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ประกาศกรมประมง
เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น้านอกน่านน้าไทย
ที่ท้าการขนถ่ายสัตว์นา้ ในเขตพืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมง
ในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้
พ.ศ. ๒๕๖๔
เนื่ อ งด้ ว ยประเทศไทยได้ เ ข้ า เป็ น ภาคี ส มาชิ ก ตามความตกลงว่ า ด้ ว ยการท้ า การประมง
ในมหาสมุ ท รอิ น เดี ย ตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement, SIOFA)
อันท้าให้ประเทศไทยมีสิทธิเข้าไปท้าการขนถ่ายสัตว์น้าในเขตพืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าว
ประกอบกับในปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓ มีการประชุมภาคีสมาชิก SIOFA ประจ้าปี ได้มีการแก้ไข
และเพิ่ ม ข้ อ มติ บ างประการ เพื่ อ ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ มติ ดั ง กล่ า ว กรมประมงจึ ง ขอ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าไปท้าการขนถ่ายสัตว์น้าในบริเวณดังกล่าว ทราบถึงหลักเกณฑ์
และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น้านอกน่านน้าไทยที่จะต้องปฏิบัติ หากเข้าไปท้าการขนถ่ายสัตว์น้า
ในเขตพืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น้านอกน่านน้าไทย
ที่ท้าการขนถ่ายสัตว์น้าในเขตพืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมงในมหาสมุทร
อินเดียตอนใต้ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น้านอกน่านน้าไทย
ที่ท้าการขนถ่ายสัตว์น้าในเขตพืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมงในมหาสมุทร
อินเดียตอนใต้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3
ข้อ ๒ พืนที่แ ละชนิด ของสัตว์น้าที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมง
ในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement, SIOFA) เป็นไป
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี
ข้อ ๓ เรือขนถ่ายสัตว์น้าที่ท้าการขนถ่ายสัตว์น้า หรือน้าสัตว์น้าขึนท่าเทียบเรือในพืนที่
ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian
Ocean Fisheries Agreement, SIOFA) จะต้ อ งเป็ น เรื อ ที่ อ ยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ เรื อ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ขององค์การบริหารจัดการประมงตามกรอบความตกลงดังกล่าว ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์
https://www.apsoi.org/
เจ้ า ของเรื อ ที่ อ ยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ เรื อ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตขององค์ ก ารบริ ห ารจั ด การประมง
ตามวรรคหนึ่ง ห้ามมีส่วนร่วม ให้การสนับสนุน หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประมง กับเรือไร้สัญชาติ
เรือที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตขององค์การบริหารจัดการประมงดังกล่าว หรือเรือที่อยู่

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ในบัญชีรายชื่อเรือที่ท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในพืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
การท้าการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement,
SIOFA)
ข้อ ๔ ให้เจ้าของเรือตามข้อ ๓ วรรคหนึ่ง แจ้งการเข้าออกจากพืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบ
ความตกลงว่ า ด้ ว ยการท้ า การประมงในมหาสมุ ท รอิ น เดี ย ตอนใต้ (Southern Indian Ocean
Fisheries Agreement, SIOFA) ตามแบบฟอร์ม Requirements for vessel entry and exit
notifications (กปน.๑๔) ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงที่มีการเข้าออกจากพืนที่ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
mcs@siofa.org และ thaifoc@fisheries.go.th
ข้อ ๕ ผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น้าที่จะท้าการขนถ่ายน้ามัน เครื่องมือประมง คนประจ้าเรือ
หรือเสบียงในทะเลที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้
(Southern Indian Ocean Fisheries Agreement, SIOFA) จะต้ อ งแจ้ ง การขนถ่ า ยดั ง กล่ า ว
ให้กองบริหารจัดการเรือประมงและการท้าการประมง กรมประมง ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยยี่สิบสี่ชั่วโมง
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 ๖ ห้ ามทิงพลาสติก เชือก อวน ถุงขยะพลาสติก และเถ้าจากเตาเผาขยะที่เป็น
ผลิตภัณฑ์พลาสติกลงในทะเล โดยให้เก็บไว้บนเรือจนกว่าจะสามารถน้ากลับมาทิงบนท่าเทียบเรือได้
ความในวรรคหนึ่ งมิให้ บังคับใช้ในกรณีที่เป็นการทิงพลาสติกในทะเล เพื่อความปลอดภัย
ของเรือและลูกเรือหรือการช่วยชีวิตในทะเล
ข้อ ๗ 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
ที่ได้รับอนุญาตขององค์การบริหารจัดการประมงตามกรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมงในมหาสมุทร
อินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement, SIOFA) ก้าลังท้าการประมง
ขนถ่ายสัต ว์น้ าหรือกระท้ากิจกรรมใด ๆ ในเขตความรับผิด ชอบขององค์การบริหารจัด การประมง
ดังกล่าว ผู้ควบคุมเรือต้องแจ้งข้อมูลให้กองบริหารจัดการเรือประมงและการท้าการประมง กรมประมง
ทราบ ตามแบบรายงานการพบเห็ น เรื อ ต้ อ งสงสั ย (Report of sighting vessel presumed
engaging IUU fishing) (กปน.๑๘)
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ข้อ ๘ เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้าและผู้ควบคุมเรือต้องยินยอมและอ้านวยความสะดวก
ส้ า หรั บ การด้ า เนิ น การขึ นตรวจเรื อ กลางทะเลภายใต้ ก รอบความตกลงว่ า ด้ ว ยการท้ า การประมง
ในมหาสมุ ท รอิ น เดี ย ตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement, SIOFA)
รายละเอียดตามท้ายประกาศ
ข้อ ๙ มิให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้าท้าการขนถ่ายสัตว์น้าหรือน้าสัตว์น้าที่ติดโดยบังเอิญ
ตามแนบท้ายประกาศ รวมทังฟองน้า และฉลามน้าลึก ขึนท่าเทียบเรือ
ข้อ ๑๐ การแจ้ ง และการรายงานตามข้ อ ๕ และข้ อ ๗ ให้ แ จ้ ง หรื อ รายงานผ่ า น
ทางเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจสอบและน้ากลับมาใช้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง
หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaifoc@fisheries.go.th
ข้อ ๑๑ เนื่องจากหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติขององค์การบริหารจัดการประมงภายใต้กรอบ
ความตกลงว่ า ด้ ว ยการท้ า การประมงในมหาสมุ ท รอิ น เดี ย ตอนใต้ (Southern Indian Ocean
Fisheries Agreement, SIOFA) มีการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมประเทศภาคีสมาชิกเป็นประจ้า
ทุกปี ผู้ที่ประสงค์จะเข้าไปท้าการขนถ่ายสัตว์น้าในพืนที่และชนิดสัตว์น้าตามข้อ ๒ จึงควรติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา
ข้อ ๑๒ หากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือข้อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติขององค์การ
บริห ารจัด การประมงภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้
(Southern Indian Ocean Fisheries Agreement, SIOFA) จะมี ค วามผิ ด ตามมาตรา ๘๙
แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4
มีศักดิ์ ภักดีคง
อธิบดีกรมประมง

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)่

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/ ตาบลทีท่ ที่ าการขนถ่าย
Type and quantity received/ประเภทและปริมาณทีร่ ับมา

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

พิกัดที่พบเรือต้องสงสัย

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

ภาพถ่ายของเรือต้องสงสัย

 มี

 ไม่มี

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
ที่กำหนดไว้ข้ำงต้น ในกรณีนั้น ๆ ทีมงำนที่ขึ้นตรวจเรือต้องไม่ใช้เวลำอยู่ บนเรือนำนกว่ำเวลำที่ต้องใช้เพื่อเสร็จ
ภำระกิจกำรตรวจสอบ

1
2

รำยงำนชั่วครำวอำจจะเป็นรำยงำนอิเล็กทรอนิกส์
เป็นเอกสำรหรือคำกล่ำวของผู้บังคับเรือที่อำจจะใช้ภำษำอื่นที่ไม่ใช่ภำษำอังกฤษ

๙. ระหว่ำงกำรดำเนินกำรขึ้นตรวจสอบเรือประมง ผู้ควบคุมเรือและลูกเรือของเรือประมง ต้องปฏิบัติดังนี้
๑) หลีกเลี่ยงควำมเสี่ยงที่จะเกิดอันตรำยขึ้นต่อเรือตรวจที่ได้รับอนุญำตและผู้ตรวจที่ได้รับ
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 หรือชะลอกำรตรวจสอบที่ได้รับอนุญำต
๑๕) กำรฝ่ ำฝื น ข้อกำหนดด้ำนควำมปลอดภัยของผู้สั งเกตกำรณ์ หลั งจำกที่ข้อกำหนดนั้น
ได้รับกำรรับรองโดยองค์ประชุมภำคีสมำชิก (MOP) แล้วอย่ำงเป็นทำงกำร
๑๖) กำรละเมิดอื่น ๆ ที่ถูกกำหนดโดยองค์ประชุมภำคีสมำชิก เมื่อข้อกำหนดเหล่ำนี้ มีผ 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
นโยบายและขั้นตอนของซีโอฟ่าเรื่องการรักษาความลับ ของข้อมูล ของ 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)

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
นากเล็กเล็บสัน้ แคเมอรูน (Aonyx capensis microdon)
นากเล็กเล็บสัน้ (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)
นากแม่น้าญี่ปนุ่ (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
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

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
นกนางนวลเรลิค (Larus relictus)
นกน็อดดี้ (Anous stolidus)
นกนางนวลแกลบคิ้วขาว (Sterna anaethetus)
นกนางนวลแกลบเคราขาว (Chlidonias hybridus)
นกนางนวลแกลบแคสเปยน (Sterna caspia)
นกนางนวลแกลบจีน (Sterna bernsteini)
นกนางนวลแกลบด้า (Sterna fuscata)
นกนางนวลแกลบด้าปากขาว (Chlidonias leucopterus)
นกนางนวลแกลบท้องด้า (Sterna acuticauda)
นกนางนวลแกลบท้ายทอยด้า (Sterna sumatrana)
นกนางนวลแกลบธรรมดา (Sterna hirundo)
นกนางนวลแกลบปากหนา (Gelochelidon nilotica)
นกนางนวลแกลบแม่น้า (Sterna aurantia)
นกนางนวลแกลบเล็ก (Sterna albifrons)
นกนางนวลแกลบสีกุหลาบ (Sterna dougallii)
นกนางนวลแกลบหงอนเล็ก (Sterna bengalensis)
นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่ (Sterna bergii)
นกนางนวลขอบปกขาว (Larus ridibundus)
นกนางนวลธรรมดา (Larus brunnicephalus)
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 นกบูบ๊ บีแ้ อ็บบอทท์ (Papasula abbotti)
174 นกบูบ๊ บีต้ นี แดง (Sula sula)
175 นกบูบ๊ บีส้ นี ้าตาล (Sula leucogaster)
176 นกบูบ๊ บีห้ น้าด้า (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 นกโต้คลื่นสีคล้า้ (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

221

222
223

224
225
226
227
22๘
2๒๙
23๐

ชนิด
หมึก และหอยงวงช้าง (SQUIDS, OCTOPUSES, CUTTLEFISH)
วงศ์หอยงวงช้าง
หอยงวงช้างทุกชนิดในวงศ์ Nautilidae
หอยฝาเดียว (SNAILS AND CONCHES)
วงศ์หอยสังข์นางพญา
หอยสังข์นางพญา (Strombus gigas)
หอยสังข์แตร (Charonia tritonis)
ปะการัง และดอกไม้ทะเล (CORALS AND SEA ANEMONES)
อันดับกัลปังหาด้า
กัลปังหาด้าทุกชนิดในอันดับ ANTIPATHARIA
ดอกไม้ทะเลทุกชนิดในอันดับ ACTINIARIA
วงศ์กลั ปังหาแดง
ปะการังแดง (Corallium elatius)
ปะการังแดงญี่ปุ่น (Corallium japonicum)
ปะการังขาว (Corallium konjoi)
ปะการังชมพู (Corallium secundum)
ปะการังอ่อนทุกชิดในอันดับ ALCYONACEA
วงศ์ปะการังสีฟ้า

23๑ ปะการังสีฟ้าในวงศ์ Helioporidae
อันดับปะการังแข็ง
23๒ ปะการังแข็งทุกชนิดในอันดับ SCLERACTINIA
วงศ์ปะการังออแกนไพพ์
23๓ ปะการังออแกนไพพ์ทุกชนิดในวงศ์ Tubiporidae
ซีเฟิรน์ ปะการังไฟ และแมงกะพรุน (SEA FERNS, FIRE CORALS AND STINGING
MEDUSAE)
วงศ์ปะการังไฟ
23๔ ปะการังไฟทุกชนิดในวงศ์ Milleporidae
23๕ ปะการังไฟทุกชนิดในสกุล Millepora
วงศ์ปะการังสไตลัสเทอรีน
23๖ ปะการังทุกชนิดในวงศ์ Stylasteridae

ล้าดับ
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕

ชนิด
สัตว์น้าทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของ 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

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

