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I. GENERAL PROVISIONS
ข้อ ๑. บทบัญญัตทิ ั่วไป
ตาราง เอ ครอบคลุ ม
✓
1. Member States hereby agree to establish
๑. รัฐสมาชิกตกลงที่จะก่อตั้งความร่วมมืออาเซียน ผลิต ภัณ ฑ์ ๑๑ ชนิด ได้แ ก่
the ASEAN Co-operation on Agriculture and
เกี่ ย วกั บ แผนการส่ งเสริม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เกษตรและป่ า ไม้ ส า ห ร่ า ย ท ะ เ ล โ ก โ ก้
Forest Products Promotion Scheme (hereinafter
(ต่อไปนี้เรียกว่า “แผนการ”)
มะพร้าว กาแฟ ผลิต ภั ณ ฑ์
referred to as the "Scheme").
๒. ในแผนการ “การส่งเสริม ” ความมุ่งมั่นร่วมกัน จากป่ าไม้ น้้ ามั น ป าล์ ม
2. In the Scheme, "Promotion" means joint
เพื่อปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ ถั่ ว ต่ า ง ๆ พ ริ ก ไ ท ย
efforts to improve the competitiveness of ASEAN
เกษตรและป่าไม้อาเซียน (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผลิตภัณฑ์”) มันส้าปะหลัง ชา และปลา
Agriculture and Forest Products (hereinafter
ซึ่งรวมถึงการเจรจาการต่อรอง และการแก้ไขประเด็น ทูน่า
referred to as the "Products"). These include
และปัญหาที่รัฐสมาชิกประสบในตลาดระหว่างประเทศ
negotiation, collective bargaining, and addressing
๓. วัตถุประสงค์ของแผนการ คือ
issues and problems encountered by
๑) เสริมสร้างจุดยืนในการต่อรองของอาเซียนใน
Member States in international markets.
เรื่ อ งที่ ก ระทบต่ อ การค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในตลาดระหว่ า ง
3. The objectives of the Scheme are to:
ประเทศ
i) strengthen the collective bargaining
๒) ขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์ในตลาดระหว่าง
position of ASEAN on matters affecting trade in
ประเทศ โดยการสร้างความหลากหลายให้ผ ลิตภั ณ ฑ์
the Products in international markets;
เน้นกระบวนการผลิตปลายน้้า และกิจกรรมการสร้าง
ii) expand the Products exported markets
มูลค่าเพิ่ม
through product intensification of downstream
๓) ยกระดั บ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละความ
๑
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higher value-added activities; to international
ปลอดภัยด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง
diversification, processing and
๔) วางรากฐานที่ เข้ม แข็งส้ าหรับ ความร่วมมื อ
iii) continue upgrading the quality of the
ด้านเศรษฐกิจที่ มี ขนาดใหญ่ ขึ้ นและรัฐสมาชิก มีค วาม
Products and food safety;
ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น และ
iv) lay down the foundation for greater
๕) คงไว้ซึ่งวิธีการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มั่นใจได้ว่า
and closer economic ties between Member
จะสามารถจัดหาวัตถุดิบได้อย่างยั่งยืน
States; and
๔. ผลิต ภัณ ฑ์ ที่อ ยู่ภ ายใต้แผนการนี้ ต้ องได้รับ การ
v) maintain the Products resources to
ทบทวนในการประชุมคณะกรรมการร่วม โดยมีรายชื่อ
ensure the sustainable supply of raw materials.
ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมภายใต้แผนการนี้ ตามทีป่ รากฏใน
4. The Products to be covered by the
ตาราง เอ
Scheme shall be reviewed at the Joint
๕. แผนการส่งเสริม ผลิตภั ณ ฑ์ ต้องถูกคิด ริเริ่มโดย
Committee Meeting. The List of Products
ภาคเอกชนซึ่ งได้ มี ก ารหารื อ และร่ ว มด้ า เนิ น การกั บ
covered by the Scheme appears in Schedule A.
ผู้ป ระสานงานระดั บ ชาติ แ ละผู้ ป ระสานงานหลั ก ของ
5. Promotional programmes of the Products
แต่ละรัฐสมาชิกตามที่กล่าวถึงในวรรคสิบเก้าและวรรค
shall be initiated by the private sector in
ยี่ สิ บ ทั้ ง นี้ ตามล้ า ดั บ การจั ด การของผู้ ป ระสานงาน
consultation and cooperation with the National
ระดับชาติและผู้ประสานงานหลักของแต่ละรัฐสมาชิก
Coordinator of Member States as referred to in
ตามทีป่ รากฏในตาราง บี
paragraph 19 and 20. The addresses of the
๖. รัฐสมาชิกต้องช่วยเหลือและอ้านวยความสะดวก
National Coordinators and Focal Points of the
ให้กับความริเริ่มของภาคเอกชน
respective Member States appear in Schedule B.
๗. แผนการนี้จะก่อตั้งกลไกการประสานงานส้าหรับ
๒
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6. Member States shall assist and facilitate
วิธีการร่วมและส่งเสริมการขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์
the private sector initiatives.
อาเซียนไปสู่ตลาดระหว่างประเทศ ตามวรรคสิบแปด
7.The Scheme shall establish a Coordinating
ถึงวรรคยี่สิบสอง โครงสร้างองค์กรของคณะกรรมการ
Mechanism for joint approaches and promotion
ร่วมตามทีป่ รากฏในตาราง ซี
to expand ASEAN exports of the Products into
กรณี ดั ง กล่ า วไม่ ต้ อ งแก้ ก ฎหมาย เนื่ อ งจากเป็ น
international markets, as referred to in paragraph
การก้าหนดแนวทางทั่วไปของแผนการและวัตถุประสงค์
18 to 22. The organisational structure of the Joint
ของบั น ทึ ก ความเข้ า ใจฯ โดยยั ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารก้ า หนด
Committee appears in Schedule C.
รายละเอียดของพันธกรณีที่ภาคีต้องปฏิบัติตาม
II. JOINT PRODUCT PROMOTION IN
ข้ อ ๒. การร่วมส่ ง เสริ ม ผลิ ตภั ณ ฑ์ ในตลาดระหว่า ง
✓
INTERNATIONAL MARKETS
ประเทศ
8. The Scheme shall establish guidelines
๘. แผนการนี้ต้องมีการก้าหนดแนวทางและขั้นตอน
and procedures for joint promotions for the
ส้ า หรั บ การร่ ว มส่ งเสริ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ งประกอบด้ ว ย
Products which shall include the following
แผนงานและกิจกรรม ดังต่อไปนี้
programmes or activities:
๑) พยายามร่ ว มกั น ในการโต้ ต อบมาตรการ
i) joint efforts to counter campaign against
ต่อต้านผลิตภัณฑ์
the Products;
๒) พยายามร่ ว มกั น เพื่ อ เอาชนะอุ ป สรรค
ii) joint effort to overcome discriminatory
ในการถู ก กี ด กั น ทางการค้ า ด้ ว ยมาตรการทางภาษี
tariff and non-tariff barriers and unfair trade
และมิใช่ มาตรการทางภาษี และการปฏิบัติทางการค้า
practices imposed by an importing country or
ที่ ไม่ เป็ น ธรรม โดยประเทศผู้น้ าเข้ าประเทศหนึ่ งหรื อ
countries; and
หลายประเทศ และ
๓
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iii) joint promotion of the Products
๓) ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ร่วมกัน โดยการมีส่วนร่วม
through participation in promotional activities.
ในกิจกรรมการส่งเสริมต่าง ๆ
9. A product to be considered for inclusion
๙. ผลิตภัณ ฑ์ใดที่จะได้รับการพิจารณาให้บรรจุใน
in the Scheme must satisfy any two of the
แผนการจะต้องเข้าข่ายอย่างน้อยสองข้อตามหลักเกณฑ์
following criteria:
ต่อไปนี้
i) the product is being subjected to
๑) เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ก้ า ลั ง ถู ก เลื อ กประติ บั ติ
discriminatory treatment or non-trade related
หรือมีประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับการค้า หรือทั้งสองอย่าง
issues or both; or
๒) เป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกหลัก หรือมีศักยภาพใน
ii) the product is of major export interest
การส่งออกส้าหรับรัฐสมาชิกอย่างน้อยสองประเทศ หรือ
to or has export potential for at least two
๓) เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาวะ
Member States; or
เศรษฐกิจ ในด้านการสร้างรายได้และการจ้า งงานซึ่งมี
iii) the product has economic impact, in
ผลต่อประชาชนจ้านวนมากของรัฐสมาชิก
terms of income generation and employment,
๑๐. ค้าขอเพื่อเสนอให้รวมหรือถอนผลิตภัณฑ์หนึ่ง
on a large number of people in the Member
ภายใต้แผนการนี้ออกไปนั้น จะต้องได้รับการพิจารณา
States.
และตั ด สิ น ภายใน ๓ เดื อ น นั บ ตั้ งแต่ วั น ที่ ที่ ป ระชุ ม
10. The application for the inclusion or
คณะกรรมการร่วมได้รับค้าขอ หรือโดยการลงประชามติ
removal of a product under the Scheme shall be
๑๑. การร่ ว มส่ งเสริ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช นิ ด หนึ่ งจะต้ อ ง
considered and decided within three (3) months
ด้าเนินการและได้รับการเห็นชอบโดยประเทศน้า (Lead
upon receipt of the application at a meeting
Country) ซึ่ งการเลื อ กจะต้ อ งกระท้ า บนพื้ น ฐานของ
of the Joint Committee or by ad referendum.
ความเชี่ยวชาญของประเทศดังกล่าว ทั้งนี้ ประเทศน้า
๔
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11. The joint promotion of a product shall
ข อ งผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห นึ่ งอ า จ ถ อ น ตั วจ า ก ต้ าแ ห น่ ง
be undertaken and agreed upon by a Lead
และร้องขอให้ ม อบหมายให้ รัฐสมาชิก อื่น รับ ท้ าหน้ าที่
Country whose selection shall be made on the
แทน โดยรัฐสมาชิ กที่ ป ระสงค์จ ะถอนตัวจากการเป็ น
basis of the expertise possessed by the country.
ประเทศน้าจะต้องแจ้งไปยังสมาชิกของคณะกรรมการ
The Lead Country for a product may withdraw
ร่ ว มล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย ๓ เดื อ น ก่ อ นการประชุ ม
from its position and request the Member States
คณะกรรมการร่วม และให้ค ณะกรรมการร่วมท้ าการ
to appoint a replacement. A Member State who
พิจารณาและตัดสินเรื่องการท้าหน้าที่แทนดังกล่าว
wishes to withdraw as Lead Country has to
๑๒. ประเทศน้าจะต้องด้าเนินการตามแผนกลยุทธ์
notify members of the Joint Committee at least
ทั้งปวงที่เหมาะสมมากที่สุด ในการส่งเสริม ผลิตภัณ ฑ์
three (3) months before the Joint Committee
ที่ ก้ า ห น ด ไว้ โด ยป ระเท ศ น้ า ต้ องแส ด งให้ เห็ น
Meeting. The Joint Committee will then consider
หรื อ เสนอมาตรการในการประสานความพยายาม
and decide on the replacement.
และการจัดการเกี่ยวกับ ประเด็น ปัญ หาหรือข้อกังวลที่
12. The Lead Country shall undertake to
ก้าลังส่งผลต่อการค้าผลิตภัณฑ์ทกี่ ้าหนดไว้
implement the most appropriate strategy to
๑๓. ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้ แผนการนี้ซ้ากับกิจกรรม
promote the product being assigned. The Lead
ด้ า นการส่ งเสริม ที่ ก้ า ลั งด้ าเนิ น การอยู่ โดยหน่ ว ยงาน
Country shall also examine and recommend
ระดั บ ภู มิ ภ าคหรื อ ระหว่ า งประเทศซึ่ ง รั ฐ สมาชิ ก เป็ น
measures for joint efforts and approaches on
สมาชิกอยู่
issues or concerns affecting trade of the product
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากสามารถ
assigned.
ด้าเนินมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางบริหาร
13. The Scheme shall avoid duplication of
ได้ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
๕
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promotional activities currently being undertaken
พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมาตรา ๑๘ ก้ า หนดให้ ก ระทรวง
by other regional and international organisations
เกษตรและสหกรณ์มีอ้านาจหน้าที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม
of which Member States are members.
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากระบวนการผลิ ต และสิ น ค้ า
เกษตรกรรม และราชการอื่ น ๆ ตามที่ ก ฎหมาย
ก้าหนดให้ เป็ นอ้ านาจหน้ าที่ ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกรณีสอดคล้องกับนโยบายภาคการเกษตร
ของรั ฐ บาลตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยเฉพาะ
นโยบายในการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ เศรษฐกิ จ
รายสาขา เพื่ อ เร่งผลั ก ดั น ให้ สิน ค้ าเกษตรและอาหาร
ของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ มาตรฐานและ
ความปลอดภั ย ในตลาดโลก โดยมุ่ ง เสริ ม สร้ า งฐาน
การผลิ ต ภาคเกษตรให้ เข้ ม แข็ งและยั่ ง ยื น ยกระดั บ
การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม ต้ อ งก า ร ข อ ง ต ล า ด
และการบริโภคอาหารเพื่ อสุ ขภาวะ โดยพั ฒ นาระบบ
มาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรและอาหารให้ เป็ น ที่ ย อมรั บ
ในระดั บ สากล และพั ฒ นากลไกจั ด การความเสี่ ย ง
ที่กระทบต่อสินค้าเกษตร ตลอดจนสร้างความร่วมมือ
๖
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ด้านการเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานด้าเนินงานหลักตาม
แผนพั ฒ นาฯ นี้ และร่ ว มด้ า เนิ น การกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชน
III. JOINT ASEAN POSITION AT INTERNATIONAL
ข้อ ๓. สถานะร่วมของอาเซียนในการประชุมระหว่าง
✓
FORA
ประเทศ
14. Member States shall endeavour to
๑๔. รัฐสมาชิกต้องพยายามอย่างอุตสาหะที่ถือเอา
hold consultations and co-operation among
การปรึ ก ษาหารื อ และการประสานความร่ ว มมื อ
themselves to formulate a joint ASEAN position
ระหว่างกัน ในการก้าหนดเกณฑ์ส้าหรับสถานะร่วมของ
at international fora on issues relating to the
อาเซี ย นในเวที ระหว่ างประเทศในประเด็ น ที่ เกี่ ย วกั บ
Products.
ผลิตภัณฑ์
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากสามารถ
ด้าเนินการในทางบริหารได้
IV. ENHANCEMENT OF INTRA-ASEAN TRADE
ข้อ ๔. การปรับปรุงการค้าระหว่างอาเซียน
✓
15. Member States shall endeavour to
๑๕. รั ฐ สมาชิ ก จะต้ อ งพยายามอย่ า งอุ ต สาหะ
enhance intra-ASEAN trade which shall include
เพื่ อ ป รั บ ป รุ ง ก า รค้ า ระ ห ว่ า งอ า เซี ย น ซึ่ งต้ อ ง
the following areas:
ประกอบด้วยขอบเขตดังต่อไปนี้
i) consultations and exchange of
๑) การปรึ ก ษาหารื อ และการแลกเปลี่ ย น
experiences and information on trade and
ประสบการณ์ แ ละข้ อ มู ล ด้ า นนโยบายและกลยุ ท ธ์
investment policies and strategies;
ทางการค้าและการลงทุน
๗
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ii) co-operation on border and non๒) การร่วมมือกั นด้านมาตรการข้ามพรมแดน
border measures to supplement and
และไม่ ใช่ ม าต รการข้ าม พ รม แ ด น ในการผ นวก
complement efforts towards liberalising trade
และส่งเสริมความพยายามในเรื่องของการท้าให้เกิดเสรี
and investment to include reciprocal recognition
ทางการค้าและการลงทุนเพื่อการยอมรับซึ่งการทดสอบ
of tests and certification, removal of barriers, and
และการรับรอง การขจัดอุปสรรค และเพื่อการแข็งขัน
fair competition; and
ที่เป็นธรรมซึ่งกันและกัน
iii) co-operative efforts in downstream
๓ ) พยายาม ร่ ว ม กั น ในกิ จ กรรมป ลายน้้ า
and value-added activities.
และกิจกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าต่าง ๆ
กรณี ดั ง กล่ า วไม่ ต้ อ งแก้ ก ฎหมาย เนื่ อ งจาก
สามารถด้าเนินการในทางบริหารได้
V. ENHANCEMENT OF COMPETITIVENESS OF
ข้ อ ๕. การพั ฒ นาความสามารถในการแข่ ง ขั น
✓
THE PRODUCTS
ของผลิตภัณฑ์
16. Member States shall endeavour to
๑ ๖ . รั ฐ สม าชิ ก ต้ องพ ยาย าม อย่ า งอุ ต ส าห ะ
undertake strategic actions towards enhancing
เพื่ อ ด้ า เนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ใ นเรื่ อ งของ
the long term competitive posture of Products
การปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์
through the following efforts:
ในระยะยาว ผ่านความพยายามต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
i) strengthening co-operation in human
๑) การส่ งเสริ ม การร่ ว มมื อ กั น ในการพั ฒ นา
resources development;
ทรัพยากรมนุษย์
ii) enhancing complementarity of the
๒) ส่งเสริมการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
Products;
๓) การร่วมมือกัน ในการพัฒ นาและถ่ายทอด
๘
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iii) intensifying co-operation in technology
เทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น
development and transfer;
๔) การเร่ ง ให้ มี ม าตรฐานร่ ว มที่ ส อดคล้ อ ง
iv) accelerating the harmonisation of
กับมาตรฐานระหว่างประเทศ และ
standards, in accordance with international
๕) เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ในการด้ า เนิ น
standards; and
มาตรการด้านสุขาภิบาลและสุขอนามัยพืช เพื่อส่งเสริม
v) strengthening co-operation in the
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของรัฐสมาชิก
implementation of sanitary and phytosanitary
อาเซียน
measures to promote trade competitiveness of
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากสามารถ
ASEAN Member States.
ด้าเนินการในทางบริหารได้ ตามนโยบายของรัฐภายใต้
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
รายละเอียดปรากฏในการวิเคราะห์พันธกรณีข้อ ๒
VI. DESIGNATED AUTHORITY
ข้อ ๖. หน่วยงานที่ได้รับแต่งตั้ง
ประเทศไทยมีส้านักงาน
✓
17. The list of National Coordinators and
๑ ๗ . รายชื่ อของผู้ ป ระส านงาน ระดั บ ชาติ เศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร เก ษ ต ร
Focal Points for the implementation of this
และหน่ ว ยประสานงานกลางส้ า หรั บ การด้ า เนิ น การ ก ร ะ ท ร ว ง เก ษ ต ร แ ล ะ
Memorandum of Understanding on behalf of the
ในนามของรัฐบาลของรัฐสมาชิกตามบันทึกความเข้าใจนี้ สหกรณ์ เป็นผู้ประสานงาน
Government of the Member States shall be
ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในตาราง บี
ร ะ ดั บ ช า ติ ต า ม บั น ทึ ก
as stipulated in Schedule B.
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากสามารถ ความเข้าใจนี้
ด้าเนินการในทางบริหารได้

๙
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VII. COORDINATING MECHANISM
ข้อ ๗. กลไกในการประสานงาน
✓
18. A Joint Committee shall be established
๑๘. จะต้ อ งมี ก ารตั้ ง คณะกรรมการร่ ว มขึ้ น เพื่ อ
to coordinate joint efforts and programmes
ประสานการท้ า งานและแผนงานหรื อ โครงการร่ ว ม
under the Scheme. The Joint Committee shall be
ต่าง ๆ ภายใต้แผนการนี้ และคณะกรรมการร่วมจะต้อง
chaired on a rotational basis. The new
หมุ น เวี ย นกั น เป็ น ประธาน โดยให้ ผู้ ที่ เ ป็ น ประธาน
Chairperson of the Joint Committee shall take
คนใหม่ของคณะกรรมการร่วมเข้ารับต้าแหน่งเมื่อได้เริ่ม
office at the start of each meeting (hereinafter
การประชุ ม แต่ ล ะครั้ ง (ต่ อ ไปนี้ เรี ย กว่ า “การกระชุ ม
referred to as the "Joint Committee Meeting")
คณะกรรมการร่วม”) และให้ถือต้าแหน่งดังกล่าวจนกว่า
and shall hold office until the start of the next
จะเริ่มการประชุมคณะกรรมการร่วมในครั้งถัดไป
Joint Committee Meeting.
๑๙. คณะกรรมการร่วมต้องประกอบด้วยประธาน
19. The Joint Committee, comprising of the
คณะท้ า งานของผู้ ป ระสานงานกลางระดั บ ชาติ หรื อ
Chairperson of the National Focal Points Working
สมาคมอุ ต สาหกรรม เจ้ าหน้ า ที่ รั ฐที่ เกี่ ย วข้ อ ง ผู้ แ ทน
Groups or Industry Clubs, concerned government
หอการค้ า และอุ ต สาหกรรมอาเซี ย น (ASEAN-CCI)
officials, the representative of the ASEAN
ภาคเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ผู้ ป ระสานงานระดั บ ชาติ
Chambers of Commerce and Industry (ASEANเป็ น ผู้ เส น อ แ ล ะ ให้ ส้ านั ก เล ข าธิ ก า ร อ าเซี ย น
CCI), the relevant private sector recommended
เป็นเลขานุการของคณะกรรมการร่วม โดยให้ มีหน้าที่
by the National Coordinators, and the ASEAN
ก้ า กั บ ดู แ ลการด้ า เนิ น งาน ตามแผนการ และให้
Secretariat as the secretary of the Joint
ผู้ ป ร ะ ส าน งา น ร ะ ดั บ ช า ติ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ใน
Committee, shall oversee the implementation of
การประสานงานกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของประเทศน้ า
the Scheme while the National Coordinators
และห น่ ว ยป ระสาน งานกลาง ทั้ ง นี้ รั ฐ สม าชิ ก
๑๐
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shall be responsible to coordinate activities of
ที่ ถู ก ก้ า หนดให้ น้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ้ า เพาะที่ แ สดงไว้ ใ น
the Lead Countries and Focal Points. Member
ตาราง เอ จั ด และเรี ย กให้ มี ก ารประชุ ม คณะท้ า งาน
States identified to lead a particular product as
อ ย่ างน้ อ ย ห นึ่ งค รั้ ง ห รื อ ต าม ค วาม เห ม า ะ ส ม
listed in Schedule A shall establish the meeting
โดยให้ ประเทศน้ าเป็ นประธานการประชุม ซึ่งเรียกว่า
of the Working Group, organise and call for the
“การประชุม คณะท้ างานของหน่วยประสานงานกลาง
meeting at least once a year, as deemed
(ระบุชื่อผลิตภัณฑ์)” ของแผนการส่งเสริม”
appropriate. The Lead Country shall chair the
๒๐. คณะท้างานหรือ สมาคมอุตสาหกรรมที่ตั้งขึ้น
meeting of the Working Group which shall be
โดยภาคเอกชน รวมถึ ง สมาคมผู้ ผ ลิ ต น้้ า มั น พื ช แห่ ง
named "The Meeting of the National Focal Points
อาเซียน (AVOC) และสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ป่า
Working Group on [subject matter] of the
ไม้แห่งอาเซียน (AFPIC) อาจด้าเนินต่อไปด้วยการก่อตั้ง
Promotion Scheme".
และรายงานกิจกรรมของตนต่อคณะกรรมการร่วม
20. The Working Groups or Industry Clubs
๒๑. ผู้ที่ เป็ น ประธานของคณะท้างานหรือ สมาคม
established by private sectors including the
อุตสาหกรรมต่าง ๆ จะต้องเสนอรายงานความก้าวหน้า
ASEAN Vegetable Oils Club (AVOC) and the
ของการด้ า เนิ น กิ จ กรรมต่ อ คณะกรรมการร่ ว มเพื่ อ
ASEAN Forest Products Industry Club (AFPIC) may
การพิจารณาต่อไป
continue with their establishment and report
๒๒. คณะกรรมการร่ ว มจะต้ อ งด้ า เนิ น การตาม
their activities to the Joint Committee.
กฎเกณฑ์แห่งกระบวนการท้างานของตน
21. The Chairperson of the Working Groups
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากสามารถ
or Industry Clubs shall present the progress
ด้าเนินการในทางบริหารได้
report of its activity for the consideration of the
๑๑
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Joint Committee Meeting.
22. The Joint Committee shall adopt its
own rules of procedures.
VIII. FINANCIAL ARRANGEMENTS
ข้อ ๘. การจัดการด้านการเงิน
✓
23. The financial arrangements to cover
๒๓. การจัดการด้านการเงินที่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่าย
expenses for the co-operative activities
ส้าหรับ กิจกรรมด้านความร่วมมื อต่าง ๆ ที่ เกิด ภายใต้
undertaken within the framework of this
กรอบของบั น ทึ ก ความเข้ า ใจนี้ จะต้ อ งเป็ น ไปตามที่
Memorandum of Understanding shall be
รัฐสมาชิ ก ที่ เกี่ย วข้อ งได้ ต กลงร่ วมกั น เป็ น รายกรณี ไป
mutually agreed upon by the respective
ขึ้นอยู่กับเงินทุนทีส่ ามารถน้าไปใช้ได้
participating Member States on a case-by-case
๒ ๔ . ค่ าใช้ จ่ าย ส้ าห รั บ ก า ร จั ด ก าร ป ร ะ ชุ ม
basis subject to the availability of funds.
คณะกรรมการร่ว มหรือ คณะท้ า งานนั้ น ให้ รัฐ สมาชิ ก
24. Notwithstanding anything in paragraph
ที่ เป็ น เจ้ า ภ า พ ก า ร ป ร ะ ชุ ม จ ะ เป็ น ผู้ รั บ ภ า ร ะ
23 above, expenses for organising the meetings
ส่ วน ค่ าเดิ น ท างแล ะ ค่ าค รอ งชี พ ส้ าห รั บ ผู้ แ ท น
of the Joint Committee or Working Groups shall
ของรั ฐ สมาชิ ก ที่ ส่ ง ผู้ แ ทนเข้ า ร่ ว มการประชุ ม นั้ น
be borne by the Member State hosting the
ให้รัฐสมาชิกที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นผู้รบั ภาระ อย่างไรก็ดี
meetings. The Member State, which is sending its
รัฐสมาชิกใด ๆ อาจอุปถัมภ์รัฐสมาชิกอื่น ๆ ที่เข้าร่วม
representatives for participation in the meetings
การประชุ ม คณะท้ า งานร่ ว มก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ โดยไม่ ต้ อ ง
of the working groups, shall bear their own travel
ค้านึงถึงวรรคยี่สิบสามของข้อ ๘ นี้
and living expenses but any Member State may
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากสามารถ
sponsor other Member States to participate in
ด้าเนินการในทางบริหารได้
๑๒

*ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ
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any working group meeting.
IX. CONFIDENTIALITY
ข้อ ๙. การรักษาความลับ
✓
25. Member States shall undertake to
๒๕. รั ฐ สมาชิ ก จะต้ อ งปฏิ บั ติ เพื่ อ รั ก ษาความลั บ
observe the confidentiality of the documents,
ของเอกสาร สารสนเทศ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้รับมาจาก
information and other data received from or
ห รื อ ส่ งไป ยั งรั ฐ ส ม าชิ ก อื่ น ใน ช่ วงร ะ ย ะ เวล า
supplied to the other member states during the
แห่งการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจนี้ หรือความตกลง
period of the implementation of this
อื่ น ๆ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ กระบวนการทางกฎหมาย
Memorandum of Understanding or any other
หรือพิธีสารของแต่ละรัฐสมาชิก ที่ได้ด้าเนินตามบันทึก
agreements made pursuant to this Memorandum
ความเข้ า ใจนี้ ทั้ ง นี้ รั ฐ สมาชิ ก ตกลงให้ บ ทบั ญ ญั ติ
of Understanding, in accordance with the legal
ในข้ อ ๙. นี้ มี ผ ลผู ก พั น ระหว่ า งรั ฐ สมาชิ ก ต่ อ ไป
procedure or protocol of individual Member
โดยไม่ ค้ านึ งถึ งการสิ้ น สุ ด ลงของบั น ทึ ก ความเข้ าใจนี้
States. Member States agree that the provisions
เว้นแต่รัฐสมาชิกทั้งหมดจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น
of this Article shall continue to be binding
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากสามารถ
between them notwithstanding the termination
ด้าเนินการในทางบริหารได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
of this Memorandum of Understanding, unless
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๕ และ
otherwise agreed by all Member States.
มาตรา ๑๖ ซึ่งก้าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐอาจมีค้าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ที่มีลักษณะตามมาตรา ๑๕ (๑) กล่าวคือ การเปิดเผย
จะก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ประเทศและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ...
๑๓
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โดยค้ า นึ ง ถึ ง การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐ ประโยชน์ สาธารณะ และประโยชน์
ของเอกชนที่ เกี่ ย วข้ อ งประกอบกั น และอาจก้ า หนด
วิ ธี ก ารคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ข่ า วสารนั้ น ตามระเบี ย บที่
คณ ะรั ฐ มนตรี ก้ า หนดว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาความลั บ
ทางราชการ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความชั ด เจนในทางปฏิ บั ติ ว่ า
ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการจะเปิ ด เผยต่ อ บุ ค คลใดได้
หรือไม่และภายใต้เงื่อนไขเช่นใด (มาตรา ๑๖)
X. SUSPENSION
ข้อ ๑๐. การระงับชั่วคราว
✓
26. Each Member State reserves the right
๒๖. แต่ละรัฐสมาชิกสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการขอระงับ
for reasons of national security, national interest,
การปฏิ บั ติ ต ามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจนี้ ไม่ ว่ า จะทั้ งหมด
public order or public health to suspend
ห รื อ แต่ บ างส่ ว น ไว้ ชั่ ว ค ราวได้ ด้ วยเห ตุ ผ ลด้ า น
temporarily, either in whole or in part, the
ความมั่นคงแห่งชาติ ผลประโยชน์ แห่งชาติ ความสงบ
implementation of this Memorandum of
เรี ยบร้อ ยของประชาชน หรือ เหตุ ผลด้ านสาธารณสุ ข
Understanding which suspension shall take effect
ของแต่ละรัฐสมาชิกนั้น ทั้งนี้ ให้การสงวนสิทธิเช่นว่านี้
immediately after notification has been given to
มี ผ ลบั งคั บ ทั น ที ห ลั งจากได้ แ จ้ งไปยั งรัฐ สมาชิ ก อื่ น ๆ
other Member States through official channels
ผ่านช่ องทางที่เป็ น ทางการและ / หรือ ผ่านหน่ วยงาน
and/or designated authorities.
ที่ได้รับแต่งตั้ง
กรณีดังกล่าวไม่ต้ องแก้กฎหมาย เนื่องจากสามารถ
ด้าเนินการในทางบริหารได้
๑๔
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XI. DISPUTE SETTLEMENT
ข้อ ๑๑. การระงับข้อพิพาท
✓
27. Any difference or dispute between any
๒๗. ความแตกต่างหรือ ข้อพิ พ าทใด ๆ เกี่ ยวกั บ
Member States concerning the interpretation,
การตี ค วาม การน้ า ไปใช้ หรื อ การด้ า เนิ น การตาม
application or implementation of any provisions
บทบั ญ ญั ติ ใ ด ๆ แห่ ง บั น ทึ ก ความเข้ า ใจนี้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
of this Memorandum of Understanding shall
ระหว่างรัฐสมาชิกจะต้องได้รับการตัดสินตามบทบัญญัติ
be settled in accordance with the provisions
ภายใต้บทที่ ๘ ของกฎบัตรอาเซียน
under the Chapter VIII of ASEAN Charter.
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากสามารถ
ด้าเนินการในทางบริหารได้
XII. REVISION, MODIFICATION AND
ข้ อ ๑ ๒ . การป รั บ ป รุ ง ให ม่ ก ารเป ลี่ ยน แป ล ง
✓
AMENDMENT
และการแก้ไขเพิ่มเติม
28. i) During the implementation period of
๒๘. ๑) ในช่ ว งระยะเวลาแห่ ง การปฏิ บั ติ ต าม
the MOU, any Member State may request in
บั น ทึ ก ความเข้ าใจนี้ รัฐ สมาชิ ก ใด ๆ อาจร้อ งขอให้ มี
writing a revision, modification or amendment of
การปรั บ ปรุ ง ใหม่ การเปลี่ ย นแปลง หรื อ การแก้ ไ ข
all or any part of this Memorandum of
เพิ่มเติมบันทึกความเข้าใจนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้
Understanding.
๒) การปรั บ ปรุ ง ใหม่ การเปลี่ ย นแปลง หรื อ
ii) Any revision, modification or
การแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่รัฐสมาชิกทั้งหมดเห็นชอบแล้ว
amendment agreed to by the Member States
จะต้ อ งได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
shall be reduced into writing and shall form part
และถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกความเข้าใจนี้
of this Memorandum of Understanding.
๓) การปรับปรุงใหม่ การเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
iii) Such revision, modification or
เพิ่มเติมเช่นว่านั้นจะมีผลใช้บังคับในวัน ที่ได้ก้าหนดขึ้น
๑๕
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amendment shall come into force on such date
โดยรัฐสมาชิก
as may be determined by the Member States.
๔) การปรับปรุงใหม่ การเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
iv) Any revision, modification or
เพิ่ ม เติ ม ใด ๆ จ ะ ต้ อ งไม่ ส่ งผ ล ก ระ ท บ ต่ อ สิ ท ธิ
amendment shall not prejudice the rights and
และมี พั น ธกรณี ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก หรื อ อยู่ บ นฐานของ
obligations arising from or based on this
บั น ทึ ก ความเข้ าใจนี้ จนถึ งวั น ที่ ได้ มี ก ารปรับ ปรุ งใหม่
Memorandum of Understanding up to the
การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขเพิ่มเติมเช่นว่านั้น
date of such revision, modification or
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากสามารถ
amendment.
ด้าเนินการในทางบริหารได้

XIII. DEPOSITORY
29. This Memorandum of Understanding
shall be deposited with the Secretary-General of
ASEAN, who shall promptly furnish a certified
copy thereof to each of the Member States.

✓

ข้อ ๑๓. การเก็บรักษา
๒๙. ให้ เก็ บ รั ก ษาบั น ทึ ก ความเข้ า ใจฉบั บ นี้ ไว้ กั บ
เลขาธิ ก ารอาเซี ยน ซึ่ งจะได้ ส่ งส้ า เน าที่ รั บ รอง
ความถูกต้องแล้วไปยังแต่ละรัฐสมาชิกทันที
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากเป็นการ
ก้าหนดหน้าที่ของเลขาธิการอาเซียน

XIV. ENTRY INTO FORCE

✓

ข้อ ๑๔. การมีผลใช้บังคับ
๑๖

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้
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30. This Memorandum of Understanding
๓๐. บั น ทึ ก ความเข้ า ใจฉบั บ นี้ จ ะมี ผ ลใช้ บั ง คั บ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่
shall enter into force from the date of its
นับ ตั้งแต่ วัน ที่ มีการลงนาม และต้ องน้าไปประยุ กต์ใช้ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗๒
signature and shall apply for a period of five (5)
เป็ น ช่ ว งระยะเวลา ๕ ปี ทั้ งนี้ อาจขยายระยะเวลา
years. It may be extended by the consensus of
ออกไปอีก ๕ ปี ได้โดยฉันทามติจากรัฐสมาชิก
all Members States beyond the original five-year
๓๑. เมื่อมีผลใช้บังคับแล้ว ให้ใช้บันทึกความเข้าใจ
period.
และตารางแนบท้ายบันทึกความเข้าใจนี้ แทนที่ “บันทึก
31.Upon entry into force, this Memorandum
ความเข้าใจ พ.ศ. ๒๕๕๒”
of Understanding and its Schedules shall
๓๒. ให้แผนงานและกิจกรรมทั้ง ปวงภายใต้บันทึก
supersede the"2009 Memorandum of
ความเข้ าใจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ ได้ เริ่ ม ต้ น หรือ มี ผ ลบั งคั บ
Understanding".
เป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว หรื อ ที่ ก้ า ลั งมี ผ ลอยู่ ในช่ ว งเวลา
32. All programmes and activities under the
แห่ ง การใช้ บั งคั บ บั น ทึ ก ความเข้ า ใจฉบั บ นี้ ยั งคงอยู่
2009 Memorandum of Understanding which have
จนกระทั่งแผนงานและกิจกรรมนั้นส้าเร็จสมบูรณ์
started or are already in force or effect at the
กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากสามารถ
time of entry into force of this Memorandum of
ด้าเนินการในทางบริหารได้
Understanding shall remain valid until the
completion of the said programmes and
activities.

๒

http://agreement.asean.org/search.html?q=Forest+Products
๑๗

