MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON ASEAN SEA TURTLE CONSERVATION AND PROTECTION๑ ***ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ
รายละเอียด
พันธกรณี
ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย
(ระบุมาตราและสาระสาคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่
หมายเหตุ
(ระบุข้อและสาระสาคัญ)
ต้องแก้ไข)
ARTICLE I DEFINITIONS
คาจากัดความ
✓
For the purposes of this Memorandum of
“เต่ า ทะเล” หมายถึ ง เต่ าทะเลสายพั น ธุ์ ต่ า ง ๆ
Understanding (hereinafter referred to as
ดั งนี้ เต่ า มะเฟื อ ง เต่ า ตนุ เต่ า กระ เต่ า หญ้ า หรื อ เต่ า
“MOU”): “Sea turtle” means any of the species
สังกะสี เต่าหัวค้อน และเต่าหลังแบน
as follows: Leatherback Turtle (Dermochelys
“ที่อยู่อาศัยของเต่าทะเล” หมายถึง สิ่งแวดล้อ ม
coriacea) Green Turtle (Chelonia mydas)
ทั้ งทางน้้ า และทางบกทั้ งหมดที่ เต่ า ทะเลอาศั ย อยู่ ใ น
Hawksbill Turtle (Eretmochelys imbricata)
ขั้นตอนใด ๆ ของวงจรชีวิตของมัน
Olive/Pacific Ridley (Lepidochelys olivacea)
“ภาคี ” หมายถึ ง ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นที่ ไ ด้
Loggerhead (Caretta caretta) Flatback Turtle
แสดงเจตนาเข้าผูกพันตามบันทึกความเข้าใจนี้ และที่
(Natator depressa)
บันทึกความเข้าใจนี้มีผลใช้บังคับ
“Sea turtle habitats” mean all those aquatic
กรณี ดั ง กล่ า วไม่ ต้ อ งแก้ ก ฎหมาย เนื่ อ งจาก
and terrestrial environments where sea turtles
ประเทศไทยมี ม าตรการทางกฎหมายและมาตรการ
live at any stage of their life cycles,
ทางบริหารที่สามารถรองรับพันธกรณีได้ ดังนี้
“Parties” means ASEAN countries which
๑. พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
have consented to be bound by this MOU and in
๒. พระราชบั ญ ญั ติส งวนและคุ้ ม ครองสั ตว์ป่ า
which this MOU is in force.
พ.ศ. ๒๕๓๕
๓. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
๔. กฎกระทรวงกาหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็น
สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ ออกตามความใน
๑

http://agreement.asean.org/media/download/20140119132533.pdf
๑
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พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
๕. พระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริม การบริห ารจั ดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
ARTICLE II OBJECTIVES
วัตถุประสงค์
✓
The objectives of the Memorandum of
บั น ทึ ก ความเข้ า ใจนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม
Understanding on ASEAN Sea Turtle Conservation
การคุ้มครอง การอนุรักษ์ การเพิ่มจ้านวน และการฟื้น
and Protection are to promote the protection,
คืนสู่สภาพปกติของจ้านวนเต่าทะเลและถิ่นที่อยู่อาศัย
conservation, replenishing and recovery of sea
ของเต่าทะเล ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และวิธีการ
turtles and of the habitats based on the best
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ดี ที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะสามารถใช้ ไ ด้
available scientific evidence, taking into account
โดยค้ า นึ ง ถึ ง ลั ก ษณะเฉพาะทางสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม
the environmental, socio-economic and cultural
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของภาคี
characteristics of the Parties.
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากประเทศ
ไทยมีมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางบริหารที่
สามารถรองรับพันธกรณีได้ ดังนี้
๑. พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยเฉพาะมาตรา ๔ ซึ่งก้าหนดวัต ถุประสงค์หลักของ
พระราชก้ า หนดนี้ กล่ า วคื อ มุ่ ง หมายเพื่ อ ... รั ก ษา
ทรัพยากรสัตว์น้าให้อยู่ในภาวะที่เป็นแหล่งอาหารของ
มนุษยชาติอย่างยั่งยืน และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้
ด้ า รงอยู่ ในสภาพที่ เหมาะสมตามแนวทาง กฎเกณฑ์
และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับนับถือในนานาประเทศ...
๒
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ภายใต้วตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ทรัพ ยากรสัต ว์น้ าเป็ น ไปตามหลัก ธรรมาภิ บาล มีก าร
รวบรวมและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งครบถ้ ว นและถู ก ต้ อ ง
(มาตรา ๔ (๑))
(๒) เป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ แ ละบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรสัตว์น้า (มาตรา ๔ (๓))
(๓) มี ก ารใช้ ห ลั ก ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ดี ที่ สุ ด
เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าน้าไปสู่การ
พัฒ นาระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
สอดคล้องกับแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
และหลั ก การป้ อ งกั น ล่ ว งหน้ า เพื่ อ รั ก ษาหรื อ ฟื้ น ฟู
ทรั พ ยากรสั ต ว์ น้ า ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ส ามารถก่ อ ให้ เกิ ด
ผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้าได้อย่างยั่งยืน (มาตรา ๔ (๕))
(๔) ส่ งเสริ ม ความร่ วมมื อ กั บ รั ฐ อื่ น ภาคเอกชน
และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ก้าหนดไว้ในพระราชก้าหนดนี้ (มาตรา ๔ (๘))
มาตรา ๕ ก้าหนดค้านิยามของค้าที่เกี่ยวข้องดังนี้
“สัตว์น้า” หมายความว่า สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้้าเป็น
ปกติ สัตว์จ้าพวกสะเทินน้้าสะเทินบก สัตว์ที่อาศัยอยู่ใน
๓
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บริเวณน้้าท่วมถึง สัตว์ที่มีการด้ารงชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ใน
น้้า สัตว์ที่มีวงจรชีวิตช่วงหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้้าเฉพาะช่วง
ชีวิตทีอ่ าศัยอยู่ในน้้า รวมทั้งไข่และน้้าเชื้อของสัตว์น้า...
“ทะเล” หมายความว่า ทะเลชายฝั่ง ทะเลนอก
ชายฝั่ง ทะเลนอกน่านน้้าไทย และทะเลที่อยู่ในเขตของ
รัฐชายฝั่งอื่น
มาตรา ๑๒ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อก้าหนดนโยบาย
และก้ากับดูแลการบริหารจัดการด้านการประมง และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ บ าล และส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าอยู่ในภาวะที่
เหมาะสม... โดยใช้ห ลักฐานทางวิท ยาศาสตร์ที่ ดี ที่สุ ด
และค้านึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ แนวทางการรัก ษาสมดุ ล ของระบบนิ เวศ และ
หลักการป้องกันล่วงหน้า ตลอดจนเพื่อรักษาหรือฟื้นฟู
ระดั บ ทรั พ ยากรสั ต ว์ น้ า ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ส ามารถ
ก่ อ ให้ เกิ ด ผลิ ต ผลสู งสุ ด ของสั ต ว์ น้ าที่ ส ามารถท้ า การ
ประมงได้อย่างยั่งยืน...
มาตรา ๑๓ ก้าหนดให้มี “คณะกรรมการนโยบาย
การประมงแห่งชาติ” และให้มีอ้านาจหน้าที่ตามมาตรา
๑๙ ซึ่งอย่างน้อยต้องมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ก้าหนด
๔
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ไว้ในมาตรา ๒๑ โดยเฉพาะ (๑) ให้เกิดการสงวน รักษา
และป้องกันสัตว์น้ามิให้สูญพันธุ์... (๔) มีแนวทางในการ
พัฒ นาความร่วมมือในการท้าการประมงกับรัฐอื่นและ
องค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อ สงวนและจัดการ
เกี่ยวกับการคุกคามทรัพยากรสัตว์น้า การย้ายถิ่นของ
สัตว์น้าหรือแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้า โดยใช้หลักการ
ป้ อ งกั น ล่ ว งหน้ า ... และ (๖) มี ม าตรการที่ ก้ า หนดให้
หน่ วยงานของรัฐ ที่ เกี่ ยวข้อ งทุ ก หน่ วยต้ อ งด้ าเนิ น การ
ปรับปรุงกฎหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าและพัฒนาการของกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ขององค์การระหว่างประเทศ
๒. พระราชบั ญ ญั ติส งวนและคุ้ ม ครองสั ตว์ป่ า
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ ที่ ก้ า หนดนิ ย ามของค้ า ที่
เกี่ยวข้องดังนี้
“สัตว์ป่า” หมายความว่า สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าสัตว์
บก สัตว์น้า ... ซึ่งโดยสภาพและโดยธรรมชาติย่อมเกิด
และด้ า รงชี วิต อยู่ ในป่ า หรื อ ในน้้ า และให้ ห มายความ
รวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้นทุกชนิดด้วย...
“สัตว์ป่าสงวน” หมายความว่า สัตว์ป่ าที่หายาก
ตามบัญ ชีท้ายพระราชบัญ ญั ตินี้ และตามที่จะก้าหนด
โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
๕
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“สัตว์ป่าคุ้มครอง” หมายความว่า สัตว์ป่าตามที่
กฎกระทรวงก้าหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
๓. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
มาตรา ๔ (๔) “สัตว์” หมายความถึง สัตว์ทุกชนิด...
๔. กฎกระทรวงกาหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็น
สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
ก้าหนดให้เต่าทะเลตามบัญชีแนบท้ายตามกฎกระทรวง
นี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ดังนี้
ล้ า ดั บ ที่ ๖ ๙ เต่ า ก ร ะ (Erethmochelys
imbricata)
ล้าดับที่ ๗๔ เต่าตนุ (Chelonia mydas)
ล้าดับ ที่ ๗๕ เต่าทะเลลอกเกอร์เฮด หรือเต่ า
หัวฆ้อน หรือเต่าหัวโต (Caretta caretta)
ล้ า ดั บ ที่ ๘๒ เต่ า มะเฟื อ ง (Dermochelys
coreacea)
ล้าดับที่ ๘๕ เต่าหญ้ าตาแดง หรือเต่าสังกะสี
หรือเต่าทะเลริดเลย์ (Lepidochelys olivacea)
อนึ่ ง ปั จ จุ บั น เต่ าหลั งแบน (Natator depressa)
ยังไม่ถูกก้าหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว
๖
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อย่างไรก็ดี มาตรา ๖ ของพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น การก้าหนดให้
สัตว์ป่าชนิดใดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองสามารถท้าได้โดยการ
ออกเป็ น กฎกระทรวง และโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสงวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า แห่ ง ชาติ
ซึ่งเป็นอ้านาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๕ ด้วย
๕. พระราชบั ญ ญั ติส่ งเสริม การบริห ารจั ดการ
ทรั พ ยากรทางทะเล แล ะช ายฝั่ ง พ .ศ. ๒ ๕ ๕ ๘
โดยเฉพาะมาตรา ๓ ที่ก้าหนดให้ “ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง ” หมายความว่ า สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ ห รื อ เกิ ด ขึ้ น
ตามธรรมชาติ ในบริ เวณทะเลและชายฝั่ ง รวมถึ งพรุ
ชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้้าชายฝั่ง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และ
บริ เวณพื้ น ที่ ป ากแม่ น้ า ที่ มี พื้ น ที่ ติ ด ต่ อ กั บ ทะเลหรื อ
อิทธิพลของน้้าทะเลเข้าถึง เช่น ป่าชายเลน ป่าชายหาด
หาด ที่ ชายทะเล เกาะ หญ้ าทะเล ปะการัง ดอนหอย
พืชและสัตว์ทะเล หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์
แก่ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ปะการังเทียม
แนวลดแรงคลื่น และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
มาตรา ๕ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ งเรีย กว่ า
“คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง แห่ ง ชาติ ” โดยให้ มี
๗
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อ้านาจหน้าที่ตามมาตรา ๙ ในการจัดท้านโยบายและ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แห่งชาติ โดยค้านึงถึงนโยบายและแผนการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่ งเสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
นโยบายการพั ฒ นาการประมง การเพาะเลี้ยงสัต ว์น้ า
หรือการใช้ประโยชน์ในที่จับสัตว์น้าตามกฎหมายว่าด้วย
การประมง เป็นต้น
ARTICLE III AREAS OF APPLICATION
ขอบเขตการใช้บังคับ
✓
The areas of application of this MOU shall
บันทึกความเข้าใจนี้ใช้บังคับในส่วนที่เป็นดินแดน
include the land territories and the maritime
และเขตพื้ น ที่ ท างทะเลซึ่ ง ภาคี ส ามารถใช้ อ ธิ ป ไตย
areas over which the Parties exercise sovereignty,
สิท ธิอ ธิป ไตย หรือ มี เขตอ้ านาจตามกฎหมายระหว่ าง
sovereign rights or jurisdiction in accordance with
ประเทศตามที่ปรากฏในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
international law as reflected in the United
กฎหมายทะเล พ.ศ. ๒๕๒๕ (UNCLOS, 1982)
Nations Convention on the Law of the Sea,
กรณี ดั ง กล่ า วไม่ ต้ อ งแก้ ก ฎหมาย เนื่ อ งจาก
concluded at the Montego Bay, Jamaica on 10th
ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทาง
December 1982 and came into force on 16th
บริหารที่สามารถรองรับพันธกรณีได้
November 1994.
ARTICLE IV PROPOSED MECHANISM
กลไกที่กาหนดไว้
1. This MOU shall recognise that all matters
๑ . เรื่ อ งที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ก ารคุ้ ม ค ร อ งแ ล ะ
or issues concerning sea turtles conservation and
การอนุ รัก ษ์ เต่าทะเลให้ อยู่ภ ายใต้บั งคั บตามกฎหมาย
๘
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protection shall be subjected to the existing
ภายในของแต่ละภาคี
national laws and regulations of each Party.
๒. ในกรณี จ้ า เป็ น ให้ มี ก ารผสมผสานกฎหมาย
2. When necessary, Parties to this MOU
ภายในของแต่ ล ะภาคี และการบั ญ ญั ติ ขึ้ น ใหม่ เ พื่ อ
would consider harmonizing their existing
การคุ้ ม ครองและการอนุ รั ก ษ์ เต่ า ทะเลตามที่ ส มควร
national laws and regulations, and enact new
แก่สถานการณ์ปัจจุบัน
laws on sea turtle conservation and protection
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากบันทึก
to suit with current situations.
ความเข้าใจฯ ก้าหนดให้กลไกต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับกฎหมาย
ภายในของภาคี ดังนั้น ประเทศไทยจึงสามารถด้าเนิน
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางบริห ารเพื่ อ
รองรับพันธกรณีภายใต้กลไกที่ก้าหนดไว้ในข้อนี้ได้ (ตาม
บทวิเคราะห์พันธกรณีข้อ ๒ ของบันทึกความเข้าใจ)
ARTICLE V CO-ORDINATOR AND TECHNICAL
ผู้ประสานงานและคณะทางานผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค
✓
EXPERT WORKING GROUP
๑. ต้องจัดให้มีผู้ประสานงานเพื่อประสานงานและ
1. A Co-ordinator shall be designated to
ด้ าเนิ น การตามกลไกที่ ก้ าหนดไว้ในข้ อ ๔ ของบั น ทึ ก
coordinate and implement the proposed
ความเข้ า ใจนี้ และให้ ผู้ ป ระสานงานรายงานต่ อ
mechanism in Article IV when this MOU enters
คณะท้ า งานอาเซี ย นด้ า นการประมง (the ASEAN
into force and report directly to the ASEAN
Fisheries Working Group) โดยตรง
Fisheries Working Group.
๒. เมื่อพิจารณาถึงประสบการณ์ ความรู้ในระยะ
2. Considering its long-term experiences and
ยาวและความพยายามที่ แ ข็ งขั น ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ เต่ า
strong efforts on sea turtle conservation,
ทะเล จึงก้าหนดให้มาเลเซียเป็นผู้ประสานงานภายใต้
Malaysia shall be designated as the Co-ordinator
บันทึกความเข้าใจนี้
๙
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under this MOU.
๓. ภาคีแต่ ละฝ่ายจะต้อ งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเพื่ อ
3. Each Party shall designate expert(s) to
จั ด ตั้ งคณะท้ า งานผู้ เชี่ ย วชาญทางเทคนิ ค เพื่ อ เตรี ย ม
form the Technical Expert Working Group to
ความพ ร้ อ ม ส้ าห รั บ โครงการและแผนงานด้ า น
prepare an ASEAN program and work plan on sea
การอนุ รั ก ษ์ แ ละคุ้ ม ครองเต่ า ทะเลของอาเซี ย น เพื่ อ
turtle conservation and protection, for the
การสนับสนุนของคณะท้างานอาเซียนด้านการประมง
endorsement of the ASEAN Fisheries Working
และเพื่ อ การเห็ น ชอบของที่ ป ระชุ ม ระดั บ เจ้ า หน้ า ที่
Group and the approval of the Senior Officials
อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตร
Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture
และป่าไม้ (SOM-AMAF).
and Forestry (SOM-AMAF).
๔. ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ตระหนั ก ดี ว่ า ศู น ย์
4. ASEAN member countries, recognizing the
พั ฒ นาการประมงแห่ งเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
Southeast Asian Fisheries Development Center
( Southeast Asian Fisheries Development
(SEAFDEC) as the competent technical regional
Center: SEAFDEC) เป็ น องค์ ก รระหว่ า งประเทศใน
organization on marine issues in the ASEAN
ระดั บ ภู มิ ภ าคที่ มี ศั ก ยภาพทางเทคนิ ค ด้ า นการขจั ด
region, shall seek close co-operation and
ปัญหาทางทะเลในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งประเทศสมาชิก
collaboration with SEAFDEC in undertaking its sea
อาเซี ย นจะต้ อ งมุ่ ง แสวงห าการประสานงานและ
turtle conservation and protection program.
การร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานกั บ ศู น ย์ พั ฒ นาการ
ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างใกล้ชิด ภายใต้
ข้อผูกพั นที่มี ในขอบเขตของโครงการด้านการอนุ รัก ษ์
และคุ้มครองเต่าทะเล
กรณี ดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากวรรค
หนึ่ งและวรรคสองของข้ อ ๕ นี้ ก้ า หนดให้ ม าเลเซี ย
๑๐
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ท้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ
จึงไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีแก่ประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว
ส้ า หรั บ วรรคสามและวรรคสี่ ข องข้ อ ๕ นั้ น
ประเทศไทยสามารถด้าเนินการในทางบริหารได้
ARTICLE VI CO-ORDINATION AND LINKAGES
การประสานงานและการปฏิบัติการร่วมกัน
✓
1. Each Party shall designate an appropriate
๑. แต่ ล ะภาคี จ ะต้ อ งก้ า หนดหน่ ว ยงานที่ มี
agency to co-ordinate with the Co-ordinator as
ความเหมาะสมเพื่ อ ประสานงานกั บ ผู้ ป ระสานงาน
specified in Article V.
ตามที่ก้าหนดไว้ในข้อ ๕ ของบันทึกความเข้าใจ
2. The co-ordinations and linkages among
๒. การประสานงานและการปฏิ บั ติ ก ารร่ วมกั น
the Parties under this MOU shall be done on a
ระหว่างภาคีภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้จะต้องกระท้ า
networking basis.
บนพื้นฐานของการสร้างเครือข่าย
3. The Co-ordinator shall be responsible in
๓ . ทั น ที ที่ บั น ทึ กข้ อ ต กล งนี้ มี ผ ล ใช้ บั งคั บ
organizing meeting of the Expert Technical
ผู้ ป ระสานงานจะเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ประชุ ม
Working Group as soon as this MOU enters into
คณะท้างานผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค
force.
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากสามารถ
ด้าเนินการในทางบริหารได้
ARTICLE VII FINAL PROVISIONS
บทบัญญัติสุดท้าย
บั นทึ ก ค วาม เข้ า ใจนี้
✓
1. This MOU shall enter into force on the
บันทึกความเข้าใจนี้จะมีผลใช้บังคับในวันลงนาม มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่
date of signature.
และให้ เก็ บ รัก ษาบั น ทึ ก ความเข้ าใจนี้ ไว้กั บ เลขาธิก าร ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐๒
๒

http://agreement.asean.org/search.html?q=turtle
๑๑
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2. This MOU shall be deposited with the
อาเซี ย น ทั้ งนี้ การภาคยานุ วั ติ บั น ทึ ก ความเข้ า ใจนี้
Secretary General of ASEAN.
จะมีผลนับจากวันที่ภาคยานุวัติสารถูกเก็บรักษาไว้กับ
3. Accession to this MOU shall take effect
เลขาธิการอาเซียน
from the date on which the instrument of
ประเทศภาคี ที่ เข้ า ร่ ว มอาจเสนอแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
accession is deposited with the Secretary General
บทบัญญัติของบันทึกความเข้าใจนี้ได้ และให้การแก้ไข
of ASEAN.
บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วมี ผ ลใช้ บั ง คั บ หลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ
4. Any Contracting Party may propose an
การยอมรับของภาคีที่เข้าร่วมทั้งหมด
amendment to the provision of this MOU. Such
ประเทศภาคีที่เข้าร่วมอาจแสดงเจตนาขอถอนตัว
amendment shall only come into force after it
ออกจากบั น ทึ ก ความเข้ าใจนี้ ได้ ทุ ก เมื่ อ โดยการบอก
has been accepted by all the other Contracting
กล่าวอย่างเป็นทางการ และการถอนตัวดังกล่าวจะมีผล
Parties.
บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ๑ ปี นั บ จากวั น ที่ บ อกกล่ า วไปยั ง
5. A Contracting Party may at any time give
เลขาธิการอาเซียน
formal notice of its intention to withdraw from
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากสามารถ
this MOU and such withdrawal shall take affect
ด้าเนินการในทางบริหารได้
one year from the date of the submission of the
notification to the Secretary General of ASEAN.

๑๒

