ภาคผนวก 3 – แบบสอบถามสาหรับการขึน้ เรื อเพื่อตรวจสอบในทะเลหลวงของ SIOFA
แบบสอบถามสาหรับการขึน้ เรื อเพื่อตรวจสอบในทะเลหลวงของ SIOFA
ตามวรรค 22 ของ CMM 2021/14 แบบสอบถามนี้จดั ทาขึ้นเพื่อเป็ นแนวทาง ช่วยผูต้ รวจสอบในการตรวจสอบบนเรื อ
อย่างปลอดภัยและมีความโปร่ งใสในการสื่ อสารกับผูค้ วบคุมเรื อและ/หรื อลูกเรื อของเรื อประมงที่ถูกพบในพื้นที่ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ SIOFA
ด้ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ า ว แบบสอบถามจะถู ก แปลเป็ นภาษาต่ า ง ๆ เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการสื่ อ สารโดยยึด
แบบสอบถามฉบับแปล แต่ละคาถามจะมีหมายเลขข้อกากับไว้ ในกรณี ที่ลูกเรื อไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ ผูต้ รวจสอบอาจ
ถามลู กเรื อโดยใช้แบบสอบถามที่ จ ัดแปลเป็ นภาษาที่ ลู ก เรื อใช้ ผูต้ รวจสอบสามารถใช้แบบสอบถามฉบับ แปล
โดยอ้างอิงหมายเลขข้อคาถาม เพื่อให้มนั่ ใจว่าผูค้ วบคุมเรื อของเรื อนั้นจะเข้าใจอย่างชัดเจนว่า กาลังตอบคาถามข้อใดอยู่
ทั้งนี้ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนอย่างชัดเจน เพื่อแยกคาถามในการดาเนิ นการก่ อนขึ้ นเรื อ การดาเนิ นการ
ตรวจสอบบนเรื อ และการสรุ ปผลการตรวจสอบ
ผู ้ต รวจสอบไม่ จ าเป็ นต้อ งถามค าถามทั้ง หมดตามที่ ป รากฏด้า นล่ า ง รวมทั้ง ไม่ ต้อ งกรอกข้อ มู ล หรื อ ลงนาม
ในแบบสอบถาม เช่นเดียวกันกับผูค้ วบคุมเรื อและลูกเรื อที่ไม่จาเป็ นต้องกรอกข้อมูลหรื อลงนามในแบบสอบถามนี้
ซึ่ ง ข้อก าหนดจะถู ก กาหนดในการจัดเตรี ย มและการส่ ง รายงานฉบับ สมบู รณ์ เกี่ ย วกับ การขึ้ นเรื อเพื่ อตรวจสอบ
ในแต่ละครั้งที่ดาเนิ นการตาม CMM 2021/14 รวมถึงข้อมูลสนับสนุนใด ๆ โดยใช้ขอ้ มูล ในแบบฟอร์ มการรายงาน
การขึ้นเรื อเพื่อตรวจสอบ ตามภาคผนวก 1 ของ CMM 2021/14 ดังนั้น ผูต้ รวจสอบและผูค้ วบคุมเรื อจะต้องลงนามใน
รายงานการขึ้นเรื อเพื่อตรวจสอบดังกล่าวเท่านั้น
โดยทัว่ ไปแล้ว ผูต้ รวจสอบจะต้องใช้ดุลยพินิจและการตรวจสอบที่พิจารณาจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
กิจกรรมของเรื อประมงที่เป็ นเป้ าหมาย
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ส่ วนที่ 1 : ก่อนขึน้ เรื อ
PART 1: Prior to boarding
หมายเหตุถึงผู้ตรวจสอบ: คาถามต่ อไปนี้จัดทาขึน้ เพื่อช่ วยผู้ตรวจสอบในการพิสูจน์ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื อประมง
และเป็ นการเตรียมข้ อมูลให้ แก่ ผ้ ูตรวจสอบที่ขึน้ ตรวจเรื อและลูกเรื อประมง เพื่อเป็ นที่ยอมรับและเพื่ออานวยความ
สะดวกด้ านความปลอดภัยและความโปร่ งใสในการขึน้ เรื อ
Note to inspectors: The following questions are provided to assist inspectors in establishing the bona fides of the
vessel and to prepare the boarding crew and fishing vessel crew with information to accept and facilitate a safe and
transparent boarding.
1. การติดต่ อทางวิทยุ
1. ESTABLISH RADIO CONTACT
1.1. “นี่คือ (ชื่อเรือตรวจ): ..................................................., (รัฐเจ้ าของธงเรื อตรวจ): …………….…..................….
(สัญญาณเรียกขานสากล):......................................................................กาลังลาดตระเวนน่ านน้าสากล ตามมาตรการ
อนุรักษ์ และบริ หารจัดการภายใต้ ความตกลงการทาประมงสาหรั บพื้นที่ทางตอนใต้ ของมหาสมุทรอินเดีย (SIOFA)
เกีย่ วกับการขึ้นเรือเพือ่ ตรวจสอบในทะเลหลวง (CMM 2021-14)
1.1. “This is (name of Patrol Vessel): ........................................................., (flag of PV):…………………………….………….
(international call sign):...................................................... patrolling international seas in accordance with the Southern Indian
Ocean Fisheries Agreement conservation and management measure on High Seas Boarding and Inspection. (CMM 2021-14).
1.2. “ท่านเข้ าใจที่ ผม/ดิฉัน พูดหรือไม่ ”
1.2. "Can you understand me?”
1.3. หากไม่ เข้ าใจ:
“ท่ านหรื อลูกเรื อคนใดของท่ านสามารถพูดภาษา
ต่ อไปนี้ได้ บ้าง?”:
หมายเหตุถึงผู้ตรวจสอบ: หากลูกเรื อไม่ สามารถพูด
ภาษาอังกฤษได้ ให้ อ้างอิงตามคาถามแต่ ละข้ อใน
แบบสอบถามทีไ่ ด้ จัดแปลเพื่อใช้ โต้ ตอบ
1.3. If not:
“Can you or any of your crew speak the following
languages?”:

เข้ าใจ
Yes

ไม่ เข้ าใจ
No

เอ) ภาษาอังกฤษ
บี) ภาษาฝรั่งเศส
ซี) ภาษาจีน
ดี) ภาษาสเปน
อี) ภาษาอื่น ๆ (ภาษาเกาหลี, ภาษาญีป่ ุ่ น, ภาษาไทย หรือ
ภาษาอื่น ๆ):
a) English
b) French
c) Chinese
d) Spanish
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Note to inspectors: if crewmembers do not speak
English, refer to each question number for
correspondence with the translated version of
the questionnaire

e) Other (Korean, Japanese, Thai, or other):

1.4. ธงของเรือท่านสัญชาติอะไร?
1.4. What is your flag?
1.5. “หน่ วยงานผู้มีอานาจของท่านได้ ยนิ ยอมให้ นากระบวนการขึ้นเรือเพือ่ ตรวจสอบในทะเลหลวงของ SIOFA มา
ใช้ ระหว่ าง (ธงเรื อทีถ่ กู ตรวจสอบ) และ (ธงเรื อตรวจ)”
1.5. “Your authority has agreed to apply the SIOFA high seas boarding and inspection procedures between, (flag
of inspected Vessel) and (flag of patrol vessel)”
1.6. ท่านยินดีทจี่ ะให้ ความร่ วมมือหรือไม่ ?
1.6. Do you agree to cooperate?

ให้ ความร่ วมมือ
Yes

ไม่ ให้ ความร่ วมมือ
No

1.7. หากให้ ความร่ วมมือ, ขอแจ้ งความประสงค์ ขนึ้ เรื อ
1.7. If yes, notify intent to board.
2. แจ้ งความประสงค์ ขนึ้ เรื อ
2. NOTIFY INTENT TO BOARD
2.1 “เราต้ องขึ้นเรื อเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้ องของหลักฐานต่ าง ๆ ท่าน
ยินยอมให้ คณะ ผู้ตรวจสอบซึ่งมีจานวนมากทีส่ ุ ด 4 คน ขึ้นเรือหรือไม่ ?
2.1. “We must board to check the accuracy of your declarations. Do you
accept that a visiting team of 4 inspectors maximum can come on board?”

ยอมรับ
Yes

ไม่ ยอมรับ
(ขอทราบเหตุผล)
No
(capture the reason)

2.2. หากยินยอมให้ ขนึ้ ตรวจเรื อ:
“เรากาลังส่ งคณะผู้ตรวจสอบขึ้นเรื อของท่ านภายใน (5/15/30) นาที โปรดอานวยความสะดวกในการขึ้นเรื อและ
ปฏิบัติตามคาแนะนาของคณะผู้ตรวจสอบด้ วย
เพือ่ ช่ วยให้ คณะผู้ตรวจสอบได้ ขึ้นบนเรือของท่าน โปรด:
- [หยุดเรื อของท่าน] หรือ [ชะลอความเร็วเรือของท่านไปที่ ... น็อต] และ
- [คงเดินเรือด้ วยความเร็ วปัจจุบัน] หรือ [เลี้ยวหัวเรือไปทาง (กาบเรือด้ านขวา / ซ้ าย)] และ
- เอาบันไดด้ าน (กาบเรือด้ านขวา / ซ้ าย) ลง
เพือ่ ให้ ดาเนินการตรวจสอบได้ ตามเวลาทีก่ าหนด โปรดเตรียมเอกสารเกีย่ วกับเรือทัง้ หมดให้ กบั ผู้ตรวจสอบทีข่ ึ้นเรื อด้ วย
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2.2. If acceptance:
“We will be sending over a boarding party in (five/ fifteen/ thirty) minutes; please assist them in getting onboard
and by complying with all of their instructions.
To assist our boarding party in boarding your vessel, could you please:
- [stop your vessel] or [slow your vessel to … knots], and
- [continue your present course and speed] or [turn to (port/Starboard)], and
- Lower a ladder on the (Port / Starboard) side.
To conduct this inspection in a timely manner, please make available to our boarding officer all of your vessel’s
document.”
2.3. หากไม่ ยนิ ยอมให้ ขนึ้ ตรวจเรื อ:
“หากไม่ ให้ ความร่ วมมือ ผม/ดิฉันจะแจ้ งหน่ วยงานผู้มีอานาจของรั ฐเจ้ าของธงเรื อของท่ าน และเลขาธิการ SIOFA
ให้ ทราบถึงการปฏิเสธให้ ขึ้นเรือของท่านทันที
ในกรณีดังกล่ าว หากไม่ มีคาอธิบายสาหรั บการปฏิเสธให้ ขึ้นเรื อ รั ฐเจ้ าของธงเรื อของท่ านอาจระงับการอนุญาตทา
การประมงและเรียกเรือกลับเข้ าท่าเทียบเรือทันที”
2.3. If opposition:
“In the absence of cooperation, I shall immediately notify your flag Authorities and the Executive Secretary of the
SIOFA of your refusal.
In such case, and without an explanation of this refusal, your flag CCP might suspend your authorization to fish
and request the vessel to return immediately to port.”
ส่ วนที่ 2: การดาเนินการตรวจสอบ
PART 2: Conduct of the inspection
3. การแนะนาตัวเพื่อตรวจสอบ
3. INTRODUCTION OF THE INSPECTION
3.1. “สวัสดีตอนเช้ า/ ตอนบ่ าย/ ตอนเย็น ท่านคือผู้ควบคุมเรื อประมงใช่ หรือไม่ ?
3.1. “Good morning/ afternoon/ evening. Are you the master of the fishing vessel?”
3.2."ผม/ดิฉันเป็ นผู้ตรวจสอบทีไ่ ด้ รับอนุญาตจาก SIOFA ชื่อ......................................................................................
นี่คือบัตรประจาตัวของผม/ดิฉัน ผม/ดิฉันได้ รับอนุญาตให้ ตรวจสอบเรื อของท่าน ในการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์ และ
บริหารจัดการของ SIOFA ซึ่งทาให้ ผม/ดิฉันและคณะมีอานาจในการขึ้นเรือเพือ่ ตรวจสอบเรือของท่าน”
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3.2. "I am an authorized SIOFA inspector, my name is..................................................................................................
Here is my identification. I am authorized to inspect your vessel for compliance with SIOFA conservation and
management measures. This provides me and my party with the authority to board and inspect your vessel."
3.3. “ผม/ดิฉันจะใช้ แบบสอบถามนี้ โปรดตอบคาถามช้ า ๆ และตอบ ใช่ หรือ ไม่ ใช่ ” ก็ได้
3.3. “I am using this questionnaire. Please slowly answer my questions and use yes or no whenever possible.”
3.4. ท่านได้ รับการแจ้ งเกีย่ วกับมาตรการอนุรักษ์ และบริหารจัดการตาม
CMM 2021/14 เรื่ องการขึน้ ตรวจเรื อของ SIOFA จากรัฐเจ้ าของธงเรื อ
ของท่านหรื อไม่ ?
3.4. Have you been informed of CMM 2021-14 by your flag?

ได้ รับแจ้ ง

ไม่ ได้ รับแจ้ ง

Yes

No

3.5. มีลูกเรื อและผู้โดยสารบนเรื อกีค่ น?
3.5. How many crew members and passengers on board?
3.6. มีทมี รักษาความ
ปลอดภัยบนเรื อหรื อไม่
3.6. Security team on
board?

มี / ไม่ มี

3.7. มีอาวุธบนเรื อหรื อไม่ ?

3.7.1. หากมี อยู่ทใี่ ด?

ไม่ มี

Yes / No

3.7. Weapons on board?

3.7.1. If yes, where are
they located?

No

3.8.1. หากมี ชื่ ออะไร
และสั ญชาติอะไร?

ไม่ มี

3.8.1. If yes, what is
his/her name and
nationality ?

No

3.8. มีผ้ สู ั งเกตการณ์ บนเรื อหรื อไม่ ?
3.8. Fishery observer on board?

3.9. “ผม/ดิฉันจะใช้ แบบรายงานการขึ้นและตรวจสอบเรื อในทะเลหลวง (ต่ อไปนี้เรียกว่ า รายงานการตรวจสอบ)
เพือ่ เป็ นหลักฐานในการตรวจสอบเรือของท่าน”
3.9. “I will use the High Sea Boarding and Inspection Report (hereinafter the Inspection report) to document my
inspection of your vessel”.
3.10. “อาจมีการถ่ายภาพเพือ่ ใช้ เป็ นหลักฐานประกอบรายงานการตรวจสอบ”
3.10. “Photographs may be taken as evidence to supplement the Inspection Report”.
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4. การระบุตัวตนของเรื อประมง
4. IDENTIFICATION OF THE FISHING VESSEL
“ผม/ดิฉันขอข้ อมูลเรื อของท่ านดังต่ อไปนี้ โปรดแสดงอุปกรณ์ และเอกสารเกี่ยวกับเรื อ รวมถึงใบอนุญาตทาการ
ประมงนอกน่ านน้าไทย ใบรั บรองสัญชาติเรือ (ทะเบียนเรื อ) และเอกสารอื่น ๆ ทีม่ ีข้อมูลเกีย่ วกับเรื อประมง
(เอกสารแจ้ งเข้ า - ออก และเอกสารที่แสดงรายชื่ อลูกเรื อทัง้ หมดทีม่ ีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษ เป็ นต้ น) ให้ ผม/ดิฉันดู”
หมายเหตุถงึ ผู้ตรวจสอบ: เนื่องจากไม่ สามารถทราบข้ อมูลเหล่ านี้จากเอกสารดังกล่ าวข้ างต้ น ผู้ตรวจสอบจึง
สามารถร้ องขอข้ อมูลดังต่ อไปนี้จากผู้ควบคุมเรื อได้
“I request the following information regarding your vessel. Please show me your vessel’s equipment and
documents, including valid fishing license/permit/authorization, certificate of nationality and any other documents
that contain information about the fishing vessel.”
Note to inspectors: If necessary because this information could not be acquired from the aforementioned
documents, the following information can also be requested from the master.
4.1. ประเภทของเรื อประมง? / วิธีทาการประมง?
4.1. Type of fishing vessel? / Fishing method?
4.2. ตาแหน่ งของเรื อ ณ เวลาทีม่ ีการขึน้ เรื อเพื่อตรวจสอบ (ตอบโดยผู้ควบคุมเรื อ)?:
เอ) เวลา (มาตรฐานสากล UTC) อะไร?
บี) ละติจูด (องศา/ลิปดา) อะไร?
ซี) ลองจิจูด (องศา/ลิปดา) อะไร?
4.2. Position of the vessel at the time of boarding (by fishing master)?:
a) Time (UTC)?
b) Latitude (Deg./Min.)?
c) Longitude (Deg./Min.)?
4.3. อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการกาหนดตาแหน่ งเรื อคืออะไร (เช่ น GPS)?
4.3. Equipment used in determining position (e.g. GPS)?
4.4. “โปรดแสดงหนังสื อเดินทาง หรื อ หนังสื อคนประจาเรื อของผู้ควบคุมเรื อ, ลูกเรื อ และผู้โดยสาร เพือ่ ผม/ดิฉันจะ
ได้ สามารถระบุในรายงานการตรวจสอบและตรวจสอบเทียบกับบัญชี ลูกเรื อได้”
4.4. “Please show me the passports or seaman book of the master, crewmembers and passengers so that I can fill
in the inspection report and compare with the crew list.”
4.5. ความยาวของเรื อประมง (เมตร) ?
4.5. Length of the fishing vessel (meters)?

4.6. ระวางนา้ หนักเรื อ (ตันกรอส หรื อ ตันเนท)?
4.6. Tonnage (GT or GTR)?
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4.7. หมายเลข IMO ? (ถ้ ามี)
4.7. IMO Number? (if issued)

4.8. หมายเลข MMSI ? (ถ้ ามี)
4.8. Maritime Mobile Service Identity (MMSI) ? (if any)

4.9. หมายเลข IOTC ? (ถ้ ามี)
4.9. IOTC number? (if any)

4.10. สั ญญาณเรียกขาน ? (ถ้ ามี)
4.10. Call sign? (if any)

4.11. เมืองท่าทีจ่ ดทะเบียน ?
4.11. Port of registry?

4.12. หมายเลขทะเบียนเรื อ ?
4.12. Number of registrations?

4.13. หากแตกต่ างจากเมืองท่ าทีจ่ ดทะเบียน ชื่ อเมืองท่าทีไ่ ด้ ทาเครื่ องหมายบนเรื อของท่านคือเมืองท่าใด ?
4.13. If different from the port of registry, what is the port marked on your vessel hull?
4.14. ชื่ อและทีอ่ ยู่ของเจ้ าของเรื อของท่าน (บุคคลธรรมดา หรื อ นิติบุคคล) ?
4.14. Name and address of the owner (natural person or legal entity) of your vessel?
4.15. ชื่ อและทีอ่ ยู่ของผู้ทวี่ ่าจ้ างท่าน (บุคคลธรรมดา หรื อ นิติบุคคล) หรื อ ผู้ได้ รับผลประโยชน์ ?
4.15. Name and address of your employer (natural or legal person) or whose interests you represent?
5. กิจกรรมของเรื อประมง
5. ACTIVITY OF THE FISHING VESSEL
“ผม/ดิฉันขอข้ อมูลเกีย่ วกับกิจกรรมการทาประมงของท่านดังต่ อไปนี้”
“I request the following information regarding your fishing activities.”
5.1. ท่านติดตั้งระบบติดตามเรื อ (VMS) ทีส่ ามารถใช้ งานได้ หรื อไม่ ?
5.1. Do you carry a functioning vessel monitoring system (VMS)?

มี
Yes

ไม่ มี
No

5.2. ระบุประเภทของกิจกรรมทีเ่ รื อกาลังทาในขณะทีผ่ ้ ตู รวจสอบแจ้ งความประสงค์ เพื่อขึน้ ตรวจเรื อ? (ระบุตามช่ องข้ างล่าง)
5.2. Type of activity when notified of intent to board? (below)
เอ) กาลังลอย
ลา

บี) กาลังลง
ซี) กาลังเก็บกู้
ดี) กาลังทา
อี) อยู่กบั ที่ เอฟ) ขนถ่ าย
เครื่ องมือ
เครื่ องมือประมง ประมง (ลาก
สั ตว์นา้
ประมง
อวน/ ตกปลา)
a) Steaming b) Setting gear c) Hauling gear d) Towing gear e) Stationary f) Transhipping

จี) อื่น ๆ

g) Other

5.2.1. หากเป็ นกิจกรรมอื่น ๆ โปรดอธิบาย?
5.2.1. If other, description?
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6. การอนุญาตทาการประมง
6. FISHING PERMIT / LICENCE / AUTHORIZATION
“ผม/ดิฉันขอข้ อมูลเกีย่ วกับการอนุญาตทาการประมงของท่านดังต่ อไปนี้ โปรดแสดงเอกสารทีเ่ กี่ยวข้ องให้ ดู”
หมายเหตุถึงผู้ตรวจสอบ: ขอเอกสารการอนุญาตทาการประมงทั้งหมดไม่ เพียงแต่ ใบอนุญาตฯของ SIOFA ซึ่งหาก
จาเป็ น ผู้ตรวจสอบสามารถร้ องขอข้ อมูลดังต่ อไปนีจ้ ากผู้ควบคุมเรื อได้
“I request the following information regarding your fishing authorization(s). Please show me the relevant documents.”
Note to inspectors: Request all fishing authorizations, not only SIOFA. If necessary, the following information
can also be requested from the master.
6.1. ปั จ จุ บั นท่ า นเป็ นเจ้ า ของใบอนุ ญาตทาการประมงซึ่ งออกให้ โดย
หน่ วยงานผู้มีอานาจทีเ่ กีย่ วข้ องหรื อไม่ ?
6.1. Do you currently own a valid fishing license / permit / authorization
issued by the relevant Authorities?
6.2. หมายเลขใบอนุญาตทาการประมง?
6.2. License number?

ใช่

ไม่ ใช่

Yes

No

6.3. วันทีม่ ีผลบังคับใช้ ?
6.3. Date of validity?

6.4. ชนิดสั ตว์ นา้ ทีไ่ ด้ รับอนุญาตให้ ทาการประมงตามใบอนุญาต?
6.4. Species authorized by license?
6.5. พืน้ ทีท่ าการประมงทีไ่ ด้ รับอนุญาตตามใบอนุญาต?
6.5. Fishing area(s) authorized by license?
6.6. เครื่ องมือทีไ่ ด้ รับอนุญาตตามใบอนุญาต?
6.6. Gears authorized by license?

6.6.1. สาหรับเครื่ องมือเบ็ดราว: มีจานวนเบ็ด ต่ อ สายเท่าใด ?
6.6.1. For longlines: number of hooks per line?

6.7. หน่ วยงานผู้มีอานาจทีอ่ อกใบอนุญาตให้ ?
6.7. Authority which issued the title (license / permit / authorization)?
7. สั ตว์นา้ บนเรื อ
7. CATCH RETAINED ON BOARD
7.1. “ท่านมีสัตว์ น้าบนเรื อหรื อไม่ ? (รวมถึงสั ตว์ น้าที่แปรรู ป) โปรดแสดง
ให้ ผม/ดิฉันดูว่าท่ านบันทึกข้ อมูลนี้ไว้ ทใี่ ด? (สมุดบันทึกการทาประมง)”
7.1. “Do you have sea products on board? Please show me where you
record this information (catch logs).”

มี

ไม่ มี

Yes

No
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7.2. “โปรดแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับสั ตว์ น้าบนเรื อดังต่ อไปนี้”
7.2. “Please show me the following information regarding catch retained onboard.”
7.2.1. ชนิดสั ตว์นา้ (ตามรหัส FAO หากเป็ นไปได้ )?
7.2.1. Species (FAO code if possible)?
7.2.2. นา้ หนักสั ตว์นา้ ทีแ่ ปรรู ปแล้ว?
7.2.2. Processed weight?
7.2.3. ประเภทของการแปรรู ป (ตามรหัส FAO หากเป็ นไปได้ )
7.2.3. Processing type (FAO code if possible)
7.2.4. นา้ หนักสด (นา้ หนักสั ตว์นา้ ที่เก็บบนเรื อ)?
7.2.4. Live weight?
7.2.5. ค่ าตัวแปรนา้ หนักสดกับนา้ หนักแปรรู ป (นา้ หนักสั ตว์นา้ ทีเ่ ก็บทั้งตัว/นา้ หนักสั ตว์นา้ แปรรู ป)?
7.2.5. Conversion factor?
7.3. หากต้ องการตัวอย่ างสั ตว์ น้า : “ผม/ดิฉันจะขอเก็บตัวอย่ างสั ตว์ น้าที่จับได้ เพื่อนาไปวิเคราะห์ DNA และระบุ
ชนิดสั ตว์ น้า ซึ่งตัวอย่ างนี้จะไม่ ทาให้ มลู ค่ าของสั ตว์ น้าทีจ่ ับได้ ลดลง”
7.3. If catch samples are required: “I will be taking samples of this catch for DNA analysis with the purpose of
identifying species. This sample will not reduce the value of the catch.”
8. การขนถ่ ายสั ตว์ นา้
8. TRANSHIPMENT
8.1. มีการขนถ่ ายสั ตว์ น้าในทะเล ตั้งแต่ ออกเดินทางเที่ยวล่ าสุ ดจาก
ท่ าเทียบเรื อล่ าสุ ดหรื อไม่ ?
8.1. Transhipment(s) at sea since the last departure from last port?

มี

ไม่ มี

Yes

No

8.2. หากมี:
“ผม/ดิฉันต้ องการข้ อมูลเกีย่ วกับเรื อขนถ่ ายสั ตว์ น้าดังต่ อไปนี้ โปรดแสดงใบรายงานการขนถ่ ายสั ตว์ น้าให้ ดู:”
8.2. If yes:
“I require the following information on the carrier vessel(s), please show me the transhipment declaration(s) :”
8.2.1. เรื อขนถ่ ายสั ตว์นา้ (หากมีการขนถ่ ายสั ตว์นา้ มากกว่ า 1 ครั้ง เอ) ชื่ อ?
ให้ แสดงทุกครั้งทีม่ ีการขนถ่ ายสั ตว์ นา้ ):
a) Name?
8.2.1. Carrier vessel(s):

บี) ธงเรื อ?
b) Flag?
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9. การบันทึกข้ อมูลการลงแรงประมง ผลการจับสั ตว์ นา้ และข้ อมูลการจับสั ตว์ นา้ ทีเ่ กี่ยวข้ อง
9. RECORDS OF EFFORT, CATCH AND CATCH-RELATED DATA
9.1. ท่ านมีการบันทึกการลงแรงประมง, ผลการจับสั ตว์ นา้ และข้ อมูลที่
เกีย่ วข้ องกับผลจับสั ตว์นา้ ตามที่ SIOFA กาหนดให้ รายงานหรื อไม่ ?
9.1. Do you maintain records of effort, catch and catch-related data in
accordance with SIOFA’s reporting requirements?
9.2. คุณมีการจับสั ตว์ นา้ ทีจ่ ับโดยบังเอิญ
หากมี, ระบุ:
(รวมถึง ฉลาม และ/หรื อ นกทะเล) ทีจ่ ะ
รายงานหรื อไม่ ?
9.2. Do you have any accidental by-catch If yes, specify:
(including sharks and/or seabirds) to report?
9.4. ประเภทการบันทึกผลการจับสั ตว์นา้ ?
9.4. Type of catch recording?

มี

ไม่ มี

Yes

No

9.3. หากใช้ (เครื่ องมือเบ็ดราว): มีอุปกรณ์
ลดการติดนกทะเล หรื อ ไล่นกทะเล
หรื อไม่ ?
9.3. If applicable (longline): seabird
bycatch mitigation / exclusion device?

เอ) แบบกระดาษ
a) Paper

บี) แบบอิเล็กทรอนิกส์
b) Electronic

ส่ วนที่ 3: การสรุ ปผลการตรวจสอบ
PART 3: Conclusion of the inspection
10. คาแนะนาสาหรับสรุ ปรายงาน
10. SUGGESTIONS FOR CONCLUDING STATEMENTS
หมายเหตุ ถึงผู้ตรวจสอบ: ต่ อไปนี้เป็ นข้ อความสรุ ปที่แนะนาให้ ผ้ ูตรวจสอบจั ดทาให้ สมบูรณ์ หลังจากเสร็ จสิ้ นการ
ตรวจสอบและจัดเตรี ยมรายงานการขึ้นเรื อเพื่อตรวจสอบ /รายงานชั่ วคราวการขึ้นเรื อเพื่อตรวจสอบ ตามข้ อกาหนด
ของ CMM 2021/14 หลังจากที่ผ้ ูตรวจสอบกรอกข้ อมูลในข้ อ 1 ถึงข้ อ 6c ในแบบฟอร์ มรายงานการตรวจสอบ (CMM
2021/14, Annex 1) แล้ ว ผู้ตรวจสอบสามารถกล่ าวขอบคุณและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานฯ ตลอดจนถามคาถาม
ดังต่ อไปนีเ้ พื่อให้ รายงานการตรวจสอบสมบูรณ์ ได้
Note to inspectors: The following are suggested concluding statements an inspector could make following completion of
an inspection and provision of a boarding report/interim boarding report as per the requirements of CMM 2021/14. After
inspectors fill in items 1 to 6c of the inspection report form (CMM 2021/14, Annex 1), inspectors could make the
following statements and ask the following questions in order to complete the inspection report.
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10.1. ขอขอบคุ ณส าหรั บ ความร่ ว มมื อ รายงานการขึ้ นและตรวจสอบเรื อ (แบบฟอร์ มรายงานการขึ้น เรื อ และ
ตรวจสอบ ภาคผนวก 1 ของ CMM 2021/14) รวมถึงข้ อสังเกตโดยคณะผู้ตรวจสอบในระหว่ างทาการตรวจสอบ จะ
ถูกส่ งให้ กบั เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ มู ีอานาจของเรื อประมงและเลขาธิการ SIOFA
10.1. Thank - you for your cooperation. The boarding and inspection report (Boarding and Inspection Reporting
Form, Annex 1 of CMM 2021/14) includes observations by the boarding party during this inspection. It will be
shared with the authorities of the fishing vessel and the SIOFA Executive Secretary.
10.2. เอกสารและบันทึกต่ าง ๆ ของท่ าน ระบุว่าท่ าน (ปฏิบัติตามได้ อย่ างสมบูรณ์ / ไม่ สามารถปฏิบัติตามได้ อย่ าง
สมบูรณ์ ) ตามมาตรการอนุรักษ์ และบริหารจัดการของ SIOFA ทัง้ หมด
10.2. Your documents and records indicate you are (in complete compliance/ not in complete compliance) with all
SIOFA Conservation and Management Measures.
10.3. นี่คือมาตรการอนุรักษ์ และบริหารจัดการทีร่ ะบุว่าคุณไม่ ได้ ปฏิบัติตาม
10.3. This is the specific Conservation and Management Measure which you are not in compliance with.
10.4. นี่จะ (ถูก / ไม่ ถูก) พิจารณาว่ าเป็ นการละเมิดร้ ายแรง (หมายเหตุถงึ ผู้ตรวจสอบ: อ้ างตามวรรค 41 ของ CMM 2021/14)
10.4. This (is/ is not) considered to be a serious violation. (Note to inspectors: refer to paragraph 41 of CMM 2021/14)
10.5. ผม/ดิฉันกาลังถ่ายภาพสิ่งนี้เพือ่ บันทึก (เป็ นเอกสารยืนยัน) การละเมิดนั้น ๆ
10.5. I am photographing this item to document the violation.
10.6. ท่านอาจกล่ าวสรุปในรายงานส่ วนนี้กไ็ ด้ (ส่ วนที่ 6 ดี ของรายงานการขึ้นเรือและตรวจสอบ) โดยไม่ มีการบังคับ
10.6. You may make a statement here (Section 6d of the boarding and inspection report) but you are not obliged to do so.
10.7. ท่านอาจเลือกทีจ่ ะลงนามในรายงานการขึ้นและตรวจสอบเรือ (ในส่ วนที่ 7 ของรายงาน) เพือ่ รับทราบว่ าได้ ทา
การตรวจสอบเรือเสร็จแล้ ว
10.7. You may choose to sign the boarding and inspection report (section 7 of the report) to acknowledge the
inspection was completed.
10.8. การลงนามของท่านไม่ ถอื เป็ นการยอมรับส่ วนใดส่ วนหนึ่งของเนื้อหาในรายงาน
10.8. Your signature does not necessarily constitute acceptance of any part of the contents of the report.
10.9. โปรดสาเนา สแกน หรือถ่ายภาพรายงานชั่วคราวการขึ้นและตรวจสอบเรือเพือ่ เก็บเป็ นหลักฐานของท่าน
10.9. Please photocopy, scan or photograph the interim boarding and inspection report for your records.
10.10. นี่คือสาเนารายงานชั่วคราวการขึ้นและตรวจสอบเรื อของท่าน
10.10. This is your copy of the interim boarding and inspection report.
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10.11. รายงานการขึ้นและตรวจสอบเรือจะถูกส่ ง (เสนอ) ให้ หน่ วยงานผู้มีอานาจของเรื อประมงด้ วย
10.11. The boarding and inspection report will be provided to the Authorities of this vessel.
10.12. ท่านเข้ าใจรายงานทีอ่ ่ านทัง้ หมดหรือไม่ ?
10.12. Have you understood all you have read?
10.13. เราได้ ทาการตรวจสอบเรือของท่านเสร็จสิ้นแล้ ว
10.13. We have completed the inspection of your vessel.
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