
SIOFA 
มาตรการด้านการอนุรักษ์และการจัดการประมง 

ความตกลงว่าด้วยการท าประมงในพื้นที่ทางตอนใต้ 

ของมหาสมุทรอินเดีย 

10 ตุลาคม 2562 

กลุ่มความร่วมมือการท าการประมงนอกน่ านน้ า  
 
กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถ่ายสัตว์น้ า  



 
 

 
สารบัญ 

มาตรการด้านการอนุรักษ์และจัดการประมงในเขต SIOFA 
 

ข้อมติ เรื่อง หน้า 
2019/15 มาตรการอนุรักษ์และการจัดการสา้หรับการจัดการสต็อกสัตว์น้้าหนา้ดินในพ้ืนท่ีของความ

ตกลง (การจัดการสต็อกสตัว์น้้าหน้าดิน) 
1-9 

2019/14 มาตรการอนุรักษ์และการจัดการสา้หรับขั้นตอนการขึ้นเรือเพื่อตรวจสอบในทะลหลวง
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการท้าประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (ขั้นตอนการขึ้นเรือเพื่อ
ตรวจสอบในทะเลหลวง) 

10-29 

2019/13 มาตรการอนุรักษ์และการจัดการเพื่อลดปริมาณนกทะเลที่พลอยจับได้จากเครื่องมือเบด็
ราวหน้าดินและเครื่องมือประมงหน้าดินอื่น ๆ (ลดการจับนกทะเลทีเ่ป็นสัตว์พลอยจับได้) 

30-35 

2019/12 มาตรการอนุรักษ์และการจัดการฉลาม (ฉลาม) 36-38 
2019/11 มาตรการอนุรักษ์และการจัดการสา้หรับการจัดท้ารูปแบบการตรวจสอบการปฏบิัติตาม

กฎระเบียบภายใต้ความตกลงว่าดว้ยการท้าประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้  
(แผนการตรวจสอบการปฏิบตัิตาม) 

39-49 

2019/10 มาตรการด้านการอนุรักษ์และจัดการส้าหรับตรวจสอบการท้าประมงในเขต SIOFA  
(การตรวจสอบ) 

50-64 

2018/09 มาตรการด้านการอนุรักษ์และจัดการส้าหรับควบคุมการท้าประมงในเขต SIOFA  
(การควบคุม) 

65-69 

2017/08 มาตรการด้านการอนุรักษ์และจัดการเกี่ยวกับการจัดตั้งระบบตรวจสอบที่ท่าเรือ  
(การตรวจสอบที่ท่าเรือ) 

70-79 

2019/07 มาตรการด้านการอนุรักษ์และจัดการเกี่ยวกับการอนุญาตเรือและการแจ้งการจับสัตว์น้้า 
(การอนุญาตเรือ) 

80-82 

2018/06 มาตรการด้านการอนุรักษ์และจัดการเกี่ยวกับรายชื่อเรือท่ีเป็นเรือ IUU 83-92 
2016/05 มาตรการด้านการอนุรักษ์และจัดการเกี่ยวกับการใช้อวนลอยกลางน้้า 

ขนาดใหญ่และอวนติดตาน้้าลึกในเขต SIOFA  
93-94 

2016/04 มาตรการด้านการอนุรักษ์และจัดการส้าหรับเรือไรส้ัญชาต ิ 95-96 
2016/03 มาตรการด้านการอนุรักษ์และจัดการเกี่ยวกับการรักษาความลับข้อมูล  

และขั้นตอนการเข้าใช้งานข้อมูล 
97-99 

2019/02 มาตรการด้านการอนุรักษ์และจัดการเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล การท้ารายงาน  
การตรวจสอบความถูกต้อง และการแลกเปลี่ยนข้อมลูกิจกรรมการทา้ประมงในเขต SIOFA 
(มาตรฐานข้อมลู) 

100-131 

2019/01 มาตรการด้านการอนุรักษ์และจัดการเฉพาะกาลสา้หรับการท้าประมง 
หน้าดินในเขต SIOFA (การจัดการเฉพาะกาลส้าหรับการท้าประมงหน้าดิน) 

132-145 



1 
 

CMM 2019/15 

มาตรการอนุรักษ์และการจัดการส้าหรับการจัดการสต็อกสัตว์น้้าหน้าดินในพื้นที่ของความตกลง 
(การจัดการสต็อกสัตว์น้้าหน้าดิน) 

ที่ประชุมภาคีของความตกลงว่าด้วยการท้าประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้; 

ตระหนักดีว่า มาตรา 4 (เอ) ของความตกลงว่าด้วยการท้าประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (ความตกลง) 
เรียกร้องให้ภาคีสมาชิกให้ความร่วมมือกันตามหน้าที่เพ่ือให้เกิดมติรับรองมาตรการที่ใช้พ้ืนฐานของข้อมูล
วิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ เพ่ือให้มั่นใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาวได้ค้านึงถึงการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และเพ่ือน้าแนวทางการจัดการระบบนิเวศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

ตระหนักด้วยว่า มาตรา 4 (ซี) 4 (อี) และ 4 (เอฟ) ของความตกลงที่เรียกร้องให้ภาคีสมาชิกใช้แนวทางการ
ป้องกันไว้ก่อน และหลักการของการท้าประมงและด้าเนินมาตรการจัดการ โดยค้านึงถึงความจ้าเป็นในการลด
ผลกระทบที่เกิดจากการท้าประมง ที่ต้องมีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและความหลากหลาย
ทางชีวภาพนั้น 

ตระหนักอีกว่า มาตรา 6 (1) (ดี) และ (อี) ของความตกลงที่ประชุมภาคีมีมติรับรองมาตรการอนุรักษ์และการ
จัดการ (CMMs) ที่จ้าเป็นเพ่ือให้มั่นใจในความยั่งยืนในระยะยาวของสถานะทรัพยากรประมง โดยค้านึงถึง
ความจ้าเป็นในการคุ้มครองความหลากหลายทางทะเลบนพ้ืนฐานข้อมูลทางวิชาการที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ และให้
มีมติรับรองมาตรการพื้นฐานสากลเพ่ือตอบสนองต่อการท้าประมงอย่างมีความรับผิดชอบ 

ระลึกถึง มาตรา 16 ของความตกลงที่เรียกร้องให้ภาคีสมาชิกมีหน้าที่ภายใต้ความตกลงเพ่ือร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
กับการองค์กรประมงระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่มีความสนใจและใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

มุ่งมั่นที่จะ สร้างความมั่นใจว่าปลาหน้าดินที่ถูกน้าขึ้นมาใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ภายใต้ความตกลงนี้ได้ปฏิบัติ
อย่างสอดคล้องกับความยั่งยืนในระยะยาวเพ่ือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปลาทะเลน้้าลึก และเพ่ือปกป้อง
สิ่งแวดล้อมทางทะเล 

มีมติรับรอง มาตรการอนุรักษ์และการจัดการต่อไปนี้ตามมาตรา 6 ของความตกลง 

วัตถุประสงค ์

1. วัตถุประสงค์ของมาตรการอนุรักษ์และการจัดการนี้เพ่ือส่งเสริมการจัดการทรัพยากรประมงทะเลลึกอย่าง
ยั่งยืนในพื้นที่ของความตกลง รวมถึงสต็อกสัตว์น้้าเป้าหมายและที่ไม่ใช่เป้าหมาย 

บทบัญญัติทั่วไป 

2. มาตรการอนุรักษ์และการจัดการนี้จะน้าไปใช้กับเรือประมงทุกล้าที่ชักธงของภาคีสมาชิก สมาชิกท่ีไม่ได้ท้า
สัญญาแต่ให้ความร่วมมือ ผู้ที่เข้าร่วมท้าการประมงหรือผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมท้าประมงแต่ให้ความร่วมมือ (รวม
เรียกว่า CCPs) ทั้งที่เกี่ยวข้องและตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการท้าประมงสัตว์น้้าหน้าดินในพ้ืนที่ของความตกลง 
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สถานะของสต็อกสัตว์น้้า 

3. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ต้องจัดท้ารายงานประจ้าปีเรื่องสถานะของทรัพยากรประมงหน้าดินใน
พ้ืนที่ของความตกลงบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ เพ่ือหาจุดอ้างอิงที่หรือที่เกี่ยวข้อง 
รายงานดังกล่าวจะรวมถึงการคาดการณ์สถานะสต็อกในช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี  โดยท้าทุก 5 ปี 
เปรียบเทียบกับช่วงที่มีอัตราการตายที่เกิดจากการท้าประมง นอกเหนือจากรายงานประจ้าปีเกี่ยวกับ
สถานะสต็อกแล้วคณะกรรมการการวิทยาศาสตร์จะต้องให้ค้าแนะน้าด้านการจัดการที่เกี่ยวข้องกับ
จุดอ้างอิงที่มีอยู่และ / หรือท่ีเกี่ยวข้อง 

ปลาหัวเมือก (Orange Roughy) 

ฤดูท าการประมง 

4. วัตถุประสงค์ของมาตรการอนุรักษ์และการจัดการนี้ก้าหนดให้ฤดูท้าการประมงส้าหรับปลาหัวเมือก 
(Hoplostethus atlanticus) ในพ้ืนที่ของความตกลงเริ่มวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 

5. การประเมินสต็อก จะมีการประเมินสต็อกของปลาหัวเมือกทุก ๆ 3 ถึง 5 ปี ในช่วงระหว่างนั้นข้อมูลที่
เกี่ยวกับสต็อกปลาหัวเมือกจะถูกน้าเสนอเป็นประจ้าทุกปี 

6. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์จะท้าบทสรุปส้าหรับข้อมูลที่จ้าเป็นในอนาคตเพ่ือปรับปรุงความถูกต้อง
ของการประเมิน ตามที่ได้ให้ไว้ในบทสรุปในเอกสาร MoP-7 เรื่องความคืบหน้าตามแผนงานของการ
จัดการปลาหัวเมือก 

ปลาหิมะ (Toothfish) 

7. วัตถุประสงค์ในส่วนนี้คือ 
เอ. ให้มั่นใจว่าการจัดการเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ส้าหรับ D. eleginoides ระหว่าง SIOFA และ

คณะกรรมาธิการเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้้าในทะเลแอนตาร์กติก (Commission for the 
Conservation of Antarctic Marine Living Resources, CCAMLR); และ 

บี. ให้มั่นใจว่าอัตราการตายที่เกิดจากการท้าประมงของ D. eleginoides ที่จับจากบริเวณสันเขาใต้ทะเล
วิลเลี่ยม (William’s Ridge) และเนินเดลคาโน่ (Del Cano Rise) ในพ้ืนที่ความตกลง1นี้จะไม่ส่งผล
กระทบต่อระดับการจับสัตว์น้้าทางชีววิทยาเพ่ือความยั่งยืน โดยค้านึงถึงความสัมพันธ์ประหว่าง
ประชากร 

8. ขีดจ้ากัดการจับส้าหรับ Dissostichun spp. บนพ้ืนที่เนินเดลคาโน่ และขีดจ้ากัดการจับของงานวิจัย
ส้าหรับ Dissostichun spp. บนพื้นที่สันเขาใต้ทะเลวิลเลี่ยมที่ได้ก้าหนดไว้ในมาตรา 16 และ 37 นั้นจะคง
ใช้ต่อไปจนกระทั่ง: 
เอ. ที่ประชุมภาคีจะมีมติรับรองขีดจ้ากัดการจับที่ เหมาะสมทางด้านชีววิทยาส้าหรับประชากร  

D. eleginoides ที่อยู่ในบริเวณสันเขาใต้ทะเลวิลเลี่ยมและเนินเดลคาโน่ รวมทั้งมาตการการจัดการ

                                                           
1 ส่วนของสันเขาใต้ทะเลวิลเลี่ยมในพื้นทีค่วามตกลงที่เป็นบริเวณถูกล้อมรอบดว้ยพื้นที่ 80E ถึง 85E และ 52S ถึง 55S 
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อ่ืนตามความเหมาะสม ซึ่งเทียบเคียงได้กับประสิทธิผลกับที่ได้บังคับใช้โดยมาตรการของ CCAMLR 
โดยค้านึงถึงค้าแนะน้าและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ของ SIOFA  

บี. ที่ประชุมภาคีจะมีมติรับรองมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือลดการจับสัตว์น้้าพลอยจับได้ รวมทั้งมาตรการ
เพ่ือลดการจับโดยไม่ได้ตั้งใจให้ได้มากที่สุด ซึ่งเทียบเคียงได้กับประสิทธิผลที่บังคับใช้โดยมาตรการของ 
CCAMLR โดยค้านึงถึงค้าแนะน้าและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ของ SIOFA  

9. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์จะให้ค้าแนะน้าและข้อเสนอแนะไม่เกินการประชุมสามัญครั้งที่ 7 ในปี 
2022 ในเรื่องต่อไปนี้: 
เอ. ขีดจ้ากัดการจับที่เหมาะสมทางด้านชีววิทยาส้าหรับประชากรของ D. eleginoide ที่ปรากฏในบริเวณ

บริเวณสันเขาใต้ทะเลวิลเลี่ยมและเนินเดลคาโน่ของ SIOFA  
บี. มาตรการลดการจับสัตว์น้้าพลอยจับได้ที่เหมาะสม ที่รวมถึงการสัตว์หน้าดินและนกทะเลที่พลอยจับ

ได;้ และ 
ซี. เรื่องอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ได้ก้าหนดว่ามีความเกี่ยวข้องหรือจ้าเป็นส้าหรับการ

จัดการที่ยั่งยืนส้าหรับประชากรของ D. eleginoides  
10. การจัดท้าค้าแนะน้าและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมของภาคีในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์และการ

จัดการนี้คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ของ SIOFA จะค้านึงถึงเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องทั้งหมดของ
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ของ CCAMLR 

11. CCPs ที่มีความสนใจในสต็อกนี้จะต้องร่วมมือกันเพ่ือให้เกิดความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่าง 
CCAMLR และ  SIOFA เพ่ื อให้ แน่ ใจว่า มีการจัดการอย่ างยั่ งยืน ในระยะยาวส้ าหรับ สต็อกของ  
D. eleginoides โดยค้านึงถึงสิทธิและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และไม่
ท้าลายสถานะการอนุรักษ์ของสต็อกสัตว์น้้า 

บทบัญญัติทั่วไป 

12. ห้ามท้าประมงเครื่องมือเบ็ดราวหน้าดินในบริเวณที่มีความลึกน้้าน้อยกว่า 500 เมตร เพ่ือป้องกันกลุ่มสัตว์
น้้าหน้าดินและวัยอ่อนของชนิดพันธุ์ Dissostichus spp. 

มาตรการการจัดการส้าหรับปลาหิมะในบริเวณเดลคาโน่ [เอฟเอโอ พื้นที่ย่อย 51.7] 

ค้าจ้ากัดความ 

13. เพ่ือวัตถุประสงค์ของการท้าประมงนี้ ชนิดพันธุ์ที่เป็นสัตว์น้้าเป้าหมายคือ Dissostichus mawsoni และ 
Dissostichus eleginoides จะก้าหนดว่าเป็นชนิดพันธุ์ Dissostichus spp. 

14. เพ่ือวัตถุประสงค์ของการท้าประมงนี้ บริเวณเนินเดลคาโน่คือบริเวณท่ีก้าหนดไว้ใน รูปภาพ เอ 
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รูปภาพ เอ: แสดงบริเวณของเนินเดลคาโน่ เป็นบริเวณระหว่างเส้นละติจูด -44S และ 45N และ EEZ ที่อยู่
ติดกันทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เส้นสีแดงแสดงความลึกน้้าทะเลทีร่ะดับ 2000 เมตร 

ฤดูการท้าประมง 

15. เพ่ือวัตถุประสงค์ของการท้าประมงเบ็ดราวส้าหรับชนิดพันธุ์ Dissostichus spp. [เอฟเอโอ พ้ืนที่ย่อย 
51,7] ก้าหนดให้มีฤดูการท้าประมงเริ่มวันที่ 1 ธันวาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 

16. CCPs ต้องท้าให้มั่นใจว่าปริมากการจับของ Dissostichus spp. ในบริเวณเนินเดลคาโน่จะไม่เกิน 55 ตัน/
ปี โดยปราศจากอคติต่อการจัดการการแบ่งปันโอกาสในการจับในอนาคต โควตาการจับนี้จะถูกแบ่งปันกัน
อย่างเท่าเทียมกันระหว่าง CCPs ที่มีการประวัติที่แจ้งให้ SIOFA ทราบเรื่องผลการจับจนถึงปี 2016 ใน
บริเวณเนินเดลคาโน่ ส้าหรับผลการจับเกินโควตาที่ก้าหนดไว้ส้าหรับ CCP ใด ๆ ในปีนั้น ๆ จะส่งผลให้
โควตาการจับของ CCP นั้นลดลงในปีถัดไป 

17. CCP จะต้องส่งรายงานทุกเดือนต่อส้านักงานเลขาธิการเรื่องผลการจับ Dissostichus spp. เมื่อใดที่จับได้
ถึง 90% ของขีดจ้ากัดการจับของชนิดพันธุ์นี้แล้ว ส้านักงานเลขาธิการจะประกาศให้ CCPs ทราบ เพื่อให้
หยุดการท้าประมง 

18. CCPs จะต้องท้าให้มั่นใจว่าเรือประมงของตนจะส่งรายงานให้ส้านักงานเลขาธิการทราบทุกวัน เพ่ือแจ้งจุด
เริ่มปล่อยเบ็ดและจุดสิ้นสุดการทิ้งเบ็ด 

19. จ้านวนเบ็ดราวที่ใช้ทั้งหมดต้องไม่เกิน 3000 ตัว/สายหลัก (ชุด) และต้องมีระยะห่างกันระหว่างเบ็ดแต่ละ
ชุดไม่น้อยกว่า 3 ไมล์ทะเล 

ขีดจ้ากัดการจับสัตว์น้้าพลอยจับได้ 

20. ปลาหิมะที่จับได้โดยเรือที่มีสัตว์น้้าเป้าหมายที่ไม่ใช่ชนิดพันธุ์ Dissostichus spp. จะต้องมีผลการจับไม่
เกิน 0.5 ตัน/ฤดูการท้าประมง 
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21. เรือที่ท้าประมงที่มีสัตว์น้้าเป้าหมายชนิดพันธุ์อ่ืนที่นอกเหนือจาก Dissostichus spp. หากผลการจับของ
ชนิดพันธุ์ Dissostichus spp. ได้ถึงระดับที่ก้าหนดไว้ที่ 0.5 ตันแล้ว จะหยุดท้าการประมงในบริเวณเนิน
เดลคาโน่ส้าหรับเรือล้านั้นในฤดูการท้าประมงนั้น 

การลดการท้าลาย 

22. เพ่ือลดความเป็นไปได้ในการถูกท้าลาย เรือจะไม่ท้าการกู้เบ็ดราวหากพบปลาวาฬเพชรฆาต (Orcinus 
orca) และให้เลี่ยงการกู้เบ็ดหากพบปลาวาฬใด ๆ ที่เป็นชนิดพันธุ์ในกลุ่ม odontocete 

23. หากพบว่ามีปลาวาฬเข้ามาในระหว่างการกู้เครื่องมือประมง ให้เรือหยุดการกู้เบ็ด โดยมัดเบ็ดราวไว้กับทุ่น
ลอยน้้า หลังจากนั้นเรืออาจท้าการกู้เบ็ดต่อก็ต่อเมื่อไม่พบวาฬเพชฌฆาตอยู่ใกล้สายเบ็ดแล้ว 

24. เพ่ือเป็นการลดการท้าลาย ให้เรือท้าการปล่อยเบ็ดราวในบริเวณท่ีมีความลึกมากกว่า 1000 เมตร 

การแสดงข้อมูลวีเอ็มเอส (VMS polling) 

25. CCPs จะต้องก้าหนดให้เรือประมงที่ชักธงของรัฐตนที่ท้าการประมงจับชนิดพันธุ์  Dissostichus spp. ส่ง
รายงานข้อมูลวีเอ็มเอสอัตโนมัติอย่างน้อยทุก ๆ ชั่วโมง ไปยังศูนย์ติดตามการท้าประมงของตน (Fisheries 
Management Control Center, FMC) เมื่อมีการท้าประมงอยู่ในบริเวณเนินเดลคาโน่ 

ผู้สังเกตการณ์ 

26. เรือประมงแต่ละล้าที่เข้ามาท้าการประมงจะต้องจัดให้มีผู้สังเกตุการณ์ด้านวิทยาศาสตร์อยู่บนเรือ
ตลอดเวลาที่มีการท้าประมงภายในระยะเวลาที่ออกไปการท้าประมง ผู้สังเกตการณ์จะต้องมีการเป้าหมาย
ของการสังเกตุการณ์ไม่น้อยกว่า 25% ของจ้านวนเบ็ดที่กู้ขึ้นมาได้ต่อเบ็ดหนึ่งชุดในระยะเวลาที่มีการ
ปล่อยเครื่องมือประมง 

การติดเครื่องหมายติดตามและปล่อยไป (Tagging and release) 

27. ชนิดพันธุ์ของ Dissostichus spp. จะต้องถูกติดเครื่องหมายติดตามและปล่อยกลับไปในทะเลไม่น้อยกว่า 
5 ตัว/น้้าหนักสัตว์น้้าที่จับได้ สถิติการทับซ้อนขั้นต่้าอย่างน้อย 60% จะถูกน้าไปใช้ส้าหรับการติด
เครื่องหมายติดตามและปล่อยไปเมื่อมีการจับชนิดพันธุ์ของ Dissostichus spp. ได้ 30 ตัวอย่างหรือ
มากกว่านั้น 

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ 

28. ในปี 2020 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์จะท้าข้อเสนอและและค้าแนะน้าเพ่ือสร้างโมเดลต้นแบบที่
เพ่ือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และใช้ส้าหรับการวิเคราะห์การลงแรงประมงต่อหน่วยพ้ืนที่ (CPUE) เชิงพ้ืนที่
และเวลา และประเมินและท้าแผนที่การแพร่กระจายของชนิดสัตว์น้้าในพ้ืนที่ และการประเมินประชากรน
พ้ืนที่ และต้องให้ค้าแนะน้าหากมีความจ้าเป็นในการปรับปรุงการเก็บข้อมูลเพ่ือลดความคาดเคลื่อนในการ
ประเมินในอนาคต 

29. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์จะบอกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท้าลายฯ 
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30. ในที่ประชุมสามัญในปี 2020 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์จะต้องให้ค้าแนะน้าเรื่องขีดจ้ากัดการจับ
ตามความเหมาะสมส้าหรับชนิดพันธุ์ที่ไม่ใช่สัตว์น้้าเป้าหมายที่ถูกจับได้ในการท้าประมงเพ่ือจับชนิดพันธุ์
ของ Dissostichus spp. 

การทบทวน 

31. บทบัญญัตินี้จะถูกทบทวนทุกปีจนกระทั่งมีการจัดตั้งแนวทางความร่วมมือของ  SIOFA และ CCAMLR 
รวมถึงการแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การด้าเนินการร่วมกันเพ่ือประเมินสต็อกสัตว์น้้าและตกลงกันใน
มาตรการอนุรักษ์และการจัดการที่สอดคล้อง เป็นธรรม และเป็นวิทยาศาสตร์ส้าหรับชนิดพันธุ์ 
Dissostichus spp. ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยทั้งสององค์กร 

มาตรการด้านงานวิจัยและการจัดการส้าหรับปลาหิมะในบริเวณสันเขาใต้ทะเลวิลเลี่ยม [พื้นที่ย่อยของ
เอฟเอโอ 57.4] 

32. เพ่ือวัตถุประสงค์ของการท้าประมงนี้ ชนิดพันธุ์ที่เป็นสัตว์น้้าเป้าหมายคือ Dissostichus mawsoni และ 
Dissostichus elegionoides ที่ก้าหนดรวมให้เป็น Dissostichus spp. 

พื้นที่และวัตถุประสงค์ 

33. เพ่ือวัตถุประสงค์ของการท้าประมงนี้ บริเวณสันเขาใต้ทะเลวิลเลี่ยมได้ถูกก้าหนดไว้ดังแสดงใน รูปภาพ บี 
และ ตารางที่ 2 และได้แบ่งออกเป็นตารางพ้ืนที่ (grid) ขนาด 15’x15’ เพ่ือการจัดการเชิงพ้ืนที่ ตาราง
พ้ืนที่นี้ใช้ส้าหรับยกประเด็นความเสี่ยงของการที่ทรัพยากรจะลดลง และเพ่ือท้าให้มั่นใจในเรื่องการเก็บ
ข้อมูลในบริเวณของสันเขาใตท้ะเลวิลเลี่ยม 

ฤดูท้าการประมง 

34. เพ่ือวัตถุประสงค์ของการท้าประมงเบ็ดราวใหม่เพ่ือจับ Dissostichus spp. ในบริเวณสันเขาพ้ืนทะเลวิ
ลเลี่ยม ฤดูท้าการประมงถูกก้าหนดให้เริ่มจาก 1 ธันวาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 

การเก็บข้อมูลเพื่องานวิจัย 

35. ปลาหิมะจะต้องติดเครื่องมือติดตามและปล่อยคืนทะเลอย่างน้อย 5 ตัว/ตันของน้้าหนักทั้งหมดที่จับได้ 
สถิติความทับซ้อน 60% จะน้าไปใช้ค้านวณจ้านวนเพ่ือการติดเครื่องมือติดตามและปล่อยคืนทะเล เมื่อ
ปลาหิมะทุก ๆ 30 ตัวที่จับได้ 

36. จะต้องมีการเก็บข้อมูลที่เป็นตัวแทนของความยาว น้้าหนัก เพศ ระยะสมบูรณ์เพศ น้้าหนักอวัยวะสืบพันธุ์
และกระดูกหู (otoliths) เพ่ือเพ่ือสนับสนุนการท้างานของการประชุมคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 5 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงต่อการลดลงของจ้านวนประชากร
ในพ้ืนที ่
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การลงแรงประมง/ผลการจับ และขีดจ้ากัดการด้าเนินงาน 

37. ผลการจับสัตว์น้้าในงานวิจัยต่อปีทั้งหมดในพ้ืนที่นี้จะต้องไม่เกิน 140 ตัน ผลการจับในส่วนที่เกินในปีใด ๆ 
จะต้องน้าไปลดออกจากโควตาของ CCP ในปีถัดไป 

38. CCPs จะต้องส่งรายงานผลการจับ Dissostichus spp. ของตนทุกเดือนไปยังส้านักงานเลขาธิการ เมื่อใด
ที่ถึงขีดจ้ากัดการจับถึงที่ระดับ 90% แล้ว ส้านักงานเลขาธิการจะแจ้งให้ CCPs ทราบเพ่ือหยุดการท้า
ประมง 

39. เรือประมงล้าหนึ่งในเวลาหนึ่งจะได้รับอนุญาตให้ท้าประมงจับ  Dissostichus spp. ในตารางพ้ืนที่ที่
ก้าหนดไว้ให้ และ CCPs จะต้องท้าให้มั่นใจว่าเรือประมงของตนจะแจ้งไปยังส้านักงานเลขาธิการทราบ
โดยเร็วที่สุดเมื่อมีการเข้าไปท้าการประมงเพ่ือจับ  Dissostichus spp. หรือออกจากตารางพ้ืนที่ที่
ก้าหนดให้ ส้านักงานเลขาธิการจะแจ้งให้เรือทราบโดยเร็วที่สุดหากมีการท้าประมงในบริเวณตารางพ้ืนที่
ดังกล่าวในระหวางฤดูท้าการประมงนั้น หรือก้าลังมีการท้าประมงอยู่โดยเรือประมงล้าอ่ืน 

40. CCPs จะต้องท้าให้มั่นใจว่าเรือประมงของตนจะไม่เริ่มท้าการประมงในตารางพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตก่อนที่
จะได้รับค้ายืนยันจากส้านักงานเลขาธิการแล้วว่าตารางพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องนั้นไม่มีการจับสัตว์น้้าในฤดูท้า
ประมงนั้น 

41. จ้านวนเบ็ดราวไม่ควรมากกว่า 6250 ตัว/สาย (ชุด) 
42. CCPs จะต้องท้าให้มั่นใจว่าเรือประมงของตนจะแจ้งต้าแหน่งจุดที่เริ่มทิ้งเบ็ดและจุดสุดท้ายของการวาง

เบ็ดราว ไปยังส้านักงานเลขาธิการ 
43. CCPs จะต้องท้าให้มั่นใจว่าจะไม่วางเบ็ดราวมากกว่าสองชุดอยู่ในตารางพ้ืนที่เดียวกันในฤดูการท้าประมง 
44. หลังจากการท้าประมงในบริเวณตารางพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งของสันเขาใต้ทะเลวิลเลี่ยม เรือประมงจะต้องไม่

กลับไปท้าการประมงอีกตารางพ้ืนที่เดียวกันนั้นอีกในช่วงฤดูการท้าประมงเดียวกัน และหลังจากท้าการ
ประมงในบริเวณตารางพ้ืนที่ใดของสันเขาใต้ทะเลวิลเลี่ยมแล้ว เรือประมงนั้นสามารถท้าการประมงได้ใน
บริเวณตารางพ้ืนที่อ่ืนของสันเขาใต้ทะเลวิลเลี่ยมได้ในฤดูการท้าประมงเดียวกัน 

45. หลังจากที่เรือประมงใดได้ท้าประมงในบริเวณตารางพ้ืนที่ใดแล้ว จะไม่มีการอนุญาตให้เรือประมงล้าอ่ืน
เข้าท้าการประมงในบริเวณตารางพ้ืนที่นั้นได้อีกในฤดูการท้าประมงเดียวกัน 

46. CCPs จะต้องก้าหนดให้เรือประมงจับชนิดพันธุ์ Dissostichus spp. ที่ชักธงของตนท้าการประมงในสัน
เขาใต้ทะเลวิลเลี่ยมให้มีช่วงหยุดพักการท้าประมงอย่างน้อย 30 วันระหว่างเที่ยวเรือที่ออกไปท้าการท้า
ประมงที่สันเขาใต้ทะเลวิลเลี่ยม 

ขีดจ้ากัดการจับสัตว์น้้าพลอยจับได้ 

47. เรือประมงที่มีสัตว์น้้าเป้าหมายที่ไม่ใช่ชนิดพันธุ์ Dissostichus spp. ผลการจับปลาหิมะไม่ควรเกิน 0.5 
ตัน/ฤดูการท้าประมง 
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48. เรือประมงล้าใดที่มีสัตว์น้้าเป้าหมายเป็นชนิดพันธุ์อ่ืนที่นอกเหนือจาก Dissostichus spp. หากมีผลการ
จับชนิดพันธุ์ Dissostichus spp. ได้ถึง 0.5 ตันแล้ว เรือประมงล้านั้นจะถูกห้ามท้าการประมงในพ้ืนที่ท้า
การประมงบริเวณสันเขาใต้ทะเลวิลเลี่ยมส้าหรับฤดูการท้าประมงนั้น 

การบรรเทาการท้าลาย 

49. เพ่ือเป็นการบรรเทาการท้าลายทรัพยากร ให้ เรือหยุดการกู้ เบ็ ดหากพบว่ามีปลาวาฬหั วทุย  
(sperm whales – Physetes catodon) และให้เรือละเว้นการกู้เบ็ดในเวลาที่พบว่ามีปลาวาฬเพชฌฆาต 
[odontocete (toothed) whales]  

50. หากพบว่ามีปลาวาฬหัวทุยในช่วงท้าการกู้เบ็ด ให้เรือละเว้นการกู้เบ็ด โดยผูกเบ็ดราวไว้กับทุ่นลอยและ
ปล่อยสายเบ็ดไป โดยให้เรือท้าการกู้เบ็ดต่อได้หากไม่พบปลาวาฬหัวทุยเข้าใกล้กับสายเบ็ดแล้ว 

ผู้สังเกตุการณ์ 

51. เรือแต่ละล้าที่เข้าร่วมท้าการประมงจะต้องมีผู้สังเกตการณ์ด้านวิทยาศาสตร์อยู่บนเรือประมงอย่างน้อย
หนึ่งคนตลอดกิจกรรมท้าการประมงทุกครั้งภายในช่วงเวลาที่ท้าการประมง ผู้สังเกตการณ์จะต้องมี
เป้าหมายของการสังเกตุการณ์ที่ 25% ของเบ็ดที่กู้ขึ้นมาในสายหนึ่งชุดของเครื่องมือประมงท่ีได้ทิ้งไว้ 

 

การทบทวน 

52. ระดับการลงแรงประมงของการท้าประมงบริเวณสันเขาใต้ทะเลวิลเลี่ยมจะมีการทบทวนทุกปี มาตรการ
อนุรักษ์และการจัดการนี้อาจจะมีการทบทวนทุกปีจนกระทั่งมีการจัดตั้งแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน
ของ SIOFA และ CCAMLR ซึ่งจะรวมถึงการแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การประเมินสต็อกร่วมกันและมี
ข้อตกลงที่สอดคล้องกัน มีมาตรการอนุรักษ์และการจัดการที่เป็นธรรมและอยู่บนพ้ืนฐานงานด้าน
วิทยาศาสตร์ส้าหรับชนิดพันธุ์ Dissostichus spp. ที่ใช้ร่วมกันโดยทั้งสององค์กร 

ตารางท่ี 2 พิกัดของพ้ืนที่บริเวณสันเขาใต้ทะเลวิลเลี่ยม 

 

จุด ละติจูด ลองจิจูด 

1 -52.5 80.0 

2 -55 80.0 

3 -55 85.0 

4 -52.5 85.0 
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รูปภาพบี พ้ืนที่ของสันเขาใต้ทะเลวิลเลี่ยม อยู่ในพิกัดที่แสดงในตารางที่ 1 เส้นสีแดงบอกถึงระดับน้้าทะเลที่
ลึกมากกว่า 2000 เมตร 

แผนการจัดการส้าหรับปลาคินเมะได  (Alfonsino) 

ฤดูท าการประมง 

53. เพ่ือวัตถุประสงค์การท้าประมงนี้ส้าหรับชนิดพันธุ์ Beryx splendens ในพ้ืนที่ความตกลงของ SIOFA  
ก้าหนดให้มีฤดูการท้าประมงระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 

การประเมินสต็อก 

54. สต็อกของชนิ ด พันธุ์  Beryx splendens จะมี การประเมิน ในปี  2020 ณ  ที่ ป ระชุมสามัญ ของ
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ และให้ค้าแนะน้าเรื่องกรอบเวลาการประเมินสต็อก 

55. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์จะต้องให้ค้าแนะน้าที่ชัดเจนและมีแนวทางเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่
จ้าเป็นในการเก็บข้อมูลเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของการประเมินในอนาคต 
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CMM 2019/14 
มาตรการอนุรักษ์และการจัดการส้าหรับขั้นตอนการขึ้นเรือเพื่อตรวจสอบในทะลหลวง 

ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการท้าประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ 
(ขั้นตอนการขึ้นเรือเพื่อตรวจสอบในทะเลหลวง) 

ที่ประชุมองค์ภาคีของความตกลงว่าด้วยการท้าประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ 

ยอมรับว่า การบริหารจัดการเรือประมงอย่างมีประสิทธิภาพในพ้ืนที่การท้าประมงภายใต้ความตกลงว่าด้วย
การท้าประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (พ้ืนที่ภายใต้ความตกลง) นั้นขึ้นอยู่กับจ้านวนกิจกรรมการติดตาม 
ควบคุม และตรวจสอบที่ด้าเนินการโดยภาคีสมาชิก (Contracting Parties) ภาคีไม่ใช่สมาชิกแต่ให้ความ
ร่วมมือ (Cooperating non-Contracting Parties) ผู้เข้าท้าประมงในพ้ืนที่ (Participating Fishing Entities) 
และผู้ที่ ไม่ ได้ เข้าท้าประมงแต่แต่ ให้ความร่วมมือ  (Cooperating non-participating fishing entities) 
ทั้งหมดรวมเรียกว่า CCPs  

ยอมรับอีกว่า การขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบต้องก้าหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือให้การด้าเนินการดังกล่าวเป็นไป
อย่างปลอดภัย มีรูปแบบเดียวกันและมีความโปร่งใส 

ระลึกว่า มาตรา 21 และ 22 ของความตกลงในปี 2538 ได้ให้แนวทางให้องค์การบริหารจัดการประมงระดับ
ภูมิภาค (RFMOs) เตรียมการเพ่ือท้าขั้นตอนส้าหรับการขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบในพ้ืนที่ทะเลหลวงที่อยู่ในพ้ืนที่
การจัดการของ RFMOs 

ระลึกด้วยว่า ข้อก้าหนดในมาตรา 6 (1) (เฮส) ของความตกลงส้าหรับองค์ประชุมภาคีเรื่องการจัดท้าระเบียบ
และขั้นตอนส้าหรับการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังส้าหรับกิจกรรมการท้าประมง เพ่ือให้มั่นใจสอดคล้อง
กับมาตรการอนุรักษ์และการจัดการ  (Conservation and Management Measures, CMMs) รวมถึง
ระเบียบที่เหมาะสมเกี่ยวกับการขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบเรือที่ท้าการประมงอยู่ในพื้นที่ของความตกลงนี้ 

ตระหนักว่า มาตรา 6 (1) (ไอ) ก้าหนดให้องค์ประชุมภาคีจัดท้ามาตรการเพ่ือป้องกัน ยับยั้ง และจ้ากัดการท้า
ประมงที่ผิดกฎหมาย ไร้การควบคุม และขาดการรายงาน  

ระลึกว่า ข้อผูกพันที่จะได้รับจากภาคีที่ไม่ใช่สมาชิกแต่ให้ความร่วมมือ (Cooperating non-Contracting 
Parties, CNCPs) คือต้องปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการใน กฎข้อ 17 (4) ของขั้นตอนการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบขององค์ประชุมภาคี 

มั่นใจว่า มาตรการเฉพาะเจาะจงของ SIOFA ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเรือในพ้ืนที่ภายใต้ความตกลงนี้จะ
ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความตกลง 

ปรารถนา ว่าใช้ประโยชน์สูงสุดจากการขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบ รวมถึงการกระท้าเพ่ือให้มั่นใจว่าการขึ้นเรือเพ่ือ
ตรวจสอบได้ด้าเนินงานโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบและได้ปฏิบัติตามข้อก้าหนดอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในความตกลงนี้ 
รวมถึงการใช้มาตรการอนุรักษ์และการจัดการ เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบในพ้ืนที่ของความตก
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ลงนี้อย่างไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีกระทบกับการสอบสวนถึงการละเมิดอย่างร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น และเพ่ือให้
แน่ใจว่าเรือท่ีชักธงของตนได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากการข้ึนตรวจโดยเรือตรวจที่ชักธงของรัฐเดียวกัน 

มาตรการอนุรักษ์และการจัดการที่ได้ถูกรับรองโดยมาตรา 6 ของความตกลง 

1. ขั้นตอนการปฏิบัติต่อไปนี้จัดท้าขึ้นโดยองค์ประชุมภาคีเป็นไปตามมาตรา 6 (1) ของความตกลง เพ่ือ
ควบคุมการขึ้นและตรวจสอบเรือประมงท่ีอยู่ในพ้ืนที่ของความตกลง 

ค้าจ้ากัดความ 

2. มีวัตถุประสงค์เพ่ือน้าขั้นตอนเหล่านี้ไปด้าเนินการ โดยมีค้าจ้ากัดความดังต่อไปนี้ 
เอ. 'ผู้ที่มีอ้านาจของเรือตรวจสอบ' หมายถึงผู้มีอ้านาจของภาคีสมาชิกภายใต้ธงของเรือตรวจสอบที่ก้าลัง

ปฏิบัติการ 
บี. 'ผู้ที่มีอ้านาจของเรือประมง' หมายถึงผู้มีอ้านาจของ CCP ภายใต้ธงเรือประมงที่ปฏิบัติงาน 
ซี. 'เรือตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต ' หมายถึงเรือใด ๆ ที่จดทะเบียนกับ SIOFA ของเรือตรวจสอบที่ได้รับ

อนุญาตและหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามวรรค 14 และได้รับอนุญาตให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมขึ้นเรือและตรวจสอบเพ่ือให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติเหล่านี้ 

ดี. ‘ผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต’หมายถึงผู้ตรวจสอบที่ได้รับแต่งตั้งโดยผู้ที่มีอ้านาจของภาคีสมาชิกที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมการขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบ และได้รับมอบหมายให้ด้าเนินการขึ้นเรือเพ่ือ
ตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามข้ันตอนปฏิบัติเหล่านี้ 

เป้าประสงค์ 

3. ให้การขึ้นเรือและตรวจสอบตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการนี้เป็นไปตามเป้าประสงค์ เพ่ือ ให้แน่ใจ
ความสอดคล้องกับบทบัญญัติของความตกลงนี้และมาตรการอนุรักษ์และการจัดการ (CMMs) ที่ได้รับรอง
โดยองค์ประชุมภาคีและมีการบังคับใช้ 

การท้าไปปฏิบัติ 

4. มาตรการนี้ต้องน้าไปใช้ในพ้ืนทีท่ั้งหมดของความตกลง 

บทบัญญัติทั่วไป 

5. ในพ้ืนที่ของความตกลง แต่ละภาคีสมาชิกอาจจะข้ึนเรือเพ่ือตรวจสอบตามข้ันตอนปฏิบัติบนเรือประมงท่ีชัก
ธงของ CCP ซึ่งเป็นเรือที่เกี่ยวข้องหรือคาดว่าเกี่ยวข้องกับการท้าประมงตามที่ได้ก้าหนดในมาตรา 1 (จี) 
ของความตกลงส้าหรับทรัพยากรประมง 

6. CCP แต่ละรายต้องให้ผู้ควบคุมเรือประมงที่ชักธงของตนยอมรับและร่วมมือในการขึ้นเรือและตรวจสอบ 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการนี้ 

7. มาตรการนี้ต้องใช้บังคับอย่างครบถ้วนเช่นเดียวกันระหว่างภาคีสมาชิกและผู้ท้าการประมงที่เข้าร่วม โดยมี
ผล 90 วันหลังจากที่ภาคีสมาชิกท่ีเกี่ยวข้องแจ้งผลต่อองค์ประชุมภาคี 
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8. CCP แต่ละรายต้องจัดเตรียมมาตรการนี้ หรือแปลมาตรการนี้ให้แก่เรือที่ชักธงของรัฐตน เพ่ือให้มั่นใจว่า
เรือที่ชักธงของรัฐตนนั้นยอมรับให้มีการขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตรวจเรือที่ได้รับอนุญาตเพ่ือให้
เป็นไปตามข้ันตอนเหล่านี้ 

9. ภาคีสมาชิกต้องมั่นใจว่าผู้ตรวจเรือที่ได้รับอนุญาตได้ขึ้นเรือและท้าการตรวจสอบใด ๆ ได้ด้าเนินการภายใต้
ขั้นตอนเหล่านี้ 

ข้อก้าหนดการเจ้งเตือน 

10. CCP แต่ละรายที่ให้ความร่วมมือ (หรือภายใน 60 วันของที่ได้รับการแจ้งสถานะส้าหรับ CCPs ที่ได้รับ
สถานะหลังจากวันดังกล่าว) ให้แจ้งชื่อผู้ติดต่อประสานงาน 2 คน (ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์และแฟกซ์ และ
อีเมล์) ไปยังเลขานุการผู้บริหารภายในวันที่ 1 กันยายน 2562 เพ่ือรับและส่งการแจ้งเตือนและรายงาน
จากผู้ที่มีอ้านาจของเรือประมงของตนตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการนี้ ซึ่งภาคีสมาชิกแต่ละรายที่
ประสงค์จะด้าเนินการขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบตามมาตรการนี้ ต้องให้ข้อมูลอย่างเดียวกันตามวัตถุประสงค์
ในการรับและส่งการแจ้งเตือนและรายงานให้แก่ผู้มีอ้านาจของเรือตรวจทราบ เลขานุการผู้บริหารจะ
รวบรวมข้อมูลที่ได้รับไปขึ้นเว็บไซต์ของ SIOFA เพ่ือให้ข้อมูลกับ CCPs ซึ่ง CCP แต่ละรายต้องแจ้งให้
ส้านักงานเลขาทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ติดต่อประสานงาน 

ล้าดับความส้าคัญของการขึ้นตรวจเรือ 

11. ภาคีสมาชิกที่ตรวจสอบต้องให้ความส้าคัญแก่เรือประมงที่ชักธงของ CCP หรือเรือที่ดูเหมือนว่าจะมีการ
ท้าประมง ตามข้อก้าหนดในมาตรา 1 (จี) ของความตกลงส้าหรับทรัพยากรประมง 
เอ. ไม่อยู่ในบัญชีเรือท่ีได้รับอนุญาตของ SIOFA  
บี. มีเหตุผลเพียงพอที่เชื่อได้ว่าเป็นเรือต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการท้าประมงไอยูยู (ตามวรรค 5 ของ

มาตรการอนุรักษ์และการจัดการ CMM 2018/06 IUU Vessel List หรือเกี่ยวข้องในกิจกรรมใด ๆ 
ที่เป็นการฝ่าฝืนความตกลง 

ซี. อยู่ในรายชื่อเรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท้าประมงไอยูยู ที่รับรองโดยองค์การบริหารจัดการ
ประมงระดับภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค 

ดี. ปฏิบัติตามการร้องขอจาก CCP หรือองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค เพ่ือ
ขอหลักฐานที่เป็นไปได้ว่าจะเป็นกิจกรรมการท้าประมงไอยูยูโดยเป็นเรือที่ก้าลังถูกตั้งค้าถาม 

อี. ไม่มีผู้สังเกตการณ์บนเรือ หรือ 
เอฟ. มีประวัติของการกระท้าละเมิดมาตรการการอนุรักษ์และการจัดการที่รับรองโดยองค์การอนุรักษ์

และการจัดการระดับภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค หรือระเบียบและกฎหมายภายในประเทศใด 
 

การมีส่วนร่วม 
 

12. ภาคีสมาชิกแต่ละรายที่จะขึ้นเรือและตรวจสอบตามมาตรการนี้ต้องแจ้งให้เลขานุการผู้บริหารทราบก่อน
เพ่ือแสดงความประสงค์ดังกล่าว และให้ด้าเนินการดังต่อไปนี้ 
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เอ. เรือตรวจที่ได้รับอนุญาตให้ด้าเนินการภายใต้ขั้นตอนการปฏิบัติเหล่านี้ 
i. รายละเอียดของเรือ (ชื่อ ค้าอธิบาย รูปถ่าย หมายเลขจดทะเบียน ท่าเรือที่เรือจดทะเบียน หาก

ชื่อท่าเรือไม่ตรงกับชื่อท่าเรือที่เรือนั้นจดทะเบียน ให้แจ้งชื่อท่าเรือที่ต่อเรือล้านั้น รหัสเรียกวิทยุ
สากล) ยกเว้นเรือรบ 

ii. เครื่องหมายชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเรือราชการ และชักธงของเรือตรวจของ SIOFA เมื่อ
ได้รับการก้าหนดโดยองค์ประชุมภาคีแล้ว 

บี. เจ้าหน้าที่ตรวจเรือ 
i. ชื่อเจ้าหน้าที่ส้าหรับการขึ้นเรือและตรวจสอบ 
ii. ตัวอย่างใบรับรองประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
iii. ค้าชี้แจงเพ่ือยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีความคุ้นเคยและประสบการณ์เกี่ยวกับชนิดสัตว์น้้า

และกิจกรรมการท้าประมงที่จะต้องตรวจสอบ บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของความตกลง และ
มาตรการอนุรักษ์และการจัดการนี้ 

iv. ค้าชี้แจงเพ่ือยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ผ่านการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในทะเลส้าหรับ
การขึ้นเรือและการตรวจสอบ การฝึกอบรมดังกล่าวควรมีการให้ค้าแนะน้าเพ่ือป้องกันอุปสรรค
ด้านการสื่อสารและมีเทคนิคอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

v. ค้าชี้แจงเพ่ือยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่พกพาอาวุธนั้นได้ผ่านการฝึกฝนในระดับที่เหมาะสม
เพ่ือการใช้งานอาวุธนั้น ๆ 

13. ภาคสีมาชิกต้องแจ้งให้เลขานุการผู้บริหารทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้ภายใต้วรรค 12 
14. เลขานุการผู้บริหารจะส่งข้อมูลภายใต้วรรค 12 ต่อไปยัง CCPs และจัดท้าทะเบียนเรือตรวจและ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทั้งหมดให้มีข้อมูลบนเว็ปไซต์ของ SIOFA  หากข้อมูลใด ๆ ภายใต้วรรค 13 มีการ
เปลี่ยนแปลง เลขานุการผู้บริหารต้องแจ้งเวียนให้กับ CCPs โดยทันที ซึ่ง CCPs แต่ละรายต้องมีมาตรการ
ที่จ้าเป็นเพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูลการขึ้นทะเบียนเหล่านั้นจะถูกส่งต่อให้กับเรือประมงของตนที่ท้าประมงอยู่
ในพ้ืนที่ของความตกลง ทั้งนี้ มีเพียงเรือและผู้ตรวจเรือจากรายชื่อที่ได้รับอนุญาตในทะเบียนของ SIOFA 
ภายใต้มาตรการนี้เท่านั้นที่มีสิทธิขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบเรือที่ท้าประมงในพ้ืนที่ของความตกลง ยกเว้นใน
กรณีที่ภาคีสมาชิกใช้เรือและผู้ตรวจของหน่วยงานที่รับผิดชอบของตนแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในรายชื่อ  
จดทะเบียนของ SIOFA ก็สามารถขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบเรือประมงท่ีชักธงของตนได้ 

15. หากมีการใช้เรือทหารในการขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบภายใต้มาตรานี้ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบของเรือตรวจ
นั้นมั่นใจว่าการข้ึนเรือและตรวจสอบนั้นเป็นไปอย่างปลอดภัย โดยผู้ตรวจที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่าง
ดีในเรื่องขั้นตอนการบังคับใช้ทางการประมงตามหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมตาม
วัตถุประสงค์นี้ภายใต้กฎหมายแห่งชาติ และการขึ้นเรือของเจ้าหน้าที่ตรวจเรือจากเรือทหารนั้นต้อง
เป็นไปตามข้ันตอนภายใต้มาตรการนี้ 
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 การให้ความร่วมมือ 

16. ภาคีสมาชิกควรหาโอกาสส่งเจ้าหน้าที่ตรวจที่ได้รับอนุญาตไปท้าหน้าที่บนเรือตรวจที่ได้รับอนุญาตของ
ภาคีสมาชิกอ่ืน ๆ ภาคีสมาชิกควรพยายามที่จะหารือข้อตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมร่วมและมีกลไกแลกเปลี่ยนข้อมูล หรืออ้านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและ
ประสานงานระหว่างกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการด้าเนินการตามมาตรการนี้ ตามความเหมาะสม 

17. ภาคีสมาชิกที่ส่งเรือตรวจที่ได้รับอนุญาตลงในพ้ืนที่ของความตกลงให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในวรรค 16 
และยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจเรือที่ได้รับอนุญาตจากภาคีสมาชิกอ่ืนลงเรือถ้ามีโอกาส ผู้ตรวจเรือที่ได้รับอนุญาต
ที่มาจากต่างประเทศนั้นอาจจะมีส่วนร่วมในการตรวจทั้งหมดที่ด้าเนินการโดยเรือตรวจที่ได้รับอนุญาตภายใต้
มาตรการนี้ตามที่ได้จัดเตรียมให้ระหว่างภาคีสมาชิกที่เกี่ยวข้องกันก่อนที่จะมีการส่งเรือออกไป 

18. หากมีข้อตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีตามที่อ้างอิงไว้ในวรรค 16 ต้องแจ้งให้เลขานุการผู้บริหารทราบและให้
อ้างถึงการจดเบียนกับ SIOFA ตามวรรค 14 จากนั้นเลขานุการผู้บริหารจะท้าแบบฟอร์มเพ่ือการกรอก
ข้อมูลเบื้องต้นท่ีจะน้าไปรวมกับเรื่องการแจ้งให้ทราบนั้น 

ขั้นตอน 

19. ในช่วงระหว่างการประชุมครั้งที่ 6 ของภาคีสมาชิก ส้านักงานเลขาต้องจัดท้าเอกสารเพ่ือให้องค์ประชุม
ภาคีรับรองเรื่องธงตรวจของ SIOFA  หากองค์ประชุมภาคีได้ตัดสินใจในเรื่องธงตรวจของ SIOFA เพ่ือใช้
งานภายใต้มาตรการนี้แล้ว ให้ชักธงนี้บนเรือที่ได้รับอนุญาตในที่ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายในขณะที่
ด้าเนินกินกรรมภายใต้มาตรการอนุรักษ์และการจัดการนี้ 

20. ผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาตต้องด้าเนินการอย่างเป็นทางการโดยแสดงบัตรประจ้าตัวที่ระบุว่าผู้ตรวจสอบได้รับ
อนุญาตให้ด้าเนินการขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบตามข้ันตอนเหล่านี้ 

21. เรือตรวจที่ได้รับอนุญาตที่ต้องการขึ้นตรวจสอบเรือที่เกี่ยวข้องกับการท้าประมงหรือคาดว่าเกี่ยวข้องกับ
การท้าประมงในพ้ืนที่ความตกลงตามที่ได้ก้าหนดไว้ในมาตรา 1(จี) ของความตกลง ต้องด้าเนินการ
ต่อไปนี้ก่อนที่จะข้ึนเรือเพ่ือตรวจสอบ 

 เอ.  แจ้งผู้มีอ้านาจของเรือประมงนั้นทราบ 
 บี. พยายามให้มากที่สุดเพ่ือติดต่อกับเรือประมงดังกล่าวทางวิทยุ โดยใช้สัญญานโค๊ดสากลตามความ

เหมาะสม หรือใช้วิธีอ่ืนที่เหมาะสมเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ทราบ 
 ซี. ให้ข้อมูลต่อไปนี้เพ่ือช่วยในการระบุตัวตนของเรือตรวจที่ได้รับอนุญาต ชื่อเรือ เลขจดทะเบียน เลฃ

หมายเรียกขานวิทยุสากล ผู้ที่มีอ้านาจบนเรือตรวจ และคลื่นความถี่ท่ีสามารถติดต่อได้ 
 ดี. สื่อสารกับผู้บังคับเรือที่จะขึ้นเพ่ือแสดงว่าจะข้ึนเรือเพ่ือตรวจสอบเรือให้เป็นไปตามที่ระบุไว้มาตรการนี้ 

22. ในการด้าเนินการขึ้นเรือและตรวจสอบตามมาตรการนี้  ผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาตต้องพยายามสุด
ความสามารถในการสื่อสารกับผู้บังคับเรือประมงให้เกิดความเข้าใจ สนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้ตรวจ
กับผู้บังคับเรือประมง หากเป็นไปได้ ให้องค์ประชุมภาคีจัดท้าแบบสอบถามที่เป็นมาตรฐานโดยหารือกัน
ในช่วงการประชุมครั้งที่ 6 ขององค์ประชุมภาคี ซึ่งหลังจากท่ีได้การรับรองการใช้เอกสารนี้แล้ว ให้ท้าการ
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แปลเป็นหลายภาษาและส่งต่อให้ผู้ท้าประมงที่ให้ความร่วมมือทุกคนเพ่ือทราบและน้าขึ้นเว๊ปไซต์ของ 
SIOFA ด้วย โดยให้ที่ประชุมครั้งที่ 4 ของคณะกรรมการก้ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบทบทวน
แบบสอบถามที่เป็นมาตรฐานและให้ค้าแนะน้าใด ๆ และเสนอต่อที่การประชุมครั้งที่ 7 ขององค์ประชุม
ภาคี ให้ภาคีสมาชิกค้านึงถึงความต้องการด้านการสื่อสารเมื่อมีการวางแผนการปฏิบัติ งานภายใต้
มาตรการนี้ 

23. ผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาตต้องได้รับการมอบหมายให้ด้าเนินการตรวจสอบ หาหลักฐานและตัวอย่าง และ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมง ได้แก่ เอกสารจดทะเบียนเรือ เครื่องมือประมง อุปกรณ์ สัตว์น้้าที่จับได้
และบันทึกการจับสัตว์น้้า สิ่งอ้านวยความสะดวก ทรัพยากรประมง และเอกสารอื่น ๆ ซึ่งจะใช้ช่วยยืนยัน
ว่าเป็นไปตามการบังคับใช้ของมาตรการอนุรักษ์และการจัดการ และความตกลง 

24. ภาคีสมาชิกต้องท้าให้มั่นใจว่าผู้ตรวจจากเรือตรวจที่ได้รับอนุญาตขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบมีสมาชิกไม่เกิน 4 
คน ยกเว้นผู้สั่งการของทีมเรือตรวจที่ได้อนุญาตนั้นได้ตัดสินใจเพ่ิมผู้ตรวจสอบเนื่องจากการตรวจสอบ 
มีความซับซ้อน ในทุกกรณีของทีมที่ขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบต้องใช้จ้านวนคนเท่าที่จ้าเป็นเพ่ือให้  
การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและรัดกุม 

25. การข้ึนเรือเพ่ือตรวจสอบภายใต้มาตรการนี้ต้องด้าเนินการในลักษณะ 
 เอ. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเรือและลูกเรือประมง รวมทั้งให้เรือตรวจนั้นรักษาระยะความห่าง

ของเรือตรวจกับเรือประมงไว้ 
 บี. ต้องไม่เป็นการรบกวนการท้างานของเรือประมงที่ท้าประมงอย่างถูกกฎหมาย 
 ซี. หลีกเลี่ยงการกระท้าที่ก่อความเสียหายต่อเครื่องมือประมง หรือส่งผลเสียต่อคุณภาพของสัตว์น้้าที่จับได้ 
 ดี. ไมร่บกวนเจ้าหน้าที่ ลูกเรือ หรือผู้สังเกตการณ์บนเรือประมง 
26. การข้ึนเรือเพ่ือตรวจสอบ ผู้ตรวจทุกคนที่ได้รับอนุญาตต้อง 
 เอ. แสดงบัตรประจ้าตัวต่อผู้บังคับเรือตามวรรค 20 
 บี. ไม่รบกวนความสามารถของผู้บังคับเรือในการสื่อสารกับผู้มีอ้านาจของเรือประมง 
 ซี. เก็บข้อมูลและจัดเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่เชื่อได้ว่าเป็นเอกสารแสดงการละเมิดมาตรการอนุรักษ์และ

การจัดการหรือของความตกลง 
 ดี. มอบส้าเนาเอกสารรายงานชั่วคราว1เรื่องการขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบให้แก่ผู้บังคับเรือก่อนที่จะขึ้นจาก

เรือ หรือให้ค้าพูดหรือเขียนผล2การตรวจซึ่งผู้บังคับเรือประสงค์ท่ีจะน้าใส่ลงในรายงานชั่วคราว 
 อี. ตรวจให้เสร็จภายในเวลา 4 ชั่วโมง ยกเว้นหากพบว่าเกิดการละเมิดที่ร้ายแรง หรือต้องใช้เวลานานขึ้น

หากต้องการเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยผู้บังคับเรือ อย่างไรก็ตาม ในกรณีพิเศษท่ีเกี่ยวข้องกับขนาด
ของเรือประมงและปริมาณของสัตว์น้้าที่อยู่บนเรือ ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบอาจจะเกิน
 ระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ข้างต้น ในกรณีนั้น ๆ ทีมงานที่ขึ้นตรวจเรือต้องไม่ใช้เวลาอยู่บนเรือนานกว่า
 เวลาที่ต้องใช้เพื่อเสร็จภาระกิจการตรวจสอบ 

                                                           
1 รายงานชั่วคราวอาจจะเป็นรายงานอิเลกทรอนิค 
2 เป็นเอกสารหรือค้ากล่าวของผู้บังคับเรือที่อาจจะใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ 
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27. ระหว่างการขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบ CCP แต่ละรายต้องให้ผู้บังคับเรือและลูกเรือของเรือประมงใด ๆ ที่ชัก
ธงของรัฐตนนั้น 

 เอ. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นต่อเรือตรวจที่ได้รับอนุญาตและผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาต 
 บี. ยอมรับ และอ้านวยความสะดวกในการขึ้นตรวจอย่างรวดเร็วและให้ปลอดภัยกับผู้ตรวจเรือที่ได้รับ

อนุญาตเมื่อได้รับค้าสั่งหรือเมื่อได้รับการสื่อสารแสดงความจ้านงในการขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบ 
 ซี. ให้ความร่วมมือด้วยและช่วยเหลือเพ่ือความปลอดภัยในการตรวจตามขั้นตอนเหล่านี้ 
 ดี. ไม่โจมต ีต่อต้าน ข่มขู ่รบกวน ขัดขวาง หรือชะลอการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต 
 อี. อนุญาตให้ผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาตสื่อสารอย่างรวดเร็วกับลูกเรือของเรือตรวจที่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่

 ของเรือตรวจ รวมทั้งกับลูกเรือและผู้มีอ้านาจของเรือประมงโดยตรง 
 เอฟ. ด้าเนินการตามที่จ้าเป็นเพ่ือรักษาความสมบูรณ์ของตราประทับใด ๆ ที่ท้าโดยผู้ตรวจสอบและ

 หลักฐานใด ๆ ที่เหลืออยู่บนเรือ จนกระท่ังได้รับค้าสั่งจากรัฐเจ้าของธง CCP 
 จี. เพ่ือรักษาความต่อเนื่องของหลักฐานที่มีการติดตราประทับและ / หรือหลักฐานได้รับ ให้เก็บรักษาไว้

อย่างปลอดภัย มีการลงนาม3 ในส่วนที่เหมาะสมของรายงานการตรวจ โดยให้ความส้าคัญกับการลง
ตราประทับ 

 เฮส. ยกเลิกการท้าประมงเม่ือถูกร้องขอ และไม่ท้าการประมงต่อจนกระทั่ง 
i. ผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาตได้เสร็จสิ้นการตรวจและเก็บหลักฐานใด ๆ แล้ว 
ii. ผู้บังคับเรือได้ลงนามในที่เหมาะสมของรายงานการตรวจที่อ้างอิงจากภาคผนวก 1 

 ไอ. ให้การอ้านวยความสะดวกตามสมควรแก่ผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาตขณะอยู่บนเรือ 
 เจ. อ้านวยความปลอดภัยเพ่ือให้การขึ้นจากเรือของผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาตเป็นไปอย่างรวดเร็วหลังจากสั่งการ 
28. หากผู้บังคับเรือหรือลูกเรือของเรือประมงปฏิเสธที่จะให้ผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาตขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบตาม

มาตรการนี้ บุคคลนี้และผู้บังคับเรือหรือเจ้าหน้าที่เรือที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต้องให้ค้าอธิบายสาเหตุของ 
การปฏิเสธ ซี่งภาคีสมาชิกต้องให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตตรวจเรือนั้นได้แจ้งเรื่องการขอขึ้นเรือ
ต่อผู้มีอ้านาจของเรือประมงที่จะตรวจโดยทันทีแล้ว รวมถึงแจ้งให้เลขานุการผู้บริหารทราบเกี่ยวกับ
เหตุผลของการปฏิเสธและค้าอธิบายนั้น 

29. ยกเว้นในกรณีที่มีกฎระเบียบระหว่างประเทศที่ยอมรับโดยทั่วไปเรื่องขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
กับความปลอดภัยทางทะเลที่ท้าให้จ้าเป็นต้องชะลอการขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบ CCPs ทั้งหลายต้อง
ก้าหนดให้ผู้บังคับเรือประมงที่ชักธงของรัฐตนยอมรับการขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบ หากผู้บังคับเรือไม่ปฏิบัติ
ตามค้าแนะน้าดังกล่าว CCP ที่เกี่ยวข้องต้องระงับการท้าประมงของเรือที่ได้รับอนุญาตท้าประมงล้านั้น 
และสั่งให้เรือกลับไปเข้าท่าโดยทันที ซึ่ง CCP ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจของเรือตรวจสอบและ
เลขานกุารผู้บริหารทราบถึงการกระท้าท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์เหล่านี้ทันที 

 

                                                           
3 ในมาตรการนี้ การลงนามรับรองรวมถงึลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 
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ข้อจ้ากัดในการใช้ก้าลัง 

30. หลีกเลี่ยงการใช้ก้าลัง ยกเว้นเมื่อและในระดับที่จ้าเป็นเพ่ือความปลอดภัยของผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต
และในกรณีท่ีผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตถูกขัดขวางในการปฏิบัติหน้าที่ ระดับของการใช้ก้าลังต้องไม่เกิน
กว่าที่จ้าเป็นตามสมควรในสถานการณ์ 

31. ภาคีสมาชิกต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ก้าลังที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นเรือ
เพ่ือตรวจสอบภายใต้มาตรการนี้ และต้องรายงานต่อผู้มีอ้านาจของเรือประมง ผู้มีอ้านาจของเรือตรวจ 
รวมถึงเลขานุการผู้บริหารทันท ีเพ่ือส่งข้อมูลต่อไปให้ CCPs 

ข้อจ้ากัดในการพกพาและการใช้อาวุธ 

32. การใช้อาวุธใด ๆ ที่ด้าเนินการโดยสมาชิกของทีมขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบมีข้อจ้ากัดในการใช้ก้าลังตามที่
ก้าหนดไว้ในวรรค 30 อาวุธใด ๆ ที่น้าขึ้นเรือโดยสมาชิกของทีมต้องไม่มีลักษณะที่ก้าวร้าวตลอดเวลาที่
น้าขึ้นเรือและตรวจสอบเรือ เว้นแต่จะก้าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคง 

รายงานการตรวจสอบ 

33. ผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตต้องจัดท้ารายงานฉบับเต็มของการขึ้นเรือในแต่ละครั้งและการตรวจสอบที่
ด้าเนินการภายใต้มาตรการนี้  รวมถึงข้อมูลสนับสนุนใด ๆ โดยใช้ตารางข้อมูลในแบบฟอร์มรายงาน 
การขึ้นเรือและตรวจสอบในภาคผนวก 1 ผู้มีอ้านาจของเรือตรวจสอบซึ่งได้ขึ้นเรือและตรวจสอบต้องส่ง
ส้าเนาอิเล็กทรอนิกส์ของรายงานการขึ้นเรือและตรวจสอบไปยังผู้มีอ้านาจของเรือประมงที่ท้าการตรวจ 
และส่งให้เลขานุการผู้บริหารภายใน 3 วันท้าการหลังจากขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบ ในกรณีที่ผู้มีอ้านาจของ
เรือตรวจมีข้อขัดข้องทางเทคนิคท่ีไม่สามารถให้รายงานนี้แก่ผู้มีอ้านาจของเรือประมงได้ภายในระยะเวลา
ที่ก้าหนดได้ ผู้มีอ้านาจตรวจเรือต้องแจ้งให้ผู้มีอ้านาจของเรือประมงที่ท้าการตรวจเพ่ือทราบ โดยระบุ
ระยะเวลาที่จะได้รับรายงานการตรวจ 

34. ในรายงานจะมี ชื่อและหน่วยงานผู้มีอ้านาจของผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต และให้ระบุกิจกรรมหรือเหตุการณ์
อย่างชัดเจนที่ผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตนั้นเชื่อว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหรือมาตรการการอนุรักษ์และการ
จัดการทีม่ีผลใช้บังคับใช้ และระบุหลักฐานข้อเท็จจริงเฉพาะที่เกี่ยวข้องของการละเมิดที่กล่าวหา 

การละเมิดที่ร้ายแรง 

35. ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตสังเกตว่ากิจกรรมหรือเหตุการณ์ของเรือประมงอาจเป็นการละเมิดที่
ร้ายแรงภายในความหมายของวรรค 41 (การกล่าวหาว่ามีการละเมิดที่ร้ายแรง)  ภาคีสมาชิกต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้มีอ้านาจของเรือตรวจสอบได้แจ้งให้ผู้มีอ้านาจของเรือประมงทราบโดยตรงในทันที 
และผ่านทางเลขานุการผู้บริหาร 
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36. เมื่อได้รับการแจ้งเตือนว่าได้มีการละเมิดอย่างร้ายแรงตามวรรค 35 CCPs ต้องท้าให้มั่นใจว่าผู้มีอ้านาจของ
เรือประมงมีการตอบสนองในเบื้องต้นอย่างไม่ชักช้า และไม่ว่าในกรณีใด ๆ ต้องไม่นานกว่า 3 วัน ของวันท้า
การ4 โดยแจ้งต่อผู้มีอ้านาจของเรือตรวจสอบหรือเลขานุการผู้บริหารเพ่ือส่งต่อข้อมูลให้ CCPs ทั้งหมด 
   เอ. แจ้งว่าผู้มีอ้านาจของเรือประมงจะท้าการสอบสวนการละเมิดที่ร้ายแรงที่ถูกกล่าวหา หรือ 
   บี. อนุญาตให้ผู้มีอ้านาจตรวจสอบเรือด้าเนินการสอบสวนการละเมิดที่ร้ายแรงที่ถูกกล่าวหา 

37. ในกรณีของวรรคที่ 36 (เอ) ข้างต้น ภาคีสมาชิกต้องท้าให้มั่นใจว่าผู้มีอ้านาจของเรือตรวจสอบได้จัดเตรียม
หลักฐานเฉพาะที่รวบรวมโดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตให้ผู้มีอ้านาจของเรือประมงโดยเร็วที่สุด 

38. ผู้มีอ้านาจของเรือประมงต้องรายงานผลการตรวจสอบแก่เลขานุการผู้บริหารและผู้มีอ้านาจของเรือตรวจ
ภายใน 2 เดือนของการแจ้งเตือนในวรรค 36 และหากหลักฐานรับรองให้ด้าเนินการบังคับใช้กับ
เรือประมงที่มีปัญหา และแจ้งให้ผู้มีอ้านาจของเรือตรวจสอบ รวมทั้งเลขานุการฝ่ายบริหารของการ
ด้าเนินการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวภายใน 6 เดือนนับจากวันที่แจ้งเตือนในวรรค 36 เลขานุการฝ่าย
บริหารจะต้องส่งต่อรายงานเรื่องการสอบสวนใด ๆ โดยไม่ชักช้าโดยผู้มีอ้านาจของเรือประมง และการ
แจ้งการด้าเนินการบังคับใช้กับเรือประมงต่อ CCPs 

39. ในกรณีของวรรค 36 (บี) ข้างต้น หากผู้มีอ้านาจของเรือตรวจสอบตัดสินใจที่จะท้าการสอบสวน ภาคี
สมาชิกต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีหลักฐานที่รวบรวมโดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตพร้อมกับผลการ
สอบสวนใด ๆ โดยมอบหลักฐานเหล่านั้นให้ผู้มีอ้านาจของเรือประมงและเลขานุการฝ่ายบริหารโดยทันที
หลังจากการสอบสวนเสร็จสิ้นลง และในกรณีใด ๆ ก็ตามระยะเวลาดังกล่าวไม่ควรมากกว่า 6 เดือน
หลังจากท่ีมีการสอบสวน เลขานุการฝ่ายบริหารจะส่งต่อผลการตรวจสอบให้แก่ CCPs โดยทันท ี

40. แม้ว่าวรรค 37 ถึง 39 ให้ภาคีสมาชิกสามารถร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ CCPs ด้าเนินการ
สอบสวนเรื่องการละเมิดที่ร้ายแรงที่ถูกกล่าวหาภายในความหมายของวรรค 41 สอดคล้องกับข้อผูกพัน
ในมาตรา 10 (4) และ 11 (3) ของความตกลงนี้ ภาคีสมาชิกผู้ท้าเรื่องร้องขอดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการละเมิดอย่างร้ายแรงที่ถูกกล่าวหานั้นต่อผู้มีอ้านาจหน้าที่ของประเทศ
หรือเรือประมงที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการร้องขอดังกล่าว ให้ CCPs ตอบและให้ข้อมูลรายละเอียดของการ
กระท้าหรือการเสนอใด ๆ ที่จะต้องด้าเนินการเกี่ยวกับการละเมิดอย่างร้ายแรงที่ถูกกล่าวหา  ส่งให้ภาคี
สมาชิก (CPs) ทุกฝ่ายโดยเร็วที่สุด และไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามระยะเวลาดังกล่าวไม่ควรมากกว่า 2 เดือน
ของการร้องขอนั้ น  เมื่ อการสอบสวน เสร็จสิ้ น ล ง  CCP ที่ เกี่ ย วข้ อ งจะต้ องรายงานผลของ 
การสอบสวนนั้นไปที่เลขานุการฝ่ายบริหารเพ่ือแจ้งเวียนให้ CCPs ทั้งหมดเพ่ือพิจารณาในที่ประชุมของ
ภาคีสมาชิกครั้งต่อไป 

41. ในวัตถุประสงค์ของมาตรการนี้ การละเมิดที่ร้ายแรงรวมถึงการละเมิดข้อก้าหนดของความตกลงหรือ 
มาตรการอนุรักษ์และการจัดการดังต่อไปนี้ 

                                                           
4 3 วันท้าการในที่นี้ ใช้พื้นฐานของโซนเวลาซ่ึงผู้มีอ้านาจของเรือประมงได้รับการแจ้งเตือน 
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เอ. ท้าประมงโดยไม่ได้มีใบอนุญาต ใบรับรองหรือมอบอ้านาจให้เป็นทางการจากผู้มีอ้านาจของ
เรือประมง ตามวรรค 11 (2) ของความตกลงนี้ หรือไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาต ใบรับรองหรือการมอบ
อ้านาจนั้นเมื่อมีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาติ 

บี. ไม่ได้เก็บรักษาบันทึกการลงแรงประมง ผลการจับสัตว์น้้า และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจับสัตว์น้้าตาม
ข้อก้าหนดของ SIOFA  หรือพบว่ามีการรายงานผิดอย่างเห็นได้ชัดเจนในเรื่องการลงแรงประมง ผล
การจับสัตว์น้้า และ/หรือ ข้อมูลที่เก่ียวกับการจับสัตว์น้้า 

ซี. ท้าประมงในพื้นที่ก้าหนดห้ามท้าการประมง ถ้ามีการก้าหนดไว้โดยองค์ประชุมภาคี 
ดี. ท้าประมงในช่วงเวลาก้าหนดห้ามท้าการประมง ถ้ามีการก้าหนดไว้โดยองค์ประชุมภาคี 
อี. จงใจหรือเก็บไว้ซึ่งชนิดพันธุ์ที่ฝ่าฝืนมาตรการอนุรักษ์และการจัดการที่ใช้บังคับใด ๆ 
เอฟ. พยายามละเมิดขีดจ้ากัดการจับสัตว์น้้า และ/หรือ โควตาการจับสัตว์น้้าอย่างเห็นได้ชัดเจน 
จี. ใช้เครื่องมือประมงที่ก้าหนดห้ามใช้ในการท้าประมง 
เฮส. ปลอมแปลง จงใจปกปิดหรือลบเครื่องหมาย อัตลักษณ์ และ/หรือการจดทะเบียนของเรือประมง 
ไอ. ปกปิดหรือท้าลายหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนที่ด้าเนินการภายใต้มาตรการนี้ รวมถึงการ

ท้าลายผนึกบันทึกโดยเจตนา หรือละเมิดเปิดผนึกโดยเจตนา 
เจ. ไม่ไดพ้กพา หรือตั้งใจปกปิดหรือปิดใช้งานระบบตรวจสอบเรือ (VMS) 
เค. น้าเสนอเอกสารปลอม หรือจงใจให้ข้อมูลที่เป็นเท็จแก่ผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตเพ่ือป้องกันการถูก

จับได้ว่าได้มีการละเมิดอย่างร้ายแรง 
แอล. ไดล้ะเมิดหลายครั้ง โดยรวมแล้วถือเป็นการเพิกเฉยชัดเจนต่อมาตรการอนุรักษ์และการจัดการ 
เอ็ม. ปฏิเสธที่จะยอมรับหรืออ้านวยความสะดวกเพ่ือความปลอดภัยและรวดเร็วในการขึ้นเรือและ

ตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตหรือมากกว่านั้น ตามที่ระบุไว้ในวรรค 29 
เอ็น. ข่มขู ่ต่อต้าน ข่มขู่ คุกคามทางเพศ รบกวนหรือขัดขวาง หรือชะลอการตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต 
โอ. การฝ่าฝืนข้อก้าหนดด้านความปลอดภัยของผู้สังเกตการณ์ หลังจากที่ข้อก้าหนดนั้นได้รับการรับรอง

โดยองค์ประชุมภาคีแล้วอย่างเป็นทางการ 
พี. การละเมิดอ่ืน ๆ ที่ถูกก้าหนดโดยองค์ประชุมภาคี เมื่อข้อก้าหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้และได้ถูกรวม

และแจ้งให้ทราบหากมีการแก้ไขปรับปรุงในมาตรการใด หรือระบุว่าเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงใน
มาตรการใด ๆ ที่ได้รับการรับรองโดยองค์ประชุมภาคี 

การบังคับใช้ 

42. หลักฐานใด ๆ ที่ได้รับจากการขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบภายใต้มาตรการนี้ที่เกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงหรือ 
มาตรการอนุรักษ์และการจัดการโดยเรือประมง จะถูกส่งต่อไปยังผู้มีอ้านาจของเรือประมงเพ่ือด้าเนินการ
ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของมาตรา 11 ของความตกลง 
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43. เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรการนี้ ผู้ท้าประมงที่ให้ความร่วมมือแต่ละฝ่ายต้องท้าให้มั่นใจว่า
สามารถตอบสนองต่อการแทรกแซงใด ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเรือประมงที่ชักธงของตน หรือผู้
บังคับเรือหรือลูกเรือ ด้วยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตหรือเรือตรวจที่ได้รับอนุญาต 

รายงานประจ้าปี 

44. ภาคีสมาชิกที่อนุญาตให้เรือตรวจด้าเนินงานภายใต้มาตรการนี้ต้องรายงานต่อที่ประชุมของภาคีทุกปีผ่าน
รายงานการปฏิบัติ ตามที่ได้ก้าหนดไว้ในมาตรา 10 (2) หรือภายใต้มาตรการอนุรักษ์และการจัดการ 
CMM 2018/11 (แผนการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ) เรื่องการขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบที่ได้
ด้าเนินการไปโดยใช้เรือตรวจที่ได้รับอนุญาต รวมถึงการฝ่าฝืนที่สังเกตได ้

45. เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อผูกพันในมาตรา 10 (2) CCPs ต้องรายงานในรายงานการด้าเนินกิจกรรมที่
ตอบสนองต่อการขึ้นตรวจเรือ ซึ่งเกิดจากการสังเกตพบการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับเรือประมงที่ชักธง 
ของตน หรือประเทศตน รวมถึงการด้าเนินการตามกฎหมายและการลงโทษ ในรายงานการด้าเนินงาน 

บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ท้าประมงที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือ (non-CCPs) 

46. เรือตรวจที่ได้รับอนุญาตในขณะที่ด้าเนินกิจกรรมตามมาตรการนี้ ต้องระบุเรือที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็น
เรือที่ไม่ได้รับอนุญาตของผู้ท้าประมงที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือ (non-CCPs) ที่ท้าการประมงอยู่ในพ้ืนที่ของ
ความตกลง ภาคีสมาชิก (CPs) จะต้องท้ารายงานเกี่ยวกับเรือล้าดังกล่าวเพ่ือส่งไปยังเลขานุการฝ่าย
บริหารเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมของภาคีสมาชิกทราบ 

47. ภาคีสมาชิก (CPs) ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรือตรวจที่ได้รับอนุญาตพยายามแจ้งเรือประมงใด ๆ ที่ระบุ
ตามวรรค 46 ว่ามีการเห็นหรือระบุไดว้่าความเป็นไปได้ว่ามีการท้าประมงซึ่งเป็นการท้าลายประสิทธิภาพ
ของข้อตกลงหรือมาตรการอนุรักษ์และการจัดการ ภาคีสมาชิก (CPs) ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลนี้
ถูกส่งไปยังเลขานุการฝ่ายบริหารเพ่ือส่งต่อให้กับองค์ประชุมภาคีแล้ว รวมถึงหน่วยงานของผู้ท้าประมงที่
ไม่ได้ให้ความร่วมมือ (non-CCP) ที่เก่ียวข้องด้วย 

48. ผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตอาจขออนุญาตจากเรือประมงในการขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบ ตามที่ระบุในวรรค 
46 หากผู้บังคับเรือหรือผู้มีอ้านาจยินยอมให้ขึ้นเรือ ผลการตรวจเรือจะต้องถูกส่งไปยังเลขานุการฝ่าย
บริหาร และเลขานุการฝ่ายบริหารจะเผยแพร่ข้อมูลนี้ต่อที่องค์ประชุมภาคี รวมทั้งต่อหน่วยงานของผู้ที่
ท้าประมงแต่ไม่ได้ให้ความร่วมมือ (non-CCP) ที่เก่ียวข้อง 

การเรียกร้องค่าเสียหาย 

49. ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิ์ในการเรียกร้องใด ๆ ต่อความเสียหายจากการ
บาดเจ็บ การเสียชีวิต หรือการสูญเสียที่เกิดจากการด้าเนินการภายใต้มาตรการนี้อาจได้รับการพิจารณา
โดยภาคีสมาชิก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับการยืนยันจากผู้เรียกร้องให้รับผิดชอบการกระท้า หรือการละเว้นการ
เรียกร้องที่เกิดขึ้นตามกฎหมายภายในประเทศของภาคสีมาชิก (CP) ผู้นั้น 
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การประชุม การควบคุม และการทบทวนของภาคี 

50. ภาคสีมาชิก (CPs) ต้องพยายามจัดตั้งจุดประสานงานประจ้าเพ่ือวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลใน
พ้ืนที่ ๆ มีการลาดตระเวณ การตรวจการณ์ และการขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบ ที่ได้ด้าเนินการ รวมถึง
กิจกรรมการปฏิบัติการอ่ืน ๆ และ/หรือข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขั้นตอนเหล่านี้ 

51. ในป ีพ. ศ. 2564 เลขานุการฝ่ายบริหารต้องพัฒนาศักยภาพทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือจัดท้าแคตตาล็อกและ
แบ่งปันรายการกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตเรื่องกิจกรรมการขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบในทะเล
หลวง รายการนี้รวมถึงข้อมูลในวันที่ของการตรวจสอบ เรือประมง เรือตรวจสอบ ชนิดของเครื่องมือ
ประมง มาตรการอนุรักษ์และการจัดการที่ เกี่ยวข้องกับการละเมิดที่เกิดขึ้นระหว่างการขึ้นเรือ และการ
ลงโทษหรือการแทรกแซงที่เกิดขึ้นจากการสอบสวนใด ๆ ตามความเหมาะสม 

52. องคป์ระชุมภาคีจะต้องตรวจสอบการด้าเนินงานและการปฏิบัติการตามมาตรการนี้อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ทบทวนรายงานการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรการนี้  ซึ่งจัดท้าโดย CCPs และการด้าเนินการตามวรรค 
30 ถึง 32 

การยุติความขัดแย้ง 

53. ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่าง CCPs สองฝ่ายขึ้นไป เกี่ยวกับการใช้หรือการด้าเนินการมาตรการนี้ 
CCPs ที่เก่ียวข้องจะต้องหารือกันโดยพยายามที่จะแก้ไขความไม่ลงรอยนั้น 

54. หากความขัดแย้งยังไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากหารือ เลขานุการฝ่ายบริหารต้องส่งเรื่องไปยังการประชุม
ครั้ งต่อไปของคณะกรรมการก้ากับดูแลการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบตามค้าร้องขอของ CCPs 
คณะกรรมการก้ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะจัดตั้งคณะผู้แทนที่มีสมาชิก 5 คนซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ของ CCPs เพ่ือพิจารณาเรื่องนี้ 

55. รายงานเกี่ยวกับความขัดแย้ง รวมถึงข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งจะถูกร่างขึ้นโดยคณะท้างาน 
โดยเตรียมให้กับ CCPs และส่งต่อผ่านประธานคณะกรรมการก้ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบไปยัง
เลขานุการฝ่ายบริหารเพ่ือเผยแพร่ต่อที่ประชุมภาคีสมาชิกภายใน 2 เดือนของการประชุมคณะกรรมการ
ก้ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะได้รับการทบทวน 

56. เมื่อได้รับรายงานดังกล่าว ที่ประชุมภาคีสมาชิกอาจให้ค้าแนะน้าที่เหมาะสมเก่ียวกับความขัดแย้งดังกล่าว
เพ่ือการพิจารณาของ CCPs 

57. การใช้บทบัญญัติเหล่านี้เพ่ือระงับความขัดแย้ง รวมถึงการรายงานของคณะกรรมการการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและค้าแนะน้าใด ๆ ที่ได้รับจากการประชุมภาคีจะไม่มีผลผูกพัน บทบัญญัติเหล่านี้จะไม่
กระทบกระเทือนสิทธิของภาคีสมาชิกใด ๆ หรือกิจการท้าประมงที่เข้าร่วมเพ่ือใช้กระบวนการระงับข้อ
พิพาทท่ีระบุไว้ในมาตรา 20 ของความตกลง 
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ภาคผนวก 1 แบบฟอร์มการข้ึนเรือเพ่ือตรวจสอบ 

รายงานการขึ้นเรือและตรวจสอบในทะเลหลวง 

(ผู้ตรวจสอบ: เขียนชื่อโดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่) 

 

หมายเหตุถึงผู้ควบคุมเรือของเรือท่ีจะตรวจสอบ 

  ตามวรรค 5 - 9 ของ CMM 2019/14 เรื่องขั้นตอนการขึ้นเรือและตรวจสอบในทะเลหลวงของความ 
ตกลงการท้าประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (SIOFA) ผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตมีอ้านาจในการตรวจสอบ 
รวบรวม และบันทึกข้อมูลบนเรือประมงในพ้ืนที่ของความตกลง ใบอนุญาตเรือประมง เครื่องมือประมง 
อุปกรณ์การจับสัตว์น้้า การบันทึกผลการจับและการผลิตสัตว์น้้า สิ่งอ้านวยความสะดวก ทรัพยากรประมง 
และเอกสารและตัวอย่างที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่จ้าเป็นในการตรวจสอบส้าหรับการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์
และการจัดการของ SIOFA (CMMs) และความตกลง ซึ่งการตรวจจะเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตาม CMMs 
ของ SIOFA ผู้มีอ้านาจตรวจสอบได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบตัวอย่าง เก็บตัวอย่าง วัดขนาดและถ่ายภาพ
เครื่องมือประมง สัตว์น้้าที่จับได้ สมุดปูมการท้าประมงหรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลที่ให้ไว้ใน
ระหว่างการตรวจนี้จะมอบให้กับเลขานุการฝ่ายบริหารของ SIOFA และรัฐที่ชักธงของคู่ภาค ีหากตรวจพบว่ามี
การละเมิดตามที่ถูกกล่าวหาเนื้อหารายงานนี้อาจถูกส่งไปยังภาคีสมาชิกของ SIOFA ภาคีที่ไม่ได้ท้าสัญญาแต่
ให้ความร่วมมือ ผู้ที่เข้าร่วมท้าประมง และ/หรือ ผู้ที่ไม่ได้ท้าประมงแต่ให้ความร่วมมือ ข้อมูลและตัวอย่าง
ทั้งหมดที่มีในรายงานนี้จะได้รับการจัดการตามนโยบายและขั้นตอนของ SIOFA เรื่องการรักษาความลับของ
ข้อมูลของ CMM 2016/03 (การรักษาความลับของข้อมูล) 

1. ผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาต5 (มีมากกว่า 1 คนก็ได้) 
 

 ชื่อ สัญชาติ 

1.   

2.   

3.   

4.   

                                                           
5 ตารางในส่วนนี้จะต้องท้าให้เสร็จสิ้นส้าหรับผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ขึ้นเรือเพื่อตรวจสอบ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบ
ที่ได้รับอนุญาตมากกว่าสี่คนเป็นส่วนหนึ่งของทีมขึ้นเครื่องจะต้องเพิ่มแถวเติมลงในตาราง 
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2. ข้อมูลเรือที่ถูกตรวจ 
ชื่อเรือและหมายเลขจดทะเบียน  

รัฐเจ้าของธงและท่าท่ีจดทะเบียน  

รหัสสากลเรียกวิทยุ  

ประเภทของเรือ (ประมง)  

ขนาดเรือ (GRT หรือ GT)  

จ้านวนลูกเรือ  

ชื่อผู้บังคับเรือ  

ชื่อและท่ีอยู่เจ้าของเรือ  

 

3. อธิบายกิจกรมท่ีเรือได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง 
กิจกรรมของเรือขณะที่พบเห็น กิจกรรมเมื่อมีการขึ้นเรือเพ่ือตรวจ 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมของเรือ: เรือก้าลังแล่น ก้าลังลงเครื่องมือประมง ก้าลังกู้เครื่องมือประมง ก้าลังลากอวน อยู่กับที่เฉยๆ 
ก้าลังขนถ่ายสัตว์น้้า หรืออ่ืน ๆ (อธิบาย) 

4. รายละเอียดของการตรวจ 
4.เอ การสังเกตการณ์ของผู้บังคับเรือและผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาต เป็นไปตามต้าแหน่งของเรือขณะที่ท้าการขึ้น
เรือเพ่ือตรวจ 

 วันที่ เวลา แลตติจูด ลองติจูด อุ ป ก รณ์ ที่ ใช้ ใน ก ารบ อ ก
ต้าแหน่งของเรือ (ได้แก่ จีพีเอส) 
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(ว/ด/ป) (UTC) Deg. Min. Deg. Min.  

ผู้บังคับเรือ        

ผู้ตรวจ        

 

4.บี ประเภทของเครื่องมือประมงที่ใช้ในปัจจุบัน 
และที่เคยใช้มาในอดีต (ได้แก่ อวนลากหน้าดิน ลาก
กลางน้้า ลอบ) 

 

 

4.ซี ชนิดของสัตว์น้้าเป้าหมาย  

 



 

 
 

2
5

 

5. การจับสัตว์น้้าที่เก่ียวข้องกับสมุดบันทึกการจับสัตว์น้้า 
5.เอ ปริมาณการจับสัตว์น้้าบันทึกโดยผู้ควบคุมเรือ 

ชนิดสัตว์น้้า 
(ชื่อสามัญ / ชื่อวิทยาศาสตร์ / 
3แอลฟ่าโคดของเอฟเอโอ) 

น้้าหนักสด น้้าหนักหลังการแปรรูป (กก) 
ขณะอยู่บนเรือ 

ประเภทการแปรรูป ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง 
(น้้าหนักสด/น้้าหนักหลังแปรรูป) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

รวม     



 

 
 

2
6

 

5.บี ปริมาณสัตว์น้้าบนเรือที่ประมาณโดยผู้ตรวจ 

ชนิดสัตว์น้้า 
(ชื่อสามัญ / ชื่อ
วิทยาศาสตร์ / 3แอล
ฟ่าโคดของเอฟเอโอ) 

น้้าหนักสดจากการ
ค้านวณ (กก) 

น้้าหนักหลังแปรรูป
จากการค้านวณ (กก) 

ประเภทของการแปรรูป ปัจจัยการแปรรูป6 ความแตกต่าง7 ข้อสังเกตุ 

       

       

       

       

       

       

       

       

รวม       

                                                           
6 ปัจจยัการแปรรูปเป็นข้อมูลที่ได้จากผู้ควบคุมเรือใน 5.เอ 
7 ความแตกต่างระหวา่งปริมาณสัตว์น้้าทีอ่ยู่บนเรือที่ประมาณโดยผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาตเปรียบเทียบกับปริมาณทั้งหมดบนเรือที่เป็นข้อมูลจากผู้บังคับเรือ 
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6. การปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการในปัจจุบัน 
6.เอ การปฏิบัติตามมาตรการในปัจจุบัน เป็นความคิดเห็นของผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาตส้าหรับการท้าประมงนี้ 

 มาตรการที่น้าไปปฏิบัติ / วรรค สรุปหัวข้อ 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

6.บี ความคิดเห็นของผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาตว่ามาตรการอนุรักษ์และการจัดการที่ให้ไว้ในวรรค 6.เอ ข้างบนได้
น้าไปปฏิบัติจริงหรือไม่   

หากใส่ข้อมูลว่า ไม่ ต้องมีค ากล่าวของผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาต ส่วนผู้ควบคุมเรือมีค ากล่าวด้วยก็ได้ แต่ไม่จ าเป็น 

 วรรคของ CMM ที่ถูก
อ้างถึง 

น้าไปปฏิบัติ 

(ใช่ / ไม่) 

ตราประทับ 

(หมายเลขซีเรียล) 

ค้าแนะน้า 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
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หลักฐาน และ / หรือ ตัวอย่างที่รวบรวมได้จากเรือ 

ประเภทของหลักฐาน / 
ตัวอย่าง 

วัตถุประสงค์ หมายเลข ค้าแนะน้า 

(ตัวอย่าง) เนื้อเยื่อ
กล้ามเนื้อ  

ใช้ดีเอ็นเอในการจ้าแนก
ชนิด 

20 ผู้บังคับเรืออ้างว่าเป็น alfpnsino 

    

    

    

    

    

 

6. ซี ค้ากล่าวของผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาต 

 

 

 

6. ดี ค้ากล่าวของผู้บังคับเรือ 
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7. เสร็จสิ้นการตรวจสอบ 
 

วันที่:     เวลาที่ขึ้นจากเรือ (UTC): 

 

ชื่อตัวแทนของผู้ตรวจที่ได้อนุญาตหมาย ลายเซ็นของตัวแทนผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาต 

  

 

ชื่อตัวแทนคนที่สองของผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาต ลายเซ็นของคนท่ีสองตัวแทนผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาต 

  

 

การรับและการรายงาน 

 

ข้าพเจ้า ผู้ลงนามด้านล่างเป็นผู้ควบคุมเรือ__________________________ ขอยืนยันว่าได้รับส้าเนา
รายงานนี้วันที่ได้ลงนามเอกสารฉบับนี้ ข้าพเจ้ารับทราบการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการละเมิดที่ถูกกล่าวหา และ
ตราปิดผนึกเอกสารใด ๆ เพ่ือรักษาความปลอดภัยหลักฐานที่ระบุไว้ในตารางที่ก้าหนดไว้ในวรรค 6.บี ข้างต้น 
ลายเซ็นของข้าพเจ้าไม่จ้าเป็นต้องได้รับการยอมรับในส่วนใด ๆ ของเนื้อหาของรายงานนี้ 

 

เวลาและวันที่ 

 

 

ชื่อของผู้ควบคุมเรือ 

 

 

ลายเซ็นของผู้ควบคุมเรือ 
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CMM 2019/13 

มาตรการอนุรักษ์และการจัดการเพื่อลดปริมาณนกทะเลที่พลอยจับได้จากเครื่องมือเบ็ดราวหน้าดินและ
เครื่องมือประมงหหน้าดินอ่ืน ๆ (ลดการจับนกทะเลที่เป็นสัตว์พลอยจับได้) 

ที่ประชุมของภาคีความตกลงว่าด้วยการท้าประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้: 

ระลึกว่า บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของความตกลงว่าด้วยการท้าประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในมาตรา 4 และมาตรา 6 

พิจารณาว่า ในแผนปฏิบัติการส้าหรับนกทะเลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ที่
เรียกร้องให้มีความร่วมมือกันเพ่ือลดการจับนกทะเลที่เป็นสัตว์พลอยจับได้ โดยประสานงานกับองค์กรประมง
ในระดับภูมิภาค 

รับรู้ถึง ความจ้าเป็นในการเสริมสร้างกลไกในการคุ้มครองนกทะเลในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ 

ค านึงด้วยว่า แนวทางทางด้านวิชาการของเอฟเอโอเรื่องการประมงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
เพ่ือลดการจับนกทะเลระหว่าการท้าการประมง 

บันทึกว่า ข้อตกลงว่าด้วยการอนุรักษ์ Albatrosses และ Petrels (ACAP) ได้จัดท้ามาตรการที่ดีที่สุดส้าหรับ
การประมงอวนลากและเบ็ดราว เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนกทะเลที่เป็นสัตว์พลอยจับได้ 

มีมติรับรอง มาตรการอนุรักษ์และการจัดการต่อไปนี้ตามมาตรา 4 และ มาตรา 6 ของความตกลง: 

การใช้และขอบเขตทางภูมิศาสตร์ 

1. ให้น้ามาตรการอนุรักษ์และการจัดการนี้ไปใช้กับเรือประมงทั้งหมดของภาคี ภาคีที่ไม่ได้ท้าสัญญาแต่ให้
ความร่วมมือ (cooperating non-Contracting Parties) และผู้ที่เข้าไปท้าประมงที่เข้าร่วมกับข้อตกลง 
(รวมกันเรียกว่า CCPs) มีส่วนร่วมในการด้าเนินงานประมง ที่มีการเข้าไปท้าการประมงในพ้ืนที่ของ SIOFA  
(พ้ืนที่ของความตกลง) พิกัด 25 องศาใต้ 

บทบัญญัติทั่วไปส้าหรับเบ็ดราวหน้าดินและเครื่องมือประมงหน้าดินอ่ืน ๆ 

2. จนกว่าจะถึงเวลาที่คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์จะพัฒนาเครื่องมือช่วยการประชุมของภาคีเกี่ยวกับ
การตอบสนองที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือลดจ้านวนนกทะเลที่พลอยจับได้ด้วยเครื่องมือประมงหน้าดินในพ้ืนที่
ของความตกลง โดย CCPs จะต้องก้าหนดให้เครื่องมือประมงเบ็ดราวและเครื่องมือประมงอ่ืน ๆ ที่ชักธง
ของตนที่ท้าการประมงอยู่ในพื้นที่นี้ด้าเนินการตามมาตรการต่อไปนี้เพ่ือลดผลกระทบดังกล่าว 

เอ. ต้องจัดแสงไฟให้อยู่ในต้าแหน่งและระดับที่การส่องสว่างของแสงไฟออกจากเรือน้อยที่สุด โดย
ค้านึงถึงความปลอดภัยในการท้าประมงของเรือและลูกเรือ 

บี. ข้อมูลเกี่ยวกับนกที่ชนกับเรือหรือถูกจับโดยเครื่องมือประมงจะถูกบันทึกตามมาตรฐานในมาตรา
อนุรักษ์และการจัดการฉบับที่ CMM 2019/02 (มาตรฐานข้อมูล) 
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ซี. ต้องพยายามทุกวิถีทางเพ่ือให้มั่นใจว่านกที่จับได้ยังคงมีชีวิตอยู่ระหว่างการท้าประมง และได้ปล่อยไป
ขณะยังมีชีวิตอยู่ ส้าหรับเรือเบ็ดราวหากเป็นไปได้ให้ปลดเบ็ดออกจากตัวนกโดยไม่ เป็นอันตรายต่อ
ชีวิตของนก 

บทบัญญัติส้าหรับเรือเบ็ดราวหน้าดิน 

3. จนกว่าจะถึงเวลาที่คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์จะพัฒนาเครื่องมือเพ่ือช่วยการประชุมของภาคี
เกี่ยวกับการตอบสนองที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือลดจ้านวนนกทะเลที่พลอยจับได้ด้วยเครื่องมือประมงหน้าดินใน
พ้ืนที่ของความตกลง CCPs จะต้องก้าหนดให้เครื่องมือประมงเบ็ดราว ที่ชักธงของตนที่ท้าการประมงอยู่ใน
พ้ืนที่นี้ให้ด้าเนินการตามมาตรการต่อไปนี้เพ่ือลดผลกระทบดังกล่าว 

เอ. เรือล้าใดก็ตามที่จับนกทะเลทั้งหมดได้ สาม (3) ตัว ในฤดูกาลเดียวกัน จะต้องเปลี่ยนเวลาการท้า
ประมงในเวลากลางคืนอย่างเดียวเท่านั้น (โดยให้วางเบ็ดเฉพาะในช่วงเวลามืด คือระหว่างเวลาของ
ทะเลยามโพล้เพล้) 

บี. ให้เรือใช้สายเบ็ดที่เป็นสีขาวเพ่ือเพ่ิมการมองเห็นของนก ซึ่งจะเป็นการลดอัตราการจับนกโดยไม่ตั้งใจได้ 
ซี. ขณะที่ก้าลังทิ้งเบ็ดราวจะต้องใช้สายไล่นกอย่างน้อย 1 เส้น (ดูภาคผนวก 1) และใช้เครื่องมือไล่นก

อย่างน้อย 1 ชุด (bird exclusion device, BED) ตามที่สภาพอากาศอ้านวย ดังภาคผนวก 1 เพ่ือ
ป้องกันนกเข้ามาในช่วงการกู้เบ็ด 

ดี. ไมท่ิ้งขยะก่อนและระหว่างการวางและกูเบ็ด 
อี. เรือประมงที่ใช้ระบบอัตโนมัติในการทิ้งเบ็ดและกู้เบ็ด ต้องเพ่ิมน้้าหนักสายเบ็ดหรือใช้สายเบ็ดที่มี

น้้าหนักถ่วงในตัว (Integrated Weight, IW) ในระหว่างการทิ้งเบ็ด แนะน้าว่าสายเบ็ดแบบ IW ควรมี
น้้าหนัก 50กรัม/เมตร หรือให้ติดน้้าหนักเพ่ิม 5 กิโลกรัมท่ีสายเบ็ดทุก ๆ 50 ถึง 60 เมตร 

เอฟ. เรือประมงที่ท้าประมงเบ็ดแบบสเปน ควรทิ้งน้้าหนักถ่วงก่อนที่สายเบ็ดจะตึง แนะน้าให้ใช้น้้าหนัก
ถ่วง (ท้าจากหินหรือคอนกรีต) อย่างน้อย 8.5 กิโลกรัม โดยติดบนสายเบ็ดให้มีระยะห่างไม่เกิน 40 
เมตร หรือใช้น้้าหนักถ่วงขนาดไม่ต่้ากว่า 6 กิโลกรัมโดยติดตั้งให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 20 เมตร หรือมี
ระยะห่างไม่เกิน 40 เมตรหากใช้น้้าหนักท่ีเป็นเหล็กแข็ง 

จี. เรือประมงที่ใช้เบ็ดราวที่ใช้เฉพาะระบบ  trotline (ไม่มีการใช้ร่วมกันระหว่างระบบ trotline กับ
ระบบเบ็ดแบบสเปนในเบ็ดราวชุดเดียวกัน) ต้องติดน้้าหนักถ่วงไว้ที่ปลายทั้งสองของสายเบ็ดใน 
trotline ควรใช้น้้าหนักขนาดอย่างน้อย 6 กิโลกรัม หรือเหล็กแข็งท่ีมีน้้าหนักอย่างน้อย 5 กิโลกรัม 

เฮส. เรือประมงท่ีใช้เบ็ดราวแบบผสมกันระหว่างแบบสเปนและแบบวิธี trotline ให้ใช้: (ก) ในส่วนที่เป็น
ระบบสเปนให้ท้าตามที่กล่าวไว้ในวรรค 3; (ข) ในส่วนที่เป็นแบบ trotline ให้ใช้น้้าหนัก 8.5 กิโลกรัม 
(วัสดุพ้ืนบ้าน) หรือ 5 กิโลกรัมในกรณีใช้เหล็กแข็ง โดยติดน้้าหนักถ่วงไว้ที่ปลายตัวเบ็ดใน trotline 
นั้นโดยมีระยะห่างไม่เกิน 80 เมตร 

 
 
 



 

32 
 

4. ส้าหรับเรือเบ็ดราวที่มีขนาดเล็กกว่า 25 เมตร ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
a.  อย่างน้อยต้องติดสายไล่นก 1 เส้น (ดูภาคผนวก 1) ขณะท้าการทิ้งเบ็ด และต้องมีเครื่องมือปลดนก

ออกจากสายเบ็ด 1 อัน (Bird Exclusion Device, BED) ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก 2 เพื่อป้องกันนก
เข้ามาติดในระหว่างกู้เบ็ด ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ 

b. เรือประมงที่ใช้ระบบอัตโนมัติในการทิ้งเบ็ดและกู้เบ็ด ต้องเพ่ิมน้้าหนักเข้าไปในสายเบ็ด หรือใช้สายเบ็ด
เป็นวัสดุผสมน้้าหนัก (Integrated Weight, IW) ในขณะที่ท้าการทิ้งเบ็ด ต้องมีน้้าหนักใน IW อย่างน้อย 
50 กรัม/เมตร หรือ มีน้้าหนักถ่วง 5 กิโลกรัมที่ติดไว้ในระยะห่างกันประมาณ 50 ถึง 60 เมตร; และ 

c. ต้องทิ้งเบ็ดเฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้น (เช่นในช่วงเวลาใกล้มืด ระหว่างเวลาของยามโพล้เพล้ 
ในทะเล) เวลาที่แน่นอนถูกก้าหนดไว้โดยดูได้ในตารางปูมการเดินเรือส้าหรับการหาพิกัดละติจูดที่
เกี่ยวข้องกับวันและเวลาท้องถิน่ 

เครื่องมือประมงหน้าดินอ่ืน ๆ 

5. นอกจากบทบัญญัติในวรรค 2 CCPs ที่มีเรือประมงอ่ืนที่ชักธงของพวกเขาและท้าประมงในพ้ืนที่ความตก
ลงโดยใช้เครื่องมือลอบ ให้แน่ใจว่าการใช้เครื่องมือประมงเหล่านั้นจะไม่ดึงดูดนก และรับประกันว่าสายทุ่น
จะไม่ลอยอยู่ที่ผิวน้้าทะเล 

บทบัญญัติสุดท้าย 

6. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการก้ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จะตรวจสอบ
มาตรการอนุรักษ์และการจัดการนี้ทุก ๆ 4 ปี เว้นแต่ที่ประชุมของภาคีจะตัดสินใจเป็นอย่างอ่ืน
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ภาคผนวก 1  ส่วนประกอบของสายไล่นกส้าหรับเรือเบ็ดราว 

 

 

1. สายไล่นกจะผูกติดไว้บนเรือเพ่ือปล่อยเป็นทางยาวออกไป โดยมีเส้นเชือกย่อยที่ปลิวได้ผูกติดไว้ สองส่วนนี้
เป็นองค์ประกอบส้าคัญที่มีประสิทธิภาพในการไล่นก เรือควรปรับความยาวของสายไล่นกและตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่ามันป้องกันไม่ให้นกติดเบ็ดที่ด้านหลังของเรือเท่าท่ีจะท้าได้ แม้ในสภาวะที่มีคลื่นลม 

2. ควรติดตั้งสายไล่นกไว้ที่กราบซ้ายหรือขวาของเรือประมง 
3. สายไล่นกควรมีความยาวอย่างน้อย 150 เมตร และมีวัตถุช่วยดึงรั้งติดไว้ที่ด้านปลายเพ่ือให้เกิดแรงตึงใน

สายเพ่ือให้สายไล่นกมีส่วนที่อยู่เหนือน้้ามากท่ีสุด วัตถุท่ีช่วยดึงนั้นควรรักษาต้าแหน่งที่ผูกไว้ให้อยู่ด้านหลัง
จุดที่ผูกติดอยู่กับเรือ เพ่ือให้สายไล่นกท่ีปล่อยไว้นั้นอยู่ในต้าแหน่งที่สูงกว่าสายเบ็ด 

4. สายย่อยแต่ละเส้นที่ปลิวเป็นทางท่ีติดอยู่บนสายไล่นกนั้นควรใช้เชือกสองเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 3 มม. และท้าด้วยท่อพลาสติกมีสีสว่าง (หรือเป็นสายเชือก) ผูกให้ติดอยู่ไว้ที่จุดที่ห่างออกไปจาก
เรือ 5 เมตร จากจุดนั้นไปก็ติดเป็นระยะ ๆ ในสายไล่นก ในกรณีที่ใช้วัสดุท่อเป็นสายย่อยควรใช้ชนิดที่ผลิต
ขึ้นเพ่ือป้องกันจากรังสียูวี 

5. สายย่อยควรติดตั้งให้อยู่ห่างจากท้ายเรือ 1 เมตร แต่ละเส้นควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 6.5 เมตร หลังจากทิ้ง
สายไล่นกเสร็จแล้ว สายย่อยแต่ละเส้นควรสามารถแตะอยู่ที่ผิวน้้าทะเลในขณะที่ไม่มีคลื่นลม ในสายไล่นก
ควรติดลูกหมุน (swivel) หรือวัตถุที่คล้ายกันเพ่ือป้องกันสายหลักของสายไล่นกบิดเป็นเกลียว และใน
ต้าแหน่งที่ติดสายย่อย (หรือวัสดุอ่ืนที่แทนสายย่อย) ควรติดลูกหมุนด้วยเพ่ือป้องกันการพันกันของสายย่อย 

6. ให้น้าสายไล่นกอีกชุดลงเรือไปด้วย เพ่ือใช้ทดแทนในกรณีสูญหายหรือได้รับความเสียหาย 
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เรือเบ็ดราวที่มีความยาวเรือมากกว่าหรือเท่ากับ 25 เมตร 

7. สายไล่นกแต่ละเส้นต้องมีความสูงจากผิวน้้าทะเลไม่น้อยกว่า 7 เมตร ที่บริเวณท้ายเรือซึ่งเป็นต้าแหน่งทิ้ง
เบ็ดลงน้้า 

เรือเบ็ดราวที่มีความยาวเรือน้อยกว่า 25 เมตร 

8. สายไล่นกแต่ละเส้นต้องมีความสูงจากผิวน้้าทะเลไม่น้อยกว่า 6 เมตร ในบริเวณท้ายเรือซึ่งเป็นที่ทิ้งเบ็ดลงน้้า 
9. สายย่อยท่ีใช้อาจจะปรับให้มีความยาวมากกว่า 15 เมตรแรกเพ่ือป้องกันการพันกัน 
10. สายไล่นกต้องมีความยาวยื่นออกไปจากเรือโดยอยู่เหนือผิวน้้า (aerial extent) ยาวออกไปไม่น้อยกว่า 75 

เมตร ที่ความเร็วเรือ 40 น๊อต หรือ 50 เมตร ที่ความเร็วเรือน้อยกว่า 4 น๊อต 
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ภาคผนวก 2: ส่วนประกอบของอุปกรณ์แยกนก (Bird Exclusion Devices, BEDs) ส้าหรับเรือเบ็ดราว
หน้าดิน 

อุปกรณไ์ล่นกตอ้งมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้: 

1. สามารถยับยั้งไม่ใหน้กบินตรงลงมาในบริเวณท่ีก้าลังกู้เบ็ด; และ 
2. ป้องกันนกท่ีก้าลังอยู่บนผิวน้้าไม่ใหว้่ายน้้าเข้าสู่บริเวณที่ก้าลังกู้เบ็ด 
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CMM 2019/12 
มาตรการอนุรักษ์และการจัดการฉลาม1 

ที่ประชุมภาคีของความตกลงว่าด้วยการท้าประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ 

ระลึกว่า บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับความตกลงว่าด้วยการท้าประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งในมาตรา 4 

พิจารณาว่า แผนปฏิบัติการจัดการฉลามระดับนานาชาติขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟ
เอโอ) ได้เรียกร้องให้รัฐร่วมมือกันผ่านองค์กรประมงระดับภูมิภาคเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการใช้สต็อกฉลามอย่างยั่งยืน 

ยอมรับว่า ต้องการปรับปรุงการเก็บข้อมูลตามชื่อวิทยาศาสตร์ของฉลาม เกี่ยวกับ การจับ การลงแรงประมง 
และการค้า เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานส้าหรับปรับปรุงการอนุรักษ์และการจัดการสต็อกฉลาม 

ระลึกว่า แผนปฏิบัติการจัดการฉลามของเอฟเอโอนั้นเรียกร้องให้รัฐใช้ประโยชน์จากฉลามที่ตายแล้วอย่างเต็ม
รูปแบบ สนับสนุนการปรับปรุงข้อมูลการจับฉลามและข้อมูลการน้าขึ้นท่า ซึ่งมีรายละเอียดถึงระดับชื่อ
วิทยาศาสตร์ และติดตามการจับฉลาม ระบุลงในรายงานทางชีววิทยา และบันทึกข้อมูลทางการค้า 

ระลึกอีกว่า สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองมติเป็นเอกฉันในที่ประชุมทุกปี ตั้งแต่ปี 2550 (62/177, 
63/112, 64/72, 65/38, 66/68, 67/69, 68/71, 69/109, 70/75 และ 71/123) ได้เรียกร้องให้รัฐด้าเนินการ
และแก้ไขเพ่ือปรับปรุงการด้าเนินงานและการปฏิบัติตามข้อก้าหนดขององค์การจัดการประมงระดับภูมิภาค 
หรือตามมาตรการการจัดการโดยทันที เพ่ือจัดระเบียบการท้าประมงฉลามและลดการจับฉลามโดยไม่ตั้งใจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องมาตรการห้ามหรือจ้ากัดการท้าประมงฉลามโดยจงใจที่จะเอาครีบฉลาม และให้
พิจารณาด้าเนินมาตรการตามความเหมาะสมในเรื่องการน้าฉลามขึ้นท่าท้ังตัวขณะยังมีครีบติดอยู่ตามธรรมชาติ 

มีมติรับรองมาตรการอนุรักษ์และการจัดการต่อไปนี้ตามมาตรา 4 และ 6 ของความตกลง: 

1. ให้น้ามาตรการนี้ ไปใช้กับเรือประมงทุกล้าของภาคี ภาคีที่ ไม่ ได้ เป็นสมาชิกแต่ ให้ความร่วมมือ 
(cooperating non-Contracting Parties, CNCPs) และเรือประมงที่ เข้าร่วม (participating fishing 
entities, PFEs) ของความตกลง (รวมเรียกว่า CCPs) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท้าประมงในพ้ืนที่ภายใต้
ความดูแลของ SIOFA  (Agreement Area) 

2. CCPs จะต้องตรวจสอบมั่นใจว่าเรือประมงที่ชักธงของตนไม่มีชนิดพันธุ์ฉลามน้้าลึก (ดูภาคผนวก 1) เป็น
สัตว์น้้าเป้าหมายในพ้ืนที่ความตกลงการท้าประมงของ SIOFA จนกว่าคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์
จะมีการก้าหนดเป็นอย่างอ่ืน และที่ประชุมภาคีต้องเห็นชอบด้วยในเรื่องอัตราการตายที่อาจเกิดจากการ
ท้าประมง และมีการจับสัตว์น้้าในระดับที่เหมาะสมส้าหรับชนิดพันธุ์ฉลามน้้าลึกเหล่านั้น 

3. CCPs จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าเรือประมงที่ชักธงของตนได้ส่งรายงานทั้งหมดที่ก้าหนดไว้ในมาตรการ
อนุรักษ์และการจัดการฉบับที่ CMM 2019/02 (มาตรฐานของข้อมูล) ส้าหรับฉลามน้้าลึกทั้งหมดที่จับได้
ในพ้ืนที่การท้าประมง SIOFA และถ้าเป็นไปได้ให้ใส่ชื่อฉลามในรายงานในระดับอนุกรมวิธาน 
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4. ภายในปี 2563 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์จะให้ค้าแนะน้าต่อที่ประชุมของภาคีเรื่องความจ้าเป็นที่
จะต้องลงมติรับรองเรื่อง ขีดจ้ากัดการจับฉลามที่พลอยจับได้ส้าหรับชนิดพันธุ์ฉลามน้้าลึก และกอง
เรือประมง รวมถึงข้อมูลและงานด้านวิทยาศาสตร์ที่จ้าเป็นเพื่อสนับสนุนการให้ค้าแนะน้าอย่างละเอียด 

5. CCPs จะต้องท้างานวิจัยเพ่ือค้นหาวิธีท้าให้เครื่องมือประมงท่ีเกี่ยวข้องสามารถลดปริมาณการจับฉลามน้้า
ลึกที่พลอยจับได้ โดยให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องต่อคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ 

6. CCPs จะต้องท้างานวิจัยเพ่ือระบุบริเวณแหล่งเลี้ยงดูฉลามวัยอ่อนที่อยู่ในพ้ืนที่ของความตกลงนี้ และให้
ข้อมูลที่เก่ียวข้องต่อคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ 

7. มาตรการอนุรักษ์และการจัดการนี้จะต้องมีการทบทวนโดยคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และ
คณะกรรมาธิการก้ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบทุก ๆ 2 ปี เว้นแต่การประชุมของภาคีจะตัดสินใจ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 ค้าว่า “ฉลาม” ในที่นี้หมายถึงกลุ่มปลากระดูกอ่อน (Chondrichthyes) ตามวัตถุประสงค์ของมาตรการอนุรักษ์และการจัดการนี้ที่ได้ก้าหนดไว้
โดยเอฟเอโอ 
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ภาคผนวก 1: รายชื่อชนิดของฉลามน้้าลึกที่เข้าข่ายมี “ความเสี่ยงสูง” และ “เกี่ยวข้อง” ตามวัตถุประสงค์
ของมาตรการอนุรักษ์และการจัดการ2 ฉบับนี้ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญภาษาฝร่ังเศส ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ โค๊ดเอฟเอโอ 
Centroscymnus coelolepis  Pailona commun  Portugese dogfish  CYO  
Deania calcea  Squale savate  Birdbeak dogfish  DCA  
Centrophorus granulosus  Requin chagrin  Gulper shark  GUP  
Dalatias licha  Squale liche  Kitefin shark  SCK  
Bythaelurus bachi  Requin chat de Bach  Bach's catshark  BZO  
Chimaera buccanigella  Chimère bouche-foncée  Dark-mouth chimaera  ZZC  
Chimaera didierae  Chimère de Didier  The Falkor chimaera  ZZD  
Chimaera willwatchi  Chimère du marin  Seafarer's ghostshark  ZZE  
Centroscymnus crepidater  Pailona à long nez  Longnose Velvet Dogfish  CYP  
Centroscymnus plunketi  Pailona austral  Plunket shark  CYU  
Zameus squamulosus  Squale-grogneur à queue 

échancrée  
Velvet dogfish  SSQ  

Etmopterus alphus  Requin lanterne à joues 
blanches  

Whitecheek lanternshark  EZU  

Apristurus indicus  Holbiche artouca  Smallbelly catshark  APD  
Harriotta raleighana  Chimère à nez rigide  Bentnose rabbitfish  HCR  
Bythaelurus tenuicephalus  Requin chat à tête étroite  Narrowhead catshark  BZL  
Chlamydoselachus anguineus  Requin lézard  Frilled shark  HXC  
Hexanchus nakamurai  Requin griset  Bigeyed six-gill shark  HXN  
Etmopterus pusillus  Sagre nain  Smooth lanternshark  ETP  
Somniosus antarcticus  Requin dormeur 

antarctique  
Southern sleeper shark  SON  

Mitsukurina owstoni  Requin lutin  Goblin shark  LMO  

 

 

 
 
 
 

 

2 ก้าหนดไว้ใน SC-04 วรรค 159 และเอกสาร SC-04-19 
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CMM 2018/11 

มาตาการอนุรักษ์และการจัดการส้าหรับการจัดท้ารูปแบบการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใต้
ความตกลงว่าด้วยการท้าประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (แผนการตรวจสอบการปฏิบัติตาม) 

ทีป่ระชุมของภาคีตามความตกลงว่าด้วยการท้าประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้; 

ระลึกถึง บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของความตกลงว่าด้วยการท้าประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (ความตกลง) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา 10 

บันทึกว่า ความรับผิดชอบทั้งหลายภายใต้กฎหมายสากลเพ่ือการใช้อ้านาจศาลอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมเรือที่ชักธงและประชาชนของประเทศตน 

รับทราบถึง ความส้าคัญของการแนะน้ากลไกการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดซึ่งการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ของแต่ละฝ่ายที่รวมถึงภาคีสมาชิก ภาคีท่ีไม่ได้ท้าสัญญาแต่ให้ความร่วมมือ ผู้ที่ท้าประมงในพ้ืนที่ 
และผู้ที่ไม่ได้ท้าประมงในพื้นที่แต่ให้ความร่วมมือ ซึ่งจะจัดให้มีการตรวจสอบในเชิงลึกเป็นประจ้าทุกปี 

มุ่งมั่นที่จะ แนะน้าวิธีการที่เป็นธรรมและโปร่งใสซึ่งส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินการ ปรับปรุงและปฏิบัติ
ตามข้อตกลงตามมาตรการการอนุรักษ์และการจัดการฯ 

มีมติรับรอง มาตรการการอนุรักษ์และการจัดการต่อไปนี้ตามมาตรา 6 และ มาตรา 7 (2) ของความตกลง 

1. มาตรการอนุรักษ์และการจัดการนี้ ได้จัดท้ารูปแบบการตรวจสอบการปฏิบัติตาม (Compliance 
Monitoring Scheme, CMS) 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดท้ารูปแบบการตรวจสอบการปฏิบัติตาม เพ่ือให้มั่นใจว่าภาคีสมาชิก ภาคีที่ไม่ได้
ท้าสัญญาแต่ให้ความร่วมมือ ผู้ที่ท้าประมงในพื้นที่ และผู้ที่ไม่ได้ท้าประมงในพ้ืนที่แต่ให้ความร่วมมือ (รวม
เรียกว่า CCPs) ได้ด้าเนินการและปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงและมาตรการอนุรักษ์และ
การจัดการทั้งหมดที่ได้รับรองโดยองคป์ระชุมภาคี และเพ่ือใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบและปรับปรุงการ
ด้าเนินงานและการปฏิบัติตามข้อผูกพันเหล่านี้ ซ่ึงรูปแบบการตรวจสอบการปฏิบัติตามนั้นถูกออกแบบมา
เพ่ือให้ 
เอ. ตรวจสอบและประเมินการด้าเนินการและปฏิบัติตามโดย CCPs ตามข้อผูกพันที่เกิดขึ้นภายใต้ความ

ตกลงและมาตรการการอนุรักษ์และการจัดการ 
บี. ปรับปรุงการปฏิบัติตามของ CCPs ตามข้อผูกพันของ SIOFA  และเพ่ือให้แน่ใจว่าที่ประชุมของภาคี

ปฏิบัติตามหน้าที่และสนับสนุนวัตถุประสงค์ของความตกลง 
ซี. ระบุเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิค หรือการเพ่ิมขีดความสามารถเพ่ือช่วยให้ CCPs 

สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพัน 
ดี. ระบุและแก้ไขปัญหาแง่มุมของมาตรการอนุรักษ์และการจัดการ ซึ่งอาจต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไข

เพ่ือความสะดวกหรือก่อนปฏิบัติและการปฏิบัติตาม 
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อี. โต้ตอบการไม่ปฏิบัติตาม โดยการป้องกัน และ/หรือ การแก้ไข โดยค้านึงถึงสาเหตุของการไม่ปฏิบัติ
ตาม ความรุนแรงของการไม่ปฏิบัติตาม ความถี่ของการไม่ปฏิบัติตาม และผลที่ตามมาของการไม่
ปฏิบัติตาม และในกรณีของการไม่ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการด้าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่จ้าเป็น
หรือเหมาะสมเพ่ือส่งเสริมให้บรรลุการปฏิบัติตามความตกลงและมาตรการอนุรักษ์และการจัดการของ 
SIOFA  

เอฟ. ดูแลให้มีการด้าเนินงานตามค้าแนะน้าอย่างเพียงพอในเรื่องการปฏิบัติตามที่ได้รับรองโดยที่ประชุม
ของภาค ีรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการติดตาม 

ขอบเขตและการน้าไปปฏิบัติ 

3. มาตรการอนุรักษ์และการจัดการนี้จะน้าไปใช้กับข้อผูกพันทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ความตกลงและมาตรการ
อนุรักษ์และการจัดการอ่ืน ๆ ที่ได้รับการรับรองแล้ว องค์ประชุมของภาคีอาจตัดสินใจที่จะปรับการน้า
มาตรการอนุรักษ์และการจัดการนี้ไปใช้  รวมถึงขยายไปยังกฎระเบียบ วิธีการ หรือการตัดสินใจอ่ืนๆ  
ทีจ่ะน้ามาใช้โดยที่ประชุมของภาคี 

4. ด้วยความช่วยเหลือของคณะกรรมการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในการประชุมสามัญแต่ละครั้ง ที่ประชุม
ของภาคีจะตรวจสอบการด้าเนินงานของ CCP และการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของพวกเขาท่ีเกิดข้ึนภายใต้
ความตกลง SIOFA  มาตรการอนุรักษ์และการจัดการ และเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่อาจจะตัดสินโดยที่ประชุม
ของภาคีตามวรรค 3  

5. การประชุมของภาคีและคณะกรรมาธิการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะต้องทบทวนข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่เสนอ
ต่อที่ประชุมของภาคีเกี่ยวกับรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามของปีที่ผ่านมาเพ่ือตรวจสอบว่า CCPs ที่
เกี่ยวข้องได้ด้าเนินการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเหล่านั้นตามความเหมาะสม รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ติดตามผล 

การประเมินและโต้ตอบต่อการไม่ปฏิบัติตาม 

6. ที่ประชุมภาคีจะต้องโต้ตอบต่อการไม่ปฏิบัติตามโดยค้านึงถึงประเภทของความรุนแรง ระดับ และสาเหตุ
ของการไม่ปฏิบัติตามในกรณีท่ีสงสัย 

7. ที่ประชุมภาคีจะใช้ภาคผนวก 1 เพ่ือก้าหนดสถานะของปฏิบัติตาม และการด้าเนินการติดตามใด ๆ ต่อ
การไม่ปฏิบัติตาม รวมถึงการด้าเนินการแก้ไขท่ีจ้าเป็น 

8. แม้ที่กล่าวข้างต้นว่า CMS จะไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิ์ เขตอ้านาจศาล และหน้าที่ของ CCPs ใด ๆ ใน
การบังคับใช้กฎหมายระดับชาติ หรือการใช้มาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นตามกฎหมายของประเทศที่
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ 

ระยะเวลาในการประเมินการปฏิบัติตาม 

9. ระยะเวลาการประเมินการปฏิบัติตามข้อก้าหนดจะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคมของ
ปีย้อนหลัง 
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รปูแบบการประเมินผลการปฏิบัติตาม 

รายงานการปฏิบัติตามของ CCPs (CCPs’ Compliance Report, CCR) 

10. ส้านักเลขาธิการจะมีหน้าที่จัดท้าเอกสารต้นแบบและเก็บรักษา CCR ซึ่งจะมีการตรวจสอบเป็นประจ้าทุก
ปี โดยค้านึงถึงมาตรการอนุรักษ์และการจัดการต่าง ๆ และใหม่ ๆ ที่ได้รับรองและที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ
ข้อก้าหนดของมาตรา 10 (2) และ 11 (3) (ซี) ของความตกลง 

11. ก่อนเริ่มการประชุมสามัญของแต่ละภาคีอย่างน้อย 120 วัน  ส้านักเลขาธิการจะต้องส่งเวียนเอกสาร
ต้นแบบ CCR ไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง 

12. CCP แต่ละฝ่ายจะต้องจัดท้ารายงานการปฏิบัติตาม1ของตนโดยใช้เอกสารต้นแบบนั้น โดยอ้างตามวรรค 
10 ซึ่งจะรวมถึงการประเมินตนเองในขั้นต้นของสถานการณ์ปฏิบัติตามส้าหรับข้อผูกพันที่ ได้รับ  
การประเมินในแต่ละครั้ง โดยอ้างอิงจากภาคผนวก 1 และส่งกลับไปยังส้านักเลขาธิการไม่ช้ากว่า 60 วัน
ก่อนการประชุมสามัญภาคีครั้งต่อไป ซึ่ง CCP แต่ละฝ่ายจะต้องแน่ใจว่า CCR ของตนมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามข้อผูกพันในแต่ละข้อและมีการประเมินผลการปฏิบัติตาม 

ร่างรายงานการปฏิบัติตามของ SIOFA  (Draft SIOFA Compliance Report, dSCR) 

13. ก่อนการประชุมประจ้าปีขององค์ภาคีแต่ละครั้ง ส้านักเลขาธิการจะต้องจัดท้าร่างรายงานการปฏิบัติตาม 
 SIOFA  (dSCR) ตามข้อมูลที่ได้รับจาก CCP รวมถึง CCRs ที่เป็นรายงานการขนถ่ายสัตว์น้้า รายงานการ
ตรวจสอบท่าเรือ รายงานการขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบในทะเลหลวง โปรแกรมการรวบรวมข้อมูล [เช่น ข้อมูล
การจับสัตว์น้้า/การลงแรงประมง ข้อมูลผู้สังเกตการณ์บนเรือประมง ข้อมูลการติดตามต้าแหน่งของเรือ 
(VMS)] และข้อมูลในเอกสารอื่น ๆ ตามความเหมาะสม หรือรายงานทีเ่กี่ยวข้องกับการด้าเนินการและการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบในช่วงระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

14. ต้องท้า dSCR เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตาม และต้องระบุ
ปัญหาในการปฏิบัติตามเท่าทีจ่ะท้าได ้

15. ส้านักเลขาธิการจะต้องจัดเตรียมในแต่ละส่วนของ dSCR ให้แก่ CCP แต่ละฝ่าย ไม่เกิน 45 วันก่อนเริ่ม
การประชุมสามัญครั้งต่อไปของภาคี 

16. CCP แต่ละฝ่ายจะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ dSCR ไม่เกิน 30 วันก่อนการประชุม
สามัญของภาคีตามความเหมาะสม ซ่ึงข้อมูลนี้อาจจะ 
เอ. รวมข้อมูลเพ่ิมเติมใด ๆ ที่ CCP เห็นว่าจ้าเป็น (ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จ้ากัดเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

หรือเป็นหลักฐานภาพถ่าย) 
บี. มีการชี้แจงและให้ค้าแนะน้าเพ่ิมเติมหรือแก้ไขใด ๆ ที่ CCP พิจารณาเห็นควรท้ากับข้อมูลที่ CCP นั้น

ไดใ้ห้ไว้ในตอนแรก 
ซี. ระบุสาเหตุของประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่ระบุไว้ รวมถึงอุปสรรคด้านเทคนิคต่อ 

การปฏิบัติตาม 
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ดี. ระบุการกระท้าใด ๆ ที่ได้ด้าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตาม และการด้าเนินการเพ่ิมเติมใด ๆ 
ที่ CCP ตั้งใจจะด้าเนินการ 

อี. แก้ไขการประเมินตนเองในเบื้องต้นของสถานะและความสอดคล้องโดยอ้างอิงจากภาคผนวก 1 
เอฟ. ระบุความช่วยเหลือด้านเทคนิคหรือการเพ่ิมขีดความสามารถที่ CCP เห็นว่าจ้าเป็นต่อการช่วยเหลือ 

ต่อ CCP ในการปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีเกี่ยวข้อง 
17. ส้านักเลขาธิการจะต้องกรอกเอกสาร dSCR ซึ่งจะรวมถึงข้อมูล ค้าชี้แจง และความคิดเห็นทั้งหมด (ที่

ได้รับจาก CCPs) ตามวรรค 16 โดยระบุประเด็นปัญหาการปฏิบัติตามข้อก้าหนด รวมถึงข้อก้าหนด
เพ่ิมเติมส้าหรับข้อมูลที่จ้าเป็นส้าหรับการประเมินผลการปฏิบัติตาม และน้าเสนอสถานะชั่วคราวของCCP 
ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

18. ส้านักเลขาธิการจะส่งเวียนเอกสาร dSCR ไปยัง CCPs ทั้งหมดภายในเวลาไม่เกิน 20 วันก่อนการประชุม
สามัญของภาคี และน้าข้อมูลที่มีขึ้นไว้ในส่วนที่ปลอดภัยบนเว็บไซต์ของ SIOFA  ในกรณีที่ไม่มีการระบุ
สถานะการปฏิบัติตามเบื้องต้นที่ได้รับจาก CCP ตามวรรค 16 (อี) ให้ส้านักเลขาธิการบรรจุเอกสาร dSCR 
ในส่วนที่เกี่ยวกับ CCP นั้น โดยอ้างอิงจากภาคผนวก 1 

ร่างรายงานการปฏิบัติตามของ SIOFA  (Provisional SIOFA Compliance Report, pSCR) 

19. ในที่ประชุมสามัญ คณะกรรมาธิการก้ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะพิจารณาเอกสาร dSCR และ
เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ที่ ได้รับจาก CPPs ก่อนการประชุมคณะกรรมาธิการก้ากับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ในระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการก้ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่ง CPP แต่ละฝ่าย
จะมีโอกาสแสดงข้อคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร dSCR ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการก้ากับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบจะพิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งองค์การที่ไม่ใช่รัฐบาล และ
องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการด้าเนินการของความตกลงด้วย 

20. บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่มีอยู่ คณะกรรมการก้ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะต้องรับรองรายงาน 
การปฏิบัติตามข้อก้าหนด (pSCR) ซึ่งเอกสาร pSCR นั้นต้องใช้แบบฟอร์มในภาคผนวก 2 และรวมถึง: 
เอ. สถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบในข้อตกลงส้าหรับ CCP แต่ละฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อผูกพันแต่ละ

ส่วนที่มีการประเมินผล 
บี. การติดตามผลใดๆ หรือข้อเสนอท่ีจะด้าเนินการ โดย CCP ที่เก่ียวข้อง 
ซี. อุปสรรคทางด้านเทคนิคต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ดี. ความคลุมเครือใด ๆ ที่ระบุในมาตรการอนุรักษ์และการจัดการ ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาในการประเมิน 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหากเป็นไปไดใ้ห้ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไข 
อี. อุปสรรคอ่ืน ๆ ต่อการน้าไปปฏิบัติหรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับศักยภาพใน

การด้าเนินการและการยกประเด็นเหล่านั้นขึ้นเพื่อพิจารณา 
 

1 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การส่งรายงานการปฏิบัติตาม CCPs’ Compliance Report (CCR) ฉบับสมบูรณ์จะใช้ข้อผูกพันที่กล่าวไว้ในการ
จัดท้ารายงานการปฏิบัติตาม ตามมาตรา 10 (2) ของความตกลง 
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เอฟ. ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขหรือปรับปรุงมาตรการอนุรักษ์และการจัดการที่มีอยู่เพ่ือแก้ไขปัญหา 
การปฏิบัติและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ CCP เผชิญอยู่ 

จี. ข้อผูกพันใด ๆ ตามล้าดับความส้าคัญควรมีการตรวจสอบและทบทวน หรือ มีข้อผูกพันเพ่ิมเติมที่
รวมอยู่ภายใตข้อบเขตของ CMS  

เฮส. ข้อเสนอแนะส้าหรับการด้าเนินการติดตามอ่ืน ๆ โดยที่ประชุมของภาคี  โดยค้านึงถึงแนวทางตาม
ความเหมาะสมตามที่ก้าหนดไว้ในภาคผนวก 1  

21. เอกสาร pSCR จะถูกส่งต่อไปยังการประชุมของภาคีเพ่ือพิจารณาระหว่างการประชุมสมัยสามัญ 

รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Final SIOFA Compliance Report, fSCR) 

22. ในที่ประชุมของภาคีจะพิจารณาเอกสาร pSCR และความคิดเห็นใด ๆ จาก CCPs ในส่วนที่เกี่ยวข้องของ 
pSCR ที่ประชุมของภาคีจะรับรองรายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (fSCR) ซึ่งต้องใช้
มติ เป็นเอกฉันท์ในการประชุมสามัญตามมาตรา 8 ของความตกลง และกฎข้อ 12 ของขั้นตอน
กระบวนการปฏิบัติ เอกสาร fSCR จะเป็นไปตามแบบฟอร์มที่แสดงในภาคผนวก 3 และรวมถึง: 
เอ. สถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบตามประเด็นการปฏิบัติตามในแต่ละข้อที่ระบุไว้ในเอกสาร pSCR 

และการด้าเนินการโต้ตอบ / การติดตามผลใด ๆ ที่จ้าเป็นตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ในภาคผนวก 1 
บี. การติดตามผลใดๆ หรือข้อเสนอที่จะด้าเนินการ โดย CCP ที่เก่ียวข้อง 
ซี. อุปสรรคทางด้านเทคนิคในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงความคลุมเครือใด ๆ ในการมาตรการ 
ดี. ข้อเสนอเฉพาะส้าหรับการแก้ปัญหาด้านศักยภาพในการด้าเนินการที่ได้ระบุในรายงานการปฏิบัติตาม 
อี. หากมีข้อแนะน้าเพ่ือแก้ไขมาตรการการอนุรักษ์และการจัดการที่กล่าวในเอกสาร pSCR และผลการ

พิจารณาโดยที่ประชุมของภาคีเกี่ยวกับค้าแนะน้าดังกล่าว 
เอฟ. ในกรณีที่มีข้อผูกพันเพ่ิมเติมใด ๆ ที่จะรวมอยู่ในขอบเขตของ CMS ที่จะต้องตรวจสอบและทบทวน 

ต้องแนะน้าไว้รายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และผลของการประชุมของภาคีที่ได้พิจารณา
ข้อเสนอแนะดังกล่าว 

จี. เอกสาร fSCR ต้องบันทึกการตอบสนองของที่ประชุมภาคีต่อค้าแนะน้าใด ๆ ที่จะมีการพิจารณาต่อไป
ใน pSCR 

บทบัญญัติทั่วไป 

23. การจัดเตรียม การเผยแพร่ และข้ออภิปรายของข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกิดขึ้นจาก CMS ต้อง
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้ันตอนปฏิบัติของ SIOFA ที่เก่ียวข้องกับการใช้ข้อมูลและความโปร่งใส ดังนั้น: 
เอ. รายงานการด้าเนินการ ร่างรายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และรายงานฉบับชั่วคราวเรื่องการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบจะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็น "ข้อมูลโดเมนสาธารณะ" 
บี. ตามที่กล่าวในวรรคย่อย (เอ) ร่างรายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และรายงานฉบับชั่วคราวเรื่อง 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบต้องมีการหารือในเซสชั่นเปิดของคณะกรรมาธิการก้ากับการปฏิบัติตาม
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กฎระเบียบและการประชุมของภาคี ตามล้าดับ เว้นแต่จะมีการพิจารณาตัดสินตามกฎข้อ 20 (1)  
ของกฎระเบียบและข้ันตอนการปฏิบัติ คือให้มีการหารือในประเด็นนั้นในเซสชั่นปิด 

ซี. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะถูกรวมเข้าในภาคผนวกในรายงานการประชุม
สามัญของภาคีในส่วนที่เก่ียวข้อง 

24. ตามมาตรา 8 ของความตกลง และกฎข้อ 12 ของกฎระเบียบของขั้นตอน การประเมินการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของ CCP แต่ละฝ่ายจะถูกตัดสินโดยฉันทามติ ส่วนเอกสาร pSCR และ / หรือ fSCR จะ
สะท้อนให้เห็นถึงการตัดสินใจของคณะกรรมาธิการก้ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ / หรือการ
ประชุมของภาคีตามความเหมาะสม และตามมุมมองที่เห็นแตกต่างกันของ CCPs ในระหว่างการอภิปราย
ของรายงานเหล่านั้น 

25. ไม่มีอะไรในมาตรการอนุรักษ์และการจัดการนี้ที่จะส่งผลกระทบต่อการน้าเอาบทความการตัดสินใจใน
มาตรา 8 ของความตกลงนี้ไปใช้ 

26. แม้จะมวีรรค 25 CCPs จะต้องยอมรับที่จะแก้ไขในประเด็นใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้ CMS นี้ 
27. ก่อนการประชุมสามัญภาคีปี 2562 ส้านักเลขาธิการจะต้อง: 

เอ. จัดท้าตารางสรุปข้อผูกพันและมาตรการอนุรักษ์และการจัดการทั้งหมดที่มีอยู่ในความตกลงที่ CCPs 
ต้องปฏิบัติตาม ตารางนี้จะแสดงข้อมูลเท่าที่มีให้ส้านักเลขาธิการผ่านมาตรการอนุรักษ์และการจัดการ
ต่าง ๆ และข้อก้าหนดการรายงานอื่น ๆ ที่สามารถใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติตาม และระบุหัวข้อใด 
ๆ ที่จ้าเป็นต้องใช้ข้อมูลเพ่ิมเติมและเพียงพอเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของ CMS นี้ 

บี. จัดท้าแบบฟอร์มบนเว็บไซด์ที่สามารถบรรจุข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ส่งมาจาก CCP ในช่วงก่อนมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมในปีต่อ ๆ มาหากมีความจ้าเป็น 

การทบทวน 

28. มาตรการอนุรักษ์และการจัดการนี้ และประสิทธิภาพในการด้าเนินการตามมาตรการจะมีการทบทวนในที่
ประชุมสามัญของภาคีในปี 2564 
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ภาคผนวก 1 

หมวดหมู่ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

1. ตามวัตถุประสงค์ของมาตรการอนุรักษ์และการจัดการนี้ “สถานะของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ” 
หมายถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ CCP ภายใต้ข้อผูกพันในความตกลงหรือมาตรการอนุรักษ์และ 
การจัดการของ SIOFA  ส่วน‘กฎเกณฑ์’ นั้นให้ค้าแนะน้าแก่ CCPs คณะกรรมาธิการก้ากับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และที่ประชุมของภาคี เกี่ยวกับวิธีการก้าหนดสถานะการปฏิบัติที่ควรได้รับมอบหมายในแง่
ของประเด็นปัญหาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การกระท้าและการโต้ตอบดังกล่าว โดยค้านึงถึงการ
ตอบสนองของ CCPs ที่เกี่ยวข้อง และการด้าเนินการแก้ไขเพ่ือแก้ไขประเด็นปัญหาของการปฏิบัติตามที่
ไดร้ะบุไว้ 

2. วิธีการแก้ไขท่ีอาจถูกพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผล สามารถรวมถึง: 
เอ. การทบทวนหรือการชี้แจงประเด็นปัญหา ซึ่งอาจรวมถึงการร้องขอข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขช่องโหว่ของ

ข้อมูล การชี้แจงข้อมูลที่มีอยู่ การระบุค้าถามเพ่ือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม หรือหาค้าอธิบายของประเด็น
ปัญหาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในระยะเวลาที่ก้าหนด 

บี. การร้องขอให้ CCP ที่เกี่ยวข้องยุติการละเลยและไม่ปฏิบัติตามข้อก้าหนด โดยทั่วไปหรือเฉพาะเจาะจง 
และก้าหนดให้มีกรอบเวลาที่ชัดเจนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และแสดงข้อมูลให้เห็นถึง 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก้าหนดนั้นต่อที่ประชุมของภาคี 

ซี. ความร่วมมือและการเพ่ิมศักยภาพเพ่ือยกประเด็นเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งเป็นได้ว่า 
รัฐดังกล่าวไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะท้าให้เชื่อมั่นว่าสามารถปฏิบัติตามมาตรการของ SIOFA ได ้

ดี. การโต้ตอบเชิงสถาบันเพ่ือให้การยับยั้งที่มีประสิทธิภาพส้าหรับการไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ 
ตัวอย่างเช่น จ้ากัดการเข้าถึงทรัพยากรการประมงจนกว่าจะมีการแก้ปัญหาเป็นที่น่าพอใจของ 
ทีป่ระชุมภาคี ค้าแนะน้าดังกล่าวจะค้านึงถึงการตอบสนองของ CCP ที่เก่ียวข้อง 
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สถานะของการปฏิบตัิ
ตามกฎระเบยีบ 

กฎเกณฑ ์ การติดตามผล / การตอบสนอง 

ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

จะถูกจัดประเมินผลสถานะการปฏิบัติตามเช่นนี้ 
ก็ต่อเมื่อได้ทบทวนแล้วพบว่า ไมม่ปีัญหาด้าน
การปฏิบัตติามกฎระเบียบตามข้อผูกพันท่ี
เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ได้ด้าเนินการภายใน
ก้าหนดเวลา มีการส่งข้อมูลที่ร้องขอทั้งหมดใน
รูปแบบที่เหมาะสมและ / หรือมีการสอบสวนใน
เรื่องการละเมดิที่ถูกกล่าวหาตามความเหมาะสม 

ไม่มีความจ้าเป็นต้องด้าเนินการตดิตาม 

ไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

จะถูกจัดประเมินผลสถานการณ์ปฏิบัติตาม
เช่นนี้ ในกรณี ได้แก:่ 
เอ) ข้อมูลที่ได้น้าส่งหรือรายงานไม่สมบรูณ์ ไม่

ถูกต้อง ไม่ถูกแบบฟอร์ม หรือข้อมลูไม่
เพียงพอ อาจเป็นกรณีที่การตอบสนองไม่
เพียงพอต่อ CCR ซึง่อาจท้าให้ประสิทธิภาพ
ของ CMS ลดลง 

บี) ไม่สามารถส่งรายงาน หรือไม่ไดส้่งภายเวลาที่
ก้าหนด 

ซี) ไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดของข้อผูกพันใน
ความตกลง SIOFA  รวมถึงไม่การด้าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด แต่ไมเ่ข้าข่ายของ 
“ไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบอยา่งวิกฤต” 

ดี) มีการกระท้าใด ๆ หรือเป็นการละเมิดข้อ
ผูกพันท่ีเกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบว่าหาก CCP ที่เกี่ยวข้องได้
ด้าเนินการตามความเหมาะสมแลว้ และ/หรือ 
หากจ้าเป็นต้องมีการด้าเนินการ 
 
หากจ้าเป็น ท่ีประชุมของภาคีอาจให้
ค้าแนะน้าเรื่องด้าเนินการใด ๆ เพือ่การ
ตอบสนองและแกไ้ขการไม่ปฏิบัตติาม และ/
หรือ ปรับปรุงการปฏิบัตติามกฎระเบียบตาม
ข้อผูกพันท่ีเกี่ยวข้อง ที่ประชุมของภาคีอาจ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
หรือช่วยเพิ่มศักยภาพที่ต้องการ โดยให้ CCP 
ส่งรายงานการติดตามผลก่อนหน้าที่จะมีการ
ประชุมสามัญของภาคี โดยให้ CCP ที่
เกี่ยวข้องต้องด้าเนินการแกไ้ขประเด็นปัญหาที่
ระบุไวภ้ายในระยะเวลาการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบต่อไป 

ไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่าง
วิกฤต 

จะถูกจัดประเมินผลสถานะการปฏิบัติตามเช่นนี้
ในกรณี ได้แก่: 
เอ) มีส่วนเกี่ยวข้องในการท้าประมงในพ้ืนท่ีห้าม

ท้าการประมง 
บี) มีการไม่ปฏิบัตติามกฎระเบียบซ้้าอีกเป็นปีที่

สองติดต่อกัน 
ซี) ได้รับการประเมินว่าละเลยในการปฏิบัตติาม

ค้าแนะน้าของ CMS ที่ผ่านมา ซึ่งค้าแนะน้า
นั้นได้ผา่นการรับรองโดยที่ประชุมของภาคี 
เป็นเวลาสองปีหรือว่ามากกว่าอยา่งต่อเนื่อง
ที่มีการประเมิน  

 

ให้ท่ีประชุมภาครีะบสุิ่งที่ต้องแก้ไข หรือการ
กระท้าเพื่อติดตามผล ท้ังนี้เพื่อยกประเด็น
ดังกล่าวให้เป็นตัวอย่างของการไมป่ฏิบัติตาม
อย่างวิกฤต โดยค้านึงถึงวรรค 2 ของ
ภาคผนวกนี้ โดยให้ CCP ท้ารายงานการ
กระท้าเพื่อติดตามผลส่งก่อนล่วงหน้าที่จะมี
การประชุมสมัยสามัญของคณะกรรมาธิการ
ก้ากับการปฏิบตัิตาม หรือที่ประชมุของภาคี 
ตามความเหมาะสม 
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ดี) ได้ถูกประเมินผลว่าละเลยที่จะปฏิบัติตาม
กฎระเบียบซ้้าอีกในเรื่องข้อผูกพันอีกในช่วง
สองปีหรือมากกว่า ตามที่มีการประเมิน 

อี) ท้าการประมงเกินขีดจ้ากัดการจับสัตว์น้้า 
ตามที่ก้าหนดไว้ในวรรค 9 (1) ของ CMM 
2018/01 หรือเกินขีดจ้ากัดอื่น ๆ ที่ก้าหนด
โดยการประชุมของภาค ี

เอฟ) ละเลยในการจัดท้า CCR ประจ้าปีตามที่
ก้าหนดในมาตรา 10 (2) หรือรายงาน
แห่งชาติตามวรรค 9 ของ CMM 2018/02 

ไม่มีการประเมิน จะถูกจัดประเมินผลสถานะการปฏิบัติตามเช่นนี้
จะใช้ในกรณีที่มีความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติ
ตามข้อผูกพันที่ เกี่ ยวข้อง หรือมี อุปสรรค
ทางด้านเทคนิคต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

การประชุมของภาคีจะทบทวนข้อผูกพัน การ
ช้ีแจงข้ อผู กพั นถ้ าจ้ า เป็ น  ก าร เพิ่ ม เติ ม
บทบัญญ้ติที่เกี่ยวข้อง  

ไม่มีสถานะการฏิบัติ
ตาม 

จะถูกจัดประเมินผลสถานะการปฏิบัติตามเช่นนี้
จะใช้ส้าหรับกรณีฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภั ยของเรือ  และบน เรือ  หรือความ
ปลอดภัยของชีวิตทางทะเล ซึ่งส่งผลให้เกิด
ปัญหาการปฏิบัติตาม 

ไม่ต้องติดตามผล 
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ภาคผนวก 2 

แบบฟอร์มส้าหรับรายงานฉบับร่างเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

1. ระยะเวลาประเมินการปฏิบัติตามฯ : [ปี] 
2. มาตรการอนุรักษ์และการจัดการ (CMMs) ที่ได้ประเมินตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการนี้ (CMM): [มาตรการอนุรักษ์และการจัดการทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้อยู่] 
3. วัตถุประสงค์ที่จะเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงมาตรการอนุรักษ์และการจัดการ (CMMs) ที่มีอยู่ 

เอ. (ตัวอย่าง) CMM 20XX/XX 
4. ข้อผูกพันตามล้าดับความส้าคัญที่จะมีการตรวจสอบและทบทวน 

เอ. (ถ้ามีรายชื่อ) 
5. ข้อผูกพันเพ่ิมเติมที่จะน้ารวมเข้าไว้ด้วยกันภายใต้ขอบเขตของรูปแบบการตรวจสอบการปฏิบัติตาม (Compliance Monitoring Scheme, CMS) 

เอ. (ถ้ามีรายชื่อ) 
แบบการประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยคณะกรรมาธิการ 

[CMM 20XX/XX ชื่อของมาตรการอนุรักษ์และการจัดการ] 

CCP ข้อผูกพัน (รูปภาพ จ้านวน
CMM ค้าอธิบายสรุป) 

สถานะท่ีถูกประเมินระหว่าง 
20XX-20YY [ปีที่ผ่านมา]  

สถานะในปัจจุบันท่ีถูก
ประเมิน2ระหว่าง 20YY-
20ZZ และข้อมูลสนบัสนุน 

สถานะท่ีถูกประเมินในปี
ปัจจุบัน 20YY-20ZZ 
[สถานะ] [หมวดหมู]่ 

การติดตามผล หรือการแกไ้ข
ที่ถูกเสนอเพื่อให้ด้าเนินการ 

      

 
2 ถึงรูปแบบของของการละเมิดหรือการด้าเนินการใด ๆ ของ CCP ให้ระบุอุปสรรคในการด้าเนินการ เช่น ปัญหาเร่ืองขาดศักยภาพในการด้าเนินงาน อุปสรรคทางเทคนิคต่อการปฏิบัติตาม 
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ภาคผนวก 3 

แบบฟอร์มส้าหรับรายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

1. ระยะเวลาประเมินการปฏิบัติตามฯ : [ปี] 
2. มาตรการอนุรักษ์และการจัดการ (CMMs) ที่ได้ประเมินตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการนี้ (CMM): [มาตรการอนุรักษ์และการจัดการทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้อยู่] 
3. ระบอุปสรรคทางด้านเทคนิคในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

เอ. (ถ้ามีรายชื่อ) 
4. ข้อเพ่ิมเติมส้าหรับมาตรการอนุรักษ์และการจัดการ (CMMs) ที่มีอยู่ 

เอ. (ตัวอย่าง) CMM 20XX/XX 
5. ข้อผูกพันตามล้าดับความส้าคัญที่จะมีการตรวจสอบและทบทวน 

เอ. (ถ้ามีรายชื่อ) 
6. ข้อผูกพันเพ่ิมเติมที่จะน้ารวมเข้าไว้ด้วยกันภายใต้ขอบเขตของรูปแบบการตรวจสอบการปฏิบัติตาม (Compliance Monitoring Scheme, CMS) 

เอ. (ถ้ามีรายชื่อ) 
7. การตอบสนองต่อผลการประเมินสถานะของการปฏิบัติตามที่ได้ประเมินโดยคณะกรรมาธิการก้ากับการปฏิบัติตาม 
8. ข้อเสนอแนะเฉพาะกิจส้าหรับยกประเด็นเรื่องขีดความสามารถ 
[CMM 20XX/XX ชื่อของมาตรการอนุรักษ์และการจัดการ] 
CCP ข้อผูกพัน (รูปภาพ จ้านวน 

CMM ค้าอธิบายสรุป) 
สถานะท่ีถูกประเมินระหว่าง 
20XX-20YY [ปีที่ผ่านมา]  

สถานะในปัจจุบันท่ีถูก

ประเมิน3ระหว่าง 20YY-
20ZZ และข้อมูลสนบัสนุน 

สถานะท่ีถูกประเมินในปี
ปัจจุบัน 20YY-20ZZ 
[สถานะ] [หมวดหมู]่ 

การติดตามผล หรือการแกไ้ข
ที่ถูกเสนอเพื่อให้ด้าเนินการ 

      

 

3 ถึงรูปแบบของของการละเมิดหรือการด้าเนินการใด ๆ ของ CCP ให้ระบุอุปสรรคในการด้าเนินการ เช่น ปัญหาเร่ืองขาดศักยภาพในการด้าเนินงาน อุปสรรคทางเทคนิคต่อการปฏิบัติตามฯ
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CMM 2019/10 
มาตรการด้านการอนุรักษ์และจัดการส้าหรับตรวจสอบการท้าประมงในเขต SIOFA  

(การตรวจสอบ) 

การประชุมของภาคีความตกลงว่าด้วยการท้าประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ 

ค านึงถึง มาตรา 6 (1) (เฮช) ของความตกลงนี้ ร้องขอให้ที่ประชุมภาคีจัดท้าหลักเกณฑ์และขั้นตอนเพ่ือใช้ในการติดตาม 
ควบคุม และเฝ้าระวังกิจกรรมการท้าประมง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านการอนุรักษ์และจัดการที่เห็นชอบโดยที่
ประชุมภาคี รวมถึงการจัดท้าระบบการตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์กิจกรรมการท้าประมงตามความเหมาะสม 

ให้ความสนใจ มาตรา 18 (3) (อี) ของความตกลงฯ ในการใช้บทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล ฉบับวันที่ 10 ธันวาคม 2525 เกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าชนิดที่อยู่ระหว่างเขตทางทะเล
และที่อพยพย้ายถิ่นไกล (UNFSA) ซึ่งระบุถึงหน้าที่ของรัฐเจ้าของธงในการใช้มาตรการในการตรวจสอบ การบันทึก 
และการรายงานต้าแหน่งเรืออย่างทันท่วงที การจับสัตว์น้้าทั้งชนิดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและที่มิใช่เป้าหมายการลงแรง
ประมง และข้อมูลการท้าประมงท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 

ลงบันทึก มาตรา 18 (3) (เอฟ) และ (เฮช) ของ UNFSA ที่เก่ียวกับระเบียบว่าด้วยการขนถ่ายสัตว์น้้าในทะเลหลวง 

ตระหนักว่า การขนถ่ายสัตว์น้้าในทะเลเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันโดยสากล แต่ขาดการควบคุมและการไม่มีรายงานการขน
ถ่ายสัตว์น้้าที่จับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจับสัตว์น้้าที่จับได้ในเขตทะเลหลวง ก่อให้เกิดความผิดพลาดต่อการ
รายงานผลการจับและสภาวะประชากรสัตว์น้้า และยังเป็นการสนับสนุนการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม (การท้าประมง IUU) ในเขต SIOFA  

ที่ประชุมภาคีมีมติยอมรับ มาตรการด้านการอนุรักษ์และจัดการโดยใช้มาตรการต่อไปนี้ โดยเป็นไปตามมาตรา 6 
ของความตกลงนี้ 

ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการท้าประมง 

1.   แต่ละภาคีของความตกลง (Contracting Party – CP) ภาคีที่ไม่ใช่สมาชิกแต่ให้ความร่วมมือในความตกลง 
(Cooperating non-Contracting Party – CNCP) และนิติบุคคลที่เข้าร่วมท้าประมงในความตกลง (Participating 
Fishing Entity – PFE) จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรือของตนมีสมุดบันทึกการท้าประมงอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Fishing Logbook) หรือมีสมุดบันทึกการประมงที่บันทึกข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเพ่ือการน้าส่งข้อมูลตามข้อก้าหนด
ของ CMM 2019/02 โดยบันทึกตามล้าดับของหน้าในสมุดอย่างต่อเนื่อง 
2.   แต่ละประเทศสมาชิก (CCP) จะให้ความมั่นใจในเรื่องต่อไปนี้ 
 (เอ)  เรือที่ชักธงของตน ได้ส่งข้อมูลสมุดบันทึกการท้าประมงให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน นับจาก
วันสิ้นสุดของเที่ยวเรือที่ออกไปท้าประมงในเขต SIOFA   
 (บี)  ข้อมูลที่อ้างถึงในวรรคย่อย (เอ) ที่ถูกส่งไปนั้น เป็นไปตามรูปแบบที่ก้าหนดไว้ใน CMM 2019/02 และมี
การเก็บรักษาข้อมูลตามที่ก้าหนดใน CMM 2016/03 
 (ซี) ปริมาณการจับสัตว์น้้าที่บันทึกลงในสมุดนั้นตรงกับกับปริมาณที่จับได้จริงบนเรือ 
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3.   แต่ละประเทศสมาชิก (CCP) จะให้ร่วมมือเมื่อมีการร้องขอที่มีเหตุผลจากประเทศสมาชิก (CCPs) อ่ืน ๆ ที่ต้องการ
ข้อมูลใด ๆ ในสมุดบันทึกการท้าประมงย้อนหลังได้ 12 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะน้าข้อมูลนั้นไปใช้ในการควบคุม 

ระบบติดตามเรือ (VMS) 

4.   แต่ละประเทศสมาชิก (CCP) จะให้ความมั่นใจว่า เรือทั้งหมดที่ชักธงของตนที่ท้าประมงในเขต SIOFA มีการติดตั้ง
ระบบการติดต่อสื่อสารอัตโนมัติ (Automatic Location Communicator – ALC) เพ่ือสามารถรายงานจากเรือไปยัง
พนักงานเจ้าหน้าที่ได ้
5.   แต่ละประเทศสมาชิก (CCP) จะให้ความมั่นใจว่า ระบบ ALC บนเรือที่ชักธงของตนสามารถใช้ได้ตลอดเวลาใน
ขณะที่อยู่ในเขต SIOFA  
6.   แต่ละประเทศสมาชิก (CCP) จะพัฒนา ใช้งาน และปรับปรุงระบบการรายงานข้อมูลต่างๆ จากเรือของตนขณะที่
เรืออยู่ในเขต SIOFA เพ่ือคงไว้ซึ่งการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับต้าแหน่งเรือทั้งหมดที่รายงานผ่าน VMS และสมุดบันทึก
การท้าประมง ข้อมูลนี้สามารถน้าไปใช้ในการจัดท้าเอกสารเกี่ยวกับการท้าประมงในเขต SIOFA และเพ่ือการ
ตรวจสอบข้อมูลต้าแหน่งของเรือท่ีได้รับจากเรือเหล่านั้น 
7.   แต่ละประเทศสมาชิก (CCP) ควรร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูล VMS หากมีการร้องขอจากประเทศสมาชิกอ่ืน 
ๆ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมลาดตระเวนหรือการเฝ้าระวัง ทั้งนี้  ประเทศสมาชิกจะไม่น้าข้อมูลที่ ได้รับ ไปใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืน 
8.   ประเทศสมาชิก (CCP) จะให้ความมั่นใจว่า 
การรายงานต้าแหน่ง VMS ของเรือ จะต้องมีการรายงานอย่างน้อยทุก ๆ 2 ชั่วโมง จากเรือแต่ละล้าที่ชักธงของตนที่
อยู่ในบันทึกรายชื่อเรือท่ีได้รับอนุญาตของ SIOFA ในขณะที่ท้าการประมงในพื้นที่ความตกลง 
 (เอ)  ภายใต้สภาวะปกติการเดินเรือโดยใช้ดาวเทียม ต้าแหน่งเรือที่รายงานจะมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 100 เมตร 
 (บ)ี  การรายงานต้าแหน่งของเรือด้วย VMS จะต้องมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

หัวข้อ ข้อมูล หมายเหตุ 

ข้อมูลเรือ คงท่ี ตัวอย่างเช่น FAO 3 อัลฟ่า หรือ 2 อัลฟ่า รหัสประเทศ 

  ตามด้วยหมายเลขจดทะเบียนของเรือ 

รายละเอียดกิจกรรม ละติจูด ต้าแหน่งละติจูด (บอกองศาเป็นจุดทศนิยม ละเอียดใกล้ 0.01 องศา) 

 ลองจิจูด ต้าแหน่งลองจิจูด (บอกองศาเป็นจุดทศนิยม ละเอียดใกล้ 0.01 องศา) 

ข้อความ วันที่ วันที่ต้าแหน่ง (เวลาสากลเชิงพิกัด UTC) 

 เวลา เวลาต้าแหน่ง (เวลาสากลเชิงพิกัด UTC) 

 ความเร็ว ความเร็วเรือ ณ เวลาที่ต้าแหน่งนั้น ๆ (น๊อต) 

 ทิศหัวเรือ ทิศหัวเรือ ณ เวลาที่ต้าแหน่งนั้น ๆ (องศา) 
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 (ซี) เรือของตนจะไม่เข้าไปท้าการประมงในเขต SIOFA ในขณะที่ระบบ ALC มีข้อบกพร่อง 

9.   ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดทางด้านเทคนิค หรือเรือท่ีไม่ได้ใช้ ALC ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(เอ) อุปกรณ์จะต้องได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ภายใน 1 เดือน ถ้าเกินจากระยะเวลาดังกล่าว เรือจะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกเดินทางใหม่หาก ALC ยังมีข้อบกพร่อง และหากเป็นเที่ยวเรือที่ใช้เวลานานมากกว่า 1 
เดือน ก็ต้องรีบด้าเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท้าได้หลังจากที่เรือเข้าสู่ท่าเรือ หากไม่มี
การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ภายใน 90 วัน ประเทศสมาชิกจะต้องสั่งให้เรือล้าดังกล่าวยุติการจับปลา เก็บ
เครื่องมือประมงทั้งหมดและเดินทางเข้าท่าทันทีเพ่ือด้าเนินการซ่อมแซม และเรือล้านั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้
ออกการเดินทางครั้งใหม่หาก ALC ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 
(บี) นายเรือของเรือประมงล้านั้น จะต้องสื่อสารกับศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและติดตามการท้าประมง (Fishery 
Monitoring Center – FMC) อย่างน้อยทุก 4 ชั่วโมง ด้วยการสื่อสารวิธีอ่ืน (เช่นอีเมล โทรสาร ข้อความทาง
โทรศัพท์ หรือวิทยุ) และต้องแจ้งข้อมูลที่ก้าหนดไว้ในวรรค 8 (บี) 

10.   แต่ละประเทศสมาชิก (CCP) จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ALC ที่ติดตั้งบนเรือที่ชักธงของตนนั้นมีความทนทาน 
และมีการก้าหนดค่าไว้เพ่ือป้องกันการป้อนข้อมูลหรือท้าให้ข้อมูลต้าแหน่งเรือเป็นเท็จ และข้อมูลเหล่านั้นต้องไม่สามารถ
เขียนใหม่ได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีแมนนวลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอ่ืน ๆ ดังนั้น ALC จะต้อง  
 (เอ) ติดตั้งอยู่ในระบบที่มีความปลอดภัยสูงสุด (sealed unit) 

 (บี)  มีระบบป้องกันที่มีความปลอดภัยสูงสุดที่อย่างเป็นทางการ (หรือโดยวิธีแบบกลไก) ในรูปแบบที่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่า มีใครเข้ามาในระบบหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือไม ่
11.   แต่ประเทศสมาชิก (CCP) ที่ชักธงเรือ จะต้องท้าให้มั่นใจว่าการรายงาน VMS และข้อความที่ส่งให้ส้านัก
เลขาธิการจะเป็นไปตามรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลของ CMM 2019/02  
12.   รายงาน VMS ที่ส่งตามวรรค 11 จะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลสาธารณะตามวัตถุประสงค์ของ CMM 2016/03 ขั้นตอน
ส้าหรับการป้องกันของการบันทึกข้อมูลที่อธิบายไว้ใน CMM 2016/03 ควรจะเหมือนกับการใช้ข้อมูล VMS ทั้งหมดที่
จัดท้าโดยส้านักเลขาธิการ 
13.   เพ่ือให้สามารถติดตามการเคลื่อนที่ของเรือประมงที่ได้รับอนุญาตจาก CCPs ที่ท้าประมงในพ้ืนที่ความตกลงได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือสนับสนุนการด้าเนินงานของมาตรการอนุรักษ์และการจัดการของ SIOFA, 
ที่ประชุม MOP จะต้องพัฒนาข้อก้าหนดและเสนอหลักเกณฑ์และขั้นตอน(rule and procedures) ส้าหรับการจัดตั้ง 
VMS ของ SIOFA เพ่ือน้าไปพิจารณาโดยที่ประชุม MOP ไม่ช้ากว่าการประชุมสามัญในปี 2020  

การรายงานเข้า – ออก 

14.   ภาคีสมาชิก (CCPs) จะต้องก้าหนดให้เรือของตน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแจ้งส้านักเลขาธิการผ่านทางอีเมล์
หรือวิธีการอ่ืนภายใน 24 ชม. ตามรูปแบบ Annex I ในแต่ละการเข้าหรือออกจากพ้ืนที่ความตกลงของเรือที่ได้รับ
อนุญาตให้ท้าประมงสัตว์น้้าที่อยู่ภายใต้ในการจัดการของ SIOFA ตาม CMM 2019/07 

ระบบเฉพาะกาลส้าหรับการขนถ่ายสัตว์น้้าในทะเล 
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15.   แต่ละประเทศสมาชิก (CCP) จะให้ความมั่นใจว่า เรือที่ชักธงของตนจะมีการขนถ่ายสัตว์น้้ากลางทะเลเฉพาะกับ
เรือท่ีจดทะเบียนอยู่ในระบบของ SIOFA เท่านั้น 
16.   แต่ละประเทศสมาชิก (CCP) จะให้ความมั่นใจว่า เรือที่ชักธงรัฐของตนที่ท้าการขนถ่ายสัตว์น้้ากลางทะเล 
ด้าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (เอ) เรือจะแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ของช่วงเวลา 14 วัน ที่ได้ก้าหนดให้
มีการขนถ่ายสัตว์น้้า 
 (บี) เรือจะแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ในเรื่องเวลาโดยประมาณที่จะท้าการขนถ่ายสัตว์น้้าในทะเล 
 (ซี) การแจ้งข้อมูลในวรรค (เอ) และ (บี) จะต้องรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขนถ่ายสัตว์น้้ากลางทะเล 
ตามประกาศขนถ่ายสัตว์น้้า (Transshipment Notification) ใน Annex II 
 (ดี) พนักงานเจ้าหน้าที่ของตนจะส่งข้อมูลตามวรรค (เอ) และ (บี) ไปยังส้านักเลขาธิการโดยไม่ชักช้า 
 (อี) ผู้สังเกตการณ์ที่เป็นกลาง มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และได้รับอนุญาตให้อยู่บนเรือ ทั้งเรือที่จะรับสัตว์น้้า
หรือเรือที่จะโหลดสัตว์น้้าให้ จะต้องตรวจสอบการขนถ่ายและท้าบันทึกข้อมูลการขนถ่ายสัตว์น้้า (Transshipment 
Logsheet) ในขอบเขตที่เป็นไปได้ ตามที่ได้ก้าหนดไว้ใน Annex III ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณและชนิดของสัตว์น้้าที่มี
การขนถ่ายฯ (ชนิดพันธุ์ / รหัสกลุ่ม / ชื่อทางวิทยาศาสตร์ตาม FAO)  

(เอฟ) ให้ผู้สังเกตการณ์ในวรรคย่อย (อี) ต้องส่งส้าเนาบันทึกข้อมูลการขนถ่ายสัตว์น้้า (Transshipment 
Logsheet) ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของเรือท่ีตนท้าการสังเกตการณ์อยู่ 

(จี) พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลการสังเกตการณ์ในบันทึกข้อมูลการขนถ่ายสัตว์น้้าที่อ้างถึงในวรรคย่อย 
(เอฟ) ไปยังส้านักเลขาธิการไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้สังเกตการณ์ขึ้นท่าเรือ 

(เฮช) เรือจะแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงานทั้งหมดแก่ผู้มีอ้านาจของตน ตามที่ระบุในเอกสารแจ้งการ  
ขนถ่ายสัตว์น้้า (Transshipment Declaration) ตามแบบที่แสดงใน Annex IV ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการขนถ่าย 
17.   แต่ละประเทศสมาชิก (CCPs) จะให้ความมั่นใจว่าเรือที่ชักธงของตนที่ได้เติมน้้ามัน เปลี่ยนลูกเรือ เปลี่ยน
เครื่องมือประมง หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรือที่ถ่ายให้หรือเป็นเรือที่รับ ซึ่งเรือหนึ่งหรือทั้งสองล้าที่เกี่ยวข้องหรือ
มีเจตนาที่จะท้าการประมงในเขต SIOFA ระหว่างเที่ยวเรือนั้น (ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน) จะต้องด้าเนินการดังต่อไปนี้  
 (เอ) เรือนั้นจะต้องแจ้งแผนการขนถ่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง  

 (บี) การแจ้งจะต้องรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่าย ตามประกาศการขนถ่าย (Transfer Notification) 
ที่ระบุใน Annex V 

 (ซี) พนักงานเจ้าหน้าที่นั้น จะต้องส่งข้อมูลการแจ้งนี้ไปยังส้านักเลขาธิการโดยไม่ช้า 
 (ดี) เรือจะแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงานทั้งหมดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่ระบุใน ใบแสดงการขนถ่าย 

(Transfer Declaration) ตาม Annex VI ภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังการขนถ่าย 
18.   ส้านักเลขาธิการจะเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดภายใต้ วรรค 16 และ 17 บนเว็บไซต์ SIOFA โดยเร็วที่สุด โดยจะจัด
วางไว้ในส่วนที่ปลอดภัย 
19.   แต่ละประเทศสมาชิก (CCP) จะให้ความมั่นใจว่าเรือที่ชักธงของตนที่เกี่ยวข้องในการขนถ่ายสัตว์น้้าหรือขนถ่าย
กลางทะเล ได้ด้าเนินการตามมาตรการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามวรรค 16 และ 17 

การติดตามการขนถ่ายสัตว์น้้าที่ท่าเทียบเรือ 
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20.   แต่ละประเทศสมาชิก (CCP) จะให้ความมั่นใจว่า เรือชักธงของตนที่บรรทุกสัตว์น้้าจะต้องท้าการขนถ่ายสัตว์น้้า
ที่ท่าเทียบเรือ หลังจากท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอ้านาจของรัฐเจ้าของท่าแล้วเท่านั้น 
21.   ในการขนถ่ายสัตว์น้้าที่ท่าเรือในแต่ละครั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ของประเทศภาคีสมาชิก (CCP) ของเรือที่จะขน
ถ่ายนั้น จะต้องแจ้งข้อมูลต่อไปนี้ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 24 ชั่วโมง โดยแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจ้าของท่า และแจ้งต่อพนักงานรัฐเจ้าของเรือท่ีรับสัตว์น้้านั้นไป (หากทราบ) 
 (เอ)  วัน เวลา และชื่อท่าเรือ 
 (บี) ชื่อเรือ และชื่อรัฐเจ้าของธงเรือ ที่ขนถ่ายสัตว์น้้าขึ้นจากเรือ 
 (ซี) ชื่อเรือ และชื่อรัฐเจ้าของธงเรือ ที่รับสัตว์น้้านั้นลงเรือ (หากทราบ) 
 (ดี) น้้าหนักของสัตว์น้้า (กิโลกรัม) ที่ขนถ่าย โดยแยกตามชนิดของสัตว์น้้า (ชนิดพันธุ์ใช้ตาม FAO/รหัส

กลุ่ม/ชื่อวิทยาศาสตร์) 
22.   ในกรณีที่สามารถปฏิบัติได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของประเทศสมาชิก (CCP) ของเรือที่รับสัตว์น้้าไป ต้องแจ้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าของท่า ในเรื่องปริมาณของสัตว์น้้าบนเรือ 24 ชั่วโมงก่อนการขนถ่าย และแจ้งอีกครั้ง 24 
ชั่วโมง หลังการขนถ่ายเสร็จสิ้น 
23.   ประเทศสมาชิก (CCP) ของเรือที่น้าสัตว์น้้าขึ้นจากเรือ จะต้องส่งใบแสดงการขนถ่ายสัตว์น้้า (Transshipment 
Declaration) ตามรูปแบบที่ก้าหนดใน Annex IV ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าของเรือนั้น และพนักงานเจ้าหน้าที่
ของรัฐเจ้าของท่านั้น ทราบภายใน 24 ชั่วโมง นับจากที่มีการขนถ่าย และส่งส้าเนาให้เรือที่รับสัตว์น้้าด้วย 
24.   ในกรณีที่ เหมาะสม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของประเทศสมาชิก (CCP) ของเรือที่รับสัตว์น้้ า ส่งส้าเนา 
เอกสารแสดงการขนถา่ยสัตว์น้้า (Transshipment Declaration) ภายใน 48 ชั่วโมง ให้กับหน่วยงานรัฐเจ้าของท่านั้น 
ก่อนน้าสัตว์น้้าขึ้นจากเรือ  
25.   แต่ละประเทศสมาชิก (CCP) ทีมี่เรือชักธงตนเกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสัตว์น้้าที่ท่า จะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสม
เพ่ือสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามวรรค 21 ถึง 24 

การรายงานการขนถ่ายสัตว์น้้าและการขนถ่าย 

26.   แต่ละประเทศสมาชิก (CCP) จะส่งข้อมูลประจ้าปีต่อไปนี้ ให้กับส้านักเลขาธิการ ซึ่งจะมีการพิจารณาโดย
คณะกรรมการปฏิบัติตาม เกี่ยวกับการขนถ่ายสัตว์น้้าและการขนส่งในทะเลโดยเรือที่ชักธงรัฐของตน ตามวรรค 15 ถึง 25 

(เอ) วัน เวลา และสถานที่ของการขนถ่ายสัตว์น้้าหรือการขนถ่ายตามที่ระบุไว้ใน CMM 2019/02 (มาตรฐานข้อมูล) 
(บี) ชื่อเรือ ชื่อรัฐเจ้าของธง หมายเลขจดทะเบียน/รหัสเรียกวิทยุ ของเรือขนถ่ายสัตว์น้้าหรือเรือขนถ่าย 
(ซี) น้้าหนักสัตว์น้้ารวมถึงชนิดพันธุ์/ ชื่อกลุ่ม (ชนิดพันธุ์ตาม FAO/รหัสกลุ่ม/ชื่อวิทยาศาสตร์) ของ 

การขนถ่ายสัตว์น้้า 
 (ดี) ประเภทของการขนถ่ายพร้อมค้าอธิบายการขนถ่าย และ 
 (อี) ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
27. จนกว่าจะถึงเวลาที่จะมีมติรับรองแผนติดตามการปฏิบัติตาม ให้เป็นไปตามข้อก้าหนดตามวรรค 26 ข้อมูลที่

เกี่ยวกับกิจกรรมในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมาจะต้องถูกส่งไปยังส้านักเลขาธิการอย่างน้อย 1 เดือน ก่อน
การประชุมสามัญแต่ละครั้งของภาคี 
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ภาคผนวก I 

ค้าขอส้าหรับการแจ้งเข้า – ออก ของเรือ 

 

ข้อมูล  

ชื่อเรือ  

การเข้า หรือ ออก  

หมายเลข IMO, หากมี  

สัญญาณเรียกขาน  

รัฐเจ้าของธงเรือ  

ละติจูด  

ลองจิจูด  

วันที่ วันที่ที่เข้า หรือออก 

เวลา เวลาของการเข้า หรือออก ใน UTC 

กิจกรรมในพ้ืนที่ความตกลง (กิจกรรมที่ตั้งใจส้าหรับ
การเข้าพ้ืนที่ หรือ กิจกรรมที่ท้าก่อนการออกพ้ืนที่) 

การท้าประมง (ชนิดพันธุ์สัตว์น้้า), การขนถ่าย หรือ
การขนถ่ายสัตว์น้้า 

หัวเรือ (ไม่จ้าเป็น) ทิศทางของหัวเรือเม่ือมีการเข้าพ้ืนที่ หรือ ออกจาก
พ้ืนที่ (จาก 0° ถึง 359°) 
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ภาคผนวก II 

SIOFA TRANSSHIPMENT AT SEA NOTIFICATION 

ข้อมูลต่อไปนี้จะต้องจัดท้าให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจของเรือที่ใหแ้ละเรือทีร่บั ทราบล่วงหน้า 7 วันของ 14 วันและ
อีก 24 ชั่วโมงก่อนการขนถ่ายกลางทะเล 

I. รายละเอียดของเรือที่แจ้ง 

เรือทีแ่จ้งเตือน คือ เรือที่ UNLOADING / RECEIVING (นัดหยุดงานตามความเหมาะสม) 

   I. รายละเอียดของ  UNLOADING FISHING VESSEL  

ชื่อเรือ  

เลขที่จดทะเบียนเรือ  

สัญญาณเรียกขาน  

รัฐเจ้าของธงเรือ  

หมายเลข IMO  

ชื่อผู้ควบคุมเรือ และสัญชาติ  

    II. รายละเอียดของ  RECEIVING FISHING VESSEL  

ชื่อเรือ  

เลขจดทะเบียนเรือ  

สัญญาณเรียกขาน  

หมายเลข IMO  

ชื่อผู้ควบคุมเรือ และสัญชาติ  

รายละเอียดของการ TRANSSHIPMENT 

วันที่คาดว่าจะขนถ่ายสัตว์น้้า (UTC)  
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เวลาที่คาดว่าจะขนถ่ายสัตว์น้้า (UTC)  

ต้าแหน่งที่ตั้งโดยประมาณของการขนถ่ายสัตว์น้้า 
(latitude/longitude in decimal degrees, to the 
nearest 0.01 degrees) 

 

ชนิดพันธุ์สัตว์น้้าที่จะขนถ่าย (FAO species/group 
code/scientific name) 

 

ปริมาณที่จะขนถ่าย (กิโลกรัม)   

จ้านวนของหน่วย (กล่อง / ชุด) ที่ต้องการขนถ่าย  

น้้าหนักของหน่วย (กิโลกรัม)  
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ภาคผนวก III 

SIOFA TRANSSHIPMENT AT SEA LOGSHEET 

ผู้สังเกตการณ์จะต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจของเรือ 

I. รายละเอียดของผู้สังเกตการณ ์

ผู้สังเกตการณ์บนเรือให้/เรือรับ (นัดหยุดงานตามความเหมาะสม) 

ชื่อผู้สังเกตการณ์ และวันเกิด  

สัญชาติของผู้สังเกตการณ์  

   I. รายละเอียดของเรือให้ (Unloading fishing vessel) 

ชื่อเรือ  

เลขทะเบียนเรือ  

สัญญาณเรียกขาน  

รัฐเจ้าของธงเรือ  

หมายเลข IMO  

ชื่อผู้ควบคุมเรือ และสัญชาติ  

    II. รายละเอียดของเรือรับ (Receiving fishing vessel) 

ชื่อเรือ  

เลขจดทะเบียนเรือ  

สัญญาณเรียกขาน  

หมายเลข IMO  

ชื่อผู้ควบคุมเรือ และสัญชาติ  

รายละเอียดการขนถ่ายสัตว์น้้า (Transshipment) 

วันที่ขนถ่ายสัตว์น้้า (UTC)  
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เวลาที่ขนถ่ายสัตว์น้้า (UTC)  

ต้าแหน่งที่ตั้งของการขนถ่ายสัตว์น้้า
(latitude/longitude in decimal degrees, to the 
nearest 0.01 degrees) 

 

ชนิดพันธุ์สัตว์น้้าทีข่นถ่าย (FAO species/group 
code/scientific name) 

 

ปริมาณที่ขนถ่าย (กิโลกรัม)   

จ้านวนของหน่วย (กล่อง / ชุด) ที่ต้องการขนถ่าย  

น้้าหนักของหน่วย (กิโลกรัม)  
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ภาคผนวก IV 

การแจง้ขนถ่ายสตัวน์ า้กลางทะเล/ ท่ีทา่เทียบเรอื 

ที่ท่าเทียบเรือ |Y/N__| (ขีดฆ่าตามความเหมาะสม) ช่ือท่าเทียบเรือ |__________| ประเทศของท่าเทียบเรือ  |_________|      

กลางทะเล| Y/N__| (ขีดฆ่าตามความเหมาะสม) ละติจดู/ลองจิจูด   |__________|           

 เรือแจ้ง ขนถ่ายสตัว์น้้า หรือ รับสตัว์น้้า (ใช้เฉพาะการขนถ่ายกลางทะเล) เรือ (ขีดฆ่าตามความเหมาะสม)     

ช่ือเรือที่แจ้ง :        ช่ือเรืออื่น :        

สัญญาณเรียกขานวิทยุของเรือท่ีแจ้ง :     สัญญาณเรียกขานวิทยุของเรืออ่ืน :        

สัญญาณเรียกขานวิทยุของเรือท่ีแจ้ง :     สัญญาณเรียกขานวิทยุของเรืออ่ืน :        

สัญลักษณ์ที่ระบุภายนอกของเรือท่ีแจ้ง :    สัญลักษณ์ที่ระบุภายนอกของเรืออ่ืน :      

ธงของเรือท่ีแจ้ง :     ธงของเรืออ่ืน :      

 เริ่มขนถ่ายสัตว์น้้า วันท่ี/เดือน/ ปี |__|__|  |__|__| |__|__|  จากเวลา |__________|     

สิ้นสุดการขนถ่ายสัตว์น้้า วันท่ี/เดือน/ ปี    |__|__|       |__|__|         |__|__|  ถึงเวลา             |___________|     

ช่ือและวันเกิดผู้ควบคุมเรือที่แจ้ง :                 ลงลายมือช่ือ             

สัตวน์ ้ำที่ขนถำ่ย                  

สายพนัธุ ์(FAO species/รหสักลุม่สตัวน์  า้/ช่ือ
วิทยาศาสตร)์ 

 

รายละเอียดชดุที่ 1:|__________| รายละเอียดชดุที่ 2: |__________| รายละเอียดชดุที่ 3: |__________| 

น า้หนกัทัง้หมด 
(กิโลกรมั) 

 

 

 หมายเลข
หนว่ย 

น า้หนกั ตอ่ 
หนว่ย 

น า้หนกั
ทัง้หมด 

หมายเลข
หนว่ย 

น า้หนกั 
ตอ่ หนว่ย 

น า้หนกั
ทัง้หมด 

หมายเลข
หนว่ย 

น า้หนกั 
ตอ่ หนว่ย 

น า้หนกั
ทัง้หมด 
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ทั้งหมด           

 



 

62 
 

ภาคผนวก V 

SIOFA TRANSFER AT SEA NOTIFICATION 

ข้อมูลต่อไปนี้จะต้องจัดท้าให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจของเรือที่แจ้ง 24 ชั่วโมงก่อนมีการขนถ่ายกลางทะเล 

I. รายละเอียดของเรือที่แจ้ง 

ชื่อเรือ  

เลขทะเบียนเรือ  

สัญญาณเรียกขาน  

รัฐเจ้าของธงเรือ  

หมายเลข IMO  

ชื่อผู้ควบคุมเรือ และสัญชาติ  

    II. รายละเอียดของ  RECEIVING FISHING VESSEL  
ชื่อเรือ  

เลขทะเบียนเรือ  

สัญญาณเรียกขาน  

หมายเลข IMO  

ชื่อผู้ควบคุมเรือ และสัญชาติ  

รายละเอียดของการขนถ่าย (TRANSSFER) 
วันที่คาดว่าจะขนถ่ายสัตว์น้้า (UTC)  

เวลาที่คาดว่าจะขนถ่ายสัตว์น้้า (UTC)  

ต้าแหน่งที่ตั้งโดยประมาณของการขนถ่าย 
(latitude/longitude in decimal degrees, to the 
nearest 0.01 degrees) 
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ประเภทและปริมาณที่รับมา (น้้ามัน (ลิตร), ลูกเรือ 
(จ้านวน), เครื่องมือ (จ้านวน), เสบียง (กิโลกรัม/ตัน/
หน่วย) เป็นต้น) 

 

ประเภทและปริมาณที่ขนให้ (น้้ามัน (ลิตร), ลูกเรือ 
(จ้านวน), เครื่องมือ (จ้านวน), เสบียง เป็นต้น) 
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ภาคผนวก VI 

SIOFA TRANSFER AT SEA DECLARATION 

ข้อมูลต่อไปนี้จะต้องจัดท้าให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจของเรือที่แจ้ง ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนมีการขนถ่ายกลางทะเล 

I. รายละเอียดของเรือท่ีแจ้ง 

ช่ือเรือ  

หมายเลขทะเบียนเรือ  

สัญญาณเรียกขาน  

รัฐเจ้าของธงเรือ  

หมายเลข IMO  

ช่ือผู้ควบคุมเรือ และสัญชาต ิ  

II. รายละเอียดของ  RECEIVING FISHING VESSEL  
ช่ือเรือ  

หมายเลขทะเบียนเรือ  

สัญญาณเรียกขาน  

หมายเลข IMO  

ช่ือผู้ควบคุมเรือ และสัญชาต ิ  

รายละเอียดของการขนถ่าย (TRANSSFER) 
วันท่ีคาดว่าจะขนถ่ายสัตว์น้้า (UTC)  

เวลาที่คาดว่าจะขนถ่ายสัตว์น้้า (UTC)  

ต้าแหน่งท่ีตั้งโดยประมาณของการขนถ่าย (latitude/longitude 
in decimal degrees, to the nearest 0.01 degrees) 

 

ประเภทและปรมิาณที่รบัมา (น้า้มัน (ลิตร), ลกูเรือ (จ้านวน), เครื่องมือ 
(จ้านวน), เสบยีง (กิโลกรมั/ตัน/หน่วย) เป็นตน้) 

 

ประเภทและปริมาณที่ขนให้ (น้้ามนั (ลิตร), ลูกเรือ (จ้านวน), 
เครื่องมือ (จ้านวน), เสบียง เป็นตน้) 
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CMM 2018/091 
มาตรการด้านการอนุรักษ์และจัดการส้าหรับควบคุมการท้าประมงในเขต SIOFA (การควบคุม) 

(การควบคุม) 

การประชุมของภาคีความตกลงว่าด้วยการท้าประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ 

มีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพ่ือการอนุรักษ์ระยะยาว และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของ
ทรัพยากรประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ และเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวผ่านความร่วมมือ 

ค านึงถึง มาตรา6 (1) (เฮช) ของความตกลงนี้ ที่ก้าหนดให้ที่ประชุมของภาคีจัดท้ากฎระเบียบและขั้นตอนการ
ติดตาม การควบคุม และการเฝ้าระวัง ส้าหรับกิจกรรมการท้าประมง เพ่ือให้มั่นใจว่า ได้มีการปฎิบัติตามมาตรการ
การอนุรักษ์และจัดการที่ได้รับมติเห็นชอบแล้ว 

มุ่งมั่น ที่จะปฎิบัติตามพันธสัญญาที่กระท้าภายใต้ มาตรา 5 (เอฟ) ของความตกลงนี้ ในการใช้บทบัญญัติของ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ฉบับวันที่ 10 ธันวาคม 2525 เกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้้าชนิดที่อยู่ระหว่างเขตทางทะเลและที่อพยพย้ายถิ่นไกล (UNFSA) เพ่ือลดมลภาวะ ของเสีย และ
การจับสัตว์น้้าจากเครื่องมือที่สูญหายหรือถูกทิ้งไปในทะเล 

ตระหนัก ถึงมาตรา 18 (3) (ดี) ของ UNFSA เกี่ยวกับการท้าเครื่องหมายเรือประมงและเครื่องมือประมง เพ่ือระบุ
ตัวตนตามระบบสากลของการท้าเครื่องหมาย ได้แก่ การก้าหนดมาตรฐานโดย FAO ส้าหรับการท้าเครื่องหมาย
เรือประมง 

เกี่ยวกับ ผลกระทบของการปล่อย ท้าให้สูญหาย หรือทิ้งเครื่องมือประมง (ALDFG) และของเสียพลาสติกในทะเล
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเล และจ้าเป็นต้องอ้านวยความสะดวกในการระบุตัวตนและกู้คืนเครื่องมือ
ประมงดังกล่าว 

การระลึกถึง อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ (MARPOL) โดยพยายามที่จะก้าจัดและ
ลดปริมาณขยะ รวมถึงเครื่องมือประมงและพลาสติกที่ถูกปล่อยลงทะเลจากเรือ และแบบฟอร์มตามภาคผนวก V 
นั้นบังคับใช้กับเรือทุกล้า 

สังเกตว่า มีการตรวจสอบและการด้าเนินงานที่จ้ากัดตามภาระผูกพัน MARPOL บนเรือประมง; 

เกี่ยวข้องกับ ความจริงที่ว่า กิจกรรมการท้าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดรายงาน และไร้การควบคุม (การท้าประมง 
IUU) ในเขต SIOFA เป็นบ่อนท้าลายการอนุรักษ์ในระยะยาว และไม่สนับสนุนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมง
อย่างยั่งยืน 

ที่ประชุมภาคีมีมติยอมรับ มาตรการด้านการอนุรักษ์และจัดการโดยใช้มาตรการต่อไปนี้ โดยเป็นไปตามมาตรา 
6 ของความตกลงนี้ 

 
1 CMM 2018/09 (การควบคุม) แทนที่ CMM 2017/09 (การควบคุม) 
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ความร่วมมือและจุดติดต่อประสานงาน 

1.   ในการด้าเนินงานตามวัตถุประสงค์ความตกลงนี้ ประเทศสมาชิกจะปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ  
ประเทศสมาชิกอ่ืน และ/หรือกับส้านักเลขาธิการ เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง
กิจกรรมการท้าประมงในพ้ืนที่ SIOFA เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการ SIOFA โดยค้านึงถึงนโยบายและ
ขั้นตอนการรักษาความลับข้อมูล ตามท่ีระบุใน CMM 2016/03 
2.   ประเทศสมาชิกจะจัดตั้งหน่วยงานส้าหรับเป็นหน่วยติดต่อประสานงาน รับการรายงาน แจ้งข้อมูล รวมถึงการ
ให้อนุญาตตามมาตรการของ SIOFA ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกจะต้องส่งข้อมูล ชื่อ โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล์ ที่จะ
เป็นหน่วยประสานงานอย่างน้อย 2 แห่ง ให้ส้านักเลขาธิการภายใน 30 วัน หลังจากมาตรการนี้ได้รับการรับรอง
แล้ว และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องรีบแจ้งส้านักเลขาธิการทราบ เพ่ือเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ SIOFA ต่อไป 

ข้อก้าหนดของเรือ 

3.   ประเทศสมาชิกจะ 
 (เอ) ให้ความมั่นใจว่า เรือที่ชักธงรัฐของตนมีเอกสารถูกต้องซึ่งออกโดยหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่  
ที่ได้รับมอบหมายตามวรรค 6 (ซี) ของ CMM 2017/07 และ 
 (บี) ให้ความมั่นใจว่า เรือชักธงรัฐของตนมีเอกสารที่ถูกต้อง ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่  
ที่ได้รับมอบหมาย และมีรายการที่ได้ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดแล้วตามวรรค 6 (ซี) ของ CMM 2017/07หรือตกลงให้
ส้านักงานเลขาธิการเป็นผู้ปรับปรุงข้อมูลเท่าที่มีให้ ตามท่ีได้รับการร้องขอเพ่ือใช้ในการควบคุม 
4.   ประเทศสมาชิกจะให้ความมั่นใจว่า เรือที่ชักธงของตนที่ท้าประมงในเขต SIOFA ได้ท้าเครื่องหมายเรือ 
ในรูปแบบที่ระบุตัวตนได้ และถ้าเป็นไปได้ เครื่องหมายเหล่านั้นควรเป็นที่ยอมรับโดยสากล ได้แก่ มาตรฐานที่ใช้
ส้าหรับการท้าเครื่องหมายเรือของ FAO 

การท้าเครื่องหมายเครื่องมือประมง 

5.   ประเทศสมาชิกต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องมือประมงที่ใช้โดยเรือที่ชักธงของตนมีการท้าเครื่องหมายไว้ 
ดังนี้ ปลายด้านหนึ่งของอวนหรือสายของเครื่องมือที่ใช้ถ่วงเครื่องมือประมงให้อยู่บนพ้ืนทะเลจะต้องติดทุ่นธงหรือ
ทุ่นเรดาร์ในตอนกลางวัน และติดทุ่นไฟตอนกลางคืน ธงหรือทุ่นนั้นสามารถใช้ระบุต้าแหน่งและขอบเขตของ
เครื่องมือประมง โดยมองเห็นในระยะทางอย่างน้อย 2 ไมล์ทะเล ในสภาวะการมองเห็นปกติ การใช้ทุ่น
เครื่องหมายและวัตถุที่คล้ายคลึงกันลอยอยู่บนทะเลเพ่ือบอกต้าแหน่งเครื่องมือประมง และ/หรือ บอกที่มาของ
เครื่องมือประมงนั้น ถ้าเป็นไปได้ ควรมีเครื่องหมายระบุชื่อเรือและนามเรียกขานวิทยุระหว่างประเทศแสดงไว้ด้วย 
6.   ภาคีคู่สัญญาแต่ละฝ่าย CNCP และ PFE จะแจ้งให้ส้านักเลขาธิการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายของเครื่องมือ
ประจ้าทีท่ี่ใช้โดยเรือที่ชักธงของตน การแจ้งเตือนนี้ไม่จ้าเป็นต้องท้าซ้้าเว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ต้องรายงาน 

การกู้คืนเครื่องมือประมงท่ีสูญหายหรือถูกละท้ิง  

7.   ประเทศสมาชิกต้องให้ความมั่นใจว่า 
(เอ) เรือประมงท่ีชักธงรัฐของตนล้าใด ที่ท้าประมงด้วยเครื่องมือประมงประเภทใดก็ตาม มีอุปกรณ์บนเรือ 

เพ่ือเก็บกู้เครื่องมือประมงที่พบในทะเล (เครื่องมือประมงที่สูญหายหรือถูกละทิ้ง) 
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(บี)  เรือประมงที่ชักธงรัฐของตนล้าใด ที่ท้าเครื่องมือประมงสูญหายในทะเล ต้องพยายามเก็บกู้เครื่องมือ
นั้นคืนมาให้เร็วที่สุด 

(ซี)  ไม่มีเรือที่ชักธงรัฐของตนล้าใด ที่มีเจตนาที่จะละทิ้งเครื่องมือประมงของตนลงไปในทะเล ยกเว้น 
เหตุผลด้านความปลอดภัย หรือเรืออยู่ในภาวะที่มีอันตราย และ/หรือ ตกอยู่ในอันตราย 

(ดี)  หากเครื่องมือประมงนั้นไม่สามารถเก็บกู้กลับมาได้ เรือล้าที่ชักธงของตนดังกล่าวจะต้องแจ้งพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ของตน โดยให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

i. ชื่อ หมายเลข IMO และนามเรียกขานวิทยุระหว่างประเทศ 
ii. ประเภทเครื่องมือประมง 
iii. ปริมาณเครื่องมือประมงที่สูญหาย 
iv. เวลาที่เครื่องมือประมงสูญหายไป (ตามมาตรฐานของการระบุข้อมูลตาม CMM 2017/02) 
v. ต้าแหน่ง (ลองจิจูด ละติจูด) ที่ท้าเครื่องมือประมงหายไป (ตามมาตรฐานของการระบุข้อมูลตาม 

CMM 2017/02) 
vi. มาตรการที่เรือด้าเนินการเพื่อค้นหาเครื่องมือประมงท่ีสูญหายไป 
vii. รายงาน (ถ้าทราบ) สถานการณ์ที่ท้าให้เครื่องมือประมงสูญหาย หรือเหตุที่ทิ้งเครื่องมือประมง

นั้น หรือเหตุผลด้านความปลอดภัย 
(อี) หากพบและได้เก็บกู้เครื่องมือประมงขึ้นมาบนเรือ (เครื่องมือประมงที่สูญหาย เครื่องมือที่ถูกทิ้ง)  

ให้เรือท่ีชักธงรัฐของตนรายงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของตนทราบ ข้อมูลต่อไปนี้ 
i. ชื่อ หมายเลข IMO และเลขสัญญาณเรียกขานวิทยุระหว่างประเทศของเรือที่เก็บกู้เครื่องมือ

ประมงนั้นขึ้นมาได ้
ii. ชื่อ หมายเลข IMO และนามเรียกขานวิทยุระหว่างประเทศของเรือที่เป็นเจ้าของเครื่องมือประมงนั้น (ถ้าทราบ) 
iii. ประเภทเครื่องมือประมงที่เก็บกู้มาได้ 
iv. ปริมาณของเครื่องมือประมงที่เก็บกู้มาได้ 
v. เวลาที่เก็บกู้เครื่องมือประมงนั้น (ตามมาตรฐานของการระบุข้อมูลตามมาตรา CMM 017/02) 
vi. ต้าแหน่ง (ลองจิจูด ละติจูด) ที่เก็บกู้เครื่องมือนั้นได้ (ตามมาตรฐานของการระบุข้อมูลตาม 

CMM 2017/02) และ 
vii. ถ่ายภาพเครื่องมือที่เก็บกู้ข้ึนมานั้นไว้ด้วย (หากสามารถท้าได้) 

 (เอฟ) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของตน แจ้งข้อมูลนี้ให้ส้านักเลขาธิการทราบตามวรรค 6 (ดี) และ (อี) โดย 
ไม่ชักช้า และส้านักเลขาธิการจะใส่ข้อมูลนี้ลงในเว็บไซต์ของ SIOFA ภายหลังจากท่ีได้รับความยินยอมจากสมาชิก 
ที่เกี่ยวข้องแล้ว 
การทิ้งพลาสติก Discharge of plastics. 
8.   เว้นแต่ที่ระบุไว้ในวรรค 9 ห้ามทิ้งพลาสติก2ลงสู่ทะเล รวมถึงเชือกสังเคราะห์ ตาข่ายสังเคราะห์ ถุงขยะ
พลาสติกและเถ้าเผาจากผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยเรือที่ชักธงของภาคีคู่สัญญา (CP) ภาคีที่ให้ความร่วมมือแต่ไม่ได้
เป็นสมาชิก (CNCPs) หรือ องคภาวะทางการประมง (PFEs) ซึ่งพลาสติกทั้งหมดบนเรือจะต้องถูกเก็บไว้บนเรือ
จนกระท่ังสามารถทิ้งได้ที่ท่าเรือท่ีอ้านวยความสะดวกไดเ้พียงพอ 
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9.   วรรค 8 ไม่ใช้บังคับกับ 
  (เอ) การทิ้งพลาสติกออกจากเรือโดยความจ้าเป็นเพ่ือความปลอดภัยของเรือและผู้ที่อยู่บนเรือ หรือ
ช่วยชีวิตสิ่งมีชีวิตในทะเล 
 (บ)ี กรณีอุบัติเหตุที่ท้าให้พลาสติก เชือกสังเคราะห์ และอวนจากการท้าประมงหลุดหายไปจากเรือ โดย
มีเงื่อนไขว่าได้มีการใช้ข้อควรระมัดระวังตามสมควรเพื่อป้องกันความสูญเสียดังกล่าว 

การติดฉลากของผลิตภัณฑ์แช่แข็งสัตว์น้้าที่จับได้ 

10. ประเทศสมาชิกต้องให้ความมั่นใจว่า 
(เอ) เมื่อสัตว์น้้าแช่แข็งและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าที่จับได้ มีการเก็บรักษาคุณภาพบนเรือ จะต้องติดฉลาก

หรือแสตมป์ที่ อ่านออกชัดเจนบนกล่อง ภาชนะที่บรรจุ ถุงหรือภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์แช่แข็ง หรือบน
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าที่จับได้ (ข้อมูลชื่อสามัญ / ชื่อวิทยาศาสตร์ / โค๊ด FAO 3-Alpha / โค๊ดที่ก้าหนดโดย
คณะกรรมการวิทยาศาสตร์), วิธีการเก็บรักษา, ข้อมูลวันผลิต และหมายเลขเรือที่จับสัตว์น้้านั้น ๆ 

(บี) พิมพ์หรือเขียนลงบนบรรจุภัณฑ์และติดฉลากแน่นหนา ก่อนเก็บรักษาบนเรือ โดยมีขนาดอักษรอ่านได้ชัดเจน 
(ซี) ใช้ฉลากท่ีมีสีที่ตัดกับฉากหลัง และ 
(ดี) ในแต่ละภาชนะที่บรรจุจะต้องมีสัตว์น้้าเพียงชนิดเดียว โดยระบุชื่อสามัญ/ชื่อวิทยาศาสตร์/โค๊ด 

FAO 3-Alpha/โค๊ดท่ีก้าหนดโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เว้นแต่การบรรจุ: 
i. การบรรจุปริมาณสัตว์น้้าผสมชนิดพันธุ์ (mixed species) ที่ไว้ส้าหรับการบริโภคของมนุษย์ 

และต้องไม่เกิน 25 กิโลกรัมของสายพันธุ์ใด ๆ ต่อการลากหนึ่งครั้ง หรือ 
ii. การบรรจุทรัพยากรประมงที่ไว้ส้าหรับการใช้นอกเหนือจากการบริโภคของมนุษย์ (เช่น ปลาป่น) 

ให้ระบคุ้าว่า "ไม่ใช่เพ่ือการบริโภคของมนุษย์" บนฉลาก3 
 (อี) การบรรจุที่อ้างถึงในอนุวรรค (ดี) จะถูกเก็บไว้บนเรือประมงในลักษณะที่ช่วยให้ผู้สังเกตการณ์และ

ผู้ตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ ผู้สังเกตการณ์เมื่ออยู่บนเรือจะต้องบันทึกน้้าหนักและองค์ประกอบของสาย
พันธุ์สัตว์น้้าในบรรจุภัณฑ์ที่มีสัตว์น้้าหลายชนิด 

 (เอฟ) บทบัญญัติในอนุวรรค (ดี) จะไม่ จ้ากัด การรวบรวมและการรายงานข้อมูลที่ต้องใช้ตามภาคผนวก 
เอ ของ CMM 2018/02  

 

 

 

 
2 พลาสติก หมายถึง วัสดุที่เป็นของแข็งซ่ึงมีส่วนผสมที่จ้าเป็นหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งโมเลกุลโพลีเมอร์มวลสูง และซ่ึงจะเกิดขึ้น (รูปร่าง) ในระหว่างการ
ผลิตของโพลิเมอร์หรือการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูปด้วยความร้อนและ / หรือความดันเป็นผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูปด้วยความร้อนและ / หรือความดัน 

3 ในกรณีที่ข้อมูลทั้งหมดไม่สามารถจัดเก็บได้ในขณะนั้น สามารถที่จะระบุตัวเลขในบรรจุภัณฑ์ เพื่อมาระบุรายละเอียดตามตัวเลขเมื่อสิ้นสุดการท้า
ประมงในแต่ละวัน โดยแยกเป็นเอกสารเก็บไว้พร้อมใช้งานบนเรือตลอดเวลา 
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โปรแกรมผู้สังเกตการณ์วิทยาศาสตร์บนเรือประมง 

11. เพ่ือไม่ให้กระทบกับมาตรการอ่ืน ให้ประเทศสมาชิกตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้สังเกตการณ์วิทยาศาสตร์ที่
ปฏิบัติงานบนเรือที่ชักธงของรัฐตนขณะท้าการประมงในเขต SIOFA มีคุณสมบัติและได้รับมอบอ้านาจในการ
ปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลที่ได้ร้องขอ 

การตรวจสอบและการระบุตัวตนเรือท่ีมิใช่เรือของประเทศสมาชิก SIOFA  

12. ประเทศสมาชิกต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า เรือที่ชักธงรัฐของตนรายงานการท้าประมงใด ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
รวมถึงการขนถ่ายสัตว์น้้ากับเรือที่ชักธงรัฐของตนหรือกับเรือชักธงรัฐอ่ืนที่ไม่ใช่สมาชิก SIOFA ทั้งนี้ ประเทศ
สมาชิกจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายงานประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ 

a. ชื่อเรือ 
b. หมายเลขจดทะเบียนเรือ / นามเรียกขานวิทยุระหว่างประเทศ 
c. ชื่อรัฐเจ้าของธง 
d. วัน เวลา สถานที่ของการตรวจสอบด้วยมาตรฐานการระบุข้อมูลตามมาตรการ CMM 2017/02 และ 
e. ข้อมูลอื่นที่เก่ียวกับเรือที่ท้าการตรวจสอบ รวมถึงภาพถ่าย 

13. ประเทศสมาชิกจะต้องส่งข้อมูลนี้ให้ส้านักเลขาธิการทันทีที่สามารถท้าได้ หลังจากนั้นส้านักเลขาธิการจะส่งต่อ
ข้อมูลนี้ไปยัง ประเทศสมาชิกทั้งหมดเพ่ือเป็นข้อมูลตามมาตรา 17 ของความตกลงนี้ และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลให้ที่
ประชุมสามัญของภาคีพิจารณาด้าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

สรุปภาระหน้าที่ในการรายงาน 

14. เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการส่งรายงานตามข้อก้าหนดของ SIOFA ส้านักเลขาธิการจะจัดเตรียมสรุปผล
ตรวจสอบทั้งหมด ซึ่งข้อเหล่ามูลนี้จะเวียนให้ประเทศสมาชิก SIOFA โดยจัดท้าเป็นรายปีและส่งให้ภายใน 30 วัน 
หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะมีผลบังคับใช้ และจะน้าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ SIOFA 
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CMM 2017/08 

มาตรการด้านการอนุรักษ์และจัดการเกี่ยวกับการจัดตั้งระบบตรวจสอบที่ท่าเรือ 
(การตรวจสอบท่ีท่าเรือ) 

การประชุมของภาคีความตกลงว่าด้วยการท้าประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ 

มีความกังวลเป็นอย่างมาก ในเรื่องการท้าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (การท้าประมงIUU) 
ในพื้นที่ SIOFA ซึ่งผลกระทบจากการท้าการประมงดังกล่าวจะเป็นอันตรายต่อประชากรสัตว์น้้า  ระบบนิเวศน์ทางทะเล 
และวิถีชีวิตชาวประมงที่ปฏิบัติถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก้าลังพัฒนา 

ค านึงถึง บทบาทของรัฐเจ้าของท่า ในการน้าเอามาตรการที่มีประสิทธิภาพไปใช้เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ทะเลอย่างยั่งยืน และเป็นการอนุรักษ์ในระยะยาว 

ตระหนักว่า มาตรการในการต่อสู้กับการท้าประมง IUU ควรสร้างขึ้นจากความรับผิดชอบหลักของรัฐเจ้าของธง ร่วมกับ
การใช้อ้านาจที่มีอยู่ทั้งหมดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งรัฐเจ้าของท่าเรือ รัฐชายฝั่ง มาตรการด้านการตลาด และ
มาตรการอ่ืน ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า ไม่มีคนชาติใด ๆ ที่ให้การสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการท้าประมง IUU 

ตระหนักว่า มาตรการรัฐเจ้าของท่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการใช้ป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท้าประมง IUU 

ตระหนัก ถึงความจ้าเป็นในการเพิ่มการประสานงานระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ เพื่อต่อสู้กับการท้าประมง  
IUU ผ่านมาตรการรัฐเจ้าของท่า 

ค านึงถึง การใช้อ้านาจอธิปไตยเหนือท่าเรือที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของตน ประเทศสมาชิก SIOFA ยอมรับการใช้มาตรการที่
เข้มงวดมากขึ้นตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

ค านึงถึง บทบัญญัติที่เก่ียวข้องของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ฉบับที่ 10 ธันวาคม 2525 

ค านึงถึง ข้อตกลงในการใช้บทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายของทะเล ฉบับวันที่ 10 ธันวาคม 2525 
เก่ียวกับการอนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์น้้าชนิดที่ข้ามเขตและอพยพย้ายถิ่นไกล ฉบับวันที่ 4 ธันวาคม 2538 ความ
ตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการการอนุรักษ์และจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงที่ท้าการประมงในทะเล
หลวง ฉบับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2536 ความตกลงเก่ียวกับรัฐเจ้าของท่าว่าด้วยการก้าหนดมาตรการป้องกัน ยับยั้ง และ
ขจัดการท้าประมง IUU ฉบับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2552 (ความตกลงเกี่ยวกับมาตรการของรัฐเจ้าของท่าเรือ) และ
จรรยาบรรณว่าด้วยการท้าประมงอย่างรับผิดชอบของ FAO ปี 2538 

ตระหนัก ถึงมาตรา 12 ในความตกลงของมาตรการรัฐเจ้าของท่า และความต้องการในการพิจารณาข้อมูลเฉพาะของเรือที่
ท้าประมงในเขต SIOFA จ้านวนสัตว์น้้า และความถี่การขึ้นสัตว์น้้าที่ท่า สภาวะทรัพยากร และอ่ืน ๆเพื่อใช้ก้าหนดระดับ
การตรวจสอบที่ท่าให้เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท้าประมง IUU 

ที่ประชุมภาคีมีมติยอมรับ มาตรการด้านการอนุรักษ์และจัดการโดยใช้มาตรการต่อไปนี้ (ตามมาตรา 6 ของความตกลงฯ 
ขอบเขต 
1. ประเทศสมาชิก (CP, CNCP, PFE) จะท้าหน้าที่เต็มความสามารถตามมาตรา 12 ของความตกลง เพื่อคงไว้ซึ่งระบบที่มี
ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมโดยรัฐเจ้าของท่า โดยด้าเนินการกับเรือทุกล้าที่มีส่วนร่วมในการท้าประมงในเขตความ
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ตกลงนี้ ยกเว้น เรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ไม่ได้ขนส่งสัตว์น้้า หรือเป็นเพียงเรือที่ขนส่งสัตว์น้้าที่ผ่านการน้าขึ้นท่าเรือแล้วมาจาก
ที่อื่น และไม่มีเหตุสงสัยว่าเรือดังกล่าวมีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวข้องกับการประมงที่สนับสนุนการท้าประมง IUU 

 

ท่าเรือที่ก้าหนด (Designation Ports) 

2. ประเทศสมาชิก (CP, CNCP, PFE) จะก้าหนดและประกาศ และแจ้งให้ส้านักเลขาธิการทราบท่าเรือส้าหรับเรือต่างชาติที่
สามารถร้องขอเพื่อเข้ามาใช้ได้ ส่วนข้อมูลที่เรือจะต้องแจ้งก่อนน้าเรือเข้าท่า ประกอบด้วย เงื่อนไขของการน้าเรือเข้าท่าและ
ระยะเวลาที่ต้องการใช้ท่าเรือ ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกจะให้ข้อมูลเหล่านี้ต่อส้านักเลขาธิการภายใน 30 วัน นับจากวันที่มาตรการ
ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ต้องแจ้งส้านักเลขาธิการภายใน 30 วัน ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล 
3. ประเทศสมาชิก (CP, CNCP, PFE) จะให้ความมั่นใจว่า (เท่าที่สามารถจะท้าได้) ทุก ๆ ท่าเรือและข้อมูลที่ได้แจ้งไปแล้ว
นั้นเป็นไปตามวรรค 2 โดยตนเองมีศักยภาพในการเข้าตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อก้าหนด
ในความตกลงนี้ และเป็นไปตามมาตรการนี้ 
4. ส้านักเลขาธิการจะจัดท้าและดูแลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าเรือที่ถูกแต่งตั้งขึ้นและที่ได้จดทะเบียนเอาไว้ รวมทั้งข้อมูลอ่ืน
ตามที่ได้ระบุไว้ในวรรค 2 ส้าหรับข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันนั้นจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัย  
ตามความร้องขอ โดยจะลงข้อมูลไว้บนเว็บไซด์ของ SIOFA 

การแจ้งล่วงหน้าส้าหรับการเข้าออกของเรือต่างชาติ 

5. ประเทศสมาชิก (CP, CNCP, PFE) ก่อนที่จะอนุญาตให้เรือต่างชาติเข้ามาที่ท่าของตนนั้นจะต้องมีก้าหนดมาตรฐานอย่าง
น้อยที่สุดคือต้องทราบข้อมูลดังที่แสดงใน Annex I ของมาตรการฉบับนี้ และต้องแจ้งข้อมูลเหล่านี้ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง 
ก่อนเวลาที่เรือนั้นจะเข้าถึงท่า ทั้งนี้ อาจต้องก้าหนดระยะเวลาในการแจ้งที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากระยะทางของ  
การเดินทางจากแหล่งท้าการประมงมาถึงท่า ในกรณีนี้  ให้ ประเทศสมาชิกนั้น ๆ แจ้งส้านักเลขาธิการด้วยเพื่อลงข้อมูล 
บนเว็บไซด์ของ SIOFA หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องแจ้งส้านักเลขาธิการทราบก่อน อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการ
เปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผล 

การเข้าออกจากท่าเรือของเรือต่างชาติ - การให้อนุญาตหรือการปฏิเสธ 

6. หลังจากได้รับข้อมูลที่จ้าเป็นตามวรรค 5 รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ และข้อมูลที่จ้าเป็นต้องใช้ เพื่อตรวจสอบว่าเรือที่ขอเข้าท่า
นั้นเก่ียวข้องกับการท้าประมง IUU หรือไม่ หลังจากนั้นให้ประเทศสมาชิกตัดสินใจว่าจะอนุญาตหรือปฏิเสธการเข้าท่าของ
เรือล้านั้น โดยให้แจ้งผลการตัดสินแก่นายเรือหรือตัวแทนเรือทราบด้วย 
7. กรณีที่อนุญาตให้เรือเข้าท่า ประเทศสมาชิกต้องขอให้นายเรือหรือตัวแทนของเรือล้านั้น แสดงหลักฐานการได้รับ
อนุญาตนั้นกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของ ประเทศสมาชิกเมื่อเรือเข้ามาถึงท่า 
8. ในกรณีที่มีการปฏิเสธการเข้าท่า ประเทศสมาชิกต้องสื่อสารเรื่องการตัดสินใจของตนตามวรรค 6 ไปยังรัฐเจ้าของธงเรือ 
และแจ้งส้านักเลขาธิการทราบเพื่อน้าข้อมูลลงบนเว็บไซด์ของ SIOFA 
9. เพื่อไม่ให้เกิดกระทบต่อวรรค 6  หาก ประเทศสมาชิกมีหลักฐานเพียงพอว่า เรือที่ประสงค์จะเข้ามาในท่าของตนนั้นเข้า
ไปยุ่งเกี่ยวกับการท้าประมง IUU โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเรือล้าที่ขอเข้าท่า เป็นเรือที่อยู่ในรายชื่อเรือIUU ของ SIOFA 
หรือสมาชิก SIOFA หรือองค์กรการจัดการทรัพยากรในระดับภูมิภาค หรือคณะกรรมาธิการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรทะเล
แอนตาร์กติกา (CCAMLR) ด้วยแล้ว ประเทศสมาชิกจะต้องปฏิเสธไม่ให้เรือนั้นเข้าท่า 
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10. ถึงแม้ว่าจะมีวรรค 8 และ 9 เพื่อให้สิทธิกับ ประเทศสมาชิกที่จะอนุญาตให้เรือเข้าไปในท่าตามที่อ้างถึง เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและด้าเนินการอ่ืนที่เหมาะสมตามกฎหมายระหว่างประเทศ อย่างน้อยการอนุญาตให้เข้าท่า
นี้ จะมีประสิทธิภาพเทียบเท่าการปฎิเสธการเข้าท่า เพื่อป้องกันการยับยั้งและขจัดการท้าประมง IUU 
11. ในกรณีที่เรืออ้างถึงในวรรค 9 หรือ 10 เข้าไปอยู่ในท่าเรือแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ประเทศสมาชิก SIOFA จะ
ปฏิเสธเรือดังกล่าวในการใช้ท่าเรือของตนส้าหรับการขึ้นปลา ขนถ่ายสัตว์น้้า บรรจุภัณฑ์ แปรรูปสัตว์น้้าที่น้ามา และใช้
บริการของท่าเรือ ได้แก่ การเติมน้้ามัน ซื้อเสบียง บ้ารุงรักษาเรือ และน้าเรือขึ้นคาน  ให้น้าความในวรรค 13 และ 14 มาใช้
บังคับใช้โดยอนุโลม ส่วนการปฎิเสธการใช้ท่าต้องสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ 

การใช้ท่าเรือโดยเรือต่างชาติ 

12. กรณีที่เรือเข้าเทียบท่าเรือ ประเทศสมาชิกสามารถปฎิเสธการใช้ท่าของเรือล้านั้นได้ตามกฎหมายและข้อบังคับของตน
ที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงการใช้ท่าเรือส้าหรับขึ้นปลา การขนถ่ายสัตว์น้้า การบรรจุภัณฑ์ การแปร
รูปสัตว์น้้า หากเรือล้านั้นยังไม่ได้เข้าท่าอ่ืนเพื่อท้าการขึ้นปลาหรือขอบริการจากท่าอ่ืน ที่รวมถึงการเติมน้้ามัน และการ
บ้ารุงรักษา และการน้าเรือขึ้นคาน สามารถท้าได้ในกรณีต่อไปนี้ 

(เอ)  หากประเทศสมาชิกพบว่า เรือล้านั้นไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐเจา้ของธงให้ท้าประมงหรือท้ากิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(บี)  รัฐเจ้าของธงเรือไม่ได้ยืนยันกลับมาภายในระยะเวลาที่ก้าหนด โดยมีเหตุผลอันสมควรตามค้าขอของรัฐ

เจ้าของท่าว่า สัตว์น้้าบนเรือนั้นถูกจับโดยถูกต้องตามความตกลงนี้หรือไม่ หรือกระท้าการที่ขัดต่อมาตรการ SIOFA หรือไม่  
(ซี)  หากประเทศสมาชิก SIOFA มีเหตุผลเชื่อได้ว่าเรือดังกล่าวมีส่วนในการท้าประมง IUU รวมทั้งสนับสนุนเรือ 

ตามที่อ้างถึงในวรรค 9 เว้นแต่เจ้าของเรือ/ผู้ด้าเนินการของเรือสามารถพิสูจน์ได้ว่า 
i. การกระท้านั้นสอดคล้องกับมาตรการด้านการอนุรักษ์และจัดการที่เก่ียวข้อง 
ii.  ในกรณีที่การจัดหาบุคลากร เติมน้้ามันเชื้อเพลิง เครื่องมือประมง และอุปกรณ์ อ่ืนๆในทะเล  

ที่จัดเตรียมไว้ไม่ได้ในทะเล ตามวรรค 9 
13. แม้จะใช้วรรค 12  ฝ่าย ประเทศสมาชิกจะไม่ปฎิเสธเรือที่กล่าวถึงในวรรคนั้น ว่าด้วยการใช้บริการท่าเรือก็ต่อเมื่อ 

  (เอ)  มีความจ้าเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขภาพของลูกเรือ หรือความปลอดภัยของเรือ หากความ 
      ต้องการเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องแล้ว  

  (บี)  ในกรณีที่เหมาะสมส้าหรับการร้ือถอนเรือล้านั้น 
14. ในกรณีที่ประเทศสมาชิกปฎิเสธการใช้ท่าของตน ตามวรรค 12 ต้องแจ้งให้รัฐเจ้าของธงและส้านักเลขาธิการทราบ
ด้วย เพื่อจะน้าข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของ SIOFA 
15. ประเทศสมาชิกจะยกเลิกการปฎิเสธการใช้ท่าเรือ ตามวรรค 11 ได้ หากมีหลักฐานพิสูจน์ว่า เรือถูกปฎิเสธในการเข้า
ใช้ท่าเรือนั้นมีเหตุผลไม่เพียงพอ หรอืมีข้อเกิดผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น หรือเหตุผลดังกล่าวไม่ได้ใช้บังคับอีกต่อไป 
16. ในกรณีที่ประเทศสมาชิกเพิกถอนการปฎิเสธ ตามวรรค 15 ต้องแจ้งการเพิกถอนให้ผู้ที่ถูกปฎิเสธรับทราบ ตามวรรค 14 
17. ประเทศสมาชิกจะให้ความมั่นใจว่า การตรวจสอบเรือใด ๆ กระท้าโดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอ้านาจ โดยเป็นผู้ที่ผ่าน
การฝึกเก่ียวกับการตรวจสอบเป็นอย่างดีและเข้าใจในความตกลงนี้ รวมทั้งเข้าใจมาตรการอ่ืน ๆ ด้วย ตามที่ได้มีมติรับรอง
จากภาคีสมาชิก นอกจากนี้ หลักสูตรการอบรมผู้ตรวจสอบเรือต้องออกแบบให้สอดคล้องกับหัวข้อที่กล่าวไว้ใน Annex II 
ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก SIOFA ต้องให้ความร่วมมือในเร่ืองนี้ด้วย 
18. ก่อนที่จะท้าการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะต้องแสดงเอกสารประจ้าตัวให้นายเรือทราบ 
19. ประเทศสมาชิกจะให้ความมั่นใจว่าการตรวจสอบเรือที่ด้าเนินการในท่านั้น ด้าเนินการตามขั้นตอนที่ก้าหนดใน Annex III 
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20. รัฐเจ้าของท่าอาจเชิญผู้ตรวจสอบจากประเทศสมาชิก SIOFA อ่ืน ๆ เข้าร่วมทีมกับผู้ตรวจสอบของตนเพื่อ
สังเกตการณ์ระหว่างการน้าปลาขึ้นจากเรือ หรือระหว่างการขนถ่ายสัตว์น้้าของเรือต่างชาติ 
21. ประเทศสมาชิกจะให้ความมั่นใจว่า ผู้ตรวจสอบของตนพยายามสุดความสามารถเพื่อหลีกเลี่ยงการด้าเนินการที่ล่าช้า
ในการตรวจเรือ อันจะท้าให้เกิดความสูญเสีย ความไม่สะดวก และท้าให้คุณภาพของสัตว์น้้าลดลง 
22. ประเทศสมาชิกจะด้าเนินการตรวจสอบเรือทุกล้าที่น้าสัตว์น้้าชนิด Dissostichus spp. เข้ามาในท่า 
23. ประเทศสมาชิกจะด้าเนินการตรวจสอบเรือที่ไม่ได้ชักธงของรัฐตน เม่ือ  

(เอ) มีการร้องขออย่างเหมาะสมจาก ประเทศสมาชิก หรือจากองค์กรการจัดการประมง หรือ CCAMLR ว่าจะ
มีการตรวจสอบเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการร้องขอได้รับการสนับสนุน โดยมีหลักฐานการจับกุมกรณีการท้าประมง 
IUU ด้วย โดยเรือล้านั้นได้ถูกตั้งข้อสงสัยและมีหลักฐานเก่ียวข้องกับการท้าประมง IUU 

 (บี) เรือที่ไม่สามารถแสดงข้อมูลได้ ตามข้อก้าหนดในวรรค 5 
24. พนักงานเจ้าหน้าที่ของประเทศสมาชิก จะรวมข้อมูลอย่างน้อยที่สุดตาม Annex IV เพื่อใส่ลงในรายงานผลการตรวจสอบ
ในแต่ละครั้ง ซึ่งผลดังกล่าวจะต้องส่งต่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของเรือที่ถูกตรวจสอบและส่งให้ส้านักเลขาธิการด้วย 

บทบาทประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับเรือที่ชักธงของรัฐตน 

25. ประเทศสมาชิกจะขอให้เรือที่ชักธงของตนให้ความร่วมมือกับรัฐเจ้าของท่า ในการเข้าตรวจสอบตามที่กล่าวใน
มาตรการ CMM ฉบับนี้ 
26. เมื่อประเทศสมาชิกมีหลักฐานชัดเจนว่า เรือของตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท้าประมง IUU และเรือล้าดังกล่าวอยู่
ระหว่างการขอเทียบท่าประเทศสมาชิกอ่ืน ผู้ที่มีอ้านาจรัฐนั้นต้องร้องขอให้ประเทศสมาชิกที่เรือตนไปเทียบท่านั้น
ตรวจสอบเรือของตน หรือใช้มาตรการอ่ืน ๆ ได้ตามความเหมาะสม 
27. ในกรณีที่การตรวจสอบของรัฐเจ้าของท่าและประเทศสมาชิก ได้รับผลการตรวจสอบในรายงานระบุว่า มีเหตุผลชัดเจน
เชื่อได้ว่า เรือชักธงรัฐตนมีส่วนร่วมในการท้าประมง IUU ให้รัฐเจ้าของธงเรือนั้นตรวจสอบทันทีอย่างเต็มรูปแบบ และเมื่อมี
หลักฐานเพียงพอที่จะใช้การบังคับคดีได้ ก็จะต้องด้าเนินการโดยไม่ชักช้าตามกฎหมายและข้อบังคับของตน 
28. เมื่อมีการใช้มาตรการของรัฐเจ้าของท่ากับเรือที่ชักธงของรัฐใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท้าประมง  IUU ให้ ประเทศ
สมาชิกที่ใช้มาตรการนั้น ส่งรายงานให้ส้านักเลขาธิการด้วย หากการด้าเนินการนั้น ๆ เก่ียวข้องกับมาตรการนี้  
29. ประเทศสมาชิกจะจัดท้ารายงานเกี่ยวกับการกระท้าใด ๆ เพื่อน้าเข้าที่ประชุมสามัญแต่ละครั้งของคณะกรรมการ
ปฎิบัติตาม ตามมาตรา 27 

การน้ามาตรการไปใช้ 

30. มาตรการฉบับนี้ จะใช้กับท่าของประเทศสมาชิกได้ทั้งหมดภายในรัฐชายฝั่งซึ่งมีพื้นที่ในเขตอ้านาจของการปกครอง
ประเทศของตนอยู่ติดกับบริเวณพื้นที่ของความตกลงนี้ 
31. ประเทศสมาชิก ซึ่งไม่มีเขตพื้นที่บริเวณที่อยู่ติดกับพื้นที่ของความตกลงนี้ ก็ต้องพยายามน้ามาตรการนี้ไปใช้ด้วย 
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ภาคผนวก I 
ข้อมูลล่วงหน้าโดยเรือต่างชาตทิี่ร้องขอเข้าเทียบท่าเรือ 

1. ท่าเทียบเรือทีจ่ะเข้า  
2. รัฐเจ้าของท่า  
3. วันที่และเวลาที่มาถึง โดยประมาณ  
4. วัตถุประสงค ์  
5. ท่าเทียบเรือ และ วันที่เรียกเข้าท่าคร้ังสุดท้าย  
6. ชื่อเรือ  
7. รัฐเจ้าของธง  
8. ประเภทของเรือ  
9. สัญญาณเรียกขานสากล  
10. ข้อมูลผู้ประสานงานของเรือ  
11. เจ้าของเรือ (อาจจะมีหลายคน)  
12. ใบรับรองการจดทะเบียนเรือ   
13. หมายเลขIMO ของเรือ, หากม ี  
14. หมายเลข ID ภายนอกเรือ, หากมี  
15. หมายเลข SIOFA, หากมี  
16. VMS ไม่มี มี: สากล มี: SIOFA ประเภท: 
17. ขนาดเรือ ยาว  Beam  Draft  
18. ชื่อผู้ควบคุมเรือและสัญชาติ  

19. การอนุญาตท้าการประมงท่ีเกี่ยวข้อง 
สิ่งที่ระบุตัวตนเรือ ออกให้โดย ความถูกต้อง พ้ืนที่การท้าประมง  ชนิดพันธุส์ัตว์น้้า เคร่ืองมือประมง 
      
      

20. การอนุญาตขนถ่ายสัตว์น้้าทีเ่กี่ยวข้อง 
สิ่งที่ระบุตัวตนเรือ  ออกให้โดย  ความถูกต้อง  
สิ่งที่ระบุตัวตนเรือ  ออกให้โดย  ความถูกต้อง  

21. การอนุญาตขนถ่ายสัตว์น้้าทีเ่กี่ยวข้องกับเรือที่ขนถ่ายสัตว์น้้า (donor vessel) 
วันที ่ พิกัด ชื่อเรือ รัฐเจ้าของธง  หมายเลข ID ชนิดพันธุ ์ ผลิตภัณฑ์จาก พ้ืนที่จับสัตว์น้้า ปริมาณ 
         
         
22. ผลการจับสัตว์น้้าทั้งหมดบนเรือ 23. ผลการจับสัตว์น้้าที่น้าขึ้นท่า 

ชนิดพันธุ ์ ผลิตภัณฑ์จาก พ้ืนที่จับสัตว์น้้า ปริมาณ, ปัจจัยการแปลงค่า 
และน้้าหนกัสด 

 

ปริมาณ 
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ภาคผนวก II 
คู่มือส้าหรับฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

โปรแกรมการฝึกอบรมส้าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของรัฐเจ้าของท่าควรมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
1. จริยธรรม 
2. สุขภาพ, ประเด็นความปลอดภัย 
3. กฎหมายและกฎระเบียบระดับชาติที่เหมาะสม, พ้ืนที่ภายใต้ความดูแลและภายใต้มาตรการอนุรักษ์และการ
จัดการของ SIOFA และกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเหมาะสม 
4. การรวบรวม, การประเมิน และ การเก็บรักษาหลักฐาน 
5. ขั้นตอนการตรวจสอบทัว่ไป เช่น การเขียนรายงานและเทคนิคการสัมภาษณ์ 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น สมุดบันทึกการท้าประมง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และประวัติเรือ (ชื่อ, เจ้าของเรือ 
และรัฐเจ้าของธง) การร้องขอตรวจสอบข้อมูลที่ให้โดยผู้ควบคุมเรือประมง 
7. การขึ้นเรือและตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบช่องบรรจุสัตว์น้้าและการค้านวณปริมาตรของช่องบรรจุสัตว์น้้า 
8. การตรวจสอบและความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับการเข่าเทียบท่าเรือ, การขนถ่ายสัตว์น้้า, กระบวนการแปรรูป
และสัตว์น้้าที่อยู่บนเรือ, การใช้ปัจจัยการแปลงส้าหรับความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 
9. การระบุชนิดพันธุ์สัตว์น้้า และการวัดความยาวและพารามิเตอร์ทางชีววิทยาฃ 
10. การระบุเรือและเครื่องมือ, และเทคนิคส้าหรับตรวจสอบและการวัดเครื่องมือ 
11. เครื่องมือและการปฏิบัติงานของ VMS และระบบติดตามอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
12. การด้าเนินการตามการตรวจสอบ 
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ภาคผนวก III 
ขั้นตอนการตรวจสอบของรัฐเจ้าของท่า 

ผู้ตรวจสอบจะต้อง: 
 
เอ)  หากเป็นไปได้ ตรวจสอบว่าเอกสารระบุตัวตนเรือที่อยู่บนเรือและข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของเรือเป็นความจริง 
สมบูรณ์ และถูกต้อง รวมถึงการประสานกับรัฐเจ้าของธงหรือองค์กรระหว่างประเทศที่มีเรืออยู่ในบัญชีหากจ้าเป็น 
บี)  ตรวจสอบว่าธงของเรือและเครื่องหมายเรือ (เช่น ชื่อ, หมายเลขทะเบียนเรือภายนอก, หมายเลข IMO, 
สัญญาณวิทยุเรียกขานสากล และ เครื่องหมายอ่ืนๆ, ขนาดหลัก) สอดคล้องกับข้อมูลอยู่ในเอกสาร 
ซี)  หากเป็นไปได้ ตรวจสอบว่าการอนุญาตส้าหรับท้าประมงหรือกิจกรรมเกี่ยวกับประมงเป็นความจริง สมบูรรื 
ถูกต้อง และสอดคล้องกับข้อมูลที่ให้ตามภาคผนวก I 
ดี)  ทบทวนเอกสารอื่นๆที่เก่ียวข้องและบันทึกท่ีเกิดขึ้นบนเรือทั้งหมด รวมถึงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูล 
VMS จากรัฐเจ้าของธง, SIOFA และ RFMOs อ่ืนๆ และ CCAMLR ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเอกสารที่เกี่ยวข้องอาจจะ
รวมถึง สมุดบันทึกท้าการประมง, ผลการจับ, เอกสารการขนถ่ายสัตว์น้้าและการค้า, รายชื่อลูกเรือ, แผนผังระวาง
เรือ, ลักษณะช่องใส่สัตว์น้้า และเอกสารที่ก้าหนดตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและ
พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) 
อี)  หากเป็นไปได้ ตรวจสอบพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง, เครื่องมือประมงบนเรือ รวมถึงเครื่องมืออ่ืนๆที่เก็บไว้ ตลอดจน
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และหากเป็นไปได้ให้ตรวจสอบว่าเครื่องมือเหล่านั้นสอดคล้องกับเงื่อนไขในการอนุญาต ซึ่ง
เครื่องมือประมงควรจะสามารถตรวจสอบเพ่ือมั่นใจว่ารูปแบบ เช่น ตาอวนและขนาดเชือก, อุปกรณ์และสิ่งที่ติด
มาด้วย, ขนาดและรูปร่างของตาข่าย, ลอบ, อุปกรณ์ขุด, ขนาดและจ้านวนตะขอ สอดคล้องกับกฎระเบียบที่
เหมาะสม และเครื่องหมายนั้นก็จะต้องตรงกับข้อมูลการอนุญาตเรือด้วย 
เอฟ)  หากเป็นไปได้ ก้าหนดว่าสัตว์น้้าบนเรือได้รับการเก็บเก่ียวตามการอนุญาตที่เหมาะสม 
จี) ตรวจสอบสัตว์น้้า รวมถึงการสุ่มตัวอย่างเพื่อก้าหนดปริมาณและองค์ประกอบสัตว์น้้า ซึ่งในการตรวจสอบดังกล่าว ผู้
ตรวจสอบอาจจะเปิดตู้คอนเทรนเนอร์ที่ได้บรรจุสัตว์น้้าล่วงหน้า และเคลื่อนย้ายผลการจับสัตว์น้้าหรือตู้คอนเทรนเนอร์
เพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของช่องบรรจุสัตว์น้้า การตรวจสอบดังกล่าวอาจจะรวมถึงการตรวจสอบชนิดผลิตภัณฑ์และการ
ก้าหนดน้้าหนักการจับ 
เอช) ประเมินว่ามีหลักฐานชัดเจนที่ท้าให้เชื่อว่าเรือมีส่วนเก่ียวข้องกับการท้าประมง IUU หรือกิจกรรมประมงที่เก่ียวข้อง
ที่เป็นการสนับสนุนการท้าประมงนั้น 
ไอ) จัดท้ารายงานผลการตรวจสอบรวมถึงมาตรการที่เป็นไปได้ที่สามารถด้าเนินการให้ผู้ควบคุมเรือ โดยจะต้องมีการลง
นามโดยผู้ตรวจสอบและผู้ควบคุมเรือ ซึ่งลายมือชื่อของผู้ควบคุมเรือในรายงานดังกล่าวเป็นเพียงการรับทราบการได้รับ
ส้าเนารายงานเท่านั้น ผู้ควบคุมเรือจะต้องหาโอกาสในการเพิ่มข้อคิดเห็นหรือข้อคัดค้านใดๆ ต่อรายงานและติดต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าของธงที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ควบคุมเรือมีปัญหาร้ายแรงต่อการท้า
ความเข้าใจเนื้อหาของรายงาน ซึ่งส้าเนารายงานจะถูกจัดส่งให้ผู้ควบคุมเรือ และ 
เจ) จัดเตรียมเพื่อแปลเอกสารที่เก่ียวข้อง เมื่อจ้าเป็นหรือเป็นไปได้ 
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ภาคผนวก IV 
รายงานผลการตรวจสอบที่ท่าเทียบเรือ 

 

1. หมายเลขรายงานการตรวจสอบ  2. รัฐเจ้าของท่า  
3. ผู้มีอ้านาจตรวจสอบ   
4. ชื่อผู้ตรวจสอบหลัก  ID  
5. ท่าเทียบเรือที่ตรวจสอบ   
6. เร่ิมการตรวจสอบ ปี เดือน วันที่ เวลา 
7. สิ้นสุดการตรวจสอบ ปี เดือน วันที่ เวลา 
8. ได้รับการแจ้งล่วงหน้า ได้รับ ไม่ได้รับ 
9. วัตถุประสงค์ LAN TRX PRO OTH (ระบุ) 
10. ท่าเทียบเรือและรัฐ และวันที่
เรียกเข้าท่าคร้ังสุดท้าย 

  ปี เดือน วันที่ 

11. ชื่อเรือประมง  
12. รัฐเจ้าของธง  
13. ชนิดของเรือ  
14. สัญญาณเรียกขานสากล  
15. ใบรับรองการ ID จดทะเบียนเรือ  
16. ID IMO ของเรือ, หากมี  
17. ID ภายนอกเรือ, หากมี  
18. ท่าเทียบเรือที่จดทะเบียน  
19. เจ้าของเรือ   
20. เจ้าของผลประโยชน์ของเรือ, 
หากทราบ และต่างจากเจ้าของเรือ 

 

21. ผู้ประกอบการเรือ, หากต่างจาก
เจ้าของเรือ 

 

22. ชื่อและสัญชาติผู้ควบคุมเรือ  
23. ชื่อและสัญชาติผู้ควบคุมการท้า
ประมง 

 

24. ตัวแทนเรือ  
25. VMS ไม่มี มี: ของชาติ มี: ของ SIOFA ชนิด: 
26. สถานะในพื้นที่ SIOFA (หากมี) เมื่อการท้าประมงเกิดขึ้น รวมถึงรายชื่อเรือ IUU ใดๆ 
สิ่งที่ระบตุัวตนเรือ SIOFA สถานะรัฐเจา้ของธง เรือในบัญชีเรือที่ได้รับอนุญาต เรือในรายชื่อเรือ IUU 
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27. การอนุญาตท้าการประมงที่เก่ียวข้อง 
สิ่งที่ระบตุัวตนเรือ ออกให้โดย ความถูกต้อง พื้นที่ทา้ประมง ชนิดพนัธุ์สัตวน์้้า เครื่องมือประมง 
      
      
28. การอนุญาตขนถ่ายสัตว์น้้าที่เก่ียวข้อง 
สิ่งที่ระบุตัวตนเรือ  ออกให้โดย  ความถูกต้อง  
สิ่งที่ระบุตัวตนเรือ  ออกให้โดย  ความถูกต้อง  
29. ข้อมูลการขนถ่ายสัตว์น้้าที่เก่ียวข้องกับเรือที่ขนถ่ายสัตว์น้้า (donor vessel) 
ชื่อ รัฐเจ้าของธง หมายเลข ID ขนิดพันธุ์สัตว์น้้า ผลิตภัณฑ์มาจาก พื้นที่จับสัตว์น้้า ปริมาณ 
       
       
30. การประเมินปริมาณสัตว์น้้าที่ขนถ่ายออก  
ขนิดพันธุ์สัตว์น้้า ผลิตภัณฑ์มาจาก พื้นที่จับสัตว์น้้า ปริมาณที่แจ้ง ปริมาณที่ขนถ่ายออก ความแตกต่างระหว่าง

ปริมาณที่แจ้งและ
ปรมิาณที่ก้าหนด 

      
      
      
31. ปริมาณสัตว์น้้าที่เหลือบนเรือ 
ขนิดพันธุ์สัตว์น้้า ผลิตภัณฑ์มาจาก พื้นที่จับสัตว์น้้า ปริมาณที่แจ้ง ปริมาณที่เหลือ ความแตกต่างระหว่าง

ปริมาณที่แจ้งและ
ปริมาณที่เหลือ 

      
      
      
32. การตรวจสอบสมุดบันทึกการท้าประมง  
และเอกสารอ่ืนๆ 

มี 
 

ไม่มี 
 

ข้อคิดเห็น 
 

33. การปฏิบัติตามรูปแบบเอกสารการจับสัตว์น้้าที่ใช้ มี 
 

ไม่มี 
 

ข้อคิดเห็น 

34. การปฏิบัติตามรูปแบบข้อมูลทางการค้าที่ใช้ มี 
 

ไม่มี 
 

ข้อคิดเห็น 

35. ชนิดของเคร่ืองมือที่ใช้  
36. ตรวจสอบเครื่องมือตามวรรค อี) 
ของภาคผนวก VIII 
 
 

มี ไม่มี ข้อคิดเห็น 
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37. ข้อสังเกตพบโดยผู้ตรวจสอบ 
 
38. บันทึกการฝ่าฝืนที่เห็นชัดเจน รวมถึงการอ้างอิงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
39. ข้อคิดเห็นโดยผู้ควบคุมเรือ 
 
40. การด้าเนินการ 
 
41. ลายมือชื่อผู้ควบคุมเรือ 
 
42. ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ 
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CMM 2019/071 

มาตรการด้านการอนุรักษ์และจัดการเกี่ยวกับการอนุญาตเรือและการแจ้งการจับสัตว์น้้า  
(การอนุญาตเรือ) 

การประชุมของภาคีความตกลงว่าด้วยการท้าประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ 

ตระหนักถึง มาตรา 6 (1) ของความตกลงว่าด้วยการท้าประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (SIOFA หรือ ความตกลง)  
ได้เรียกร้องให้ที่ประชุมภาคีสมาชิกพัฒนาระบบการตรวจสอบเพื่อใช้ส้าหรับการติดตามและสังเกตการณ์เรือประมง 

บันทึก ไว้ว่า มาตรา 1 (ไอ) ของความตกลงนี้ได้ก้าหนดไว้ว่า “เรือประมง” หมายถึง เรือใด ๆ ที่ใช้ท้าหรือมีวัตถุประสงค์ที่
จะท้าการประมง รวมถึงเรือแม่ เรืออ่ืน ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท้าประมง และเรืออ่ืนที่เกี่ยวกับการขนถ่ายสัตว์น้้า 

ค านึงถึง บทบัญญัติของมาตรา 11 (2) ของความตกลงนี้ ซึ่งได้ระบุไว้ว่า  ไม่มีภาคีสมาชิกใดที่จะอนุญาตให้เรือประมง 
ที่ชักธงของรัฐตนล้าใด ๆ เข้ามาท้าการประมงในเขต SIOFA (พื้นที่ความตกลง) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ท้าได้ โดยใช้
อ้านาจของผู้มีอ้านาจตามความเหมาะสม หรือโดยผู้มีอ้านาจของภาคีสมาชิกนั้น ๆ 

ที่ประชุมภาคีมีมติยอมรับ มาตรการด้านการอนุรักษ์และจัดการโดยใช้มาตรการต่อไปนี้ โดยเป็นไปตามมาตรา 6 ของ
ความตกลงนี้ 

1. ที่ประชุมภาคีสมาชิกจะจัดท้าบันทึกเรือ SIOFA ที่ได้รับอนุญาตให้ท้าการประมงในเขต SIOFA โดยเรือที่ไม่มีรายชื่อใน
บันทึกเรือของ SIOFA จะไม่ได้รับอนุญาตให้ท้าการประมง ท้าการเก็บสัตว์น้้าไว้บนเรือ ท้าการขนถ่ายสัตว์น้้า หรือน้าสัตว์
น้้าขึ้นจากเรือในเขต SIOFA 
2. ก่อนที่มาตรการฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ แต่ละ CP, CNCP และ PFE (CCP) ต้องส่งรายชื่อเรือที่ชักธงรัฐของตนที่ได้รับ
อนุญาตให้ไปท้าประมงในพื้นที่ความตกลง ไปยังส้านักงานเลขาธิการในรูปแบบอิเลคทรอนิคส์ โดยข้อมูลเรือที่จะส่ง
ประกอบด้วย 

(เอ)    ชื่อเรือ หมายเลขจดทะเบียน ชื่อเรือเดิม (ถ้ามี) และชื่อท่าเทียบเรือที่จดทะเบียน 
(บี)    ชื่อรัฐของธงเดิม (ถ้ามี) รหัสที่เคยใช้ 
(ซี)    นามเรียกขานวิทยุระหว่างประเทศ 
(ดี)    หมายเลข IMO (ถ้าได้มาแล้ว) 
(อี)   ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของเรือ หากมีเจ้าของเรือหลายคนก็แจ้งให้ครบ 
(เอฟ)  ชนิดเรือ  (ใช้รหัส ISSCFV ตามความเหมาะสม) 
(จี)   ความยาวเรือและประเภทของความยาว (ได้แก่ LOA, LBP) 
(เฮช)   ชื่อและที่อยู่ผู้ประกอบการ (ผู้จัดการ) หรือผู้ด้าเนินการ (ผู้จัดการ) (ถ้ามี) 

  (ไอ)   ประเภทเคร่ืองมือประมงหรือวิธีท้าการประมง (ใช้รหัส ISSCFG ตามความเหมาะสม) 
  (เจ)   ระวางขับน้้าของเรือ (เป็น Gross Tonnage - GT) 
  (เค)   ก้าลังเคร่ืองจักรใหญ่ หรือเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์) 
   (แอล)  ความจุห้องเก็บปลา (ลูกบาศก์เมตร) 
     (เอ็ม)   ประเภทเคร่ืองท้าความเย็น (ถ้าใช้) 
     (เอ็น)   จ้านวนห้องแช่แข็ง (ถ้าใช้) 

                                                           
1 มาตรการ CMM 2019/07 การอนุญาตเรือ ใช้แทนมาตรการ CMM 2017/07 การอนุญาตเรือ 
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 (โอ)   ความจุห้องแช่แข็ง (ถ้าใช้) 
 (พี)   ประเภทเคร่ืองมือสื่อสารที่เรือใช้ (เช่น หมายเลข INMARSAT A,  B และ C, VSAT) 
   (คิว)    แบบแปลนห้องแช่ปลาทั้งหมดบนเรือ 
  (อาร์)   รายละเอียดระบบ VMS บนเรือ (ยี่ห้อ คุณลักษณะ รูปแบบ และการระบุตัวตนของเคร่ือง) และ 
         (เอส)   รูปถ่ายของเรือที่มีความละเอียดสูง ๆ มีคุณภาพที่ดี มีความสว่างและความเข้มของภาพที่เหมาะสม และ
เป็นภาพถ่ายไว้ไม่เกิน 5 ปี 

 รูปภาพดิจิตอล 1 ใบ แสดงกาบเรือด้านขวาที่เห็นส่วนทั้งหมดตามความยาวเรือ และองค์ประกอบ
แสดงโครงสร้างเรือครบถ้วน 

 รูปภาพดิจิตอล 1 ใบ แสดงกาบเรือด้านซ้ายที่เห็นส่วนทั้งหมดตามความยาวเรือ และองค์ประกอบ
แสดงโครงสร้างเรือครบถ้วน 

 รูปภาพดิจิตอล 1 ใบ แสดงภาพถ่ายท้ายเรือ 
3. CCPs จะให้ความมั่นใจว่า ข้อมูลในวรรค 2 เกี่ยวกับเรือที่ได้รับอนุญาตให้ชักธงของรัฐตนเองนั้น  จะมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ และแจ้งให้เลขานุการผู้บริหาร SIOFA ทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเรือ รวมถึง
สถานะการอนุญาตเรือประมงที่เป็นปัจจุบัน และแจ้งเพิ่มเติมหากมีเรือใหม่เข้ามาร่วม โดยแจ้งให้ทราบภายใน 15 วัน 
หลังจากแก้ไขข้อมูล 
4. รัฐหรือนิติบุคคลใดๆ ที่จะมาเป็นสมาชิกหลังจากที่มาตรการนี้มีผลบงัคับใช ้ต้องจัดท้าข้อมูลตามวรรค 2 ภายใน 30 วัน 
หลังที่เข้าเป็นสมาชิก 
5. เลขานุการผู้บริหาร จะเป็นผู้เก็บรักษาบันทึกรายชื่อเรือของ SIOFA โดยสรุปข้อมูลบันทึกของเรือเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บ
ไซด์ของ SIOFA ตามบัญญัติของมาตรา 2 (เอ) (ไอ) ของมาตรการ CMM ฉบับที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็น
ความลับและขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้งาน 
6. แต่ละ CCP จะต้อง 

(เอ) อนุญาตให้เรือชักธงของตนเข้าไปท้าประมงในเขต SIOFA ได้ เฉพาะในกรณีที่เรือผ่านเกณฑ์ข้อก้าหนดและ
ยอมรับสิ่งที่ต้องรับผิดชอบของเรือภายใต้เงื่อนไขของความตกลงนี้ รวมทั้งข้อก้าหนดในมาตรการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

(บี)  ใช้มาตรการที่จ้าเป็นเพื่อให้แน่ใจว่า  เรือที่ตนอนุญาตให้ชักธงของตนนั้นสามารถท้าตามเงื่อนไข 
ที่เก่ียวข้องทั้งหมดในมาตรการต่าง ๆ ของ SIOFA  

(ซี) ใช้มาตรการที่จ้าเป็นเพื่อให้แน่ใจว่า เรือที่ชักธงของตนที่อยู่ในบันทึกรายชื่อเรือของ SIOFA นั้น เก็บใบส้าคัญ 
ต่าง ๆ  เอาไว้บนเรือ ได้แก่ ทะเบียนเรือ ใบอนุญาตให้ท้าการประมง และ/หรือ ท้ากิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ดี) มีการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า เรือชักธงของตนที่อยู่ในบันทึกรายชื่อเรือของ SIOFA เป็นเรือที่ไม่มีประวัติการ
ท้าประมง IUU หรือถ้าเป็นเรือที่มีประวัติ IUU มาก่อน เจ้าของคนใหม่นั้นได้ให้หลักฐานเพียงพอเพื่อแสดงให้เห็นว่า
เจ้าของเรือคนก่อนหรือผู้ประกอบการคนก่อนไม่มีผลประโยชน์ทางการเงินหรือมีอ้านาจควบคุมเรือล้านั้นแล้ว โดย
ข้อเท็จจริงทั้งหมดต้องแสดงว่า เรือไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนร่วมในการท้าประมง IUU แล้ว 

(อี)  ให้ความมั่นใจได้ว่าเจ้าของเรือ และผู้ประกอบการของเรือที่จดทะเบียนอยู่ในบันทึกรายชื่อเรือ SIOFA ซึ่ง
เป็นเรือที่ได้รับอนุญาตแล้วนั้น จะไม่เข้าร่วมหรือเกี่ยวข้องในการท้าประมงในเขต SIOFA กับเรือที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ใน
บันทึกรายชื่อเรือของ SIOFA  
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(เอฟ) ใช้มาตการที่จ้าเป็นเพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการเรือที่อยู่ในบันทึกรายชื่อของ SIOFA นั้น
เป็นพลเมือง ผู้ที่มีที่พ้านัก หรือนิติบุคคลที่อยู่ภายในเขตอ้านาจของตน เพื่อให้สามารถบังคับใช้กฎหมายหรือลงโทษได้
ภายใต้กฎหมายภายในประเทศ 
7. แต่ละ CCP จะต้องด้าเนินมาตรการภายใต้ข้อบังคับของตนเพื่อห้ามไม่ให้เรือที่ไม่ได้จดทะเบียนขออนุญาตไว้กับ SIOFA 
ท้าการประมง หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท้าประมงใด ๆ อยู่ในเขต SIOFA   
8. แต่ละ CCP จะต้องแจ้งให้ส้านักเลขาธิการทราบโดยเร็วที่สุด หากมีหลักฐานที่แสดงว่า มีเหตุอันควรสงสัยว่า มีเรือที่
ไม่ได้จดทะเบียนขออนุญาตกับ SIOFA ก้าลังท้าการประมงในเขต SIOFA  
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CMM 2016/061 

มาตรการอนุรักษ์และการจัดการเกี่ยวกับกับรายชื่อเรือที่เป็น IUU (รายชื่อเรือ IUU) 

ภาคีแห่งความตกลงการท้าประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ 

ค านึงถึง ที่ประชุม FAO ที่มีมติรับรองแผนสากลในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท้าประมงที่ผิดกฏหมาย  
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (การประมง IUU) วันที่ 23 มิถุนายน 2001 แผนการนี้ได้ก้าหนดไว้ว่าการระบุ
เรือผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม นั้น จะต้องท้าตามขั้นตอนที่ได้ตกลงกัน อย่างเป็นธรรม โปร่งใส 
และไม่เลือกปฏิบัติ 

เกี่ยวข้องกับ ความจริงที่ว่ากิจกรรมของการท้าประมง IUU ที่ท้าในเขตความตกลงนี้จะลดทอนประสิทธิภาพของ
มาตรการอนุรักษ์และการจัดการประมงที่มีมติรับรองโดยที่ประชุมของภาคี 

ก าหนด ให้ยกประเด็นเพ่ือตอบสนองความท้าทายของการเพ่ิมขึ้นในกิจกรรมการประมงที่เป็น IUU ทั้งนี้วิธีการ
ตอบโต้ที่ที่ข้องเกี่ยวกับเรือ จะต้องไม่ไปกระทบต่อมาตรการในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐเจ้าของธงภายใต้เครื่องมือบริหาร
จัดการประมงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รับทราบว่า ความพยายามที่จะป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท้าประมง IUU จะต้องยกประเด็นในแง่ของเครื่องมือ
การจัดการประมงสากลที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ และให้สอดคล้องกับภาระผูกพันระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ รวมถึงสิทธิ
และภาระผูกพันที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้ความตกลงขององค์กรการค้าโลก 

ระลึกว่า มาตรา 1 (f) ของความตกลงการท้าประมงหน้าดินในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (ความตกลง) มีความ
ต้องการให้ที่ประชุมภาคีได้ก้าหนดมาตรการ และจัดให้มีการเฝ้าติดตามผลการด้าเนินงานเพ่ือการป้องกัน ยับยั้ง 
และขจัดการท้าประมง IUU 

รับรอง มาตรการอนุรักษ์และการจัดการประมงต่อไปนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการ 6 ของความตกลง 

1. แต่การประชุมภาคีสมาชิก, ที่ประชุมภาคีสมาชิกจะต้องระบุเรือที่เกี่ยวข้องกับการท้าประมงในพ้ืนที่ความตกลง 
ที่ฝ่าฝืน SIOFA CMMs และจะต้องจัดท้าบัญชีรายชื่อเรือดังกล่าว (บัญชีรายชื่อเรือ SIOFA, หลังจากนี้ บัญชี
รายชื่อเรือ IUU), ตามข้ันตอนและเกณฑ์ท่ีก้าหนดข้างล่างนี้ 

การส่งข้อมูลเพื่อจัดท าร่างบัญชีรายช่ือเรือ IUU 

2. แต่ละภาคี (CP), CNCP, และ PEF จะต้องทุกๆปี หรืออย่างน้อย 90 วัน ก่อนแต่ละการประชุม MOP ประจ้าปี, ส่ง
ข้อมูลเรือที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับการท้าประมง IUU ในพื้นที่ความตกลงให้ส้านักงานเลขาธิการฯ โดยใช้แบบฟอร์มใน
ภาคผนวก I โดยแนบพร้อมกับหลักฐานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการสันนิษฐานว่ามีกิจกรรมการท้าประมง IUU  
3. ก่อนทีจ่ะส่งหรือในขณะที่จะส่งข้อมูลตามวรรค 2 เลขาธิการจะมีการแจ้งให้ CP, CNCP และ PFE โดยตรงหรือ
ผ่านทางเลขาธิการฯ เอกสารข้อมูลของรัฐเจ้าของธงที่เกี่ยวข้อง  
 

1 CMM 2018/06 (บัญชีเรือ IUU) แทนท่ี CMM 2016/06 (บัญชี IUU) 
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4. ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรือที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับการท้ากิจกรรมประมง IUU ในพื้นที่ความตกลงทีส่่งให้เลขาธิการ ตาม
วรรค 2 จะต้องเป็นพ้ืนฐานจากรายงานของภาคี (CPs, CNCPs และ PFEs) ที่เกี่ยวกับ SIOFA CMMs ข้อมูลทาง
การค้าที่ได้รับจากข้อมูลสถิติทางการค้าที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล FAO, เอกสารทางสถิติ และข้อมูลที่สามารถ
ตรวจสอบได้ระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นเอกสารที่เหมาะสม 
5. เรือที่ท้าการประมงในเขตความตกลงของ SIOFA ที่คาดว่าจะมีกิจกรรมที่ถือว่าเป็น IUU ก็ต่อเมื่อภาคี CPs 
CNCPs, และ PEFs ได้เสนอหลักฐานว่าเรือล้านั้น : 
  (เอ)  มีส่วนที่เกี่ยวข้องในการท้าประมงในเขต SIOFA แต่ไม่ได้อยู่ในบันทึกที่ได้รับอนุญาตจาก SIOFA 
  (บี)  มีส่วนที่เกี่ยวข้องในการท้าประมงในเขต SIOFA แต่มีความขัดแย้งในเรื่องใบอนุญาตส้าหรับเรือประมง 
การได้รับอนุญาตให้ท้าประมง หรือการยอมรับว่าท้าประมงได้ หรือกรณีที่รัฐเจ้าของธงนั้นได้ใช้โควต้าหรือจับสัตว์
น้้าเกินปริมาณท่ีได้ถูกจัดสรรไว้แล้วโดยมาตรการของ SIOFA 
  (ซี)  ไม่มีบันทึกหรือส่งรายงานการจับสัตว์น้้าตามที่ได้ระบุไว้ในความตกลงนี้ ตามที่ได้รับการรับรองในเรื่ อง
ของขั้นตอนการรายงาน หรือมีการรายงานเท็จ 
  (ดี)  ท้าการเก็บสัตว์น้้าไว้บนเรือ ขนถ่ายสัตว์น้้าในทะเล หรือน้าสัตว์น้้าที่ขนาดเล็กเกินก้าหนดขึ้นท่า  
ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการบ่อนท้าลายมาตรการของ SIOFA 
  (อี)  การท้าประมงเพ่ือเก็บรักษาสัตว์น้้าบนเรือ ขนถ่ายสัตว์น้้า หรือน้าสัตว์น้้าขึ้นท่า ภายใต้การระงับ
กิจกรรมโดย SIOFA หรือการเก็บข้อมูลที่ห้ามโดย SIOFA   
  (เอฟ)  เกี่ยวข้องกับการท้าประมงในช่วงเวลาปิด/ห้ามการท้าประมง หรือท้าประมงในเขตห้ามท้า ที่เป็น  
การกระท้าที่ขัดต่อมาตรการอนุรักษ์และจัดการประมงหน้าดินของ SIOFA 
  (จี)  ใช้เครื่องมือประมงและวิธีท้าการประมง ทีข่ัดแย้งต่อมาตรการ ฯ ของ SIOFA 
 (เอช) มีการขนถ่ายสัตว์น้้า หรือร่วมด้าเนินการอ่ืนๆ เช่น ร่วมกันท้าประมง ขนถ่ายน้้ามัน ลูกเรือ เครื่องมือ 
หรือการจัดหาเสบียงอ่ืนๆ กลางทะเล ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายสัตว์น้้าหรือรับสัตว์น้้ากับเรือที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือ IUU  
 (ไอ) เกี่ยวข้องกับการท้าประมง การขนถ่ายสัตว์น้้า หรือการด้าเนินการอ่ืนๆ เช่น การร่วมกันท้าประมง และ
การขนถ่ายน้้ามัน ลูกเรือ เครื่องมือ หรือการจัดหาเสบียงอ่ืนๆ กลางทะเล ไม่ว่าจะเป็นการขนถ่ายสัตว์น้้าหรือรับ
สัตว์น้้า ในพื้นที่ความตกลงกับเรือไร้สัญชาติ 
 (เจ)  เกี่ยวข้องกับการท้าประมง, การขนถ่ายสัตว์น้้า หรือการด้าเนินการอ่ืนๆ เช่น การร่วมกันท้าประมง การ
จัดหาเสบียง และการเติมน้้ามัน ในพ้ืนที่ความตกลง โดยจงใจที่จะปลอมแปลงหรือปกปิดเครื่องหมายเรือ, การ
ระบุตัวตน หรือเลขทะเบียนเรือ 
 (เค)  เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท้าประมงที่ขัดแย้งกับมาตรการ ของ SIOFA หรือ 
 (แอล)  อยู่ภายใต้การควบคุมของเรือใด ๆ ที่อยู่ในรายชื่อของเรือ IUU 

ร่างรายช่ือเรือ IUU  

6. บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ได้รับมาตามวรรค 2 หรือ 26 และจากข้อมูลอ่ืน ๆ ที่มี ส้านักงานเลขาธิการจะร่าง
รายชื่อเรือ IUU และส่งร่างฯ พร้อมกับรายชื่อเรือ IUU ณ ปัจจุบัน พร้อมด้วยหลักฐานเอกสารอ้างอิงที่ได้รับมา 
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โดยส่งไปให้ภาคีสมาชิก (CPs, CNCPs, และ PFEs) ทั้งหมดตลอดจนประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคีสมาชิก (non – 
Contracting Parties) อย่างน้อย 60 วัน ก่อนหน้าการประชุมสามัญของภาคี (MOP) 

7. ความคิดเห็นใด ๆ ที่เกี่ยวกับร่างบัญชีรายชื่อเรือ IUU จะต้องส่งให้ส้านักงานเลขาธิการ อย่างน้อย 40 วัน ก่อน
การประชุมสามัญของภาคีหรือตามความเหมาะสม และต้องส่งหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้ข้อมูล
สนับสนุน เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเรือที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือ IUU นั้นไม่ได้ด้าเนินการฝ่าฝืนมาตรการของ SIOFA 
หรือ ไม่มีความน่าจะเป็นเกี่ยวกับการท้าประมงในเขตความตกลงนี้ 
8. ส้านักงานเลขาธิการจะร้องขอให้รัฐเจ้าของธงแต่ละประเทศที่มีรายชื่อเรือ IUU นั้นเพ่ือให้ด้าเนินการแจ้งต่อ
เจ้าของเรือทราบด้วย รวมทั้งบอกผลที่จะตามมาหากที่ประชุมภาคีมีมติรับรองในรายชื่อเรือ IUU นั้น 
9. หลังจากที่ได้รับร่างรายชื่อเรือ IUU แล้ว ภาคีสมาชิก (CPs, CNCPs, และ PFEs) จะเฝ้าติดตามเรือที่อยู่ใน
รายชื่อนั้นอย่างใกล้ชิดเพ่ือตรวจสอบกิจกรรมของเรือ และหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรือ ชื่อรัฐเจ้าของธง หรือ
เปลี่ยนชื่อเจ้าของเรือท่ีลงทะเบียนไว้ 

ร่างและบัญชีรายชื่อเรือ IUU ปัจจุบัน 

10. บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ได้รับมาตามวรรค 6 และ 7 ส้านักงานเลขาธิการจะปรับปรุงและแจ้งเวียนร่างรายชื่อ
เรือ IUU และรายชื่อเรือ IUU ณ ปัจจุบัน พร้อมกับหลักฐานที่ได้รับมา ให้ภาคีสมาชิก (CPs, CNCPs, PFEs) และ
ประเทศท่ียังไม่ได้เข้าเป็นภาคีที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์ก่อนการประชุมสามัญครั้งถัดไป  
11. ภาคีสมาชิก (CPs, CNCPs, และ PFEs) อาจจะส่งข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างรายชื่อเรือ 
IUU และรายชื่อเรือ IUU ณ ปัจจุบันของคณะกรรมการการปฏิบัติตาม ให้ส้านักงานเลขาธิการเมื่อไหร่ก็ได้  
ซึ่งเลขาธิการจะแจ้งเวียนข้อมูลพร้อมหลักฐานให้กับภาคีสมาชิก (CPs, CNCPs, และ PFEs) และประเทศที่ยังไม่ได้
เข้าเป็นภาคีที่เก่ียวข้อง 

รายบัญชีชื่อเรือ IUU ฉบับช่ัวคราว 

12. ในที่การประชุมสามัญของคณะกรรมการปฏิบัติตามจะ 
     (เอ) พิจารณาร่างบัญชีรายชื่อเรือ IUU และข้อมูลหลักฐานที่แจ้งเวียนภายใต้วรรค 6, 7, 10 และ 11 

รวมถึงตามวรรค 14 เรือที่เกี่ยวข้องในรายชื่อเรือ IUU ฉบับชั่วคราว และส่งต่อให้ที่ประชุมภาคีเพ่ือทราบและ
พิจารณาลงมต ิและ 

     (บี) พิจารณาบัญชีรายชื่อเรือ IUU ปัจจุบัน และข้อมูลหลักฐานที่แจ้งเวียนภายใต้วรรค 11 ซึ่งถ้ามี
ค้าแนะน้าตามข้อก้าหนดที่เกี่ยวข้องของวรรค 28 ต่อที่ประชุมภาคี (ถ้ามี) ชื่อเรือล้านั้นก็จะถูกถอนออกจาก
รายชื่อเรือ IUU ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
13. ชื่อเรือจะถูกรวมเข้ากับรายชื่อเรือ IUU ฉบับชั่วคราว ก็ต่อเมื่อเข้าเกณฑ์ตามวรรค 5 หนึ่งข้อ หรือมากกว่า 
14. ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติตามจะถอนชื่อเรือใด ๆ ออกจากรายชื่อเรือ IUU ฉบับชั่วคราว ได้ก็ต่อเมื่อรัฐ
เจ้าของธงสามารถแสดงให้เห็นว่า 
         (เอ) เรือล้านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการท้าประมง IUU ใด ๆ ตามที่กล่าวไว้ในวรรค 5 หรือ 
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    (บี) มีการกระท้าที่มีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อค้าถามเกี่ยวกับ  IUU ได้แก่ การฟ้องร้องการ
ก้าหนดให้มีการลงโทษที่มีความรุนแรงเพียงพอ เป็นต้น 
         (ซี) เรือนั้นสามารถปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการฯ และมาตรการที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ของ SIOFA 

บัญชีรายช่ือเรือ IUU 

15. วรรค 14 ใช้บังคับกับที่ประชุมของภาคีในการพิจารณาบัญชีรายชื่อเรือของ IUU ชั่วคราว 
16. ในที่ประชุมสามัญของภาคีในแต่ละครั้ง จะมีการทบทวนบัญชีรายชื่อเรือ IUU ฉบับชั่วคราว โดยค้านึงถึง
ข้อมูลเอกสารใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับเรือในรายชื่อนั้น รวมทั้งพิจารณาเพ่ิมเติมรายชื่อตามที่ได้เสนอโดยคณะกรรมการ
ปฏิบัติตาม ตามวรรค 11 (บี) ด้านบน และรับรองบัญชีรายชื่อเรือ IUU ฉบับใหม ่
17. ในเอกสารร่างบัญชีรายชื่อเรือ IUU บัญชีรายชื่อเรือ IUU ฉบับชั่วคราว และบัญชีรายชื่อเรือ IUU จะมี
รายละเอียดของเรือแต่ละล้าดังต่อไปนี้ : 
        (เอ) ชื่อเรือปัจจุบัน และชื่อเดิม (ถ้ามี) 
        (บี) ชื่อรัฐเจ้าของธง และชื่อเดิม (ถ้ามี) 
        (ซี) ชื่อเจ้าของเรือ และชื่อเดิมของเจ้าของเรือ (ถ้ามี) 
        (ดี) ชื่อผู้ด้าเนินการ/ผู้ประกอบการ และชื่อเดิม (ถ้ามี) 
        (อี) ชื่อเรียกวิทยุ และชื่อเดิม (ถ้ามี) 
        (เอฟ) หมายเลข IMO (ถ้ามี) 
        (จี) รูปถ่าย (มากกว่า 1 ใบ) (ถ้ามี) 
        (เอช) วันที่เข้าไปอยู่ในรายชื่อเรือ IUU และ 
        (ไอ) สรุปกิจกรรมที่ถูกตัดสินให้อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือ IUU พร้อมทัง้ส่งข้อมูลอ้างอิงกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวกับหลักฐานของกิจกรรมนั้น ๆ              
18. เมื่อที่ประชุมภาคีมีมติรับรองบัญชีรายชื่อเรือ IUU แล้ว จะต้องร้องขอผ่านเลขาธิการให้ภาคี (CPs), CNCPs, 
PFEs, และประเทศที่ยังไม่เข้าเป็นภาคี ด้าเนินการเรื่องต่อไปนี้ 

 (เอ) แจ้งเจ้าของเรือให้ทราบว่าเรือของตนได้ถูกรวมไว้ในบัญชีรายชื่อเรือ IUU และต้องแจ้งสิ่งที่จะเป็นผล
ตามมาจากการอยู่ในรายชื่อเรือ IUU ให้เจ้าของเรือทราบด้วย และ 

  (บี) ด้าเนินมาตรการตามความเหมาะสมเพ่ือขจัดการท้าประมง IUU และแจ้งที่ประชุมภาคีให้ทราบถึง
มาตรการที่ได้ด้าเนินการไปแล้วส้าหรับในเรื่องนี้ 
19. ภาคี (CPs, CNCPs, และ PFEs) ด้าเนินมาตรการตามความจ้าเป็นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ และด้าเนินการ
ตามวรรค 56 และ 66 ของแผนสากลว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท้าการประมง IUU (IPOA-IUU) เพ่ือ  
  (เอ) มีมาตรการที่จ้าเป็นเพ่ือขจัดการท้ากิจกรรม IUU รวมถึงหากจ้าเป็น ให้ถอนใบอนุญาตท้าประมง  
การอนุญาต หรือการออกใบอนุญาตให้เรือที่อยู่ในรายชื่อเรือ IUU และปฏิเสธการอนุญาตท้าประมง การอนุญาต
หรือการอนุญาตเรือดังกล่าว 
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  (บี) ให้ความมั่นใจว่าเรือจะไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับการขนถ่ายสัตว์น้้า หรือด้าเนินการอ่ืน ๆ เช่น ท้าประมง
ร่วมกัน ขนถ่ายน้้ามัน ลูกเรือ เครื่องมือ หรือจัดหาเสบียงกลางทะเล ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายสัตว์น้้า หรือรับสัตว์น้้า 
กับเรือที่อยู่ในรายชื่อเรือ IUU  
  (ซี) ให้ความมั่นใจว่าเรือที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือ IUU ถูกปฏิเสธการเข้าท่าเทียบเรือ เว้นแต่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือตรวจสอบและด้าเนินการอ่ืนๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งต้องมีประสิทธิภาพอย่างน้อย
เทียบเท่ากับการปฏิเสธการเข้าท่าเทียบเรือเพ่ือป้องกันและยับยั้งและการขจัดประมง IUU 

 (ดี) มีการจัดล้าดับการตรวจสอบเรือท่ีอยู่ในบัญชีรายชื่อเรือ IUU หากเรือถูกพบที่ท่าเทียบเรือ 
 (อี) ห้ามเช่าเรือในบัญชีรายชื่อเรือ IUU 
 (เอฟ) ปฎิเสการออกใบอนุญาตใช้ธงของรัฐตนให้กับเรือที่อยู่ในรายชื่อเรือ IUU 

 (จี) ห้ามท้าธุรกรรมเชิงพาณิชย์ เช่น น้าเข้า ส่งออก หรือ ส่งออกใหม่ การเข้าเทียบท่าเรือหรือขนถ่ายสัตว์น้้า
ในพ้ืนที่ความตกลง ตลอดจนการด้าเนินการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับทรัพยากรสัตว์น้้าจากเรือในบัญชีรายชื่อเรือ IUU 

 (เอช) ห้ามแลกเปลี่ยนลูกเรือบนเรือกับเรือในบัญชีรายชื่อเรือ IUU 
 (ไอ) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการค้า ผู้น้าเข้า ผู้ให้บริการส่งสินค้า งดเว้นการท้าธุรกรรมใด ๆ รวมทั้งการขน
ถ่ายสัตว์น้้าจากเรือล้านั้นไปให้เรือที่อยู่ในรายชื่อ IUU 

  (จี) เกบ็และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรือที่อยู่ในรายชื่อ IUU ทันทีกับภาคี (CPs, CNCPs,และ PFEs)  
20. สอดคล้องกับย่อหน้าที่ 12 ของ CMM 2017/08 เมื่อเรือที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือ IUU ที่อยู่ที่ท่าเรือไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ภาคี (CPs, CNCPs และ PFEs) จะต้องปฏิเสธการใช้ท่าเทียบเรือเพ่ือเข้าเทียบท่า ขนถ่าย
สัตว์น้้า บรรจุภัณฑ์ และแปรรูปสัตว์น้้า และใช้บริการอ่ืน ๆ ของท่าเรือ รวมถึงเติมน้้ามันและเสบียง บ้ารุงรักษา
และใช้บริการอู่ ของเรือล้าดังกล่าว 
21. แม้จะเป็นตามวรรค 20 และตามวรรค 13 ของ CMM 2017/08 ที่ระบุว่าภาคี (CPs CNCPs และ PFEs) 
จะต้องไม่ปฏิเสธให้เรือตามวรรคเหล่านั้นใช้บริการท่าเทียบเรือในเรื่องที่จ้าเป็นต่อความปลอดภัยหรือสุขภาพของ
ลูกเรือหรือความปลอดภัยของเรือ ซึ่งความจ้าเป็นเหล่านี้จะต้องได้รับการพิสูจน์อย่างถูกต้องหรือตามความ
เหมาะสมส้าหรับการท้าลายเรือ 
22. ในมาตรการการอนุรักษ์และจัดการนี้ไม่มีผลกระทบต่อการเข้าเทียบท่าของเรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ส้าหรับเหตุผลสุดวิสัยหรือความเดือดร้อน หรือป้องกันรัฐเจ้าของท่าจากการอนุญาตให้เรือเข้าท่า โดยเฉพาะเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือบุคคล เรือ หรืออากาศยานที่ตกอยู่ในอันตรายหรือความทุกข์ล้าบาก 
23. ส้านักเลขาธิการต้องใช้มาตรการใด ๆ ที่จ้าเป็นเพ่ือให้แน่ใจว่าได้เผยแพร่บัญชีรายชื่อเรือ IUU ในลักษณะที่
สอดคลองกับขอก้าหนดเกี่ยวกับความลับที่บังคับใช รวมถึงการเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ SIOFA 

กระบวนการพิเศษส าหรับการตรวจสอบเรือ IUU จากหน่วยงานอ่ืนๆ 

24. นอกเหนือจากองค์กรที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่แสดงความสนใจที่จะได้รับรายชื่อเรือ IUU, เลขาธิการจะต้องส่ง
รายชื่อเรือดังกล่าวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายชื่อเรือ IUU ไปยัง FAO และส้านักเลขาธิการขององค์กร
ต่อไปนี้เพ่ือจุดประสงค์ของการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง SIOFA กับองค์กรเหล่านี้เพ่ือป้องกัน, การยับยั้ง
และขจัดประมง IUU: the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources 



 

88 
 

(CCAMLR), the Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT), the 
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), The Indian Ocean Tuna 
Commission (IOTC), the Inter American Tropical Tuna Commission (IATTC), the General Fisheries 
Commission for the Mediterranean (GFCM), the Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO), 
the North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC), the North Pacific Fisheries Commission 
(NPFC), the South East Atlantic Fisheries Organisation (SEAFO), the South Pacific Regional 
Fisheries Management Organisation (SPRFMO) and, the Western and Central Pacific Fisheries 
Commission (WCPFC). 
25. แม้ว่าจะมีข้อ 6 ถึง 11 ของ CMM นี้ เมื่อได้รับบัญชีรายชื่อเรือ IUU ฉบับสุดท้าย ที่จัดท้าโดย CCAMLR, 
CCSBT, ICCAT, IOTC, IATTC, GFCM, NAFO, NEAFC, NPFC, SEAFO, SPRFMO และ WCPFC และข้อมูลใด ๆ 
ที่ เกี่ยวข้องกับรายชื่อเรือ  เลขาธิการจะต้องแจ้งเวียนข้อมูลนี้  ไปยังภาคี  (CPs, CNCPs และ PFEs) เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการแก้ไขบัญชีรายชื่อเรือ SIOFA IUU ตามกฎข้อ 13 ของกฎระเบียบภาคี (ROP) ซึ่งเรือที่ถูกเพ่ิม
หรือถอนออกจากบัญชีรายชื่อเรือ IUU ฉบับสุดท้ายขององค์กร จะต้องถูกรวมเข้าหรือถอนออกจากบัญชีรายชื่อ
เรือ IUU ตามความเหมาะสม เวนแตกรณีที่ภาคี (CPs) จะมีการคัดค้านเปนลายลักษณอักษรภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่สงข้อคัดค้านผานทางเลขาธิการ 
26. ในกรณีของการคัดค้านรายชื่อเรือของ CCAMLR, CCSBT, ICCAT, IOTC, IATTC, GFCM, NAFO, NEAFC, 
NPFC, SEAFO, SPRFMO หรือ WCPFC ที่ถูกรวมเข้าหรือถอนออกจากรายชื่อเรือ IUU เรือดังกล่าวจะต้องอยู่ใน 
ร่างบัญชีรายชื่อเรือ IUU 
27. เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อสิทธิของภาคีผู้ลงนามในความตกลงนี้ ภาคี (CPs, CNCPs และ PFEs) และรัฐชายฝั่ง 
เพ่ือด้าเนินการตามความเหมาะสมโดยสอดคล้องกับกฏหมายระหว่างประเทศ ภาคี (CPs CNCPs, และ PFEs) 
จะต้องไม่ใช้มาตรการทางการค้า หรือการลงโทษอ่ืน ๆ กับเรือที่อยู่ในร่างบัญชีรายชื่อเรือ IUU หรือที่อยู่ในบัญชี
รายชื่อ IUU ชั่วคราว ตามวรรค 5 หรือไดม้ีการถอนเรือที่เป็นเรือ IUU ตามวรรค 14 บนแผนดินนั้นที่เรือ IUU เข้า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประมง IUU 

 

การปรับรายการชื่อเรือ IUU 

28. ภาคี (CP, CNCP และ PFE) และประเทศท่ียังไม่ได้เข้าเป็นภาคี สามารถแจ้งให้เอาชื่อเรือของตนออกจากบัญชี
รายชื่อเรือ IUU ได้ ในกรณีที่สามารถท้าได้ตามเกณฑ์ในวรรค 14 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการส่งข้อมูลเอกสาร 
ที่เหมาะสมว่า : 

    (เอ) มีการยอมรับในมาตรการที่ท้าให้มั่นใจได้ว่า เรือนั้นสามารถท้าตามมาตรการที่เกี่ยวข้องได้ทุกเรื่อง 
    (บี) ด้าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การท้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการติดตามผลและ  
         การควบคุมกิจกรรมของเรือในเขตความตกลงนี้ และ 
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    (ซี) มีการด้าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อกิจกรรมประมงที่เป็น IUU ที่จะส่งผล 
         ให้เรือ IUU นั้นมีชื่ออยู่ในรายการ รวมถึงการฟ้องร้องและการลงโทษที่มีความรุนแรงเพียงพอ  
         และ/หรือ 
    (ดี) ส้าหรับเรือที่มีการเปลี่ยนเจ้าของ และเจ้าของเรือคนใหม่สามารถจัดการให้เจ้าของเรือคนเก่านั้นไม่  
         มีสิทธิทางกฎหมายใดๆ กับเรือ ด้านการเงิน หรือผลก้าไรใด ๆ ในเรือล้านั้น และไม่มาควบคุม 
        เกี่ยวกับการออกเรือ และเจ้าของเรือคนใหม่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการประมง IUU 

29. ที่ประชุมภาคีสมาชิกอาจจะพิจารณาการจะถอนชื่อเรือออกจากรายชื่อเรือที่เป็น IUU จะต้องท้าตามเกณฑ์
ข้อก้าหนดในวรรค 22 ทั้งนี้การที่จะถอนชื่อเรือออกจากรายการเรือ IUU นั้นจะท้าได้เพียงในระหว่างเวลาตามกฎ
ข้อ 13 ของขั้นตอนของการประชุมภาคีที่จะใช้ 

การมีส่วนร่วมระดับชาติในกิจกรรมประมง IUU 

30. โดยปราศจากอคติต่อความความรับผิดชอบของรัฐ  แต่ละภาคี (CPs, CNCPs และ PFEs) จะต้องด้าเนิน
มาตรการที่เหมาะสมตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีบังคับใช้ของตน: 
 (เอ) เพ่ือตรวจสอบ กรณวี่าบุคคลสัญชาติใด หรือบุคคลธรรมดา หรือบุคคลตามกฎหมายใดๆ ที่อยู่ภายใต้
เขตอ้านาจศาลของตนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่อธิบายไว้ในวรรค 5 
 (บี) เพ่ือตรวจสอบว่าบุคคลสัญชาติใด หรือบุคคลธรรมดา หรือบุคคลตามกฎหมายของตนมีส่วน
รับผิดชอบต่อ ได้รับประโยชน์จาก การสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่อธิบายไว้ในวรรค 5 (เช่น 
ผู้ประกอบการ, ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ, เจ้าของ, ผู้ให้บริการขนส่ง, รวมถึงผู้ให้บริการประกันภัยและ
ผู้ให้บริการทางการเงินอ่ืนๆ) 
 (ซี) ด้าเนินการอย่างเหมาะสมเพ่ือตอบสนองต่อกิจกรรมที่ได้รับการตรวจสอบ ซึ่งระบุไว้ในอนุวรรค 30 
(เอ) และ (บี) การกระท้าดังกล่าวอาจรวมถึงมาตรการที่จะท้าให้ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวได้รับผลประโยชน์
ที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถยับยั้งผู้กระท้ากิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
31. ภาคี (CPs, CNCPs และ PFEs) จะต้องร่วมมือกัน ซึ่งรวมถึงการแสวงหาซึ่งกันและกัน และการเตรียมการ
ความร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือจุดประสงค์ของการด้าเนินการตามมาตรการนี้ ด้วยเหตุนี้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของภาค ี(CPs, CNCPs และ PFEs) ควรก้าหนดผู้ประสานงานผ่านข้อมูลกิจกรรมที่รายงานไว้ในอนุวรรค
ที่ 30 (เอ) และ (บี) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการระบุตัวตนเรือ ความเป็นเจ้าของ รวมทั้งประโยชน์ของกรรมสิทธิ์
ลูกเรือ และผลการจับสัตว์น้้า ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง และผลของการ
ด้าเนินการเกี่ยวกับการใช้ CMM นี้ ทีส่ามารถแลกเปลี่ยนได้ 
32. เพ่ือช่วยในการด้าเนินการตามมาตรการนี้ ภาคี (CPs, CNCPs และ PFE) จะต้องจัดท้าการด้าเนินการและ
มาตรการต่าง ๆ ตามท่ีก้าหนดตามมาตรการนี้ไว้ในรายงานการด้าเนินการประจ้าปี 
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ภาคผนวก I 

แบบฟอร์ม SIOFA การรายงานเรือที่สันนิษฐานว่าด้าเนินกิจกรรม IUU 

เอ. ข้อมูลเรือ 

กรอกข้อมูลเรือแต่ละล้าที่สันนิษฐานว่าด้าเนินการท้าประมง IUU ในพื้นที่ความตกลง 

รายการ ค้าอธิบาย ข้อมูล 

(เอ) ชื่อ และชื่อก่อนหน้า, หากมี  

(บี) ธงเรือ และธงเรือก่อนหน้า, หากมี  

(ซี) เจ้าของ และเจ้าของก่อนหน้า, รวมถึงผลประโยชน์

ในกรรมสิทธิ์, หากมี 

 

(ดี) ผู้ด้าเนินการ และผู้ด้าเนินการก่อนหน้า, หากมี  

(อี) สัญญาณเรียกขาน และสัญญาณเรียกขานก่อนหน้า, 

หากม ี

 

(เอฟ) หมายเลข IMO, หากมี  

(จี) รูปภาพ, หากมี  

(เอช) วันแรกที่ถูกข้ึนบัญชีเรือ IUU, หากมี  

(ไอ) สรุปกิจกรรมที่เหมาะสมกับการรวมเรือในรายชื่อเรือ

ของ IUU พร้อมกับการอ้างอิงถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมดที่แจ้งให้ทราบและการตรวจสอบกิจกรรม

เหล่านี้ โปรดกรอกข้อมูลในส่วน B ด้านล่าง 
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บี กิจกรรมประมง IUU 

ระบุกิจกรรม IUU ตามรายการในวรรค 5 ของ CMM 2018/06 การระบุตัวตนเรือในส่วนเอ เป็นการสันนิษฐานว่า

มีการด้าเนินการในพื้นที่ความตกลง: 

รายการ ค้าอธิบาย ระบุ 

(เอ) เกี่ยวข้องกับการท้าประมงในพ้ืนที่ความตกลง และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับ

อนุญาตโดย SIOFA 

 

(บี) เกี่ยวข้องกับการท้าประมงในพ้ืนที่ความตกลง, ในการฝ่าฝืนใบอนุญาตท้าการประมง

ของเรือ, การอนุญาต, หรือหลังจากรัฐเจ้าของธงใช้โควตาหมดแล้ว, ก้าจ้ากัดการจับ 

หรือการจัดสรรการลงแรงตาม SIOFA CMMs 

 

(ซี) ไม่บันทึกหรือรายงานผลการจับในพ้ืนที่ความตกลง ตามที่ก้าหนดในขั้นตอนการ

รายงาน, หรือการท้ารายงานผิด 

 

(ดี) การเก็บสัตว์น้้าบนเรือ, การขนถ่ายหรือการขึ้นท่าสัตว์น้้าขนาดเล็ก ในทางบ่อน

ท้าลาย SIOFA CMMs 

 

(ดี บิส) การท้าประมงเพ่ือ, การเก็บสัตว์น้้าบนเรือ, การขนถ่ายหรือการขึ้นท่าสัตว์น้้าที่

ต้องห้ามโดย SIOFA 

 

(อี) เกี่ยวข้องกับการท้าประมงในช่วงเวลาที่ปิดท้าการประมง หรือในพื้นที่ปิด ที่เป็นการ

ฝ่าฝืนตาม SIOFA CMMs 

 

(เอฟ) การใช้เครื่องมือประมงและวิธีท้าประมงที่ต้องห้าม ที่เป็นการฝ่าฝืนตาม SIOFA CMMs  

(จี) การขนถ่าย หรือการเข้าร่วมด้าเนินการ เช่น การท้าประมงร่วม, การขนถ่ายกลาง

ทะเลของน้้ามัน, ลูกเรือ, เครื่องมือ หรือการจัดหาเสบียง, ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายสัตว์

น้้าหรือรับสัตว์น้้ากับเรือที่อยู่ในรายชื่อเรือ IUU 

 

(เอช) เกี่ยวข้องกับการท้าประมง, การขนถ่าย หรือการด้าเนินการอื่นๆ เช่นการท้าประมง

ร่วมกัน, การจัดหาเสบียงและการเติมน้้ามัน ในพ้ืนที่ความตกลงที่มีเจตนาปลอมแปลง

หรือปกปิดเครื่องหมายประจ้าตัวเรือ, การระบุตัวตนเรือ หรือการขึ้นทะเบียนเรือ 
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(ไอ) เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประมงท่ีขัดกับ SIOFA CMMs อ่ืนๆ  

(เจ) อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของเรือใด ๆ ในรายชื่อเรือ SIOFA IUU  

ซี การสนับสนุนหลักฐาน 

แสดงรายการเอกสารที่เก่ียวข้องให้แนบท้าย 

ดี การด้าเนินการที่แนะน้า 

การด้าเนินการที่แนะน้า ระบุ 

เอ แจ้งส้านักเลขาธิการ SIOFA เท่านั้น ไม่แนะน้าให้ด้าเนินการใด ๆ  

บี การแจ้งกิจกรรม IUU ให้กับส้านักเลขาธิการ SIOFA การแจ้งค้าแนะน้าเกี่ยวกับ

กิจกรรมให้รัฐเจ้าของธง 

 

ซี แนะน้าให้รวมใน SIOFA IUU list  
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CMM 2016/05 
มาตรการด้านการอนุรักษ์และจัดการเกี่ยวกับการใช้อวนลอยกลางน้้าขนาดใหญ่ 

และอวนติดตาน้้าลึกในเขต SIOFA   

ภาคีแห่งความตกลงการท้าประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ 

เกี่ยวข้อง กับผลกระทบจากการท้าประมงอวนลอยกลางน้้าขนาดใหญ่ และอวนติดตาน้้าลึกท่ีเกิดขึ้นกับทรัพยากร
ประมง การจับสัตว์น้้าพลอยจับได้ และแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลและระบบนิเวศน์ในทะเลลึก รวมถึงผลกระทบ
จากเครื่องมือประมงทีสู่ญหายและถูกละทิ้งขณะท้าการประมง 

รับทราบว่า มีความเกี่ยวข้องกับมติสมัชชาแห่งสหประชาชาติ (UNGA) ที่ 46/215 ว่าด้วยเรื่องการท้าประมงอวน
ลอยกลางน้้าขนาดใหญ่ และผลกระทบต่อทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเลและมหาสมุทร ซึ่งได้มีการร้องขอให้มีการ
ด้าเนินงานตามมติของ UNGA .44/225 และ 45/197 และเพ่ือท้าตามมติของโลกในการยกเลิกการใช้อวนลอย
กลางน้้าขนาดใหญท่้าประมงในเขตทะเลหลวง 

และยอมรับ มติ 61/105 ที่รับรองโดย UNGA ในที่ประชุมครั้งที่ 61 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2006 และต่อมาได้มีมติของ 
UNGA ที่เรียกร้องให้รัฐและองค์การจัดการทรัพยากรประมงระดับภูมิภาค ควบคุมการท้าประมงหน้าดิน และด้าเนิน
มาตรการที่สอดคล้องกันกับแนวทางป้องกันไว้ก่อน และแนวทางของระบบนิเวศน์เพ่ือการจัดการประมง 

ระลึกถึง มาตรา 6 (1) (ซี) และ (ดี) ของความตกลงการการท้าประมงในเขตมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ ที่ได้เรียกร้อง
ให้ประเทศสมาชิกให้ความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ความตกลงนี้ มีการประเมินผลกระทบจากการท้า
ประมงต่อทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยค้านึงถึงสิ่งแวดล้อมและลักษณะทางสมุทรศาสตร์ในเขต 
SIOFA และเพ่ือรับรองมาตรการด้านการอนุรักษ์และจัดการ (CMMs) ที่จ้าเป็น เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการ
อนุรักษใ์นระยะยาว และเป็นการใช้ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนภายใต้ความตกลงนี้ และ 

ตระหนัก ว่ามาตรา 4 (อี) ของความตกลงนี้ ซึ่งต้องการให้ภาคีน้าหลักการมาตรการด้านการจัดการและข้อปฎิบัติ
ในการท้าประมงที่จะช่วยกันเพ่ือให้เกิดผลกระทบจากการท้าประมงต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้เกิดข้ึนน้อยที่สุด  

ยอมรับ มาตรการด้านการอนุรักษ์และจัดการต่อไปนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 6 ของความตกลง 

1. ไม่อนุญาตให้เรือใดๆ ที่ชักธงของรัฐที่เป็นสมาชิกใช้เครื่องมือประมงอวนลอยกลางน้้าขนาดใหญ่1 ในเขตSIOFA  
2. ประเทศสมาชิกแนะน้าว่า จะไม่มีการท้าประมงอวนติดตาน้้าลึก2ในเขต SIOFA โดยเรือที่ชักธงของสมาชิก
จนกว่าที่ประชุมภาคีสมาชิกจะได้รับค้าแนะน้าจากคณะกรรมการวิทยาศาสตร์  
3. รับทราบว่า มาตรการนี้จะใช้เพ่ือป้องกันประเทศสมาชิก จากการน้าเอามาตรการที่เข้มงวดไปใช้ส้าหรับการ
จัดการประมงอวนลอยกลางน้้าขนาดใหญ่หรืออวนลอยน้้าลึก ที่ไม่ได้คลอบคลุมไว้ในมาตรการนี้ 
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1 “อวนลอยกลางน้้าขนาดใหญ่” (อวนติดตา ที่ลอยไปตามกระแสน้้า) ถูกก้าหนดว่าเป็น อวนติดตาชนิดหนึ่ง หรือเป็นอวนที่น้ามาต่อเรียงกัน โดยมีความ
ยาวที่รวมกันมากกว่า 2.5 กม. ที่มีวัตถุประสงค์ให้สัตว์น้้าเข้ามาติดตาอวน, เกี่ยวอวนหรือพันตัว โดยอาศัยการลอยอยู่ที่ผิวน้้าทะเล 
2 “อวนติดตาน้้าลึก” (อวนสามชั้น, โป๊ะ, อวนถ่วง, อวนจม) ถูกก้าหนดว่าเป็น อวนผืนเดียว หรือมีสอง, สามผืนอยู่ด้วยกันมีลักษณะเหมือนเป็นก้าแพงที่วาง
กั้นเป็นแนวตั้งขวางทิศทางการเคลื่อนที่ของสัตว์น้้า โดยปกติจะมีการวางไว้บนพื้นท้องทะเล ซึ่งปลา/สัตว์น้้าจะเข้ามาติด, เกี่ยว/พันกับเนื้ออวน อาจจะ
ออกแบบให้มีอวนหลายประเภทอยู่ในเครื่องมือเดียวกัน อวนเหล่านี้สามารถท้าการประมงแบบเด่ียว ๆ หรือเอาไปวางเป็นแนวยาวมาก ๆ ได้ (เรียกได้ว่า
เป็น ฝูงของอวน) เครื่องมือประเภทนี้สามารถวางให้อยู่กับที่ เช่นอยู่บนพื้นท้องทะเล หรือล่องลอยไปตามกระแสน้้าก็ได้โดยไม่มีการผูกยึดไว้กับเรือ 
4. จนกว่าจะมีแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูกรับรองโดยที่ประชุมภาคี ให้ประเทศสมาชิก
จัดท้ารายงานการด้าเนินงานของตนเกี่ยวกับมาตรการนี้  เพ่ือส่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือการปฏิบัติตาม
ประจ้าปี 2017 หากว่าไม่มีการประชุมฯ ในปี 2017 ให้ส่งรายงานเข้าที่ประชุมสามัญประจ้าปีของภาคีสมาชิก 
ส้าหรับประเทศที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกฯ ให้ส่งรายงานให้ที่ประชุมของคณะกรรมการเพ่ือการปฏิบัติตาม 
ภายหลังที่มีการบังคับใช้มาตรการนี้กับประเทศภาคี โดยประเทศสมาชิกจะส่งรายงานการด้าเนินงานให้ที่ประชุม
ครั้งแรกของคณะกรรมการเพ่ือการปฏิบัติตาม หลังจากท่ีสถานะสมาชิกมีผลเป็นทางการแล้ว 
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CMM 2016/04 

มาตรการด้านการอนุรักษ์และจัดการส้าหรับเรือไร้สัญชาติ 

ภาคีแห่งความตกลงการท้าประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ 

ยอมรับ ว่าเรือไร้สัญชาติท้ากิจกรรมโดยไม่มีการก้ากับดูแลและการควบคุม 
ที่เกี่ยวข้อง คือการท้าประมงในเขต SIOFA โดยเรือไร้สัญชาตินั้นบ่อนท้าลายวัตถุประสงค์ของความตกลงและ
ผลงานของที่ประชุมภาคี 

รับทราบ ว่ามาตรา 92 และ 94 ของบทบัญญัติของอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล 
(UNCLOS) ที่เก่ียวข้องกับสภานะของเรือและหน้าที่ของรัฐเจ้าของธง 

ค านึงถึง มติที่ประชุมของ FAO เรื่อง แผนปฏิบัติการสากลเพ่ือการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท้าประมงที่ 
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และที่ได้แนะน้าให้รัฐรับรองมาตรการที่สอดคล้อกับกฎหมาย
สากลที่เกี่ยวกับเรือประมงท่ีไร้สัญชาติที่เข้าไปมีส่วนในการท้าประมง IUU ที่ท้าอยู่ในเขตทะเลหลวง 

ยอมรับ มาตรการต่อไปนี้ตามมาตรา 6 ของความตกลงนี้ 

1. ภายใต้กฎหมายสากล เรือที่ไร้สัญชาติ คือ เรือที่ไม่มีสิทธิในการชักธงของรัฐใดๆ แต่ท้าการประมงในเขตความ
ตกลงนี้ อ้างถึงมาตรา 92 ของ UNCLOS ที่อาจจะชักธง 2 สัญชาติหรือมากกว่า เพ่ือความสะดวกในการเดินเรือ 
2. เรือที่ถูกก้าหนดตามหลักสากลว่าเป็นเรือไร้สัญชาติที่ท้าการประมงอยู่ในเขตความตกลงนี้ได้บ่อนท้าลายความ
ตกลงและความพยายามของประเทศสมาชิกในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในระยะยาว และเรือไร้
สัญชาติเหล่านี้ยังเข้าไปเกี่ยวข้องกับการประมง IUU 
3. ประเทศสมาชิกถูกขอให้สนับสนุนการด้าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยสอดคล้องกับกฎหมายสากลตาม
ความเหมาะสม ได้แก่ การปราบปรามเรือไร้สัญชาติที่ท้าประมงอยู่  หรือมีกิจกรรมเกี่ยวกับการท้าประมงในเขต 
SIOFA การห้ามน้าสัตว์น้้าขึ้นท่า การขนถ่ายสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์ และยับยั้งการเข้าถึงการใช้บริการที่ท่าเรือ 
ยกเว้นกรณขีอเทียบท่าด้วยเหตุผลความปลอดภัยของเรือหรือสุขภาพลูกเรือ  
4. ประเทศสมาชิกถูกร้องขอให้ด้าเนินการตามมาตรการที่จ้าเป็น รวมถึงการใช้กฎหมายภายในประเทศ เพ่ือให้
เกิดการด้าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยอ้างถึงวรรค 3 เพ่ือป้องกันและยังยั้งเรือไร้สัญชาติในการเข้ามาเกี่ยวข้อง
กับการท้าประมง หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องในการท้าประมงในเขตความตกลงนี้ 
5. ประเทศสมาชิกถูกร้องขอให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรือต้องสงสัยว่าเป็นเรือไร้สัญชาติ และให้การช่วยเหลือเพ่ือ
ความชัดเจนเพ่ือแสดงสถานะเรือนั้น และแจ้งให้ทราบการตัดสินใจที่จะป้องกันและยับยั้งเรือมิให้เข้าไปท้าประมง
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมประมงในเขต SIOFA หากมีการลาดตระเวนโดยเครื่องบินแล้วเห็นเรือที่คาดว่า 
หรือยืนยันแล้วว่า เป็นเรือไร้สัญชาติที่ท้าการประมงในเขตทะเลหลวงตามข้อตกลงอ่ืน หน่วยงานเกี่ยวข้องของ
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ประเทศสมาชิกจะต้องจัดท้ารายงานส่งส้านักงานเลขาธิการโดยเร็วที่สุด หลังจากนั้นส้านักงานเลขาฯ จะส่งข้อมูล
ของประเทศสมาชิกโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งรายงานในที่ประชุมสามัญของคณะกรรมการเพ่ือการปฏิบัติตาม 
(Compliance Committee) 
 
6. ประเทศสมาชิกถูกร้องขอให้ร่วมมือกับรัฐเจ้าของธงทุกประเทศ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถด้านกฎหมาย 
การปฏิบัติงาน และสถาบัน ส้าหรับการด้าเนินการกับเรือที่ชักธงของตนที่มีส่วนในการท้าประมง IUU หรือ
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการประมงในเขต SIOFA รวมถึงการก้าหนดให้มีการลงโทษหรือทางเลือกอ่ืนที่จะยกเลิก
ธงเรือนั้น  
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CMM 2016/03 
มาตรการด้านการอนุรักษ์และจัดการเกี่ยวกับการรักษาความลับข้อมูล  

และข้ันตอนการเข้าใช้งานข้อมูล 

ภาคีแห่งของความตกลงการท้าประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ 

ยอมรับ ว่ามาตรา 4 (เอ) ของความตกลงการท้าประมงในมหาสมุทรดินเดียตอนใต้ เพ่ือให้เกิดผลตามหน้าที่ในการ
ให้ความร่วมมือ ได้เรียกให้ภาคีรับรองมาตรการนี้บนพ้ืนฐานของหลักฐานทางวิชาการที่ดีที่สุด เพ่ือให้ความมั่นใจ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในระยะยาว โดยค้านึงถึงการใช้ทรัพากรนั้นอย่างยั่งยืน และมีการด้าเนินการ
จัดการตามแนวทางของระบบนิเวศน์ 

และยอมรับ มาตรา 11 (3) (ดี) ของความตกลงนี้ ให้ภาคีเก็บข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทันต่อเวลา ข้อมูล
ความถูกต้องและครบถ้วนในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลกิจกรรมการท้าประมงโดยเรือที่ชักธงของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้อมูลต้าแหน่งของเรือ สัตว์น้้าที่จับขึ้นบนเรือ สัตว์น้้าที่ละทิ้งลงทะเล และการลงแรงประมง ทั้งนี้จะมีการรักษา
ความลับของข้อมูลอย่างเหมาะสม เนื่องจากมีความเก่ียวข้องกับการใช้กฎหมายของประเทศ 

ค านึงถึง มาตรา 14 ของความตกลงนี้ ที่เรียกให้ภาคีส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจ และการ
ด้าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ภายใต้ความตกลงนี้ 

รับรอง มาตรการด้านการอนุรักษ์และจัดการต่อไปนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 6 ของความตกลงนี้ 
1. มาตการนี้ได้ก้าหนดนโยบายและขั้นตอนการเก็บรักษาความลับของข้อมูล โดยจะน้าไปใช้กับข้อมูลของประเทศ
สมาชิกเพ่ือให้สอดคล้องกับความตกลงนี้ และมาตรการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

ข้อมูลที่น้าส่งส้านักงานเลขาธิการ 

2. นโยบายการให้ข้อมูลการจับสัตว์น้้า การลงแรงประมง ความยาว/ความถี่ และข้อมูลสังเกตการณ์ จะเป็น
ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลกรรมสิทธิ์ 
(เอ) ข้อมูลต่อไปนี้ถือว่าเป็น “ข้อมูลกรรมสิทธิ์” 

i. ข้อมูลส้าหรับเรือ รวมถึง ประเทศรัฐเจ้าของธงของเรือปัจจุบัน ชื่อ หมายเลขจดทะเบียน 
นามเรียกขานทางวิทยุ หมายเลข HIS-Fairplay (IMO) ชื่อเดิม ความยาว ชนิดของความยาว ขนาดเรือเป็นกรอ
สตัน (หรือกรอสตันจดทะเบียน) ก้าลังเครื่องยนต์ ความจุห้องเก็บสัตว์น้้า วันเริ่มและสิ้นสุดการอนุญาตใช้เรือ  

ii.  ข้อมูลของผู้สังเกตการณ์ที่จัดเป็นหมวดหมู่ตามขนาดพ้ืนที่ 5 ลองติจูด คูณ 5 ละติจูด 
แบ่งตามเดือนและประเทศเจ้าของธง โดยให้ 

A. ผลการจับสัตว์น้้าของเรือท่ีไม่ใช่เรือส่วนบุคคล สามารถระบุตามเวลา/พ้ืนที ่
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B. รัฐเจ้าของธงที่ส่งข้อมูลนั้น ให้ระบุการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรว่าข้อมูลใดบ้างที่จะ
พิจารณาให้เป็น “ข้อมูลกรรมสิทธ์” 

(บี) ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกพิจารณาให้เป็น “ข้อมูลการจับสัตว์น้้าและการลงแรงประมงที่เป็นกรรม
สิทธ์” ได้แก่ ข้อมูลผลจับสัตว์น้้า - การลงแรงประมง และข้อมูลความยาว-ความถ่ี ตามขนาดพ้ืนที่ 5 ลองติจูด คูณ  
5 ละติจูด แบ่งตามเดือน และประเภทเครื่องมือประมงที่เกี่ยวข้องกับการจับ และรัฐเจ้าของธง โดยให้ผลจับสัตว์
น้้าระบุตามเวลา/พ้ืนที่ เมื่อใดที่สามารถระบุข้อมูลเรือส่วนบุคคลใดๆที่สามารถน้าเข้ามารวมกันได้แล้วก็ถึงจะให้
เป็น “ข้อมูลการจับสัตว์น้้าและการลงแรงประมงท่ีเป็นกรรมสิทธ์สาธารณะ” 

(ซี) ส้านักงานเลขาธิการ จะเก็บข้อมูล “ข้อมูลการจับสัตว์น้้าและการลงแรงประมงที่เป็นกรรม
สิทธ์สาธารณะ” ไว้เป็นความลับ จนกว่าที่ประชุมภาคีจะด้าเนินการตามค้าแนะน้าของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ 
ที่เกี่ยวข้องกับรายงานผลการประเมินผลกระทบฯ (SIOFA-BFIA) และ SIOFA-ฟุตปริ้น ภายใต้มาตรการด้านการ
อนุรักษ์และจัดการการท้าประมงหน้าดินในเขต SIOFA และถือว่ามาตการนี้จะไม่เป็นการป้องกันข้อมูลการ
สังเกตการณ์บนเรือ หรือข้อมูลรายละเอียดของการจับ ที่ส่วนเหล่านี้จัดท้าขึ้นโดยส้านักงานเลขาฯ ส่งให้
คณะกรรมการวิทยาศาสตร์บนพื้นฐานของการเก็บเป็นความลับ หากมีการร้องขอเกิดข้ึน 

(ดี) ส้านักงานเลขาฯ จะรวบรวม “ข้อมูลกรรมสิทธิ์” และ “ข้อมูลการจับสัตว์น้้าและการลงแรง
ประมงที่เป็นกรรมสิทธ์” ตามข้อก้าหนดในวรรค 2c) และเผยแพร่ผ่านกลไกที่เหมาะสม รวมถึงเวปไซด์ของ 
SIOFA หลังจากได้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

การแบ่งระดับปลีกย่อย 

(อี) ข้อมูลปลีกย่อย รวมถึง การจับสัตว์น้้าและการลงแรงประมง ความยาว-ความถี่ และข้อมูล
การสังเกตการณ์จะปรากฏต่อคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ และคณะท้างานอ่ืนเพ่ือด้าเนินงานของตนบนพ้ืนฐานที่
เป็นความลับ 
       (เอฟ) ข้อมูลผลจับสัตว์น้้า การลงแรงประมง และข้อมูลความยาว - ความถี่ ตามช่วงเวลา พ้ืนที ่ 
จะให้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากรัฐเจ้าของธงที่ส่งรายงานนั้นมาให้เท่านั้น และการเปิดเผยรายงานต้องได้รับ
อนุญาตเป็นการเฉพาะจากส้านักงานเลขา 

(จี) ผู้ใดที่จะขอข้อมูล ต้องให้รายละเอียดของโครงการงานวิจัย ได้แก่ วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา 
และความตั้งใจในการตีพิมพ์ และก่อนที่จะมีการตีพิมพ์ต้องส่งต้นฉบับให้ส้านักงานเลขาฯพิจารณาก่อนข้อมูลที่ถูก
ปล่อยออกไปนั้นใช้ส้าหรับงานวิจัยตามทีไ่ด้ระบุไว้เท่านั้น และข้อมูลจะต้องถูกท้าลายทันทีเมื่อโครงการเสร็จสิ้นลง 
อย่างไรก็หากได้รับอนุญาตโดยตรงรัฐเจ้าของธงที่ส่งข้อมูลนั้นแล้ว ข้อมูลนั้น (ผลการจับและการลงแรงประมง 
และ ความยาม-ความถี่) ก็จะปล่อยให้ใช้ในระยะยาวได้ส้าหรับงานวิจัย และไม่ความจ้าเป็นที่จะท้าลายข้อมูล
เหล่านี้ 

(เอช) ตัวตนของเรือแต่ละบุคคลจะถูกซ่อนไว้ในระดับข้อมูลย่อยๆ จนกว่าที่มีบุคคลใดที่อยากได้
ข้อมูล ฯ ให้ด้าเนินการขอข้อมูลโดยท้าเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่รัฐเจ้าของธงที่ส่งข้อมูลนั้น 

(ไอ) บุคคลที่ร้องขอข้อมูลฯ ต้องส่งรายงานผลของงานวิจัยที่ท้าเสร็จแล้วนั้นให้ส้านักงาน
เลขาธิการ และส้าหรับการส่งต่อไปยังแหล่งที่มาของข้อมูล 



 

99 
 

ขั้นตอนส้าหรับป้องกันข้อมูล 

3. ขั้นตอนส้าหรับป้องกันข้อมูลและฐานข้อมูล จะมีดังนี้ 
(เอ) การเข้าถึงข้อมูลระดับสมุดบันทึกท้าการประมง (Logbook) หรือข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับ 

ผู้สังเกตการณ์บนเรือ จะอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่  SIOFA ที่เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามหน้าที่อย่างเป็นทางการ
เท่านั้น เจ้าหน้าที่แต่ละคนที่เข้าถึงข้อมูลได้ จะต้องเซ็นชื่อรับรองในเอกสารว่าด้วยการตระหนักถึงข้อจ้ากัดในการ
ใช้และการปกปิดข้อมูล 

(บี) Logbook และข้อมูลบันทึกการสังเกตการณ์ บนเรือ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับภายใต้ความ
รับผิดชอบพิเศษของผู้จัดการข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้จะถูกปล่อยออกไปก็ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ของ  
SIOFA เพ่ือการลงข้อมูล การแก้ไขหรือการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การท้าส้าเนาของบันทึกเหล่านี้
จะต้องได้รับอนุญาตเพียงแค่เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง และจะต้องถูกเก็บไว้ตามข้อก้าหนดเช่นเดียวกันในเรื่อง
ของการเข้าถึงข้อมูลและการเก็บเป็นต้นฉบับ 

(ซี) ฐานข้อมูลจะถูกเข้ารหัสไว้เพ่ือป้องการเข้าถึงของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต การเข้าถึงฐานข้อมูลนี้ใน
ลักษณะที่เต็มรูปแบบจะอนุญาตให้เพียงผู้จัดการของการท้าข้อมูล และเจ้าหน้าที่อาวุโสของ SIOFA ที่ต้องได้รับ
การอนุญาตอย่างเป็นทางการเท่านั้น การปรับเปลี่ยนข้อมูลและการตรวจสอบความถูกต้องของข้ อมูลนั้นจะให้มี
การเข้าถึงข้อมูลและชุดข้อมูลเหล่านี้ไดเ้ฉพาะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเท่านั้น 

ข้อมูลที่ส่งให้คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ 

4. ข้อมูลที่ส่งให้คณะกรรมการวิทยาศาสตร์หรือคณะท้างานใดๆ จะถูกเก็บไว้กับส้านักงานเลขาฯ หรือมีไว้เพียง
เพ่ือใช้วิเคราะห์ด้วยความยินยอมของรัฐเจ้าของธงที่เป็นผู้ส่งข้อมูลนั้น 
5. กฎการรักษาความลับข้างต้นนี้ ใช้กับสมาชิกคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และคณะท้างานทุกคน 
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CMM 2019/021 

มาตรการอนุรักษ์ และการจัดการส้าหรับการเก็บข้อมูล, การท้ารายงาน, การตรวจสอบความถูกต้อง และ 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมการท้าประมงในพื้นที่ของความตกลง (มาตรฐานข้อมูล) 

การประชุมของภาคีความตกลงว่าด้วยการท้าประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ 

ค านึงถึง มาตรา 6 (1) (เอฟ) ของความตกลงว่าด้วยการท าประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้  (ความตกลงนี้) 

เรียกร้องให้ที่ประชุมภาคีสมาชิกพัฒนาจัดท้าหลักเกณฑ์ส้าหรับการรวบรวม ตรวจสอบข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และ

ทางสถิติ รวมทั้งการจัดส่งข้อมูล การตีพิมพ์เผยแพร่ และการใช้ข้อมูลดังกล่าว 

และค านึงถึง มาตรา 10 (1) (ซี) ที่ก้าหนดหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ, การให้ข้อมูลและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ

ภาคีสมาชิกและรัฐเจ้าของธง ตามล้าดับ 

ตระหนัก ถึงความส้าคัญของการพัฒนาระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลเพื่อช่วยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ในการด้าเนินการตามหน้าที่ที่ได้ระบุไว้ในมาตรา 7 ของความตกลงนี้ 

ตั้งข้อสังเกตถึง ความเกี่ยวข้องของมาตรา 10 (อี) และมาตรา 14 ของความตกลงนี้ ในการใช้บทบัญญัติของอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลฉบับวันที่ 10  ธันวาคม 2525 เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการประชากรสัตว์

น้้าชนิดที่ข้ามเขตและอพยพย้ายถิ่นไกล ที่เรียกร้องให้รัฐร่วมมือกันผ่านการจัดการประมงขององค์กรระดับภูมิภาค

เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดเก็บรายงาน การตรวจสอบ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับประชากรสัตว์น้้า

และก้าหนดรวมถึงรูปแบบส้าหรับข้อมูลที่จะน้าไปใช้ และการให้ความร่วมมือท้างานวิจัยของตน 

ค านึงถึง บทบัญญัติที่ก้าหนดไว้จากมติที่ประชุมในซีเซลส์ ระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2543 เกี่ยวกับการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพื้นท่ีเขตทะเลหลวงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ 

ลงบันทึก ถึงความส้าคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลและการรายงานผลการจับสัตว์น้้าเพ่ือที่จะท้าให้มั่นใจในเรื่อง

การประเมินทรัพยากรสัตว์น้้าด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ และใช้แนวทางการด้าเนินงานทางระบบนิเวศเพ่ือการ

จัดการประมง 

ลงบันทึก ค้าแนะน้าตามที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาการรวบรวมข้อมูลผลการจับฉลาม และ

การส่งข้อมูลผู้สังเกตุการณ์วิทยาศาสตร์; และ 

ได้บันทึกไว้ว่า การประชุมภาคีสมาชิกได้มีมติรับรองนโยบายและขั้นตอนส้าหรับการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็น

ความลับ (CMM2016/03) 



 

101 
 

ที่ประชุมภาคีมีมติยอมรับ มาตรการอนุรักษ์และการจัดการโดยใช้มาตรการต่อไปนี้โดยเป็นไปตามมาตรา 6 

ของความตกลงนี้ 
 

1 CMM 2019/02 (ข้อมูลมาตรฐาน) แทนที่ CMM 2018/02 (ข้อมูลมาตรฐาน) 

การน้าไปประยุกต์ใช้ 

1. มาตรการ CMM ฉบับนี้จะน้าไปใช้กับภาค ีCPs, CNCPs, และ PFEs (CCPs) ทุกฝ่าย 
2. มาตรการ CMM ฉบับนี้ได้ก้าหนดมาตรฐานส้าหรับการเก็บรวบรวม การท้ารายงาน การตรวจสอบ และการ 

ปลี่ยนข้อมูลแลกเ เกี่ยวกับกิจกรรมการประมงโดยเรือประมงที่ชักธงของภาคี (CCPs) ที่ท้าประมงอยู่ในเขตพ้ืนที่
ของความตกลง SIOFA (พ้ืนที่ของความตกลงนี้) ซึ่งมาตรฐานข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ที่ประชุมของภาคีบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามข้อตกลงดังกล่าว ที่ได้มาจากการประเมินสภาวะของทรัพยากรประมงที่อยู่ในอ้านาจหน้าที่ของ 
SIOFA บนพ้ืนที่ของความตกลงนี้ที่รวมถึงสภาวะของทรัพยากรที่เป็นกลุ่มสัตว์น้้าเป้าหมายและที่ไม่ใช่เป้าหมาย
และจากการประเมินผลกระทบของการท้าประมงต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

ค้านิยาม 

3. ค้าจ้ากัดความต่อไปนี้ใช้กับมาตรการฉบับนี้ รวมทั้ง Annex (ภาคผนวก) ทั้งหมด 
(เอ)  ‘ชนิดพันธุ์อื่นที่เก่ียวข้อง’ หมายถึง ชนิดพันธุ์อ่ืนตามท่ีได้ก้าหนดโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ 

โดยจะมีการก้าหนดเป็นครั้ง ๆ ไป 

(บี)   ‘รายงานของประเทศ’ หมายถึงรายงานที่ได้ก้าหนดไว้ตามวรรค 9 ของมาตรการฉบับนี้ 

ข้อมูลการจับสัตว์น้้าและการลงแรงประมงของเรือ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมการท้าประมงที่เกี่ยวกับสัตว์น้้าที่เป็นเป้าหมาย และที่ไม่ใช่สัตว์น้้าเป้าหมาย ทั้งที่
เกี่ยวข้อง และที่ขึ้นอยู่กับชนิด ได้แก่ สัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ในทะเล หรือ  ‘ชนิด
พันธุ์สัตว์น้้าอ่ืนที่เกี่ยวข้อง’ ทุกฝ่ายของภาคี (CCPs) จะให้ความมั่นใจว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องนี้จะเป็นไป
ตามท่ีได้ก้าหนดไว้ในภาคผนวก A 
5. ก่อนที่จะมีการประชุมสามัญของภาคีสมาชิกในปี 2019 เพ่ือสนับสนุนการประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้้าให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการวิทยาศาสตร์เสนอแนะ ให้ค้าแนะน้าในเรื่องการเก็บรวมรวมข้อมูล  
การรายงาน และภาค ี(CCPs) จะให้ความมั่นใจว่าการเก็บข้อมูลการจับสัตว์น้้านั้น ๆ จากการท้าการประมงในแต่ละครั้ง 

การเก็บและการส่งข้อมูล 

6. ภาค ี(CCPs) จะเก็บรวบรวมข้อมูลตามวรรค 4 และ 5 ของหนึ่งปีที่ผ่านมา ตามรูปแบบที่ก้าหนดให้ในภาคผนวก 
ต่าง ๆ ของมาตรการฉบับนี้ แล้วส่งไปยังส้านักเลขาธิการไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี 
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7. ภาคี (CCPs) จะให้ข้อมูลต่อส้านักเลขาธิการไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี และส่งรายงานสรุปผลการจับ
สัตว์น้้าของทั้งปีส้าหรับทุกชนิดพันธุ์/กลุ่มของสัตว์น้้าที่จับได้ในพ้ืนที่ของความตกลงนี้ในปีที่ผ่านมาด้วย รายงาน
สรุปผลการจับสัตว์น้้าที่จะส่งนั้นจะต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ 

(เอ)  ปีปฎิทิน (เช่น 2015) 

(บี)  หมายเลขพ้ืนที่ที่ก้าหนดโดย FAO (เช่น FAO087) 

(ซี)  ชื่อชนิด/กลุ่ม (ชื่อสามัญ และชื่อวิทยาศาสตร์) 

(ดี)  ผลการจับต่อปี – หน่วยเป็น ตัน โดยค้านวณให้เป็นน้้าหนักเปียก 

8. เพ่ือช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาค ี(CCPs) เรือที่ชักธงตนทุกล้าจะต้องมีด้าเนินการตามคู่มือ FAO ส้าหรับการ

ท้าประมงปลากระดูกอ่อนทะเลลึกในมหาสมุทรอินเดีย2  ในกรณีที่มีการใช้สมาร์ทฟอร์มอาจได้รับการพิจารณาด้วย 

รายงานของประเทศ 

9. หลังจากที่มาตรการฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้ว ให้ภาคี (CCPs) ส่งรายงานผลการจับสัตว์น้้าประจ้าปี งานวิจัยและ

กิจกรรมการบริหารจัดการฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้ไปยังส้านักงานเลขาธิการอย่างน้อย 30 วัน ก่อนที่จะมี

การประชุมสามัญในแต่ละครั้ง 

(เอ)  ส้าหรับรายงานฉบับแรก : รายงานของประเทศฉบับแรกจะต้องมีรายละเอียดของกิจกรรมในช่วง 

 ห้าปีที่ผ่านมา 

(บี)  ส้าหรับรายงานหลังจากนั้น:  รายงานของประเทศจะต้องมีรายละเอียดของกิจกรรมในปีที่ผ่านมา 

(ซี)  ในกรณีอ่ืน ๆ รายงานของประเทศให้ท้าตามค้าแนะน้าของคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ส้าหรับการ

เตรียมรายงานนั้น ๆ 

ข้อมูลเชิงประวัติ 

10. เพ่ือเป็นการช่วยท้าประวัติการท้าประมงหน้าดินและการประเมินประชากรสัตว์น้้า ทางฝ่ายภาคี (CCPs) 

จะต้องส่งข้อมูลไปยังส้านักเลขาธิการก่อนวันที่ 31 ม.ค. 2018 ในเรื่องที่เกี่ ยวกับผลการจับสัตว์น้้า การลงแรง

ประมง และหากเป็นไปได้ ก็ให้ส่งข้อมูลของผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงที่ชักธงของรัฐตนในช่วงระหว่างปี 2000-

2015 และหากมีข้อมูลที่ก่อนหน้านั้นก็ให้ส่งด้วย โดยใช้รูปแบบที่ใกล้เคียงกับที่ก้าหนดให้ในภาคผนวกของ

มาตรการนี้ให้ได้มากที่สุด ส้าหรับข้อมูลผลการจับสัตว์น้้าและการลงแรงประมงนั้นอาจจะมีการส่งข้อมูลที่ยังไม่ได้

มีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนก็ได้ แล้วจึงส่งข้อมูลที่มีการตรวจสอบแล้วในภายหลัง โดยส่งให้ก่อนวันที่  31 

มกราคม 2018 ส่วนรัฐใดที่จะกลายมาเป็น CP, CNCP, หรือ PFE ของความตกลงนี้หลังจากที่มาตรการนี้มีผล

บังคับใช้แล้ว ก็ให้รัฐนั้นส่งข้อมูลเชิงประวัติดังกล่าวไปยังส้านักเลขาธิการภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากที่เข้า

เป็น CP, CNCP, หรือ PFE ของความตกลงนี้แล้ว 

11. หากสามารถท้าได้ ให้ภาคี (CCPs) ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ที่เป็นข้อมูลเชิงประวัติที่สามารถเชื่อถือได้

เกี่ยวกับผลการจับสัตว์น้้าที่จับได้ในน่านน้้าของรัฐตน ซึ่งจะเป็นการช่วยให้เกิดความเข้าใจที่เพ่ิมข้ึนเกี่ยวกับสภาวะ

ของประชากรสัตว์น้้า และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท้าประมงที่มีผลต่อสัตว์น้้าเป้าหมายและสัตว์น้้าที่ไม่ได้เป็น
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สัตว์น้้าเป้าหมาย รวมทั้งสัตว์น้้าที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน หรือสัตว์น้้าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเลย และผลที่

มีต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลในเขตพ้ืนที่ของความตกลงนี้ 
 

2 Ebert, D.A. and Mostarda, E. 2013. Identification guide to the deep–sea cartilaginous fishes of the Indian Ocean, FishFinder 

Programme, FAO, Rome. 76 p 

ข้อมูลผู้สังเกตการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

12. ภาค ี(CCPs) ทั้งหมดจะต้องจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ด้านวิทยาศาสตร์บนเรือประมงท่ีชักธงรัฐของตนเพ่ือเป็นการ

เก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมต่อไปนี้ 

(เอ)  ข้อมูลเกี่ยวกับเรือ, การลงแรงประมง และผลการจับสัตว์น้้า ส้าหรับกิจกรรมการท้าประมงในเขต

พ้ืนที่ของความตกลงนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ประกอบด้วย ชนิดสัตว์น้้าเป้าหมาย ชนิดสัตว์น้้าที่ไม่ใช่สัตว์น้้า

เป้าหมาย สัตว์น้้าที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหรือเป็นอิสระต่อกัน ได้แก่ สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม 

สัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ในทะเล นกทะเล หรือชนิดพันธุ์สัตว์น้้าอื่นท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

            (บี)  ข้อมูลชีววิทยา หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรประมงในเขตพ้ืนที่ของความตกลงนี้  

                  จากที่ได้ระบุไว้ในมาตรการฉบับนี้ หรือได้มีการระบุให้โดยที่ประชุมภาคีเป็นระยะ ๆ ในเวลาต่อมา 

     (ซี)  ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินการตามบัญญัติของมาตรการฉบับนี้ตามที่ได้มีการ

รับรองโดยที่ประชุมของภาคีแล้ว 

13. หน้าที่และงานของผู้สังเกตการณ์ทางวิทยาศาสตร์อธิบายไว้ในภาคผนวก D 

14. ภาคี (CCPs) จะส่งรายงานประเทศให้คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ รวมทั้งรายงานผู้สังเกตการณ์ด้าน

วิทยาศาสตร์บนเรือประมง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยบทต่าง ๆ ในรายงานนั้นต้องครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ด้วย : 

การฝึกอบรมผู้สังเกตการณ์ การออกแบบการเก็บข้อมูลและเนื้อหาข้อมูลที่บันทึก ชนิดของข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

และปัญหาใด ๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างการท้าประมงในหนึ่งปีที่ผ่านมา 

15. ภาคี (CCPs) จะพยายามเก็บข้อมูลผู้สังเกตการณ์ในทุก ๆ เที่ยวเรือ ตามที่ก้าหนดให้ในบทต่าง  ๆ ของ 

ภาคผนวก B ข้อมูลผู้สังเกตการณ์ท้ังหมดนั้น ภาคี (CCPs) จะต้องส่งรายงานให้ส้านักเลขาธิการก่อนวันที่ 31 พ.ค. 

ของทุกปี ที่เป็นการบันทึกข้อมูลของปีที่ผ่านมา และในภาคผนวก B นั้นจะถูกทบทวนโดยคณะกรรมาธิการ

วิทยาศาสตร์ในที่ประชุมสมัยสามัญในปี 2020 โดยใช้พ้ืนฐานจากข้อมูลผู้สังเกตการณ์ท่ีได้มานั้น 

16. ภายในปี 2023 คณะกรรมการวิทยาศาสตร์จะต้องพัฒนาและปรับใช้แม่แบบส้าหรับรายงานผู้สังเกตการณ์

และแม่แบบส้าหรับแบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลของผู้สังเกตการณ์ที่ผู้สังเกตการณ์อาจใช้ในปีต่อ ๆ ไป 

17. ภายในปี 2023 การประชุมของภาคีตามค้าแนะน้าจากคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการก้ากับการ

ปฏิบัติตามจะน้ากรอบ SIOFA มาใช้เพ่ือการสังเกตทางวิทยาศาสตร์ที่จะอธิบายทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับบทบาท 

การตรวจสอบข้อมูล 

18. ภาค ี(CCPs) จะ 
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(เอ)  ให้ความมั่นใจว่าข้อมูลการท้าประมงนั้นได้ถูกตรวจสอบโดยใช้ระบบและผ่านกลไกที่เหมาะสม 

 (บี)  พัฒนา  ด้าเนินการ และปรับปรุงกลไกการตรวจสอบข้อมูล ซึ่งอาจจะประกอบด้วย: 

i. การตรวจสอบต้าแหน่งเรือผ่าน VMS 
ii. การติดตามที่เป็นอิสระ รวมถึงการสังเกตการณ์ทางวิทยาศาสตร์บนเรือประมง และการ

สังเกตกาณ์บนเรือโดยใช้อุปกรณ์ทางอิเลคทรอนิกส์38ที่ได้รับการรับรองแล้ว 
iii. เที่ยวเรือ, การข้ึนปลา และการขนถ่ายสัตว์น้้า; และ 
iv. การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้้าที่ท่า 

      (ซี)  ให้รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่อคณะกรรมการวิทยาศาสตร์โดยท้าผ่านรายงานของ

ประเทศ ซึ่งรายงานนี้ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ  กลไก และการด้าเนินการที่ใช้ในการ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

รูปแบบส้าหรับการส่งรายงาน 

19. ภาค ี(CCPs) จะรายงานข้อมูลทั้งหมดที่ร้องขอให้มีการรายงานตามมาตรการฉบับนี้ โดยส่งรายงานไปยังส้านัก

เลขาธิการตามรูปแบบที่ได้ก้าหนดและแนบไว้ในมาตรานี้แล้วดังแสดงในภาคผนวกต่าง ๆ 

20. รายละเอียดของข้อมูลที่ส่ง 

(เอ)  เวลา และข้อมูลต้าแหน่งที่ (ลองติจูด/ละจิจูด) และหน่วยการวัดในการรายงานตามรูปแบบที่อธิบาย

ไว้ในภาคผนวกซี 

(บี)  ชื่อชนิดพันธุ์สัตว์น้้า ให้ใช้ตัวอักษรตามระบบ 3 ตัวอักษร ตาม FAO code4 

(ซี)  ประเภทเครื่องมือประมง ให้ใช้โค๊ด5 ที่เป็นมาตรฐานสากลในการจ้าแนกประเภทเครื่องมือประมง 

      (ISSCFG 29 ก.ค. 1980) 

(ด)ี ประเภทของเรือประมง ให้ใช้โค๊ด9ที่เป็นมาตรฐานสากลในการจ้าแนกประเภทเครื่องมือประมง (ISSCFV)6 

การทบทวน 

21. มาตรการฉบับนี้จะมีการทบทวนเป็นช่วง ๆ โดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และที่ประชุมภาคีสมาชิก โดย

จะค้านึงถึงข้อมูลใหม่ ๆ หรือความต้องการใช้ข้อมูลฯ 

 

 

                                                           
3 การสังเกตการณ์บนเรือโดยใช้อุปกรณ์ทางอิเลคทรอนิกส์ ในที่นี้ อ้างถึงการด้าเนินการใด ๆ ที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับ
มาตรฐานที่ได้รับรองโดย SIOFA และมีการทบทวนโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แล้ว อีกทั้งได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุม
ภาคี ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อสิ่งที่ประชุมต้องการตามข้อก้าหนดของข้อมูล 
4 www.fao.org/fi/statist/fisoft/asfis/asfis.asp 
5 http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/M 
6 http://www.fao.org/cwp-on-fishery-statistics/handbook 
 

http://www.fao.org/fi/statist/fisoft/asfis/asfis.asp
http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/M
http://www.fao.org/cwp-on-fishery-statistics/handbook
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มาตรฐานส้าหรับการเก็บข้อมูล, การท้ารายงาน, การตรวจสอบความถูกต้อง และการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ภาคผนวก 

รายชื่อของภาคผนวก 

Annex A – ผลการจับและการลงแรงประมงของเรือ 

Annex B – ข้อมูลสังเกตการณ์บนเรือประมง  

Annex C – รายละเอียดของข้อมูลที่ใช้แลกเปลี่ยน 

 Annex D – หน้าที่และงานของผู้สังเกตการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
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ภาคผนวก A 

ผลการจับของเรือ และการลงแรงประมง 

1. ภาคี (CPs) , CNCPs, และ PFEs ต้องให้ความมั่นใจว่าข้อมูลกิจกรรมการท้าประมงต่อไปนี้ได้เก็บรวบรวมจาก

เรือประมงท้ังหมดที่ชักธงของตนที่ท้าประมงอยู่ในเขตความตกลง 

ชุดข้อมลู – กิจกรรมการท้าประมง ข้อมูลทั่วไป (เที่ยวเรือ) 

รัฐเจ้าของธง (ISO 3-alpha) 

ชื่อเรือ 

สัญญาณเรียกวิทยุสากล (ถ้ามี) 

หมายเลขจดทะเบียนเรือ (รัฐเจ้าของธง) 

Lloyd’s/IMO/IHS หมายเลข Fairplay (ถ้ามี) 

ขนาดเรือเป็นกรอสตัน (หรือใช้ขนาดเรือจดทะเบียนหากไม่ทราบ หรือให้ข้อมูลทั้งคู่) 

ชื่อผู้จดบันทึก 

ตัวแปรแปลงน้้าหนัก (Weight Conversion Factor) 

ชื่อชนิดของสัตว์น้้า 

ชนิดของการแปรรูป 

ตัวแปรน้้าหนัก (Conversion factor) = น้้าหนักสด / น้้าหนักหลังการแปรรูป 

ข้อมูลการกู้อวน 

สัตว์น้้าที่ต้องการจับ (ใช้รหัสของ เอฟ เอ โอ) 

ประเภทของเครื่องมือประมง (C) = เชิงพาณิชย์, (R) = งานวิจัย, (S) = การส้ารวจ 

หมายเลขการกู้อวน 

วันเวลาท้าประมง 
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จดบันทึกตอนที่เริ่มและสิ้นสุดการท้าประมง 

ส้าหรับเรือเบ็ดราว ให้บันทึกเวลาเริ่มทิ้งเบ็ด-ทิ้งเสร็จ และเวลากู้เบ็ด-กู้เสร็จ 

รูปแบบวัน ปี/เดือน/วัน 

รูปแบบเวลา ชม.นาที 

ต้าแหน่งเรือ ใช้ WGS24 เพ่ือระบุต้าบลที่เรือ 

เวลาและวันที่ตอนทิ้งอวน (ให้รายงานตามหลักเวลาสากลใช้ระบบ UTC) 

ละติจูด 

ลองติจูด 

ใช้ N และ S แทนการใช้ + และ – 

ใช้ E และ W แทนการใช้ + และ – 

ส้าหรับเรือเบ็ดราว ให้บันทึกต้าแหน่ง ณ เวลาเริ่มทิ้งเบ็ด และเวลาทิ้งเบ็ดเสร็จ 

ส้าหรับการท้าประมงอวนลาก  

- ส้าหรับอวนลากหน้าดิน เวลา “เริ่ม” คือเวลาที่สายคร่าวล่างสัมผัสพ้ืนทะเล, เวลา “สิ้นสุด” คือเวลาที่
สิ้นสุดการลาก 

- ส้าหรับอวนลากกลางน้้า เวลา “เริ่ม” คือเวลาที่เครื่องมือประมงอยู่ในระดับน้้าเป้าหมายในการท้าประมง, 
เวลา “สิ้นสุด” คือเวลาที่สิ้นสุดการลาก 

ความลึกน้้า (เมตร) 

บันทึกความลึกน้้า ณ เวลาเริ่ม และ สิ้นสุด ของการท้าประมง 

ความลึกท่ีท้าประมง (เมตร) 

บันทึกเวลาเริ่มและสิ้นสุดการท้าประมง 

ส้าหรับเครื่องมือลอบนั้น ความลึกน้้า (เมตร) จริงต้องบันทึก ณ จุด “เริ่ม” 

สัตว์น้้าที่เอาขึ้นเรือ 

ปริมาณผลการจับสัตว์น้้า (น้้าหนักสดโดยประมาณ) บันทึกตามชนิดของสัตว์น้้า (ใช้รหัสของ เอฟ เอ โอ โดย

ระบุ ชนิด/รหัสของกลุ่มสัตว์น้้า/ชื่อวิทยาศาสตร์) 

สัตว์น้้าที่ละทิ้งกลับลงไปในทะเล 



 

108 
 

ประมาณปริมาณสัตว์น้้าที่ถูกละทิ้งกลับไปในทะเล แยกชนิดของสัตว์น้้าและประมาณน้้าหนักสด (กิโลกรัม) 

ถ้าท้าได้ 

สัตว์น้้าพลอยจับได้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นกทะเล สัตว์เลื้อยคลาน และ สัตว์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จับได้/จับไม่ได้ 

ส้าหรับสัตว์น้้าที่จับได้ให้บันทึก 

- ชื่อชนิดสัตว์น้้า 
- จ้านวนที่มีชีวิต 
- จ้านวนที่ได้รับบาดเจ็บ หรือตาย 

2. ภาคี (CPs), CNCPs, และ PFEs จะให้ความมั่นใจว่าข้อมูลเครื่องมือประมงต่อไปนี้ได้จดบันทึกจากเรือทุกล้าที่
ชักธงของตนที่ท้าประมงในเขตความตกลงนี้ 

ชุดข้อมูล – เครื่องมือประมง 

อวนลาก 

ขนาดตาอวน (มม.) 

เทคนิคการท้าประมง 

ประเภทของอวนลาก: (S) ลากเดี่ยว, (D) ลากคู,่ หรือ (T) 3 ล้า 

 

ชุดข้อมูล – เครื่องมือประมง 

เบ็ดราว 

ประเภทของเบ็ดราว 

ชนิดของเหยื่อที่ใช้ 

ขนาดของเบ็ด (มม.) 

ระยะห่างระหว่างตัวเบ็ดด้วยกัน (ม.) 

รหัสของเบ็ด หรือ ความยาวสายหลัก (ม.) 

จ้านวนเบ็ดที่ใช้ 
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จ้านวนเบ็ดในกลุ่ม หากมีหลายเส้น 

จ้านวนเบ็ดที่หายไป (ที่ติดกับส่วนไหนที่หายไปของเครื่องมือ) 

ลอบ 

ประเภทของลอบ 

ชนิดของสายลอบ: สายเดี่ยว (Drop line) หรือแบบเป็นราว (Longline) ความยาวสาย (ม.) 

ระยะห่างระหว่างลอบ (ม.) 

จ้านวนลอบที่ใช้ในการท้าประมง 

จ้านวนลอบที่หายไปในทะเล 

ชนิดของเหยื่อที่ใช้ 

Dahn/สายเดี่ยว (Drop line) หรือ เบ็ดมือ (Handline) 

จ้านวนเบ็ดทั้งหมดที่ใช้ในการท้าประมง 

จ้านวนเบ็ดที่หายไป 

รหัสของเบ็ด หรือชื่อผู้ผลิต 

ประเภทของลีดเดอร์ที่ใช้ (Leader) 

จ้านวนของสายหลักทั้งหมดในการท้าประมง 

ชนิดของเหยื่อที่ใช้ 
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ภาคผนวก B 

ข้อมูลการสังเกตการณ์บนเรือ  

1. ภาคี (CPs), CNCPs, และ PFEs จะต้องเก็บและให้ข้อมูลตลอดเที่ยวเรือที่ออกท้าการประมง และส่งรายงาน

ต่อส้านักงานเลขาธิการ ตามข้อมูลในภาคผนวกเพ่ือให้สอดคล้องกัน 

2. ภาคี (CPs), CNCPs, และ PFEs จะให้ความมั่นใจว่าผู้สังเกตการณ์ได้รับปฐมนิเทศ และได้รับเอกสารเพ่ือการ

บันทึกความยาว-ความถี่ (length-frequency) และข้อมูลชีววิทยา ตามหลักการของการสุ่มและเก็บตัวอย่าง 

และตามล้าดับความส้าคัญ ตามท่ีแสดงในภาคผนวกนี้ 

3. ภาคี (CPs), CNCPs, และ PFEs จะพยายามการเก็บตัวอย่างของเนื้อเยื่อ, กระดูกหู และ/หรือ กระเพาะอาหาร 

ที่สอดคล้องกับโครงการงานวิจัยใด ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการวิชาการ 

ชุดข้อมูล – การสังเกตการณ์ 

ข้อมูลการออกเรือ 

หมายเลขเท่ียวเรือ 

รายละเอียดการออกเรือ (วันที่ออกเรือและวันสิ้นสุด – ปี.เดือน.วัน) 

วันที่ท้ารายงาน (UTC)  

ชื่อรัฐเจ้าของธง ณ ปัจจุบัน (ISO 3-alpha) 

ชื่อเรือ 

รายละเอียดของผู้สังเกตการณ์ 

ชื่อผู้สังเกตการณ์ และเลขประจ้าตัวสัญชาติ (ISO 3-alpha) 

ชื่อผู้ว่าจ้าง 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ตามสัญญากับผู้ว่าจ้าง (ที่อยู่/อีเมล์/แฟกซ์) 

ต้าแหน่งที่ออกเรือ (UNLOCODE ถ้ามี หรือบอก ละติจูด/ลองติจูด) 

เวลาที่ออกเรือ (UTC : ปี.เดือน.วัน) 

ต้าแหน่งที่ขึ้นฝั่ง (UNLOCODE ถ้ามี หรือบอก ละติจูด/ลองติจูด) 
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เวลาที่ขึ้นฝั่ง (UTC : ปี.เดือน.วัน) 

เขตเวลา (UTC +-) 

ข้อมูลความยาว-ความถี่ (Length-frequency data) 

ให้มีการสุ่มเก็บข้อมูลส้าหรับตัวอย่างสัตว์น้้าเป้าหมาย เพ่ือท้าข้อมูลความยาว-ความถ่ี (length-frequency 

data) ตามรหัสของ เอฟ เอ โอ  

มีทางเลือก: ให้มีการสุ่มเก็บข้อมูลความยาว - ความถ่ีของตัวอย่างสัตว์น้้าพลอยจับได้ ให้ท้าเฉพาะชนิดหลัก 

ๆ ข้อมูลความยาวควรจะบันทึกให้ละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะท้าได้ตามความเหมาะสม แสดงหน่วยเป็น 

เซนติเมตร หรือ มิลลิเมตร ให้ใกล้เคียงกับความยาวนั้นให้มากที่สุดโดยวัดความยาวทั้งตัว (total length), 

ความยาวส้อมหาง, (fork length), หรือ ความยาวมาตรฐาน (standard length) หากเป็นไปได้ ให้บันทึก

น้้าหนักของตัวอย่างที่ท้าการสุ่มท้าความถี่ - ความยาว (length-frequency) ด้วย หรืออาจจะใช้การ

ประมาณก็ได้ โดยให้บันทึกวิธีการประมาณนั้นไว้ด้วย ผู้สังเกตการณ์ควรระบุเพศของสัตว์น้้าที่สุ่มตัวอย่าง

ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลการแพร่กระจายของความยาวแยกตามเพศ 

การสุ่มเก็บข้อมูลทางชีววิทยา 

ชนิดสัตว์น้้า 

ความยาว (มม. หรือ ซม.) ให้บันทึกประเภทเครื่องมือที่ใช้วัดด้วย 

           ปลากระบาง และกระเบน 

 บันทึกความยาวแผ่นล้าตัว 
           ปลาฉลาม 

 บันทึกความยาวตามความเหมาะสมกับแต่ละชนิด ส่วนมากจะวัดความยาวทั้งตัว 
น้้าหนัก (กก.) 

เพศ (ผู้/เมีย/ยังไม่สมบูรณ์เพศ (ตัวเลือก) หรือไม่สามารถระบุเพศได้ (ตัวเลือก)) 

ระยะเต็มวัย (ตัวเลือก) (และข้อก้าหนด / ช่วงที่ให้จับได้) (ตัวเลือก) 

น้้าหนักของรังไข่ (กรัม) 

กระดูกหู 

สัตว์ท่ีพลอยจับได้ นกทะเล สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เต่าทะเล หรือสัตว์ชนิดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ให้เก็บข้อมูลต่อไปนี้ส้าหรับสัตว์ที่พลอยจับได้จากการท้าประมงทั้งหมด ได้แก่ นกทะเล สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
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เต่าทะเล และชนิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จับได้จากการท้าประมง 

 

 ชนิด (ตามหลักอนุกรมวิทาน ให้มีละเอียดที่สุดเท่าท่ีสามารถระบุได้ บันทึกขนาด และมีรูปภาพ
ประกอบด้วยถ้าหากการระบุชนิดสัตว์น้้านั้นท้าได้ยาก) 

 การแพร่กระจายของสัตว์ชนิดนั้น ที่อยู่ในบริเวณรอบๆ เรือประมง 

 ชนิดของสัตว์ที่มีปฏิกิริยาสนองต่อเครื่องมือประมง 

 จ้านวนของสัตว์นั้น ๆ ที่จับได้ในแต่ละครั้งของการท้าประมง 

 ชะตากรรมของสัตว์ที่จับได้ ว่าเอากลับไปกับเรือไปด้วย หรือโยนทิ้งกลับไปในทะเล 

 หากมีการปล่อยสัตว์นั้นไป สภาพของสัตว์นั้นเป็นอย่างไร (แข็งแรงดี/มีชีวิต/บาดเจ็บ/หรือตาย) 

 ถ้าบาดเจ็บ อะไรเป็นสาเหตุที่ท้าให้เกิดบาดเจ็บ 

 ถ้าตาย ให้เก็บตัวอย่างนั้นเพ่ือไปวิเคราะห์บนฝั่งโดยให้สอดคล้องกับหลักการของการเก็บตัวอย่าง 
หากไม่สามารถน้าตัวอย่างกลับมาได้ ให้ผู้สังเกตการณ์เก็บบางส่วนของตัวอย่างโดยอ้างถึง
โปรโตคอลของการเก็บตัวอย่าง 

 บันทึกปฏิกิริยาของสัตว์นั้นที่มีต่อเครื่องมือประมง (เก่ียว/พันกับสายเบ็ด/อวน/อื่นๆ) ให้เขียน
อธิบายด้วยหากเป็นอย่างอ่ืน 

 ระบุเพศของสัตว์นั้นๆ ตามหลักของอนุกรมวิธาน โดยดูจากลักษณะภายนอกถ้าสามารถระบุได้ ตย. 
ช้างน้้า/แมวน้้า สัตว์จ้าพวกวาฬ หรือสัตว์น้้าที่มีกระดูกอ่อน 

 ระบุสถานการณ์ใด ๆ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจจะส่งผลให้เกิดการจับสัตว์เหล่านี้ต่ออีกได้ (ตย. เช่น
พันกับสายเบ็ด, มีเบ็ดจ้านวนมากที่หายไปในทะเล) 

เครื่องหมายติดตามตัวที่ได้กลับคืน (Tag Recoveries) 

ข้อมูลต่อไปนี้ควรจะมีการเก็บรวบรวมไว้ส้าหรับปลาได้รับการติดตั้งติดเครื่องหมาย ที่สามารถจับกลับมาได้ 

รวมถึง เต่าทะเล นกทะเล สัตว์เลี้ยวลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน ไม่ว่าสัตว์นั้นๆ ตายแล้ว หรือยังมีชีวิตอยู่แล้ว

เอากลับไปกับเรือด้วย 

 ชื่อผู้สังเกตการณ์ 

 ชื่อเรือ 

 ชื่อเรือเรียกทางวิทยุ (ถ้ามี) 

 ชื่อรัฐเจ้าของธง (ISO 3-alpha) 

 เก็บเครื่องหมายติดตามนั้นไว้คืนให้องค์กรเจ้าของเครื่องหมายนั้น 

 ชนิดของสัตว์น้้าที่ติดเครื่องหมาย ฯ 

 สีและประเภทของเครื่องหมาย (เส้นยาว, ข้อมูลที่เก็บถาวร) 
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 หมายเลขของเครื่องหมาย 

 วันเวลาที่พบเครื่องหมาย (UTC) 

 สถานที่พบเครื่องหมาย (ละติจูด/ลองติจูด มีรายละเอียดใกล้เคียงกับ 0.01 ไมล์ทะเล) 

 ความยาว หรือขนาดของสัตว์นั้น (ได้แก่ ความยาวทั้งตัว, ความยาวส้อมหาง ฯลฯ, มีหน่วยเป็น 
ซม. หรือ มม.) ให้ระบุเครื่องมือที่ใช้วัดด้วย 

 เพศ (F = เพศเมีย, M = เพศผู้, I = ไม่สามารถระบุได้, D = ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 พบเครื่องหมายนั้นระหว่างการท้าประมงหรือไม่ (ใช่/ไม่ใช่) 
ล้าดับขั้นตอนการเก็บข้อมูลผู้สังเกตการณ์ 

ข้อมูลการท้าประมง 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของการท้าประมง ได้แก่ การลากอวน การวางอวน/เครื่องมือ การลงแรงประมง 

การรายงานผลการจับสัตว์น้้า 

เวลาที่บันทึก, สัดส่วนโดยน้้าหนักระหว่างสัตว์น้้าที่จับได้กับน้้าหนักที่สุ่มตัวอย่าง (เช่น จ้านวนเบ็ด) และจ้านวน

ชนิดทั้งหมดของสัตว์น้้าที่จับได้ 

ระบุและนับจ้านวนของนกทะเล, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, สัตว์เลื้อยคลาน, (เช่น เต่าทะเล) ชนิดของสัตว์หน้า

ดินที่มีความส้าคัญและเปราะบาง 

บันทึกจ้านวน และน้้าหนักท่ีของสัตว์แต่ละชนิดที่น้าขึ้นเรือ และส่วนที่ละทิ้งกลับไปในทะเล 

บันทึกการท้าทุจริต ถ้ามี 

การสุ่มตัวอย่างทางชีววิทยา 

ตรวจสอบการพบเครื่องหมายติดตาม (tags) 

ข้อมูลความยาว - ความถี่ของสัตว์น้้าเป้าหมาย (ตามรหัสชนิดโดยอ้างอิงตาม เอฟ เอ โอ) 

ข้อมูลทางชีววิทยาพ้ืนฐาน (เพศ, ความสมบูรณ์เพศ) ส้าหรับสัตว์น้้าเป้าหมาย 

ข้อมูลความถี่ความยาวส้าหรับสัตว์น้้าพลอยจับได้ที่เป็นชนิดหลักๆ 

กระดูกหู (และกระเพาะอาหาร หากมีการเก็บไว้) ส้าหรับสัตว์น้้าเป้าหมาย (ตามรหัสชนิดโดยอ้างอิงกับเอฟ เอ โอ) 

ข้อมูลทางชีววิทยาพ้ืนฐานส้าหรับสัตว์น้้าพลอยจับได้ (ถ้ามีการเก็บตัวอย่าง) 

ถ่ายภาพ 
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ข้อมูลส้าหรับการท้าประมงอวนลากเท่านั้น 

รายละเอียดของเครื่องมือ 

หมายเลขเครื่องมือประมง 

ประเภทของเครื่องมือ 

ความยาวคร่าวบน (ม.) 

ความยาวคร่าวล่าง (ม.) 

เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.) ของลูกกลิ้งในคร่าวล่าง  

ความยาวแผ่นตะเฆ่ (ม.) 

ความกว้างปากอวน (ม.) 

ความสูงปากอวน (ม.) 

ตาอวนก้นถุง 

ขนาดตาอวน (ซม.), เส้นรอบวง (ซม.), ทิศทางของการจัดเรียงตาอวน 

ประเภทของอวน (หกเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม ฯลฯ) 

แผ่นตะเฆ่ 

ประเภท, น้้าหนัก (กก.) 

การออกแบบอวน 

อธิบายการออกแบบอวน รุ่น, ต้นแบบ ฯลฯ 

รายละเอียดอวนลาก 

จ้านวนอวนลาก 

เครื่องมือ 

ประเภทของอวนลาก: เพื่องานวิจัย หรือเชิงพาณิชย์ 
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ชนิดสัตว์น้้าเป้าหมาย (ใช้รหัสของ เอฟ เอ โอ) 

วันเริ่ม (ปี.เดือน.วัน) 

วันสิ้นสุด (ปี.เดือน.วัน) 

เวลาลงอวน (ชั่วโมง : นาที) 

เวลากู้อวน (ชั่วโมง : นาที) 

เริ่มและสิ้นสุดการท าประมง 

(ส้าหรับการท้าประมงอวนลาก “เริ่ม” หมายถึงเวลาที่แผ่นตะเฆ่สัมผัสพ้ืนทะเล, “สิ้นสุด” หมายถึงเวลาเริ่ม

ดึงสายมานเพื่อกู้อวน) 

เวลา (ชั่วโมง : นาที) 

ละติจูด 

ลองติจูด 

ความลึกที่ลากอวน (ม.) 

ความลึกน้้าทะเล (ม.) 

อ่ืนๆ 

มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงทะเลระหว่างการลงอวนหรือไม่ (มี/ไม่มี) 

มีการทิ้งขยะมูลฝอยระหว่างการกู้อวนหรือไม่ (มี/ไม่มี) 

ความเร็วขณะลากอวน (น๊อต) 

ความกว้างของปากอวน (ม.) 

ผลการจับสัตว์น้้าทั้งหมด (กก.) 

องค์ประกอบสัตว์น้ าจากการสังเกตการณ์ 

หมายเลขการสังเกตการณ์ 

มีสัตว์น้้าพลอยจับได้ เช่น ปลา/สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ติดขึ้นมาด้วยมาตอนกู้อวนหรือไม่ (มี/ไม่มี) 

บันทึกน้้าหนักทั้งหมดของตัวแทนที่สุ่มตัวอย่างส้าหรับการท้าประมงครั้งนี้ (กก.) 
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ชนิดสัตว์น้ า 

รหัสชนิดสัตว์น้้า ใช้ของ เอฟ เอ โอ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

น้้าหนักรวมของสัตว์น้้าทั้งหมดที่อยู่บนเรือ (กก.) 

น้้าหนักรวมของสัตว์น้้าทั้งหมดที่ละท้ิงไปในทะเล (กก.) 

มาตรการลดประมาณการจับสัตว์น้ าพลอยจับได้ 

มีการใช้เส้นเชือกไล่นก (ใช้/ไม่ใช้) 

มีการใช้ Bird Baffler เพ่ือไล่นก (ใช้/ไม่ใช้) 

การตรวจเช็คสายลากอวน (ให้ตรวจดูทุก ๆ 15 นาทีว่ามีการดีดตัวกลับหรือเกิดสิ่งผิดปกติหรือไม่

หลังจากเสร็จสิ้นการทิ้งอวนแล้ว) (ทางเลือก) 

หมายเลขอวนลาก 

ชื่อผู้สังเกตการณ์ 

เวลาเริ่มสังเกตการณ์ (ชั่วโมง:นาที) 

เวลาสิ้นสุดการสังเกตการณ์ (ชั่วโมง:นาที) 

จ้านวนครั้งที่เชือกลากมีการดีดตัวกลับระหว่างการลากอวน (บันทึกเพื่อ นกทะเล ได้แก่ นกทะเลขนาด

ใหญ่ นกนางแอ่นยักษ์ นกเงือกขาว และนกนางแอ่นอ่ืนๆ) 

อากาศ 

น้้า 

น้้าหนักถ่วง 

การสังเกตการณ์แพร่กระจายของนกทะเล 

นกที่สังเกตได้ในพ้ืนที่สังเกตการณ์ (มี/ไม่มี) 

จ้านวนนกที่มีการแพร่กระจายอยู่ (แยกชนิด) 

ข้อมูลส้าหรับการท้าประมงเบ็ดราวเท่านั้น 

ลักษณะของเบ็ดราว 



 

117 
 

ประเภทของเบ็ดราว (FFSSCV) 

ช่วงเวลาที่มีการใช้เครื่องมือประมง (ปี.เดือน.วัน) 

วันที่เริ่มและสิ้นสุด (ปี.เดือน.วัน) 

สัตว์น้้าเป้าหมาย (ใช้รหัสของ เอฟ เอ โอ) 

สายหลัก 

วัสดุ 

เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) 

น้้าหนัก (กรัม/เมตร)  

สายสาขา 

วัสดุ 

ความยาว (เมตร) 

ระยะห่าง (เมตร) 

ตัวเบ็ด 

ประเภท 

ผู้ผลิต 

ความยาว (มม.) 

ก้านเบ็ด (มม.) 

ระยะจากก้านถึงปลายเบ็ด (มม.) 

ระยะคอเบ็ด (มม.) 

ความยาวด้านหน้า (มม.) 

ต้าแหน่งที่วางเบ็ด 

ระยะจากพ้ืนทะเลถึงสายเบ็ด (ม.) 

ระยะจากพ้ืนทะเลถึงตัวเบ็ด (ม.) 



 

118 
 

วิธีการเก่ียวเหยื่อ (เก่ียวเอง/ใช้เครื่องเก่ียวอัตโนมัติ) 

ชื่อผู้ผลิตและรุ่นของเครื่องเก่ียวเบ็ดอัตโนมัติ 

ตัวเบ็ดและน้ าหนักถ่วง 

ขนาด (ก.) 

ต้าแหน่งจากตัวเบ็ด (มม.) 

ต้าแหน่งการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงทะเล (ซ้าย, ขวา, ท้ายเรือ) 

ต้าแหน่งบนเรือที่ทิ้งสายเบ็ด (ซ้าย, ขวา, ท้ายเรือ) 

มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงทะเลระหว่างการกู้เบ็ด (ไม่เคย, บางครั้ง, บ่อย ๆ ) 

ทิศทางการหมุนของใบจักร (ตามเข็มนาฬิกา/ทวนเข็มนาฬิกา) 

น้้าหนักและระยะทางระหว่างน้้าหนักท่ีเอาไว้ถ่วงเส้นส้าหรับใช้ในระบบเบ็ดราว 

สายเบ็ด (เดี่ยว ๆ ) (กก. : ม.) 

สายเบ็ด (ราว) (กก.:ม.) 

สายเป็นกลุ่ม (สายสาขา/สายหลัก) (กิโลกรัม : เมตร) 

ลักษณะท่ัวไปของสายไล่นกทะเล 

มีการติดตั้งสายไล่นกทะเลเพ่ือป้องกันนกกินเบ็ดหรือไม่ (มี/ไม่มี) 

จ้านวนเส้นที่ติดตั้งโดยปกติ 

ต้าแหน่งที่ติดตั้งสายไล่นก (ซ้าย/ขวา/ท้ายเรือ) 

ความยาวของสายไล่นก (ม.) 

ความยามของสายไล่นก เส้นสั้นที่สุด/เส้นยาวที่สุด 

จุดที่ติดตั้งอยู่บนผิวน้้า (ม.) 

ระยะห่างระหว่างสายไล่นก (ม.) 

จ้านวนเส้นของสายไล่นกท่ีใช้ทั้งหมด 

การออกแบบสายไล่นก (เส้นเดี่ยว/คู่) 
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ความยาวของสายไล่นกในอากาศ (เมตร) 

วิธีประเมินวิธีการใช้สายไล่นก 

วัสดุที่ใช้ 

เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) 

สี 

ต้าแหน่งของสายไล่นกท่ีอยู่บนตัวเบ็ด (ใช่/ไม่ใช่/u) 

ระยะห่างระหว่างท้ายเรือกับต้าแหน่งยืนเกี่ยวเหยื่อ (ม.) 

ระยะห่างในแนวนอนจากต้าแหน่งยืนเกี่ยวเหยื่อกับสายไล่นก (ม.) 

การลงเบ็ดรายวัน 

จ้านวน (อ้างถึงปริมาณการจับ และการลงแรงประมง) 

ประเภท: งานวิจัย (R), หรือเชิงพาณิชย์ (C) 

โค๊ดของเบ็ดราว (FSSCV) 

มีการใช้สายหลักส้าหรับป้องกันการติดเต่าทะเลหรือไม่ (มี/ไม่มี) 

วันที่สังเกตการณ์ (ปี.เดือน.วัน) 

ข้อมูลการวางเบ็ด 

ความเร็วเรือ (น๊อต) 

จ้านวนที่สังเกตการณ์ นับตั้งแต่การสังเกตการณ์ครั้งที่ผ่านมา 

เวลาเริ่มและสิ้นสุดส าหรับการกู้เครื่องมือประมง 

วันที่ (ปี.เดือน.วัน) 

เวลา (ชั่วโมง : นาที) 

ละติจูด 

ลองติจูด 

ความลึกน้้าทะเล (เมตร) 



 

120 
 

ความยาวทั้งหมดของสายเบ็ดราว (กิโลเมตร) 

จ้านวนเบ็ดทั้งหมดที่ใช้การท้าประมง/ครั้ง 

ส าหรับการสังเกตการณ์แต่ละครั้ง 

วันที่เริ่มสังเกต (ปี/เดือน/วัน) 

เวลาที่เริ่มสังเกต (ชั่วโมง : นาที) 

วันที่สิ้นสุดการสังเกต (ปี/เดือน/วัน) 

เวลาสิ้นสุดการสังเกต (ชั่วโมง : นาที) 

รายละเอียดการท าประมงเบ็ดราว 

ความยาวของสายหลัก (เมตร) 

จ้านวนเบ็ดที่ใช้ 

จ้านวนตระกร้าที่ใช้ 

จ้านวนเบ็ด/ตะกร้า 

ผลการจับสัตว์น้้าคิดเป็นร้อยละของเบ็ดที่จับสัตว์น้้าได้ 

ระยะห่างระหว่างสายหลัก (ม.) 

ระยะห่างระหว่างตัวเบ็ดกับพื้นทะเล (ม.) 

ชนิดของเหยื่อ (ใช้รหัสของ เอฟ เอ โอ) 

ระหว่างการทิ้งเบ็ดมีการเปิดไฟที่ท้ายเรือหรือไม่ (เปิด/ไม่เปิด) 

มีการติดตั้งเส้นเชือกไล่นกทะเลหรือไม่ (มี/ไม่มี) 

จ้านวนเส้นเชือกไล่นกที่ใช้ 

มีการทิ้งสิ่งปฎิกูลลงทะเลระหว่างทิ้งเบ็ดหรือไม่ (มี/ไม่มี) 

ต้าแหน่งที่ทิ้งเบ็ด (ขวา/ซ้าย/ท้ายเรือ) 

การสังเกตการณ์กู้เบ็ดประจ าวัน 

จ้านวนเบ็ดที่ติดนกทะเลหรือสัตว์น้้าที่ไม่ใช่สัตว์น้้าเป้าหมาย (ตลอดช่วง) 
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มีการทิ้งสิ่งปฎิกูลลงทะเลระหว่างกู้เบ็ดหรือไม่ (มี/ไม่มี) 

การสูญหายของเครื่องมือประมง 

ส่วนที่มีการสูญหายคิดเป็นจ้านวนเท่าใด 

จ้านวนตัวเบ็ดที่สูญหาย ที่ติดอยู่กับในส่วนของเครื่องมือที่พบว่ามีการสูญหายไป 

จ้านวนตัวเบ็ดที่สูญหาย ที่ไม่ใช่เบ็ดที่ติดไปกับส่วนของเครื่องมือที่มีการสูญหายไป 

ชนิดสัตว์น้ า 

โค๊ดชนิดของสัตว์น้้า (ใช้ของเอฟเอโอ) 

จ้านวนที่จับได้ (กิโลกรัม) 

จ้านวนที่ละทิ้งลงทะเล (กิโลกรัม) 

ชนิดสัตว์น้ าที่จับได้ 

จ้านวนชนิดจากการสังเกต 

จ้านวนชนิดที่มีการติดตั้งเครื่องหมายติดตามตัวจากการสังเกต 

ชนิดสัตว์น้ าที่ละทิ้งลงทะเล 

จ้านวนที่ละทิ้งลงทะเล 

จ้านวนที่ละทิ้งไป ที่ตาย 

จ้านวนที่ละทิ้งไป ที่ยังมีชีวิตอยู่ 

ชนิดสัตว์น้ าที่สูญหาย 

จ้านวนที่หาย/หลุดไปตอนอยู่ที่ผิวน้้าทะเล 

ส าหรับเครื่องมือลอบเท่านั้น 

ชนิดของเครื่องมือ 

ชนิดของลอบ (พร้อมรูปวาด) 

ขนาดตาอวนของลอบ 

ช่องทางเข้าลอบ 
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การวางต้าแหน่ง 

ช่อง (ซม.) 

จ้านวนห้องในลอบ 

ส่วนที่ให้สัตว์น้้าหนีออกได้ (มี/ไม่มี) 

เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.) ของส่วนที่ให้หนีออกได้ 

รายละเอียดการแปรรูป และตัวแปรการแปรรูป (conversion factor) 

จ้านวนครั้งที่กู้ลอบ 

ชื่อของผู้สังเกตการณ์ 

ชนิดสัตว์น้้า (ใช้โค๊ดของเอฟ เอ โอ) 

โค๊ดการแปรรูป 

ช่วงความยาว 

ต่้าสุด 

สูงสุด 

จ้านวนแต่ละตัว 

น้้าหนักสด (ก.) 

น้้าหนักหลังแปรรูป (กิโลกรัม) 

เกรด 

ตัวแปรการแปรรูป 

การทิ้งและกู้ลอบ 

จ้านวนลอบที่ใช้ 

วันที่สังเกตการณ์ (ปี.เดือน.วัน) 

การท้าประมง : งานวิจัย (R), หรือ เชิงพานิช (C) 

ชนิดสัตว์น้้าเป้าหมาย (ใช้โค๊ดของเอฟ เอโ อ) 
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มีการทิ้งสิ่งปฎิกูลลงทะเลระหว่างการทิ้งลอบ (มี/ไม่มี) 

มีการทิ้งสิ่งปฎิกูลลงทะเลระหว่างกู้ลอบ (มี/ไม่มี) 

เริ่มและสิ้นสุดการท าประมงลอบ การท าซ้ าเพื่อการกู้ 

วันที่ (ปี.เดือน.วัน) 

เวลา (ชั่วโมง : นาที) 

ละติจูด 

ลองติจูด 

ความลึกน้้าทะเล (ม.) 

รายละเอียดของเครื่องมือ 

ความยาวของสายลอบ (ม.) 

ชนิดของสายลอบ 

ระยะห่างระหว่างลอบ (ม.) 

ชนิดของเบ็ด 

การทิ้งลอบ 

จ้านวนลอบที่ทิ้ง 

จ้านวนลอบที่สังเกต 

การกู้ลอบ 

จ้านวนลอบที่กู้ได้ 

จ้านวนลอบที่สังเกตได้ 

ปฎิกิริยาที่มีต่อนกทะเลและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

ชนิด (ใช้โค๊ดของ เอฟ เอ โอ) 

การทิ้งลอบ 

การแพร่กระจายของลอบ (ในรัศมี 500 เมตร) 
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ปฎิกิริยาต่อกันระหว่างเครื่องมือ (มี/ไม่มี) 

องค์ประกอบสัตว์น้ าจากการสังเกต 

ชื่อผู้สังเกตการณ์ 

พบว่ามีสัตว์น้้าพลอยจับได้ที่เป็นปลาหรือสัตว์เลื้อยคลานหรือไม่ (มี/ไม่มี) 

ประมาณการจับสัตว์น้้าพลอยจับได้ คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนลอบท่ีจับสัตว์น้ าพลอยจับได้ 

ชนิด (รหัสของ เอฟ เอ โอ) 

น้้าหนัก (กก.) ที่จับได้ทั้งหมด 

น้้าหนัก (กก.) ที่ละท้ิงลงทะเล 

ชนิดของสัตว์น้ าที่จับได้ 

จ้านวนของสัตว์น้้าที่จับได้ 

จ้านวนของสัตว์น้้าที่จับได้ที่มีเครื่องหมายติดตาม 

ชนิดของสัตว์น้ าที่ละท้ิงลงทะเล 

จ้านวนที่ละทิ้งจากการสังเกต 

จ้านวนที่ละทิ้ง ตาย 

จ้านวนที่ละทิ้ง ยังไม่ตาย 

ชนิดของสัตว์น้ าที่หายไป 

จ้านวนของสัตว์น้้าที่หาย/หลุดขณะที่อยู่ที่ผิวน้้า 

ส าหรับการประมงสายเดี่ยวเท่านั้น 

ลักษณะของเครื่องมือ 

ชนิดของสาย 

ระยะเวลาที่มีการใช้เครื่องมือ (ปี.เดือน.วัน) วันเริ่มใช้และวันเลิกใช้ 

สัตว์น้้าเป้าหมาย (ใช้โค๊ดเอฟ เอ โอ) 
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สายหลัก 

วัสดุ 

เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) 

น้้าหนัก (กรัม/เมตร) 

ตัวเบ็ด 

ชนิด 

ผู้ผลิต 

ความยาวทั้งหมด 

ก้านเบ็ด (มม.) 

ก้านเบ็ด (มม.) 

ระยะจากก้านถึงปลายเบ็ด (มม.) 

ระยะคอเบ็ด (มม.) 

ความยาวด้านหน้า (มม.) 

ต้าแหน่งที่วางเบ็ด 

ระยะจากพ้ืนทะเลถึงสายเบ็ด (เมตร) 

ระยะจากพ้ืนทะเลถึงตัวเบ็ด (เมตร) 

วิธีการเก่ียวเหยื่อ (เก่ียวเอง/ใช้เครื่องเก่ียวอัตโนมัติ) 

ชื่อผู้ผลิตและรุ่นของเครื่องเก่ียวอัตโนมัติ 

สิ่งปฎิกูลที่ท้ิงลงทะเล 

ต้าแหน่งที่ทิ้ง (ขวา/ซ้าย/ท้ายเรือ) 

ทิ้งระหว่างกู้เบ็ด (ไม่เคย, นานๆ ครั้ง, บ่อย) 

ทิศทางการหมุนของใบจักรเรือ (ตามเข็ม/ทวนเข็มนาฬิกา) 

ลักษณะท่ัวไปของสายไล่นกทะเล 
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มีการติดตั้งสายไล่นกทะเลเพ่ือป้องกันนกกินเบ็ด (มี/ไม่มี) 

จ้านวนเส้นที่ติดตั้งโดยปกติ 

ต้าแหน่งที่ติดตั้งสายไล่นก (ซ้าย/ขวา/ท้ายเรือ) 

ความยาวของสายไล่นก (ม.) 

ความยามของสายไล่นก เส้นสั้นที่สุด/เส้นยาวที่สุด 

จุดที่ติดตั้งอยู่บนผิวน้้า (ม.) 

ระยะห่างระหว่างสายไล่นก (ม.) 

จ้านวนเส้นของสายไล่นกท่ีใช้ทั้งหมด 

การออกแบบสายไล่นก (เส้นเดี่ยว/คู่) 

ความยาวของสายไล่นกในอากาศ (ม.) 

วิธีประเมินวิธีการใช้สายไล่นก 

วัสดุที่ใช้ 

เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) 

สี 

ต้าแหน่งของสายไล่นกท่ีอยู่บนตัวเบ็ด (ใช่/ไม่ใช่/u) 

ระยะห่างระหว่างท้ายเรือกับต้าแหน่งยืนเกี่ยวเหยื่อ (ม.) 

ระยะห่างในแนวนอนจากต้าแหน่งยืนเกี่ยวเหยื่อกับสายไล่นก (ม.) 

รายละเอียดของเครื่องมือเบ็ดสายเดี่ยว/เบ็ดมือ 

ความยาวสายหลัก (ม.) 

จ้านวนตัวเบ็ดที่ใช้ 

ร้อยละของสัตว์น้้าที่กินเหยื่อ 

ระยะห่างระหว่างสายกิ่ง (ม.) 

ระยะห่างตัวเบ็ดจากพ้ืนทะเล (ม.) 
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ชนิดเหยื่อ 

ขนาดเหยื่อ 

อัตราส่วนของเหยื่อ 

เปิดไฟบนดาดฟ้าเรือระหว่างทิ้งเบ็ด (เปิด/ไม่เปิด) 

ใช้สายไล่นก (ใช้/ไม่ใช้) 

ใช้สายไล่นกก่ีเส้น 

ทิ้งขยะมูลฝอยระหว่างการทิ้งเบ็ด (ใช่/ไม่ใช่) 

ช่วงเวลากลางวัน 

แสงสว่างดวงจันทร์ 

ต้าแหน่งยืนเกี่ยวเหยื่อ (กราบขวาเรือ, กราบซ้ายเรือ, ท้ายเรือ) 

ความเร็วเรือ (น๊อต) 

เวลาเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด การท าซ้ าของการเริ่มต้นและสิ้นสุดการกู้เบ็ด 

วันที่ (ปี.เดือน.วัน) 

เวลา (ชั่วโมง : นาที) 

ละติจูด 

ลองติจูด 

ความลึกน้้าทะเล (เมตร) 

การสูญหายของเครื่องมือประมง 

จ้านวนของส่วนที่หายไป 

จ้านวนตัวเบ็ดที่หายไปกับส่วนของเครื่องมือประมงที่หายไป 

จ้านวนตัวเบ็ดที่หายไปที่ไม่เกี่ยวกับส่วนของเครื่องมือประมงที่หายไป 

องค์ประกอบสัตว์น้ าจากการสังเกต 

หมายเลขผู้สังเกตการณ์ 
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มีสัตว์น้้าพลอยได้เช่น ปลาหรือสัตว์ไม่มีกระดูกสังหลังที่ถูกจับได้หรือไม่ (มี/ไม่มี) 

ร้อยละของสัตว์น้้าพลอยจับได้ โดยการประมาณ 

ชนิด (เก็บข้อมูลแยกชนิดของสัตว์น้้าพลอยจับได้) 

รหัสของชนิดสัตว์น้้า (เอฟ เอ โอ) 

น้้าหนักท้ังหมดของสัตว์น้้าที่จับได้ (กิโลกรัม) 

น้้าหนักท้ังหมดของสัตว์น้้าที่ละทิ้งไปในทะเล (กิโลกรัม) 

ชนิดสัตว์น้ าที่จับได้ 

จ้านวนสัตว์น้้าที่จับได้ จากการสังเกต 

จ้านวนสัตว์น้้าที่จับได้ท่ีมีเครื่องหมายติดตาม ฯ 

ชนิดสัตว์น้ าที่ละทิ้งไปในทะเล 

จ้านวนสัตว์ที่ถูกละทิ้งไปในทะเลทั้งหมด 

จ้านวนสัตว์ที่ถูกละทิ้งไปใน ที่ตาย 

จ้านวนสัตว์ที่ถูกละทิ้งไปใน ที่ยังไม่ตาย 

ชนิดสัตว์ที่สูญหายไป 

จ้านวนสัตว์ที่หาย/หล่นที่ผิวน้า้ 

ปฎิกิริยากับระบบนิเวศที่มีความเปราะบาง (VME) 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อผู้สังเกตการณ์ 

ชื่อเรือ 

วันที่ 

หมายเลขเท่ียวเรือ 

จ้านวนครั้งที่ท้าประมง 

ต้าแหน่งของ VME 
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จุดเริ่มและสิ้นสุดการทิ้งเบ็ด และ/หรือ การสังเกตการณ์ 

ความลึกน้้าที่ท้าประมง (ม.)  

เครื่องมือประมง 

ระบุเครื่องมือประมงท่ีท้าการประมงในแต่ละต้าแหน่ง 

อนุกรมวิทานของระบบนิเวศทางทะเลที่มีความเปราะบาง (VME) 

(เอ)  ชนิด (ระบุชนิดตามหลักอนุกรมวิทานเท่าที่สามารถท้าได้ หรือถ่ายรูปประกอบหากการแยกชนิดท้าได้ยาก) 

       ประมาณน้้าหนัก (กก.) หรือปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร) ของสัตว์หน้าดินแต่ละชนิดตามรายชื่อ  

      ของสัตว์ที่ได้จากการลาก 

(บี)  ประมาณน้้าหนักทั้งหมด (กก.) หรือปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร) ของสัตว์หน้าดินทุกชนิดทั้งหมดที่ได้ 

      จากการลาก 

(ซี)  เก็บตัวอย่างสัตว์ที่เป็นตัวแทนจากการจับทั้งหมดของระบบนิเวศทางทะเลที่มีความเปราะบาง 

      (ตัวอย่างทางชีววิทยาจะต้องแช่แข็งถ้ามีการขอให้ส่งให้ผู้รับผิดชอบทางวิชาการของสมาชิก)  

      ส้าหรับกรณีของปะการังบางชนิดที่อยู่ในรายการของ CITES ให้ถ่ายภาพเก็บไว้ด้วย 
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ภาคผนวก C 

ข้อก้าหนดส้าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

1. เวลาสากล (UTC) จะใช้ในการบันทึกเวลา การส่งข้อมูลให้ใช้รูปแบบ ปี – เดือน – วัน  T 

ชั่วโมง : นาที : วินาที ทั้งนี้ 

(เอ)  ปี ใช้ตัวเลขสี่ต้าแหน่ง เช่น 2007 

(บี)  เดือน ใช้ตัวอักษรย่อของเดือนสามตัวแรก เช่น APR 

(ซี)  วัน ใช้ตัวเลขสองต้าแหน่ง เช่น 05 

(ดี)  T ให้เว้นช่องว่างไว้ 

(อี)  ชั่วโมง ให้ใช้ระบบ 24 ชั่วโมง (สองต้าแหน่ง) ได้แก่ 16 

(เอฟ)  นาที แสดงนาที (สองต้าแหน่ง) เช่น 05 

(จี)  วินาที แสดงวินาที (สองต้าแหน่ง) เช่น 00 

ตัวอย่าง 

2003 – JUL – 17 T 13 : 10 : 00 = 1.10pm (13.10), 17 July 2003 

2. องศาทศนิยม (WGS84) ใช้ส้าหรับบันทึกต้าแหน่ง 

3. มาตรฐานต่อไปนี้จะใช้ส้าหรับการส่งข้อมูลต้าแหน่ง (ละติจูด/ลองติจูด) 

(เอ) ละติจูดเหนือ และลองติจูดตะวันออก ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย + 

(บี)  ละติจูดใต้ และลองติจูดตะวันตก ใส่เครื่องหมาย – หน้าองศาทศนิยม 

องศาละติจูด แสดงจ้านวนที่เป็นบวก 

(ไม่ต้องใส่สัญญลักษณ์) หรือจ้านวนที่

เป็นลบ (–) เริ่มจาก 0 ถึง 89.99 

เช่น 83.2 หมายถึง 83.2 N  

      - 83.2 หมายถึง 83.2 S 

องศาลองติจูด แสดงจ้านวนที่เป็นบวก 

(ไม่ต้องใส่สัญญลักษณ์) หรือจ้านวนที่

เป็นลบ (-) เริ่มจาก 0 ถึง 179.99  

เช่น 83.2 หมายถึง 83.2 E 

      - 83.2 หมายถึง 83.2 W 

4. ใช้การวัดในหน่วยเมตริก โดยเฉพาะหน่วยของ : 

(เอ)  ตัน หรือ กิโลกรัม ใช้ส้าหรับหน่วยแสดง น้้าหนักของสัตว์น้้าที่จับได้ 

(บี)  เมตร ใช้กับหน่วยแสดง ความสูง, ความกว้าง, ความลึก, คาน หรือความยาว 

(ซี)  ลูกบาศก์เมตร ใช้แสดงปริมาตร 

(ดี)  กิโลวัตต์ ใช้แสดงก้าลังของเครื่องยนต์ 
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ภาคผนวก D 

บทบาทและภารกิจของผู้สังเกตการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

1. หน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ทางวิทยาศาสตร์บนเรือที่มีส่วนร่วมในการเก็บเกี่ยวทรัพยากรมีชีวิตทางทะเล คือการ

สังเกตและรายงานการด้าเนินงานของกิจกรรมการประมงในพ้ืนที่ SIOFA 

2. ในการท้าหน้าที่นี้ให้ส้าเร็จ ผู้สังเกตการณ์ทางวิทยาศาสตร์จะท้าหน้าที่ต่อไปนี้ : 

 (เอ) บันทึกรายละเอียดการด้าเนินงานของเรือ รวมถึง เวลา การค้นหา การท้าประมง การขนส่ง ฯลฯ 

และรายละเอียดของการล้าเลียง  

 (บี) ใช้ตัวอย่างทางชีวภาพของการจับ 

 (ซี) บันทึกข้อมูลทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่จับได้ 

 (ดี) บันทึกข้อมูลการจับสัตว์น้้าพลอยได้ เช่น สายพันธุ์ ปริมาณและข้อมูลทางชีวภาพอ่ืน ๆ [ตามที่ระบุใน

ภาคผนวก B] 

 (อี) บันทึกการมีปฏิกิริยาต่อนกทะเล สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล และสัตว์เลื้อยคลานทางทะเล 

 (เอฟ) บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจับรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการประมวลผล 

 (จี) เตรียมรายงานการสังเกตการณ์ส้าหรับหน่วยงานระดับชาติที่เกี่ยวข้อง 

 (เอช) รวบรวมและรายงานข้อมูลการพบเห็นเรือประมงที่ไม่มีเครื่องหมาย และการกู้คืนเครือ่งมือประมง

ในพ้ืนที่ SIOFA รวมถึงการระบุประเภทของเรือ ต้าแหน่งเรือ กิจกรรมการประมง และประเภทของ

เครื่องมือประมง 

 (ไอ) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสูญหายของเครื่องมือประมง และการก้าจัดของเสียโดยเรือประมงในทะเล 
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CMM 2019/011  

มาตรการอนุรักษ์และการจัดการเฉพาะกาลส้าหรับการท้าประมงหน้าดินในเขตพื้นที่ความตกลง SIOFA 

(การจัดการเฉพาะกาลส้าหรับการท้าประมงหน้าดิน) 

การประชุมของภาคีความตกลงว่าด้วยการท้าประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ 

ค านึงถึง มาตรา 4 (เอ) ของความตกลงว่าด้วยการท้าประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (ความตกลง) ได้เ รียกให้

ภาคีสมาชิกเพ่ิมความพยายามในการให้ความร่วมมือกันที่จะน้าเอามาตรการต่าง ๆ ของความตกลงนี้ไปใช้บน

พ้ืนฐานของหลักฐานทางวิชาการที่ดีที่สุดเพ่ือให้มั่นใจการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในระยะยาว โดยพิจารณาถึง

การใช้ทรัพยากรนั้น ๆ อย่างยั่งยืน โดยใช้แนวทางระบบนิเวศเพ่ือด้าเนินการบริหารจัดการ  

และค านึงถึง มาตรา 4 (ซี), (อี), และ (เอฟ) ของความตกลงนี้ ที่ได้เรียกให้ภาคีสมาชิกน้าเอาแนวทางการป้องกันไว้

ก่อน  เพ่ือลดผลกระทบที่เป็นอันตรายจากกิจกรรมการท้าประมงที่จะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทาง

ทะเล และเข้าใจดีว่าควรป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางทะเล  โดยน้า

ผลกระทบที่อาจจะเกิดนี้ใช้เป็นหลักในการพิจารณาก้าหนดมาตรการเพ่ือบริหารจัดการกิจกรรมประมง  

และค านึงถึง มาตรา 6 (1) (ดี) และ (อี) ของความตกลงนี้ที่ได้เรียกให้ภาคีสมาชิกร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับองค์กร

การประมงระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ในเรื่องที่อยู่ภายใต้กรอบของความตกลงนี้  

ค้านึงถึง ข้อ 16 ของข้อตกลงที่เรียกประเทศภาคีสมาชิก, ท้าหน้าที่ร่วมกันภายใต้ข้อตกลง, ให้ความร่วมมืออย่าง

ใกล้ชิดกับการท้าประมงระหว่างประเทศอ่ืนๆ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน; 

บันทึก สมัชชาแห่งสหประชาชาติ  (UNGA)  มติ  61/105  และมติต่อมาของ  UNGA  ที่ร้องขอให้องค์กรบริหาร

จัดการทรัพยากรสัตว์น้้าระดับภูมิภาค  ประเมินผลกระทบของการท้าประมงหน้าดินที่จะส่งผลกระทบต่อระบบ

นิเวศทางทะเลที่มีความเปราะบาง  โดยใช้พ้ืนฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่  และให้ความมั่นใจว่าหาก

ผลการประเมินพบว่ากิจกรรมเหล่านี้จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส้าคัญแล้ว  ก็จะด้าเนินการบริหารจัดการเพ่ือ

ป้องกันผลกระทบนั้น หรือไม่อนุญาตให้กิจกรรมเหล่านั้นด้าเนินการต่อไป  

บันทึกเพ่ิมเติม มติของ UNGA 64/72 ที่ร้องขอให้องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรระดับภูมิภาคจัดตั้งและ

ด้าเนินการตามโปรโตคอลที่เหมาะสมในการด้าเนินการตาม  UNGA  Resolution  61/105  ที่ได้ให้ค้าจ้ากัด

ความสิ่งที่เป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ VME โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องระดับเกณฑ์และชนิดที่ใช้เป็นดัชนีชี้วัดฯ 

และได้กล่าวถึงการด้าเนินการตามคู่มือว่าด้วยการจัดการประมงทะเลลึกในทะเลหลวง (FAO,  2009;  FAO  

Deep-sea  Fisheries Guidelines) เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างอย่างยั่งยืนและป้องกัน VMEs  

 

1 CMM 2019/01 (การจัดการเฉพาะกาลส้าหรับการท้าประมงหน้าดิน) แทนที่ 2018/01 (การจัดการเฉพาะกาลส้าหรับการท้าประมงหน้าดิน) 
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บันทึกเพ่ิมมติ ของ UNGA 66/68 ที่ร้องขอให้องค์กรบริหารทรัพยากรสัตว์น้้าระดับภูมิภาคพิจารณาผลงานวิจัย

ทางทะเลที่มีอยู่ รวมถึงผลจากการด้าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ได้แก่ การท้าแผนที่ภูมิศาสตร์ของพ้ืนท้องทะเล

เพ่ือการระบุพ้ืนที่ของท้องทะเลที่มีระบบนิเวศทางทะเลที่เปราะบาง  (Vulnerable  Marine  Ecosystem  –  

VME) และร้องขอให้ลงมติรับรองมาตรการบริหารและอนุรักษ์เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศนั้นจากการท้า

ประมงหน้าดิน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ FAO ส้าหรับการท้าประมงในทะเลลึก หรืออาจจะมีการปิดพ้ืนที่การ

ท้าประมงนั้น ๆ จนกว่ามีมติรับรองมาตรการบริหารจัดการและอนุรักษ์ ที่เป็นไปตามกฎหมายสากลที่ระบุไว้ใน 

Part XIII ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล   

ตระหนัก  ถึงทุกขั้นตอนที่ภาคีลงมติรับรองมาตรการ CMM 2016/05 เพ่ือยกประเด็นเกี่ยวกับกระทบจากการท้า

ประมงอวนลอยปลาผิวน้้าในทะเลลึกในเขตพ้ืนที่ความตกลงนี้  

ให้ค ามั่น  เพ่ือให้มั่นใจว่าการท้าประมงหน้าดินในเขตพ้ืนที่ของความตกลงนี้  สอดคล้องกับการคงไว้อย่างยั่งยืน

ของการใช้ทรัพยากรสัตว์น้้าในทะเลลึก และมีการป้องกันสิ่งแวดล้อมทางทะเล;  

และปรารถนา ที่จะท้าการประเมินผลกระทบของการท้าประมงหน้าดินในเขตพ้ืนที่ของ SIOFA (SIOFA-wide 

bottom fishing impact assessment) และ  SIOFA -ไวด์ ฟุ๊ตปริ้น (SIOFA-wide footprint) ซึ่งเป็นเรื่องที่

คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ได้เสนอไว้ในที่ประชุมครั้งแรกของภาคี ที่เมืองฟรีแมนเทิล ประเทศออสเตรเลีย  

มีมติรับรองมาตรการต่อไปนี้ตามมาตรา 6 ของความตกลงนี้  

วัตถุประสงค์  

1. วัตถุประสงค์ของมาตรการนี้เพ่ือส่งเสริมการจัดการทรัพยากรทะเลลึกอย่างยั่งยืนในเขตพ้ืนที่ของความตกลงนี้ 

รวมถึงประชากรสัตว์น้้าชนิดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและที่ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการป้องกันผลกระทบที่จะ

เกิดข้ึนต่อระบบนิเวศทางทะเลที่มีความเปราะบาง  

บทบัญญัติและค้าจ้ากัดความท่ัวไป  

2. มาตรการนี้ใช้บังคับกับเรือประมงทุกล้าที่ชักธงของภาคีของความตกลงนี้  (Contracting Party – CP), ภาคีที่

ไม่ใช่สมาชิกแต่ให้ความร่วมมือในความตกลงนี้ (Cooperating non-Contracting Party – CNCP) และนิติบุคคล

ที่เข้าร่วมท้าประมงในความตกลง (Participating Fishing Entity – PFE) ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีเจตนาที่

จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการท้าประมงในเขตพ้ืนที่ของความตกลงนี้ รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องของ CPs, 

CNCPs, และ PFEs (ได้แก่ การท้าประมง, ผลการจับสัตว์น้้า หรือการลงแรงประมง) ที่กระท้าโดยเรือที่ชักธงของ

รัฐเหล่านั้น  
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3. ค้าจ้ากัดความที่ใช้ภายในมาตรการนี้  

(เอ) ‘ระบบนิเวศทางทะเลที่มีความเปราะบาง’ (Vulnerable  Marine  Ecosystem – VME) หมายถึง 

ระบบนิเวศทางทะเลที่ระบุโดยเงื่อนไขตามวรรค 42 ของคู่มือ FAO เรื่องการจัดการประมงทะเลลึกในทะเลหลวง 

(FAO, 2009, International Guidelines for the Management of Deep-sea Fisheries in the High Seas)  

(บี) ‘การท้าประมงหน้าดิน’ หมายถึง การท้าประมงโดยใช้เครื่องมือประมงที่มีส่วนของเครื่องมือสัมผัสกับ

พ้ืนท้องทะเล หรือสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณหน้าดินระหว่างท้าการประมงนั้น ๆ  

(ซี) ‘ฟุ๊ตปริ้นของการท้าประมงหน้าดินในพ้ืนที่ SIOFA ’ หมายถึง แผนที่แสดงประวัติการท้าประมงหน้า

ดิน 

ในบริเวณพ้ืนที่ความตกลง ส้าหรับเรือทุกล้าที่ชักธงของทุก CPs, CNCPs, และ PFEs มากกว่าช่วงเวลาที่ที่ประชุม

ภาคีสมาชิกก้าหนด  

(ดี) ‘การสังเกตการณ์บนเรือประมงด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์’ หมายถึง การใช้ระบบอิเลคทรอนิกส์

ส้าหรับติดตามตรวจสอบร่วมกับการใช้ผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงโดยใช้มนุษย์ ซึ่งเป็นระบบที่ส ามารถสร้าง

จัดเก็บ และส่งข้อมูลไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่  

4. บทบัญญัติของมาตรการฉบับนี้ ไม่จ้าเป็นต้องใช้เป็นแบบอย่างเพ่ือการพิจารณาการจัดสรรหรือการตัดสินใจ

อ่ืนๆในอนาคตตามวรรค 6 (2), (3) และ (4) ของความตกลงนี้ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการท้าประมง

หนา้ดินในเขตพ้ืนที่ของความตกลง รวมถึงเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงของเขตอ้านาจของประเทศด้วย 

ภารกิจของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์เรื่องการท้าประมงหน้าดินเพื่อการพิจารณาของที่ประชุมภาคีสมาชิก  

5. ก่อนปิดการประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ในปี 2020 คณะกรรมการวิทยาศาสตร์จะต้องจัดท้า ให้

ข้อเสนอแนะ และค้าแนะน้าต่อที่ประชุมภาคีสมาชิก รวมทั้งค้าเตือนต่างๆ หากมีความเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น

ในเรื่องของการท้าประมง รวมทั้งหากมีข้อมูลใหม่ ๆ ในเรื่องดังต่อไปนี้  

(เอ) มาตรฐานการประเมินผลกระทบของการท้าประมงหน้าดินในเขตพ้ืนที่ SIOFA (SIOFA Bottom  

Fishing Impact Assessment – BFIA) โดยใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่มีล่าสุด  

(บี) แผนที่ของพ้ืนที่ที่เป็น VMEs ที่ทราบแล้ว หรือท่ีดูเหมือนว่าจะเป็นพ้ืนที่ VMEs ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ของ 

ความตกลงนี้  

(ซี) คู่มือแนะน้าส้าหรับการประเมินและการอนุมัติโปรแกรมการสังเกตการณ์อิเลคทรอนิกส์ส้าหรับการ

เก็บข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ที่ประชุมภาคีสมาชิกพิจารณา  

(ดี) โปรโตคอลที่จะใช้เป็นมาตรฐานส้าหรับการก้าหนดพ้ืนที่คุ้มครองในอนาคต (พ้ืนที่ที่ใช้กฎการจัดการ

พิเศษ ซึ่งอาจรวมถึง การปิดการท้าประมงส้าหรับอุปกรณ์เฉพาะหรืออุปกรณ์ทั้งหมด)  

6. ก่อนปิดการประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ในปี 2020 ทางคณะกรรมการวิทยาศาสตร์จะจัดท้า ให้ค้า

เสนอแนะและค้าแนะน้าต่อที่ประชุมภาคีสมาชิก รวมทั้งค้าเตือนต่างๆ หากมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นใน

เรื่องของการท้าประมง รวมทั้งหากมีข้อมูลใหม่ๆ ในเรื่องต่อไปนี้  
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(เอ) สภาวะโดยทั่วไปของประชากรสัตว์น้้าทะเลลึกที่เป็นกลุ่มสัตว์น้้าเป้าหมาย และ หรือหากเป็นไปได้ให้

รวมกลุ่มสัตว์น้้าพลอยจับได้ (bycatch) และสัตว์น้้าจับได้โดยบังเอิญในการท้าประมงทะเลลึกเหล่านี้ รวมถึงสัตว์

น้้าทีม่ีการอพยพย้ายถิ่นระหว่างเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะด้วย 

(บี) หลักเกณฑ์ส้าหรับสิ่งที่จะใช้เป็นหลักฐานส้าหรับการพบพ้ืนที่ VME โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับเริ่มต้น

และสายพันธุ์ที่เป็นตัวชี้วัดส้าหรับทุกเครื่องมือ  

(ซี) การตอบสนองที่เหมาะสมที่สุดส้าหรับการพบพ้ืนที่ VME ซึ่งรวมถึงการปิดพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือเครื่องมือ

ประมงบางประเภท (หรือหลายประเภท) 

(ดี) โปรโตคอลที่ใช้เป็นมาตรฐานของ SIOFA (The interim SIOFA standard protocol) ส้าหรับการ

ก้าหนดพ้ืนที่ปิดในอนาคต ที่ได้รับการยอมรับในที่ประชุม MOP ในปี 2018 และ 

(อี) แผนการวิจัยและการจัดการที่จะยอมรับในการประชุม MOP6 ส้าหรับแต่ละพ้ืนที่ปิดตามรายชื่อใน 

ภาคผนวก 2 ซึ่งแผนดังกล่าวควรจะรวมถึงการอนุรักษ์และการจัดการที่ค้านึงถึงประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจที่

เป็นไปได้ มาตรการที่เหมาะสมในการด้าเนินการตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ และกรอบเวลาส้าหรับการพัฒนาและ

การทบทวน 

7. ก่อนปิดการประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ในปี 2020 ทางคณะกรรมการวิทยาศาสตร์จะต้องจัดท้า ให้ค้า

เสนอแนะ และค้าแนะน้าต่อที่ประชุมภาคีสมาชิก รวมทั้งค้าเตือนต่างๆ หากมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นใน

เรื่องของการท้าประมง หรือมีการให้ข้อมูลใหม่ต่อคณะกรรมการวิทยาศาสตร์เพ่ือรับรองการเปลี่ยนแปลง พัฒนา 

และใหค้้าแนะน้าและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมภาคีสมาชิก เมื่อ  

(เอ) ฟุ๊ตปริ้นของการท้าประมงหน้าดินในพ้ืนที่ SIOFA โดยใช้ข้อมูลของ CCPs ที่ส่งให้ส้านักเลขาธิการ

ตามวรรค 20; และ 

(บี) SIOFA BFIA ที่จะใช้ประเมินผลกระทบจากการท้าประมงหน้าดินของเรือทุกล้าที่ท้าประมงตามที่

มาตรการนี้มีผลบังคับใช้ ซึ่ง SIOFA BFIA นี้จะถูกจัดเตรียมภายใต้กรอบของมติที่ประชุมภาคีสมาชิกในส่วนของ

ฟุ๊ตปริ้นของการท้าประมงหน้าดินในพื้นที่ SIOFA  

8. คณะกรรมการวิทยาศาสตร์จะต้องมีการทบทวนข้อมูลการจับสัตว์น้้าหน้าดินพลอยจับได้เป็นระยะๆ เพื่อแจ้งผล

การพิจารณาต้าแหน่งของ VME และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

9. หลังจากที่ได้รับค้าแนะน้าและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ในเรื่องกล่าวถึงตามวรรค 5 ถึง 7 

แล้ว ที่ประชุมภาคีสมาชิกจะต้องน้าเอาค้าแนะน้าและข้อเสนอแนะนั้นๆ ไปปฏิบัติและรายงานในที่ประชุมครั้ง

ต่อไปของภาคี เรื่องนี้อาจจะรวมถึงการอนุญาตในเรื่องใด ๆ หรือให้การรับรองเอกสารใด ๆ ที่เป็นผลจาก

ค้าแนะน้าหรือข้อเสนอแนะนั้นๆ จากคณะกรรมการ หรือเรื่องที่เพ่ิมเติมต่างๆ นอกเหนือจากเรื่องนั้น 

หน้าที่ของ CPs, CNCPs, และ PFEs เพื่อจะต้องน้าไปปฏิบัติส้าหรับการท้าประมงหน้าดินในเขตพื้นที่ความตกลงนี้  

มาตรการเฉพาะกาลส าหรับการท าประมงหน้าดิน 

มาตรการการจ ากัดการลงแรงประมงและทั่วไป  
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10. (1) จนกว่าที่ประชุม MOP จะบังคับใช้ตามวรรค 9 ที่เกี่ยวกับการน้าเอาข้อเสนอแนะและค้าแนะน้าจาก

คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ตามวรรค 9, แต่ละภาคีสมาชิกจะต้อง, เว้นแต่ได้รับการยอมรับจากที่ประชุม MOP, 

จะต้องจัดท้าและใช้มาตรการ เพื่อจ้ากัดระดับและขอบเขตเชิงพ้ืนที่ของการลงแรงประมง ของเรือที่ชักธงของตน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องต่อไปนี้: 

   (เอ) ส้าหรับภาคีสมาชิกที่จับสัตว์น้้ามากกว่า 40 วัน/ปี ในเขตพ้ืนที่ของความตกลงนี้ 

i. จ้ากัดการลงแรงประมง หรือปริมาณการจับสัตว์น้้าในช่วงเวลา 12 เดือน โดยใช้ค่าเฉลี่ยของ

ผลการจับสัตว์น้้า/ปี  โดยใช้ระยะเวลาที่สามารถเป็นตัวแทนในการค้านวณในกรณีท่ีมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้  

ii. จ้ากัดการกระจายตัวของการท้าประมงหน้าดินของตน ซึ่งไม่รวมเครื่องมือประมงประเภทเบ็ด

และลอบ โดยจะท้าการประมงอยู่ในพ้ืนที่ที่ท้าอยู่ ณ ปัจจุบันเท่านั้นเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของ

กิจกรรมการท้าประมงดังกล่าว  

iii. เตรียมการเพ่ือให้มั่นใจว่าการท้าประมงหน้าดินของตนนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อ VMEs และถ้า

สามารถท้าได้ก็ให้เตรียมท้าและส่ง BFIA (รายงานการท้าประเมินผลกระทบของการท้าประมงหน้าดินใน

เขตพ้ืนที่ความตกลงนี้) ตามวรรค 21 หรือ 22 และพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ได้ระบุไว้ในวรรค 18 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ VMEs 

หรือคาดว่าน่าจะเป็น VMEs และ  

iv. เตรียมการเพ่ือให้มั่นใจว่าเรือประมงใดท่ีชักธงของตนนั้นจะไม่เข้าไปท้าการประมงในเขตพ้ืนที่

ซ่ึง SIOFA ได้ก้าหนดให้เป็นพื้นที่ห้ามท้าการประมง  

  (บี)  ส้าหรับภาคีสมาชิกที่จับสัตว์น้้าน้อยกว่า 40 วัน/ปี ในเขตพ้ืนที่ของความตกลงนี้  

i. จ้ากัดการลงแรงประมงหน้าดิน และ/หรือปริมาณการจับสัตว์น้้า และการกระจายตัวตามที่ได้

แจ้งต่อที่ประชุมของภาคีตามวรรค 10 (2)  

ii. เตรียมการตามสิ่งที่อ้างถึงในวรรค 10 (1) (เอ) (iii) และ (iv)  

    (2) หลังจากที่มาตรการนี้มีผลบังคับใช้แล้ว มาตรการที่จัดท้าขึ้นโดยภาคีสมาชิกตามวรรคนี้จะรวมอยู่ใน

วาระการประชุมสามัญของภาคีสมาชิกในครั้งต่อๆ ไป และจะต้องเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านเว็บไซด์ของ SIOFA โดย

ส้านักเลขาธิการ, เมื่อเว็บไซด์จัดท้าขึ้นเรียบร้อยแล้ว2 

 (3) ภาคีสมาชิกอาจจะต้องทบทวนแก้ไขมาตรการที่ก้าหนดขึ้นตามวรรคนี้เพ่ือที่ให้สิ่งที่จะเพ่ิมเติมแก้ไขนั้น

สอดคล้องกับวรรค 10 (1) มาตรการที่ได้ปรับแก้ดังกล่าวนั้นจะต้องแจ้งให้ส้านักเลขาธิการทราบภายในเวลา 30 วัน

หลังจากที่มีการเพ่ิมเติมแก้ไข และจะต้องถูกรวมอยู่ในวาระการประชุมสามัญของภาคีสมาชิกในครั้งต่อๆ ไป  

 (4) เงื่อนไขตามวรรคนี้ไม่จ้าเป็นที่จะต้องได้รับการพิจารณาเพ่ือตัดสินใจในอนาคตโดยที่ประชุมภาคีสมาชิก 

ตามวรรค 9  

11. ภาคีสมาชิกใดๆ ที่ไม่ได้ส่งมาตรการที่ถูกร้องขอตามวรรค 10 (1) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เรือล้าใดๆ ที่ชักธงของ

ตนนั้นเข้ามาท้าการประมงในเขตพ้ืนที่ของความตกลงนี้จนกว่า  

(เอ) ภาคีสมาชิกนั้นจะส่งมาตรการที่ถูกร้องขอไว้ในวรรค 10 (1) หรือ  

(บี) ได้รับพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมภาคี  
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ระบบนิเวศทางทะเลที่เปราะบาง (VMEs) 

12. ภาคีสมาชิกจะต้องให้เรือท่ีชักธงตนใช้ระดับเกณฑ์ในการพบ VMEs ดังนี้ 

 (เอ) ระดับเกณฑ์การพบส้าหรับเครื่องมือเบ็ดราวจะต้องมีการจับ/recovery 10 หรือมากกว่า หน่วยชี้วัด 

VME3 ตามรายชื่อในภาคผนวก 1 ใน single line segment4 

 (บี) ระดับเกณฑ์การพบส้าหรับเครื่องมืออวนลาก จะต้องพบปะการังมากกว่า 60 กิโลกรัม และฟองน้้า 

300 กิโลกรัมต่อการลาก 

 ระดับเกณฑ์การพบส้าหรับเครื่องมืออวนลากตามที่ก้าหนดในวรรค 12 บี จะต้องได้รับการทบทวนโดย

คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ ในปี 2020 

13. ภาคีสมาชิกจะต้องก้าหนดให้เรือประมงที่ชักธงของตนหยุดท้าประมงพ้ืนท้องน้้า ดังนี้ 

(เอ) ส้าหรับอวนลากหน้าดิน หรืออวนลากกลางน้้า หรือการท้าประมงโดยใช้ตาข่ายใดๆ ให้ท้าประมงอยู่

ห่างกันโดยนับจากด้านข้างของทั้งสองฝั่ง 2 ไมล์ทะเล และห่างจากกัน 2 ไมล์ทะเลจากแนวลากอวน นับจากหัว

เรือและปลายอวน  

(บี) ส้าหรับกิจกรรมการท้าประมงเบ็ดราว และลอบ ให้ท้าประมงในรัศมี 1 ไมล์ทะเลจากจุดศูนย์กลาง

ของ line segment5  

(ซี) ส้าหรับการท้าประมงหน้าดินอ่ืนทุกประเภท ให้ท้าประมงในรัศมี 1 ไมล์ทะเลจากจุดกึ่งกลางของ

เครื่องมือประมง 

เมื่อมีหลักฐานใดที่เกี่ยวกับการพบ VME ตามระดับเกณฑ์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นตามวรรค 12 ในขณะที่มีการท้า

ประมง ภาคีสมาชิกจะต้องรายงานการพบนั้นในรายงานประจ้าชาติ (National Reports) ให้คณะกรรมการ

วิทยาศาสตร์ ตามแนวทางในภาคผนวก 1 และในกรณีที่พบ VME ภาคีสมาชิกจะต้องให้ความร่วมมือกับเลขาธิการ 

และภาคีสมาชิกอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท้าประมงพ้ืนท้องน้้า เท่าที่เป็นไปได้ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่อาจจะ

เกี่ยวข้องกับการพิจารณาของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ในประเด็นพ้ืนที่ที่พบ VME 

 

 

 

 

2 จนกว่าจะถึงเวลาที่เว็บไซด์พัฒนา ข้อมูลนี้จะสามารถใช้ได้เมื่อมีการร้องขอเลขาธิการ 
3 ‘VME indicator unit’ หน่วยชี้วัด VME หมายถึง 1 ลิตรของ VME indicator organisms เหล่านั้น ที่สามารถวางในภาชนะขนาด 10 ลิตร ได้/หรือ 

1 กิโลกรัมของ VME indicator organisms ที่ไม่สามารถพอดีกับภาชนะ 10 ลิตร 
4 a single line segment หมายถึง 1 เส้นมีตะขอได้ 1000 ตัว หรือ เส้นยาว 1200 เมตร แล้วแต่จ้านวนใดจะสั้นกว่า      

5 Line segment หมายถึง 1 เส้นมีตะขอได้ 1000 ตัว หรือ เส้นยาว 1200 เมตร แล้วแต่จ้านวนใดจะสั้นกว่า และส้าหรับเชือกของลอบให้มีความยาว 

1200 เมตร 
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14. เมื่อรับการแจ้งเตือนตามวรรค 13 เลขาธิการจะต้อง 

 (เอ) บันทึกต้าแหน่งพื้นที่ท่ีพบ และ 

 (บี) ภายใน สามวันท้าการของการรับแจ้งเตือน จะต้องแจ้งภาคีสมาชิกทุกประเทศว่า การท้าประมงพ้ืน

ท้องน้้าจะถูกระงับในพ้ืนที่ที่พบ VME 

15. เมื่อรับการแจ้งเตือนจากเลขาธิการ ภายใต้วรรค 14บี ภาคีสมาชิกจะต้องมั่นใจว่าเรือที่ชักธงไม่ท้าการประมง

พ้ืนท้องน้้าในพ้ืนที่ที่แจ้งว่าพบ VME เว้นแต่และจนกว่าที่ประชุมภาคีสมาชิกก้าหนดการจัดการภายใต้วรรค 17 ที่

อนุญาตให้เริ่มการท้าประมงพ้ืนท้องน้้าได้ใหม่ในพ้ืนที่ที่พบ 

16. ตามการพบ VME อาจะมีการพิจารณาหลักฐานของการมี VME ซึ่งคณะกรรมการวิทยาศาสตร์จะต้องทบทวน

รายงานการพบ VME ตามวรรค 13 และข้อมูลการจับสัตว์น้้าหน้าดินพลอยจับได้ ตามการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง

และให้ค้าแนะน้าต่อท่ีประชุมภาคีสมาชิก ณ การประชุมในทุกๆ ปี 

17. บนพ้ืนฐานของค้าแนะน้าของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ ที่ประชุมภาคีสมาชิกจะต้องพิจารณาเพ่ือยืนยันว่า

พ้ืนที่ที่พบจะยังคงต้องปิดส้าหรับทุกเครื่องมือหรือบางเครื่องมือ 

18. ที่ประชุมภาคีสมาชิกจะต้องให้ความร่วมมือเพ่ือระบุพ้ืนที่ VMEs ที่ทราบหรือที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ความตกลง บน

พ้ืนฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุด รวมถึงค้าแนะน้าและข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ ตาม

วรรค 5 บี เพื่อจัดท้าแผนที่ และแจ้งเวียนข้อมูลดังกล่าวแก่ภาคีสมาชิกทุกประเทศ  

19. เลขาธิการจะพัฒนาหน้าเว็บเฉพาะส้าหรับท้าให้สามารถอัพเดตแผนที่เหล่านี้ได้ง่ายและทันเวลา 

เงื่อนไขของข้อมูลโดย CCPs 

20. ภาคีสมาชิกจะต้อง ส่งข้อมูลต่อไปนี้ไปยังส้านักเลขาธิการภายในเวลา 30 วันก่อนที่จะมีการประชุมสามัญของ

ภาคีสมาชิกในปี 2018 

(เอ) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติการลงแรงประมงของท้าการประมงพ้ืนท้องน้้า (historical bottom 

fishing effort) ในเขตพ้ืนที่ของความตกลงนี้ โดยให้แสดงในแผนที่  grid blocks อย่างน้อย 20 minute หรือ

ละเอียดกว่านี้  

(บี)  ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่คณะกรรมการวิทยาศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ส้าหรับการท้า SIOFA 

BFIA ตามวรรค 7 (บี) รวมถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบันทึกการพบ VMEs หรือตัวชี้วัด VMEs  

21. ภาคีสมาชิกใดๆ ที่ก้าลังจะขออนุญาตให้เรือที่ชักธงของตนเข้ามาท้าประมงในเขตพ้ืนที่ของความตกลงนี้ ต้อง

ท้า BFIA ส้าหรับกิจกรรมการท้าประมงหน้าดินของตนตามวรรค 26 และส่งผลไปยังส้านักเลขาธิการภายในเวลา 

30 วันก่อนการประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ในปี 2561 ถ้าหาก CCP ที่เตรียมและท้า BFIA เสร็จก่อนที่

มาตรการนี้จะได้รับการรับรอง ให้ส่ง BFIA นั้นไปที่คณะกรรมการวิทยาศาสตร์โดยเร็วที่สุด  

22. ภาคีสมาชิกใดๆ ที่ไม่ได้ส่ง BFIA ตามที่กล่าวไว้ใน 21 ก็ให้ส่งไปยังส้านักเลขาธิการภายหลังจากการประชุม

คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ได้ แต่ให้ส่งล่วงหน้า 30 วันก่อนที่จะมีการจัดประชุมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาหลังจาก

การประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แล้ว และเพ่ือน้าเข้าพิจารณาก่อนการให้การรับรองฟุ๊ตปริ้นของการท้า
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ประมงหน้าดินในพ้ืนที่  SIOFA  (SIOFA bottom fishing footprint) และเพ่ือการจัดท้า SIOFA BFIA โดย

คณะกรรมการวิทยาศาสตร์  

23. คณะกรรมการวิทยาศาสตร์จะพิจารณาเอกสาร BFIA ทั้งหมดที่ได้รับภายใต้วรรค 21 และ 27(บี) ณ ที่ประชุม

สมัยสามัญในปี 2018 หรือ, หากเป็นเอกสาร BFIA ที่ส่งภายใต้วรรค 22(บี) หรือ 27(บี) ณ ที่ประชุมสมัยสามัญ

ของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ครั้งต่อไป และคณะกรรมการวิทยาศาสตร์จะให้ค้าแนะน้าในรายงานการประชุม

ดังต่อไปนี้  

(เอ) พิจารณาว่ามีการสะสมของผลกระทบจากกิจกรรมการท้าประมงสัตว์น้้าหน้าดิน เกิดจากกิจกรรม

ของเรือท่ีชักธงของภาคีสมาชิกในเขตพ้ืนทีข่องความร่วมมือนี้หรือไม่ และ  

(บี) พิจารณาว่า BFIA แต่ละฉบับ รวมทั้ง SIOFA BFIA ที่ท้าข้ึนนั้นเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่ และ

น้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงหรือไม่  

24. หากคณะกรรมการวิทยาศาสตร์พิจารณาและพบว่าเอกสาร BFIA นั้นไม่ได้มาตรฐานพียงพอ ที่ประชุมภาคี

สมาชิกอาจจะร้องขอให้ภาคีสมาชิกที่ส่ง BFIA นั้นน้าไปปรับปรุงแก้ไขและส่งให้ใหม่ โดยให้ทันที่การประชุมสมัย

สามัญของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ และต้องมีการพิจารณาด้าเนินการต่อไปนี้  

(เอ) ไม่อนุญาตให้เรือที่ชักธงของภาคีสมาชิก ท้าการประมงในเขตพ้ืนที่ความตกลงนี้เป็นการชั่วคราว 

จนกว่าที่คณะกรรมการวิทยาศาสตร์จะรับรองว่า BFIA นั้น ๆ จะได้มาตรฐานที่เหมาะสม หรือ 

(บี) ด้าเนินการตามการตัดสินของประชุมภาคีสมาชิก โดยค้านึงถึงค้าแนะน้าของคณะกรรมการ

วิทยาศาสตร์ และวัตถุประสงค์ของมาตรการ CMM ฉบับนี้  

25. ภาคีสมาชิกที่ไม่ได้ส่ง BFIA ตามวรรค 21 หรือ 22 จะไม่ได้รับอนุญาตให้เรือที่ชักธงตนท้าการประมงในเขต

พ้ืนที่ของความตกลงนี้จนกว่า  

(เอ) ภาคีสมาชิกนั้นได้เตรียม BFIA และผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ 

ตามวรรค 23 หรือ  

(บี) ที่ประชุมภาคีสมาชิกได้อนุมัติฟุ๊ตปริ้นของการท้าประมงหน้าดินในพ้ืนที่ SIOFA  (SIOFA  bottom  

fishing footprint) และ SIOFA BFIA ที่จัดท้าโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ตามวรรค 7 หรือ  

(ซี) ได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุม MOP  

26. BFIA ทั้งหมด รวมทั้ง SIOFA BFIA จะต้อง  

(เอ) ถูกเตรียมตาม FAO International guideline ส้าหรับการจัดการทรัพยากรประมงทะเลลึก 

ในทะเลหลวง 

(บี) ได้มาตรฐานของ SIOFA BFIAS (ถ้า BFIA ฉบับนั้นถูกเตรียมหลังจากที่ BFIAS ได้รับมติรับรองโดย

การประชุมภาคีสมาชิก)  

(ซี) พิจารณาพื้นท่ีที่ระบุว่าเป็น VMEs หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนในเขตพ้ืนที่ของที่จะท้าการประมง  

(ดี) พิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ตามวรรค 20 และ 18 และที่เพ่ิมเติมมาตามวรรค 21 และ22 

ส้าหรับ SIOFA BFIA  
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(อี) มีการอัพเดทข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญในการท้าประมงนั้นๆ เกิดขึ้น ได้แก่ แนวโน้มว่า

ความเสี่ยงหรือผลกระทบของการประมงอาจมีการเปลี่ยนแปลง  

(เอฟ) ได้ประเมินในขอบเขตที่เป็นไปได้เพ่ือทราบผลกระทบที่สะสมจากการท้าประมงหน้าดินตามประวัติ

การท้าประมง  

(จี) ระบุว่ากิจกรรมที่เสนอมานั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในวรรค 1 ของมาตรการนี้ และมาตรา 2 

ของความตกลงนี้หรือไม่  

(เฮช) จะเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ SIOFA หลังจากท่ีได้พัฒนาเสร็จแล้ว  

ข้อก าหนดของข้อมูล, และมาตรการการท าประมงพื้นท้องน้ าส าหรับ CCPs ใหม่ 

27. วรรค 10 ถึง 13 จะไม่ถูกน้าไปใช้กับรัฐใดหรือนิติบุคคลใด ที่เข้ามาเป็นภาคีหลังจากมีการประชุมภาคีในปี 

2017 อย่างไรก็ตาม ก่อนที่เรือล้าใดจะได้รับอนุญาตให้ท้าการประมงพ้ืนท้องน้้าในเขตพ้ืนที่ของความตกลงนี้ 

CCPs ใหม่ ที่ท้าการประมงมากกว่าหรือน้อยกว่า 40 วัน/ปี ตามวรรค 10 (1) (เอ) หรือ (บี) จะต้อง;  

(เอ) ให้ค้าแนะน้าแก่ที่ประชุมของภาคีเกี่ยวกับมาตรการที่ตนตั้งใจที่จะด้าเนินการตามวรรค 10 (1) (เอ) 

(i), (ii), (iii) และ (iv)  

(บี) หลังจากที่ CCP ได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกใหม่ ต้องส่งข้อมูลตามวรรค 20 และส่ง BFIA ตามวรรค 21 ให้

คณะกรรมการวิทยาศาสตร์พิจารณาตามวรรคที่ 23 ก่อนการประชุมสมัยสามัญของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ 

30 วัน   

28. ภายใต้ข้อตกลงของการประชุมภาคีสมาชิก, ค้าแนะน้าจากคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ และมาตรการตาม

วรรค27 ให้ภาคีสมาชิกใหม่ที่อ้างอิงตามวรรค 27 สามารถพิจารณาอนุญาตให้เรือที่ชักธงของตนเข้าไปท้าประมง

หน้าดินในเขตพ้ืนของความตกลงได้ตามวรรค 10 ถึง 13  

29. ตามข้อก้าหนดของวรรค 10 เพ่ือจ้ากัดการลงแรงประมงหน้าดินในเขตพ้ืนที่ของความตกลงนี้ ภาคีสมาชิกที่

ต้องการให้เรือที่ชักธงของตนเข้าไปท้าประมงในพ้ืนที่ของความข้อตกลงนี้ จะต้องท้าหนังสือขออนุญาตส่งไปยัง

คณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการประชุมสามัญของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และต้อง

ส่งรายงานการประเมินผลกระทบของกิจกรรมการประมงที่จะท้านั้นด้วยตามข้อก้าหนดของ BFIAs ตามวรรค 26 

มาตรการใดๆ เพ่ือลดผลกระทบดังกล่าว, และข้อมูลอ่ืนๆ ที่ร้องขอโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์เพ่ือน้าไปใช้

ประเมินผลกระทบตามวรรค 23  

30. เมื่อได้รับหนังสือร้องขอเพ่ือท้าประมงใดๆ ตามวรรค 29 คณะกรรมการวิทยาศาสตร์จะต้องด้าเนินการเรื่อง

ต่อไปนี้ก่อนการประชุมสมัยสามัญครั้งต่อไป  

(เอ) ประเมินว่ากิจกรรมนั้นจะส่งผลกระทบต่อ VMEs หรือไม่ บนพ้ืนฐานของข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มี  

(บี)  เมื่อประเมินแล้วเกิดพบว่ากิจกรรมนั้นจะส่งผลกระทบ ให้พิจารณาว่ามาตรการใดที่จะสามารถ 
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ป้องกันผลกระทบนั้น หรือ หากไม่สามารถลดผลกระทบนั้นลงได้ให้พิจารณาว่าจะให้การท้าประมงหน้าดินนั้นท้า

ต่อไปหรือไม่  

(ซี)  ประเมินผลกระทบโดยค้านึงถึงการสะสมของผลกระทบที่สะสมของการท้าประมงอ่ืนที่เกิดขึ้นในเขต

พ้ืนที่นั้นด้วยหากมีข้อมูล โดยประเมินว่ากิจกรรมที่ร้องขอมานั้นเหมาะสมหรือไม่เพ่ือการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

ส้าหรับประชากรสัตว์น้้ากลุ่มที่เป็นเป้าหมายและที่ไม่ใช่เป้าหมาย โดยให้ค้านึงถึงการป้องกันสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

และผลกระทบที่จะมีต่อ VMEs; และ  

(ดี)  ให้ค้าแนะน้าและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมภาคีในเรื่องนั้น ๆ หากท้าได้  

31. ในกรณีที่ประชุมภาคีสมาชิกจ้าเป็นต้องตัดสินใจว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติกิจกรรมที่เสนอขอมาในวรรค 29 ให้

ที่ประชุมฯ พิจารณาบนพื้นฐานของค้าแนะน้าจากคณะกรรมการวิทยาศาสตร์  

32. ในกรณีท่ีที่ประชุมภาคีจ้าเป็นต้องตัดสินใจที่จะใช้มาตรการ หรือปัจจัยใดที่จะน้าไปประยุกต์ใช้ส้าหรับกิจกรรม

ที่ได้รับอนุญาตให้ตามวรรค 31 เพ่ือให้มั่นใจว่ากิจกรรมการท้าประมงนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมาตรา 2 

ของความตกลงนี้ และเป็นไปตามวรรค 1 ของมาตรการนี้  

การจัดการทั่วไปและเงื่อนไขส าหรับการท าประมงหน้าดินในเขตพื้นที่ของความตกลงนี้  

33. เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก้าหนดในมาตรา 11 (1) (เอ) ของความตกลงนี้ ทาง CCPS จะอนุญาตให้เฉพาะเรือที่

ชักธงของตนท้าการประมงหน้าดินในพ้ืนที่ของความตกลงนี้ต้องท้าตามเงื่อนไขของความตกลงนี้ , มาตรการฉบับนี้ 

หรือมาตรการฉบับอ่ืนหากจ้าเป็นต้องใช้ เพ่ือให้ความมั่นใจว่าเรือเหล่านั้นไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกั บกิจกรรมที่บ่อน

ท้าลายประสิทธิผลของมาตรการนี้  

34. ทุก CCPs จะให้ความมั่นใจว่าเรือทุกล้าที่ชักธงของตนที่เข้ามาท้าประมงหน้าดินในเขตพ้ืนที่ของความตกลงนี้

ได้มีการติดตั้งและถูกก้าหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการการจัดการประมงที่เก่ียวข้องทั้งหมด  

35. เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา 11 (3) (เอ) ของความตกลงนี้ CCPs จะต้องอนุญาตให้เรือที่ชักธงของตนท้า

ประมงหน้าดินในเขตพ้ืนที่ความตกลงนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเรือล้านั้นต้องสามารถรับผิดชอบกิจกรรมของตนภายใต้

ข้อตกลงและมาตรการการจัดการทั้งหมด  

36 ภาคีสมาชิกจะต้องให้ความมั่นใจว่าเรือที่ชักธงของตนจะให้ข้อมูลอย่างน้อยตามข้อตกลงที่ได้ก้าหนดไว้ตาม

มาตรฐานของข้อมูล SIOFA  

37. ไม่มีส่วนใดในมาตรการนี้ที่มีผลต่อสิทธิของภาคีสมาชิก ในการใช้เพ่ิมเติมหรือมีมาตรการเหมาะสมและที่

เข้มงวดมากข้ึนไปใช้เพ่ือการจัดการการท้าประมงหน้าดินของเรือที่ชักธงของตน 

38. ไม่มีส่วนใดในมาตรการนี้ให้การยกเว้นภาคีสมาชิกที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันอ่ืนใดในความตกลงนี้ หรือ

มาตรการอื่นใดท่ีผ่านการรับรองแล้วโดยที่ประชุมภาคีสมาชิก  

 

6  ส้าหรับ line fishing นี้ควรจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของจ้านวนทั้งหมดของ observed hooks หรือจ้านวนวัน 
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ระยะเวลาที่จะต้องมีผู้สังเกตการณ์วิทยาศาสตร์บนเรือประมง  

39. แต่ละ CCP จะให้ความมั่นใจว่าเรือใดๆ ที่ชักธงของตนที่ท้าการประมงหน้าดินอยู่ในเขตพ้ืนที่แห่งความตกลงนี้  

(เอ) ใช้เครื่องมืออวนลาก จะต้องมีผู้สังเกตการณ์ทางวิทยาศาสตร์บนเรือ 100 % ตลอดระยะเวลาเดินทาง; และ 

(บี) ขึ้นอยู่กับวรรค 46 (บี), การใช้เครื่องมือท้าประมงพ้ืนน้้าอ่ืนๆ จะต้องมีมีผู้สังเกตการณ์วิทยาศาสตร์

บนเรือ 20 เปอร์เซนตข์องเวลาหนึ่งปีที่ออกท้าประมง6  

40. เพ่ือให้สอดคล้องกับวรรค 13 ส้าหรับมาตรฐานข้อมูลส้าหรับ SIOFA (CMM 2018/02) คณะกรรมการ

วิทยาศาสตร์จะทบทวนระยะเวลาที่เรือประมงนั้นๆ จะต้องมีผู้สังเกตการณ์วิทยาศาสตร์บนเรือตามที่กล่าวถึงใน

วรรค 39 โดยพิจารณาในที่ประชุมสมัยสามัญในปี 2018 และจะให้ค้าแนะน้าแก่ที่ประชุมภาคี  

41. บนเรือต้องมีผู้สังเกตการณ์วิทยาศาสตร์ที่เป็นมนุษย์อยู่บนเรือตามวรรค  39  เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยที่

ประชุมภาคีสมาชิกตามวรรค 43 ซี  

42. เมื่อที่ประชุมภาคีสมาชิกมีมติรับรองคู่มือการประเมินและเห็นชอบโครงการผู้สังเกตการณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มี

การพัฒนาตามวรรค 5 ซี ภาคีสมาชิกอาจจะส่งข้อเสนอให้คณะกรรมการวิทยาศาสตร์พิจารณาการใช้โครงการผู้

สังเกตการณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการใช้เครื่องมือการติดตามอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สังเกตการณ์บนเรือที่เป็นมนุษย์

และ/หรือ โครงการสุ่มตัวอย่างท่าเทียบเรือ (Port Sampling Program) ที่เป็นเอกสารเต็มรูปแบบหรือเอกสาร

บางส่วนที่ ในส่วนของข้อเสนอ ประเทศภาคีสมาชิกจะต้องส่งหลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวกับการทดลองทางสถิติที่มี

ประสิทธิภาพของโครงการที่แสดงให้เห็นว่าเป็นไปตามข้อก้าหนดของข้อมูลตาม CMM ข้อมูลมาตรฐานของ 

SIOFA (SIOFA data standard) เมื่อมีการน้ามาใช้โดยที่ประชุมภาคีสมาชิก                                                    

43. หลังจากท่ีภาคีสมาชิกส่งข้อเสนอให้คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ จะต้องด้าเนินการดังต่อไปนี้  

(เอ) คณะกรรมการวิทยาศาสตร์จะทบทวน ให้ค้าแนะน้าและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมภาคีสมาชิก โดย

ค้านึงถึงคู่มือหรือโครงการใดที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดได้จริงโดยตามมาตรฐานของการเก็บข้อมูลของมาตรการ 

SIOFA หลังจากท่ีทีมติรับรองโดยที่ประชุมภาคีแล้ว  

(บี) คณะกรรมการปฏิบัติตามจะต้องทบทวนข้อเสนอและให้ค้าแนะน้าและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมของภาคี

สมาชิก 

(ซี) หลังจากที่ได้รับค้าแนะน้าในข้อเสนอ จากคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการปฏิบัติตาม

แล้ว ที่ประชุมภาคีสมาชิกจะพิจารณาข้อเสนอเรื่องการสังเกตการณ์บนเรือประมงนั้นของ ภาคีสมาชิกว่าจะได้รับ

อนุญาตหรือไม่  

การรายงานต าแหน่ง  

44. แต่ละภาคีสมาชิกจะต้องส่งรายงาน VMS ที่เป็นอิเลคทรอนิกส์ไฟล์ไปยังส้านักเลขาธิการตามที่ได้บัญญัติไว้ใน

มาตรการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ VMS และมาตรฐานของข้อมูลตามมาตรการที่มีมติรับรองจากที่ประชุมภาคีแล้ว  
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การก าหนดพื้นปิด (Interim Protected Area) 

45. พ้ืนที่รวมอยู่ในภาคผนวก 2 ซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีก้าหนดปิดชั่วคราว 

46. ภาคีสมาชิกจะต้องมีการใช้มาตรการในพ้ืนที่ตามภาคผนวก 2 ชั่วคราว จนกว่าจะมีการรับรองงานวิจัย

โดยเฉพาะและแผนการจัดการส้าหรับแต่ละพ้ืนที่ในการประชุมภาคีสมาชิกครั้งที่ 6 ตามวรรค 6(อี)  

 (เอ) ภาคีสมาชิกจะต้องห้ามเรือประมงที่ชักธงตนทุกล้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการท้าประมงพ้ืนท้องน้้า เว้น

แต่การใช้วิธี line และลอบ trap  

 (บี) ส้าหรับเครื่องมือทุกชนิด ภาคีสมาชิกจะต้องท้าให้มั่นใจว่าเรือแต่ละล้าที่ชักธงตน มีผู้สังเกตการณ์ทาง

วิทยาศาสตร์บนเรือตลอดเวลาขณะที่ท้าการประมงเข้าไปพื้นที่เหล่านั้น 

47. เมื่อที่ประชุมภาคีสมาชิกยอมรับการแก้ไขโปรโตคอลของ SIOFA ส้าหรับการก้าหนดพ้ืนที่ปิด หลังจากได้รับ

ค้าแนะน้าจากคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากการทบทวนตามวรรค 6 (ดี) ที่ประชุมภาคีสมาชิกจะต้อง

ทบทวน ภาคผนวก 2 ของ CMM นี้ โดยค้านึงถึงค้าแนะน้าของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ 

การให้ความร่วมมือกับรัฐอ่ืน  

38.  ภาคสีมาชิกฝ่ายเดียวหรือหลายฝ่ายตกลงร่วมมือกันร้องขอให้รัฐ และ นิติบุคคลทางการประมง (PFE) ใด ๆ ก็

ตามทีท่้าการประมงพ้ืนท้องน้้าภายใต้พ้ืนที่ความตกลงนี้แต่ยังไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกของความตกลง ให้ความร่วมมือ

ในการด้าเนินการมาตรการต่าง ๆ ของ SIOFA รวมถึงการพิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคีว่าเป็นเรื่องที่มีความส้าคัญ  

การทบทวน  

39. การทบทวนมาตรการนี้จะท้าก่อนการประชุมสมัยสามัญในปี 2019 โดยใช้ค้าแนะน้าจากคณะกรรมการ 

วิทยาศาสตร์ รวมทั้งค้าแนะน้าในเรื่องต่าง ๆ ตามวรรค 5 ถึง 7 เพ่ือพิจารณาระดับการจับสัตว์น้้าที่เหมาะสม

ส้าหรับสัตว์น้้าเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวในวรรค 1 
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ภาคผนวก 2 แนวทางส้าหรับการเตรียมข้อมูลและการส่งข้อมูลการแจ้งเตือนระบบนิเวศทางทะเลที่เปราะบาง 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลการติดต่อ, สัญชาติ, ชื่อเรือ, วันที่เก็บข้อมูล 

2. ต้าแหน่งของเขตที่มีระบบนิเวศทางทะเลที่มีความเปราะบาง (VMEs) 
ต้าแหน่งเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการวางอวน และ/หรือการสังเกตการณ์ 

แผนที่ต้าแหน่งของพ้ืนที่ท้าประมง, แหล่งที่อยู่อาศัยหรือระดับความลึกน้้าทะเล ความลึกน้้าที่ท้าการประมง 

3. เครื่องมือการท้าประมง 
ระบุเครื่องมือประมงที่ใช้ในแต่ละพ้ืนที่ 

4. ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมเพิ่มเติม 
ระบุข้อมูลที่มีการเก็บเพ่ิมเติมในบริเวณหรือในพื้นที่ใกล้เคียงของท้าการประมงเท่าที่สามารถบอกได้ ข้อมูลดังกล่าว

ได้แก่ ระดับความลึกของน้้าทะเล, ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ที่บันทึกโดยเครื่องมือ CTD (บันทึกค่าการน้าไฟฟ้า, 

อุณหภูมิ, และความลึก), คุณภาพทางเคมีของน้้าทะเล, ชนิดของพ้ืนผิวทะเลที่บันทึกได้ในเขตที่ท้าการประมง , 

สัตว์หน้าดินที่พบ, การบันทึกวิดีโอ, อะคูสติกโปรไฟล์ ฯลฯ 

5. ข้อมูลชนิดสัตว์น้้าที่พบในระบบนิเวศทางทะเลที่มีความเปราะบาง (VMEs) 
ระบุชนิดของสัตว์น้้าที่บันทึกได้ในบริเวณ VMEs ในแต่ละพ้ืนที่ที่ท้าการประมง หรือจะบันทึกให้มีรายละเอียด

มากกว่านี้ก็ได้ เช่นความหนาแน่น น้้าหนัก และ/หรือจ้านวนของชนิดสัตว์น้้าที่บันทึกได้ 
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Annex 3 – พื้นที่ปิด 

ขอบเขตของแต่ละพ้ืนที่เป็นเส้นที่เริ่มต้นที่จุดที่ 1 จากนั้นก็ไปตามแนว geodesics ตามล้าดับ ซึ่งเชื่อมต่อส่วนที่

เหลือของพ้ืนที่, จากนั้นไปทางตะวันตกจนถึงจุดตั้งต้น 

Atlantis Bank 
Point Latitude (S) Longitude (E)   
1 32° 00' 57° 00' 
2 32° 50' 57° 00' 

3 32° 50' 58° 00' 

4 32° 00' 58° 00' 

Coral 
Point Latitude (S) Longitude (E)   
1 41 ° 00' 42 ° 00' 
2 41 ° 40' 42 ° 00' 
3 41 ° 40' 44 ° 00' 
4 41 ° 00' 44 ° 00' 

Fools Flat 
Point Latitude (S) Longitude (E)   
1 31 ° 30' 94 ° 40' 
2 31 ° 40' 94 ° 40' 
3 31 ° 40' 95 ° 00' 
4 31 ° 30' 95 ° 00' 

Middle of What 
Point Latitude (S) Longitude (E)   
1 37 ° 54' 50 ° 23' 
2 37 ° 56.5' 50 ° 23' 
3 37 ° 56.5' 50 ° 27' 
4 37 ° 54' 50 ° 27' 

Walter’s Shoal 
Point Latitude (S) Longitude (E)   
1 33 ° 00' 43 ° 10' 
2 33 ° 20' 43 ° 10' 
3 33 ° 20' 44 ° 10' 
4 33 ° 00' 44 ° 10' 

 


