
คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ร่างคำแปล) 
ความตกลง 

เพื่อส่งเสริมการปฏิบตัติามมาตรการอนุรักษแ์ละการจัดการระหว่างประเทศ 
โดยเรือประมงในทะเลหลวง 
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(ร่างคำแปล) 
ความตกลง 

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศ 
โดยเรือประมงในทะเลหลวง 

 
ภาคีของความตกลงนี้ 
 
ยอมรับว่า รัฐทั้งปวงมีสิทธิในการให้คนชาติตนทำการประมงในทะเลหลวง โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
ที่เก่ียวข้องภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งปรากฏในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
 
ยอมรับต่อไปว่า ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศตามที่ปรากฏในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนั้น 
ทุกรัฐมีหน้าที่ในการดำเนินมาตรการหรือให้ความร่วมมือกับรัฐอ่ืนในการดำเนินมาตรการกับคนชาติตน 
หากมีความจำเป็นในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเลหลวง 
 
รับทราบว่า สิทธิและผลประโยชน์ของรัฐทั้งปวงในการพัฒนาภาคการประมงตามนโยบายแห่งชาติ และ 
ความจำเป็นในการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของประเทศนั้น 
ในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงนี้ 
 
ระลึกว่า แผนปฏิบัติการวาระที่ ๒๑ ซึ่งรับรองโดยที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  
ได้เรียกร้องให้รัฐดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ เพ่ือที่จะขัดขวาง
การเปลี่ยนธงเรือประมงของคนชาติตนซึ่งเป็นวิธีการหลบเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านการอนุรักษ์ 
และบริหารจัดการในการทำประมงในทะเลหลวง 
 
ระลึกต่อไปว่า ปฏิญญาแคนคูน ซึ่งรับรองโดยที่ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการทำประมงอย่างรับผิดชอบ 
ทีเ่รียกร้องให้รัฐต่าง ๆ ดำเนินการในส่วนนี้  
 
คำนึงถึงว่า ภายใต้แผนปฏิบัติการวาระที่  ๒๑ รัฐผูกพันตนเองเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์  
จากทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเลหลวงอย่างยั่งยืน 
 
เรียกร้องว่า รัฐที่มิได้มีส่วนร่วมในองค์การหรือข้อตกลงด้านประมงในระดับโลก ระดับภูมิภาค หรือระดับ 
อนุภูมิภาค เพ่ือเข้าร่วมหรือตกลงที่จะทำความเข้าใจร่วมกันกับองค์การเช่นว่านั้น หรือกับสมาชิกขององค์การ
หรือข้อตกลงเช่นว่า ตามที่เหมาะสม โดยมุ่งที่จะบรรลุถึงการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการ
ระหว่างประเทศ 
 
สำนึกว่า หน้าที่ของทุกรัฐในการใช้เขตอำนาจและการควบคุมเหนือเรือที่ชักธงของตน ที่รวมถึงเรือประมงและ
เรือที่เก่ียวข้องในการขนถ่ายสัตว์น้ำ 
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พิจารณาเห็นว่า ทางปฏิบัติในการชักธงหรือเปลี่ยนธงเรือประมงเพ่ือใช้เป็นวิธีการหลบเลี่ยงการปฏิบัติตาม
มาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศสำหรับทรัพยากรที่มีชีวิตทางทะเล และความล้มเหลวของ 
รัฐเจ้าของธงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับเรือประมงที่มีสิทธิชักธงของรัฐตน 
เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการทำลายประสิทธิผลของมาตรการเช่นว่านั้นอย่างร้ายแรง 
 
ตระหนักว่า วัตถุประสงค์ของความตกลงนี้สามารถบรรลุได้โดยการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
รัฐเจ้าของธงในส่วนที่เกี่ยวกับเรือประมงที่มีสิทธิชักธงของรัฐนั้นและทำการประมงในทะเลหลวง รวมถึง 
ความรับผิดชอบในการที่รัฐเจ้าของธงอนุญาตให้การดำเนินการเช่นว่า และการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
ทีเ่ข้มแข็งและการมคีวามโปร่งใสเพิ่มข้ึนผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการประมงในทะเลหลวง 
 
รับทราบว่า  ความตกลงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณในการทำการประมงอย่างรับผิดชอบที่จำเป็น 
ต้องจัดทำตามปฏิญญาแคนคูน 
 
ยืนยันว่า จะจัดทำความตกลงระหว่างประเทศภายในกรอบขององค์การอาหารและการเกษตร 
แห่งสหประชาชาติ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า เอฟ เอ โอ) ภายใตบ้ังคับแห่งข้อ ๑๔ ของธรรมนูญ เอฟ เอ โอ 
 
จึงไดต้กลงกัน ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑ 
การใช้คำศัพท์ 

 
เพ่ือความมุ่งประสงค์ของความตกลงนี้ ให้กำหนดการใช้คำศัพท ์ดังต่อไปนี้ 
 
(เอ) “เรือประมง” หมายถึง เรือใด ๆ ที่ใช้หรือมีเจตนาที่จะใช้ เพ่ือความมุ่งประสงค์ในการหาประโยชน์ 
จากทรัพยากรทางทะเลที่มีชีวิตในเชิงพาณิชย์ ซึ่งหมายรวมถึงเรือแม่และเรืออ่ืนใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง 
ในการทำประมง 
 
(บี) “มาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศ” หมายถึง มาตรการต่าง ๆ เพ่ือการอนุรักษ์หรือ 
การจัดการทรัพยากรทางทะเลที่มีชีวิตไม่ว่าหนึ่งชนิดพันธุ์หรือมากกว่า ที่ได้รับรองและนำมาใช้บังคับ 
ตามกฎระเบียบของกฎหมายระหว่างประเทศ ตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. ๑๙๘๒ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวอาจได้รับการรับรองโดยองค์การการประมงระดับโลก ระดับภูมิภาค  
หรือระดับอนุภูมิภาค ภายใต้สิทธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิกขององค์การเหล่านั้นหรือโดยสนธิสัญญา 
หรือความตกลงระหว่างประเทศอ่ืน ๆ 
 
(ซี) “ความยาว” หมายถึง 
 (๑) สำหรับเรือประมงใด ๆ ที่สร้างขึ้นหลังจากวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๘๒ ให้คำนวณจาก 
ร้อยละ 96 ของความยาวทั้งหมดที่เส้นระดับน้ำ (waterline) ที่ร้อยละ ๘๕ ของความสูงของเรือวัดจาก
จุดสูงสุดจนถึงจุดต่ำสุดของเรือ (least moulded depth) โดยวัดจากส่วนยอดของกระดูกงู (keel) หรือ 
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วัดความยาวจากด้านหน้าของหัวเรือถึงแกนของส่วนยอดของหางเสือ (rudder stock) ที่ เส้นระดับน้ำ 
หากมีความยาวมากกว่า สำหรับเรือที่ออกแบบให้มีความสูงของกระดูกงู (rake of keel) เส้นระดับน้ำที่ใช้วัด
ความยาวให้วัดขนานไปกับเส้นระดับน้ำที่ออกแบบ 
 (๒) สำหรับเรือประมงใด ๆ ที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๘๒ ความยาวที่จดทะเบียน
จะเป็นไปตามระบบทะเบียนของประเทศหรือระบบการบันทึกข้อมูลเรืออ่ืน ๆ  
 
(ดี) “การบันทึกข้อมูลของเรือประมง” หมายถึง การบันทึกข้อมูลของเรือประมงที่ได้บันทึกรายละเอียด 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรือประมง โดยอาจเป็นระบบการบันทึกข้อมูลสำหรับเรือประมงโดยเฉพาะ หรือ 
อาจเป็นส่วนหนึ่งของทะเบียนเรือทั่วไปก็ได้ 
 
(อี) “องค์กรบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค” หมายถึง องค์กรเพ่ือรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
ที่รัฐสมาชิกได้โอนย้ายอำนาจหน้าที่ในประเด็นที่ครอบคลุมในความตกลงนี้ให้ ซึ่งรวมถึงอำนาจในการตัดสินใจ
ที่ผูกพันรัฐสมาชิกในประเด็นนั้น ๆ 
 
(เอฟ) “เรือที่มีสิทธิชักธงของรัฐตน” และ “เรือที่มีสิทธิชักธงของรัฐหนึ่งรัฐใด” ให้รวมถึงเรือที่มีสิทธิชักธง 
ของรัฐสมาชิกขององค์กรเพ่ือรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหนึ่ง ๆ 
 

ข้อ ๒ 
การนำมาบังคับใช้ 

 
๑. ภายใต้บังคับแห่งวรรคดังต่อไปนี้ในข้อนี้ ความตกลงนี้ให้ใช้บังคับกับเรือประมงทุกลำที่ใช้หรือมีเจตนาจะใช้
เพ่ือทำการประมงในทะเลหลวง  
 
๒. ภาคีใดภาคีหนึ่งอาจยกเว้นการใช้ความตกลงนี้กับเรือประมงที่มีสิทธิชักธงของรัฐตนที่มีขนาดความยาว 
น้อยกว่า ๒๔ เมตร เว้นแต่ภาคีนั้นได้ พิจารณาว่าการยกเว้น เช่นว่านั้นจะทำลายวัตถุประสงค์และ 
ความมุ่งประสงคข์องความตกลงนี้ ถ้าการยกเว้นเช่นว่านั้น :  
 (เอ) ไม่อนุญาตให้ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับเรือประมงที่ทำการประมงในภูมิภาคประมงที่กล่าวอ้าง 
ในวรรค ๓ ข้างล่าง นอกจากเรือประมงที่มีสิทธิชักธงของรัฐชายฝั่งของภูมิภาคที่มกีารทำประมงนั้น และ 
 (บี) ไม่ใช้บังคับกับพันธกรณีต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยภาคีใดภาคีหนึ่ง ตามวรรค ๑ ของข้อ ๓ หรือ 
วรรค ๗ ของข้อ ๖ ของความตกลงนี้ 
 
๓. โดยไม่ขัดแย้งกับบทบัญญัติในวรรค ๒ ข้างต้น ในภูมิภาคการทำการประมงใดในกรณีที่รัฐชายฝั่งโดยรอบ 
ยังมิได้ประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะ หรือเขตอำนาจของรัฐเหนือการประมงในลักษณะเดียวกัน รัฐชายฝั่ง 
เช่นว่านั้นในฐานะภาคีของความตกลงนี้อาจตกลงกันไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านองค์การจัดการประมงระดับภูมิภาค
ที่เหมาะสม เพ่ือกำหนดขนาดความยาวขั้นต่ำของเรือประมงที่ความตกลงนี้จะไม่ใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวกับ 
เรือท่ีชักธงของรัฐชายฝั่งใดเช่นว่านั้นและทำการประมงไดเ้ฉพาะในภูมิภาคที่มกีารทำประมงนั้น 
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ข้อ ๓ 
ความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของธง 

 
๑. (เอ) ให้แต่ละภาคีดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพ่ือประกันว่า เรือประมงที่มีสิทธิชักธงของรัฐตนมิได้ร่วม 
กระทำการใด ๆ ทีท่ำให้ประสิทธิผลของมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศลดน้อยลง 
     (บี) ในกรณีที่ภาคีใดภาคีหนึ่งได้อนุญาตให้มีการยกเว้นสำหรับเรือประมงที่มีสิทธิชักธงของรัฐตนที่มีขนาด
ความยาวน้อยกว่า ๒๔ เมตร จากการใช้บังคับตามบทบัญญัติอ่ืนของความตกลงนี้ ตามวรรค ๒ ของข้อ ๒ 
ให้ภาคีเช่นว่านั้นดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิผลในส่วนที่เกี่ยวกับเรือประมงใดเช่นว่าที่ทำให้ประสิทธิผลของ
มาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศลดน้อยลง มาตรการเหล่านี้จะต้องประกันว่าเรือประมงได้
หยุดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้ความมีประสิทธิผลของมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศ 
ลดน้อยลง 
 
๒.  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามมิให้ภาคีใดอนุญาตให้ เรือประมงใดที่มีสิทธิชักธงของรัฐตนทำการประมง 
ในทะเลหลวง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ใช้เรือประมงนั้นจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจของภาคีนั้น  
ให้เรือประมงทีไ่ด้รับอนุญาตทำการประมงตามเงื่อนไขในการอนุญาตนั้น 
 
๓. ห้ามมิให้ภาคีอนุญาตให้เรือประมงใด ๆ ที่มีสิทธิชักธงของรัฐตนใช้ทำการประมงในทะเลหลวง เว้นแต่ 
ภาคีนั้นจะพอใจว่าสามารถพิจารณาถึงความเชื่อมโยงที่มีอยู่ระหว่างธงและเรือประมงที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปฏิบัติ
ตามความรับผิดชอบภายใต้บังคับแห่งความตกลงนี ้
 
๔. กรณีที่เรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เพ่ือทำการประมงในทะเลหลวงไม่มีสิทธิชักธงของภาคีนั้นแล้ว  
ให้ถือว่าเป็นการยกเลิกการอนุญาตให้ทำการประมงในทะเลหลวงนั้นด้วย 
 
๕. (เอ) ห้ามมิให้ภาคีอนุญาตให้เรือประมงใดที่เคยจดทะเบียนในอาณาเขตของภาคีอ่ืนที่ทำให้ประสิทธิผล 
ของมาตรการอนุรักษ์และการจัดการต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการทำการประมงในทะเลหลวงลดน้อยลง เว้นแต่ 
จะพอใจว่า 
   (๑) ระยะเวลาของการระงับการอนุญาตให้ทำการประมงในทะเลหลวงสำหรับเรือประมงเช่นว่านั้น 
โดยภาคีอ่ืนไดส้ิ้นสุดลง และ 
  (๒) ไม่มีการถอนการอนุญาตสำหรับเรือประมงเช่นว่านั้นที่ใช้ทำการประมงในทะเลหลวงโดยรัฐภาคีอ่ืน 
ภายในระยะเวลาสามปี 
 (บ)ี บทบัญญัติของอนุวรรค (เอ) ข้างต้นให้ใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวกับเรือประมงที่ได้จดทะเบียนในอาณาเขต
ของรัฐใดรัฐหนึ่งที่มิได้เป็นภาคีของความตกลงนี้ หากภาคีที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเท่าที่มีอยู่เพียงพอกับสถานการณ์
ทีม่ีการระงับหรือเพิกถอนการอนุญาตให้ทำการประมง  
 (ซี) บทบัญญัติอนุวรรค (เอ) และ (บี) มิให้ใช้บังคับในกรณีที่มีการเปลี่ยนเจ้าของกรรมสิทธิ์ของเรือประมง
ต่อมาโดยที่เจ้าของเรือรายใหม่ได้แสดงหลักฐานที่เพียงพอว่า เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือรายเดิมไม่มีผลประโยชน์
ในทางกฎหมาย สิทธิประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทางการเงิน หรือมีอำนาจควบคุมใด ๆ ในเรือประมงนั้น 
อีกต่อไป 
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 (ดี ) โดยไม่คำนึ งถึงบทบัญญัติของอนุวรรค (เอ) และ (บี ) ข้างต้น ภาคี ใดภาคีหนึ่ งอาจอนุญาต 
ให้เรือประมงที่ตามอนุวรรคเหล่านั้นจะใช้บังคับเพ่ือใช้ทำการประมงในทะเลหลวง กรณีที่ภาคีที่เกี่ยวข้อง 
ได้พิจารณาแล้วว่าการอนุญาตให้ใช้เรือประมงเพ่ือทำการประมงในทะเลหลวงจะไม่ทำให้วัตถุประสงค์และ
ความมุ่งประสงค์ของความตกลงนี้ลดน้อยลง ภายหลังจากเมื่อได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งปวง รวมทั้ง
ในสถานการณ์ท่ีมีการเพิกถอนการอนุญาตให้ทำการประมงโดยภาคีหรือรัฐอื่น 
 
๖. แต่ละภาคีจะต้องประกันว่า เรือประมงทั้งปวงที่มีสิทธิชักธงของรัฐตนได้เข้าสู่ระบบการบันทึกข้อมูลที่ได้เก็บ
รักษาไว้ตามข้อ ๔ โดยได้ทำเครื่องหมายในลักษณะที่สามารถจำแนกประเภทได้ง่ายตามมาตรฐานที่ได้รับการ
ยอมรับทั่วไป เช่น มาตรฐานจำเพาะของ เอฟ เอ โอ สำหรับการจัดทำเครื่องหมายและการจำแนกประเภท  
ของเรือ  
 
๗. แต่ละภาคีจะต้องประกันว่า เรือประมงแต่ละลำที่มีสิทธิชักธงของรัฐตนจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำการ
ประมง รวมทั้งข้อมูลเฉพาะเจาะจงในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องพ้ืนที่ทำการประมง และผลจับสัตว์น้ำ และการนำสัตว์น้ำ
ขึ้นท่า ตามท่ีจำเป็น  
 
๘. ให้แต่ละภาคีแต่ละรัฐดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับเรือประมงที่มีสิทธิชักธงของรัฐตน
ที่ได้กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติของความตกลงนี้ ซึ่งรวมถึงการกำหนดให้การฝ่าฝืนบทบัญญัติของความตกลง
นี้ ซึ่งรวมถึงการกำหนดให้การฝ่าฝืนบทบัญญัติเช่นว่านั้นเป็นการกระทำความผิดภายใต้กฎหมายแห่งชาติ 
ตามที่เหมาะสม บทกำหนดโทษที่ใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนเช่นว่านั้นให้มีความร้ายแรงเพียงพอ
เพ่ือที่จะทำให้เกิดประสิทธิผลในการประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของความตกลงนี้ และเพ่ือที่จะตัดสิทธิ
ประโยชน์ที่ได้รับเพ่ิมขึ้นจากการกระทำที่ผิดกฎหมายของผู้กระทำความผิด บทกำหนดโทษเช่นว่านั้นสำหรับ
ความผิดที่ร้ายแรงให้รวมถึง การปฏิเสธ การระงับชั่วคราว หรือการเพิกถอนใบอนุญาตทำการประมงในทะเลหลวง  
 

ข้อ ๔ 
ระบบการบันทึกข้อมูลเรือประมง 

 
เพ่ือความมุ่งประสงค์ของความตกลงนี้ ให้แต่ละภาคีรักษาระบบข้อมูลเรือประมงที่มีสิทธิชักธงของตนและ 
ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ธงนั้นเพ่ือการทำการประมงในทะเลหลวง  และให้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เท่าที่จำเป็น 
เพ่ือประกันว่าเรือประมงทัง้หลายเช่นว่านั้นเข้าสู่ระบบการบันทึกข้อมูลนั้นแล้ว 
 

ข้อ ๕ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 
๑. ให้ภาคีร่วมมือกันตามทีเ่หมาะสมในการปฏิบัติตามความตกลงนี้ และโดยเฉพาะให้แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้ง
พยานวัตถุที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ของเรือประมงเพ่ือที่จะช่วยให้รัฐเจ้าของธงสามารถระบุเรือประมง 
ที่ชักธงของตนที่ได้รับการรายงานว่าได้เกี่ยวข้องในกิจกรรมต่าง ๆ ทีท่ำให้ประสิทธิผลของมาตรการอนุรักษ์และ
การจัดการระหว่างประเทศลดน้อยลง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติข้อ ๓ 
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๒. เมื่อเรือประมงเข้าเทียบท่าของภาคีหนึ่งที่มิใช่รัฐเจ้าของธงโดยสมัครใจ หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า 
เรือประมงนั้นได้ใช้ในกิจกรรมที่ทำให้ประสิทธิผลของมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศ 
ลดน้อยลง ให้รัฐภาคีนั้นแจ้งรัฐเจ้าของธงโดยทันที รัฐภาคีทั้งหลาย อาจจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับการดำเนิน
มาตรการสอบสวนเช่นว่านั้นโดยรัฐเจ้าของท่า หากพิจารณาว่าจำเป็นเพ่ือพิสูจน์ว่าเรือประมงนั้นได้ใช้โดย 
ขัดต่อบทบัญญัติของความตกลงนี้หรือไม ่
 
๓. เมื่อเวลาและตามที่เหมาะสม ภาคีทั้งหลายต้องเข้าร่วมในความตกลงหรือข้อตกลงระดับโลก ระดับภูมิภาค 
หรือระดับอนุภูมิภาค หรือบนพ้ืนฐานระดับทวิภาคี  เกี่ยวกับการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือส่งเสริมการบรรลุ 
ซ่ึงวัตถปุระสงค์ของความตกลงนี้ 
 

ข้อ ๖ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูล 

 
๑. ให้แต่ละภาคีให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับเรือประมงแต่ละลำที่ได้มีการบันทึกข้อมูลที่กำหนดให้เก็บรักษาไว้ 
ภายใต้บังคับแห่งข้อ ๔ แก่ เอฟ เอ โอ ดังต่อไปนี้  
 (เอ)   ชื่อเรือประมง หมายเลขทะเบียนเรือ ชื่อเดิม (ถ้าทราบ) และท่าเรือท่ีทำการจดทะเบียน 
 (บี)    สัญชาติเดิมของเรือ (ถ้ามี) 
 (ซี)    นามเรียกขานวิทยุสากล (ถ้ามี) 
 (ดี)    ชื่อและท่ีอยู่ของเจ้าของเรือ หรือเจ้าของเรือหลายคน 
 (อี)    สถานที่และเวลาที่ต่อเรือ 
 (เอฟ) ประเภทของเรือ 
 (จ)ี    ความยาว 
 
๒. ให้แต่ละภาคีเผยแพร่ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวกับเรือประมงแต่ละลำที่ได้มีการบันทึกข้อมูลที่กำหนด 
ให้เก็บรักษาไว้แก่ เอฟ เอ โอ เกี่ยวกับเรือประมงแต่ละลำที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบที่มีข้อกำหนดให้เก็บรักษาไว้ 
ภายใต้บังคับแห่งข้อ ๔ ในขอบเขตที่ปฏิบัติได ้ดังต่อไปนี้  
 (เอ)   ชื่อและที่อยู่ของผู้ควบคุมเรือ (ผู้จัดการเรือ) หรือผู้ควบคุมเรือหลายคน (ผู้จัดการเรือหลายคน) 
               (ถ้ามี) 
 (บี)    ประเภทของวิธีการทำประมง 
        (ซี)    ความสูงของเรือทีว่ัดจากจุดสูงสุดจนถึงจุดต่ำสุดของเรือ (moulded depth) 
 (ดี)    คานเรือ (beam) 
 (อี)    ปริมาตรภายในเรือ (gross register tonnage) 
 (เอฟ) กำลังของเครื่องยนต์หลัก 
 
๓. ให้แต่ละภาคีแจ้ง เอฟ เอ โอ ทราบโดยทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ระบุในวรรค ๑ และวรรค ๒ ของข้อนี้ 
 
๔. ให้ เอฟ เอ โอ แจ้งเวียนข้อมูลที่ได้รับตามวรรค ๑ วรรค ๒ และวรรค ๓ ของข้อนี้ให้ภาคีทั้งปวงทราบ 
เป็นระยะ และให้แก่ภาคีเฉพาะรายเมื่อได้รับการร้องขอให้ เอฟ เอ โอ ให้ข้อมูลดังกล่าวโดยเฉพาะแก่องค์กร 
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ด้านประมงในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาคใด ๆ โดยให้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ 
โดยภาคทีี่เก่ียวข้องเก่ียวกับการให้ข้อมูลนั้น 

 
๕. ใหแ้ต่ละภาคแีจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้แก่ เอฟ เอ โอ โดยทันที 
 (เอ) การเพ่ิมเติมในบันทึกข้อมูลใด ๆ  
 (บี) การลบข้อมูลใดออกจากบันทึก โดยเหตุผลดังนี้  
   (๑) การยกเลิกหรือการไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ทำการประมงโดยเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ
โดยสมัครใจ 
   (๒) การเพิกถอนการอนุญาตให้ทำการประมงที่ออกให้ในส่วนที่เกี่ยวกับเรือประมง ภายใต้
บังคับแห่งวรรค ๘ ของข้อ ๓ 
   (๓) ข้อเท็จจริงที่เรือประมงท่ีเกี่ยวข้องมิได้มีสิทธิชักธงของตน 
   (๔) การทำลายซากเรือ ปลดระวาง หรือการหายสาบสูญของเรือประมงท่ีเกี่ยวข้อง หรือ 
  (๕) เหตุผลอื่นใด 
 
๖. เมื่อให้ข้อมูลกับ เอฟ เอ โอ ภายใต้บังคับแห่งวรรค ๕ อนุวรรค (บี) ข้างต้น ให้ภาคีที่เกี่ยวข้องระบุเหตุผลว่า
เป็นไปตามอนุวรรคใด 
 
๗. ใหแ้ตล่ะภาคีแจ้ง เอฟ เอ โอ  
 (เอ) ข้อยกเว้นใด ๆ ที่อนุญาต ภายใต้บังคับแห่งข้อ ๒ วรรค ๒ จำนวนและประเภทของเรือประมง 
ที่เก่ียวข้องและพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่เรือประมงเช่นว่านั้นทำการประมง และ 
 (บี) การจัดทำความตกลงใด ๆ ภายใตบ้ังคับแห่งข้อ ๒ วรรค ๓  
 
๘. (เอ) ให้แต่ละภาคีรายงานข้อมูลทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ ของเรือประมงที่ชักธงของตนที่ทำให้
ประสิทธิผลของมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศลดน้อยลง  รวมถึงสิ่งจำแนกลักษณะ 
ของเรือประมงหรือเรือที่เกี่ยวข้อง และมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดโดยภาคีในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านั้น  
การรายงานเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดโดยภาคีใดภาคีหนึ่งอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่อาจกำหนดโดย
กฎหมายภายในประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับ
เกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ที่ยังไมเ่ป็นที่สุด แก่ เอฟ เอ โอ 
 (บี ) กรณี ที่ มี เหตุ ผล อันควรเชื่ อ ได้ ว่ า เรือประมงที่ มิ ได้ มี สิ ท ธิ ชั กธงของตน ได้ เข้ า ไป เกี่ ย วข้อ ง 
ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้ประสิทธิผลของมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศลดน้อยลง  
ให้แต่ละภาคีแจ้งรัฐเจ้าของธงที่เกี่ยวข้องนำสู่การพิจารณา และถ้าเหมาะสม อาจให้ เอฟ เอ โอ พิจารณาด้วย 
ภาคีนั้นต้องให้พยานหลักฐานที่สนับสนุนอย่างเต็มทีแก่รัฐเจ้าของธง และอาจให้ผลสรุปของพยานหลักฐาน 
เช่นว่านั้นแก่ เอฟ เอ โอ ด้วย ทั้งนี้ เอฟ เอ โอ ต้องไม่แจ้งเวียนข้อมูลเช่นว่าจนกว่ารัฐเจ้าของธงจะได้มีโอกาส 
ที่จะแสดงความเห็นต่อข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานทีย่ื่นหรือเพ่ือคัดค้านคด ีแล้วแต่กรณี  
 
๙. ให้แต่ละภาคีแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่ภาคีนั้นได้มีการอนุญาต แก่ เอฟ เอ โอ ตามข้อ ๓ วรรค ๕ อนุวรรค (ดี) 
โดยไม่คำนึงถึงกรณีตามบทบัญญัติข้อ ๓ วรรค ๕ อนุวรรค (เอ) หรือ ๕ อนุวรรค (บี) ข้อมูลนั้นให้รวมถึงข้อมูล
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ที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่สามารถจำแนกลักษณะของเรือประมงและเจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือ และข้อมูลอ่ืนใด 
ที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจของภาคีนั้น ตามทีเ่หมาะสม 
 
๑๐. ให้ เอฟ เอ โอ แจ้งเวียนข้อมูลที่กำหนดภายใต้บังคับแห่งวรรค ๕ วรรค ๖ วรรค ๗ วรรค ๘ และวรรค ๙ 
ของข้อนี้แก่ภาคีท้ังปวงทราบโดยทันที และแก่ภาคีใดเป็นราย ๆ เมื่อได้รับคำร้องขอ ทั้งนี้ เอฟ เอ โอ ให้ข้อมูล 
เช่นว่านั้นโดยทันทีเมื่อมีการร้องขอเป็นราย ๆ แก่องค์การด้านการประมงในระดับโลก ระดับภูมิภาค และ 
ระดับอนุภูมิภาคใด ๆ ภายใต้ข้อจำกัดตามท่ีภาคีท่ีเกี่ยวข้องกำหนดเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลนั้น 
 
11. ให้ภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามความตกลงนี้ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน เอฟ เอ โอ 
และองค์กรด้านประมงในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาคท่ีเหมาะสมอื่น  
 

ข้อ ๗ 
ความร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนา 

 
ให้ ภ าคี ทั้ งห ล ายร่ วมมื อ กั น ใน ระดั บ โลก  ระดั บภู มิ ภ าค  ระดั บ อนุ ภู มิ ภ าค  ห รือ ระดั บ ท วิภ าคี   
และตามที่เหมาะสม โดยการสนับสนุนของ เอฟ เอ โอ และองค์การระหว่างประเทศหรือองค์การระดับภูมิภาค
อ่ืน ๆ ในการช่วยเหลือซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือทางวิชาการแก่ภาคีทั้งหลาย เพ่ือที่จะช่วยให้รัฐภาคีเหล่านั้น
สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงนี้ 
 

ข้อ ๘ 
รัฐท่ีมิใช่ภาคีความตกลง 

 
๑. ให้ภาคีส่งเสริมรัฐใด ๆ ที่ไม่เป็นภาคีของความตกลงนี้ยอมรับการเข้าเป็นภาคีความตกลงนี้ และให้ส่งเสริม
รัฐที่มิใช่ภาคีออกกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของความตกลงนี้ 
 
๒. ให้ภาคทีั้งหลายร่วมมือกันในลักษณะที่สอดคล้องกับความตกลงนี้และกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อที่จะยุติ
มิให้เรือประมงที่มีสิทธิชักธงของรัฐที่มิได้เป็นภาคีไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้ประสิทธิผลของ
มาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศลดน้อยลง 
 
๓. ใหภ้าคีแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่าน เอฟ เอ โอ ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของ
เรือประมงที่ชักธงของรัฐที่มิใช่ภาคีท่ีทำให้ประสิทธิผลของมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศลดน้อยลง 

 
ข้อ ๙ 

การระงับข้อพิพาท 
 

๑. ภาคีใดภาคีหนึ่งอาจใช้วิธีการปรึกษาหารือกับภาคีใดภาคีหนึ่งหรือภาคีอ่ืน ๆ เกี่ยวกับข้อพิพาทใด ๆ 
ในส่วนที่เกี่ยวกับการตีความหรือการใช้บทบัญญัติของความตกลงนี้ โดยมุ่งที่จะบรรลุข้อยุติที่เป็นที่พอใจกับ 
ทุกฝ่ายโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
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๒. ในกรณีที่ข้อพิพาทใดไม่บรรลุข้อยุติโดยวิธีการปรึกษาหารือเหล่านี้ภายในเวลาอันสมควร ให้ภาคีซึ่งเป็น 
ฝ่ายในข้อพิพาทปรึกษาหารือในระหว่างกันโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมุ่งที่จะระงับข้อพิพาทโดยการเจรจา  
การไต่สวน การไกล่เกลี่ย การประนอม อนุญาโตตุลาการ การระงับข้อพิพาททางศาลหรือการระงับ 
ข้อพิพาทโดยสันติวิธีอ่ืนใด ที่รัฐเหล่านั้นเลือกเอง 
 
3. ข้อพิพาทใด ๆ ในลักษณะที่ไม่บรรลุข้อยุติได้ให้เสนอต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ศาลกฎหมายทะเล
ระหว่างประเทศ เมื่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล  ค.ศ. ๑๙๘๒ มีผลใช้บังคับ หรือ 
ศาลอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่ไม่สามารถบรรลุความตกลงเกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศ ศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ หรือศาลอนุญาโตตุลาการ ให้ภาคีดำเนินการปรึกษาหารือและ
ร่วมมือกันโดยมุ่งที่จะระงับข้อพิพาทตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลที่มีชีวิต 
 

ข้อ ๑๐ 
การยอมรับการเข้าเป็นภาค ี

 
1. ความตกลงนี้ให้เปิดให้มีการยอมรับการเข้าเป็นภาคีจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบต่าง ๆ ของเอฟ เอ โอ 
และรัฐที่มิใช่สมาชิกของ เอฟ เอ โอ ที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติหรือทบวงการชำนาญพิเศษแห่ง
สหประชาชาติต่าง ๆ หรือทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
 
2. การยอมรับการเข้าเป็นภาคีความตกลงนี้ ให้มีผลโดยการยื่นสารแสดงการยอมรับเข้าเป็นภาคีกับ
ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้อำนวยการใหญ่ 
เอฟ เอ โอ” 
 
3. ให้ ผู้ อำนวยการแจ้งให้ภาคี  สมาชิก และสมาชิกสมทบทั้ งปวงของ เอฟ เอ โอ และเลขาธิการ 
องค์การสหประชาชาติทราบถึงสารการยอมรับการเข้าเป็นภาคีที่ได้รับทุกฉบับ 
 
4. เมื่อองค์กรบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคได้เข้ามาเป็นภาคีความตกลงนี้ ให้องค์กรบูรณาการทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคเช่นว่าตามที่เหมาะสม แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรืออธิบายให้ชัดเจนถึงคำประกาศ
ความสามารถเช่นว่านั้นตามบทบัญญัติข้อ ๒.๗ ของธรรมนูญ เอฟ เอ โอ ซึ่งได้ยื่นภายใต้บังคับแห่งข้อ ๒.๕ 
ของธรรมนูญ เอฟ เอ โอ ที่อาจจำเป็นในแง่ของการยอมรับการเข้าเป็นภาคีความตกลงนี้ ภาคีใดของความ 
ตกลงนี้อาจร้องขอ ไม่ว่าเวลาใด ให้องค์กรบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เป็นภาคีความตกลงนี้ 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบในระหว่างองค์กรบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนั้นและรัฐสมาชิก 
เพ่ือการอนุวัติการเรื่องใด ๆ โดยเฉพาะที่ความตกลงนี้ครอบคลุมถึง ทั้งนี้ ให้องค์กรบูรณาการทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาคนั้นให้ข้อมูลนี้ภายในระยะเวลาอันควร  
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ข้อ ๑๑ 
การมีผลใช้บังคับ 

 
๑. ให้ความตกลงนี้มีผลใช้บังคับนับจากวันที่ผู้อำนวยการใหญ่ เอฟ เอ โอ ได้รับสารแสดงการยอมรับฉบับทีย่ี่สิบห้า 
 
๒. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของบทบัญญัติข้อนี้ ตราสารใดที่องค์กรบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคส่งมอบ
ให้ผู้เก็บรักษา มิใหน้ับรวมเพ่ิมจากตราสารที่ส่งมอบโดยรัฐต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกขององค์กรนั้น 
 

ข้อ ๑๒ 
ข้อสงวน 

 
การเข้าเป็นภาคีความตกลงนี้อาจกระทำภายใต้บังคับแห่งข้อสงวนซึ่งให้มีผลนับเฉพาะเมื่อภาคีทั้งปวงแห่ง 
ความตกลงนี้ให้การยอมรับโดยเอกฉันท์  ให้ผู้อำนวยการใหญ่ เอฟ เอ โอ แจ้งภาคีทั้งปวงถึงข้อสงวนนั้น ภาคี
ทั้ งหลายที่ ไม่ ได้ตอบกลับภายในระยะเวลาสามเดือน นับจากวันที่ มีการแจ้ง ให้ ถือว่า ได้ยอมรับ 
ข้อสงวนนั้นแล้ว ให้รัฐหรือองค์กรบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่จัดทำข้อสงวนนั้นไม่เป็นภาคีของ 
ความตกลงนี ้ถ้ามิไดม้ีการยอมรับโดยเอกฉันท์เช่นว่านั้น 
 

ข้อ ๑๓ 
การแก้ไข 

 
๑. ภาคใีดภาคีหนึ่งอาจเสนอขอแก้ไขความตกลงนี้ โดยให้รัฐภาคใีดภาคหีนึ่งแจ้งแกผู่้อำนวยการใหญ่ เอฟ เอ โอ  
 
๒. การเสนอขอแก้ไขใดตามความตกลงนี้ ที่ผู้อำนวยการใหญ่ เอฟ เอ โอ ได้รับจากภาคีใดภาคีหนึ่งให้นำเสนอ
ในการประชุมสมัยสามัญหรือการประชุมสมัชชา สมัยพิเศษ เพ่ือให้การเห็นชอบ และหากการแก้ไขเพ่ิมเติม
ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคนิคที่สำคัญหรือกำหนดพันธกรณีของภาคีเพ่ิมเติม ข้อเสนอ
ดังกล่าวจะต้องพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ ให้คำแนะนำที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเรียกประชุมโดย  
เอฟ เอ โอ ก่อนการประชุม  
 
๓. การแจ้งถึงข้อเสนอขอแก้ไขความตกลงนี้ ให้ผู้อำนวยการใหญ่ เอฟ เอ โอ ส่งให้ภาคีทั้งปวงไม่ช้ากว่า
กำหนดเวลาที่วาระการประชุมของสมัยประชุมที่จะพิจารณาในเรื่องข้อเสนอนั้นจะไดเ้วียนให้ภาคีทราบ 
 
๔. ใหข้้อเสนอใด ๆ เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมความตกลงนี้ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุม และให้มีผลใช้บังคับนับจาก
วันที่สามสิบหลังจากได้รับการรับรองจากสองในสามของจำนวนภาคีทั้งหมด ทั้งนี้ การแก้ไขเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้อง
กับพันธกรณีใหม่ของภาคี ให้มีผลใช้บังคับกับแต่ละภาคีก็ต่อเมื่อได้รับการตอบรับจากภาคีนั้นนับจากวันที่
สามสิบของการตอบรับนั้น ทั้งนี้ ให้การแก้ไขเพ่ิมเติมถือว่าเกี่ยวข้องกับพันธกรณีใหม่ของภาคี เว้นแต่ที่ประชุม 
ในการพิจารณารับรองการแก้ไขเพ่ิมเติมมีมติเป็นอย่างอ่ืนโดยเอกฉันท์ 
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๕. สารแสดงการยอมรับการขอแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณีที่เกิดขึ้นใหม่ให้เก็บรักษาไว้กับผู้อำนวยการใหญ่  
เอฟ เอ โอ เป็นผู้ที่จะต้องแจ้งให้ภาคีทั้งปวงทราบถึงการได้รับสารการยอมรับและการมีผลใช้บังคับของการ
แก้ไขเพ่ิมเติมนั้น 
 
๖. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ ให้สารทีย่ื่นโดยองค์กรบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคไม่นับเพ่ิมรวมกับ
สารที่ยื่นโดยรัฐสมาชิกทั้งหลายขององคก์รเช่นว่านั้น 
 

ข้อ ๑๔ 
การบอกเลิก 

 
ภาคีอาจบอกเลิกเป็นภาคีความตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาสองปีนับจากวันที่ความตกลงนี้ 
มีผลบังคับใช้กับรัฐภาคีนั้น โดยการแจ้งเป็นหนังสือการบอกเลิกเช่นว่านั้นแก่ผู้อำนวยการใหญ่ เอฟ เอ โอ  
ซ่ึงจะเป็นผู้แจ้งให้ภาคีทั้งปวง รวมทั้งสมาชิกและสมาชิกสมทบของ เอฟ เอ โอ ทราบโดยทันที การบอกเลิกให้
มีผลเมื่อพ้นกำหนดเวลาหนึ่งปี นับจากวันที่ผู้อำนวยการใหญ่ เอฟ เอ โอ ได้รับหนังสือแจ้งการบอกเลิก 
 

ข้อ ๑๕ 
หน้าที่ของผู้เก็บรักษา 

 
๑. ให้ผู้อำนวยการใหญ ่เอฟ เอ โอ เป็นผู้เก็บรักษาความตกลงนี้ ผู้เก็บรักษาจะต้อง : 
 
(เอ) จัดส่งสำเนาความตกลงนี้ที่ได้รับรองความถูกต้องแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบของ เอฟ เอ โอ และ 
รัฐที่มิใช่สมาชิกของ เอฟ เอ โอ ที่อาจเข้าเป็นภาคีความตกลงนี้ 
 
(บี) เมื่อความตกลงมีผลใช้บังคับ จัดการจดทะเบียนความตกลงนี้กับสำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ  
ตามความในข้อ ๑๐๒ ของกฎบัตรสหประชาชาติ 
 
(ซี) แจ้งรัฐสมาชิกและสมาชิกสมทบของ เอฟ เอ โอ และรัฐที่มิใช่สมาชิก เอฟ เอ โอ ที่อาจเข้าเป็นภาคี 
ของความตกลงนี้ เกี่ยวกับ 
 (๑) สารแสดงการยอมรับ ซึ่งเก็บรักษาไว้ ตามบทบัญญัติข้อ ๑๐ 
 (๒) วันที่ความตกลงนี้มีผลบังคับใช้ ตามบทบัญญัตขิ้อ ๑๑ 
 (๓) การเสนอขอแก้ไขและวันที่มีผลใช้บังคับของการแก้ไขความตกลงนี้ ตามบทบัญญัติข้อ ๑๓ 
 (๔) การบอกเลิกความตกลงนี้ ตามบทบัญญัตขิ้อ ๑๔ 
 

ข้อ ๑๖ 
ตัวบททีถู่กต้อง 

 
ตัวบทภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาสเปน ของความตกลงนี้มีความถูกต้อง 
เท่าเทียมกัน 


