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ASEAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON COOPERATION RELATING TO MARINE CASUALTY AND MARINE INCIDENT SAFETY INVESTIGATIONS๑ 

(***ขอมลูอยางไมเปนทางการ) 

พันธกรณ ี

(ระบุขอและสาระสําคัญ) 
ไมแกกฎหมาย แกกฎหมาย 

รายละเอียด 

(ระบุมาตราและสาระสําคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่

ตองแกไข) 

หมายเหตุ 

ARTICLE 1 OBJECTIVES 

The Participating Parties, subject to the 

terms of this Memorandum of Understanding and 

the extent permitted by the applicable national 

laws, rules, regulations and national policies from 

time to time in force in each Participating Party, 

aim to cooperate in the conduct of marine 

casualty or marine incident safety investigations 

in the ASEAN region 

  วัตถุประสงค 

ภ า คี ที่ เข า ร ว ม ใน บั น ทึ ก ค ว า ม เข า ใ จ น้ี             

แ ล ะ ใน ข อ บ เข ต ที่ ได รั บ อ นุ ญ าต โด ย ก ฎ ห ม าย              

กฎ ระเบียบขอบังคับ และนโยบายแหงชาติ ท่ีมีผล       

ใชบังคับของแตละภาคีที่เขารวม เพ่ือรวมมือกันในการ

ดํ า เนิ น งาน ด าน ก าร ส อ บ ส วน อุ บั ติ ภั ย ท า ง นํ้ า    

และการสอบสวนความปลอดภัยจากอุบัติการณทางนํ้า

ในภูมิภาคอาเซียน 

บันทึกความเขาใจนี้เปนการตกลงรวมกันในเชิง

นโยบาย ซึ่งกรณีดังกลาวไมตองแกกฎหมาย เนื่องจาก

บันทึกความเขาใจน้ี กําหนดใหการดําเนินกิจกรรม  

ความรวมมือตาง ๆ อยูในขอบเขตของกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายของประเทศไทยซึ่งเปน

ภาคี และประเทศสามารถดําเนินการในทางบริหารได 

ภายใตบทบัญญัติกฎหมายท่ีมีอยู ไดแก 

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 

๒๔๕๖ 

พระราชบัญญัติปองกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒

ป ร ะ เท ศ ไท ย เป น

สมาชิกขององค การทาง

ท ะ เล ร ะห ว า งป ร ะ เท ศ      

(ซึ่ งมีผลใชบั งคับในเดือน

มกราคม  พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๓ ) 

บันทึกความเขาใจนี้จะสง 

ผลดี ในด านความพรอม    

ในการปฏิบัติตามพันธกรณี      

ข อ งป ระ ม วล ข อ บั งคั บ      

ว า ด ว ย ม า ต ร ฐ า น       

ระหวางประเทศและวิธีการ   

ที่ พึ งป ฏิ บั ติ สํ าห รั บก าร

สอบสวนความปลอดภัย          

ในอุบัติภัยหรืออุบัติการณ

ท า ง น้ํ า ข อ ง อ ง ค ก า ร     

ทางทะเลระหวางประเทศ 

( IMO) ไ ด อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

                                                           
๑ http://agreement.asean.org/media/download/20140119015939.pdf 
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และกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๒) กฎกระทรวง (พ.ศ. 

๒๕๒๔) และกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตาม

ความแหงพระราชบัญญัติดังกลาว 

พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

กฎกระทรวง แบ งสวนราชการกรมเจาท า 

กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ARTICLE 2 AREAS OF COOPERATION 

To the extent permitted by its applicable 

national laws, regulations and policies: 

1. Each Participating Party may offer 

assistance and the use of its marine safety 

investigation manpower, facilities and equipment 

to other Participating Parties as it deems 

appropriate and as resources permit to the 

extent practicable. 

2. Each Participating Party may invite the 

other Participating Parties' marine safety 

investigators to participate or assist in its marine 

safety investigation processes. 

3. The Participating Party may undertake 

appropriate steps, subject to the availability of 

resources, to positively consider all requests for 

assistance from another Participating Party. 

4. Each Participating Party may invite the 

  ขอบเขตความรวมมือ  

ภายใตขอบเขตท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมาย 

ระเบียบขอบังคับ และนโยบายแหงชาติ แตละภาค ี     

ที่เขารวม อาจดําเนินการดังตอไปนี ้

๑. เสนอการใหความชวยเหลือและการใชกําลังคน

ในการสอบสวนความปลอดภัยทางน้ํ า สิ่ งอํานวย      

ความสะดวก และอุปกรณของตนตอภาคีอื่นที่เขารวม 

ตามท่ีเห็นสมควร และตามท่ีทรัพยากรจะเอ้ืออํานวย   

ในขอบเขตที่เปนไปได 

๒. เชิญผูสอบสวนความปลอดภัยทางนํ้าของภาคี

อ่ืน ท่ี เข ารวม เพ่ือเข ารวมหรือให ความช วยเหลือ         

ในกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยทางน้ําของตน 

๓. ดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสม ตามสภาพ

ความพรอมของทรัพยากร เพ่ือพิจารณาคํารองขอ    

ความชวยเหลือทั้งหมดที่ไดรับจากภาคีอ่ืนที่เขารวม  

๔. เชิญผูสอบสวนความปลอดภัยทางนํ้าของภาคี

อ่ืนที่เขารวม เพื่อเขารวมหลักสูตรและการฝกอบรม   

การสอบสวนความปลอดทางนํ้าทั่วไปและเฉพาะทาง 

 “กรมการขนส งท างนํ้ า   

และพาณิชยนาวี” เปลี่ยน

ชื่อเปน “กรมเจาทา” ตาม   

พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยน

ชื่อกรมการขนสงทางน้ํา

และพาณิชยนาวีเปนกรม

เจาทา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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other Participating Parties' marine safety 

investigators to attend general and specialist 

marine safety investigation courses and undergo 

training courses which it conducts, where it 

deems appropriate and if suitable. 

5. Each Participating Party may facilitate the 

attachment of the other Participating Parties' 

marine safety investigators as observers to its 

investigations of marine casualties and marine 

incidents, with a view to enhancing the other 

Participating Parties' understanding of its marine 

safety investigation requirements and 

procedures. 

6. The Participating Parties may maintain 

regular contact with each other. Each 

Participating Party may organise visits to or 

meetings with another Participating Party or other 

Participating Parties with the aim of exchanging 

experiences, skills and technical knowledge, and 

of identifying in advance areas of possible 

assistance or cooperation, in particular the 

availability of specialised equipment, facilities 

and trained personnel in marine safety 

investigations. 

7. Each Participating Party may endeavour 

ตามที่เห็นสมควร และหากเปนการเหมาะสม  

๕ . อํานวยความสะดวกในการส งเจ าหน า ท่ี 

(attachment) ผูสอบสวนของภาคีอื่นที่เขารวมไปรวม

ปฏิบัติงานในฐานะผูสังเกตการณ ในการสอบสวน

อุบัติภัยทางน้ําและการสอบสวนความปลอดภัยจาก

อุบัติการณทางน้ําของตน ดวยมุ งตอการยกระดับ

ความเขาใจรวมกัน เก่ียวกับขอกําหนดและกระบวนการ

ในการสอบสวนความปลอดภัยทางน้ําของภาคี อ่ืน        

ที่เขารวม 

๖. ติดตอกับภาคีอ่ืนที่เขารวมเปนประจํา โดยอาจ

รวมการประชุมกับภาคีอีกฝายที่เขารวม หรือกับภาค ี 

อ่ืน  ๆ ที่ เข ารวม ดวยวัตถุประสงค ในแลกเปลี่ยน

ป ร ะ ส บ ก ารณ  ทั ก ษ ะ แ ล ะ ค ว าม รู ท า ง เท ค นิ ค             

และการกําหนดการใหความชวยเหลือหรือความรวมมือ

ที่ เปนไปได ท่ี พัฒนาไปขางหนา โดยเฉพาะสภาพ      

ความพรอมของอุปกรณพิเศษ ตลอดจนเครื่องอํานวย

ความสะดวก และบุ คลากรที่ ผ านการฝกอบรม         

การสอบสวนความปลอดภัยทางน้ํา 

๗. พยายามแบงปนขอมูลเกี่ยวกับการสอบสวน

ความปลอดภัยทางนํ้าที่ตนไดดําเนินการแลวซึ่งเก่ียวโยง

กับภาคีอีกฝายที่เขารวม และซึ่งภาคีอื่น ๆ ท่ีเขารวม     

มีสวนไดสวนเสียแจงชัด ทั้งนี้ เมื่อมีความจําเปนหรือ

ปรารถนาที่จะทําเชนนั้นเพ่ือความปลอดภัยในการขนสง 

๘. รองขอความชวยเหลือทางเทคนิคจากภาคีอื่น 

ที่ เข า ร วม  เ พ่ื อ พั ฒ น าค วาม ส าม ารถ ใน องค ก ร           
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to share with the other Participating Parties 

relevant information about a marine safety 

investigation which it has conducted and in 

which the other Participating Parties have 

expressed an interest, where it is necessary or 

desirable to do so for transport safety purposes. 

8. A Participating Party may also request 

from another Participating Party technical 

assistance for capacity building in the 

organisation of a marine safety investigation, 

drafting of a marine safety investigation report, 

crisis management and communications. 

9. The Participating Parties may, where 

possible and by mutual agreement, develop 

additional areas of cooperation in marine safety 

investigations. 

10. Where there are important lessons to 

be learned in the conduct of marine safety 

investigations into marine casualties and marine 

incidents, and it is necessary or desirable to 

share the same for transport safety purposes, full 

marine safety investigation reports may be 

provided by the relevant Participating Party to 

other Participating Parties who have expressed 

an interest. 

การสอบสวนความปลอดภัยทางนํ้า การเขียนรายงาน   

การสอบสวนความปลอดภัยทางน้ํา ตลอดจนการจัดการ

วิกฤตการณ และการติดตอสื่อสาร  

๙. พัฒนาขอบเขตความรวมมือในการสอบสวน

ความปลอดภัยทางนํ้า ทั้ งนี้  หากเปนไปไดและโดย    

ความตกลงรวมกัน 

๑๐. ภาคีที่เขารวมที่เก่ียวของในกรณีท่ีมีบทเรียน

สําคัญที่ จําตองเรียนรู ในการดําเนินการสอบสวน       

ความปลอดภัยทางน้ําเก่ียวกับอุบัติภัยทางน้ําและ

อุบัติการณทางน้ํา อาจจัดใหมีรายงานการสอบสวน

ความปลอดภัยทางน้ําฉบับเต็มตอภาคีอื่นที่ เขารวม     

ซึ่งมีสวนไดสวนเสียแจงชัด ทั้งน้ี เมื่อมีความจําเปนและ

ปรารถนาท่ีจะแบงปน เพ่ือความปลอดภัยในการขนสง

ในทําทองเดียวกัน 

ซึ่งกรณีดังกลาวไมตองแกกฎหมาย เนื่องจาก    

การดําเนินกิจกรรมความรวมมือ นอกจากจะอยูใน

ขอบ เขต ขอ งกฎห มาย  กฎ  ระ เบี ยบ  ข อ บั งคั บ           

และนโยบายของประเทศไทยแลว ขอนี้ยังกําหนดใหภาคี 

“อาจ” ดําเนินการได หากเห็นวากรณีมีความจําเปน

และมีความพรอม และเนื่องจากประเทศไทยเปนสมาชิก

ขององคการทางทะเลระหวางประเทศ กรณีจึงสามารถ

ดําเนินการในทางบริหารได ทั้งนี้เปนอํานาจหนาที่ของ

กระทรวงคมนาคม  ใน เรื่ อ งเ ก่ี ย ว กับการขนส ง          

การวางแผนจราจร และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ดานการคมนาคม ตลอดจนราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมาย
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กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงฯ หรือสวน

ราชการท่ีสังกัดกระทรวงฯ ตามมาตรา ๒๐ และมาตรา 

๒๑ แหงพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง 

กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งไดแก กรมเจาทา สังกัดกระทรวง

คมนาคม ซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวง แบงสวน

ราชการกรมเจาทา กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ขอ ๒ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอ ๒ (๕) คือ รวมมือและ

ประสานงานกับองคการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งใน

ประเทศและตางประเทศในดานการขนสงทางนํ้า      

การพาณิชยนาวี  และในสวนที่ เกี่ยวกับอนุสัญญา       

และความตกลงระหวางประเทศ  

ARTICLE 3 DESIGNATED AUTHORITY 

1. The designated authority responsible for 

the implementation of this Memorandum of 

Understanding for each Participating Party is the 

competent marine safety investigation authority 

responsible for the safety investigation of marine 

casualties and marine incidents or the maritime 

authority of the respective Participating Parties 

listed in the attached ANNEX A, whichever the 

case may be. 

2. Each Participating Party undertakes to 

provide information on any change or addition to 

their designated authority in charge of marine 

safety investigations. 

  การแตงตั้งผูมีอํานาจ 

๑. ผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบสําหรับแตละภาค ี  

ที่เขารวม ที่ไดรับแตงตั้งในการดําเนินการตามบันทึก

ความเขาใจนี้ คือ ผูท่ีมีอํานาจสอบสวนความปลอดภัย

ทางน้ําที่ รับผิดชอบสําหรับการส อบ ส วน อุบ ัต ิภ ัย     

ท า งน้ํ า แ ล ะก า รส อบ ส วน ค วาม ป ล อ ด ภ ัย จ าก

อุบัติการณทางนํ้า หรือผูมีอํานาจสอบสวนทางทะเล

ของแตละภาคี ท่ี เขารวมที่ ระบุ ไวในภาคผนวก เอ     

แลวแตกรณี  

๒. แตละภาคีท่ีเขารวม ตองจัดใหมีขอมูลเก่ียวกับ

ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ และขอมูลเพิ่มเติมในความ

เปลี่ยนแปลงในการสอบสวนความปลอดภัยทางน้ํา      

ตอผูสอบสวนที่ไดรับการแตงตั้ง 

ซึ่งกรณีดังกลาวไมตองแกกฎหมาย เนื่องจาก
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สามารถดําเนินการในทางบริหารได  

ARTICLE 4 CONFIDENTIALITY 

1. Each Participating Party shall undertake 

to observe the confidentiality and secrecy of 

documents, information and other data received 

or supplied to the other Participating Party or 

Participating Parties during the period of the 

implementation of this Memorandum of 

Understanding or any other arrangements made 

pursuant to this Memorandum of Understanding. 

2. The Participating Parties decide that the 

provisions of this Article shall continue to be 

binding between the Participating Parties, 

notwithstanding the termination of this 

Memorandum of Understanding. 

  

 

 

การรักษาความลับ 

๑. แตละภาคีที่ เขารวมจะตองรักษาความลับ    

และเก็บเอกสาร ขอมูลขาวสาร และขอมูลอื่น ๆ ที่ไดรับ

หรือขอมูล ท่ีจัดเตรียมใหกับภาคี อีกฝายท่ีเขารวม      

หรือภาคีอ่ืน ๆ ท่ีเขารวม ในระหวางชวงระยะเวลา     

ข อ งก าร ดํ า เนิ น ก าร ต าม บั น ทึ ก ค ว าม เข า ใจ นี ้           

หรือความตกลงอื่นใดที่จัดทําขึ้นเพ่ือเปนการดําเนินงาน

ตามบันทึกความเขาใจนี้  

๒. ภาคีที่เขารวมตกลงวาบทบัญญัติขอนี้จะยังคง   

มีผลผูกพันระหวางภาคีที่เขารวม โดยไมคํานึงถึงการยุติ

หรือสิ้นสุดลงของบันทึกความเขาใจนี ้

ซึงกรณีดังกลาวไมตองแกกฎหมาย เนื่องจาก

สามารถดําเนินการในทางบริหารได 

 

ARTICLE 5 NON LIABILITY 

1. Each Participating Party shall ensure that 

it will not, under any circumstances, make any 

demands of, or any claims against, the other 

Participating Party or Participating Parties for any 

matter or matters arising or resulting from any 

assistance which the latter Participating Party or 

Participating Parties has or have rendered to it 

under this Memorandum of Understanding. 

2. The former Participating Party shall also 

  การไมตองรับผดิ 

๑ . แ ต ล ะ ภ า คี ที่ เข า ร ว ม ต อ ง รั บ ร อ ง ว า               

จะไมเรียกรองใด ๆ ตอภาคีอีกฝายที่เขารวม หรือภาคี

อ่ืน ๆ ที่เขารวมสําหรับสิ่งท่ีเกิดข้ึนหรือเกิดจากการให

ความชวยเหลือใด ๆ ซึ่งภาคีที่เขารวมในภายหลังไดจัด

ใหภายใตบันทึกความเขาใจนี ้ 

๒ . ภ าคีที่ เข าร วมก อนนี้ ต อ งรับ รองวาภาค ี          

ที่เขารวมในภายหลังหรือภาคีอื่นท่ีเขารวมจะไมตอง

รับผิดชอบ สําหรับความเสียหายหรือความสูญเสีย        

ทั้งโดยตรงและโดยออม ที่ เกิดข้ึนจากการเรียกรอง     

 



๗ 

 

ensure that no liability shall be borne by the 

latter Participating Party or Participating Parties, in 

the circumstances described in paragraph 1 

above, for damages or consequential losses, 

direct or indirect, arising from any third-party 

claims against it. 

ของบุคคลที่สาม ในกรณตีามวรรค ๑ 

ซึ่งกรณีดังกลาวไมตองแกกฎหมาย เน่ืองสามารถ

ดําเนินการในทางบริหารได 

ARTICLE 6 FINANCE 

Unless otherwise decided, each 

Participating Party shall bear its own cost for the 

implementation of the matters set out in this 

Memorandum of Understanding. 

  การเงิน 

แตละภาคีท่ีเขารวมจะตองรับผิดชอบคาใชจาย

ของตนเอง สําหรับการดําเนินการในเรื่องท่ีกําหนดไวใน

บันทึกความเขาใจนี ้เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

ซึ่งกรณีดังกลาวไมตองแกกฎหมาย เนื่องจาก

สามารถดําเนินการในทางบริหารได 

 

ARTICLE 7 CONSULTATIONS 

In the ASEAN spirit of solidarity and 

cooperation, Participating Parties may consult 

each other from time to time to ensure the 

implementation of this Memorandum of 

Understanding. 

  การปรึกษาหารือ 

ในความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันและความรวมมือ

กั น ใน อ า เซี ย น  ภ าคี ที่ เข า ร วม อ าจ ป รึ ก ษ ากั น   

เปนครั้ งคราว เพ่ือความมั่ น ใจในการดํ าเนินการ       

ตามบันทึกความเขาใจนี ้

ซึ่งกรณีดังกลาวไมตองแกกฎหมาย เนื่องจาก

สามารถดําเนินการในทางบริหารได 

 

ARTICLE 8 TRAINING 

Participating Parties may, on their own or 

through the technical or financial assistance of 

the international and regional organisations, such 

as but not limited to, the International Maritime 

Organization, the United Nations Economic and 

  การฝกอบรม 

ภาคีที่เขารวมอาจเขารวมในการดําเนินโครงการ

ฝกอบรมในระดับภูมิภาคหรือการสัมมนาเพ่ือเพิ่มขีด

ความสามารถทางเทคนิคและความรูของผูมี อํานาจ

สอบสวนทางทะเลที่จะรวมในการสอบสวนอุบัติภัย   

ทางน้ําและการสอบสวนความปลอดภัยจากอุบัติการณ
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Social Commission for Asia and the Pacific 

(ESCAP), and United Nations Conference on 

Trade and Development (UNCTAD), conduct 

regional training programmes or seminars to 

enhance the technical capabilities and 

knowledge of their respective marine 

investigators who will be involved in marine 

casualty and marine incident safety 

investigations. 

ท า งน้ํ า ไ ด  ทั้ ง นี้  ไ ม ว า จ ะ เข า ร ว ม ด ว ย ต น เอ ง             

หรือโดยผานความชวยเหลือทางเทคนิคหรือทางการเงิน

ขององคการในระดับระหวางประเทศและระดับภูมิภาค 

เชนแตไมจํากัดเพียง องคการทางทะเลระหวางประเทศ 

คณะกรรมาธกิารเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ

สําหรับเอเชียและแปซิฟก (ESCAP) และการประชุม

สหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD) 

เปนตน 

ซึ่งกรณีดังกลาวไมตองแกกฎหมาย เนื่องจาก

ประเทศไทยเปนสมาชิกทั้ งขององคการทางทะเล

ระหวางประเทศ (IMO) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงสหประชาชาติสําหรับเอเชียและแปซิฟก 

(ESCAP) และเปนหนึ่งในสมาชิกกอตั้งของการประชุม

ส ห ป ระ ช าช าติ ว า ด ว ย ก าร ค า แ ล ะ ก าร พั ฒ น า 

(UNCTAD)๒  กรณีสามารถดําเนินการในทางบริหารได 

ARTICLE 9 SUSPENSION 

Each Participating Party reserves the right, 

for reasons of national security, national interest, 

public order or public health, to suspend 

temporarily, either in whole or in part, the 

implementation of this Memorandum of 

Understanding. The suspension shall take effect 

  การระงับชั่วคราว 

แตละภาคีท่ีเขารวมสงวนไวซึ่งสิทธิในการระงับ

การดําเนินการตามบันทึกความเขาใจนี้ไวช่ัวคราวไมวา

ทั้งหมดหรือแตบางสวน ดวยเหตุผลดานความมั่นคง

แห งชาติ  ประ โยชน สาธารณ ะ หรือสาธารณ สุ ข            

ซึ่งการระงับช่ัวคราวนี้จะมีผลทันทีเมื่อมีการแจงไปยัง

ภาคีอ่ืนทีเ่ขารวม ทั้งน้ี โดยผานชองทางทางการทูต 

 

                                                           
๒ ศูนยบริการขอมูลเศรษฐกิจระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ, สืบคนจาก http://www.mfa.go.th /252/16503-การประชุม

สหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา-(-UNC.html 
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immediately after notification has been given to 

the other Participating Parties through diplomatic 

channels. 

ซึ่งกรณีดังกลาวไมตองแกกฎหมาย เนื่องจาก

สามารถดําเนินการในทางบริหารได 

ARTICLE 10 REVISION, MODIFICATION AND 

AMENDMENT 

1. Any Participating Party may request in 

writing a revision, modification or amendment of 

all or any part of this Memorandum of 

Understanding. 

2. Any revision, modification or amendment 

agreed to by the Participating Parties shall be 

reduced into writing and shall form part of this 

Memorandum of Understanding. 

3. Such revision, modification or 

amendment shall come into effect on such date 

as may be determined by the Participating 

Parties. 

4. Any revision, modification or amendment 

shall not prejudice the rights and obligations 

arising from or based on this Memorandum of 

Understanding before or up to the date of such 

revision, modification or amendment. 

  การปรับปรุง การแกไข และการเพิ่มเติม 

๑. ภาคีที่ เข ารวมใด ๆ อาจรองขอให มี การ

ปรับปรุง แกไข หรือเพิ่มเติมบันทึกความเขาใจนี้ท้ังหมด

หรือแตบางสวนได ทั้งน้ี โดยทําเปนลายลักษณอักษร 

๒. การปรับปรุง การแกไข หรือการเพ่ิมเติมใด ๆ 

ที่ ไดตกลงเห็นชอบโดยภาคีที่ เขารวมจะตองทําเปน     

ลายลักษณ อักษรและให เปนส วนห น่ึงของบันทึ ก     

ความเขาใจนี ้

๓. การปรับปรุง การแกไข และการเพ่ิมเติมเหลานี ้

จะมีผลใชบังคับในวนัที่กําหนดไวโดยภาคีที่เขารวม 

๔. การปรับปรุง การแกไข และการเพ่ิมเติมใด ๆ 

เหลาน้ี จะไมกระทบตอสิทธิและพันธกรณี ท่ีเกิดข้ึน   

หรือเกิดจากบันทึกความเขาใจนี้กอนหรือจนถึงวันท่ีมี

การปรับปรุง แกไข หรือเพิ่มเติมดังกลาว  

ซึ่งกรณีดังกลาวไมตองแกไขกฎหมาย เน่ืองจาก

สามารถดําเนินการในทางบริหารได  

 

ARTICLE 11 SETTLEMENT OF DISPUTES 

Any difference or dispute between the 

Participating Parties concerning the interpretation, 

  การระงับขอพพิาท 

ความแตกตางหรือขอพิพาทระหวางภาคีที่เขารวม

เกี่ยวกับการตีความ การดําเนินการ หรือการปฏิบัติตาม
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implementation, and/or application of any of the 

provisions of this Memorandum of Understanding 

shall be settled amicably, through mutual 

consultation or negotiations between the 

Participating Parties through diplomatic channels, 

without reference to any third party or 

international tribunal. 

บั น ทึ กค วาม เข า ใจนี้  จ ะต อ งระ งับ ล ง โด ยผ าน           

การปรึกษาหารือรวมกัน หรือการเจรจากันระหวางภาคี

ที่เขารวมผานชองทางทางการทูต และปราศจากการ

อางอิงถึงบุคคลที่สามหรือศาลระหวางประเทศใด ๆ  

ซึ่งกรณีดังกลาวไมตองแกไขกฎหมาย เน่ืองจาก

สามารถดําเนินการในทางยริหารได 

ARTICLE 12 COMMENCEMENT, DURATION AND 

WITHDRAWAL 

1. This Memorandum of Understanding 

shall come into effect upon signature by all 

Participating Parties. 

2. A Participating Party shall notify its 

intention to withdraw from this Memorandum of 

Understanding by giving three months' notice in 

writing to the ASEAN Secretariat. In the event of a 

withdrawal by a Participating Party, the 

Participating Parties will provide for the 

continuance of any arrangement entered into 

under this Memorandum of Understanding but 

not fully performed prior to the withdrawal of 

that Participating Party. 

  การเร่ิมตน ชวงระยะเวลา และการถอนตวั 

๑. บันทึกความเขาใจนี้ จะมีผลใชบั งคับเมื่ อ         

ไดมีการลงนามของภาคีท่ีเขารวมท้ังหมด  

๒. ภาคี ท่ีเขารวมอาจถอนตัวออกจากบันทึก    

ค ว า ม เข า ใจ นี้ ไ ด โด ย ก า ร แ จ ง ค ว าม ป ร ะ ส งค              

เปนลายลักษณอักษรไปยังสํานักเลขาธิการอาเซียน

ลวงหนาเปนเวลาสามเดือน  ในกรณีการถอนตัวโดยภาคี

ที่ เข ารวมหนึ่ ง ภาคี อ่ืนที่ เข ารวมจะดําเนินการให

ขอตกลงใด ๆ ที่ทําขึ้นภายใตบันทึกความเขาใจฉบับนี ้   

กอนมีการถอนตัวของภาคีเชนวานั้น ซึ่งไมไดดําเนินการ

อยางเต็มที่ ใหดําเนินการตอเนื่องตอไป  

ซึ่งกรณีดังกลาวไมตองแกไขกฎหมาย เน่ืองจาก

ส าม ารถ ดํ า เนิ น ก าร ใน ท างบ ริห าร ได  ต าม ม ติ

คณะรัฐมนตรี วันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  

บันทึกความเขาใจน้ีมี

ผลใชบังคับแลว เมื่อวันที่ 

๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒๓ 

ประเทศไทยไดลงนาม

บั น ทึ ก ค ว า ม เ ข า ใ จ นี ้      

โดยหัวหนาคณะเจาหนาที่

อ า วุ โ ส ด า น ก า ร ข น ส ง

อาเซียน (STOM Leader) 

ของประเทศไทย 

                                                           
๓ http://agreement.asean.org/agreement/detail/82.html 

 


