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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการด าเนินการเข้าเป็นภาคี                          
ความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมง    

ในทะเลหลวง 

 
หลักการและสาระส าคัญ 

ของความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนรุักษ์และการจัดการระหว่างประเทศ 
โดยเรือประมงในทะเลหลวง 

 
ภูมิหลัง  

ความตกลงเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดย
เรือประมงในทะเลหลวงจัดท าขึ้นภายใต้กรอบบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. ๑๙๘๒ เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างมาตรการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรประมงระหว่างประเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยความตกลงฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมองค์การอาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชาติสมัยที่ ๒๗ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖ (ค.ศ. ๑๙๙๓) และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๔ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ (๒๐๐๓) ปัจจุบันมีประเทศภาคี รวม ๔๒ ประเทศ  
 
วัตถุประสงค์ของความตกลงฯ 

ความตกลงฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมบทบาทของรัฐที่อนุญาตให้เรือประมงออกไป 
ท าการประมงในทะเลหลวง (รัฐเจ้าของธง) และเพ่ือประกันว่ารัฐที่จะอนุญาตให้เรือประมงออกไปท าการ
ประมงในทะเลหลวงได้เสริมสร้างกลไกการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้สามารถควบคุมเรือประมงนั้นให้
ปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของรัฐที่จะอนุญาตให้
เรือประมงล าใดออกไปท าการประมงในทะเลหลวงเฉพาะเมื่อเรือประมงนั้นได้รับอนุญาตจากรัฐนั้นแล้วเท่านั้น 
และรัฐซึ่งอนุญาตจะต้องมีมาตรการที่สามารถควบคุมกิจกรรมการท าการประมงของเรือประมงนั้นได้           
อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยความตกลงฉบับนี้ได้ก าหนดนิยามหลักความรับผิดชอบของรัฐที่อนุญาตให้เรือประมงออกไป
ท าการประมงในทะเลหลวง (รัฐเจ้าของธง) ขึ้นใหม่เพ่ือควบคุมกิจกรรมการท าประมงของเรือประมงรวมทั้ง
ก าหนดวิธีการเพ่ือประกันว่าจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการท าการประมงในทะเลหลวง รวมทั้ง
อุดช่องว่างของการบริหารการจัดการประมงในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในกรณีที่เรือประมงมีการเปลี่ยน
สัญชาติของเรือ (reflag) เพ่ือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการในทะเลหลวง 
 
หลักการส าคัญ 
๑. หลักความรับผิดชอบของรัฐที่อนุญาตให้เรือประมงออกไปท าการประมงในทะเลหลวง (รัฐเจ้าของธง)1 
๒. การจัดท าบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือที่ได้รับอนุญาตให้ท าการประมงในทะเลหลวง2  
๓. ความร่วมมือกับรัฐต่าง ๆ ในการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศ3 

                                                           
1 ขอ้ ๓ ของความตกลง ฯ 
2 ขอ้ ๔ ของความตกลง ฯ  
3 ขอ้ ๕ ของความตกลง ฯ 
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๔. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่ออกไปท าการประมงในทะเลหลวง4  
๕. การบังคับใช้กฎหมายและบทก าหนดโทษโดยรัฐที่อนุญาตให้เรือประมงออกไปท าการประมงในทะเลหลวง5 
สาระส าคัญของความตกลง ฯ   
 สาระส าคัญของความตกลง ฯ จะประกอบด้วยหัวข้อหลักในเรื่องดังต่อไปนี้ (๑) ขอบเขตการน ามาใช้
บังคับ (๒) ข้อยกเว้นการน ามาใช้บังคับ (๓) ความรับผิดชอบของรัฐที่อนุญาตให้เรือออกไปท าการประมงใน
ทะเลหลวง (รัฐเจ้าของธง) (๔) การจัดท าบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปท าการ
ประมงในทะเลหลวง (๕) การแลกเปลี่ยนข้อมูล และ (๖) การบังคับใช้กฎหมายและบทก าหนดโทษโดยรัฐ 
ทีอ่นุญาตให้เรือประมงออกไปท าการประมงในทะเลหลวง (รัฐเจ้าของธง)  

๑. ขอบเขตการน ามาใช้บังคับ6  
   นิยามศัพท์ที่ส าคัญ 
  (เอ) “เรือประมง” หมายถึง เรือใด ๆ ที่ใช้หรือมีเจตนาที่จะใช้เพ่ือความมุ่งประสงค์ในการหา
ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลที่มีชีวิตในเชิงพาณิชย์ ซึ่งหมายความรวมถึงเรือแม่และเรืออ่ืนใดที่มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงในการท าการประมง 
                    (ซี) “ความยาว” หมายถึง  
   (๑) ส าหรับเรือประมงใด ๆ ที่สร้างขึ้นจากวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๘๒ 
ให้ค านวณจากร้อยละ ๙๖ ของความยาวทั้งหมดที่เส้นระดับน้ า (waterline) ที่ร้อยละ ๘๕ ของความสูงของเรือ
วัดจากจุดสูงสุดจนถึงจุดต่ าสุดของเรือ (least moulded depth) โดยวัดจากส่วนยอดของกระดูกงู (keel) หรือ
วัดความยาวจากด้านหน้าของหัวเรือถึงแกนของส่วนยอดของหางเสือ ( rudder stock) ที่เส้นระดับน้ า 
หากมีความยาวมากกว่าส าหรับเรือที่ออกแบบให้มีความสูงของกระดูกงู ( rank of keel) เส้นระดับความยาว 
ให้วัดขนานไปกับเส้นระดับน้ าที่ออกแบบน้ า 
   (๒) ส าหรับเรือประมงใด ๆ ที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๘๒       
ความยาวที่จดทะเบียนตามระบบทะเบียนของประเทศหรือระบบการบันทึกข้อมูลของเรือนั้น 

ประเภทของเรือ  
๑. เรือประมงพาณิชย์ทุกล าที่ใช้หรือมีเจตนาจะใช้เพื่อท าการประมง   
๒. เรือสนับสนุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท าการประมง ขึ้นไป เช่น เรือขนถ่ายสัตว์น้ า

เพ่ือการประมง และเรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น เป็นต้น 
พ้ืนที่ – ในทะเลหลวง 
ทรัพยากรประมงในทะเลหลวง เช่น 
๑. สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์น้ าหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ 
๒. ชนิดพันธุ์สัตว์น้ าที่อยู่ภายในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะและในบริเวณที่เลยและประชิดกับ

เศรษฐกิจจ าเพาะ (Straddling Fish Stock)  
๓. ชนิดพันธุ์สัตว์น้ าซึ่งย้ายถิ่นอยู่เสมอ (Highly Migratory)  
๔. ชนิดพันธุ์สัตว์น้ าที่ว่ายจากทะเลขึ้นมาในแม่น้ าระหว่างฤดูวางไข่  
๕. ชนิดพันธุ์สัตว์น้ าชนิดพันธุ์ที่ว่ายจากน้ าจืดลงไปในทะเลระหว่างฤดูวางไข่ 
6. ชนิดพันธุ์ที่อยู่ติดที่ที่ไม่อยู่ในพ้ืนที่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของรัฐชายฝั่งเหนือไหล่ทวีป  

                                                           
4 ขอ้ ๖ องความตกลง ฯ  

5 ขอ้ ๒ ของความตกลง ฯ  
 6 ขอ้ ๓ ของความตกลง ฯ 
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๗. ชนิดพันธุ์สัตว์น้ าภายในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการปลาทูน่า 
แห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC)  และความตกลงว่าด้วยการท าประมงในพ้ืนที่ตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย 
(Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA) 

๒. ข้อยกเว้นการน ามาใช้บังคับ 
ภายใต้ความตกลงฉบับนี้อนุญาตให้รัฐที่อนุญาตให้เรือประมงออกไปท าการประมงในทะเลหลวง

(รัฐเจ้าของธง) อาจยกเว้นขอบเขตของการน าความตกลงฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับเรือประมงที่มีขนาดความยาวต่ า
กว่า ๒๔ เมตร อย่างไรก็ตาม เรือที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (๑) เรือประมงที่
ได้รับยกเว้นต้องไม่ท าการประมงโดยฝ่าฝืนมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศ (๒) รัฐที่อนุญาต
ให้เรือประมงออกไปท าการประมงในทะเลหลวง (รัฐเจ้าของธง) อาจไม่ยกเว้นส าหรับเรือประมงขนาดต่ ากว่า 
๒๔ เมตร ถ้าการยกเว้นนั้นไม่สอดคล้องกับวัตุประสงค์และความมุ่งประสงค์ของความตกลง ฯ เช่น กรณีท่ีรัฐที่
อนุญาตให้เรือประมงออกไปท าการประมงในทะเลหลวง (รัฐเจ้าของธง) เป็นภาคีความตกลงฉบับนี้และ 
ความตกลงสหประชาชาติว่าด้วยการอนุรักษ์และการจัดการประชากรสัตว์น้ าชนิดข้ามเขตและอพยพย้ายถิ่น
ไกล ๑๙๙๕ จะยกเว้นเรือประมงกลุ่มนี้ในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์และ 
การจัดการประชากรสัตว์น้ าชนิดข้ามเขตและอพยพย้ายถิ่นไกลไม่ได้ 

๓. ความรับผิดชอบของรัฐที่อนุญาตให้เรือประมงออกไปท าการประมงในทะเลหลวง (รัฐเจ้าของธง) 
ความรับผิดชอบของรัฐที่อนุญาตให้เรือประมงออกไปท าการประมงในทะเลหลวง (รัฐเจ้าของธง)  

ประกอบด้วย หน้าที่ของรัฐที่อนุญาตต้องปฏิบัติ (รัฐเจ้าของธง) และหน้าที่ของเรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้
ออกไปท าการประมงในทะเลหลวงต้องปฏิบัติ 

(๑) นิยามศัพท์ส าคัญที่เก่ียวข้อง 
(บี) “มาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศ” หมายถึง มาตรการต่าง ๆ เพ่ือ

การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรทางทะเลที่มีชีวิตไม่ว่าหนึ่งชนิดพันธุ์หรือมากกว่า ที่ได้รับรองและน ามาใช้
บังคับตามกฎระเบียบของกฎหมายระหว่างประเทศ ตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ทั้งนี้  มาตรการดังกล่าวอาจได้รับการรับรองโดยองค์การการประมงในระดับโลก 
ระดับภูมิภาค หรือระดับอนุภูมิภาค ภายใต้สิทธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิกขององค์การเหล่านั้น หรือ 
โดยสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศอ่ืน ๆ  

(๒) มาตรการอนุรักษ์และการจัดการในทะเลหลวง อาทเิช่น  
(2.๑) มาตรการอนุรักษ์และการจัดการในทะเลหลวง หมายถึง มาตรการ

อนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรทางทะเลที่มีชีวิตหนึ่งชนิดพันธุ์ หรือมากกว่าหนึ่งชนิดพันธุ์ ในระดับโลก 
ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค ตามสิทธิและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในฐานะประเทศภาคี รวมทั้งมาตรการ
อนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรประมงตามกฎหมายภายใน 

(2.๒) การห้ามท าการประมงสัตว์น้ าบางประเภท หรือการห้ามการใช้เครื่องมือ
ท าการประมงบางประเภทท าการประมงสัตว์น้ าบางประเภท 

                (2.๓) ห้ามใช้เครื่องมือท าการประมงบางประเภทหรือต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ที่ก าหนดที่ก าหนดเกี่ยวกับเครืองมือท าการประมง 

                  (2.๔) มาตรการเกี่ยวกับสัตว์น้ าที่ติดโดยบังเอิญ/สัตว์น้ าทิ้งเท 
        (๓) หน้าที่ของรัฐที่อนุญาตให้เรือประมงออกไปท าการประมงในทะเลหลวงต้องปฏิบัติ 

(หน้าที่ของรัฐเจ้าของธง)  
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          (3.๑) หน้าที่ก าหนดเงื่อนไขและข้อจ ากัดในการอนุญาตให้เรือประมงออกไป
ท าการประมงในทะเลหลวง รวมทั้งเงื่อนไขและข้อปฏิบัติส าหรับเรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปท าการ
ประมงในทะเลหลวงต้องปฏิบัติ 
    (ก) เงื่อนไขและข้อจ ากัดเกี่ยวกับการจดทะเบียนและสัญชาติของเรือประมง 
    (ข) เงื่อนไขและข้อจ ากัดเกี่ยวกับการอนุญาตให้เรือประมงออกไปท าการประมง
ในทะเลหลวง    

(ค) เงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับเรือประมงและ 
คนประจ าเรือ   

      (3.๒) หน้าที่ก าหนดให้เรือประมงที่จะออกไปท าการประมงในทะเลหลวง
จัดท าเครื่องหมายประจ าเรือประมงและการจัดท าเครื่องหมายประจ าเครื่องมือประมงและเครื่องหมายประจ า
อุปกรณ์ช่วยท าการประมง ที่สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (the 
FAO Standard Specification for the Marking and Identification of Fishing Vessel and the 
Voluntary Guidelines for the Marking of Fishing Gear) 
          (3.๓) หน้าที่ก าหนดให้เรือประมงที่ออกไปท าการประมงในทะเลหลวงจัดท า
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมงในทะเลหลวง อาทิเช่น พ้ืนที่ท าการประมง ผลจับสัตว์น้ า และข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์
น้ าหน้าท่า และข้อมูลตามรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานของผู้สังเกตการณ์บนเรือประมง ทั้งนี้ เท่าท่ีจ าเป็น 
          (3.๔) หน้าที่ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและบทก าหนด
โทษส าหรับเรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปท าการประมงในทะเลหลวงได้ท าการประมงโดยฝ่าฝืนมาตรการ
อนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรประมงท่ีมีชีวิตในทะเลหลวง  
          (3.๕) หน้าที่ก าหนดให้จัดท าระบบการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงในทะเลหลวง 
         (๔) หน้าที่ของเรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปท าการประมงในทะเลหลวงจะต้องปฏิบัติ 
          (๔.๑) หน้าที่ต้องปฏิบัติตาม 
    - มาตรการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรประมงที่มีชีวิตในทะเลหลวง
โดยต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาและสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีและตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการ
โดยองค์การจัดการประมงระดับภูมิภาคที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก อาทิเช่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (United Nations Convention on the Law of the Sea) อนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora) คณะกรรมการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian 
Ocean Tuna Commission - IOTC) และความตกลงว่าด้วยการท าประมงในพ้ืนที่ตอนใต้ของมหาสมุทร
อินเดีย (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement - SIOFA) เป็นต้น   
                   - มาตรการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรประมงในทะเลหลวง 
ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ต้อง
ด าเนินการตามใบอนุญาต  
                             (๔.๒) หน้าที่ต้องร่วมมือกับรัฐต่าง ๆ ในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากร
ประมงในทะเลหลวง อาทิเช่น การก าหนดให้ประเทศภาคีต้องแจ้งรัฐเจ้าของธงกรณีที่ตรวจพบหลักฐาน         
น่าเชื่อว่าเรือประมงที่จอด ณ ท่าเทียบเรือของประเทศภาคีได้มีการท าการประมงโดยไม่เป็นไปตามมาตรการ
อนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศหรือประเทศภาคีสามารถจัดให้มีการสอบสวนข้อมูลในฐานะรัฐเจ้าของ
ท่าเรือ โดยอาจด าเนินการตรวจสอบเรือประมงนั้น ณ ท่าเทียบเรือ  
        (๔.3)  หน้าที่ต้องจัดเกบ็ข้อมูลทีเ่กี่ยวกับการท าประมงในทะเลหลวง 
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 ๔. การจัดท าบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปท าการประมงในทะเลหลวง 
        (๑) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเรือประมง 
       - ชื่อเรือประมง หมายเลขทะเบียนเรือ ชื่อเดิม (ถ้าทราบ) และท่าเรือที่จดทะเบียน 
       - สัญชาติเดิมของเรือประมง (ถ้ามี) 
      -  นามเรียกขานวิทยุสากล (ถ้ามี) 
      - ชื่อและท่ีอยู่ของเจ้าของเรือ หรือเจ้าของเรือหลายคน 
      - สถานที่และเวลาที่ต่อเรือ 
      - ประเภทของเรือประมง 
      - ความยาวของเรือ 
                      (๒) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือประมง 
                          - ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ควบคุมเรือ หรือผู้ควบคุมเรือหลายคน (ถ้ามี) 
                          - ประเภทของวิธีการท าประมง 
                          - ความสูงของเรือที่วัดจากจุดสูงสุดจนถึงจุดต่ าสุดของเรือ (moulded depth) 
                         - คานเรือ (beam) 
                         - ปริมาตรภายในเรือ (gross register tonnage)  
                         - ก าลังของเครื่องยนต์หลัก 

๕. การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
                 (๑) เอฟ เอ โอ ได้จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตการท าประมงในทะเลหลวง 

ที่ออกโดยรัฐทั่วโลกที่อนุญาตให้เรือประมงของรัฐตนออกไปท าการประมงในทะเลหลวง เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามความตกลงเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดย
เรือประมงในทะเลหลวง อาทิเช่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น และเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ติดตามเรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ท าการประมง 

                (๒) ข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนจะมาจากแหล่งข้อมูล ๑) บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่
ออกไปท าการประมงในทะเลหลวง ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับการท าประมงของเรือประมงแต่ละล าตามใบอนุญาตท า
การประมง และ ๓) ข้อมูลที่ได้รับจากกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 

                (๓) ข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยน ๑) จัดส่งให้แก่ เอฟ เอ โอ ๒) เมื่อมีการร้องขอจากรัฐภาคี
และองค์การระหว่างประเทศระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 

                (๔) ข้อมูลที่จัดส่งให้แก่ เอฟ เอ โอ ได้แก่  
        (4.๑) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเรือประมง 
       - ชื่อเรือประมง หมายเลขทะเบียนเรือ ชื่อเดิม (ถ้าทราบ) และท่าเรือที่จดทะเบียน 
       - สัญชาติเดิมของเรือประมง (ถ้ามี) 
      -  นามเรียกขานวิทยุสากล (ถ้ามี) 
      - ชื่อและท่ีอยู่ของเจ้าของเรือ หรือเจ้าของเรือหลายคน 
      - สถานที่และเวลาที่ต่อเรือ 
      - ประเภทของเรือประมง 
      - ความยาวของเรือ 
                       (4.๒) ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรือประมง 
                          - ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ควบคุมเรือ หรือผู้ควบคุมเรือหลายคน (ถ้ามี) 
                          - ประเภทของวิธีการท าประมง 
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                          - ความสูงของเรือที่วัดจากจุดสูงสุดจนถึงจุดต่ าสุดของเรือ (moulded depth) 
                         - คานเรือ (beam) 
                         - ปริมาตรภายในเรือ (gross register tonnage)  
                         - ก าลังของเครื่องยนต์หลัก 
 (๕) ข้อมูลที่ต้องแจ้งให้ เอฟ เอ โอ ทราบโดยทันที 
   - ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง 
   - ข้อมูลทีม่ีการเพ่ิมเติมหรือลบออกจากการบันทึกพร้อมเหตุผลของการลบข้อมูลนั้น 
   - รายงานข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ 1) เรือประมงที่ท าการประมงโดยฝ่าฝืนมาตรการ
อนุรักษ์และการจัดการ ๒) รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเรือล าที่มีการฝ่าฝืนนั้น ๓) การก าหนดบทก าหนดโทษ
ส าหรับเรือล านั้น และ ๔) สรุปพยานหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝ่าฝืนมาตรการอนุรักษ์และการจัดการโดย
เรือประมงล านั้น 

๖ การบังคับใช้กฎหมายและบทก าหนดโทษโดยรัฐที่อนุญาตให้เรือประมงออกไปท าการประมง 
ในทะเลหลวง 

รัฐทีอ่นุญาตให้เรือประมงออกไปท าการประมงในทะเลหลวงต้องก าหนดบทก าหนดโทษส าหรับการ
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือการท าประมงโดยไม่มีใบอนุญาตท าการประมงหรือใบอนุญาตใช้
เครื่องมือท าการประมง รวมทั้งมีบทก าหนดโทษส าหรับความผิดร้ายแรง เช่น การยึดเครื่องมือท าการประมง 
สัตว์น้ า สั่งกักเรือหรือสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต และการปฏิเสธการจดทะเบียนเรือหรือการออกใบอนุญาต 
หากเรือท่ีมี่ประวัติการท าประมงผิดกฎหมายมาก่อน  
 
ข้อด ี
 ๑. เพ่ือให้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐในการอนุญาตให้ที่เรือประมงออกไปท าการ
ประมงในทะเลหลวง   

๒. เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการควบคุม (ระบบการควบคุม ติดตาม และเฝ้าระวัง) เรือประมง
โดยรัฐที่อนุญาตให้เรือประมงออกไปท าการประมงในทะเลหลวง (รัฐเจ้าของธง)  

๓. เพ่ือส่งเสริมให้เรือประมงปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดย
เรือประมงในทะเลหลวง เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเลหลวงอย่างยั่งยืน 
 ๔. เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่เข้มแข็งและโปร่งใส ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับการประมงในทะเลหลวง 
 ๕. เพ่ือส่งเสริมการขจัดปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU 
Fishing) 
 
ข้อเสีย  

1. เป็นการเพ่ิมภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐที่อนุญาตให้เรือประมงออกไปท าการประมง 
ในทะเลหลวง รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และ
การจัดการระหว่างประเทศ  

2. ท าให้สิทธิที่จะท าการประมงในทะเลหลวงของผู้ประกอบการถูกจ ากัดโดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดโดยรัฐ 
 


