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ประกาศกรมประมง
เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้ําไทย
ที่ทําประมงในเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้
พ.ศ. ๒๕๖๑
เนื่องด้วยการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกตามความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทร
อินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement ; SIOFA) อันทําให้ประเทศไทย
มีสิทธิเข้าไปทําการประมงในเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าว กรมประมงจึงขอประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ที่ประสงค์จะออกไปทําการประมงนอกน่านน้ําไทยในบริเวณดังกล่าวทราบถึงหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติ
ของเรือประมงนอกน่ านน้ํ าไทยที่จะต้องปฏิ บั ติหากเข้าไปทํ าการประมงในเขตพื้ นที่ ที่อ ยู่ภายใต้กรอบ
ความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ พื้ น ที่ แ ละชนิ ด ของสัต ว์น้ํ าที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก รอบความตกลงการทํ าประมงสํ าหรับ พื้ น ที่
ทางตอนใต้ ข องมหาสมุ ท รอิ น เดี ย (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement ; SIOFA)
ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ เรือที่จะทําการประมงมีสัตว์น้ําไว้บนเรือทําการขนถ่ายสัตว์น้ํา หรือนําสัตว์น้ําขึ้นจากเรือ
ในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean
Fisheries Agreement ; SIOFA) จะต้องเป็นเรือที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตขององค์การ
บริหารจัดการประมงตามกรอบความตกลงดังกล่าว ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ http://www.siofa.org
เจ้าของเรือและผู้ประกอบการเรือที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตขององค์การ
บริหารจัดการประมงตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประมงในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries
Agreement ; SIOFA) กับเรือไร้สัญชาติหรือเรือที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตขององค์การ
บริหารจัดการประมงดังกล่าว
ข้อ ๓ จํากัดการลงแรงประมงสามร้อยวันต่อลําต่อปี
ข้อ ๔ เรือประมงอวนลาก ให้ทําประมงได้เฉพาะในบริเวณพื้นที่ตามพิกัดแนบท้ายประกาศนี้
หากลากอวนได้ปะการังมีชีวิตมากกว่าหกสิบกิโลกรัมขึ้นไป หรือฟองน้ํามีชีวิตมากกว่า
เจ็ดร้อยกิโลกรัมต่อการลากอวนหนึ่ งครั้ง ต้อ งย้ายตําแหน่งทํ าการประมงให้ ห่ างจากที่ เดิมอย่างน้ อย
สองไมล์ทะเล โดยวัดจากแนวลากอวนด้านใดด้านหนึ่ง
ข้อ ๕ เรือประมงเบ็ดราว หากมีการทําประมงได้ปะการังมีชีวิตหรือฟองน้ํามีชีวิตมากกว่า
สิบกิโลกรัมต่อเบ็ดจํานวนหนึ่งพันตัวหรือต่อความยาวสายคร่าวหนึ่งพันสองร้อยเมตร แล้วแต่ว่าจํานวนตัวเบ็ด
หรือความยาวสายคร่าวอย่างใดอย่างหนึ่งจะเข้าเงื่อนไขก่อน ให้ย้ายพื้นที่ทําการประมงจากจุดเดิมออกไป
ในรัศมีไม่น้อยกว่าหนึ่งไมล์ทะเลนับจากจุดกึ่งกลางของแนวการวางเบ็ด
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ข้อ ๖ เรือประมงที่ ทํ าการประมงโดยใช้ลอบที่ มี สายคร่าวซึ่งวางต่อเนื่องกัน หากได้ปะการัง
มีชีวิตหรือฟองน้ํามีชีวิตมากกว่าสิบกิโลกรัมต่อความยาวสายคร่าวหนึ่งพันสองร้อยเมตร หรือทําการประมง
โดยใช้ลอบเดี่ยว หากได้ปะการังมีชีวิตหรือฟองน้ํามีชีวิตมากกว่าสิบกิโลกรัมต่อลอบหนึ่งลูก ให้ย้ายพื้นที่
ทําการประมงจากจุดเดิมออกไปในรัศมีไม่น้อยกว่าหนึ่งไมล์ทะเลนับจากจุดกึ่งกลางของสายคร่าวหรือ
จุดกึ่งกลางของลอบ
ข้อ ๗ ห้ามทําการประมงในเขตพื้นที่ตามพิกัดแนบท้ายประกาศ
ข้อ ๘ ห้ามใช้เครื่องมืออวนลอยขนาดใหญ่ หรืออวนติดตาน้ําลึก ซึ่งเป็นอวนติดตาหรืออวนอื่น ๆ
ที่มีขนาดความยาวรวมกันเกินกว่าสองจุดห้ากิโลเมตร ในเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการประมง
ในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement ; SIOFA)
ข้อ ๙ ห้ า มทํ า กิ จ กรรมใดที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การสนั บ สนุ น เรื อ ประมงที่ อ ยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ
เรือที่ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์การระหว่างประเทศ
ข้อ ๑๐ เรือประมงที่จะทําการขนถ่ายน้ํามัน เครื่องมือประมง คนประจําเรือ หรือเสบียงในทะเล
จะต้องแจ้งการขนถ่ายดังกล่าวให้กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา กรมประมง
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อยยี่สิบสี่ชั่วโมง โดยใช้แบบฟอร์ม SIOFA Transfer At Sea Notification
แนบท้ายประกาศนี้
เมื่อดําเนินการขนถ่ายเสร็จสิ้น ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงต้องรายงานการขนถ่ายต่อกอง
ควบคุมการประมงนอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา กรมประมง โดยใช้แบบฟอร์ม SIOFA Transfer
At Sea Declaration แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๑ ต้องจัดทําเครื่องหมายของเครื่องมือประมง ซึ่งมีชื่อเรือและสัญ ญาณเรียกขานและ
หมายเลขที่เครื่องมือแสดงไว้อย่างชัดเจน โดยดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) กรณี เครื่ อ งมื อ ที่ มี ก ารใช้ ส ายคร่ า ว ให้ ติ ด เครื่ อ งหมายที่ ป ลายของอวนหรื อ สายคร่ า ว
ของเครื่องมือนั้น ประกอบกับต้องติดทุ่นธงหรือทุ่นเรดาร์ในตอนกลางวัน และติดทุ่นไฟ โดยต้องสามารถ
มองเห็นแสงไฟได้ในระยะอย่างน้อยสองไมล์ทะเลในสภาวะการมองเห็นตามปกติสําหรับตอนกลางคืน
ทั้งนี้ ธงหรือทุ่นดังกล่าวต้องสามารถใช้ระบุตําแหน่งและขอบเขตของเครื่องมือประมงได้
(๒) กรณี เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ช่วยทํ าการประมงชนิด ประจําที่ ซึ่งใช้วัสดุถ่วงกับ พื้ น ทะเล
เช่น ลอบเดี่ยว แพล่อสัตว์น้ํา จะต้องติดทุ่นธงหรือทุ่นเรดาร์ในตอนกลางวัน และติดทุ่นไฟ โดยต้องสามารถ
มองเห็นแสงไฟได้ในระยะอย่างน้อยสองไมล์ทะเลในสภาวะการมองเห็นตามปกติ สําหรับตอนกลางคืน
ทั้งนี้ ธงหรือทุ่นดังกล่าวต้องสามารถใช้ระบุตําแหน่งและขอบเขตของเครื่องมือประมงได้
ข้อ ๑๒ ต้อ งจัด ให้ มี อุ ป กรณ์ ในการนํ าเครื่อ งมื อ ประมงที่ ห ลุ ด ถูก ทิ้ ง หรือ สู ญ หายในขณะ
ทําการประมงกลับคืน
ห้ามทิ้งเครื่องมือประมง เว้นแต่มีเหตุจําเป็นเพื่อความปลอดภัยหรืออยู่ในภาวะอันตราย
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ในกรณี เครื่องมือประมงหลุด ถูกทิ้ง หรือสูญ หาย ไม่ว่าด้วยเหตุประการใดก็ตาม
ผู้ควบคุมเรือต้องดําเนินการนําเครื่องมือประมงดังกล่าวกลับคืน หากไม่สามารถนําเครื่องมือดังกล่าว
กลั บ คื น ได้ ผู้ ค วบคุ ม เรือ ต้ อ งรายงานต่ อ กองควบคุ ม การประมงนอกน่ านน้ํ าและการขนถ่ ายสั ต ว์ น้ํ า
กรมประมงทันที
การรายงานตามวรรคสาม ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อเรือ และสัญญาณเรียกขาน
(๒) หมายเลข IMO (ถ้ามี)
(๓) ชนิดเครื่องมือประมงที่หลุด ถูกทิ้ง หรือสูญหาย
(๔) จํานวนเครื่องมือประมงที่หลุด ถูกทิ้ง หรือสูญหาย
(๕) วัน เวลา และพิกัดที่เครื่องมือประมงหลุด ถูกทิ้ง หรือสูญหาย
(๖) วิธีการในการนําเครื่องมือประมงกลับคืน
(๗) เหตุ การณ์ ที่ ทํ าให้ เครื่อ งมื อ ประมงหลุ ด หรือ สูญ หาย หรือ เหตุ ผ ลความจําเป็ น
ที่ต้องละทิ้งเครื่องมือประมง
ข้อ ๑๓ ในกรณี ที่พบและได้เก็บเครื่องมือประมงซึ่งถูกทิ้งหรือสูญ หายของผู้อื่นขึ้นมาบนเรือ
ให้ผู้ควบคุมเรือแจ้งต่อกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา กรมประมง
การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
(๑) ชื่ อ เรื อ และสั ญ ญานเรี ย กขานของเรื อ ที่ เก็ บ เครื่ อ งมื อ ประมงนั้ น ขึ้ น มาได้
และหมายเลข IMO (ถ้ามี)
(๒) ชื่อเรือ หมายเลข IMO และสัญญานเรียกขานของเรือที่เป็นเจ้าของเครื่องมือประมงนั้น
(ถ้าทราบ)
(๓) ชนิดเครื่องมือประมงที่เก็บกู้ได้
(๔) จํานวนเครื่องมือประมงที่เก็บกู้ได้
(๕) วัน เวลา และพิกัดที่เก็บกู้เครื่องมือประมง
(๖) ภาพถ่ายของเครื่องมือประมงที่เก็บได้ (ถ้ามี)
ข้อ ๑๔ สั ต ว์ น้ํ า แช่ แ ข็ ง ที่ เก็ บ ไว้ บ นเรื อ ประมง ต้ อ งมี ฉ ลากที่ ชั ด เจนบนกล่ อ งหรื อ ภาชนะ
ที่บรรจุสัตว์น้ําแช่แข็ง โดยในแต่ละบรรจุภัณฑ์จะต้องมีสัตว์น้ําเพียงชนิดเดียว
ฉลากตามวรรคหนึ่งต้องระบุรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ กลุ่มชนิดสัตว์น้ํา รหัสชนิดสัตว์น้ําตามที่องค์การอาหาร
และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) หรือตามที่คณะกรรมการวิทยาศาสตร์กําหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง
(๒) วันที่จับสัตว์น้ํา
(๓) หมายเลขที่สามารถระบุตัวตนของเรือประมงที่จับสัตว์น้ํา
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ข้อ ๑๕ เรือประมงที่อยู่ในบัญ ชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญ าตของความตกลงว่าด้วยการประมง
ในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement : SIOFA) กรณีทําประมง
พบสัตว์น้ําอนุรักษ์ต้องบันทึกในแบบบันทึกการติดสัตว์น้ําโดยบังเอิญ (Incidental catch log sheet
of SIOFA) และรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจํากอง
ข้อ ๑๖ หากพบเห็ น เรือไร้สั ญ ชาติห รือ เรือ ที่ มิได้อ ยู่ ในบั ญ ชี เรือ ที่ ได้รับ อนุ ญ าตขององค์ก าร
บริหารจัดการประมงตามกรอบความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern
Indian Ocean Fisheries Agreement ; SIOFA) กํ า ลั ง ทํ า การประมงหรื อ ขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ํ า ในเขต
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารจัดการประมงดังกล่าว ผู้ควบคุมเรือต้องแจ้งข้อมูลให้กองควบคุม
การประมงนอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา กรมประมงทราบ
ข้อมูลตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วย ชื่อเรือ เลขทะเบียนเรือ สัญญาณเรียกขาน
รัฐเจ้าของธง วัน เวลา พิกัดที่พบเรือ และรูปถ่ายเรือ เป็นต้น
ข้อ ๑๗ การแจ้งและการรายงานตามข้ อ ๑๐ ข้อ ๑๒ ข้ อ ๑๓ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖
ให้ แ จ้ ง หรื อ รายงานผ่ า นทางเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ส ามารถตรวจสอบและนํ า กลั บ มาใช้
โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaifoc@fisheries.go.th ที่ส่งผ่านมา
จากทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุตัวตนของอุปกรณ์ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม
ข้อ ๑๘ เนื่องจากหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติขององค์การบริหารจัดการประมงภายใต้กรอบความตกลง
ว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement ; SIOFA)
มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไขอยู่ ต ลอดเวลาตามข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ กํ า หนดจากการประชุ ม ของประเทศสมาชิ ก
ผู้ที่ประสงค์จะเข้าไปทําการประมงในพื้นที่และชนิดสัตว์น้ําตามข้อ ๒ จึงควรติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

พื้นที่ทอี่ ยู่ภายใต้กรอบความตกลงการทาประมงสาหรับพื้นที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement : SIOFA)
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สัตว์น้าที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงการทาประมงสาหรับพื้นที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement : SIOFA)

กลุ่มสัตว์น้า
๑. ปลา ( fish)
๒. หอยและหมึก (molluscs)
๓. สัตว์ที่มีข้อปล้อง ( crustaceans)
๔. สัตว์น้าชนิดพันธุ์ที่อยู่กับที่ (sedentary species)
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสัตว์น้าที่อพยพย้ายถิ่นไกล

SIOFA TRANSFER AT SEA NOTIFICATION
I. DETAILS OF THE DECLARING VESSEL (รายละเอียดการแจ้งข้อมูลเรือ)
Name of vessel / ชื่อเรือ
Registration number / เลขทะเบียนเรือ
Marking of vessel/เครื่องหมายประจาเรือ
Radio call sign / สัญญาณเรียกขาน
Vessel flag State / รัฐเจ้าของธง
IMO number / เลข IMO (ถ้ามี)
Master’s name and nationality / ชื่อผู้ควบคุมเรือและสัญชาติ
II. DETAILS OF THE OTHER VESSEL (รายละเอียดของเรืออื่นๆ)
Name of vessel / ชื่อเรือ
Registration number / เลขทะเบียนเรือ
Marking of vessel/เครื่องหมายประจาเรือ
Radio call sign / สัญญาณเรียกขาน
IMO number / เลข IMO (ถ้ามี)
Master’s name and nationality / ชื่อผู้ควบคุมเรือและสัญชาติ
DETAILS OF TRANSFER (รายละเอียดการขนถ่าย)
Estimated date of transfer (UTC) / ประมาณการวันที่จะทาการขนถ่าย
Estimated time of transfer (UTC) / ประมาณการเวลาที่จะทาการขนถ่าย
Estimated location of transfer / ประมาณการตาบลที่จะทาการขนถ่าย

ละติจูด: ……...….° .............' ............."
ลองจิจูด: ……...….° .............' ............."

Type and quantity received / ประเภทและปริมาณที่รับมา

 fuel/นามัน…………………..……………liters/ลิตร
 crew/ลูกเรือ…………………………… person/คน
 gear/เครื่องมือ โปรดระบุ……………….…..………
 foods/อาหาร………..………. kg/tones/กก./ตัน
 other supplies/อื่นๆ
โปรดระบุ………………………………………….……………..

Type and quantity unloaded / ประเภทและปริมาณที่ขนถ่ายออกไป

 fuel/นามัน…………………………………liters/ลิตร
 crew/ลูกเรือ…………………………… person/คน
 gear/เครื่องมือ โปรดระบุ…………….……..………
 foods/อาหาร……….………. kg/tones/กก./ตัน
 other supplies/อื่นๆ
โปรดระบุ………………………………………….……………..

SIOFATRANSFERAT SEADECLARATION
I.DETAILSOFTHEDECLARINGVESSEL (รายละเอียดการแจ้งข้อมูลเรือ)
Nameofvessel / ชื่อเรือ
Registrationnumber / เลขทะเบียนเรือ
Marking of vessel/เครื่องหมายประจาเรือ
Radiocallsign / สัญญาณเรียกขาน
VesselflagState/ รัฐเจ้าของธง
IMOnumber / เลข IMO (ถ้ามี)
Master’snameandnationality/ ชื่อผู้ควบคุมเรือและสัญชาติ
II.DETAILSOFTHEOTHERVESSEL (รายละเอียดของเรืออื่นๆ)
Nameofvessel / ชื่อเรือ
Registrationnumber / เลขทะเบียนเรือ
Marking of vessel/เครื่องหมายประจาเรือ
Radiocallsign / สัญญาณเรียกขาน
IMOnumber / เลข IMO (ถ้ามี)
Master’snameandnationality/ ชื่อผู้ควบคุมเรือและสัญชาติ
DETAILSOFTRANSFER (รายละเอียดการขนถ่าย)
Dateoftransfer(UTC) / วันที่ทาการขนถ่าย
Timeoftransfer(UTC) / เวลาที่ทาการขนถ่าย
Locationoftransfer/ ตาบลที่ที่ทาการขนถ่าย
Typeand quantityreceived/ประเภทและปริมาณที่รับมา

Typeand quantityunloaded/ประเภทและปริมาณที่ขนถ่ายออกไป

ละติจูด: ……...….° .............' ............."
ลองจิจูด: ……...….° .............' ............."
 fuel/นามัน…………………..……………liters/ลิตร
 crew/ลูกเรือ…………………………… person/คน
 gear/เครื่องมือ โปรดระบุ……………….…..………
 foods/อาหาร………..………. kg/tones/กก./ตัน
 other supplies/อื่นๆ
โปรดระบุ………………………………………….……………..
 fuel/นามัน…………………………………liters/ลิตร
 crew/ลูกเรือ…………………………… person/คน
 gear/เครื่องมือ โปรดระบุ…………….……..………
 foods/อาหาร……….………. kg/tones/กก./ตัน
 other supplies/อื่นๆ
โปรดระบุ………………………………………….……………..

พื้นที่ทำกำรประมงโดยใช้เครื่องมืออวนลำก

ก: ละติจูด 08 องศำ ๓๓ ลิปดำ 00 ฟิลิปดำ ใต้
ข: ละติจูด 09 องศำ ๑๒ ลิปดำ 00 ฟิลิปดำ ใต้
ค: ละติจูด 12 องศำ ๐๐ ลิปดำ 00 ฟิลิปดำ ใต้
ง: ละติจูด 12 องศำ ๐๐ ลิปดำ 00 ฟิลิปดำ ใต้
จ: ละติจูด 1๐ องศำ 0๓ ลิปดำ 00 ฟิลิปดำ ใต้

ลองจิจูด 059 องศำ ๓๙ ลิปดำ 00 ฟิลิปดำ ตะวันออก
ลองจิจูด 062 องศำ ๑๒ ลิปดำ 00 ฟิลิปดำ ตะวันออก
ลองจิจูด 062 องศำ ๑๒ ลิปดำ 00 ฟิลิปดำ ตะวันออก
ลองจิจูด 06๐ องศำ ๐๖ ลิปดำ 00 ฟิลิปดำ ตะวันออก
ลองจิจูด 06๐ องศำ ๐๖ ลิปดำ 00 ฟิลิปดำ ตะวันออก

พื้นที่ห้ามทาการประมง SIOFA
Area
Gulden Draak
Rusky
Fools Flat
East Broken Ridge
Mid Indian Ridge
Atlantis Bank
Bridle
Walters Shoal
Coral
South Indian Ridge (North)
South Indian Ridge (South)

Lat (S)
28º 00́
28º 00́
31º 32́
31º 32́
31º 30́
31º 30́
32º 50́
32º 50́
13º 00́
13º 00́
32º 00́
32º 00́
38º 03́
38º 03́
33º 00́
33º 00́
41º 00́
41º 00́
44º 00́
44º 00́
45º 00́
45º 00́

Long (E)
98º 00́
99º 00́
94º 55́
95º 00́
94º 40́
95º 00́
100º 50́
101º 40́
64º 00́
68º 00́
57º 00́
58º 00́
49º 00́
50º 00́
43º 10́
44º 10́
42º 00́
44º 00́
40º 52́
46º 32́
42º 07́
45º 42́

Lat (S)
29º 00́
29º 00́
31º 30́
31º 30́
31º 40́
31º 40́
33º 25́
33º 25́
15º 50́
15º 50́
32º 50́
32º 50́
38º 45́
38º 45́
33º 20́
33º 20́
41º 40́
41º 40́
44º 00́
44º 00́
45º 00́
45º 00́

Long (E)
99º 00́
98º 00́
95º 00́
94º 55́
95º 00́
94º 40́
101º 40́
100º 50́
68º 00́
64º 00́
58º 00́
57º 00́
50º 00́
49º 00́
44º 10́
43º 10́
44º 00́
42º 00́
46º 32́
40º 52́
45º 42́
42º 07́

กปน.๑๓A

แบบบันทึกการติดสัตว์น้าโดยบังเอิญ (Incidental catch log sheet of SIOFA)

Name of vessel/ชื่อเรือ ………………………….........……………………………………………………………………………RFMOs number/ หมายเลข RFMOs………………...………..…….………..…
Marking Vessel/เครื่องหมายประจ้าเรือ.......................................................................... Reporting Name/ชื่อผู้รายงาน.......................................................................................
Latitude แลต.
Date วันที่
(ปี เดือน วัน)

Time
เวลา

Degree (N/S) N
องศา
/
(เหนือ/ใต้)
S

Longitude ลอง.
Degree (E/W)
องศา
(ออก/ตก)

E
/
W
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Species ชนิดสัตว์น้า

Number
alive/
จำนวนตัว
(มีชีวิต)

Number
dead/
จำนวนตัว
(ตำย)

Number
injured/
จำนวนตัว
(บำดเจ็บ)

หมายเหตุ

