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Fifty-third Meeting of the Council 

Southeast Asian Fisheries Development Center 

SEAFDEC Secretariat  
27-28 April and 11 May 2021 (virtual meeting)  

WP09.2 

 (updated20April) 

 

COLLABORATIVE ARRANGEMENTS BETWEEN SEAFDEC  

AND OTHER ORGANIZATIONS  

 

  

I. COLLABORATIVE ARRANGEMENTS SIGNED BY SEAFDEC 

 

During the period after the 52nd Council Meeting until the 53rd Council Meeting, SEAFDEC established 

collaborative arrangements with other organizations as follows: 

  

1) Intergovernmental Organization for Marketing Information and Technical Advisory Services 

for Fishery Products in the Asia and Pacific Region (INFOFISH) 

 

On 11 September 2020, SEAFDEC signed a “Memorandum of Understanding (MOU) between the 

Intergovernmental Organization for Marketing Information and Technical Advisory Services for 

Fishery Products in the Asia and Pacific Region (INFOFISH) and SEAFDEC” (Annex 1). The 

scopes of cooperation include: 1) Exchange of information including publications, subscriptions and 

library materials; 2) Joint research and capacity building activities of mutual interest as agreed by the 

Parties; 3) Participation of their respective officers and those of the Member Countries in technical 

trainings organized by either Party, as relevant and appropriate, and agreed by the Parties; and 4) Other 

activities or form of cooperation as may be mutually determined by the duly authorized representatives 

of the Parties. The MOU is effective starting from the signing date for a period of five years.  

 

2) United States Department of Interior (US-DOI) 

 

On 9 November 2020, SEAFDEC signed with the United States Department of Interior (US-DOI)  the 

“Amendment 2 to Annex 2 to the Memorandum of Understanding (MOU) between the United 

States Department of Interior (US-DOI) and SEAFDEC Concerning Implementing the Lower 

Mekong Fish Passage Initiative in Cambodia, Thailand, and Vietnam” (Annex 2) The Original 

Annex 2 was signed in July 2018, with specific objectives to: 1) Coordinate field fish passage barrier 

inventories in Cambodia, Thailand, and Viet Nam; 2) Design and construct one demonstration fish pass 

in Cambodia, one demonstration fish pass in Thailand, and one demonstration fish pass in Viet Nam; and 

3) Sustain the Project administration and coordination. This Annex was amended once in February 2020 

to extend the project period until 30 September 2021. Under the new Amendment 2 of the Annex, the 

project objective would be expanded to include “Design and Construct Three (3) Additional 

Demonstration Fish Passes in Cambodia” with additional budget of $277,500 within its existing 

timeframe. 

 

3) United Nations Environmental Program (UNEP) 

 

On 30 December 2020, SEAFDEC signed with the United Nations Environmental Program (UNEP) the 

“Amendment No. 1 of the Project Cooperation Agreement (PCA) to extend the duration of the 

Project Establishment and Operation of a Regional System of Fisheries Refugia in the South China 

Sea and Gulf of Thailand” (Annex 3). Supported by Global Environmental Facilities (GEF) through 

the UNEP, the Project focuses on establishing a regional system of fisheries refugia by expanding the 

network of fisheries refugia in the South China Sea and Gulf of Thailand for improved management of 

fisheries and critical marine habitats, with Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, and 

Viet Nam as participating countries. The original duration of the Project was from March 2016 to 

December 2020. However, considering that several activities scheduled in 2020 had to be postponed due 

to the COVID-19 situation, this Project would be extended until 30 June 2023, with no additional cost. 
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Under this extension, the technical closure of the Project would be by 31 December 2022, and financial 

closure by 30 June 2023. 

 

4) Faculty of Fisheries Science, Hokkaido University (FFS-HU), Japan 

 

On 26 January 2021, SEAFDEC signed with the Faculty of Fisheries Science, Hokkaido University, 

Japan (FFS-HU) the “Extension of Arrangement for Scientific, Educational, and Technical 

Cooperation between SEAFDEC and the Faculty of Fisheries Science, Hokkaido University, 

Japan” (Annex 4). Under this Extension of Arrangement, SEAFDEC and FFS-HU agreed to pursue 

forms of cooperation, namely: 1) Collaboration of staff members and students for research, symposia, 

and other academic pursuits; 2) Collaboration and exchange of staff members and students for education, 

training, extension, and research; and 3) Exchange of data, documentation, and research materials in the 

field of mutual interests. The MOU is effective starting from the signing date for a period of five years.  

 

5) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO): LOA between FAO and 

SEAFDEC for provision of “Survey to Estimate Levels of Abandoned, Lost or Otherwise 

Discarded Fishing Gear in Thailand, Gillnet and Trap Fisheries”  

 

On 2 April 2021, SEAFDEC Training Department (TD) signed with FAO a “Letter of Agreement 

(LOA) between FAO and SEAFDEC for provision of ‘Survey to Estimate Levels of Abandoned, 

Lost or Otherwise Discarded Fishing Gear in Thailand, Gillnet and Trap Fisheries’” (Annex 5). 

Under this LOA, FAO would provide to SEAFDEC a total amount of fund not exceeding USD 18,249 

for the implementation of activities; and the duration of this LOA is from date of signing the LOA to 30 

November 2021. Through this LOA, it is envisaged that besides the expected output of data collection 

and production of a national report on gillnet and trap losses in Thailand, the activities would also come 

up with recommendations for improvement of the FAO Fishing Gear Loss Questionnaires and associated 

User’s Manuals designed for gillnet and trap fisheries. Furthermore, the activities would also provide 

benefit for SEAFDEC in harmonizing the ALDFG surveys to be undertaken by SEAFDEC and the 

Member Countries in the future with the study framework of FAO.  

 

6) FAO: Amendment to the LOA between FAO and SEAFDEC for “Provision of Gender 

Dimension in the Value Chain of Small-scale Fisheries and Aquaculture in Southeast Asia” 

 

On 9 April 2021, SEAFDEC Training Department (TD) signed with FAO an “Amendment to the LOA 

between FAO and SEAFDEC for ‘Provision of Gender Dimension in the Value Chain of Small-

scale Fisheries and Aquaculture in Southeast Asia’” (Annex 6) The original “LOA between FAO and 

SEAFDEC for Provision of Gender Dimension in the Value Chain of Small-scale Fisheries and 

Aquaculture in Southeast Asia” (Annex 7) was signed in February 2020 for FAO to provide fund 

amounting 98,000 USD to SEAFDEC Training Department (TD) to implement the Project entitled 

“Gender Dimension in the Value Chain of Small-scale Fisheries and Aquaculture in Southeast Asia,” in 

four countries, with the aim at enhancing the capacity of the countries’ staff involved in fisheries 

management and development programs and projects to enable them to integrate gender aspects in the 

program/project cycle. The original duration of this project was from 1 January 2020 to 30 June 2021; 

however, it could be anticipated that the activities could not be completed within the timeline due to the 

COVID-2019 situation. Through signing of Amendment to the LOA, this Project would therefore be 

extended until 31 December 2022 with revision of workplan, timeframe and budget lines; while the total 

budget remains the same.     

 

7) FAO: LOA for between FAO and SEAFDEC for provision of “An assessment of the 

sustainability of currently used fishing technologies and operations in Thailand and options for 

innovation and improvements” 

 

On 20 April 2021, SEAFDEC Training Department (TD) signed with FAO a “Letter of Agreement 

(LOA) between FAO and SEAFDEC for ‘An assessment of the sustainability of currently used 

fishing technologies and operations in Thailand and options for innovation and improvements’” 
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(Annex 8). Under this LOA, FAO would provide to SEAFDEC a total amount of fund not exceeding 

USD 13,500 for the implementation of activities; and the duration of this LOA is tentatively from 21 

March 2021 (or date of signing the LOA) until 15 July 2021. Through this LOA, it is envisaged that 

SEAFDEC will carry out a desk review to come up with a draft assessment report on the sustainability of 

currently used fishing technologies and operations in Thailand and options for innovation and 

improvements, and organize a stakeholder meeting to discuss (and agree on) the fisheries innovation 

options in Thailand, costs and benefits and expected social, economic and environmental returns. As a 

result, SEAFDEC will also come up with a final assessment report on the sustainability of fishing 

technologies and operations in Thailand and options for innovation and improvements. 

 

II. COLLABORATIVE ARRANGEMENTS UNDER SIGNING PROCESS 

 

SEAFDEC is under the process of concluding/signing arrangements with other organizations, namely: 

 

1) Department of Marine and Coastal Resources (DMCR), Thailand 

  

SEAFDEC is under the process of signing a “Memorandum of Understanding between the  Department 

of Marine and Coastal Resources (DMCR), Thailand and SEAFDEC” (Annex 9) with the objective of 

enhancing cooperation between the DMRC and Training Department (TD) in: 1) Conducting research 

study and technical development on fishing gears with impacts on marine and coastal resources, 

including distribution and impacts from marine debris and microplastics; 2 Sharing of knowledge on 

classification of marine debris from fishing activities; 3) Conducting research on marine debris and 

microplastic distribution in the marine environment and endangered/threatened  species; and 4)  

Research and development of fishing gears to minimize their impacts on endangered/threatened  species. 

This MOU will be effective for a period of 5 years from the date of signing. 

 

(Note: DMCR is government agency of Thailand which is the host country of TD, and signing of the 

agreement does not require prior approval of the Council) 

 

III. REQUIRED CONSIDERTION BY THE COUNCIL 

 

The Council is requested to take note of the establishment of collaborative arrangements between 

SEAFDEC and other organizations, namely:  

1) INFOFISH: Memorandum of Understanding between INFOFISH and SEAFDEC 

2) UNEP: Amendment No. 1 to the Project Cooperation Agreement (PCA) between SEAFDEC and 

UNEP on the “Establishment and Operation of a Regional System of Fisheries Refugia in the South 

China Sea and Gulf of Thailand” 

3) US-DOI: Amendment 2 to Annex 2 to the MOU between the US-DOI and SEAFDEC Concerning 

Implementing the Lower Mekong Fish Passage Initiative in Cambodia, Thailand, and Vietnam 

4) Hokkaido University: Extension of Arrangement for Scientific, Educational, and Technical 

Cooperation between SEAFDEC and the Faculty of Fisheries Science, Hokkaido University, Japan 

5) FAO: LOA between FAO and SEAFDEC for provision of “Survey to Estimate Levels of 

Abandoned, Lost or Otherwise Discarded Fishing Gear in Thailand Gillnet and Trap Fisheries”   

6) FAO: Amendment to the LOA between FAO and SEAFDEC for “Provision of Gender Dimension 

in the Value Chain of Small-scale Fisheries and Aquaculture in Southeast Asia” 

7) FAO: LOA for between FAO and SEAFDEC for provision of “An assessment of the sustainability 

of currently used fishing technologies and operations in Thailand and options for innovation and 

improvements”  

 

The Council is requested to take note of the collaborative arrangement between SEAFDEC and other 

organizations, which are still under concluding/signing process: 

1) DMCR, Thailand: Memorandum of Understanding between the  Department of Marine and Coastal 

Resources (DMCR), Thailand and SEAFDEC 
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ร่าง 
บันทึกความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการ 

ระหว่าง 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

    และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Southeast Asian Fisheries Development Center: SEAFDEC) 

          

  บัน ทึกความเข้าใจในความ ร่วมมือฉบับ น้ีทำข้ึน เม่ือ วัน ท่ี  xxx ๒๕๖๔  ณ  อาคาร                    

รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐  พรรษา ๕  ธันวาคม ๒๕๕๐  ถนนแจ้งวัฒนะ                     

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสอง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ ระหว่าง 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง มีสำนักงานจดทะเบียน ต้ังอยู่ เลขท่ี ๑๒๐ หมู่ ๓ ช้ัน ๕ 

- ๙  อาคารรัฐประศาสน ภัก ดี  ศูน ย์ราชการเฉ ลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐                          

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสอง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ัง” ฝ่ายหน่ึง กับ 

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีฟเดค) (Southeast Asian 

Fisheries Development Center-SEAFDEC) โดยสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม (Training Department–TD) 

ต้ังอยู่บนถนนสุขสวัสด์ิ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๙๐ ต่อไปน้ีจะ

เรียกว่า “ซีฟเดค” อีกฝ่ายหน่ึง  

โดยท้ังสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกความเข้าใจ ดังมีข้อความต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังมีภารกิจ ศึกษา วิจัย พัฒนา อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ัง รวมถึงพืชและสัตว์ทะเลท่ีหายากและใกล้สูญพันธ์ุ โดยในปัจจุบันทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ังมีสภาวะเส่ือมโทรมลงอย่างรวดเร็วซ่ึงมีสาเหตุจากหลายปัจจัย ขยะทะเล โดยเฉพาะขยะทะเลประเภท

เคร่ืองมือประมงเป็นหน่ึงในปัจจัยท่ีสำคัญท่ีส่งผลกระทบทำให้เกิดการตายของสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญ

พันธ์ุ อีกท้ังก่อให้เกิดสัตว์น้ำพลอยจับได้ (Bycatch) จากการทำประมง เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทำให้เกิดการสูญเสีย

ทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลเป็นจำนวนมาก  

ซีฟเดค ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม เป็น

หน่วยงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ด้านเคร่ืองมือประมง และการคัดเลือกการจับตามชนิด

และขนาดของสัตว์น้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีการประมงให้เจริญก้าวหน้าและทำให้เกิด

การทำประมงอย่างย่ังยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังน้ัน การบูรณาการองค์ความรู้ของท้ังสององค์กร 

เพ่ือร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนางานวิชาการ จึงจะเป็นประโยชน์ต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังต่อไปใน

อนาคต 
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ร่าง 
ข้อ ๒. วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ 

 ๒.๑ เพ่ือประสานความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการ ด้านเคร่ืองมือประมงท่ีมี

ผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รวมถึงการแพร่กระจายและผลกระทบ                  จากขยะ

ทะเลและไมโครพลาสติก 

 ๒.๒ เพ่ือประสานความร่วมมือ แลกเปล่ียนองค์ความรู้เร่ืองการจำแนกประเภทของ ขยะ

ทะเลท่ีมาจากกิจกรรมประมง  

 ๒.๓ เพ่ือประสานความร่วมมือ ด้านการวิจัยขยะทะเล ไมโครพลาสติกท่ีแพร่กระจาย อยู่ใน

ทะเล และสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธ์ุ 

๒ .๔  เ พ่ื อ ป ระ ส าน ค ว าม ร่ ว ม มื อ ด้ าน ก า ร วิ จั ย ก า ร พั ฒ น า เค ร่ื อ ง มื อ ป ระ ม ง                               

เพ่ือลดผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธ์ุ 

ข้อ ๓. ขอบเขตความร่วมมือ  

๓ .๑  การร่วมมือในการดำเนินงาน  แลกเป ล่ียนความรู้ ประสบการณ์  และข้อมูล                  

ทางวิชาการ พร้อมท้ัง ให้การสนับสนุนด้านคำปรึกษา ด้านวิชาการหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

๓ .๒  ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม  โครงการอ่ืน  ๆ  ตามท่ีกรมทรัพยากร                 

ทางทะเลและชายฝ่ังและซีฟเดคเห็นสมควร 

ข้อ ๔. ระยะเวลา 

บันทึกความเข้าใจน้ีมีกำหนดระยะเวลา ๕ ปี นับต้ังแต่วันท่ีลงนามในบันทึกความเข้าใจ   

เป็นต้นไป และหากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงประสงค์จะยุติความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจฉบับน้ี สามารถกระทำได้ 

โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้า โดยไม่น้อยกว่า ๓ เดือน 

บันทึกความเข้าใจฉบับน้ี ทำเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังและซีฟเดค ได้อ่านและเข้าใจข้อความท้ังหมดในบันทึกความเข้าใจฉบับน้ีแล้ว 

และเห็นตรงตามเจตนารมณ์ของท้ังสองฝ่าย จึงได้ลงลายมือช่ือและตราประทับไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้า

พยาน และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังและซีฟเดค ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ 

 

ลงนาม............................................................... ลงนาม............................................................... 

(นายโสภณ ทองดี) (นางมาลินี สมิทธ์ิฤทธี) 

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมง 

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้อำนวยการ

สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม 

 

ลงนาม......................................................พยาน 

 

ลงนาม......................................................พยาน 

(นางสุมนา ขจรวัฒนากุล) (นายศักด์ิชาย อานุภาพบุญ) 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ัง 

หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาการประมง

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม 

 




