เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ประกาศกรมประมง
เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือน้ามัน
ที่ท้าการขนถ่ายนา้ มันให้กับเรือประมงในเขตพืนที่ทอี่ ยูภ่ ายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมง
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
ในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement, SIOFA) อันท้าให้
ประเทศไทยมี สิ ท ธิ เ ข้ า ไปท้ า การขนถ่ า ยน้ า มั น ในเขตพื นที่ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก รอบความตกลงดั ง กล่ า ว
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
ประชาสัมพัน ธ์ให้ ผู้ที่ประสงค์จะเข้าไปท้าการขนถ่ายน้ามันในบริเวณดังกล่าว ทราบถึ งหลักเกณฑ์
และข้ อปฏิบั ติของเรือ น้ ามัน ที่ จะต้องปฏิบั ติหากเข้าไปท้า การขนถ่ายน้ามั นในเขตพื นที่ ที่อ ยู่ ภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือน้ามันที่ท้าการขนถ่ายน้ามัน
ในเขตพื นที่ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก รอบความตกลงว่ า ด้ ว ยการท้ า การประมงในมหาสมุ ท รอิ น เดี ย ตอนใต้
พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือน้ามันที่ท้าการขนถ่ายน้ามัน
ในเขตพืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3
ข้อ ๒ เรือน้ามันที่ท้าการขนถ่ายน้ามันในพืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้า
การประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement, SIOFA)
จะต้ อ งเป็ น เรื อที่ อยู่ ใ นบั ญชีร ายชื่อ เรื อที่ ได้รั บอนุ ญาตขององค์ การบริ หารจั ด การประมงตามกรอบ
ความตกลงดังกล่าวซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ https://www.apsoi.org/
เจ้าของเรือที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตขององค์การบริหารจัดการประมงตามวรรคหนึ่ง
ห้ามมีส่วนร่วม ให้การสนับสนุน หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประมง กับเรือไร้สัญชาติ เรือที่ไม่ได้อยู่
ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตขององค์การบริหารจัดการประมงดังกล่าว หรือเรือที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือ
ที่ท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในพืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมง
ในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement, SIOFA)

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง
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ข้อ ๓ ให้เจ้าของเรือตามข้อ ๒ 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 ๔ ผู้ควบคุมเรือน้ามันที่จะท้าการขนถ่ายน้ามัน คนประจ้าเรือ หรือเสบียงในทะเล
ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมงในมหาสมุ ทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian
Ocean Fisheries Agreement, SIOFA) จะต้องแจ้งการขนถ่ายดังกล่าวให้กองบริหารจัดการเรือประมง
และการท้าการประมง 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 ๕ ห้ า มทิ งพลาสติ ก เชื อ ก อวน ถุ ง ขยะพลาสติ ก และเถ้ า จากเตาเผาขยะ
ที่เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกลงในทะเล โดยให้เก็บไว้บนเรือจนกว่าจะสามารถน้ากลับมาทิงที่ท่าเทียบเรือได้
ความในวรรคหนึ่ งมิให้ บังคับใช้ในกรณีที่เป็นการทิงพลาสติกในทะเล เพื่อความปลอดภัย
ของเรือและลูกเรือหรือการช่วยชีวิตในทะเล
ข้อ ๖ 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) ก้าลัง
ท้าการประมง ขนถ่ายสัตว์น้าหรือกระท้ากิจกรรมใด ๆ ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
จัดการประมงดังกล่าว ผู้ควบคุมเรือต้องแจ้งข้อมูลให้กองบริหารจัดการเรือประมงและการท้าการประมง
กรมประมง ทราบ ตามแบบรายงานการพบเห็ น เรื อ ต้ อ งสงสั ย (Report of sighting vessel
presumed engaging IUU fishing) (กปน.๑๘)
ข้อ ๗ เจ้ า ของเรือ น้ ามั น และผู้ ควบคุม เรือ ต้องยิ นยอมและอ้า นวยความสะดวกส้าหรับ
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

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อ ๘ การแจ้ ง และการรายงานตามข้ อ ๔ และข้ อ ๖ ให้ แ จ้ ง หรื อรายงานผ่ านทาง
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจสอบและน้ากลับมาใช้โดยความหมายไม่เปลี่ ยนแปลง
หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaifoc@fisheries.go.th
ข้อ ๙ เนื่องจากหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติขององค์การบริหารจัดการประมงภายใต้กรอบ
ความตกลงว่ า ด้ ว ยการท้ า การประมงในมหาสมุ ท รอิ น เดี ย ตอนใต้ (Southern Indian Ocean
Fisheries Agreement, SIOFA) มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามมติ ที่ ป ระชุ ม ประเทศภาคี ส มาชิ ก
เป็ น ประจ้ า ทุ ก ปี ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะเข้ า ไปท้ า การขนถ่ า ยน้ า มั น ในพื นที่ ตามข้ อ ๒ จึ ง ควรติ ด ตาม
การเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา
ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4
มีศักดิ์ ภักดีคง
อธิบดีกรมประมง

พื้นที่ทอี่ ยู่ภายใต้กรอบความตกลงการทาการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement; SIOFA)

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
ทีก่ ำหนดไว้ข้ำงต้น ในกรณีนั้น ๆ ทีมงำนที่ขึ้นตรวจเรือต้องไม่ใช้เวลำอยู่บนเรือนำนกว่ำเวลำที่ต้องใช้เพื่อเสร็จ
ภำระกิจกำรตรวจสอบ

1
2

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
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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 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
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)

