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ความตกลง 

เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรการดานการอนุรักษและบริหารจัดการระหวางประเทศ 
ของเรือประมงในนานน้ําสากล 

 
อารัมภบท 

 
ภาคีของความตกลงฉบับนี้ 
 

รับทราบวา ทุกรัฐมีสิทธิในการใหคนชาติของตนทําการประมงในนานน้ําสากล โดยจะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ี
เก่ียวของภายใตกฎหมายระหวางประเทศ ซ่ึงปรากฏในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล 
 

รับทราบตอไปวา ภายใตกฎหมายระหวางประเทศตามท่ีปรากฏในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล
นั้น ทุกรัฐมีหนาท่ีในการดําเนินมาตรการหรือใหความรวมมือกับรัฐอ่ืนในการดําเนินมาตรการกับคนชาติของตน 
หากมีความจําเปนในการอนุรักษไวซ่ึงทรัพยากรท่ีมีชีวิตในนานน้ําสากล 
 

รับทราบถึงสิทธิและผลประโยชนของทุกรัฐในการพัฒนาภาคสวนการทําประมงใหสอดคลองกับนโยบายของ
ประเทศ และความจําเปนในการสงเสริมความรวมมือกับประเทศกําลังพัฒนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของประเทศ
เหลานั้นในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตความตกลงฉบับนี้ 
 

ระลึกวา วาระท่ี 21 ซ่ึงรับรองโดยท่ีประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ไดเรียกรองใหรัฐ
ดําเนินการอยางมีประสิทธิผลและสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ เพ่ือท่ีจะขัดขวางการเปลี่ยนธง
เรือประมงของคนชาติของตนซ่ึงเปนวิธีการหลบเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎเกณฑดานการอนุรักษและบริหารจัดการ
ในการทําประมงในนานน้ําสากล 
 

ระลึกตอไปวา ปฏิญญาแคนคูน ซ่ึงรับรองโดยท่ีประชุมระหวางประเทศวาดวยการประมงท่ีมีความรับผิดชอบ 
พรอมกับไดเรียกรองใหรัฐดําเนินการในเรื่องนี้ตามแนวทางขางตนดวย 
 

คํานึงวา ภายใตวาระท่ี 21 รัฐผูกพันตนไวตอการอนุรักษและการใชทรัพยากรทะเลท่ีมีชีวิตในนานน้ําสากลอยาง
ยั่งยืน 
 

เรียกรองใหรัฐท่ีมิไดมีสวนรวมในองคกรหรือขอตกลงดานประมงไมวาจะในระดับโลก ระดับภูมิภาค หรือระดับ
อนุภูมิภาค ใหเขารวมเปนสมาชิกหรือเขาสูการทําความเขาใจ (ตามความเหมาะสม) กับองคกรเหลานั้น หรือกับ
ภาคีขององคกรหรือขอตกลงเหลานั้น โดยมุงท่ีจะบรรลุถึงการปฏิบัติตามมาตรการดานการอนุรักษและบริหาร
จัดการระหวางประเทศ 
 

ตระหนักถึงหนาท่ีของทุกรัฐในการบริหารเขตอํานาจศาลและการควบคุมของตนเหนือเรือท่ีชักธงของรัฐตน ซ่ึง
รวมถึงเรือประมงและเรือท่ีเก่ียวของกับการขนถายสัตวน้ํา 
 

สํานึกวา การปฏิบัติในการชักธงหรือเปลี่ยนธงเรือประมงเพ่ือใชเปนวิธีการหลบเลี่ยงการปฏิบัติตามมาตรการ
ดานการอนุรักษและบริหารจัดการระหวางประเทศสําหรับทรัพยากรทะเลท่ีมีชีวิต และการท่ีรัฐเจาของธงไม
สามารถปฏิบัติตามหนาท่ีความรับผิดชอบของตนกับเรือประมงท่ีมีสิทธิชักธงของรัฐได เปนปจจัยสําคัญหนึ่งท่ีบั่น
ทอนความมีประสิทธผิลของมาตรการเหลานั้นอยางรุนแรง 
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ตระหนักวา วัตถุประสงคของความตกลงฉบับนี้สามารถบรรลุไดโดยการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของรัฐ
เจาของธงท่ีมีตอเรือประมงท่ีมีสิทธิชักธงของรัฐนั้นและทําการประมงในนานน้ําสากล ซ่ึงรวมถึงการออก
ใบอนุญาตใหการดําเนินการดังกลาวโดยรัฐเจาของธง  นอกจากนั้น ยังรวมถึงความรวมมือระหวางประเทศท่ี
เขมแข็งและสรางความโปรงใสเพ่ิมข้ึนผานการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับการประมงในนานน้ําสากล 
 

บันทึกไววา ความตกลงฉบับนี้จะเปนสวนหนึ่งของประมวลจริยธรรมระหวางประเทศเก่ียวกับการทําประมงอยาง
รับผิดชอบ (International Code of Conduct for Responsible Fishing) ท่ีไดรับการเรียกรองในปฏิญญา
แคนคูน 
 

ปรารถนาท่ีจะสรุปผลความตกลงระหวางประเทศภายในกรอบการทํางานขององคการอาหารและการเกษตรแหง
สหประชาชาติ(ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา FAO) ภายใตขอ XIV ของธรรมนูญ FAO 
 

จึงไดตกลงกัน ดังตอไปนี้ 
 

ขอ I 
คํานิยาม 

 
ตามวัตถุประสงคของความตกลงฉบับนี้ ใหกําหนดคํานิยามดังตอไปนี้ 
 

(a) “เรือประมง” หมายความวา เรือใดๆ ก็ตามท่ีใชหรือมีเจตนาท่ีจะใชเพ่ือวัตถุประสงคในการหาประโยชน
ทางการพาณิชยจากทรัพยากรทะเลท่ีมีชีวิต ซ่ึงรวมถึงเรือแมและเรืออ่ืนใดท่ีมีสวนรวมโดยตรงในการทําการ
ประมง 
 

(b) “มาตรการดานการอนุรักษและบริหารจัดการระหวางประเทศ” หมายความวา มาตรการเพ่ือการอนุรักษ
หรือบริหารจัดการพันธุสัตวน้ําท่ีเปนทรัพยากรทะเลท่ีมีชีวิตไมวาจะชนิดพันธุเดียวหรือหลายชนิดพันธุท่ีไดรับ
การรับรองและบังคับตามกฎเกณฑท่ีเก่ียวของภายใตกฎหมายระหวางประเทศ ดังท่ีปรากฏในอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ท้ังนี้ มาตรการดังกลาวอาจไดรับการรับรองจากองคกรดาน
ประมงระดับโลก ระดับภูมิภาค หรือระดับอนุภูมิภาค โดยอยูภายใตสิทธิและพันธกรณีของสมาชิกองคกร
เหลานั้นหรือไดรับการรับรองจากสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศอ่ืนๆ 
 

(c) “ความยาว” หมายความวา 
 (i) สําหรับเรือประมงท่ีสรางข้ึนหลังจากวันท่ี 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1982 ใหคํานวณจากรอยละ 96 ของ
ความยาวท้ังหมดท่ีเสนระดับน้ํา (waterline) ท่ีรอยละ 85 ของความสูงของเรือวัดจากจุดสูงสุดจนถึงจุดต่ําสุด
ของเรือ(least moulded depth) โดยวัดจากสวนยอดของกระดูกงู (keel) หรือวัดความยาวจากดานหนาของ
หัวเรือถึงแกนของสวนยอดของหางเสือ (rudder stock) ท่ีเสนระดับน้ําหากมีความยาวมากกวา  สําหรับเรือท่ี
ออกแบบใหมีความสูงกระดูกงู (rake of keel) เสนระดับน้ําท่ีใชวัดความยาวใหวัดขนานไปกับเสนระดับน้ําท่ี
ออกแบบ 
 (ii) สําหรับเรือประมงท่ีสรางข้ึนกอนวันท่ี 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1982 ใหใชความยาวตามท่ีข้ึนทะเบียนไว
กับทะเบียนของประเทศหรือระบบบันทึกเรือประมงดวยวิธีอ่ืน 
 

(d) “ขอมูลเรือประมง” หมายความวา ขอมูลเรือประมงท่ีถูกเก็บไวเปนรายละเอียดท่ีเก่ียวของของเรือประมง 
โดยอาจเปนระบบแยกสําหรับเรือประมงโดยเฉพาะ หรืออาจเปนสวนหนึ่งของทะเบียนเรือท่ัวไปก็ได 
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 (e) “องคกรเพ่ือรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค” หมายความวา องคกรเพ่ือรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาคท่ีรัฐสมาชิกไดโอนยายอํานาจหนาท่ีในประเด็นท่ีครอบคลุมในความตกลงฉบับนี้ให ซ่ึงรวมถึงอํานาจใน
การตัดสินใจท่ีผูกพันรัฐสมาชิกในประเด็นนั้นๆ 
 

 (f) “เรือท่ีมีสิทธิชักธงของรัฐตน” และ “เรือท่ีมีสิทธิชักธงของรัฐหนึ่งรัฐใด” ใหรวมถึงเรือท่ีมีสิทธิชักธงของรัฐ
สมาชิกขององคกรเพ่ือรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหนึ่งๆ 
 

ขอ II 
การใชบังคับ 

 
1.  ภายใตวรรคตอไปในขอนี้ ใหความตกลงฉบับนี้ใชบังคับกับเรือประมงทุกลําท่ีใชหรือมีเจตนาจะใชสําหรับ
การทําประมงในนานน้ําสากล 
 

2. ภาคีใดภาคีหนึ่งอาจยกเวนเรือประมงท่ีมีความยาวนอยกวา 24 เมตรท่ีมีสิทธิชักธงของรัฐตนจากการ
บังคับความตกลงฉบับนี้ เวนแตภาคีนั้นพิจารณาแลว เห็นวาการยกเวนดังกลาวจะบั่นทอนเจตนารมณและ
วัตถุประสงคของความตกลงฉบับนี้ ท้ังนี้ การยกเวนนั้นตองอยูในเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
 (a) การยกเวนจะตองไมใหแกเรือประมงท่ีทําประมงในภูมิภาคประมงท่ีอางถึงในวรรค 3 ขางลาง 
นอกเหนือจากเรือประมงท่ีมีสิทธิชักธงของรัฐชายฝงของภูมิภาคประมงนั้น และ 
 (b) การยกเวนจะตองไมใชกับพันธกรณีของภาคีภายใตวรรค 1 ของขอ III หรือวรรค 7 ของขอ VI ของ
ความตกลงฉบับนี้ 
 

3.  โดยไมขัดกับบทบัญญัติวรรค 2 ขางตน ในภูมิภาคประมงท่ีรัฐชายฝงโดยรอบยังมิไดมีการประกาศเขต
เศรษฐกิจจําเพาะ หรือเขตอํานาจศาลของประเทศครอบคลุมการทําประมงในลักษณะเดียวกันกับเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะ ใหรัฐชายฝงดังกลาวในฐานะท่ีเปนภาคีของความตกลงฉบับนี้สามารถตกลงกันไมวาจะเปนทางตรงหรือ
ผานองคกรประมงระดับภูมิภาคท่ีเหมาะสม ในการกําหนดความยาวข้ันต่ําของเรือประมง ซ่ึงความตกลงฉบับนี้
จะไมใชบังคับกับเรือท่ีมีความยาวต่ํากวาระดับท่ีกําหนดดังกลาว กับเรือประมงท่ีชักธงของรัฐชายฝงเหลานั้นท่ีทํา
การประมงเฉพาะในภูมิภาคประมงนั้น 
 

ขอ III 
ความรับผิดชอบของรัฐเจาของธง 

 
1. (a) ใหแตละภาคีดําเนินมาตรการตามท่ีจําเปนเพ่ือรับประกันวา เรือประมงท่ีมีสิทธิชักธงของรัฐตนมิได
รวมกระทําการใดๆ ท่ีบั่นทอนความมีประสิทธิผลของมาตรการดานการอนุรักษและบริหารจัดการระหวาง
ประเทศ 
 (b) ในกรณีท่ีภาคีใดภาคีหนึ่งไดใหขอยกเวนไมใชบังคับบทบัญญัติอ่ืนของความตกลงฉบับนี้แกเรือประมง
ท่ีมีความยาวนอยกวา 24 เมตรท่ีมีสิทธิชักธงของรัฐตนตามวรรค 2 ของขอ II ภาคีนั้นยังคงตองดําเนินมาตรการ
ท่ีมีประสิทธิผลตอเรือประมงท่ีบั่นทอนความมีประสิทธิผลของมาตรการดานการอนุรักษและบริหารจัดการ
ระหวางประเทศ ท้ังนี้ มาตรการเหลานี้จะตองรับประกันไดวา เรือประมงไดหยุดการกระทําท่ีบั่นทอนความมี
ประสิทธิผลของมาตรการดานการอนุรักษและบริหารจัดการระหวางประเทศ 
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2.  โดยเฉพาะเจาะจง หามมิใหภาคีใดอนุญาตใหเรือประมงใดๆ ท่ีมีสิทธิชักธงของรัฐตนทําการประมงใน
นานน้ําสากล เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบของภาคีนั้น โดยเรือประมงท่ีไดรับใบอนุญาต
ดังกลาวจะตองทําการประมงภายใตเง่ือนไขของใบอนุญาตนั้น 
 

3. หามมิใหภาคีใดออกใบอนุญาตใหเรือประมงใดๆ ท่ีมีสิทธิชักธงของรัฐตนในการทําการประมงในนานน้ํา
สากล เวนแตภาคีนั้นจะแนใจไดวา ตนสามารถปฏิบัติตามหนาท่ีความรับผิดชอบภายใตความตกลงฉบับนี้ตอ
เรือประมงกลาวอยางมีประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงความสัมพันธท่ีมีอยูระหวางภาคีกับเรือประมงดังกลาว 
 

4. ในกรณีท่ีเรือประมงท่ีไดรับใบอนุญาตจากภาคีใดภาคีหนึ่งใหทําการประมงในนานน้ําสากล ไมมีสิทธิชักธง
ของภาคีนั้นแลว ใหถือวาใบอนุญาตใหทําการประมงในนานน้ําสากลดังกลาวถูกยกเลิกไปดวย 
 

5.  (a) หามมิใหภาคีใดออกใบอนุญาตใหเรือประมงท่ีเคยข้ึนทะเบียนในเขตอาณาของภาคีอ่ืนและไดบั่นทอน
ความมีประสิทธิผลของมาตรการดานการอนุรักษและบริหารจัดการระหวางประเทศใหทําการประมงในนานน้ํา
สากล เวนแตจะพอใจไดวา 
   (i) ระยะเวลาท่ีภาคีอ่ืนไดระงับใบอนุญาตใหทําการประมงในนานน้ําสากลของเรือประมง
ดังกลาวไดสิ้นสุดลงแลว และ 
   (ii) ไมมีภาคีอ่ืนใดเพิกถอนใบอนุญาตของเรือประมงดังกลาวจากการทําการประมงในนานน้ํา
สากลในชวงระยะเวลา 3 ปกอนหนา 
 (b) ใหบทบัญญัติของอนุวรรค (a) ขางตนใชบังคับกับเรือประมงท่ีไดเคยข้ึนทะเบียนในเขตอาณาของรัฐ
หนึ่งท่ีมิใชภาคีของความตกลงฉบับนี้ หากภาคีท่ีเก่ียวของนั้นมีขอมูลเพียงพอเก่ียวกับสถานการณท่ีใบอนุญาตให
ทําการประมงถูกระงับหรือเพิกถอนไป 
 (c) บทบัญญัติของอนุวรรค (a) และ (b) มิใหใชบังคับกับกรณีท่ีกรรมสิทธิในเรือประมงถูกเปลี่ยนหรือถาย
โอนไปในเวลาตอมา โดยท่ีเจาของเรือรายใหมไดแสดงหลักฐานท่ีเพียงพอวา เจาของหรือผูควบคุมเรือรายเดิมไม
มีผลประโยชนในทางกฎหมาย สิทธิประโยชน หรือผลประโยชนทางการเงิน หรือมีอํานาจควบคุมใดๆ ใน
เรือประมงนั้นอีกตอไป 
 (d) โดยไมตองคํานึงถึงบทบัญญัติของอนุวรรค (a) และ (b) ขางตน ภาคีใดภาคีหนึ่งอาจออกใบอนุญาตให
เรือประมงท่ีอนุวรรคดังกลาวอาจบังคับได สามารถทําการประมงในนานน้ําสากลได เม่ือภาคีท่ีเก่ียวของพิจารณา
แลวเห็นวา หากออกใบอนุญาตใหเรือดังกลาวทําการประมงในนานน้ําสากลแลว จะไมเปนการบั่นทอน
เจตนารมณและวัตถุประสงคของความตกลงฉบับนี้ ท้ังนี้ จะตองหลังจากท่ีไดพิจารณาขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของ
ท้ังหมด ซ่ึงรวมถึงสถานการณท่ีใบอนุญาตใหทําการประมงไดถูกเพิกถอนโดยภาคีหรือรัฐอ่ืน  
 

6. แตละภาคีจะตองรับประกันวา เรือประมงทุกลําท่ีมีสิทธิชักธงของรัฐตนไดเขาสูระบบการลงทะเบียนท่ีมี
การรักษาตามขอ IV โดยมีการบันทึกขอมูลในลักษณะท่ีสามารถพรอมท่ีจะถูกบงชี้โดยจะตองสอดคลองกับ
มาตรฐานท่ียอมรับไดท่ัวไป อาทิ ตามรายละเอียดมาตรฐานของ FAO สําหรับการบันทึกขอมูลและการบงชี้
เรือประมง 
 

7. แตละภาคีจะตองรับประกันวา เรือประมงแตละลําท่ีมีสิทธิชักธงรัฐของตนจะตองใหขอมูลเก่ียวกับการทํา
ประมงแกตน ตามท่ีจําเปนท่ีจะทําใหภาคีนั้นสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตความตกลงฉบับนี้ได ซ่ึงรวมถึง
ขอมูลเฉพาะเก่ียวกับพ้ืนท่ีทําการประมงของเรือประมงนั้น ปริมาณสัตวน้ําท่ีจับได และจุดตางๆ ท่ีเรือประมงนั้น
จอดพัก 
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8. แตละภาคีจะตองใชมาตรการบังคับใชกฎหมายกับเรือประมงท่ีมีสิทธิชักธงรัฐของตนท่ีไดกระทําการอัน
เปนการฝาฝนบทบัญญัติของความตกลงฉบับนี้ ซ่ึงรวมถึง การกําหนดใหการฝาฝนบทบัญญัติของความตกลงเปน
ความผิดภายใตกฎหมายภายในประเทศตามความเหมาะสมบทลงโทษตอการฝาฝนดังกลาวนั้นจะตองมีความ
รุนแรงเพียงพอท่ีจะกอใหเกิดความมีประสิทธิผลตอการรับประกันใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดของความตกลง
ฉบับนี้ รวมท้ังแทรกแซงประโยชนท่ีผูฝาฝนจะไดรับจากการกระทําท่ีผิดกฎหมาย บทลงโทษสําหรับการกระทําท่ี
รายแรงดังกลาวจะตองรวมถึงการปฏิเสธ การระงับ หรือการเพิกถอนใบอนุญาตทําการประมงในนานน้ําสากล  
 

ขอ IV 
ระบบขอมูลเรือประมง 

 
ตามวัตถุประสงคของความตกลงฉบับนี้ แตละภาคีจะตองคงไวซ่ึงระบบขอมูลสําหรับเรือประมงท่ีมีสิทธิชักธงรัฐ
ของตนและไดรับใบอนุญาตใหทําประมงในนานน้ําสากล และจะตองดําเนินมาตรการตามท่ีจําเปนเพ่ือรับประกัน
วา เรือประมงดังกลาวทุกลําไดเขาสูระบบขอมูลนั้นแลว 
 

ขอ V 
ความรวมมือระหวางประเทศ 

 
1. ภาคีจะตองใหความรวมมือตามความเหมาะสมในการปฏิบัติตามความตกลงฉบับนี้ และโดยเฉพาะจะตอง
แลกเปลี่ยนขอมูล ซ่ึงรวมถึงวัตถุท่ีเปนพยานหลักฐานเก่ียวกับกิจกรรมของเรือประมงเพ่ือเปนการชวยเหลือใหรัฐ
เจาของธงสามารถบงชี้เรือประมงท่ีชักธงของตนท่ีถูกรายงานวามีสวนเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีบั่นทอนมาตรการ
ดานการอนุรักษและบริหารจัดการระหวางประเทศ เพ่ือเปนการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตขอ III 
 

2. เม่ือเรือประมงไดเขาเทียบทาของภาคีใดภาคีหนึ่งท่ีมิใชรัฐเจาของธงของตนโดยสมัครใจ และหากภาคีนั้น
มีเหตุผลอันควรเชื่อไดวา เรือประมงนั้นไดถูกใชในกิจกรรมท่ีเปนการบั่นทอนความมีประสิทธิผลของมาตรการ
ดานการอนุรักษและบริหารจัดการระหวางประเทศ ภาคีนั้นจะตองแจงรัฐเจาของธงโดยทันที ท้ังนี้ ระหวางภาคี
ดวยกันอาจดําเนินการทําขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการดําเนินมาตรการสืบสวนสอบสวนโดยรัฐเจาของทา หาก
เห็นวามีความจําเปนท่ีจะตองแสดงวาเรือประมงนั้นไดถูกใชโดยขัดกับบทบัญญัติของความตกลงฉบับนี้จริง
หรือไม 
 

3. เม่ือและหากมีความเหมาะสม ภาคีจะตองเขารวมในความตกลงหรือขอตกลงดานความรวมมือเก่ียวกับ
ความชวยเหลือระหวางกัน ไมวาจะในบริบทของความสัมพันธระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับอนุภูมิภาค หรือ
ระดับทวิภาคี เพ่ือสงเสริมการบรรลุซ่ึงวัตถุประสงคของความตกลงฉบับนี้ 
 

ขอ VI 
การแลกเปล่ียนขอมูล 

 
1. แตละภาคีจะตองมีความพรอมท่ีจะใหขอมูลแก FAO เก่ียวกับเรือประมงแตละลําท่ีไดลงทะเบียนไวใน
ระบบท่ีมีขอกําหนดใหเก็บรักษาไวตามขอ IV ดังตอไปนี้ 
 (a) ชื่อเรือประมง หมายเลขทะเบียน ชื่อในอดีต (หากทราบ) และทาเรือท่ีลงทะเบียนไว 
 (b) ธงของรัฐท่ีเคยชักในอดีต (หากมี) 
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 (c) สัญญาณการเรียกวิทยุระหวางประเทศ (หากมี) 
 (d) ชื่อและท่ีอยูของเจาของเรือ 
 (e) สถานท่ีและวันเวลาท่ีตอเรือ 
 (f) ประเภทของเรือ 
 (g) ความยาว 
 

2. เทาท่ีจะสามารถเปนไปไดในทางปฏิบัติ แตละภาคีจะตองมีขอมูลเพ่ิมเติมให FAO เก่ียวกับเรือประมงแต
ละลําไดลงทะเบียนไวในระบบท่ีมีขอกําหนดใหเก็บรักษาไวตามขอ IV ดังตอไปนี้  
 (a) ชื่อและท่ีอยูของผูควบคุมเรือ (ผูจัดการเรือ)(หากมี) 
 (b) ประเภทของวิธีการทําประมง  
 (c) ความสูงของเรือวัดจากจุดสูงสุดจนถึงจุดต่ําสุดของเรือ (moulded depth) 
 (d) คานเรือ (beam) 
 (e) ปริมาตรภายในเรือ (gross register tonnage) 
 (f) กําลังของเครื่องยนตหลัก 
 

3. แตละภาคีจะตองแจงให FAO ทราบโดยทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงของขอมูลท่ีระบุในวรรค 1 และ 2 ของขอนี้ 
 

4. ให FAO แจงเวียนขอมูลท่ีไดรับตามวรรค 1 วรรค 2 และวรรค3 ของขอนี้ใหทุกภาคีทราบเปนระยะๆ 
และแจงใหภาคีใดภาคีหนึ่งโดยเฉพาะหากไดรับการรองขอ และหากไดรับการรองขอ FAO จะตองใหขอมูล
ดังกลาวโดยเฉพาะแกองคกรดานประมงในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาคใดๆ ท้ังนี้ ใหอยูภายใต
ขอจํากัดท่ีกําหนดไวโดยภาคีท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการใหขอมูล 
 

5.   แตละภาคีจะตองแจงขอมูลดังตอไปนี้แกFAO โดยทันที 
 (a) การเพ่ิมเติมขอมูลในทะเบียน 
 (b) การลบขอมูลออกจากทะเบียนดวยเหตุผลดังตอไปนี ้
   (i) การยกเลิกโดยสมัครใจหรือการไมขอตออายุใบอนุญาตทําประมงของเจาของหรือผูควบคุมเรือ 
   (ii) การเพิกถอนใบอนุญาตทําประมงท่ีออกใหเรือประมงภายใตวรรค 8 ของขอ III 
   (iii) ขอเท็จจริงท่ีเรือประมงท่ีเก่ียวของมิไดมีสิทธิชักธงของรัฐตนแลว 
   (iv) การทําลายเรือใหเปนซาก ปลดระวางหรือหายสาบสูญของเรือประมงท่ีเก่ียวของ หรือ 
   (v) เหตุผลอ่ืนใด 
 

6. เม่ือใหขอมูลกับ FAO ภายใตวรรค 5(b) ขางตน ภาคีท่ีเก่ียวของจะตองบงชี้วาเหตุผลเปนไปตามอนุวรรคใด 
 

7. แตละภาคีจะตองแจงขอมูลให FAO ทราบเก่ียวกับ 
 (a) ขอยกเวนใดๆ ท่ีใหภายใตวรรค 2 ของขอ II จํานวนและประเภทของเรือประมงท่ีเก่ียวของและพ้ืนท่ี
ทางภูมิศาสตรท่ีเรือประมงดังกลาวทําการประมง และ 
 (b) ความตกลงใดๆ ท่ีทําข้ึนภายใตวรรค 3 ของขอ II 
 

8. (a) แตละภาคีจะตองรายงานตอ FAO โดยทันทีถึงขอมูลท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมใดๆ ของเรือประมงท่ีชักธง
ของรัฐตนท่ีบั่นทอนความมีประสิทธิผลของมาตรการดานการอนุรักษและบริหารจัดการระหวางประเทศ ซ่ึง
รวมถึงรูปพรรณของเรือประมงท่ีเก่ียวของ และมาตรการท่ีบังคับโดยภาคีตอกิจกรรมเหลานั้น โดยรายงาน
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เก่ียวกับมาตรการท่ีบังคับโดยภาคีหนึ่งอาจอยูภายใตขอจํากัดท่ีอาจกําหนดโดยกฎหมายภายในประเทศเก่ียวกับ
การรักษาความลับ ซ่ึงรวมถึงการรักษาความลับท่ีเก่ียวกับมาตรการท่ียังมิไดถือเปนท่ีสุด 
 (b) หากภาคีมีเหตุผลอันควรเชื่อไดวา เรือประมงลําหนึ่งๆ ท่ีมิไดมีสิทธิในการชักธงรัฐของตนไดมีสวน
เก่ียวของในกิจกรรมท่ีบั่นทอนความมีประสิทธิผลของมาตรการดานการอนุรักษและบริหารจัดการระหวาง
ประเทศ จะตองแจงใหรัฐเจาของธงรับทราบ และหากเหมาะสม อาจแจงให FAO ทราบดวย โดยภาคีนั้นจะตอง
ใหขอมูลท่ีเปนพยานหลักฐานตางๆ แกรัฐเจาของธงอยางเต็มท่ี และอาจใหขอมูลโดยสรุปกับ FAOท้ังนี้ หามมิให 
FAO แจงเวียนขอมูลดังกลาวจนกวารัฐเจาของธงจะไดมีโอกาสใหความเห็นตอคํากลาวอางและพยานหลักฐานท่ี
ยื่นเขามา หรือเพ่ือคัดคาน ตามแตกรณี 
 

9. ตามวรรค 5(d) ของขอ III แตละภาคีจะตองแจงขอมูลตอ FAO เก่ียวกับกรณีใดๆ ท่ีภาคีนั้นไดออก
ใบอนุญาตไปแมวาจะเปนกรณีตามบทบัญญัติของวรรค 5(a) หรือ 5(b) ของขอ III โดยขอมูลดังกลาวจะตอง
รวมถึงขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีจะสามารถบงชี้ถึงการแสดงตัวของเรือประมงและเจาของหรือผูควบคุมเรือ รวมท้ัง
ขอมูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจของภาคีนั้นตามความเหมาะสม 
 

10. FAO จะตองแจงเวียนขอมูลท่ีไดมาภายใตวรรค 5 วรรค 6 วรรค 7 วรรค 8 และวรรค 9 ของขอนี้ใหทุก
ภาคีทราบ และใหแจงตอภาคีใดๆ โดยเฉพาะหากไดรับคํารองขอ นอกจากนี้ หากไดรับการรองขอ FAO จะตอง
ใหขอมูลดังกลาวโดยเฉพาะแกองคกรดานประมงในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาคใดๆท้ังนี้ ให
อยูภายใตขอจํากัดท่ีกําหนดไวโดยภาคีท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการใหขอมูล 
 

11.  ภาคีจะตองแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตามความตกลงฉบับนี้ ซ่ึงรวมถึงการใหขอมูลผาน FAO 
และองคกรดานประมงในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาคท่ีเหมาะสมอ่ืนๆ 
 

ขอ VII 
ความรวมมือกับประเทศกําลังพัฒนา 

 
ภาคีจะตองใหความรวมมือในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับอนุภูมิภาค หรือระดับทวิภาคี และตามความ
เหมาะสม โดยการสนับสนุนของ FAO และองคกรระหวางประเทศหรือระดับภูมิภาคอ่ืนๆ ในการใหความ
ชวยเหลือแกภาคีท่ีเปนประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงรวมถึงความชวยเหลือทางเทคนิค เพ่ือชวยเหลือใหภาคีเหลานั้น
สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตความตกลงฉบับนี้ 
 

ขอ VIII 
รัฐท่ีมิใชภาคี 

 
1. ภาคีจะตองสงเสริมกระตุนใหรัฐใดๆ ท่ีมิใชภาคีของความตกลงฉบับนี้ยอมรับความตกลง และจะตอง
สงเสริมกระตุนใหรัฐท่ีมิใชภาคีออกกฎหมายและระเบียบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติของความตกลงฉบับนี้ 
 

2. ภาคีจะตองใหความรวมมือในรูปแบบท่ีเปนไปตามความตกลงฉบับนี้และตามกฎหมายระหวางประเทศ 
เพ่ือท่ีจะยุติมิใหเรือประมงท่ีมีสิทธิชักธงของรัฐท่ีมิไดเปนภาคีไดมีสวนเก่ียวของในกิจกรรมท่ีบั่นทอนความมี
ประสิทธิผลของมาตรการดานการอนุรักษและบริหารจัดการระหวางประเทศ 
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3.  ภาคีจะตองแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ไมวาจะโดยทางตรงหรือผาน FAO เก่ียวกับกิจกรรมของ
เรือประมงท่ีชักธงของรัฐท่ีมิใชภาคีท่ีบั่นทอนความมีประสิทธิผลของมาตรการดานการอนุรักษและบริหารจัดการ
ระหวางประเทศ 
 

ขอ IX 
การระงับขอพิพาท 

 
1. ภาคีใดๆ อาจขอหารือกับภาคีอ่ืนเก่ียวกับขอพิพาทดานการตีความหรือการบังคับใชบทบัญญัติของ
ความตกลงฉบับนี้ โดยมุงท่ีจะแกไขปญหาโดยใหเกิดความพอใจตอทุกฝายโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได 
 

2.  ในกรณีท่ีขอพิพาทไมสามารถยุติไดโดยการหารือขางตนภายในชวงระยะท่ีสมเหตุผล ภาคีในกรณีพิพาท
นั้นจะตองหารือระหวางกันโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได โดยมุงท่ีจะยุติขอพิพาทดังกลาวโดยการเจรจา การ
สอบถาม การไกลเกลี่ย การประนอม อนุญาโตตุลาการ กระบวนการทางศาล หรือวิธีท่ีสันติอ่ืนๆ ท่ีภาคียอมรับ 
 

3. โดยความยินยอมของทุกภาคีในขอพิพาท ขอพิพาทใดๆ ในลักษณะนี้ท่ีไมสามารถยุติไดจะตองสงใหมี
การวินิจฉัยโดยศาลยุติธรรมระหวางประเทศ (International Court Justice) ศาลกฎหมายทะเลระหวาง
ประเทศ(International tribunal for the Law of the Sea) ณ การมีผลใชบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 หรืออนุญาโตตุลาการ ท้ังนี้ หากไมสามารถตกลงกันไดวาจะสงใหศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศ (International Court Justice) ศาลกฎหมายทะเลระหวางประเทศ(International tribunal 
for the Law of the Sea) หรืออนุญาโตตุลาการพิจารณา ภาคีจะตองดําเนินการหารือและใหความรวมมือ
ระหวางกันตอไป โดยมุงท่ีจะยุติขอพิพาทใหเปนไปตามกฎเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับการ
อนุรักษทรัพยากรทะเลท่ีมีชีวิต 
 

ขอ X 
การตอบรับเขาเปนภาคี 

 
1. ความตกลงฉบับนี้จะตองเปดใหสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของ FAO ไดรับการตอบรับเขาเปนภาคี
โดยรวมท้ังรัฐท่ีมิไดเปนสมาชิก FAO ท่ีเปนสมาชิกองคการสหประชาชาติหรือเปนสมาชิกทบวงชํานาญพิเศษ
แหงสหประชาชาติใดๆ หรือทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ 
 

2. ใหการตอบรับเขาเปนภาคีของความตกลงฉบับนี้มีผลโดยการยื่นเอกสารการตอบรับเขาเปนภาคีกับ
ผูอํานวยการใหญของ FAO ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “ผูอํานวยการใหญ”  
 

3. ผูอํานวยการใหญจะตองแจงทุกภาคี สมาชิกและสมาชิกสมทบของ FAO และเลขาธิการสหประชาชาติ
เก่ียวกับเอกสารการตอบรับเขาเปนภาคีทุกฉบับท่ีไดรับ 
 

4. เม่ือองคกรท่ีรวมตัวกันทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคไดเขามาเปนภาคีของความตกลงฉบับนี้ โดยใหเปนไป
ตามบทบัญญัติของขอ II.7 ของธรรมนูญ FAO องคกรท่ีรวมตัวกันทางเศรษฐกิจนั้นตามท่ีเหมาะสม จะตองแจง
การเปลี่ยนแปลงหรือชี้แจงใหชัดเจนเก่ียวกับปฏิญญาดานอํานาจหนาท่ี(declaration of competence) ท่ียื่น
ภายใตขอ II.5 ของธรรมนูญ FAO ท่ีอาจมีความจําเปนในการตอบรับเขาเปนภาคีความตกลงฉบับนี้  ท้ังนี้ ใน
เวลาใดก็ตามภาคีใดๆ ของความตกลงฉบับนี้อาจรองขอใหองคกรท่ีรวมตัวกันทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคท่ีเปน
ภาคีความตกลงฉบับนี้ใหขอมูลเก่ียวกับการแบงความรับผิดชอบตอการปฏิบัติตามประเด็นเฉพาะของความตกลง
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ฉบับนี้ กลาวคือ ระหวางองคกรท่ีรวมตัวกันทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนั้นและรัฐสมาชิก โดยองคกรท่ีรวมตัวกัน
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนั้นจะตองใหขอมูลดังกลาวภายในระยะเวลาท่ีสมเหตุผล 
 
 

ขอ XI 
การมีผลใชบังคับ 

 
1. ใหความตกลงฉบับนี้มีผลใชบังคับนับจากวันท่ีผูอํานวยการใหญไดรับเอกสารตอบรับเขาเปนภาคีฉบับท่ี 25  
 

2. ตามวัตถุประสงคของขอนี้ เอกสารท่ียื่นโดยองคกรท่ีรวมตัวกันทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคจะตองไมนับ
รวมเพ่ิมเปนสมาชิกอีกรายจากเอกสารท่ียื่นโดยรัฐสมาชิกขององคกรนั้น 
 

ขอ XII 
ขอสงวนสิทธิ 

 
การตอบรับเขาเปนภาคีความตกลงฉบับนี้อาจกระทําไดโดยมีขอสงวนสิทธิ ซ่ึงจะตองมีผลบังคับก็ตอเม่ือไดรับ
การรับรองโดยฉันทามติจากทุกภาคีของความตกลงฉบับนี้ โดยผูอํานวยการใหญจะตองแจงทุกภาคีเก่ียวกับขอ
สงวนสิทธิท่ียื่นเขามา โดยภาคีท่ีมิไดตอบกลับภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันท่ีไดรับแจง ใหถือวาภาคีนั้น
ไดรบรองขอสงวนสิทธินั้น หากมิไดรับการรับรองตามกระบวนการดังกลาว รัฐหรือองคกรท่ีรวมตัวกันทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคจะมิไดเปนภาคีของความตกลงฉบับนี้ 
 

ขอ XIII 
การแกไขเพ่ิมเติม 

 
1. ขอเสนอใดๆ เพ่ือแกไขเพ่ิมเติมความตกลงฉบับนี้โดยภาคีใดภาคีหนึ่งใหแจงตอผูอํานวยการใหญ 
 

2. ขอเสนอใดๆ เพ่ือแกไขเพ่ิมเติมความตกลงฉบับนี้ท่ีผูอํานวยการใหญไดรับจากภาคีใดภาคีหนึ่งจะตอง
นําเสนอในการประชุม (Conference) สมัยสามัญหรือสมัยพิเศษ เพ่ือใหการรับรอง และหากการแกไขเพ่ิมเติม
ดังกลาวเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคนิคท่ีสําคัญหรือกําหนดพันธกรณีของภาคีเพ่ิมเติม ขอเสนอ
ดังกลาวจะตองพิจารณาโดยคณะกรรมการผูใหคําแนะนําท่ีประกอบดวยผูเชี่ยวชาญซ่ึงเรียกประชุมโดย FAO 
กอนการประชุม (Conference) 
 

3. ใหผูอํานวยการใหญแจงขอเสนอเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมความตกลงฉบับนี้ถึงภาคีความตกลงโดยไมชากวา
กําหนดเวลาท่ีวาระการประชุมของสมัยประชุมท่ีจะพิจารณาในเรื่องขอเสนอนั้นจะไดเวียนใหภาคีทราบ 
 

4. ขอเสนอเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมความตกลงฉบับนี้ใดๆ จะตองไดรับการรับรองจากการประชุม (Conference) 
และใหมีผลใชบังคับนับจากวันท่ีสามสิบหลังจากไดรับการรับรองจากสองในสามของจํานวนภาคีท้ังหมด ท้ังนี้ 
การแกไขเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของกับพันธกรณีใหมของภาคี ใหมีผลใชบังคับกับแตละภาคีก็ตอเม่ือไดรับการตอบรับ
จากภาคีนั้นนับจากวันท่ีสามสิบของการตอบรับนั้น ท้ังนี้ ใหการแกไขเพ่ิมเติมถือวาเก่ียวของกับพันธกรณีใหม
ของภาคี เวนแตท่ีประชุม (Conference) ในการพิจารณารับรองการแกไขเพ่ิมเติมมีมติเปนอยางอ่ืนโดยฉันทามติ 
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5.  เอกสารตอบรับการแกไขเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกับพันธกรณีใหมจะตองยื่นเพ่ือเก็บรักษาไวกับผูอํานวยการใหญ 
ซ่ึงจะเปนผูแจงทุกภาคีเก่ียวกับการไดรับเอกสารนั้นและการมีผลใชบังคับของการแกใขเพ่ิมเติมนั้น 
 

6. ตามวัตถุประสงคของขอนี้ เอกสารท่ียื่นเก็บรักษาโดยองคกรท่ีรวมตัวกันทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
จะตองไมนับรวมเพ่ิมเปนสมาชิกอีกรายจากเอกสารท่ียื่นโดยรัฐสมาชิกขององคกรนั้น 
 

ขอ XIV 
การเพิกถอนความเปนภาคี 

 
ภาคีใดๆ อาจเพิกถอนความเปนภาคีจากความตกลงฉบับนี้ในเวลาใดก็ตามหลังจากระยะเวลา 2 ปนับจากวันท่ี
ความตกลงมีผลใชบังคับกับภาคีนั้น โดยจะตองแจงความจํานงเปนลายลักษณอักษรของการเพิกถอนความเปน
ภาคีนั้นตอผูอํานวยการใหญ ซ่ึงจะเปนผูท่ีจะแจงใหทุกภาคีและสมาชิกและสมาชิกสมทบของ FAO ทราบโดย
ทันที การเพิกถอนความเปนภาคีจะมีผลบังคับ ณ วันสุดทายของปปฏิทินหลังจากการแจงความจํานงนั้นให
ผูอํานวยการใหญทราบ 
 

ขอ XV 
หนาท่ีของผูเก็บรักษา 

 
ใหผูอํานวยการใหญเปนผูเก็บรักษาความตกลงฉบับนี้ และผูเก็บรักษาจะตองทําหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(a) สงสําเนาของความตกลงฉบับนี้ท่ีไดรับการรับรองใหสมาชิกและสมาชิกสมทบของ FAO และใหรัฐท่ีมิใช
สมาชิก FAO ท่ีอาจเขาเปนภาคีความตกลงฉบับนี้ 
 

(b) จัดการเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนความตกลงฉบับนี้กับสํานักเลขาธิการสหประชาชาติ ณ เวลาท่ีความตกลงมี
ผลใชบังคับ โดยเปนไปตามขอ 102 ของกฎบัตรสหประชาชาติ 
 

(c) แจงสมาชิกและสมาชิกสมทบของ FAO และรัฐท่ีมิใชสมาชิกFAO ท่ีอาจเขาเปนภาคีของความตกลงฉบับนี้ 
เก่ียวกับ 
 (i) เอกสารการตอบรับเขาเปนสมาชิกท่ียื่นใหเก็บรักษาตามขอ X 
 (ii) วันท่ีความตกลงฉบับนี้มีผลใชบังคับตามขอ XI 
 (iii) ขอเสนอและวันท่ีมีผลบังคับของการแกไขเพ่ิมเติมความตกลงฉบับนี้ตามขอ XIII 
 (iv) การเพิกถอนการเปนภาคีจากความตกลงฉบับนี้ตามขอ XIV 
 

ขอ XVI 
ตนฉบับตัวบท 

 
ใหตัวบทฉบับภาษาอารบิก ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาสเปน ของความตกลงฉบับนี้เปน
ตนฉบับตัวบทโดยเทาเทียมกัน 
 


