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Article 1 Objective 
The Parties aim to promote a regional collaborative 

mechanism for building capacities and capabilities in 
preparedness for and response to oil spill incidents, as 
well as for promoting mutual assistance in preparing for, 
controlling and combating oil spill incidents in the 
ASEAN region. 

 

 

 

ข้อ ๑ วัตถุประสงค์ 
ภาคีมีว ัตถุประสงค์ที ่จะส่งเสริมกลไก 

ความร่วมมือในภูมิภาค เพื่อสร้างความสามารถ
และข ี ดความสามารถ ในการ เตร ี ยมการ 
และการตอบสนองต่ออุบัติการณ์น้ำมันรั่วไหล 
รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือร่วมกันในการ
เตร ียมการสำหร ับการควบค ุมและจ ัดการ
อุบ ัต ิการณ์น ้ำม ันร ั ่วไหลในภูม ิภาคเอเช ีย -
ตะวันออกเฉียงใต้ 

สาระสำคัญของข้อ ๑ เป็นการกำหนด
วัตถุประสงค์ของความตกลงอันเป็นการแสดง
เจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิก 
ซึ่งไม่มีการกำหนดสิทธิหน้าท่ีของแต่ละประเทศ   

 

Article 2 Areas of Cooperation  
1. Each Party shall, subject to the laws, rules, 

regulations and national policies from time to time in 
force, governing the subject matter in each country, 
cooperate to: 

(a) facilitate the implementation of applicable 
international Maritime Organization (IMO) conventions 
and regulations, as appropriate, to prepare for, reduce 
and control oil spills; 

 

 

ข้อ ๒ ขอบเขตของความร่วมมือ 
๑. ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ

นโยบายใช้บังคับในแต่ละเรื่องของแต่ละประเทศ 
แต่ละภาคีต้องให้ความร่วมมือในการ 

( ก )  อำนวยความสะดวกในการนำ
อนุสัญญาหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่นำมาปรับใช้
บังคับได้ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
มาใช้อย่างเหมาะสมในการเตรียมการเพื่อลด 
และควบคุมน้ำมันรั่วไหล 
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(b) individually and/or jointly undertake appropriate 
measures to prepare for and respond to oil spill 
incidents in the ASEAN region; 

(c) develop a Regional Oil Spill Contingency Plan, to 
coordinate and integrate response to oil spill incidents: 

1. affecting or likely to affect the marine and 
coastal environment of one or more Parties; or 

2. exceeding the response capacity of any one 
Party. 

(d) develop strategies and action programmes to 
strengthen capacity and capabilities of ASEAN Member 
States including the conduct of regular joint training 
courses or joint exercises in order to improve the level 
of preparedness, cooperation and coordinate among 
operational personnel and in particular response teams 
of the Parties; 

(e) share information to enhance level of 
preparedness to oil spill incidents and strengthen 
actual response operations; 

(f) jointly conduct and/or share the results of 
research and studies on the scientific and technical 
aspect of oil spill preparedness and response; and 

(ข) ดำเนินการเองหรือร่วมกันดำเนินการ
มาตรการที่เหมาะสมในการเตรียมการสำหรับ
และรับมือต่ออุบัติการณ์น้ำมันรั่วไหลในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(ค) พัฒนาแผนรับมือฉุกเฉินกรณีน้ำมัน
รั ่วไหลเพื ่อประสานและบูรณาการการรับมือ
อุบัติการณ์น้ำมันรั่วไหล 

(๑) ที่มีผลหรือน่าจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อม
ในทะเลและชายฝั่งของภาคี หรือ  

(๒) เกินกว่าความสามารถในการรับมือ
ของภาคีใด ๆ  

(ง) พัฒนากลยุทธ์และแผนการปฏิบัตกิาร
เพื ่อสร้างความสามารถและขีดความสามารถ 
ของสมาช ิกของประชาคมอาเซ ียน รวมถึง 
การจัดการอบรมร่วม หรือการฝึกอบรมร่วม 
เพ ื ่อยกระด ับการเตร ียมการ ความร ่วมมือ  
และการประสานงานระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติ
โดยเฉพาะคณะที่มีหน้าที ่ในการจัดการน้ำมัน
รั่วไหลของภาคีทั้งหมด 

(จ) แบ่งป ันข้อม ูลเพื ่อเพิ ่มระดับของ 
การเตรียมการกรณีอุบัติการณ์น้ำมันรั่วไหล และ
สร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานจริง 
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(g) promote partnerships with relevant stakeholders 
including ASEAN Dialogue Partners, governmental and 
non-governmental organizations and shipping and 
petroleum industries. 

2. The details of the cooperation and activities 
undertaken pursuant to this MoU shall be discussed 
and agreed by the Parties on a case-by-case basis. 

 

(ฉ) ร่วมกันจัดทำหรือแบ่งปันผลการวิจัย 
และการศึกษาในแง ่ม ุมทางว ิทยาศาสตร์  
และเทคนิคของการเตรียมการหรือรับมือกับ
น้ำมันรั่วไหล และ 

(ช )  สน ับสน ุนการ เป ็นห ุ ้ นส ่ วนกั บ
ผู้เกี่ยวข้องอื่น รวมถึงประเทศคู่เจรจาของกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน องค์การของรัฐบาล และ
องค ์การท ี ่ ม ิ ใช ่ ร ั ฐบาล และอ ุตสาหกรรม 
การเดินเรือ และผลิตภัณฑ์น้ำมัน  

๒ .  ร า ยละ เ อ ี ยดของคว ามร ่ วมมื อ 
และกิจกรรมที่ดำเนินการตามกับบันทึกความ
เข้าใจฉบับนี้ต้องมีการอภิปรายและต้องตกลง 
โดยภาคีทั้งหมดเป็นรายกรณี 

 
สาระสำคัญของข้อ ๒ กำหนดขอบเขต

ความร่วมมือ ซึ่งเป็นเรื่องในทางนโยบายสามารถ
ดำเนินการตามพันธกรณีได้โดยใช้มาตรการ 
ทางบร ิหารตามอำนาจและหน้าที่  กฎหมาย
กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีมีอยู่ของประเทศไทย 
จึงไม่ต้องแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย 
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Article 3 Implementation 
1. The Parties shall designate national focal point to 

facilitate the implementation of this MoU. 
2. The ASEAN Maritime Transport Working Group in 

coordination with each focal point is responsible for the 
implementation of this MoU. It will then have to submit 
the implementation progress of this MoU to the ASEAN 
Transport Ministers through the ASEAN Senior Transport 
Officials Meeting. 

 

 

 

ข้อ ๓ การดำเนินการ 
๑. ภาคีต้องแต่งตั้งผู้ประสานงานแห่งชาติ

เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามบันทึก
ความเข้าใจฉบับนี ้

๒. คณะทำงานด้านการขนส่งทางน้ำ 
ขอ งอ า เ ซ ี ย น  โ ด ย ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น กั บ 
ผ ู ้ประสานงานของแต ่ละภาคีจะม ีหน ้ าที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจ
ฉบ ับน ี ้  โดยม ีหน ้ าท ี ่ เสนอความก ้ าวหน้า 
ในการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้
ต ่อร ัฐมนตร ีขนส ่งอาเซ ียนผ่านการประชุม
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านการขนส่งของอาเซียน 

 
สาระสำคัญของข้อ ๓ กำหนดให้แต่ละ

ภาคีตั้งผู้ประสานงานเพื่อการปฏิบัติตามบันทึก 
ความเข้าใจนี้ และกำหนดหน้าที่ของคณะทำงาน
ด้านการขนส่งทางน้ำของอาเซียน ประเทศไทย
สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย 
โดยอยู่ในอำนาจของกระทรวงคมนาคม 

 

Article 4 Protection of Intellectual Property  
Any Intellectual Property Rights issue arising from 

research, studies, or other activities in this MOU are not 

 

 

ข้อ ๔ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
ส ิทธิ ในทร ัพย ์ ส ิ นทางป ัญญา ใด  ๆ  

ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย การศึกษา หรือกิจกรรม 
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be mutually agreed upon between the Parties 
concerned. 

 

ใด ๆ ภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี ้จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากภาคีที่เกี่ยวข้อง 

 
สาระสำคัญของข้อ ๔ เป็นการกำหนด

ว ิธ ีการจ ัดการส ิทธ ิในทร ัพย์ส ินทางปัญญา 
ซึ่งผูกพันภาคีให้ต้องมาตกลงร่วมกัน ซึ่งประเทศ
ไทยสามารถทำได้โดยไม่ต ้องแก้ไขกฎหมาย 
หากในการตกลงได้ทำภายในกรอบกฎหมาย
ภายในของประเทศไทย 

Article 5 Confidentiality  
1. Each Party shall undertake to observe the 

confidentiality and secrecy of documents, information 
and other data received or supplied to the other Party 
during the period of the implementation of this MOU 
or any agreements made pursuant to this MOU. 

2. The provision of this Article shall continue to be 
binding between the Parties notwithstanding the 
termination of this MOU. 

 

 

 

ข้อ ๕ การรักษาความลับ 
๑ .  แต ่ ล ะภาค ี ต ้ อ ง ร ั กษาความลั บ 

ของเอกสาร ข ้อม ูล และสารสนเทศอ ื ่น ๆ 
ซึ่งได้รับมาหรือส่งไปยังภาคีอื่นภายในช่วงเวลา 
ที่ดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้หรือ
ความตกลงอ ื ่ นที่ จ ั ดทำข ึ ้ นส ืบ เน ื ่ อ ง จาก 
บันทึกความเข้าใจฉบับนี ้

๒. ข้อกำหนดของข้อบทนี้จะมีผลผูกพัน
ต่อเนื่องระหว่างภาคีทั้งหมด แม้จะมีการยกเลิก
บันทึกความเข้าใจฉบับนี้แล้วก็ตาม  

สาระสำคัญของข้อ ๕ กำหนดให้ภาคี
รักษาความลับและชั้นความลับของข้อมูลที่ได้มา
ภายใต้การดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจนี้ 
อันเป็นการกำหนดหน้าที ่ให้ภาคีต้องปฏิบัติ 
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ประเทศไทยสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้อง
แก้ไขหรือออกกฎหมาย  อย่างไรก็ตาม ข้อนี้ไม่ได้
กำหนดข้อยกเว้นไว้ เช่นในกรณีที ่ศาลมีคำสั่ง
เรียกข้อมูลเอกสารดังกล่าว 

 
Article 6 Relationship with other agreements 
This MOU or any actions taken thereto shall not 

affect the rights and obligations of the Parties under any 
existing agreements or international conventions to 
which they are also parties. 

 

 

 

ข้อ ๖ ความสัมพันธ์กับความตกลงอื่น 
บ ันท ึกความเข ้ า ใจฉบ ับน ี ้หร ือการ

ดำเนินการที่ได้กระทำขึ้นแล้วจะไม่มีผลกระทบ
ต่อส ิทธ ิหร ือหน้าที ่ของภาคีท ั ้งหมดภายใต้  
ความตกลงหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศใด ๆ 
ที่มีอยู่ในปัจจุบันท่ีภาคีนั้นได้เข้าเป็นภาคี 

 
ข ้อ ๖ ม ีสาระสำค ัญเป ็นการกำหนด

ความสัมพันธ ์ระหว่างหน้าที ่และพันธกรณี  
ของร ัฐสมาช ิกภายใต ้บ ันท ึกความเข ้า ใจนี้  
กับหน้าที ่และพันธกรณีอื่นให้รัฐสมาชิกต้อง
ปฏิบัติ โดยไม่ได้กำหนดหน้าที ่โดยเฉพาะให้
ประเทศต้องปฏิบัติ จึงไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย  

 

Article 7 Amendment 
1. Each Party may request in writing, any 

amendment to any part of this MOU. 

 

 

ข้อ ๗ การแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑. ภาคีอาจทำหน ังส ือร ้องขอแก ้ ไข

เพิ่มเติมบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ในส่วนใด ๆ ได้ 
๒. การแก้ไขเพิ ่มเติมใด ๆ ทีได้ร ับการ 

ตกลงจากภาคีทั ้งหมดต้องทำเป็นลายลักษณ์
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2. Any amendment agreed to by the Parties shall be 
reduced into writing and shall form as an integral and 
inseparable part of this MOU. 

3. Such amendment shall come into force on such 
date as may be determined by the Parties. 

4. Such amendment shall not prejudice the rights 
and obligations arising from or based on this MOU 
before or up to date of such amendment. 

 

อักษรและจะถือว ่าเป็นส่วนหนึ ่งของบันทึก 
ความเข้าใจฉบับนี ้

๓. การแก้ไขเพิ ่มเติมดังกล่าวจะมีผล
บังคับใช้ในวันท่ีภาคีกำหนด 

๔. การแก้ไขเพิ ่มเติมดังกล่าวจะไม่มี
ผลกระทบต่อหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าที่ 
ที่เกิดจากหรือบนพื้นฐานของบันทึกความเข้าใจ
ฉบับนี ้ในขณะ ก่อน หรือ ณ วันที ่การแก้ไข
เพิ่มเติมมีผล 

 
สาระสำคัญของข้อ ๗ เป็นการกำหนด

เกี ่ยวกับการแก้ไขเพิ ่มเติมบันทึกความเข้าใจ  
โดยไม่ได้กำหนดหน้าที ่เฉพาะให้ต ้องปฏิบัติ 
จึงไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย  

Article 8 Suspension  
Each 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 
which suspension shall take effect immediately after 
notification had been given to the other Parties through 
diplomatic by the reasons for its imposition. 

 

 

 

ข้อ ๘ การระงับใช้บันทึกความเข้าใจ  
แต่ละภาคีสามารถสงวนสิทธิในการระงับ

การปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ชั่วคราว 
ไม ่ ว ่ าท ั ้ งหมดหร ือบางส ่ วน  โดย เหต ุผล 
ด้านความมั่นคงของชาติ ผลประโยชน์ของชาติ 
ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือเหตุผล
ทางสาธารณสุขและการระงับการปฏิบัติตาม
บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีผลทันทีหลังจากที่มี
การแจ้งไปยังภาคีอื่นโดยผ่านช่องทางการทูต  
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สาระสำคัญของข้อ ๘ กำหนดเกี ่ยวกับ 
การสงวนสิทธิของประเทศภาคีภายใต้บันทึก
ความเข้าใจ โดยไม่ได้กำหนดหน้าท่ีให้ต้องปฏิบัติ 
จึงไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย 

Article 9 Settlement of Disputes 
Any difference or dispute between the Parties 

concerning the interpretation, implementation, and/or 
application of any of the provisions of this MOU shall 
be settled amicably, through mutual consultation or 
negotiations between the Parties, without reference to 
any third party or international tribunal. 

 

 

 

ข้อ ๙ การระงับข้อพิพาท 
ความแตกต่างหรือข้อพิพาทระหว่างภาคี 

ที่เกี่ยวกับการตีความ การดำเนินการ และ/หรือ
การใช ้ข ้อบทของบันท ึกความเข้าใจฉบับนี้  
ต้องระง ับฉันท์มิตรโดยวิธีการปรึกษาหารือ 
หรือเจรจากันระหว่างภาคี โดยไม่มีการอ้างถึง
บุคคลที่สามหรือศาลระหว่างประเทศ 

 
สาระสำคัญของข้อ ๙ กำหนดข้อผูกพัน

เกี่ยวกับวิธีการระงับข้อพิพาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ภาคีม ีเจตนารมณ์ให ้ม ีความยืดหยุ ่นในการ 
ปฏิบัติและไม่ประสงค์ให้ใช้วิธีระงับข้อพิพาท 
ที่จะมีผลผูกพันในทางกฎหมายระหว่างประเทศ 
ระหว ่ างก ัน ซ ึ ่ ง เม ื ่ อบ ันท ึกความเข ้ าใจนี้  
ไ ม ่ ไ ด ้ ก ำหนดส ิ ท ธ ิ หน ้ า ท ี ่ ต า มกฎหมาย 
ระหว่างประเทศระหว่างภาคีการกำหนดเช่นนี้ 
จึงไม ่ถ ือว ่าข ัดหร ือแย้งก ับกฎหมายและกฎ 
ของฝ่ายบริหารและประเทศไทยสามารถปฏิบัติ
ได้โดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย 
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Article 10 Legal Effect 
With the exception of Article 4 and 5, this MOU 

constitutes an expression of mutual good faith and is 
not intended to create legally binding obligations on 
either Party. The Parties shall endeavor to promote and 
achieve the objective of this MOU. 

 

 

 

ข้อ ๑๐ ผลทางกฎหมาย  
ความตกลงฉบับนี ้เกิดจากเจตจำนงที ่ดี

ร่วมกัน และไม่มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดพันธกรณี
ทางกฎหมายใด ๆ เว้นแต่ที ่กำหนดไว้ในข้อ ๔ 
และข้อ ๕ ภาคีท ุกประเทศต้องม ุ ่งม ั ่นที ่จะ
สนับสนุนในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในความตกลงฉบับน้ี 

ข้อ ๑๐ กำหนดพันธกรณีทางกฎหมาย 
ว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี ้ไม ่ได ้ก ่อให้เกิด
พันธกรณีทางกฎหมาย เว้นแต่ข้อ ๔ และข้อ ๕ 
ดังนั้นจึงตีความได้ว่าข้อ ๔ และข้อ ๕ ของบันทึก 
ความเข้าใจนี้ก่อให้เกิดผลผูกพันระหว่างภาคี  
แต่โดยสาระสำคัญของข้อนี ้ ไม ่ได ้ก ่อให้เกิด 
หน้าที่หรือผลผุกพันระหว่างภาคีให้ต้องปฏิบัติ 
จึงไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย 

 

Article 11 Final Provisions 
1. This MOU shall come into force upon signature 

by all Parties. 
2. This MOU shall be deposited with the Secretary-

General of ASEAN who shall promptly furnish a certified 
copy thereof to each Party. 

  

 

 

ข้อ ๑๑ บทบัญญัติสุดท้าย 
๑. บันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีผลบังคับใช้

เมื่อได้รับการลงนามโดยภาคีทั้งหมด 
๒. บันทึกความเข้าใจฉบับนี ้จะต้องส่ง

ให้กับเลขาธิการอาเซียน ซึ ่งจะเป็นส่งสำเนาที่
รับรองแล้วให้แต่ละประเทศ 

สาระสำคัญของข้อ ๑๑ กำหนดเกี่ยวกับ
การมีผลบังคับใช้บันทึกความเข้าใจและหน้าที่

บันทึกความตกลงมีการ 
ลงนามเมื่อวันท่ี ๒๘ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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ของเลขาธ ิการอาเซ ียน โดยไม ่ ได ้กำหนด 
ข้อผูกพันหรือหน้าท่ีของภาคี 

 

 


