetorhinus maximus)

ล้าดับ
207
208
209
210
211
212

213
214
215
216

217

218

219
220

ชนิด
วงศ์ปลาฉลามขาว
ปลาฉลามขาว (Carcharodon carcharias)
ปลาฉลามพอร์บีเกิล (Lamna nasus)
วงศ์ปลากระเบนนก
ปลากระเบนราหูทุกชนิดในสกุล Manta spp.
ปลากระเบนปีศาจทุกชนิดในสกุล Mobula spp.
วงศ์ปลาฉลามวาฬ
ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus)
วงศ์ปลาฉนาก
ปลาฉนากทุกชนิดในวงศ์ Pristidae
ปลา (FISH)
วงศ์ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทองหัวโหนก หรือ ปลานโปเลียน (Cheilinus undulates)
วงศ์ปลาสินสมุทร
ปลาสินสมุทร (Holacanthus clarionensis)
วงศ์ปลาจวด
ปลาจวดแมคโดนัล (Totoaba macdonaldi)
วงศ์ม้าน้า
ม้าน้้าทุกชนิดในสกุล Hippocampus spp.
ปลาซีลาแคนท์ (COELACANTHS)
วงศ์ปลาซีลาแคนท์
ปลาซีลาแคนท์ทุกชนิดในสกุล Latimeria spp.
ปลิงทะเล (SEA CUCUMBERS)
วงศ์ปลิงทะเล
ปลิงทะเล (Isostichopus fuscus)
หอยสองฝา (CLAMS AND MUSSELS)
วงศ์หอยแมลงภู่
หอยเจาะเมดิเตอร์เรเนียน (Lithophaga lithophaga)
วงศ์หอยมือเสือ
หอยมือเสือและหอยมือแมวทุกชนิดในวงศ์ Tridacnidae

ล้าดับ

ชนิด
หมึก และหอยงวงช้าง (SQUIDS, OCTOPUSES, CUTTLEFISH)
วงศ์หอยงวงช้าง

221 หอยงวงช้างทุกชนิดในวงศ์ Nautilidae
หอยฝาเดียว (SNAILS AND CONCHES)
วงศ์หอยสังข์นางพญา
222 หอยสังข์นางพญา (Strombus gigas)
223 หอยสังข์แตร (Charonia tritonis)

224
225
226
227
22๘
2๒๙
23๐
23๑
23๒
23๓

23๔
23๕
23๖

ปะการัง และดอกไม้ทะเล (CORALS AND SEA ANEMONES)
อันดับกัลปังหาด้า
กัลปังหาด้าทุกชนิดในอันดับ ANTIPATHARIA
ดอกไม้ทะเลทุกชนิดในอันดับ ACTINIARIA
วงศ์กัลปังหาแดง
ปะการังแดง (Corallium elatius)
ปะการังแดงญี่ปุ่น (Corallium japonicum)
ปะการังขาว (Corallium konjoi)
ปะการังชมพู (Corallium secundum)
ปะการังอ่อนทุกชิดในอันดับ ALCYONACEA
วงศ์ปะการังสีฟ้า
ปะการังสีฟ้าในวงศ์ Helioporidae
อันดับปะการังแข็ง
ปะการังแข็งทุกชนิดในอันดับ SCLERACTINIA
วงศ์ปะการังออแกนไพพ์
ปะการังออแกนไพพ์ทุกชนิดในวงศ์ Tubiporidae
ซีเฟิร์น ปะการังไฟ และแมงกะพรุน (SEA FERNS, FIRE CORALS AND STINGING
MEDUSAE)
วงศ์ปะการังไฟ
ปะการังไฟทุกชนิดในวงศ์ Milleporidae
ปะการังไฟทุกชนิดในสกุล Millepora
วงศ์ปะการังสไตลัสเทอรีน
ปะการังทุกชนิดในวงศ์ Stylasteridae

ล้าดับ
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕

ชนิด
สัตว์น้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ IOTC
ปลาทูน่าครีบเหลือง (Thunnus albacares)
ปลาทูน่าท้องแถบ (Katsuwonus pelamis)
ปลาทูน่าตาโต (Thunnus obesus)
ปลาทูน่าครีบยาว (Thunnus alalunga)
ปลาทูน่าครีบน้้าเงินใต้ (Thunnus maccoyii)
ปลาโอด้า (Thunnus tonggol)
ปลาโอลาย (Euthynnus affinis)
ปลาโอแกลบ (Auxis thazard)
ปลาโอกล้วย (Auxis rochei)

๒๔๖ ปลาอินทรีบั้ง (Scomberomorus commerson)
๒๔๗ ปลาอินทรีจุด (Scomberomorus guttatus)
๒๔๘ ปลากระโทงแทงน้้าเงิน (Makaira nigricans)
๒๔๙ ปลากระโทงแทงด้า (Makaira indica)
๒๕๐ ปลากระโทงแทงลาย (Tetrapturus audax)
๒๕๑ ปลากระโทงแทงร่ม (Istiophorus platypterus)
๒๕๒ ปลากระโทงแทงดาบ (Xiphias gladius)

รายชื่อสัตว์น้าในกลุ่มปะการัง ฟองน้า (VMEs)
Cnidaria (CNI)
Gorgonacea (GGW)
Hydroidolina (HQZ)
Anthoatacatae (AXT)
Scleractinia (CSS)
Antipatharia (AQZ)
Zoantharia (ZOT)
Actiniaria (ATX)
Alcyonacea (AJZ)
Pennatulacea (NTW)
Porifera (PFR)
Hexactinellida (HXY)
Demospongiae (DMO)
Ascidiacea (SSX)
Bryozoans (BZN)
Brachiopoda (BRQ)
Pterobranchia (PYZ)
Serpulidae (SSY)
Xenophyophora (XEN)
Bathylasmatidae (BCD)
Stalked crinoids (CXX)
Ophiurida (OOY)
Cidaroida (CCH)

ปะการัง
ปะการังไม้ไผ่ ปะการังสีแดง ปะการังพุ่ม กัลปังหา ปะการังลูกโป่ง ปะการังทอง
ไฮดรอยด์
ปะการังอ่อน
ปะการังแข็ง
ปะการังดา
พรมทะเล
ดอกไม้ทะเล
ปะการังอ่อน
ปากกาทะเล
ฟองนา
ฟองนาแก้ว
ฟองนา
เพรียงหัวหอม
ปะการังตาข่าย
หอยปากเป็ด
หนอนลูกโอ๊ค
หนอนท่อ หนอนฉัตร
โปรโตซัวเซลล์เดียว
เพรียงคอห่าน เพรียงหิน
พลับพลึงทะเล
ดาวตะกร้า
เม่นดินสอ

พื้นที่ทอี่ ยู่ภายใต้กรอบความตกลงการทาการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement; SIOFA)

สัตว์นาที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงการทาการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement; SIOFA)
กลุ่มสัตว์นา
๑. ปลา ( fish)
๒. หอยและหมึก (molluscs)
๓. สัตว์ที่มีข้อปล้อง ( crustaceans)
๔. สัตว์นาชนิดพันธุ์ที่อยู่กับที่ (sedentary species)
ทังนีไม่รวมถึงสัตว์นาที่อพยพย้ายถิ่นไกล

สัตว์น้ำชนิดหลักของ SIOFA (ที่มำ: https://www.apsoi.org/species-list)
รูปภำพ

ชื่อสำมัญ
Pelagic armourhead

ชื่อวิทยำศำสตร์
Pseudopentaceros richardsoni

FAO code
EDR

Patagonian toothfish

Dissostichus eleginoides

TOP

รูปภำพ

ชื่อสำมัญ
Oreos

ชื่อวิทยำศำสตร์
Neocyttus rhomboidalis,
Pseudocyttus maculatus

FAO code
APO

Orange roughy

Hoplostethus atlanticus

ORY

รูปภำพ

ชื่อสำมัญ
Dogfish

ชื่อวิทยำศำสตร์
Centroscymnus coelolepis

Bluenose Warehou

Hyperoglyphe antarctica

FAO code
CYO

BWA
Alfonsino

Beryx splendens

BYS

กปน.๑๔

Requirements for vessel entry and exit notifications
แจ้งการเข้า - ออก พื้นที่ SIOFA
Information required (ข้อมูล)
Vessel name (ชื่อเรือ)
Entry or exit (เข้า หรือ ออก พื้นที่ SIOFA)
IMO number (หมายเลข IMO) ถ้ามี
Radio call sign (สัญญาณเรียกขาน)
Vessel flag State (รัฐเจ้าของธงเรือ)
Latitude (ละติจูด)
Longitude (ลองจิจูด)
Date of entry or exit
(วันที่เรือเข้า หรือ ออก พื้นที่ SIOFA)
Time of entry or exit in UTC
(เวลาเข้า หรือ ออก พื้นที่ SIOFA เวลา UTC)
Activity in the Agreement Area
(ระบุกิจกรรมในพื้นที่ SIOFA)
Heading (ทิศทางของหัวเรือที่เข้าหรือออกพื้นที)่

พื้นที่ทำกำรประมงโดยใช้เครื่องมืออวนลำก

ก: ละติจูด 08 องศำ ๓๓ ลิปดำ 00 ฟิลิปดำ ใต้
ข: ละติจูด 09 องศำ ๑๒ ลิปดำ 00 ฟิลิปดำ ใต้
ค: ละติจูด 12 องศำ ๐๐ ลิปดำ 00 ฟิลิปดำ ใต้
ง: ละติจูด 12 องศำ ๐๐ ลิปดำ 00 ฟิลิปดำ ใต้
จ: ละติจูด 1๐ องศำ 0๓ ลิปดำ 00 ฟิลิปดำ ใต้

ลองจิจูด 059 องศำ ๓๙ ลิปดำ 00 ฟิลิปดำ ตะวันออก
ลองจิจูด 062 องศำ ๑๒ ลิปดำ 00 ฟิลิปดำ ตะวันออก
ลองจิจูด 062 องศำ ๑๒ ลิปดำ 00 ฟิลิปดำ ตะวันออก
ลองจิจูด 06๐ องศำ ๐๖ ลิปดำ 00 ฟิลิปดำ ตะวันออก
ลองจิจูด 06๐ องศำ ๐๖ ลิปดำ 00 ฟิลิปดำ ตะวันออก

พื้นที่ห้ามทาการประมง SIOFA
Area
Atlantis Bank
Coral
Fools Flat
Middle of What
Walter’s Shoal

Lat (S)
32º 00́
32º 00́
41º 00́
41º 00́
31º 30́
31º 30́
37º 54́
37º 54́
33º 00́
33º 00́

Long (E)
57º 00́
58º 00́
42º 00́
44º 00́
94º 40́
95º 00́
50º 23́
50º 27́
43º 10́
44º 10́

Lat (S)
32º 50́
32º 50́
41º 40́
41º 40́
31º 40́
31º 40́
37º 56.5́
37º 56.5́
33º 20́
33º 20́

Long (E)
58º 00́
57º 00́
44º 00́
42º 00́
95º 00́
94º 40́
50º 27́
50º 23́
44º 10́
43º 10́

กปน.๘
SIOFA TRANSFER AT SEA NOTIFICATION
I. DETAILS OF THE DECLARING VESSEL (รายละเอียดข้อมูลเรือที่รายงาน)
Name of vessel / ชื่อเรือ
Registration number / เลขทะเบียนเรือ
Marking of vessel/เครื่องหมายประจาเรือ
Radio call sign / สัญญาณเรียกขาน
Vessel flag State / รัฐเจ้าของธง
IMO number / เลข IMO (ถ้ามี)
Master’s name and nationality / ชื่อผู้ควบคุมเรือและสัญชาติ
II. DETAILS OF THE OTHER VESSEL (รายละเอียดของเรือที่ขนถ่ายด้วย)
Name of vessel / ชื่อเรือ
Registration number / เลขทะเบียนเรือ
Marking of vessel/เครื่องหมายประจาเรือ
Radio call sign / สัญญาณเรียกขาน
IMO number / เลข IMO (ถ้ามี)
Master’s name and nationality / ชื่อผู้ควบคุมเรือและสัญชาติ
DETAILS OF TRANSFER (รายละเอียดการขนถ่าย)
Estimated date of transfer (UTC) / ประมาณการวันที่จะทา
การขนถ่าย
Estimated time of transfer (UTC) / ประมาณการเวลาที่จะทา
การขนถ่าย
Estimated location of transfer / ประมาณการตาบล
ละติจูด: ……...................….° ............................' ..............................."
ที่จะทาการขนถ่าย
ลองจิจูด: ……..................….° ............................' ..............................."
Type and quantity received / ประเภทและปริมาณที่รับมา

 fuel/นามัน……………….........................…..……………liters/ลิตร
 crew/ลูกเรือ………………….............................………… person/คน
 gear/เครื่องมือ โปรดระบุ……………….........…..………
 foods/อาหาร………..........................................………. kg/tones/กก./ตัน
 other supplies/อื่นๆ
โปรดระบุ………………………………………….........……………..

Type and quantity unloaded / ประเภทและปริมาณที่ขน
ถ่ายออกไป

 fuel/นามัน…………..........................……….……………liters/ลิตร
 crew/ลูกเรือ……………………….............................…… person/คน
 gear/เครื่องมือ โปรดระบุ…………….……..........………
 foods/อาหาร……….….........................................……. kg/tones/กก./ตัน
 other supplies/อื่นๆ
โปรดระบุ………………………………………….…….....................................………..
…………………………………………………………………………………………………………

กปน.๘A
SIOFA TRANSFER AT SEA DECLARATION
I.DETAILS OF THE DECLARING VESSEL (รายละเอียดข้อมูลเรือที่รายงาน)
Name of vessel / ชื่อเรือ
Registration number / เลขทะเบียนเรือ
Marking of vessel/เครื่องหมายประจาเรือ
Radio call sign / สัญญาณเรียกขาน
Vessel flag State/ รัฐเจ้าของธง
IMO number / เลข IMO (ถ้ามี)
Master’s name and nationality/ ชื่อผู้ควบคุมเรือและสัญชาติ
II.DETAILS OF THE OTHER VESSEL (รายละเอียดของเรือที่ขนถ่ายด้วย)
Name of vessel / ชื่อเรือ
Registration number / เลขทะเบียนเรือ
Marking of vessel/เครื่องหมายประจาเรือ
Radio call sign / สัญญาณเรียกขาน
IMO number / เลข IMO (ถ้ามี)
Master’s name and nationality/ ชื่อผู้ควบคุมเรือและสัญชาติ
DETAILS OF TRANSFER (รายละเอียดการขนถ่าย)
Date of transfer (UTC) / วันที่ทาการขนถ่าย
Time of transfer (UTC) / เวลาที่ทาการขนถ่าย
Location of transfer/ ตาบลที่ที่ทาการขนถ่าย
Type and quantity received/ประเภทและปริมาณที่รับมา

Type and quantity unloaded/ประเภทและปริมาณที่ขนถ่าย
ออกไป

ละติจูด: …............…...….° ..............................' ............................"
ลองจิจูด: …….............….° ..............................' ............................"
 fuel/นามัน…………………..…........................…………liters/ลิตร
 crew/ลูกเรือ………………………............................…… person/คน
 gear/เครื่องมือ โปรดระบุ……………….….........………
 foods/อาหาร………..…….......................................…. kg/tones/กก./ตัน
 other supplies/อื่นๆ
โปรดระบุ………………………………………….………......……..
 fuel/นามัน………………..........................………………liters/ลิตร
 crew/ลูกเรือ………………………............................…… person/คน
 gear/เครื่องมือ โปรดระบุ……………...........……..……
 foods/อาหาร……….........................................………. kg/tones/กก./ตัน
 other supplies/อื่นๆ
โปรดระบุ………………………………......………………………………….….…………….

กปน. ๑๕
รายงานเครื่องมือประมงสูญหาย
(Abandoned, Lost or Otherwise Discarded Fishing Gear Declaration)
ชื่อเรือ
สัญญาณเรียกขาน
IMO (ถ้ามี)
ชนิดเครื่องมือประมงที่หลุด
ถูกทิ้ง หรือสูญหาย
วันที่และเวลาทีส่ ูญหาย

จานวน
วันที่..................เดือน..........................................พ.ศ. ............................

พิกัดทีส่ ูญหาย

ละติจูด...................°.......................́ ลองจิจูด...................°.......................́
......................................................................................................................
......................................................................................................................
เหตุการณ์ที่ทาให้เครื่องมือประมง
......................................................................................................................
หลุดหรือสูญหาย หรือเหตุผล
......................................................................................................................
ความจาเป็นที่ต้องละทิ้ง
......................................................................................................................
เครื่องมือประมง
......................................................................................................................
......................................................................................................................

วิธีการในการนา
เครื่องมือประมงกลับคืน

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

กปน. ๑๖

รายงานการเก็บกู้เครื่องมือประมง
(Retrieval of Abandoned, Lost or Otherwise Discarded Fishing Gear Declaration)
ข้อมูลเรือที่เก็บเครื่องมือประมงได้
ชื่อเรือ
สัญญาณเรียกขาน
IMO (ถ้ามี)
ข้อมูลเรือที่เป็นเจ้าของเครื่องมือประมง
ชื่อเรือ
สัญญาณเรียกขาน
IMO (ถ้ามี)
วันที่และเวลาที่เก็บได้
ชนิดเครื่องมือประมง
ที่เก็บได้
พิกัดที่เก็บได้
ภาพถ่ายของเครื่องมือ
ประมงที่เก็บได้

วันที่..................เดือน..........................................พ.ศ. ............................
จานวน
ละติจูด...................°.......................́ ลองจิจูด...................°.......................́
 มี

 ไม่มี

กปน.17
แบบรายงานบัญชีชนิดสัตว์น้า (มิได้ใช้เพื่อการบริโภค)
(Trash fish composition Report)
ชื่อเรือประมง........................................................... หมายเลขทะเบียนเรือ..........................................................
วันที่.............................................เครื่องมือประมง.....................................................ครั้งที่ทาประมง...................
ลาดับที่

ชนิดสัตว์น้า
ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

ปริมาณ (กิโลกรัม)

น้าหนักรวม (กิโลกรัม)
ลงชื่อ.........................................................................ผู้ควบคุมเรือ
(...........................................................................)

กปน.๑๓A
แบบบันทึกการติดสัตว์น้าโดยบังเอิญ (Incidental catch log sheet of SIOFA)
Name of vessel/ชื่อเรือ ………………………….........………………………………………………………………………RFMOs number/ หมายเลข RFMOs………………...……..……..…….………..…
Marking Vessel/เครื่องหมายประจ้าเรือ.......................................................................... Reporting Name/ชื่อผู้รายงาน......................................................................................
Latitude แลต.
Date
วันที่
(ปี เดือน
วัน)

Time
เครื่องมือ
เวลา

Degree (N/S)
องศา
(เหนือ/ใต้)

Longitude ลอง.
N
/
S

Degree (E/W)
องศา
(ออก/ตก)

E
/
W

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

Species ชนิดสัตว์น้า

Number
alive/
จำนวนตัว
(มีชีวิต)

Number
dead/
จำนวนตัว
(ตำย)

Number
injured/
จำนวนตัว
(บำดเจ็บ)

หมายเหตุ

กปน. ๑๘
แบบรายงานการพบเห็นเรือต้องสงสัย
(Report of sighting vessel presumed engaging IUU fishing)
ข้อมูลเรือที่รายงาน
ชื่อเรือที่รายงาน
หมายเลขทะเบียนเรือ
ข้อมูลเรือต้องสงสัย
ชื่อเรือ
หมายเลขทะเบียนเรือ
IMO (ถ้ามี)
สัญญาณเรียกขาน
ธงเรือ
วันที่และเวลาที่พบเรือต้องสงสัย

วันที่..................เดือน..................................................พ.ศ. ............................

พิกัดทีพ่ บเรือต้องสงสัย

ละติจูด...................°..........................́ ลองจิจูด...................°...........................́

ภาพถ่ายของเรือต้องสงสัย

 มี

 ไม่มี

รายชื่อฉลามน้าลึก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Centroscymnus coelolepis

ชื่อสามัญ
Portugese dogfish

รหัส FAO
CYO

ภาพ

ทีม่ า
https://www.fishbase.se/photos/PicturesSummary
.php?ID=662&what=species
https://www.fishbase.se/photos/PicturesSummary
.php?need2save=&tosave=&TRPP=1&id=662&wha
t=species&personnel=&user_session=&lme=&Star
tRow=1&TotRec=3&SortBy=iucn

Deania calcea

Birdbeak dogfish

DCA

https://www.fishbase.de/photos/PicturesSummar
y.php?ID=670&what=species
https://www.fishbase.de/photos/ThumbnailsSum
mary.php?Genus=Deania&Species=calcea#

ชื่อวิทยาศาสตร์
Centrophorus granulosus

ชื่อสามัญ
Gulper shark

รหัส FAO
GUP

ภาพ

ทีม่ า
https://www.fishbase.de/photos/ThumbnailsSum
mary.php?Genus=Centrophorus&Species=granulo
sus
คู่มือปลากระดูกอ่อนที่พบในน่านน้าไทยและน่านน้า
ใกล้เคียง (Catilaginous Fishes of Thailand and
Adjacent Waters)

Dalatias licha

Kitefin shark

SCK

https://www.fishbase.de/photos/ThumbnailsSum
mary.php?Genus=Dalatias&Species=licha

ชื่อวิทยาศาสตร์
Bythaelurus bachi

ชื่อสามัญ
Bach's catshark

รหัส FAO
BZO

ภาพ

ทีม่ า
https://www.researchgate.net/figure/Bythaelurusbachi-n-sp-holotype-ZMH-26160-adult-male3905-mm-TL-in-A-lateral_fig1_311804518

Chimaera buccanigella

Dark-mouth
chimaera

ZZC

https://todropscience.tumblr.com/post/16486792
3207/researchers-discover-three-new-species-ofchimaera

Chimaera didierae

The Falkor
chimaera

ZZD

https://todropscience.tumblr.com/post/16486792
3207/researchers-discover-three-new-species-ofchimaera

ชื่อวิทยาศาสตร์
Chimaera willwatchi

ชื่อสามัญ
Seafarer's
ghostshark

รหัส FAO
ZZE

ภาพ

ทีม่ า
https://todropscience.tumblr.com/post/16486792
3207/researchers-discover-three-new-species-ofchimaera

Centroscymnus crepidater

Longnose Velvet
Dogfish

CYP

https://www.fishbase.se/photos/ThumbnailsSum
mary.php?Genus=Centroscymnus&Species=crepid
ater

Centroscymnus plunketi

Plunket shark

CYU

https://www.fishbase.se/photos/ThumbnailsSum
mary.php?Genus=Centroscymnus&Species=plunk
eti

ชื่อวิทยาศาสตร์
Zameus squamulosus

ชื่อสามัญ
Velvet dogfish

รหัส FAO
SSQ

ภาพ

ทีม่ า
https://www.fishbase.se/photos/ThumbnailsSum
mary.php?Genus=Zameus&Species=squamulosus

Etmopterus alphus

Whitecheek
lanternshark

EZU

https://www.fishbase.se/photos/ThumbnailsSum
mary.php?Genus=Etmopterus&Species=alphus

Apristurus indicus

Smallbelly
catshark

APD

https://www.fishbase.se/photos/ThumbnailsSum
mary.php?Genus=Apristurus&Species=indicus

ชื่อวิทยาศาสตร์
Harriotta raleighana

ชื่อสามัญ
รหัส FAO
Bentnose rabbitfish
HCR

Bythaelurus tenuicephalus

Narrowhead
catshark

BZL

ภาพ

ทีม่ า
https://www.fishbase.de/photos/ThumbnailsSum
mary.php?Genus=Harriotta&Species=raleighana

https://www.fishbase.se/photos/ThumbnailsSum
mary.php?Genus=Bythaelurus&Species=tenuiceph
alus

ชื่อวิทยาศาสตร์
Chlamydoselachus anguineus

ชื่อสามัญ
Frilled shark

รหัส FAO
HXC

Hexanchus nakamurai

Bigeyed six-gill
shark

HXN

ภาพ

ทีม่ า
https://www.fishbase.in/photos/ThumbnailsSum
mary.php?Genus=Chlamydoselachus&Species=an
guineus

https://www.fishbase.de/photos/ThumbnailsSum
mary.php?Genus=Hexanchus&Species=nakamurai
คู่มือปลากระดูกอ่อนที่พบในน่านน้าไทยและน่านน้า
ใกล้เคียง (Catilaginous Fishes of Thailand and
Adjacent Waters)

ชื่อวิทยาศาสตร์
Etmopterus pusillus

ชื่อสามัญ
Smooth
lanternshark

Somniosus antarcticus

Southern sleeper
shark

รหัส FAO
ETP

SON

ภาพ

ทีม่ า
https://www.fishbase.de/photos/ThumbnailsSum
mary.php?Genus=Etmopterus&Species=pusillus

https://www.fishbase.de/photos/ThumbnailsSum
mary.php?Genus=Somniosus&Species=antarcticus

ชื่อวิทยาศาสตร์
Mitsukurina owstoni

ชื่อสามัญ
Goblin shark

รหัส FAO
LMO

ภาพ

ทีม่ า
https://www.fishbase.de/photos/ThumbnailsSum
mary.php?Genus=Mitsukurina&Species=owstoni

มาตรการบรรเทาผลกระทบเพื่อลดการติดนกทะเลที่เป็นสัตว์น้าที่ติดโดยบังเอิญ
๑. เบ็ดราวหน้าดินหรือเครื่องมือประมงหน้าดินอื่นๆ ที่ทาประมงในพื้นที่ใต้ละติจูดยี่สิบห้าองศาใต้ลงไป ปฏิบัติ
ดังนี้
๑) ต้องจัดแสงไฟให้อยู่ในตาแหน่งและระดับที่การส่องสว่างของแสงไฟออกจากเรือน้อยที่สุด โดย
คานึงถึงความปลอดภัยในการทาประมงของเรือและลูกเรือ
๒) ข้อมูลเกี่ยวกับนกที่ชนกับเรือ หรือถูกจับโดยเครื่องมือประมงจะถูกบันทึกตามมาตรฐานในมาตรา
อนุรักษ์และการจัดการฉบับที่ CMM 2019/02 (Data Standards)
๓) ต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่านกที่จับได้ยังคงมีชีวิตอยู่ระหว่างการทาประมง และได้ปล่อย
ไปขณะยังมีชีวิตอยู่ สาหรับเรือเบ็ดราวหากเป็นไปได้ให้ปลดเบ็ดออกจากตัวนกโดยไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตของนก
๒. เรือเบ็ดราวหน้าดิน ปฏิบัติดังนี้
๑) เรือลาใดก็ตามที่จับนกทะเลทั้งหมดได้ สามตัว ในฤดูกาลเดียวกัน จะต้องเปลี่ยนเวลาการทาประมง
ในเวลากลางคืนอย่างเดียวเท่านั้น (โดยให้วางเบ็ดเฉพาะในช่วงเวลามืด คือระหว่างเวลาของทะเลยามโพล้เพล้)
๒) ให้เรือใช้สายเบ็ดที่เป็นสีขาวเพื่อเพิ่มการมองเห็นของนก ซึ่งจะเป็นการลดอัตราการจับนกโดยไม่
ตั้งใจได้
๓) ขณะที่กาลังทิ้งเบ็ดราวจะต้องใช้สายไล่นกอย่างน้อย ๑ เส้น (ดูภาคผนวก ๑) และใช้เครื่องมือไล่นก
อย่างน้อย ๑ ชุด (bird exclusion device, BED) ตามที่สภาพอากาศอานวย ดังภาคผนวก ๑ เพื่อป้องกันนก
เข้ามาในช่วงการกู้เบ็ด
๔) ไม่ทิ้งขยะก่อนและระหว่างการวางและกู้เบ็ด
๕) เรือประมงที่ใช้ระบบอัตโนมัติในการทิ้งเบ็ดและกู้เบ็ด ต้องเพิ่มน้าหนักสายเบ็ดหรือใช้สายเบ็ดที่มี
น้าหนักถ่วงในตัว (Integrated Weight, IW) ในระหว่างการทิ้งเบ็ด แนะนาว่าสายเบ็ดแบบ IW ควรมีน้าหนัก
๕๐ กรัม/เมตร หรือให้ติดน้าหนักเพิ่ม ๕ กิโลกรัมที่สายเบ็ดทุก ๆ ๕๐ ถึง ๖๐ เมตร
๖) เรือประมงที่ทาประมงเบ็ดแบบสเปน ควรทิ้งน้าหนักถ่วงก่อนที่สายเบ็ดจะตึง แนะนาให้ใช้น้าหนัก
ถ่วง (ทาจากหินหรือคอนกรีต) อย่างน้อย ๘.๕ กิโลกรัม โดยติดบนสายเบ็ดให้มีระยะห่างไม่เกิน ๔๐ เมตร หรือ
ใช้น้าหนักถ่วงขนาดไม่ต่ากว่า ๖ กิโลกรัม โดยติดตั้งให้มีระยะห่างกันไม่เกิน ๒๐ เมตร หรือมีระยะห่างไม่เกิน
๔๐ เมตรหากใช้น้าหนักที่เป็นเหล็กแข็ง
๗) เรือประมงที่ใช้เบ็ดราวที่ใช้เฉพาะระบบ trotline (ไม่มีการใช้ร่วมกันระหว่างระบบ trotline กับ
ระบบเบ็ดแบบสเปนในเบ็ดราวชุดเดียวกัน) ต้องติดน้าหนักถ่วงไว้ที่ปลายทั้งสองของสายเบ็ดใน trotline ควร
ใช้น้าหนักขนาดอย่างน้อย ๖ กิโลกรัม หรือเหล็กแข็งที่มีน้าหนักอย่างน้อย ๕ กิโลกรัม
๘) เรือประมงที่ใช้เบ็ดราวแบบผสมกันระหว่างแบบสเปนและแบบวิธี trotline ให้ใช้
(ก) ในส่วนที่เป็นระบบสเปนให้ทาตามที่กล่าวไว้ในวรรค ๖)
(ข) ในส่วนที่เป็นแบบ trotline ให้ใช้น้าหนัก ๘.๕ กิโลกรัม (วัสดุพื้นบ้าน) หรือ ๕ กิโลกรัม ใน
กรณีใช้เหล็กแข็ง โดยติดน้าหนักถ่วงไว้ที่ปลายตัวเบ็ดใน trotline นั้นโดยมีระยะห่างไม่เกิน ๘๐ เมตร
๓. เรือเบ็ดราวหน้าดินที่ความยาวไม่เกิน ๒๕ เมตร ต้องปฏิบัติตามมาตรการบรรเทาผลกระทบเพื่อลดการติด
นกทะเลอย่างน้อยหนึ่งมาตรการ ดังนี้
๑) อย่างน้อยต้องติดสายไล่นก ๑ เส้น (ดูภาคผนวก ๑) ขณะทาการทิ้งเบ็ด และต้องมีเครื่องมือแยกนก
ออกจากสายเบ็ด ๑ อัน (Bird Exclusion Device, BED) ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก ๒ เพื่อป้องกันนกเข้ามาติด
ในระหว่างกู้เบ็ด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

๒) เรือประมงที่ใช้ระบบอัตโนมัติในการทิ้งเบ็ดและกู้เบ็ด ต้องเพิ่มน้าหนักเข้าไปในสายเบ็ด หรือใช้สาย
เบ็ดที่มีน้าหนักถ่วงในตัว (Integrated Weight, IW) ในขณะที่ทาการทิ้งเบ็ด ต้องมีน้าหนักใน IW อย่างน้อย
๕๐ กรัม/เมตร หรือมีน้าหนักถ่วง ๕ กิโลกรัมที่ติดไว้ในระยะห่างกันประมาณ ๕๐ ถึง ๖๐ เมตร
๓) ต้องทิ้งเบ็ดเฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้น (เช่นในช่วงเวลาใกล้มืด ระหว่างเวลาของยามโพล้เพล้ใน
ทะเล) เวลาที่แน่นอนถูกกาหนดไว้โดยดูได้ในตารางปูมการเดินเรือสาหรับการหาพิกัดละติจูดที่เกี่ยวข้องกับวัน
และเวลาท้องถิ่น
๔. เครื่องมือประมงหน้าดินอื่น ๆ ปฏิบัติ ดังนี้
๑) เรือประมงอื่นที่ทาประมงในพื้นที่ความตกลงโดยใช้เครื่องมือลอบ ให้แน่ใจว่าการใช้เครื่องมือ
ประมงเหล่านั้นจะไม่ดึงดูดนก และรับประกันว่าสายทุ่นจะไม่ลอยอยู่ที่ผิวน้าทะเล

ภาคผนวก ๑
ส่วนประกอบของสายไล่นก

๑. สายไล่นกจะผูกติดไว้บนเรือเพื่อปล่อยเป็นทางยาวออกไป โดยมีเส้นเชือกย่อยที่ปลิวได้ผูกติดไว้
สองส่วนนี้เป็นองค์ประกอบสาคัญที่มีประสิทธิภาพในการไล่นก เรือควรปรับความยาวของสายไล่นกและ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันป้องกันไม่ให้นกติดเบ็ดที่ด้านหลังของเรือเท่าที่จะทาได้ แม้ในสภาวะที่มีคลื่นลม
๒. ควรติดตั้งสายไล่นกไว้ที่กราบซ้ายหรือขวาของเรือประมง
๓. สายไล่นกควรมีความยาวอย่างน้อย ๑๕๐ เมตร และมีวัตถุช่วยดึงรั้งติดไว้ที่ด้านปลายเพื่อให้เกิด
แรงตึงในสายเพื่อให้สายไล่นกมีส่วนที่อยู่เหนือน้ามากที่สุด วัตถุที่ช่วยดึงนั้นควรรักษาตาแหน่งที่ผูกไว้ให้อยู่
ด้านหลังจุดที่ผูกติดอยู่กับเรือ เพื่อให้สายไล่นกที่ปล่อยไว้นั้นอยู่ในตาแหน่งที่สูงกว่าสายเบ็ด
๔. สายย่ อ ยแต่ ล ะเส้ น ที่ ป ลิ ว เป็ น ทางที่ ติ ด อยู่ บ นสายไล่ น กนั้ น ควรใช้ เ ชื อ กสองเกลี ย ว ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร และทาด้วยท่อพลาสติกมีสีสว่าง (หรือเป็นสายเชือก) ผูกให้ติดอยู่ไว้ที่
จุดที่ห่างออกไปจากเรือ ๕ เมตร จากจุดนั้นไปก็ติดเป็นระยะ ๆ ในสายไล่นก ในกรณีที่ใช้วัสดุท่อเป็นสายย่อย
ควรใช้ชนิดที่ผลิตขึ้นเพื่อป้องกันจากรังสียูวี
๕. สายย่อยควรติดตั้งให้อยู่ห่างจากท้ายเรือ ๑ เมตร แต่ละเส้นควรมีความยาวไม่น้อยกว่า ๖.๕ เมตร
หลังจากทิ้งสายไล่นกเสร็จแล้ว สายย่อยแต่ละเส้นควรสามารถแตะอยู่ที่ผิวน้าทะเลในขณะที่ไม่มีคลื่นลม ในสาย
ไล่นกควรติดลูกหมุน (swivel) หรือวัตถุที่คล้ายกันเพื่อป้องกันสายหลักของสายไล่นกบิดเป็นเกลียว และใน
ตาแหน่งที่ติดสายย่อย (หรือวัสดุอื่นที่แทนสายย่อย) ควรติดลูกหมุนด้วยเพื่อป้องกันการพันกันของสายย่อย
๖. ให้นาสายไล่นกอีกชุดลงเรือไปด้วย เพื่อใช้ทดแทนในกรณีสูญหายหรือได้รับความเสียหาย
เรือเบ็ดราวที่มีความยาวเรือมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๕ เมตร
๑. สายไล่นกแต่ละเส้นต้องมีความสูงจากผิวน้าทะเลไม่น้อยกว่า ๗ เมตร ที่บริเวณท้ายเรือ ซึ่งเป็น
ตาแหน่งทิ้งเบ็ดลงน้า
เรือเบ็ดราวที่มีความยาวเรือน้อยกว่า ๒๕ เมตร
๑. สายไล่นกแต่ละเส้นต้องมีความสูงจากผิวน้าทะเลไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ในบริเวณท้ายเรือ ซึ่งเป็นที่
ทิ้งเบ็ดลงน้า
๒. สายย่อยที่ใช้อาจจะปรับให้มีความยาวมากกว่า ๑๕ เมตรแรกเพื่อป้องกันการพันกัน
๓. สายไล่นกต้องมีความยาวยื่นออกไปจากเรือโดยอยู่เหนือผิวน้า (aerial extent) ยาวออกไปไม่น้อย
กว่า ๗๕ เมตร ที่ความเร็วเรือ ๔ น๊อต หรือ ๕๐ เมตร ที่ความเร็วเรือน้อยกว่า ๔ น๊อต

ภาคผนวก ๒
ส่วนประกอบของอุปกรณ์แยกนก (Bird Exclusion Devices, BEDs) ส้าหรับเรือเบ็ดราวหน้าดิน
อุปกรณ์ไล่นกต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
๑. สามารถยับยั้งไม่ให้นกบินตรงลงมาในบริเวณที่กาลังกู้เบ็ด
๒. ป้องกันนกที่กาลังอยู่บนผิวน้าไม่ให้ว่ายน้าเข้าสู่บริเวณที่กาลังกู้เบ็ด

การทาประมงปลาหัวเมือก (Orange roughy) ปลาหิมะ (toothfish)
และปลาคินเมะได (Alfonsino)
๑. ปลาหัวเมือก Orange roughy (Hoplostethus atlanticus)
ฤดูทาการประมง
กำหนดเป็นช่วงเวลำตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคมถึง 31 ธันวำคม
๒. ปลาหิมะ Toothfish (Dissostichun spp.)
ห้ำมทำประมงเครื่องมือเบ็ดรำวหน้ำดินในบริเวณที่มีควำมลึกน้ำน้อยกว่ำ 500 เมตร เพื่อป้องกัน
กลุ่มสัตว์น้ำหน้ำดินและวัยอ่อนของชนิดพันธุ์ Dissostichus spp.
๓. มาตรการจัดการปลา toothfish ในพื้นที่ Del Cano (FAO พื้นที่ย่อย 51.7)
คานิยาม
๑) ปลำ Dissostichus spp. หมำยถึง Dissostichus mawsoni และ Dissostichus eleginoides
๒) พื้นที่ Del Cano Rise ตำมภำพที่ ๑

ภาพที่ ๑ พื้นที่ Del Cano Rise เป็นบริเวณระหว่ำงเส้นละติจูด 44 องศำใต้ และ 45 องศำเหนือ และ EEZ
ที่อยู่
ติดกันทำงทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เส้นสีแดงแสดงควำมลึกน้ำทะเลที่ระดับ 2,000 เมตร
ฤดูกาลทาประมง
กำรทำประมงเบ็ดรำวของ Dissostichus spp. (FAO พื้นที่ย่อย 51.7) โดยฤดูกำลถูกกำหนดให้อยู่
ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม – 30 พฤศจิกำยน
การจากัดการลงแรงประมง
๑) กำรจับ Dissostichus spp. ในพื้นที่ Del Cano Rise ต้องไม่เกิน 55 ตัน (รวมทุกลำที่เป็นธงไทย)
๒) เรือประมงต้องแจ้งสำนักเลขำธิกำรทุกวันเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกำรทำประมงเบ็ดรำว
๓) เรือประมงเบ็ดรำวจะต้องใช้เบ็ดไม่เกิน 3,000 ตัวต่อสำยหลัก และจะต้องวำงเบ็ดให้ห่ำงกันแต่ละ
ชุดน้อยกว่ำ 3 ไมล์ทะเล

การจากัดการจับสัตว์น้าโดยบังเอิญ
๑) ปลำหิมะที่จับได้โดยเรือที่มีสัตว์น้ำเป้ำหมำยที่ไม่ใช่ชนิดพันธุ์ Dissostichus spp. จะต้องมีผลกำร
จับไม่เกิน ๐.๕ ตัน/ฤดูกำรทำประมง
๒) เรือที่ทำประมงที่มีสัตว์น้ำเป้ำหมำยชนิดพันธุ์อื่นที่นอกเหนือจำก Dissostichus spp. หำกผลกำร
จับของชนิดพันธุ์ Dissostichus spp. ได้ถึงระดับที่กำหนดไว้ที่ ๐.๕ ตันแล้ว ต้องหยุดทำกำรประมงในบริเวณ
Del Cano Rise สำหรับเรือลำนั้นในฤดูกำรทำประมงนั้น
การลดการทาลายวาฬเพชรฆาต
๑) เพื่อลดควำมเป็นไปได้ในกำรถูกทำลำย เรือจะไม่ทำกำรกู้เบ็ดรำวหำกพบวำฬเพชรฆำต (Orcinus orca)
และให้เลี่ยงกำรกู้เบ็ดหำกพบวำฬใด ๆ ที่เป็นชนิดพันธุ์ในกลุ่ม odontocete
๒) หำกพบว่ำมีปลำวำฬเข้ำมำในระหว่ำงกำรกู้เครื่องมือประมง ให้เรือหยุดกำรกู้เบ็ด โดยมัดเบ็ดรำวไว้
กับทุ่นลอยน้ำ หลังจำกนั้นเรืออำจทำกำรกู้เบ็ดต่อก็ต่อเมื่อไม่พบวำฬเพชฌฆำตอยู่ใกล้สำยเบ็ดแล้ว
๓) เพื่อเป็นกำรลดกำรทำลำย ให้เรือทำกำรปล่อยเบ็ดรำวในบริเวณที่มีควำมลึกมำกกว่ำ ๑,๐๐๐ เมตร
VMS Polling
เรือประมงที่ทำกำรประมงจับชนิดพันธุ์ Dissostichus spp. ต้องส่งรำยงำนข้อมูล VMS อย่ำงน้อยทุก ๆ
ชั่วโมง ไปยังศูนย์ ปฏิบัติกำรเฝ้ำระวังกำรทำกำรประมง (Fisheries Management Control Center, FMC)
เมื่อมีกำรทำประมงอยู่ในพื้นที่ Del Cano Rise
ผู้สังเกตการณ์
เรือประมงแต่ละลำที่เข้ำมำทำกำรประมงจะต้องจัดให้มีผู้สังเกตกำรณ์ด้ำนวิทยำศำสตร์อยู่บนเรือ
ตลอดเวลำที่มีกำรทำประมงภำยในระยะเวลำที่ออกไปทำกำรประมง ผู้สังเกตกำรณ์จะต้องมีกำรเป้ำหมำยของ
กำรสังเกตกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ ๒๕ % ของจำนวนเบ็ดที่กู้ขึ้นมำได้ต่อเบ็ดหนึ่งชุดในระยะเวลำที่มีกำรปล่อย
เครื่องมือประมง
การติดเครื่องหมายติดตามและปล่อยไป (Tagging and release)
ชนิดพันธุ์ของ Dissostichus spp. จะต้องถูกติดเครื่องหมำยติดตำมและปล่อยกลับไปในทะเลไม่น้อย
กว่ำ ๕ ตัว/น้ำหนักสัตว์น้ำที่จับได้ ๑ ตัน สถิติกำรทับซ้อนขั้นต่ำอย่ำงน้อย ๖๐% จะถูกนำไปใช้สำหรับกำรติด
เครื่องหมำยติดตำมและปล่อยไปเมื่อมีกำรจับชนิดพันธุ์ของ Dissostichus spp. ได้ ๓๐ ตัวอย่ำงหรือมำกกว่ำนั้น
๔. มาตรการจัดการและการศึกษาปลาหิมะ (toothfish) ในพื้นที่ Williams Ridge [FAO พื้นที่ยอ่ ย 57.4]
๑) ปลำ Dissostichus spp. หมำยถึง Dissostichus mawsoni และ Dissostichus eleginoides
๒) พื้นที่ Williams Ridge ตำมภำพที่ ๒
๓) ฤดูทำกำรประมงถูกกำหนดให้เริ่มจำก ๑ ธันวำคม ถึง ๓๐ พฤศจิกำยน

ภาพที่ ๒ พื้นที่ Williams Ridge อยู่ในพิกัดที่แสดงในตำรำง เส้นสีแดงบอกถึงระดับน้ำทะเลที่ลึกมำกกว่ำ
2,000 เมตร
การเก็บข้อมูลเพื่องานวิจัย
๑) ปลำหิมะจะต้องติดเครื่องมือติดตำมและปล่อยคืนทะเลอย่ำงน้อย ๕ ตัว/ตันของน้ำหนักทั้งหมดที่
จับได้ สถิติควำมทับซ้อน ๖๐% จะนำไปใช้คำนวณจำนวนเพื่อกำรติดเครื่องมือติดตำมและปล่อยคืนทะเล เมื่อ
ปลำหิมะทุก ๆ ๓๐ ตัวที่จับได้
๒) จะต้องมีกำรเก็บข้อมูลที่เป็นตัวแทนของควำมยำว น้ำหนัก เพศ ระยะสมบูรณ์เพศ น้ำหนักอวัยวะ
สืบพันธุ์และกระดูกหู (otoliths) เพื่อสนับสนุนกำรทำงำนของกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรกำรวิทยำศำสตร์
ครั้งที่ ๕ และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรลดลงของจำนวนประชำกรใน
พื้นที่
การลงแรงประมง/ผลการจับ และขีดจากัดการดาเนินงาน
๑) ผลกำรจับสัตว์น้ำในงำนวิจัยต่อปีทั้งหมดในพื้นที่นี้จะต้องไม่เกิน ๑๔๐ ตัน ผลกำรจับในส่วนที่เกิน
ในปีใด ๆ จะต้องนำไปลดออกจำกโควตำของ CCP ในปีถัดไป
๒) แต่ ล ะ CCPs ต้ อ งส่ ง รำยงำนผลกำรจั บ Dissostichus spp. ของตนทุ ก เดื อ นไปยั ง ส ำนั ก งำน
เลขำธิกำร เมื่อใดที่ถึงขีดจำกัดกำรจับถึงที่ระดับ ๙๐% แล้ว สำนักงำนเลขำธิกำรจะแจ้งให้ CCPs ทรำบเพื่อ
หยุดกำรทำประมง
๓) เรือประมงลำหนึ่งในเวลำหนึ่งจะได้รับอนุญำตให้ทำประมงจับ Dissostichus spp. ในตำรำงพื้นที่ที่
กำหนดไว้ให้ และเรือประมงต้องแจ้งไปยังสำนักงำนเลขำธิกำรทรำบโดยเร็วที่สุดเมื่อมีกำรเข้ำไปทำกำรประมง
เพื่อจับ Dissostichus spp. หรือออกจำกตำรำงพื้นที่ที่กำหนดให้ สำนักงำนเลขำธิกำรจะแจ้งให้เรือทรำบ
โดยเร็วที่สุดหำกมีกำรทำประมงในบริเวณตำรำงพื้นที่ดังกล่ำวในระหว่ำงฤดูทำกำรประมงนั้น หรือกำลังมีกำร
ทำประมงอยู่โดยเรือประมงลำอื่น
๔) เรือประมงต้องไม่เริ่มทำกำรประมงในตำรำงพื้นที่ที่ได้รับอนุญำตก่อนที่จะได้รับคำยืนยันจำก
สำนักงำนเลขำธิกำรแล้วว่ำตำรำงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนั้นไม่มีกำรจับสัตว์น้ำในฤดูทำประมงนั้น
๕) จำนวนเบ็ดรำวไม่ควรมำกกว่ำ ๖,๒๕๐ ตัว/สำย (ชุด)
๖) เรือประมงต้องแจ้งตำแหน่งจุดที่เริ่มทิ้งเบ็ดและจุดสุดท้ำยของกำรวำงเบ็ดรำว ไปยังสำนักงำน
เลขำธิกำร

๗) เรือประมงต้องไม่วำงเบ็ดรำวมำกกว่ำสองชุดอยู่ในตำรำงพื้นที่เดียวกันในฤดูกำรทำประมง
๘) หลังจำกกำรทำประมงในบริเวณตำรำงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของ Williams Ridge เรือประมงจะต้องไม่
กลับไปทำกำรประมงในพื้นที่เดียวกันนั้นอีกในช่วงฤดูกำรทำประมงเดียวกัน และหลังจำกทำกำรประมงใน
บริเวณตำรำงพื้นที่ใดของ Williams Ridge แล้ว เรือประมงนั้นสำมำรถทำกำรประมงได้ในบริเวณตำรำงพื้นที่
อื่นของ Williams Ridge ได้ในฤดูกำรทำประมงเดียวกัน
๙) หลังจำกที่เรือประมงใดได้ทำประมงในบริเวณตำรำงพื้นที่ใดแล้ว จะไม่มีกำรอนุญำตให้เรือประมง
ลำอื่นเข้ำทำกำรประมงในบริเวณตำรำงพื้นที่นั้นได้อีกในฤดูกำรทำประมงเดียวกัน
๑๐) เรือประมงที่จับชนิดพันธุ์ Dissostichus spp. ทำกำรประมงใน Williams Ridge ให้มีช่วงหยุด
พักกำรทำประมงอย่ำงน้อย ๓๐ วันระหว่ำงเที่ยวเรือที่ออกไปทำกำรทำประมงที่ Williams Ridge
ขีดจากัดการจับสัตว์น้าพลอยจับได้
๑) เรือประมงที่มีสัตว์น้ำเป้ำหมำยที่ไม่ใช่ชนิดพันธุ์ Dissostichus spp. ผลกำรจับปลำหิมะไม่ควรเกิน
๐.๕ ตัน/ฤดูกำรทำประมง
๒) เรือประมงลำใดที่มีสัตว์น้ำเป้ำหมำยเป็นชนิดพันธุ์อื่นที่นอกเหนือจำก Dissostichus spp. หำกมี
ผลกำรจับชนิดพันธุ์ Dissostichus spp. ได้ถึง ๐.๕ ตันแล้ว เรือประมงลำนั้นจะถูกห้ำมทำกำรประมงในพื้นที่
ทำกำรประมงบริเวณ Williams Ridge สำหรับฤดูกำรทำประมงนั้น
การบรรเทาการทาลาย
๑) เพื่อเป็นกำรบรรเทำกำรทำลำยทรัพยำกร ให้เรือหยุดกำรกู้เบ็ดหำกพบว่ำมีปลำวำฬหัวทุย (sperm
whales – Physetes catodon) และให้ เ รื อ ละเว้ น กำรกู้ เ บ็ ด ในเวลำที่ พ บว่ ำ มี ป ลำวำฬเพชฌฆำต
[odontocete (toothed) whales]
๒) หำกพบว่ำมีปลำวำฬหัวทุยในช่วงทำกำรกู้เบ็ด ให้เรือละเว้นกำรกู้เบ็ด โดยผูกเบ็ดรำวไว้กับทุ่นลอย
และปล่อยสำยเบ็ดไป โดยให้เรือทำกำรกู้เบ็ดต่อได้หำกไม่พบปลำวำฬหัวทุยเข้ำใกล้กับสำยเบ็ดแล้ว
ผู้สังเกตุการณ์
๑) เรือแต่ละลำที่เข้ำร่วมทำกำรประมงจะต้องมีผู้สังเกตกำรณ์ด้ำนวิทยำศำสตร์อยู่บนเรือประมงอย่ำง
น้อยหนึ่งคนตลอดกิจกรรมทำกำรประมงทุกครั้งภำยในช่วงเวลำที่ทำกำรประมง ผู้สังเกตกำรณ์จะต้องมี
เป้ำหมำยของกำรสังเกตกำรณ์ที่ ๒๕% ของเบ็ดที่กู้ขึ้นมำในสำยหนึ่งชุดของเครื่องมือประมงที่ได้ทิ้งไว้
๕. แผนการจัดการสาหรับปลาคินเมะได (Alfonsino)
ฤดูทาการประมง
กำรทำประมงสำหรับชนิดพันธุ์ Beryx splendens ในพื้นที่ควำมตกลงของ SIOFA กำหนดให้มีฤดูกำร
ทำประมงระหว่ำงวันที่ ๑ มกรำคม ถึง ๓๑ ธันวำคม

ปลาหิมะ (toothfish)
Dissostichus mawsoni
ที่มา:
https://www.fishbase.de/photos/T
humbnailsSummary.php?Genus=Di
ssostichus&Species=mawsoni

Dissostichus eleginoides (Smitt, 1898)
Patagonian toothfish
ที่มา:
https://www.fishbase.de/photos/Pi
cturesSummary.php?ID=467&what
=species
ที่มา:
https://www.apsoi.org/species-list

ที่มา:
https://www.fishbase.de/photos/Pi
cturesSummary.php?need2save=&
tosave=&TRPP=1&id=467&what=s
pecies&personnel=&user_session=
&lme=&StartRow=1&TotRec=5&So
rtBy=iucn

ปลาคินเมะได (Alfonsino)
Beryx splendens
ที่มา:
https://www.fishbase.se/photos/Pic
turesSummary.php?ID=1320&what
=species

ที่มา:
https://www.apsoi.org/species-list

ที่มา:
https://www.fishbase.se/photos/Pic
turesSummary.php?StartRow=6&ID
=1320&what=species&TotRec=10

ปลาหัวเมือก (Orange Roughy)
Hoplostethus atlanticus
ที่มา:
https://www.apsoi.org/species-list

ที่มา:
https://www.fishbase.de/photos/Pi
cturesSummary.php?need2save=&
tosave=&TRPP=1&id=334&what=s
pecies&personnel=&user_session=
&lme=&StartRow=2&TotRec=6&So
rtBy=iucn

ที่มา:
https://www.fishbase.de/photos/Pi
cturesSummary.php?need2save=&
tosave=&TRPP=1&id=334&what=s
pecies&personnel=&user_session=
&lme=&StartRow=1&TotRec=6&So
rtBy=iucn

กระบวนการขึ้นตรวจเรือกลางทะเลภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
การทาประมงในพื้นที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย
คาจากัดความ
“ผู้ที่มีอำนำจของเรือตรวจสอบ” หมำยถึง ผู้มีอำนำจของเรือตรวจสอบที่กำลังปฏิบัติกำร
“ผู้ที่มีอำนำจของเรือประมง” หมำยถึง ผู้มีอำนำจของภำคีสมำชิก (CCP) ของเรือประมงที่ปฏิบัติงำน
“เรือตรวจสอบที่ได้รับอนุญำต” หมำยถึงเรือใด ๆ ที่ จดทะเบียนกับ SIOFA ของเรือตรวจสอบที่
ได้รับอนุญำตและหน่วยงำนที่ได้รับอนุญำตตรวจสอบ และได้รับอนุญำตให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมขึ้นเรือและ
ตรวจสอบ
“ผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญำต” หมำยถึง ผู้ตรวจสอบที่ได้รับแต่งตั้งโดยผู้ที่มีอำนำจของภำคีสมำชิกที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมกำรขึ้นเรือเพื่อตรวจสอบ และได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกำรขึ้นเรือเพื่อตรวจสอบ
ลาดับการขึ้นตรวจสอบ
๑. ลำดับกำรตรวจสอบเรือที่ชักธงของภำคีสมำชิก (CCP) ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) เป็ น เรื อ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นบั ญ ชี ร ำยชื่ อ เรื อ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำตของ SIOFA (SIOFA Record of
Authorised Vessels)
๒) มีเหตุอันควรสงสัยว่ำเรือนั้นเกี่ยวข้องกับกำรทำประมง IUU หรือเกี่ยวข้องในกิจกรรมใด
ๆ ที่เป็นกำรฝ่ำฝืนควำมตกลง
๓) อยู่ในบัญชีรำยชื่อเรือที่เกี่ยวข้องกับกำรทำประมง IUU ที่ถูกรับรองโดยองค์กำรบริหำร
จัดกำรประมงระดับภูมิภำค และระดับอนุภูมิภำค
๔) ปฏิบัติตำมกำรร้องขอของภำคีสมำชิก (CCP) หรือองค์กำรบริหำรจัดกำรประมงระดับ
ภูมิภำค หรือระดับอนุภูมิภำค เพื่อขอหลักฐำนที่เป็นไปได้ว่ำจะเป็นกิจกรรมกำรทำประมง IUU
๕) ไม่มีผู้สังเกตกำรณ์บนเรือ
๖) มีประวัติของกำรกระทำละเมิดมำตรกำรกำรอนุรักษ์และกำรจัดกำรที่รับรองโดยองค์กำร
บริหำรจัดกำรประมงระดับภูมิภำค และระดับอนุภูมิภำค หรือระเบียบและกฎหมำยภำยในประเทศใด
ขั้นตอนการขึ้นตรวจเรือกลางทะเล
๒. เลขำธิ ก ำรจะพั ฒ นำและให้ ที่ ป ระชุ ม ภำคี ส มำชิ ก รั บ รองธงที่ ใ ช้ ส ำหรั บ ตรวจเรื อ ของ SIOFA (SIOFA
inspection flag) เมื่อที่ประชุมภำคีสมำชิกได้ตัดสินใจเลือกธงที่ใช้สำหรับตรวจเรือ SIOFA แล้ว ธงนี้จะต้องถูก
ชักขึ้นโดยเรือตรวจที่ได้รับอนุญำต โดยจะต้องมองเห็นได้ชัดเมื่อมีกำรดำเนินกิจกรรมภำยใต้ข้อกำหนดนี้
๓. ผู้ตรวจที่ได้รับอนุญำตต้องดำเนินกำรอย่ำงเป็นทำงกำรโดยแสดงบัตรประจำตัวที่ระบุว่ำผู้ตรวจสอบได้รับ
อนุญำตให้ดำเนินกำรขึ้นเรือเพื่อตรวจสอบตำมขั้นตอน
๔. เรื อ ตรวจที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำตขึ้ น ตรวจสอบเรื อ ในพื้ น ที่ SIOFA จะต้ อ งด ำเนิ น กำรก่ อ นที่ จ ะขึ้ น ตรวจสอบ
เรือประมง ดังนี้
๑) แจ้งผู้มีอำนำจของเรือประมง (กรมประมง) ให้ทรำบ
๒) ติดต่อกับเรือประมงโดยใช้วิทยุสื่อสำร โดยรหัส สัญญำณสำกล (International Code of
Signals) ที่เหมำะสม หรือ โดยวิธีอื่นๆที่ใช้ในกำรแจ้งเตือนเรือได้
๓) ให้ข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อระบุตัวตนว่ำเป็นเรือตรวจที่ได้รับอนุญำต ได้แก่ ชื่อเรือ เลขทะเบียน
เรือ สัญญำณเรียกขำน ผู้ที่มีอำนำจบนเรือตรวจ และควำมถี่ที่สำมำรถติดต่อได้
๔) ติดต่อสื่อสำรถึงผู้ควบคุมเรือที่จะขึ้นตรวจสอบ

๔. ในกำรดำเนินกำรขึ้นตรวจสอบเรือ เจ้ำหน้ำที่ตรวจเรือที่ได้รับอนุญำตจะต้องติดต่อสื่อสำรกับผู้ควบคุม
เรือประมง ในรูปแบบที่ผู้ควบคุมเรือสำมำรถเข้ำใจได้
๕. ผู้ตรวจที่ได้รับอนุญำตมีอำนำจในกำรตรวจสอบเรือ เก็บหลักฐำน ตัวอย่ำง และบันทึกข้อมูลของเรือประมง
ใบอนุญำตทำกำรประมง เครื่องมือประมง อุปกรณ์ สัตว์น้ำที่จับได้และบันทึกกำรจับสัตว์น้ำ สิ่งอำนวยควำม
สะดวก ทรัพยำกรประมง และเอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. ผู้ตรวจที่ได้รับอนุญำตขึ้นเรือเพื่อตรวจสอบมีสมำชิกไม่เกิน ๔ คน ยกเว้นผู้สั่งกำรของทีมเรือตรวจที่ได้
อนุญำตนั้นได้ตัดสินใจเพิ่มผู้ตรวจสอบเนื่องจำกกำรตรวจสอบมีควำมซับซ้อน ในทุกกรณีของทีมที่ขึ้นเรือเพื่อ
ตรวจสอบต้องใช้จำนวนคนเท่ำที่จำเป็นเพื่อให้กำรตรวจสอบมีประสิทธิภำพ ปลอดภัยและรัดกุม
๗. กำรขึ้นตรวจสอบเรือภำยใต้มำตรกำรนี้จะต้องดำเนินกำรดังนี้
๑) หลีกเลี่ยงควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเรือและลูกเรือประมง รวมทั้งให้เรือตรวจนั้นรักษำ
ระยะควำมห่ำงของเรือตรวจกับเรือประมงไว้
๒) ต้องไม่เป็นกำรรบกวนกำรทำงำนของเรือประมงที่ทำประมงอย่ำงถูกกฎหมำย
๓) หลีกเลี่ยงกำรกระทำที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อเครื่องมือประมง หรือส่งผลเสียต่อคุณภำพ
ของสัตว์น้ำที่จับได้
๔) ไม่รบกวนเจ้ำหน้ำที่ ลูกเรือ หรือผู้สังเกตกำรณ์บนเรือประมง
๘. ในกำรดำเนินกำรขึ้นตรวจสอบเรือประมง ผู้ตรวจที่ได้รับอนุญำต จะต้อง
๑) แสดงบัตรประจำตัวต่อผู้ควบคุมเรือประมง
๒) ไม่รบกวนควำมสำมำรถของผู้ควบคุมเรือในกำรสื่อสำรกับผู้มีอำนำจของเรือประมง
๓) เก็บข้อมูลและจัดเอกสำรหลักฐำนใด ๆ ที่เชื่อได้ว่ำเป็นเอกสำรแสดงกำรละเมิดมำตรกำร
อนุรักษ์และกำรจัดกำรหรือของควำมตกลง
๔) มอบสำเนำเอกสำรรำยงำนชั่วครำว 1เรื่องกำรขึ้นเรือเพื่อตรวจสอบให้แก่ผู้ควบคุมเรือ
ก่อนที่จะขึ้นจำกเรือ หรือให้คำพูดหรือเขียนรำยงำน2 กำรตรวจซึ่งผู้ควบคุมเรือประสงค์ที่จะนำใส่ลงในรำยงำน
ชั่วครำว
๕) ตรวจให้เสร็จภำยในเวลำ ๔ ชั่วโมง ยกเว้นหำกพบว่ำเกิดกำรละเมิดที่ร้ำยแรง หรือต้องใช้
เวลำนำนขึ้น หำกต้องกำรเอกสำรที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยผู้ควบคุมเรือ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ
ขนำดของเรือประมงและปริมำณของสัตว์น้ำที่อยู่บนเรือ ระยะเวลำที่ใช้ในกำรตรวจสอบอำจจะเกินระยะเวลำ
ทีก่ ำหนดไว้ข้ำงต้น ในกรณีนั้น ๆ ทีมงำนที่ขึ้นตรวจเรือต้องไม่ใช้เวลำอยู่บนเรือนำนกว่ำเวลำที่ต้องใช้เพื่อเสร็จ
ภำระกิจกำรตรวจสอบ
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รำยงำนชั่วครำวอำจจะเป็นรำยงำนอิเล็กทรอนิกส์
เป็นเอกสำรหรือคำกล่ำวของผู้บังคับเรือที่อำจจะใช้ภำษำอื่นที่ไม่ใช่ภำษำอังกฤษ

๙. ระหว่ำงกำรดำเนินกำรขึ้นตรวจสอบเรือประมง ผู้ควบคุมเรือและลูกเรือของเรือประมง ต้องปฏิบัติดังนี้
๑) หลีกเลี่ยงควำมเสี่ยงที่จะเกิ ดอันตรำยขึ้นต่อเรือตรวจที่ได้รับอนุญำตและผู้ตรวจที่ได้รับ
อนุญำต
๒) ยอมรับ และอำนวยควำมสะดวกในกำรขึ้น ตรวจอย่ำงรวดเร็วและให้ปลอดภัยกับผู้ตรวจ
เรือที่ได้รับอนุญำตเมื่อได้รับคำสั่งหรือเมื่อได้รับกำรสื่อสำรแสดงควำมจำนงในกำรขึ้นเรือเพื่อตรวจสอบ
๓) ให้ควำมร่วมมือ และช่วยเหลือเพื่อควำมปลอดภัยของกำรตรวจสอบเรือตำมขั้นตอนกำร
ตรวจเรือ
๔) ไม่โจมตี ต่อต้ำน ข่มขู่ รบกวน ขัดขวำง หรือชะลอกำรปฏิบัติหน้ำที่ ของผู้ตรวจสอบที่
ได้รับอนุญำต
๕) อนุ ญำตให้ ผู้ ตรวจที่ได้รับอนุญำตสื่ อสำรอย่ำงรวดเร็ว กับลู กเรือของเรือตรวจที่ได้รับ
อนุญำต เจ้ำหน้ำที่ของเรือตรวจ รวมทั้งกับลูกเรือและผู้มีอำนำจของเรือประมงโดยตรง
๖) ดำเนินกำรตำมที่จำเป็นเพื่อรักษำควำมสมบูรณ์ของตรำประทับใด ๆ ที่ทำโดยผู้ตรวจสอบ
และหลักฐำนใด ๆ ที่เหลืออยู่บนเรือ จนกระทั่งได้รับคำสั่งจำกรัฐเจ้ำของธงของผู้ทำประมงที่ให้ควำมร่วมมือ
(CCP)
๗) เพื่อรักษำควำมต่อเนื่องของหลักฐำนที่มีกำรติดตรำประทับและ / หรือหลักฐำน ให้เก็บ
รักษำไว้อย่ำงปลอดภัย มีกำรลงนำม3 ในส่วนที่เหมำะสมของรำยงำนกำรตรวจ โดยให้ควำมสำคัญกับกำรลง
ตรำประทับ
๘) หยุดทำกำรประมงเมื่อมีกำรร้องขอ และไม่ทำกำรประมงต่อจนกว่ำ
ก) ผู้ตรวจที่ได้รับอนุญำตได้เสร็จสิ้นกำรตรวจและเก็บหลักฐำนใด ๆ แล้ว
ข) ผู้ควบคุมเรือได้ลงนำมในรำยงำนกำรตรวจ ตำมภำคผนวก ๑
๙) ให้กำรอำนวยควำมสะดวกตำมสมควรแก่ผู้ตรวจที่ได้รับอนุญำตขณะอยู่บนเรือ
๑๐) อำนวยควำมปลอดภัยเพื่อให้กำรขึ้นจำกเรือของผู้ตรวจที่ได้รับอนุญำตเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว
หลังจำกสั่งกำร
๑๐. หำกผู้ควบคุมเรือหรือลูกเรือของเรือประมงปฏิเสธที่จะให้ผู้ตรวจที่ได้รับอนุญำตขึ้นเรือเพื่อตรวจสอบตำม
มำตรกำรนี้ ผู้ คว บคุ ม เรื อ หรื อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ เ รื อ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ อ ยู่ ต้ อ งให้ ค ำอธิ บ ำยสำเหตุ ข อง
กำรปฏิเสธ โดยเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับอนุญำตตรวจเรือนั้นได้แจ้งเรื่องกำรขอขึ้นเรือต่อผู้มีอำนำจของเรือประมงที่จะ
ตรวจโดยทันทีแล้ว รวมถึงแจ้งให้เลขำนุกำรผู้บริหำรทรำบเกี่ยวกับเหตุผลของกำรปฏิเสธและคำอธิบำยนั้น
๑๑. ยกเว้นในกรณีที่มีกฎระเบียบระหว่ำงประเทศที่ยอมรับโดยทั่วไปเรื่องขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมปลอดภัย ทำงทะเลที่ทำให้จ ำเป็ นต้องชะลอกำรขึ้นเรือเพื่อตรวจสอบ รัฐ เจ้ำของธงต้องกำหนดให้ผู้
ควบคุมเรือประมงที่ชักธงของรัฐตนยอมรับกำรขึ้นเรือเพื่อตรวจสอบ หำกผู้ควบคุมเรือไม่ปฏิบัติตำมคำแนะนำ
ของเจ้ำหน้ำที่รัฐเจ้ำของธง (กรมประมง) จะระงับกำรทำประมงของเรือที่ได้รับอนุญำตทำประมงลำนั้น และสั่ง
ให้เรือกลับไปเข้ำท่ำโดยทันที
3

ในมาตรการนี ้ การลงนามรับรองรวมถึงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ข้อจากัดสาหรับการใช้กาลัง
๑๒. หลีกเลี่ยงกำรใช้กำลัง ยกเว้นเพื่อควำมปลอดภัยของผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญำตและในกรณีที่ผู้ตรวจสอบ
ที่ได้รับอนุญำตถูกขัดขวำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ระดับของกำรใช้กำลังต้องไม่เกินกว่ำที่จำเป็นตำมสมควรในแต่
ละสถำนกำรณ์
๑๓. กำรใช้กำลังที่เกี่ยวข้องกับกำรขึ้น เรือเพื่อตรวจสอบภำยใต้มำตรกำรนี้ และต้องรำยงำนต่อผู้มีอำนำจของ
เรือประมง ผู้มีอำนำจของเรือตรวจ รวมถึงเลขำนุกำรผู้บริหำรทันที เพื่อส่งข้อมูลต่อไปให้ผู้ทำประมงที่ให้ควำม
ร่วมมือทั้งหมด (CCPs)
ข้อจากัดสาหรับการถือและใช้อาวุธ
๑๔. กำรใช้อำวุธใด ๆ ที่ดำเนินกำรโดยสมำชิกของทีมขึ้น เรือเพื่อตรวจสอบมี ข้อจำกัดในกำรใช้กำลัง ตำมที่
กำหนดไว้ข้อ ๑๒ อำวุธใด ๆ ที่นำขึ้นเรือโดยสมำชิกของทีมต้องไม่มีลักษณะที่ก้ำวร้ำวตลอดเวลำที่นำขึ้นเรือ
และตรวจสอบเรือ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นเพื่อควำมปลอดภัยและควำมมั่นคง
รายงานการตรวจสอบเรือ
๑๕. ผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญำตต้องจัดทำรำยงำนฉบับเต็มของกำรขึ้น เรือในแต่ละครั้งและกำรตรวจสอบที่
ด ำเนิ น กำรภำยใต้ ม ำตรกำรนี้ รวมถึ ง ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น ใด ๆ โดยใช้ ต ำรำงข้ อ มู ล ในแบบฟอร์ ม รำยงำน
กำรขึ้นเรือและตรวจสอบในภำคผนวก ๑ ผู้มีอำนำจของเรือตรวจสอบซึ่งได้ขึ้นเรือและตรวจสอบต้องส่งสำเนำ
อิเล็กทรอนิกส์ของรำยงำนกำรขึ้นเรือและตรวจสอบไปยังผู้มีอำนำจของเรือประมงที่ทำกำรตรวจ และส่งให้
เลขำนุกำรผู้บริหำรภำยใน ๓ วันทำกำรหลังจำกขึ้นเรือเพื่อตรวจสอบ ในกรณีที่ผู้มีอำนำจของเรือตรวจมี
ข้อขัดข้องทำงเทคนิคที่ไม่สำมำรถให้รำยงำนนี้แก่ผู้มีอำนำจของเรือประมงได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนดได้ ผู้มี
อำนำจตรวจเรือต้องแจ้งให้ผู้มีอำนำจของเรือประมงที่ทำกำรตรวจเพื่อทรำบ โดยระบุระยะเวลำที่จะได้รับ
รำยงำนกำรตรวจ
๑๖. ในรำยงำนจะมี ชื่อและหน่วยงำนผู้มีอำนำจของผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญำต และให้ระบุกิจกรรมหรือ
เหตุกำรณ์อย่ำงชัดเจนที่ผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญำตนั้นเชื่อว่ำเป็นกำรละเมิดข้อตกลงหรือมำตรกำรกำรอนุรักษ์
และกำรจัดกำรทีม่ ีผลบังคับใช้ และระบุหลักฐำนข้อเท็จจริงเฉพำะที่เกี่ยวข้องของกำรละเมิดที่กล่ำวหำ
การละเมิดที่ร้ายแรง
๑๗. กำรละเมิดร้ำยแรง หมำยควำมถึง
๑) กำรทำประมงโดยไม่มีใบอนุญำต หรือไม่มีกำรอนุญำตที่ออกโดยเจ้ำหน้ำที่ของเรือประมง
หรือไม่ได้ต่ออำยุใบอนุญำต ใบรับรองหรือกำรมอบอำนำจนั้นเมื่อมีกำรตรวจสอบโดยผู้ตรวจที่ได้รับอนุญำติ
๒) ไม่มีกำรเก็บรักษำบันทึกข้อมูลกำรลงแรงประมง ผลกำรจับสัตว์น้ำ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจับสัตว์น้ำตำมกำหนดกำรรำยงำนข้อมูลของ SIOFA หรือพบว่ำมีกำรรำยงำนผิดอย่ำงเห็นได้ชัดเจน
ในเรื่องกำรลงแรงประมง ผลกำรจับสัตว์น้ำ และ/หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรจับสัตว์น้ำ
๓) ทำประมงในพื้นทีห่ ้ำมทำกำรประมง ตำมที่กำหนดโดยที่ประชุมภำคีสมำชิก (MOP)
๔) ทำประมงในระหว่ำงฤดูกำลที่ห้ำมทำกำรประมง ตำมที่กำหนดโดยที่ประชุมภำคีสมำชิก
(MOP)

๕) กำรดำเนินกำรอย่ำงจงใจ หรือเก็บรักษำสัตว์น้ำซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ที่ฝ่ำฝืนมำตรกำรอนุรักษ์
และกำรจัดกำร
๖) พยำยำมละเมิดขีดจำกัดกำรจับสัตว์น้ำ และ/หรือ โควตำกำรจับสัตว์น้ำอย่ำงเห็นได้ชัดเจน
๗) กำรใช้เครื่องมือที่ห้ำมใช้ทำประมง
๘) ปลอมแปลง จงใจปกปิดหรือลบเครื่องหมำย อัตลักษณ์ และ/หรือกำรจดทะเบียนของ
เรือประมง
๙) ปกปิดหรือทำลำยหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบสวนที่ดำเนินกำรภำยใต้มำตรกำรนี้
รวมถึงกำรทำลำยผนึกบันทึกโดยเจตนำ หรือละเมิดเปิดผนึกโดยเจตนำ
๑๐) ไม่ได้พกพำ หรือตั้งใจปกปิดหรือปิดใช้งำนระบบติดตำมเรือประมง (VMS)
๑๑) น ำเสนอเอกสำรปลอม หรื อ จงใจให้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น เท็ จ แก่ ผู้ ต รวจสอบที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำต
เพื่อป้องกันกำรถูกจับได้ว่ำได้มีกำรละเมิดอย่ำงร้ำยแรง
๑๒) ละเมิ ด หลำยครั้ ง โดยรวมแล้ ว ถื อ เป็ น กำรเพิ ก เฉยชั ด เจนต่ อ มำตรกำรอนุ รั ก ษ์
และกำรจัดกำร
๑๓) ปฏิเสธที่จะยอมรับหรืออำนวยควำมสะดวกเพื่อควำมปลอดภัยและรวดเร็วในกำรขึ้น เรือ
และตรวจสอบให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบที่ได้รับอนุญำต
๑๔) ข่มขู่ ต่อต้ำน คุกคำมทำงเพศ รบกวนหรือขัดขวำง หรือชะลอกำรตรวจสอบที่ได้รับ
อนุญำต
๑๕) กำรฝ่ ำฝื น ข้อกำหนดด้ำนควำมปลอดภัยของผู้ สั งเกตกำรณ์ หลั งจำกที่ข้อกำหนดนั้น
ได้รับกำรรับรองโดยองค์ประชุมภำคีสมำชิก (MOP) แล้วอย่ำงเป็นทำงกำร
๑๖) กำรละเมิด อื่น ๆ ที่ถูกกำหนดโดยองค์ประชุมภำคีส มำชิก เมื่อข้อกำหนดเหล่ ำนี้ มี ผ ล
บังคับใช้และได้ ถูกรวมและแจ้งให้ทรำบหำกมีกำรแก้ไขปรับปรุงในมำตรกำรใด หรือระบุว่ำเป็นกำรละเมิด
อย่ำงร้ำยแรงในมำตรกำรใด ๆ ที่ได้รับกำรรับรองโดยองค์ประชุมภำคี

ภาคผนวก 1- แบบฟอร์มการขึ้นตรวจสอบเรือ
รายงานการขึ้นตรวจสอบเรือกลางทะเล
(เจ้าหน้าที่ตรวจเรือ: กรุณาใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่)
หมายเหตุถึงผู้ควบคุมเรือของเรือที่จะตรวจสอบ
ตามวรรค ๕-๙ ของ CMM ๒๐๑๙/๑๔ เรื่องขั้นตอนการขึ้นเรือและตรวจสอบในทะเลหลวงภายใต้กรอบ
ความตกลงว่าด้วยการทาการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement;
SIOFA) ผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตมีอานาจในการตรวจสอบ รวบรวม และบันทึกข้อมูลบนเรือประมงในพื้นที่ของ
ความตกลง ใบอนุญาตเรือประมง เครื่องมือประมง อุปกรณ์การจับสัตว์น้า การบันทึกผลการจับและการผลิตสัตว์น้า
สิ่งอานวยความสะดวก ทรัพยากรประมง เอกสารและตัวอย่างที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่จาเป็นในการตรวจสอบสาหรับการ
ปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการของ SIOFA ซึ่งการตรวจจะเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตาม CMMs ของ
SIOFA ผู้มีอานาจตรวจสอบได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบตัวอย่าง เก็บตัวอย่าง วัดขนาดและถ่ายภาพเครื่องมือประมง
สัตว์น้าที่จับได้ สมุดปูมการทาประมงหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลที่ให้ไว้ในระหว่างการตรวจนี้จะมอบ
ให้กับเลขานุการฝ่ายบริหารของ SIOFA และรัฐที่ชักธงของคู่ภาคี หากตรวจพบว่ามีการละเมิดตามที่ถูกกล่ าวหา
เนื้อหารายงานนี้อาจถูกส่งไปยังภาคีสมาชิกของ SIOFA ภาคีที่ไม่ได้ทาสัญญาแต่ให้ความร่วมมือ ผู้ที่เข้าร่วมทาประมง
และ/หรือ ผู้ที่ไม่ได้ทาประมงแต่ให้ความร่วมมือ ข้อมูลและตัวอย่างทั้งหมดที่มีในรายงานนี้จะได้รับการจั ดการตาม
นโยบายและขั้นตอนของซีโอฟ่าเรื่องการรักษาความลับของข้อมูลของ CMM ๒๐๑๖/๐๓ (การรักษาความลั บของ
ข้อมูล)
1. AUTHORISED INSPECTOR(S) 5 ( เจ้าหน้าที่ตรวจเรือที่ได้รับอนุญาต5 )
Name (ชื่อ)

Nationality (สัญชาติ)

1.
2.
3.
4.

5

ตารางในส่วนนี้จะต้องทาให้เสร็จสิ้นสาหรับผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ขึ้นเรือเพื่อ
ตรวจสอบ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตมากกว่าสี่คนเป็นส่วนหนึ่งของทีมขึ้นเครื่องจะต้องเพิ่มแถวเติมลงใน
ตาราง

2. INFORMATION ON VESSEL INSPECTED (ข้อมูลเรือที่ถกู ตรวจสอบ)
Vessel's name and registration number
(ชื่อเรือและหมายเลขทะเบียนเรือ)
Flag and port of registration
(ธงและท่าเรือที่จดทะเบียน)
International radio call sign
(สัญญาณเรียกขาน)
Type of vessel (fishing)
(ประเภทของเรือ (ประมง))
Tonnage (GRT or GT)
(ตันเนต (GRT หรือ GT))
Number of Crew
(จานวนลูกเรือ)
Master's name
(ชื่อผู้ควบคุมเรือ)
Owner's name and address
(ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของเรือ)
3. DESCRIPTION OF ACTIVITY IN WHICH THE FISHING VESSEL WAS ENGAGED
(อธิบายกิจกรมที่เรือได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง)
Vessel Activity When Sighted:
(กิจกรรมของเรือขณะที่พบเห็น)

Vessel Activity When Boarded:
(กิจกรรมเมื่อมีการขึ้นเรือเพื่อตรวจ)

Vessel Activity: Steaming, setting gear, hauling gear, towing gear, stationary, transshipping, other
(specify)
(กิจกรรมของเรือ: เรือกาลังแล่น กาลังลงเครื่องมือประมง กาลังกู้เครื่องมือประมง กาลังลากอวน อยู่กับที่ กาลังขน
ถ่ายสัตว์น้า หรืออื่น ๆ (อธิบาย))

4. DETAILS OF INSPECTION (รายละเอียดการตรวจสอบ)
4. a. Observations of the Master and Authorised Inspector regarding the position of the vessel
at time of
boarding การสังเกตการณ์ของผู้ ควบคุมเรือและผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาต เป็นไปตามตาแหน่งของเรือขณะที่ทา
การขึ้นเรือเพื่อตรวจ
Date
(dd/mm/yyyy)
วันที่
(วัน/เดือน/ปี)

Time
Latitude
(UTC)
(แลตติจูด)
เวลา Deg.
Min.
(UTC) (องศา) (ลิปดา)

Master
(ผู้ควบคุม
เรือ)
Inspector
(ผู้ตรวจ
เรือ)
4. b Type of fishing gear in current or recent use
(e.g. bottom trawl, midwater travel, longlining,
traps)
ประเภทของเครื่องมือประมงที่ใช้ในปัจจุบันและที่เคยใช้
มาในอดีต (ได้แก่ อวนลากหน้ าดิน อวนลากกลางน้า
ลอบ)
4. c Target species ชนิดของสัตว์น้าเป้าหมาย

Longitude
(ลองจิจูด)
Deg.
Min.
(องศา) (ลิปดา)

Equipment used in
determining
position (e.g. GPS)
(อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ระบุ ต าแหน่ ง เช่ น
GPS)

5. CATCHES RETAINED ON BOARD FROM LOGBOOK (ผลการจับสัตว์น้าบนเรือจากสมุดบันทึกทาการประมง)
5. a. Quantities recorded by the Master ปริมาณที่บันทึกไว้โดยผู้ควบคุมเรือ
SPECIES
(common name/scientific
name/FAO 3-Alpha code)
ชนิดสัตว์น้า
(ชื่อสามัญ/ ชื่อวิทยาศาสตร์/
รหัส FAO 3-Alpha)

Total

DECLARED LIVE WEIGHT
น้าหนักสดที่แสดง

Where available,
DECLARED PROCESSED
WEIGHT ONBOARD (Kg)
น้าหนักหลังการแปรรูป (กก)
ขณะอยู่บนเรือ

PROCESSING Type
ประเภทการแปรรูป

CONVERSION FACTOR
(live weight / processed
weight)
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
(น้าหนักสด/น้าหนักหลังแปรรูป)

5. b. Quantities On-Board determined by the Inspector ปริมาณสัตว์น้าบนเรือที่ประมาณโดยผู้ตรวจเรือ
SPECIES
(common name/scientific
name/FAO 3-Alpha code)
ชนิดสัตว์น้า
(ชื่อสามัญ/ ชื่อวิทยาศาสตร์/
รหัสFAO 3-Alpha)

CALCULATED
CALCULATED
PROCESSING
CONVERSION
DIFFERENCE
LIVE WEIGHT ON PROCESSED
Type
FACTOR6
(%)7
6
BOARD (Kg)
WEIGHT ON ประเภทการแปรรูป ปัจจัยการแปรรูป ความแตกต่าง (%)7
น้าหนักสดจากการ BOARD (Kg)
คานวณ (กก)
น้าหนักหลังแปร
รูปจากการ
คานวณ (กก)

Total

6
7

ปัจจัยการแปรรูปเป็นข้อมูลที่ได้จากผู้ควบคุมเรือใน 5.เอ
ความแตกต่างระหว่างปริมาณสัตว์น้าที่อยู่บนเรือที่ประมาณโดยผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาตเปรียบเทียบกับปริมาณทั้งหมดบนเรือที่เป็นข้อมูลจากผู้ควบคุมเรือ

OBSERVATIONS
ข้อสังเกตุ

6. COMPLIANCE WITH CURRENT CMMs การปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการในปัจจุบัน
6. a. Current CMMs applicable, in the opinion of the Authorised Inspector, to this fishery:
การปฏิบัติตามมาตรการในปัจจุบัน เป็นความคิดเห็นของผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาตสาหรับการทาประมงนี้
Reference CMM /Paragraph
มาตรการที่นาไปปฏิบัติ / วรรค

Summary Title
หัวข้อสรุป

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
6 b. Authorised Inspector's opinion on whether or not the CMMs outlined in paragraph 6. a
above were complied with:
ความคิดเห็นของผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาตว่ามาตรการอนุรักษ์และการจัดการที่ให้ไว้ในวรรค 6.เอ ข้างบนได้นาไป
ปฏิบัติจริงหรือไม่
NB: An entry of NO must be followed by a statement by the Authorised Inspector. The master may
also make a statement but is not obliged to do so.
หากใส่ข้อมูลว่า ไม่ ต้องมีคากล่าวของผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาต ส่วนผู้ควบคุมเรือมีคากล่าวด้วยก็ได้ แต่ไม่จาเป็น
Reference CMM
/Paragraph
วรรคของ CMM ที่ถูก
อ้างถึง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Compliance
(YES/NO)
นาไปปฏิบัติ
(ใช่ / ไม่)

Seal affixed (Serial
Number)
ตราประทับ
(หมายเลขซีเรียล)

Comments
คาแนะนา

Evidence and/or samples collected from vessel (หลักฐาน และ / หรือ ตัวอย่างที่รวบรวมได้จากเรือ)
Evidence / Sample Type
Purpose
(ประเภทของหลักฐาน /
(วัตถุประสงค์)
ตัวอย่าง)
(example) muscle tissue DNA species identification 20
((ตัวอย่าง) เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ) (เพื่อจาแนก DNA ของสาย
(20)
พันธุ์ปลา)

Number
(หมายเลข)

6. c Authorised Inspector's Statement คากล่าวของผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาต

6. d Master's Statement คากล่าวของผู้ควบคุมเรือ

Comments
(คาแนะนา)
Master claims species is
alfonsino
(เจ้าของเรืออ้างว่าเป็นสาย
พันธุ์ Alfonsino)

7. COMPLETION OF INSPECTION การตรวจสอบเสร็จสิ้น
Date:
(วันที่)

Time of Departure (UTC):
(เวลาที่ขึ้นจากเรือ UTC)

Name of Authorised Inspector in charge
(ชื่อตัวแทนของผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาต)

Signature of Authorised Inspector in charge
(ลายเซ็นของตัวแทนผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาต)

Name of second Authorised Inspector
(ชื่อตัวแทนคนที่สองของผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาต)

Signature of second Authorised Inspector
(ลายเซ็นของคนที่สองตัวแทนผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาต)

Acknowledgment and receipt of report: (การรับทราบและรับรายงาน)
I, the undersigned, Master of the vessel ____________________________________, hereby confirm that a copy of
this report has been delivered to me on this date. I acknowledge being informed about any alleged
infringements and any seals to secure evidence that are listed in the table set out in paragraph 6.b above. My
signature does not otherwise necessarily constitute acceptance of any part of the contents of this report.
(ข้าพเจ้า ผู้ลงนามด้านล่างเป็นผู้ควบคุมเรือ __________________________ ขอยืนยันว่าได้รั บสาเนารายงานนี้วั นที่ได้ล งนาม
เอกสารฉบับนี้ ข้าพเจ้ารับทราบการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการละเมิดที่ถูกกล่าวหา และตราปิดผนึกเอกสารใด ๆ เพื่อรักษาความปลอดภัย
หลักฐานที่ระบุไว้ในตารางที่กาหนดไว้ในวรรค บี ข้างต้น ลายเซ็นของข้าพเจ้าไม่จาเป็นต้องได้รับการยอมรับในส่วนใด.6 ๆ ของเนื้อหา
ของรายงานนี้)
Date and Time (วันที่และเวลา)
Name of Master (ชื่อของผู้ควบคุมเรือ)
Signature of Master (ลายเซ็นของผู้ควบคุมเรือ)

