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สารจากเลขาธิการสำ�นักงานศาลยุติธรรม
ขณะนี้ทุกภาคส่วนของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจมีการตื่นรู้และ
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยมีการคาดการณ์กันว่า
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของประชากรอาเซียนจะส่งผลให้เกิดการหลั่งไหลของสมาชิก
เพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทยจำ�นวนมาก และการนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของประชาชนไม่มากก็น้อย ดังนั้น บทบาทของสำ�นักงานศาลยุติธรรมในฐานะหน่วย
งานของภาครัฐที่มีภารกิจสำ�คัญในการอำ�นวยความยุติธรรม จึงได้กำ�หนดยุทธศาสตร์
อย่างชัดเจนในการที่จะพัฒนาระบบงานยุติธรรมไทยไปสู่ความเป็นสากลในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นแรงสนับสนุนในการอำ�นวยความยุติธรรมทั้งภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลกระทบที่จะมาจาก
การจัดตั้งประชาคมอาเซียน
ศูนย์วเิ ทศอาเซียน สำ�นักงานศาลยุตธิ รรม ในฐานะทีม่ ภี ารกิจหลักในการรวบรวม
ข้อมูลข่าวสาร บทความทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จึงได้จัด
ทำ�หนังสือ “รอบรู้ระบบกฎหมายและระบบศาลในกลุ่มประเทศอาเซียน” ทั้งนี้ เพื่อ
ศึกษาถึงความแตกต่างและความเหมือนของระบบกฎหมายและระบบศาลของประเทศ
สมาชิกอาเซียน นำ�มาเปรียบเทียบ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ทกุ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ในระบบงานยุติธรรม
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ จะสามารถนำ�ไปเป็นข้อมูลให้ผู้ที่สนใจ
ได้ศึกษาถึงระบบกฎหมายและระบบศาลที่แตกต่างในกลุ่มประเทศอาเซียนและนำ�
ไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม อันเป็น
ประโยชน์ต่อภาพลักษณ์และการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในบริบท
ของประชาคมอาเซียน
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คำ�นำ�
“Look east” คือ นโยบายต่างประเทศที่แต่ละประเทศทั่วโลกนำ�มาใช้ในช่วง
ทศวรรษล่าสุด สะท้อนให้เห็นว่าแต่ละประเทศทั่วโลกให้ความสนใจในภูมิภาคเอเชีย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ที่ มี เป้ า หมายในการรวมกลุ่ ม บู ร ณาการทางภู มิ ภ าคภายใต้ ชื่ อ
ประชาคมอาเซียน (Asean Community) ในปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจและมุง่ หวังให้กลุม่ ประเทศอาเซียนกลายเป็นตลาดและฐานการผลิต
ร่วม (Single Market and Production Base) ประเทศไทยในฐานะสมาชิกกลุ่มประเทศ
อาเซียน จำ�เป็นต้องปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง รวมไปถึงระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
สำ�นักงานศาลยุติธรรมแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจ
สำ�คัญในการอำ�นวยความยุติธรรม จำ�เป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและปรับ
ตัว เพื่อเป็นแรงสนับสนุนในการอำ�นวยความสะดวกทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลกระทบที่จะมาจากการจัดตั้งประชาคม
อาเซียน ทัง้ นีใ้ นแผนยุทธศาสตร์ศาลยุตธิ รรม 2557-2560 ได้ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่า
“กระชับความร่วมมือทางการศาล การยุติธรรม รวมทั้งความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งใน
ระดับประเทศ ระดับภูมภิ าคอาเซียน ระดับนานาชาติ และเสริมสร้างสถานะและบทบาท
ของศาลยุติธรรมในเวทีระหว่างประเทศ” นับได้ว่าเป็นการย้ำ�ถึงเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังการเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่ง
อาจจะครอบคลุมถึงตัวบทกฎหมายและการปฏิรูปกลไกต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวทางของกลุ่มประเทศอาเซียน
สำ�นักงานศาลยุตธิ รรมจึงได้จดั ทำ�หนังสือเล่มนี้ โดยมุง่ หวังเพือ่ ให้หน่วยงานภาค
รัฐ ภาคเอกชน บุคลากร ผู้ที่สนใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรมของ
แต่ละประเทศในกลุม่ ประเทศอาเซียน ได้น�ำ ไปศึกษาและจัดทำ�แผนการพัฒนา เพือ่ เป็น
แรงสนับสนุนในการอำ�นวยความสะดวกทัง้ ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป
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ภาพรวมระบบกฎหมาย
ของแต่ละประเทศในอาเซียน

ระบบกฎหมายทั้ง 4 ประเภท สะท้อนให้เห็น
อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยมีลักษณะ
ที่โดดเด่นชัดเจนหรือผสมผสานแตกต่างกันไป

ระบบกฎหมาย โดยหลักแล้วจะแบ่งออกเป็น 4 ระบบ ได้แก่

1. ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law)

ระบบกฎหมายนี้ให้ความสำ�คัญกับคำ�พิพากษาของศาล โดยคำ�พิพากษานั้นจะใช้เป็นบรรทัดฐาน
ในการวินิจฉัยคดีที่เกิดขึ้นในภายหลัง ระบบกฎหมายนี้จะไม่มีการแบ่งแยกรายละเอียดทางข้อ
กฎหมายระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน กล่าวคือ ศาลยุติธรรมเป็นศาลเดียวที่รับ
ฟ้องทุกคดีความ

ไทย

ลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก

บรูไน

จารีตประเพณีและศาสนาเป็นหลัก

2. ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law)

ระบบกฎหมายนี้ให้ความสำ�คัญกับตัวบทกฎหมาย และมีการแยกรายละเอียดทางข้อกฎหมาย
ระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนออกจากกัน ทำ�ให้ ไม่มีเพียงแค่ศาลยุติธรรมเท่านั้น แต่
ยังมีศาลอื่นๆ ด้วย เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง

กัมพูชา

ลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก

มาเลเซีย

จารีตประเพณีและศาสนาเป็นหลัก

สิงคโปร์

ลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก

3. ระบบกฎหมายแบบสังคมนิยม (Socialist Law)

ระบบกฎหมายนี้มีเนื้อหารายละเอียดของข้อกฎหมายที่ผสมผสานกันระหว่างระบบกฎหมายจารีต
ประเพณีและระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรโดยอยู่บนพื้นฐานของแนวความคิดแบบลัทธิสังคม
นิยมมาร์กซิสต์ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในสังคมโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ
สำ�คัญในการขัดเกลาสังคม

อินโดนีเซีย

ลายลักษณ์อักษรและ
ศาสนาเป็นหลัก

ลาว

สังคมนิยมและ
ลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก

4. ระบบกฎหมายโดยหลักศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี
(Religious and Traditional Law)

ระบบกฎหมายนี้มีเนื้อหารายละเอียดของข้อกฎหมายที่ยึดหลักของศาสนาและ/หรือขนบธรรมเนียม
ประเพณีในท้องถิ่นเป็นสำ�คัญ ระบบกฎหมายนี้เห็นได้อย่างชัดเจนในกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนา
อิสลาม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะนำ�กฎหมายที่ยึดหลักการทางศาสนามาปรับใช้กับอรรถคดีทางแพ่ง เช่น
เรื่องครอบครัวและมรดก เป็นต้น
2

เมียนมาร์

ลายลักษณ์อักษร
และจารีตประเพณีเป็นหลัก

ฟิลิปปินส์

ผสมผสานระหว่างจารีตประเพณี
และลายลักษณ์อักษร

เวียดนาม

สังคมนิยมและ
ลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก
3
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ระบบศาลของประเทศบรูไน
ประเทศบรูไนมีระบบกฎหมายสองระบบผสมผสานกันระหว่าง
ระบบกฎหมายจารีตประเพณีแบบอังกฤษและกฎหมายอิสลาม
ศาลจะไม่ใช้ระบบลูกขุนและคำ�ตัดสินของศาลในระดับที่สูงกว่าจะมี
ผลผูกพันกับศาลในระดับล่าง อีกทั้งคำ�พิพากษาที่ได้จากศาลสูง
ในกลุ่มประเทศเครือจักรภพอังกฤษมีอำ�นาจในการชี้นำ�และถูกนำ�
มาใช้บ่อยโดยการตีความตัวบทกฎหมาย

ศาลของประเทศบรูไนมีทั้งหมด 5 ระดับ โดยไปสิ้นสุดที่คณะองคมนตรีที่กรุงลอนดอน
ในปี 1995 สิทธิ์ในการยื่นเรื่องอุทธรณ์ ไปยังคณะองคมนตรีที่กรุงลอนดอนนั้นถูก
ยกเลิกไปสำ�หรับคดีอาญา ยังคงไว้เฉพาะคดีแพ่งเท่านั้น

แผนภูมิสรุประบบศาลของประเทศบรูไน
ศาลยุติธรรม

ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลอุทธรณ์

ศาลฎีกา

ศาลปกครอง

ศาลทหาร

คณะกรรมาธิการกฎหมายแห่ง
องคมนตรี ณ กรุงลอนดอน

ศาลสูง

ศาลชารีอะห์

ศาลชั้นกลาง
ศาลเยาวชน
ศาลชั้นต้น
ศาลแขวง

B R U N E I DAR U SSAL AM C O U RT
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ผู้พิพากษาทั้งหมดในทุกระดับศาล
ได้รับการแต่งตั้งจากสุลต่าน

ในศาลชารีอะห์ กฎหมายอิสลาม
จะถูกนำ�มาใช้แทนที่กฎหมายแพ่ง
ในหลายๆ เรื่อง แต่ส่วนใหญ่
จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายครอบครัว

ศาลสูงสุดของบรูไน
ศาลอุทธรณ์

ศาลสูง

คดีแพ่ง

คดีอาญา

ศาลที่อยู่ต่ำ�กว่าศาลฎีกาจะเป็น
ศาลระดับกลางและเขตอำ�นาจ
ทางคดีอาญาจะเหมือนกับศาลสูง
ในกรณีคดีอาญาทั่วไปเว้นแต่
คดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต
หรือจำ�คุกตลอดชีวิต

ศาลสูงสุดของบรูไนประกอบไปด้วย
ศาลอุทธรณ์และศาลสูง โดยมีเขต
อำ�นาจครอบคลุมคดีแพ่งและคดีอาญา
ทั้งก่อนและหลังที่มีการอุทธรณ์ และ
เขตอำ�นาจทางแพ่งและอาญา
ในการอุทธรณ์ของศาลอุทธรณ์

ศาลที่อยู่ต่ำ�กว่าศาลระดับกลาง คือ ศาลระดับเดียวกับ
ศาลแขวงที่เรียกว่า Magistrate Courts ซึ่งเป็นศาล
ลำ�ดับแรกในระบบศาลของประเทศบรูไน
8
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ศาลสูงชารีอะห์
ศาลย่อยชารีอะห์
ศาลอุทธรณ์ชารีอะห์
ศาลในส่วนที่ใช้ระบบกฎหมายอิสลาม
จะประกอบไปด้วย ศาลสูงชารีอะห์
ศาลย่อยชารีอะห์ และศาลอุทธรณ์
ชารีอะห์ ผู้พิพากษาทั้งหมดจะได้
รับการแต่งตั้งจากสุลต่านและ
องค์กรต่างๆ ทางศาสนาอิสลาม

เขตอำ�นาจทางแพ่งของ
ศาลชารีอะห์จะเกี่ยวกับกฎหมาย
ครอบครัวอิสลาม
เช่น การหมั้นหมาย การแต่งงาน
การหย่า และการจัดการสินสมรส
รวมถึงพินัยกรรม มรดก และการ
แบ่งทรัพย์สมบัติ

การแต่งงาน

การหย่า

พินัยกรรม

การแบ่งสมบัติ

กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือก
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
Western (หรือ Independent)
Mediation และ Traditional
(หรือ Iban) Mediation
ซึ่งทั้งสองประเภทมีลักษณะ
แตกต่างกัน

WESTERN
MEDIATION

ศ า ล อุ ท ธ ร ณ์ ช า รี อ ะ ห์

ศาลอุทธรณ์ชารีอะห์
เป็นศาลในขั้นสุดท้ายในการ
อุทธรณ์คดีที่เกี่ยวกับ
กฎหมายอิสลาม
10

ปัจจุบันบทบาทของ Western Mediation ในบรูไนยังคงถูกจำ�กัด ส่วนหนึ่งมาจากการขาด
การรับรองตามกฎหมาย การใช้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางพาณิชย์หรือในกรณีอื่นอาจ
เกิดขึ้นได้โดยสัญญา แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดจัดการไกล่เกลี่ย และการบริการไกล่เกลี่ย
โดยสำ�นักกฎหมายก็ยังมีอยู่น้อยมาก เนื่องจากนักกฎหมายในบรูไนเห็นว่าการไกล่เกลี่ยมี
ประสิทธิผลน้อยเมื่อเทียบกับกระบวนการอื่นและลูกค้าก็ ไม่นิยม นักกฎหมายบรูไนจึงไม่เห็น
ความจำ�เป็นในการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการไกล่เกลี่ย
11
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อย่างไรก็ตามการไกล่เกลี่ยแบบ Traditional Mediation ซึ่งมีลักษณะที่ไม่เป็นทางการที่ใช้ ใน
ประเทศบรูไนก็ช่วยระงับข้อพิพาทได้เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้มีความเห็นว่าการไกล่เกลี่ยแบบ
Traditional Mediation น่าจะเหมาะสมกว่าการไกล่เกลี่ยโดยส�ำนักกฎหมาย นอกจากนี้
การไกล่เกลี่ยในศาลของบรูไนก็ยังไม่ได้ถูกน�ำมาใช้และยังมิได้มีการพัฒนาซึ่งเหตุผลประการ
หนึ่งก็คือ กระบวนการพิจารณาของศาลยังคงได้รับการสนับสนุนจากชุมชนธุรกิจและคู่
ความทั่วไป เนื่องจากศาลมิได้มีคดีค้างเป็นจ�ำนวนมากและค่าธรรมเนียมศาลก็อยู่ในระดับที่
ไม่แพงมากนัก อีกทั้งมีการส่งเสริมการระงับข้อพิพาททางเลือกควบคู่ไปกับการพัฒนาหลัก
การระงับข้อพิพาทในระบบ Syariah ต่อไปภายหน้า

แหล่งที่มาของข้อมูล

TRADITIONAL
MEDIATION

Datin Paduka Hayati Salleh,
Brunei Darussalam: Independence
of the Judiciary Revisited and
towards More Effective Case
Management, available online at
<http://www.aseanlawassociation.
org/docs/w1_brunei.pdf>
Encyclopedia of the Nations,
Judicial System of Brunei,
<http://www. nationsencyclopedia.
com/Asia-and-Oceania/
Brunei-Darussalam-JUDICIALSYSTEM.html>
สำ�นักระงับข้อพิพาท
สำ�นักงานศาลยุติธรรม
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รอบรู้ระบบกฎหมายและระบบศาล
ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ประเทศ
กัมพูชา
CAMBODIA

ศูนย์วิเทศอาเซียน กองการต่างประเทศ
สำ�นักงานศาลยุติธรรม
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ระบบศาลของประเทศกัมพูชา
กัมพูชาได้รับอิทธิพลจากองค์กรบริหารชั่วคราวแห่งสหประชาชาติในกัมพูชา
(United Nations Transitional Authority in Cambodia - UNTAC) ในการมีระบบ
กฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร อีกทั้งยังมีการผสมผสานกันของรูปแบบกฎหมาย
อื่นๆ ด้วย เช่น กฎหมายทางประเพณี และกฎหมายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ อันเป็น
ผลจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต ระบบกฎหมายของกัมพูชาในปัจจุบันถือว่า
ยังใหม่และมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1993
กำ�หนดให้ฝ่ายตุลาการเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ

CA MBODIA COURT
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CAMBODIA

กัมพูชามีศาลทั้งหมด 3 ชั้น ประกอบด้วย

ศาลชั้นต้น

ศาลอุทธรณ์

ศาลฎีกา

และมีศาลพิจารณาคดีอาชญากรรมร้ายแรงที่เกิดขึ้น
ระหว่างสงครามภายใต้ระบอบเขมรแดง (Extraordinary
Chambers in the Courts of Cambodia – ECCC)

18

อีกทั้งมีศาลทหารทำ�หน้าที่พิจารณา
คดีที่เกี่ยวข้องกับอาญาทางทหาร
ศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดและเป็นศาล
สุดท้ายในขั้นตอนการอุทธรณ์

นอกจากนี้ธรรมเนียมปฏิบัติพื้นบ้านใน
ประเทศถือเป็นส่วนสำ�คัญในระบบกฎหมาย
ของกัมพูชา ประเพณีการประนีประนอมซึ่งมี
จุดเริ่มต้นในระดับหมู่บ้านก่อนที่จะไปยังศาล
ชั้นต้นถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการไกล่
เกลี่ยและระงับข้อพิพาท

19

CAMBODIA

ศาลยุติธรรม

สภารัฐธรรมนูญ
เทียบได้กับ
ศาลรัฐธรรมนูญ

สภาแห่งผู้มีอำ�นาจทางการปกครอง
เทียบได้กับ
ศาลปกครอง

ศาลยุติธรรม
ศาลฎีกา
ศาลอุทธรณ์
ศาลพิจารณาคดีอาชญากรรมร้ายแรง
ที่เกิดขึ้นระหว่างสงครามภายใต้ระบอบเขมรแดง

ศาลชั้นต้น
ศาลจังหวัด

กลไกการระงับ
ข้อพิพาททางเลือก
ตามประเพณีนิยมของชาว
กัมพูชา มักเลือกที่จะระงับข้อ
พิพาทของตนนอกศาล โดยการ
เจรจาทั้งแบบที่มีและไม่มีฝ่ายที่
สามที่เป็นกลางร่วมเจรจา เรียก
ว่าเป็นการระงับข้อพิพาททาง
เลือกอย่างหนึ่ง

ศาลทหาร

ไม่มีการจัดตั้งศาลพิเศษหรือศาลชำ�นัญพิเศษ

นอกจากศาลยุติธรรมแล้ว ประเทศกัมพูชายังมีสภารัฐธรรมนูญ
(Constitutional Council) และสภาแห่งผู้มีอำ�นาจในทางปกครอง (Supreme Council
of Magistracy) ซึ่งทำ�หน้าที่เหมือนกับศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง
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แต่อย่างไรก็ตาม การระงับข้อ
พิพาทลักษณะนี้ ก็ ไม่ได้รับการ
พัฒนา จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้
กฎหมายการอนุญาโตตุลาการ
เชิงพาณิชย์ผ่านความเห็นชอบ
ของสภาแห่งชาติกัมพูชา

21
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กฎหมายนี้ช่วยให้คู่พิพาท
เชิงพาณิชย์ระงับข้อพิพาท
นอกศาลด้วยวิธีการที่เร็ว
กว่า และยังมีการจัดตั้ง
ศูนย์การอนุญาโตตุลาการ
ภายใต้กฎหมายนี้ รัฐบาล
ทำ�งานภายใต้ความร่วม
มือของที่ปรึกษาต่าง
ประเทศเพื่อจัดให้มีการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและ
การอนุญาโตตุลาการขึ้น
กฎหมายนี้ยังได้ยอมรับให้
มีการอนุญาโตตุลาการ
โดยเอกชนซึ่งเป็นอีกทาง
เลือกหนึ่งในการระงับข้อ
พิพาท ทั้งนี้ กัมพูชายัง
ได้ยอมรับนับถือคำ�ชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการต่าง
ประเทศด้วย

22

ในราชอาณาจักรกัมพูชา
มีรูปแบบการระงับข้อพิพาท 3 รูปแบบคือ

แหล่งที่มาของข้อมูล

3

1

การระงับข้อพิพาท
โดยวิธีการอนุญาโต
ตุลาการ

การระงับข้อพิพาท
อย่างไม่เป็น
ทางการ

2

K. Neam, Introduction to the Cambodian Judicial Process (The Asia
Foundation, 1998), available online
at <http://www.kas.de/wf/doc/
kas_31083 -1522-2-30.pdf>
Encyclopedia of the Nations, Judicial System of Cambodia, <http://
www.nationsencyclopedia.com/
Asia-and-Oceania/CambodiaJUDICIAL-SYSTEM.html>
สำ�นักระงับข้อพิพาท
สำ�นักงานศาลยุติธรรม

การพิจารณาโดย
พระมหากษัตริย์ หรือ
Royal Hearing
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รอบรู้ระบบกฎหมายและระบบศาล
ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ศูนย์วิเทศอาเซียน กองการต่างประเทศ
สำ�นักงานศาลยุติธรรม

ประเทศ
อินโดนีเซีย
INDONESIA
24
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ระบบศาลของประเทศอินโดนีเซีย
หลังจากปี พ.ศ. 2541 เป็นครั้งแรกที่ประเทศอินโดนีเซียเปลี่ยนรัฐธรรมนูญซึ่งเน้น
ความสำ�คัญไปที่การลดอำ�นาจของฝ่ายบริหารและเพิ่มอำ�นาจให้แก่ฝ่ายตุลาการ
อันจะนำ�มาซึ่งหลักธรรมาภิบาลและความสมดุลของอำ�นาจในทางการเมือง ศาล
รัฐธรรมนูญมีอำ�นาจอย่างสมบูรณ์ ในการตรวจสอบเชิงกฎหมายของฝ่ายตุลาการ
(Judicial Review) ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอย่างมีนัยสำ�คัญให้ฝ่ายตุลาการมีอำ�นาจใน
การตรวจสอบการเมืองมากขึ้น ศาลยุติธรรมของประเทศอินโดนีเซียแบ่งออกเป็นสาม
ชั้นศาล คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกาเช่นเดียวกับประเทศไทย
ระบบศาลของ
ประเทศอินโดนีเซียนั้น
เป็นระบบศาลคู่ขนาน
โดยมีศาลฎีกา และศาล
ที่อยู่ภายใต้เขตอำ�นาจ
พิจารณาของศาลฎีกา
ได้แก่ ศาลทั่วไป
(General Court)
ศาลทหาร
(Military Court)
ศาลศาสนา
(Religious Court)
และศาลปกครอง
(Administrative Court)

ศาลปกครอง

ศาลยุติธรรม

ศาลศาสนา

ศาลแรงงาน

ศาลฎีกา

ศาลทหาร

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลพาณิชย์

ศาลภาษีอากร

ศาลเด็กและเยาวชน

ศาลต่อต้านการทุจริต

ศาลอุทธรณ์
ศาลชั้นต้น

ศาลสิทธิมนุษยชน

ศาลสิทธิมนุษยชน

ศาลทั่วไป

ศาลพาณิชย์

ศาลทหาร

TAX
ศาลศาสนา

ศาลปกครอง

ศาลเด็กและเยาวชน
26

ศาลทั่วไป

IND O N E S IA C O U RT

ศาลภาษีอากร

นอกจากนั้นยังมี
ศาลรัฐธรรมนูญ
และศาลชำ�นาญพิเศษ
ได้แก่ ศาลเด็กและเยาวชน
(Juvenile Court) ศาล
สิทธิมนุษยชน (Human
Rights Court) ศาล
พาณิชย์ (Commercial
Court) ศาลภาษีอากร
(Tax Court) ศาลแรงงาน
(Labor Court) และศาล
ต่อต้านการทุจริต (AntiCorruption Court)

ศาลแรงงาน

ศาลต่อต้านการทุจริต
27
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ในส่วนของกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง

ในส่วนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ค.ศ. 1951

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ของประเทศอินโดนีเซียมีที่มาจาก
กฎหมายในยุคอาณานิคม โดย
กฎหมายในปี ค.ศ. 1951 กำ�หนด
ให้ยังคงใช้กฎหมายที่มีมาแต่ยุค
อาณานิคมต่อไป

ค.ศ. 1981
คดีแพ่งทุกคดีจะเริ่มต้นที่ศาลชั้นต้นที่มีเขตอำ�นาจ
โดยโจทก์จะเสนอคำ�ฟ้องต่อศาล จากนั้นผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลจะ พิจารณาคำ�ฟ้องและแต่งตั้งผู้
พิพากษาหนึ่งคนหรือองค์คณะผู้พิพากษา 3 คนให้
เป็นผู้รับผิดชอบในคดีนั้น

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ของประเทศอินโดนีเซียเป็นไปตาม
กฎหมายปี ค.ศ. 1981 ซึ่งยกเลิก
กฎหมายเดิมปี ค.ศ.1941

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ฉบับใหม่ปรับเปลี่ยนหลักการสำ�คัญของ
กฎหมายเดิมหลายประการ เช่น การ
ยุติการแบ่งแยกการใช้กฎหมายกับคน
สัญชาติยุโรปและคนอินโดนีเซีย การ
เปลี่ยนรูปแบบการพิจารณาจากระบบ
ไต่สวนมาเป็นระบบกล่าวหา และการ
แสดงออกถึงการยอมรับสิทธิมนุษยชน
ของคนอินโดนีเซีย เป็นต้น

EUROPE
INDONESIA

ศาลจะเป็นผู้ส่ง
คำ�ฟ้องให้จำ�เลยหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่
ที่อยู่หรือภูมิลำ�เนา
ของจำ�เลยไม่ปรากฏ
ศาลอาจใช้วิธี
ประกาศคำ�ฟ้องทาง
หนังสือพิมพ์แทน
28
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INDONESIA

กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือก
การระงับข้อพิพาททางเลือกในประเทศอินโดนีเซีย มีรากฐานมาจากกฎหมายฉบับ
ที่ 30/1999 เรื่องการระงับข้อพิพาททางเลือกและอนุญาโตตุลาการ ซึ่งกฎหมาย
ฉบับดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าได้มีการแยกการระงับข้อพิพาททางเลือกออกจาก
อนุญาโตตุลาการ ดังนั้นการระงับข้อพิพาททางเลือกจึงครอบคลุมเฉพาะการเจรจา
ต่อรอง การไกล่เกลี่ย การประนอมข้อพิพาท การประเมินข้อพิพาท และการระงับข้อ
พิพาททางเลือกแบบผสมผสานเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย

แม้ว่าการระงับข้อพิพาททางเลือกตามแบบ
ประเพณีจะมีการใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วทั้ง
หมู่เกาะ แต่กลับยังไม่มีสถาบันระงับข้อพิพาท
ทางเลือก เพื่อที่จะแก้ ไขปัญหาร่วมสมัย โดย
การระงับข้อพิพาททางเลือกของอินโดนีเซีย
สามารถจำ�แนกได้เป็น (1) การระงับข้อพิพาท
โดยศาล หรือ Court Connected ADR
(CC-ADR) (2) การระงับข้อพิพาทโดยฝ่าย
ปกครอง (3) การระงับข้อพิพาทโดยเอกชน
(4) การระงับข้อพิพาทตามประเพณี

การระงับข้อพิพาทโดยศาล
การระงับข้อพิพาทโดยฝ่ายปกครอง
การระงับข้อพิพาทโดยเอกชน
การระงับข้อพิพาทตามประเพณี

อินโดนีเซียมีการระงับข้อพิพาททางเลือกตามแบบประเพณีชุมชนมานานแล้ว ตัวอย่างเช่น
ตามประเพณีของชุมชน Pasemah ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของ Sumatera มีการระงับข้อพิพาท
ตามประเพณีซึ่งจะใช้ Jurai Tue หรือ Sungut Jurai เป็นผู้ประนอมข้อพิพาท ในทางตะวันตก
ของ Sumatera เป็นที่รู้กันว่า Kerapatan Adat Nagari หรือ Kerapatan Ninik Mamak จะ
ยึดกฎเกณฑ์ตามธรรมเนียมของพวกเขาเป็นหลักในการระงับข้อพิพาท

แหล่งที่มาของข้อมูล
ASEAN Law Association, Indonesian Legal System, available online at
<http://www.aseanlawassociation.org/ legal-indonesia.html>.
http://www.nationsencyclopedia.com/Asia-and-Oceania/Indonesia.html
สำ�นักระงับข้อพิพาท สำ�นักงานศาลยุติธรรม
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รอบรู้ระบบกฎหมายและระบบศาล
ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ศูนย์วิเทศอาเซียน กองการต่างประเทศ
สำ�นักงานศาลยุติธรรม

ประเทศ
ลาว
LAOS
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ระบบศาลของประเทศลาว

ประเทศลาวได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส
จึงใช้กฎหมายที่มีพื้นฐานมาจากประเพณีโบราณ
ขนบธรรมเนียมฝรั่งเศสและแนวทางปฏิบัติแบบสังคมนิยม
ไม่ยอมรับเขตอำ�นาจโดยบังคับของศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศ (International Court of Justice -ICJ)

ในส่วนของศาลประเทศลาว ประกอบไปด้วย

1) ศาลประชาชนสูงสุด 2) ศาลอุทธรณ์ 3) ศาลประชาชนแขวง 4) ศาลประชาชนเมือง
และ 5) ศาลทหาร ศาลประชาชนสูงสุดเป็นสถาบันตุลาการสูงสุด ทำ�หน้าที่ตรวจสอบ
คำ�พิพากษาตัดสินของศาลประชาชนท้องถิ่นหรือศาลทหาร โดยมีสภาแห่งชาติเป็น
ผู้แต่งตั้งประธานศาลประชาชนสูงสุด คณะกรรมการประจำ�สภาเป็นผู้แต่งตั้ง
รองประธานสภาประชาชนสูงสุดและผู้พิพากษา
ศาลประชาชน

พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
สภารัฐมนตรี
สภาแห่งชาติ

โดยมีสถาบันการเมืองที่สำ�คัญแบ่งเป็น
1) พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
2) สภารัฐมนตรี (พรรคฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี)
3) สภาแห่งชาติ มีประธานประเทศดำ�รงตำ�แหน่งประมุข
สูงสุดของรัฐ และมีองค์กรบริหารหลักของรัฐ 4 องค์กร
คือ สภาแห่งชาติ คณะรัฐบาล ศาลประชาชน
และองค์การอัยการประชาชน

“สภาแห่งชาติ” ถือเป็นองค์กรตัวแทนของประชาชน เป็นองค์การ
ตัวแทนแห่งสิทธิ อำ�นาจ และผลประโยชน์ของประชาชน เป็นองค์การ
อำ�นาจแห่งรัฐและเป็นองค์การนิติบัญญัติที่มีสิทธิพิจารณาข้อตัดสิน
ใจหรือปัญหาสำ�คัญของชาติ รวมทั้งติดตามตรวจสอบการดำ�เนิน
งานของคณะรัฐบาล ศาลประชาชน และองค์การอัยการประชาชน

34

ศาลทหาร

ศาลประชาชนสูงสุด
ศาลอุทธรณ์

ไม่มีศาลชำ�นัญพิเศษทางธุรกิจโดยศาลประชาชนรับพิจารณาคดี
โดยแยกคณะในการพิจารณาคดีเฉพาะเรื่อง เช่น คดีพาณิชย์

ศาลประชาชนแขวง
ศาลประชาชนเมือง
กระบวนการพิจารณาคดีของศาล เริ่มต้นที่
ศาลชั้นต้น (ศาลนครหลวงเวียงจันทน์) รับคดี
ความ ซึ่งระยะเวลาในการพิจารณามีความ
รวดเร็วทุกคดี โดยเฉพาะคดีพาณิชย์มีความ
รวดเร็วพอๆ กับอนุญาโตตุลาการ ซึ่งกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งปี ค.ศ. 2004 กำ�หนดไม่
เกิน 2 เดือน ซึ่งถ้าหากมีการอุทธรณ์และฎีกา
ก็สามารถทำ�ได้ทุกคดี เนื่องจากว่าไม่ได้มีการ
กำ�หนดจำ�นวนทุนทรัพย์
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กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือก
คำ�พิพากษาศาลประชาชนสูงสุด (ศาลฎีกา)
ถือเป็นที่สุด ยกเว้นกรณีรื้อฟื้นคดี
เพราะว่าปรากฏหลักฐานใหม่ที่ ไม่เคยมีในสำ�นวนมาก่อน

รัฐบาลลาวได้มีการปรับแก้กฎหมาย
เก่าและร่างกฎหมายใหม่ กฎหมายที่
ประกาศใช้ ใหม่ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
ระบุไว้ว่า เมื่อมีข้อพิพาทที่เกิดจากการ
ลงทุน ข้อพิพาทดังกล่าวต้องถูกระงับ
โดยกระบวนการระงับข้อพิพาทภายใน
ประเทศหรือโดยกระบวนการระงับข้อ
พิพาทระหว่างประเทศ

กระบวนการระงับข้อพิพาทภายใน
ประเทศ อาจประกอบด้วยการ
เจรจา การไกล่เกลี่ย การประนอม
การอนุญาโตตุลาการ และในทาง
ศาลของ สปป.ลาว
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ส่วนกระบวนการระงับ
ข้อพิพาทระหว่าง
ประเทศนั้นจะมีศูนย์
ระงับข้อพิพาทระหว่าง
ประเทศ โดยการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทตาม
ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ซึ่ง
ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ
และหน้าที่ของศาลว่า
เมื่อมีคดีขึ้นสู่ศาลตาม
ประมวลกฎหมายนี้ ศาล
ต้องพิจารณาไกล่เกลี่ย
หรือตัดสินข้อพิพาท
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ส่วนข้อพิพาทเล็กน้อยหรือข้อพิพาทที่จำ�นวน
ทุนทรัพย์ ไม่สูงมากนัก เช่น ข้อพิพาทใน
ครอบครัว ข้อพิพาทเกี่ยวกับการถือครองสัตว์
เลี้ยง สิทธิเกี่ยวกับทางเดิน และข้อพิพาทอื่นๆ
ต้องระงับข้อพิพาทโดยหน่วยไกล่เกลี่ยขั้นบ้าน
หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ สำ�นักงาน
ยุติธรรมประจำ�อำ�เภอต้องให้ความรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล
The Thai Embassy in Lao PDR,
About Lao PDR, available at <http://
vientiane.thaiembassy.org/vientiane/
th/about/about_basic/>

นอกจากนี้ยังมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเศรษฐกิจด้วย
เพื่อให้ข้อพิพาททางเศรษฐกิจระงับได้ด้วยความเป็นธรรม
รวดเร็ว อันเป็นการส่งเสริมการผลิตของภาคธุรกิจให้ขยายตัว
อันเป็นการสร้างความเจริญ และยังเป็นการส่งเสริมแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกด้วย
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http://www.nationsencyclopedia.
com/Asia-and-Oceania/Lao-People-s-Democratic-Republic.html
สำ�นักระงับข้อพิพาท
สำ�นักงานศาลยุติธรรม

39

รอบรู้ระบบกฎหมายและระบบศาล
ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ศูนย์วิเทศอาเซียน กองการต่างประเทศ
สำ�นักงานศาลยุติธรรม

ประเทศ
มาเลเซี
ย
MALAYSIA
40
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ระบบศาลของประเทศมาเลเซีย
ระบบกฎหมายของประเทศมาเลเซียได้รับ
อิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษ ในฐานะที่
ประเทศมาเลเซียเคยตกอยู่ภายใต้อาณานิคม
ของประเทศอังกฤษ จึงใช้ระบบกฎหมายจารีต
ประเพณี และการจัดโครงสร้างของศาลก็จะเป็น
ไปในรูปแบบของประเทศอังกฤษ

ระบบศาลในประเทศมาเลเซียเป็นระบบ
ศาลเดี่ยวหรือระบบที่ศาลยุติธรรมมี
อำ�นาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัย
อรรถคดีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง
คดีอาญา รวมทั้งคดีปกครอง

แผนภูมิสรุประบบศาล
ของประเทศมาเลเซีย
ศาลประชาชน
ศาลประจำ�รัฐ
ศาลประจำ�ประเทศ
ศาลแขวงและศาลเชสชั่น
ไม่มีการจัดตั้งศาลพิเศษ
หรือศาลชำ�นัญพิเศษ

มาตรา

74(1)
อย่างไรก็ตามประเทศมาเลเซียได้
เพิ่มการบังคับใช้กฎหมายในรูปแบบ
ของตนเองด้วย รัฐธรรมนูญของ
มาเลเซียไม่มีบทบัญญัติที่ให้ถือว่า
กฎหมายระหว่างประเทศถือเป็นส่วน
หนึ่งของกฎหมายของรัฐ อย่างไรก็
ดีในมาตรา 74(1) ของรัฐธรรมนูญ
ได้บัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะ
นำ�กฎหมายระหว่างประเทศมาปรับ
ใช้ภายในประเทศได้
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กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือก

ศาลของประเทศ
มาเลเซียแบ่งได้ดังนี้

การระงับข้อพิพาทฉันมิตรในมาเลเซียเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม
ต้นแบบที่รับมาใช้โดยศาลนั้นมีพื้นฐานการฝึกฝนอย่างดีที่สุดจาก ออสเตรเลีย อังกฤษ
และอเมริกา การไกล่เกลี่ยในศาลเป็นสิ่งใหม่สำ�หรับมาเลเซียเนื่องจากมีความแตกต่างจาก
การไกล่เกลี่ยตามจารีตประเพณีที่ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลอยู่ในประเทศ

1

ศาลแขวง
จะพิจารณาคดีหลายประเภททั้ง คดีแพ่ง
และคดีอาญา และมีที่ตั้งอยู่ในเมืองสำ�คัญ
ของประเทศมาเลเซีย

2

ศาลเฉพาะ
หรือศาลเซสชั่น
(Session Court)

3ศาลสูง

(High Court) ถือว่าเป็น
ศาลรองลงมาจากศาลสูง
สุดและเป็นศาลระดับรัฐ มี
2 ศาลด้วยกัน
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4

ศาลอุทธรณ์
(Appellate Court)
ศาลอุทธรณ์รับ
เรื่องอุทธรณ์มาจาก
ศาลสูงทั้ง คดีแพ่งและ
คดีอาญา

ในปี ค.ศ. 1995 เนติบัณฑิตยสภา
(The Bar Council) ของมาเลเซีย ได้
ก่อตั้งคณะกรรมการระงับข้อพิพาท
ทางเลือก (Alternative Dispute
Resolution – ADR Committee)
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการ
ก่อตั้งศูนย์ ไกล่เกลี่ย (Mediation
Centre) ในมาเลเซีย

5

ศาลระดับประเทศ
(Federal Court) ถือเป็น
ศาลสูงสุดของประเทศ
(ศาลฎีกา) ซึ่งจะรับเรื่อง
มาจากศาลอุทธรณ์ และ
ศาลชั้นต้น

ALTERNATIVE
DISPUTE RESOLUTION
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โดยนอกจากศูนย์ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งมาเลเซียแล้ว
มาเลเซียยังมีการไกล่เกลี่ยโดยสถาบันที่มีอำ�นาจหน้าที่ตามกฎหมายอีก ได้แก่
หลังจากการศึกษาวิธี
การระงับข้อพิพาททาง
เลือกต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการระงับข้อ
พิพาทโดยศูนย์ ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทแห่งมาเลเซีย
(The Malaysian Mediation Centre - MMC)
จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นใน
ปีค.ศ. 1999

ซึ่งในขณะนั้นศูนย์ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งมาเลเซีย
มีผู้ ไกล่เกลี่ยเพียง 27 คนซึ่งผ่านการศึกษาเทคนิคการ
ไกล่เกลี่ยโดยสมาชิกของศูนย์ ไกล่เกลี่ยสิงคโปร์ (The
Singapore Mediation Centre) และสมาคมกฎหมาย
ของสิงคโปร์ (The Law Society of Singapore) เข้าเป็น
ผู้ ไกล่เกลี่ยประจำ�ศูนย์ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งมาเลเซีย
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27
คน

1

PIAM’s Complaints Action
Bureau หรือ Insurance
Mediation Bureau (IMB)

2

Banking Mediation
Bureau (BMB)

3

4

The tribunal For
Consumer Claims (CCM)

The Housing Buyer
Tribunal (HBT)

แหล่งที่มาของข้อมูล
Malaysian Court System, The Malaysian Bar,
<http://www.malaysianbar.org.my/
malaysian_court_system.html>
http://www.nationsencyclopedia.com/
Asia-and-Oceania/Malaysia.html
สำ�นักระงับข้อพิพาท
สำ�นักงานศาลยุติธรรม
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รอบรู้ระบบกฎหมายและระบบศาล
ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ประเทศ
เมียนมาร์
MYANMAR

ศูนย์วิเทศอาเซียน กองการต่างประเทศ
สำ�นักงานศาลยุติธรรม
48
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ระบบศาลของประเทศเมียนมาร์
ระบบกฎหมายของประเทศเมียนมาร์เป็นระบบกฎหมายที่ผสมผสานกันระหว่างกฎหมาย
ประเพณีพื้นเมืองและระบบกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ ซึ่งระบบหลังได้ถูกนำ�เข้า
มาในช่วงที่เมียนมาร์ตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ในระบบศาลของเมียนมาร์ ไม่มี
ลูกขุน โดยกฎหมายหลายฉบับจากในยุคอาณานิคมยังคงใช้อยู่ รวมไปถึงการใช้หลักคำ�
พิพากษาในคดีก่อนเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินคดีถัดไปด้วย ฝ่ายตุลาการอยู่ภายใต้
อำ�นาจฝ่ายบริหาร และศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดของประเทศ

ระบบศาลของประเทศเมียนมาร์ประกอบด้วย ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม และศาลทหาร
สำ�หรับศาลยุติธรรมมีโครงสร้างดังต่อไปนี้
• ศาลฎีกาแห่งสหภาพ
• ศาลสูงแห่งสหภาพหรือศาลสูงแห่งรัฐ
• ศาลประจำ�เขตปกครองตนเอง
ศาลยุติธรรม

• ศาลประจำ�พื้นที่ปกครองตนเอง
• ศาลแขวง
• ศาลจังหวัด
ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลทหาร

ศาลยุติธรรม
ศาลฎีกาแห่งสหภาพพม่า
ศาลสูงสุดแห่งสหภาพพม่า (หรือศาลสูงแห่งรัฐ)
ศาลประจำ�เขตปกครองตนเอง
ศาลประจำ�พื้นที่ปกครองตนเอง
ศาลแขวง
ศาลจังหวัด
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กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือก
หนึ่งในข้อตกลงที่เมียนมาร์ยอมรับในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือ ข้อตกลงอาเซียน
เพื่อการสนับสนุนและป้องกันการลงทุนซึ่งมีเงื่อนไขว่าหากมีข้อพิพาททางกฎหมายเกิด
ขึ้นโดยตรงเกี่ยวกับการลงทุนซึ่งคู่กรณีไม่สามารถระงับข้อพิพาทกันได้อย่างฉันท์มิตร คู่
กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถเลือกที่จะระงับข้อพิพาทโดยการประนอมข้อพิพาทหรือโดย
อนุญาโตตุลาการก็ ได้โดยให้มีผลผูกพันคู่กรณีอีกฝ่ายด้วย

MYANMAR
ARBITRATION
(PROTOCOL AND
CONVENTION)
ACT 1937

ฉบับที่สอง ได้แก่ Myanmar Arbitration (Protocol
and Convention) Act 1937 ซึ่งเป็นการตรา
กฎหมายภายในประเทศเพื่ออนุวัติการให้เป็นไป
ตาม The Protocol on Arbitration Clause, 1923
(Geneva Protocol) และ Geneva Convention
on the Execution of Foreign Arbitral Awards,
1927 โดยให้ ใช้บังคับในระหว่างประเทศที่เป็นภาคี
สมาชิกเท่านั้นซึ่งมีเป็นจำ�นวนน้อยมาก

ดังนั้น ประเด็นสำ�คัญที่ ASEAN
Steering Committee กำ�ลังพิจารณา คือ
การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการอ้างข้อ
กำ�หนดตามข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ
ต่างประเทศให้สามารถบังคับใช้ ได้ ใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

แหล่งที่มาของข้อมูล
Than, U., Director General Supreme Court of the Union, Current Judicial System,
Formation and Function of Courts in Myanmar, Paper presented at Keio University
Law School, Japan, 5 December 2012, available online at <http://www.moj.go.jp/
content/000101543.pdf>

แต่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ยังไม่มีบทบัญญัติกฎหมายรองรับการบังคับตาม
คำ�ตัดสินของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ มีกฎหมายเพียงสองฉบับที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุญาโตตุลาการฉบับแรก ได้แก่ Myanmar Arbitration Act of 1944 ซึ่งไม่มีบทบัญญัติให้
มีการบังคับตามคำ�ตัดสินของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ
52

Encyclopedia of the Nations, Judicial System of Myanmar, <http:// www.nationsencyclopedia.com/Asia-and-Oceania/Myanmar-JUDICIAL-SYSTEM.html>
สำ�นักระงับข้อพิพาท สำ�นักงานศาลยุติธรรม
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รอบรู้ระบบกฎหมายและระบบศาล
ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ศูนย์วิเทศอาเซียน กองการต่างประเทศ
สำ�นักงานศาลยุติธรรม

ประเทศ
ฟิPHILIPPINES
ลิปปินส์
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ระบบศาลของประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศฟิลิปปินส์มีระบบกฎหมายที่ผสมผสานกัน ซึ่งประกอบด้วยกฎหมายลายลักษณ์
อักษร กฎหมายจารีตประเพณี กฎหมายอิสลาม และขนบธรรมเนียมพื้นบ้าน กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ ในครอบครัว ทรัพย์สิน การสืบทอดมรดก สัญญา และกฎหมาย
อาญาอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร ในขณะที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ กระบวนวิธี
พิจารณา กฎหมายภาษี ประกันภัย บริษัท การธนาคาร และแรงงานอยู่ภายใต้ระบบกฎหมาย
แบบจารีตประเพณี ระบบศาลของประเทศฟิลิปปินส์ ไม่มีการไต่สวนโดยใช้ระบบลูกขุน

กฎหมายภาษี
ประกันภัย

กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
กระบวนวิธี
พิจารณา

บริษัท
การธนาคาร
และแรงงาน

กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับความ
สัมพันธ์ ในครอบครัว
ทรัพย์สิน การสืบทอด
มรดก สัญญา
กฎหมาย
อิสลามและ
ขนบธรรมเนียม
พื้นบ้าน

กฎหมาย
อาญา

ระบบกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษร
56

ระบบกฎหมาย
แบบจารีตประเพณี

ศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดและมีอำ�นาจในการ
ทบทวน แก้ ไข ปรับเปลี่ยน หรือยืนยันคำ�
อุทธรณ์ คำ�พิพากษา และคำ�สั่งของศาลในระดับ
ล่าง อีกทั้งยังสามารถประกาศใช้กฎข้อบังคับใน
การคุ้มครองและบังคับใช้สิทธิทางรัฐธรรมนูญ
กระบวนพิจารณาของศาล และการว่าความ

ศ า ล ฎี ก า
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ศาลอุทธรณ์จะมีอยู่
3 แห่ง คือ กรุงมะนิลา
เมืองเซบู และเมืองคากา
ยัน เดอ โอโร ซึ่งมีเขต
อำ�นาจในการออกหมาย
และอำ�นาจในการอุทธรณ์
ของศาลภูมิภาค ซึ่งมี
ทั้งหมดกว่า 900 ศาล
ใน 13 เขตภูมิภาค

900
ศาล

มะนิลา

มีศาลชารีอะห์สำ�หรับชุมชนมุสลิมในเขตมินดาเนา
ซึ่งมีเขตอำ�นาจในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติ
ทางอิสลาม และยังมีศาลลักษณะพิเศษอีก เช่น ศาล
คดีความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรม และศาลคดีความ
สัมพันธ์เกี่ยวกับที่ดินเกษตรกรรมด้วย

แผนภูมิสรุประบบศาลของประเทศฟิลิปปินส์
เซบู

ศาลยุติธรรม

ศาลทหาร

ศาลสูงสุด (ศาลสูง)

ศาลอุทธรณ์

คากายัน เดอ โอโร

ศาลมุสลิม
ศาลพิจารณาคดีต่อต้านคอรัปชั่น

ศาลระดับชาติ

ศาลอุทธรณ์
ศาลมุสลิม
สำ�นักงานรัฐธรรมนูญ (สำ�นักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน)

MALAYS I A COURT
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ศาลภูมิภาคมีอำ�นาจในการ
พิจารณาคดีทางแพ่ง ในทุกๆ เขต
มหานครจะมีศาลในเขตมหานคร 1
แห่ง และในเมืองรวมถึงเขตเทศบาล
อื่นๆ ก็มีศาลในเขตเทศบาลถาวร
เขตละ 1 แห่ง และถูกรวมเป็นศาล
เคลื่อนที่ในเขตเทศบาล

ศาลระดับภูมิภาค
(ทั้งหมด 16 ภูมิภาค)
ศาลระดับท้องถิ่น

ศาลครอบครัว
ศาลพิจารณาคดีในเขตมหานคร

ศาลคดีความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรม

ศาลพิจารณาคดีในเขตเทศบาล

ศาลคดีความสัมพันธ์เกี่ยวกับที่ดินเกษตรกรรม

ศาลเคลื่อนที่

ศาลชำ�นาญพิเศษในการตัดสินการเลือกตั้ง
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กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือก
ในปี ค.ศ. 1978 ระบบ Barangay Justice ถูกนำ�มาใช้เพื่อระงับข้อพิพาทภายในท้องถิ่น
และมีบทบาทเบื้องต้นในการช่วยเหลือคู่กรณีในการเจรจาเพื่อนำ�ไปสู่ข้อตกลงในการระงับ
ข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี

BARANGAY
JUSTICE

โดยมี The Punong Barangay และ The community
conciliators หรือ Lupon
members ซึ่งจะมิได้ทำ�
หน้าที่ในการพิจารณาหรือ
ตัดสินแต่เป็นคณะกรรมการ
ที่ทำ�หน้าที่เป็นผู้ช่วยอำ�นวย
ความสะดวกเพื่อให้คู่กรณี
อภิปรายหาทางแก้ ไขปัญหา
ข้อพิพาท ทั้งนี้ Lupon
members จะได้รับการแต่ง
ตั้งเพื่อช่วยระงับข้อพิพาท
เป็นกรณีๆ ไป

การไกล่เกลี่ยจะถูกดำ�เนินการโด
ยศาลฏีกาแห่งฟิลิปปินส์ (Philippine
Supreme Court) ผ่านทางสถาบัน
ตุลาการแห่งฟิลิปปินส์ (Philippine
Judicial Academy) และศูนย์ ไกล่
เกลี่ยแห่งฟิลิปปินส์ (The Philippine
Mediation Centre)

แหล่งที่มาของข้อมูล
เขียน นิรันดร์นุต, ภัคพงศ์ พหลโยธิน และ
วัชรา ธิตินันทน์, การศึกษาเปรียบเทียบ
รัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย: กรณี
ศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (2549)
ASEAN Secretariat, ASEAN Government Law Directory (Fourth Edition,
2012)
Encyclopedia of the Nations, Judicial
System of Philippines, <http:// www.
nationsencyclopedia.com/Asiaand-Oceania/Philippines-JUDICIALSYSTEM.html>
สำ�นักระงับข้อพิพาท
สำ�นักงานศาลยุติธรรม

การไกล่เกลี่ยในศาลมีปรากฏอยู่ใน
Republic Act 9285 หรือ Alternative
Dispute Resolution Act of 2004 ซึ่ง
เป็นบทบัญญัติที่ครอบคลุมทั้งการ
ไกล่เกลี่ยโดยศาลและการไกล่เกลี่ยโดย
เอกชนซึ่งข้อพิพาทยังไม่ได้เข้าสู่เขต
อำ�นาจของศาลด้วย
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รอบรู้ระบบกฎหมายและระบบศาล
ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ประเทศ
สิSINGAPORE
งคโปร์
ศูนย์วิเทศอาเซียน กองการต่างประเทศ
สำ�นักงานศาลยุติธรรม
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ระบบศาลของประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์นั้นถือว่าบ่อเกิดของกฎหมายมาจากระบบกฎหมายจารีตประเพณี
(Common Law) ระบบกฎหมายในประเทศจึงเป็นระบบที่ใช้บังคับในดินแดนของตน ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานของศาลประเทศสิงคโปร์ มีศาลหลักอยู่ 2 ศาล คือ State Court (ศาลชั้น
ต้น) กับ Supreme Court (ศาลสูง)

Court
of Appeal
The
Supreme
Court

60,000
ดอลล่าห์สิงคโปร์
State Court หรือแต่เดิมใช้ชื่อว่า
Subordinate Court นั้นสามารถ
แยกได้เป็น Magistrate’s Court
และ District Court เป็นศาลชั้น
ต้นที่ต้องรับพิจารณาคดีทั้งคดี
แพ่งและคดีอาญา โดย Magistrate’s Court นั้น รับพิจารณา
คดีที่มีทุนทรัพย์ ไม่เกิน 60,000
ดอลล่าห์สิงคโปร์

250,000
ดอลล่าห์สิงคโปร์
ส่วน District Court รับพิจารณา
คดีที่มีทุนทรัพย์ ไม่เกิน 250,000
ดอลล่าห์สิงคโปร์ ส่วนคดีที่มีทุน
ทรัพย์เกินกว่า 250,000 ดอลล่า
ห์สิงคโปร์นั้น จะต้องถูกพิจารณา
โดยศาลสูง

State Court

ส่วนศาลสูงนั้นจะแบ่งเป็น ศาล
อุทธรณ์และศาลฎีกา ข้อสังเกตคือ
ชื่อภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกศาลทั้งคู่
นี้จะแตกต่างกัน กล่าวคือ สิงคโปร์
จะเรียกศาลอุทธรณ์ว่า The Supreme Court และจะเรียกศาลฎีกา
ว่า Court of Appeal

Supreme Court

แผนภูมิสรุประบบศาล
ของประเทศสิงคโปร์
ศาลยุติธรรม
ศาลฎีกา
ศาลอุทธรณ์
ศาลชั้นต้น

ศาลพาณิชย์คดีแพ่งและอาญา
ศาลไต่สวนชันสูตรพลิกศพ
ไม่มีศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง
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ประเทศสิงคโปร์ ไม่ได้มีการแบ่งแยกอำ�นาจการวินิจฉัย
ระหว่างกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชนเหมือน
กับทางประเทศไทย เนื่องจากประเทศสิงคโปร์ ไม่มีศาล
รัฐธรรมนูญและศาลปกครองจึงทำ�ให้คดีต่างๆ จะอยู่
ภายใต้เขตอำ�นาจของศาลชั้นล่างและศาลสูงทั้งหมด
โดยแบ่งแยกตามจำ�นวนทุนทรัพย์

ในระบบการพิพากษา
คดีของศาลประเทศ
สิงคโปร์นั้น ศาล
ของประเทศสิงคโปร์
จะมีแนวทางในการ
พิจารณาพิพากษาคดี
อยู่ 3 ประการคือ

คำ�นึงถึงค่าใช้จ่ายของคู่ความในการพิจารณาคดี
การบริหารเวลาในการพิจารณาคดี
กระบวนการพิสูจน์หลักฐาน
และการใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือก
การไกล่เกลี่ยในประเทศสิงคโปร์ถูกทำ�ให้เป็นรูปแบบสถาบัน โดยมี 3 รูปแบบ คือ

1
การไกล่เกลี่ยที่ยึดศาลเป็นหลัก (court-based)
2
การไกล่เกลี่ยภาคเอกชน
3
การไกล่เกลี่ยระหว่างองค์กรรัฐบาล
นอกจากนั้นประเทศสิงคโปร์ ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่นำ�
เทคโนโลยีมาใช้ในระบบงานยุติธรรม และได้ดำ�เนินการให้
ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับการบริการของศาลต่อสาธารณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประเทศหนึ่งในโลก
66

กับองค์กรภาคอุตสาหกรรม
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การไกล่เกลี่ยที่ยึดศาลเป็นหลัก
ส่วนใหญ่ทำ�ขึ้นในศาลลำ�ดับรอง โดยการประสานความ
ร่วมมือกับศูนย์ระงับข้อพิพาทชั้นต้น (Primary Dispute
Resolution Centre - PDRC)

ในการไกล่เกลี่ยของประเทศสิงคโปร์ ศาลยุติธรรมเป็นผู้นำ�การระงับข้อ
พิพาททางเลือกแบบสถาบันในศาล โดยการจัดตั้งศาลระงับข้อพิพาท
(Court Dispute Resolution - CDR) ในปีค.ศ. 1994 โดยมีวัตถุประสงค์
หลัก คือ นำ�การไกล่เกลี่ยกลับเข้าสู่วัฒนธรรมสิงคโปร์อีกครั้ง

การไกล่เกลี่ยภาคเอกชน
ส่วนใหญ่ทำ�โดยศูนย์ ไกล่เกลี่ยแห่งสิงคโปร์ (Singapore
Mediation Centre - SMC) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหา
กำ�ไร ภายใต้สถาบันกฎหมายสิงคโปร์ (Singapore
Academy of Law)

การไกล่เกลี่ยระหว่างองค์กรรัฐบาล
กับองค์กรภาคอุตสาหกรรม
เช่น ศูนย์การไกล่เกลี่ยชุมชน (Community Mediation
Centers) ศาลพิเศษสำ�หรับการพิทักษ์ผู้ปกครองและ
สมาคมผู้บริโภคสิงคโปร์ (Tribunal for the Maintenance
of Parents and the Consumers’ Association of
Singapore)

CDR

ปัจจุบันการใช้ CDR เป็นกระ
บวนการที่เข้มแข็งในศาลลำ�ดับ
รอง (Subordinate Courts)
ยิ่งไปกว่านั้น ความพยายาม
ของศาลยุติธรรมได้ฝังลึกลง
ในชุมชนกฎหมายสิงคโปร์ เป็น
วัฒนธรรมที่จะหาทางระงับข้อ
พิพาทตั้งแต่เนิ่นๆ

รัฐบาลสิงคโปร์เองก็มีส่วนสำ�คัญในการส่งเสริมให้คู่กรณีได้ ใช้การไกล่เกลี่ยก่อนนำ�คดีขึ้น
สู่ศาล โดยมีการจัดตั้ง SMC ในปี ค.ศ. 1997 ทำ�การไกล่เกลี่ยคดีพาณิชย์ และจัดตั้งศูนย์
ไกล่เกลี่ยชุมชน (Community Mediation Centres - CMC) ในปีค.ศ. 1998 สำ�หรับไกล่
เกลี่ยคดีพิพาททางสังคม รวมทั้งมีการไกล่เกลี่ยในคดีความอิสลามด้วย
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นอกจากนี้ SMC ยังมีการระงับข้อพิพาทอื่นๆ ให้บริการอีกด้วย เช่น การระงับข้อ
พิพาทจากการใช้โดเมนเนม (Singapore Domain Name Dispute Resolution
Service - SDRP) ให้บริการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการใช้โดเมนเนม .sg การ
บริการจัดการระงับข้อพิพาทออนไลน์ (DisputeManager.com) โดยคู่ความ
สามารถลงทะเบียน ยื่นเรื่อง และระงับข้อพิพาทออนไลน์ โดยวิธีการของ esettlement ไกล่เกลี่ย หรือการประเมินแบบเป็นกลางหรือโดยคนกลาง นอกจาก
นี้ คู่ความยังสามารถระงับข้อพิพาทจากการใช้โดเมนเนมผ่านกระบวนการนี้ได้
รวมไปถึงการระงับข้อพิพาททางอิเล็คทรอนิกส์ (e-Settlement)

แหล่งที่มาของข้อมูล
World Justice Report, World
Justice Report Rule of Law
Index, 2012, available at <http://
www.worldjusticereport.org/
rule-of-law-index>
http://www.nationsencyclopedia.
com/Asia-and-Oceania/Singapore.html
Tan , K YL, The Singapore Legal
System (2nd Ed.) 1999.

สำ�หรับระงับข้อพิพาทในคดี
พิพาทเกี่ยวกับการเงินที่ ไม่ยุ่ง
ยาก คู่กรณีอาจเรียกร้องหรือยื่น
ข้อเสนอผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
เมื่อข้อตกลงตรงกันก็สามารถ
ระงับข้อพิพาทลงได้
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สำ�นักระงับข้อพิพาท
สำ�นักงานศาลยุติธรรม
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รอบรู้ระบบกฎหมายและระบบศาล
ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ประเทศ
ไทย
THAILAND
ศูนย์วิเทศอาเซียน กองการต่างประเทศ
สำ�นักงานศาลยุติธรรม
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ระบบศาลของประเทศไทย
โครงสร้างลักษณะงานของศาลยุติธรรม สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนงานตุลาการ
และส่วนงานธุรการ แต่เดิมกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ดูแลดำ�เนินงานด้านธุรการโดยมีหน้า
ที่ส่งเสริมสนับสนุน ทั้งทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ แก่ส่วนงานตุลาการ ปัจจุบัน
“สำ�นักงานศาลยุติธรรม” ทำ�หน้าที่แทนกระทรวงยุติธรรม ในการดูแลงานธุรการของศาล
ยุติธรรม งานส่งเสริมงานตุลาการ และงานวิชาการของศาลยุติธรรม

ศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2553 มีอยู่ทั่วราชอาณาจักร และระบบ
ศาลยุติธรรมแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา
ศาลยุติธรรม

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลปกครอง

ศาลทหาร

ศาลยุติธรรม
ศาลฎีกา
ศาลอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1-9
ศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นในเขตกรุงเทพมหานคร

ศาลชั้นต้นในต่างจังหวัด

• ศาลชั้นต้นทั่วไป
• ศาลพิเศษและศาลชำ�นัญพิเศษ

ศ า ล ยุ ติ ธ ร ร ม
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ศาลอุทธรณ์

ศาลชั้นต้น

เป็นศาลซึ่งรับคำ�ฟ้องหรือคำ�ร้องในชั้นเริ่มต้นคดี หลังจากพิจารณาคดีแล้วจึงชี้ขาดตัดสิน
คดีเป็นศาลแรก ทั้งมีอำ�นาจในการดำ�เนินกระบวนพิจารณาแทนศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา
ในบางเรื่อง เช่น อ่านคำ�พิพากษาหรือคำ�สั่งของศาลดังกล่าว ฯลฯ

เป็นศาลที่มีอำ�นาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำ�พิพากษาหรือคำ�สั่งของศาลชั้นต้น
รวมทั้งมีอำ�นาจพิจารณาคำ�สั่งอื่นๆ เช่น มีคำ�สั่งเกี่ยวกับการขอประกันตัวในคดีอาญา
และการขอทุเลาการบังคับในคดีแพ่ง เป็นต้น

การพิจารณาของศาลอุทธรณ์มี
ลักษณะเป็นการตรวจสอบหรือ
ทบทวนคำ�พิพากษาของศาลชั้น
ต้น มิใช่เป็นการพิจารณาคดีใหม่
นอกจากนี้ ศาลอุทธรณ์ยังมีอำ�นาจ
พิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นด้วย

ศาลชั้นต้นมี 2 ประเภท คือ

ศาลชั้นต้นทั่วไป
(ศาลชั้นต้นในเขตกรุงเทพมหานคร
ศาลจังหวัด ศาลแขวง)
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ศาลพิเศษ/ศาลชำ�นัญพิเศษ
(ศาลเยาวชนและครอบครัว
ศาลภาษีอากรกลาง ศาลล้มละลายกลาง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง และศาลแรงงาน)

ศาลฎีกา

เป็นศาลสูงสุดของประเทศ มีประธานศาลฎีกาซึ่งเป็นประมุขของตุลาการศาลยุติธรรม
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ศาลฎีกามีอำ�นาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำ�
พิพากษาหรือคำ�สั่งของศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้วแต่กรณี ศาลฎีกามีเพียงศาล
เดียวตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ได้มีการบัญญัติให้มีแผนกคดีอาญาของ
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีที่ผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ทางการเมือง โดยมีองค์คณะผู้พิพากษาในแผนกนี้ จำ�นวน 9 คน
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กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือก
ประเทศไทยมีทั้งระบบไกล่เกลี่ยและอนุญาโตตุลาการของศาลยุติธรรม
(Court-Annexed Arbitration) และจากองค์กรเฉพาะทางอื่นๆ โดยไทยเป็นภาคี
และให้สัตยาบันอนุสัญญานิวยอร์คว่าด้วยการรับรองและบังคับคำ�ชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (New York Convention) สำ�หรับประเทศไทย
แล้ว ระบบไกล่เกลี่ยและอนุญาโตตุลาการที่จัดตั้งโดยศาลยุติธรรม ไม่สามารถ
บังคับคำ�ชี้ขาดได้ตามอนุสัญญานิวยอร์ค เนื่องจากคำ�ชี้ขาดจะถูกผนวกไว้ ในคำ�
ตัดสินของศาลยุติธรรม ซึ่งตามอนุสัญญาฯ ถือว่าเป็นคำ�ชี้ขาดที่ไม่สามารถมีผล
บังคับใช้ ได้ เพราะการอนุญาโตตุลาการตามอนุสัญญาฯ นี้ จะครอบคลุมเฉพาะคำ�
ชี้ขาดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคำ�ตัดสินของศาลยุติธรรมเท่านั้น

สำ�นักงานศาลยุติธรรมโดยสำ�นักระงับข้อพิพาท มีภารกิจในการส่งเสริม ประสาน และ
ดำ�เนินการระงับข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์และทางอาญาในความผิดอันยอมความ
ได้ โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประนอมข้อพิพาท และวิธีอนุญาโตตุลาการในทางแพ่งและ
พาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

การปฏิบัติงาน
ด้านการระงับข้อพิพาทของไทย
แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ

1

ดำ�เนินการด้านการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททั้งในและนอกศาล

2

ดำ�เนินการด้าน
อนุญาโตตุลาการ

T H A I L A N D C O U RT

แหล่งที่มาของข้อมูล
กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
สำ�นักงานศาลยุติธรรม
สำ�นักระงับข้อพิพาท สำ�นักงานศาลยุติธรรม
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รอบรู้ระบบกฎหมายและระบบศาล
ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ประเทศ
เวียดนาม
VIETNAM

ศูนย์วิเทศอาเซียน กองการต่างประเทศ
สำ�นักงานศาลยุติธรรม
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VIETNAM

ระบบศาลของประเทศเวียดนาม
ประเทศเวียดนามมีระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษรที่มีรากฐานจากกฎหมายสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์และระบบกฎหมายของฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมเดิม

ระบบศาลของประเทศ
เวียดนามมี 2 ระดับชั้น
คือ ศาลชั้นต้น และศาล
อุทธรณ์ โดยจะแบ่งการ
ดำ�เนินการพิจารณาคดี
ออกเป็น 5 แผนก คือ
อาญา แพ่ง ปกครอง
เศรษฐกิจ และแรงงาน
ศาลประชาชนสูงสุด
(ศาลฎีกา) คือ ศาลระดับ
สูงสุดในการอุทธรณ์ ขึ้น
ตรงกับสมัชชาแห่งชาติ
เวียดนาม

ศาลชั้นต้น

ศาลอุทธรณ์

ศาลที่รองลงมาจากศาล
ประชาชนสูงสุด คือ ศาล
ประชาชนจังหวัดและศาล
ประชาชนเขต สำ�นักงานการ
ตรวจสอบของประชาชนทำ�งาน
ขนานไปกับระบบศาลและใช้
สิทธิ์ในการดำ�เนินคดีรวมถึง
ควบคุมดูแลการดำ�เนินการของ
ตุลาการทั้งหมด หน่วยงานนี้
สามารถตรวจสอบคดีและคำ�
พิพากษาที่มีข้อขัดแย้ง และขึ้น
ตรงต่อสมัชชาแห่งชาติเพียง
แห่งเดียว รวมถึงมีศาลทหาร
อยู่ในระบบศาลของประเทศ
เวียดนามด้วย

ศาลยุติธรรม

ศาลทหาร

ศาลประชาชนสูงสุด
(ศาลฎีกา)
ศาลประชาชนจังหวัด
ศาลประชาชนเขต

สำ�นักงานการตรวจสอบ
ของประชาชน
(กำ�กับดูแลและทำ�งาน
ขนานไปกับระบบศาล)

VIET NAM COURT
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VIETNAM

ผู้เป็นแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามจะเป็นผู้เสนอชื่อคณะลูกขุน
ประชาชนซึ่งจะได้รับแต่งตั้งจากสมัชชาแห่งชาติ คณะลูกขุน
ประชาชนไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย โดยมีวาระการ
ดำ�รงตำ�แหน่ง 5 ปี ผู้พิพากษา 1 คน และลูกขุน 2 คน ประกอบ
ขึ้นเป็นองค์คณะทั่วไปในการพิจารณาคดี และคำ�ตัดสินนั้นอยู่
บนพื้นฐานของเสียงข้างมาก สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าลูกขุนมีบทบาท
สำ�คัญอย่างมากในการพิจารณาพิพากษาคดี

กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือก

WTO

นับตั้งแต่ประเทศเวียดนามเข้าร่วมเป็นสมาชิก WTO
ในปี ค.ศ. 2007 การค้าการลงทุนระหว่างประเทศในเวียดนาม
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประเทศเวียดนามเองจึงมีความพยายามอย่างสูงที่จะตาม
ให้ทันความเปลี่ยนแปลงนี้ โดยการพัฒนาระบบกฎหมายและกลไกในการระงับข้อ
พิพาทโดยเฉพาะ ซึ่งระบบกฎหมายของเวียดนามได้แบ่งรูปแบบ
การระงับข้อพิพาทออกเป็นสามรูปแบบด้วยกัน กล่าวคือ
(1) การประนอมข้อพิพาท (2) การระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการศาล และ
(3) การอนุญาโตตุลาการ โดยการประนอมข้อพิพาทเป็นกระบวนการ
ที่ไม่เป็นทางการ และอาจถูกบังคับ หรือสมัครใจ
(ขึ้นอยู่กับรูปแบบของข้อพิพาท)

โดยทางวัฒนธรรมแล้ว สังคมเวียดนามมิใช่สังคมที่นิยมการฟ้องร้องดำ�เนิน
คดีกัน ข้อพิพาทจำ�นวนมากถูกระงับได้นอกศาล กฎหมายของเวียดนามเองก็
ให้ความสำ�คัญกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ส่วนการระงับข้อพิพาทด้วย
กระบวนการศาลยังคงเป็นช่องทางการ
ระงับข้อพิพาททางพาณิชย์ที่นิยมใช้
มากที่สุดในเวียดนาม เมื่อคู่กรณีไม่
สามารถระงับข้อพิพาทด้วยกลไกที่ไม่
เป็นทางการ และการอนุญาโตตุลาการ
ในการระงับข้อพิพาทซึ่งยังคงไม่เป็นที่
นิยมในองค์กรธุรกิจ
84

แหล่งที่มาของข้อมูล
Encyclopedia of the Nations, Judicial System of Vietnam, <http://
www.nationsencyclopedia.com/
Asia-and-Oceania/VietnamJUDICIAL-SYSTEM.html>
สำ�นักระงับข้อพิพาท
สำ�นักงานศาลยุติธรรม
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ภาคผนวก ก

กฎบัตรอาเซียน
ASEAN CHARTER
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ภาคผนวก ก

CHARTER OF THE CHARTER OF THE
ASSOCIATION OF SOUTHEAST
ASSOCIATION
ASIAN
OF NATIONS
SOUTHEAST ASIAN NATIONS
PREAMBLE

PREAMBLE

กฎบัตรสมาคมแหง กฎบัตรสมาคมแหง
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อารัมภบท
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่สําคัญของเรา
งมาดปรารถนาที่สําคัญของเรา
เคารพความสําคัญพื้นฐานของมิ
เคารพความสํ
ตรภาพและความร
าคัญพื้นฐานของมิ
วมมือ และหลั
ตรภาพและความร
กการแหงอธิวปมมื
ไตยอ และหลักการแหงอธิปไตย
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RESPECTING the fundamental
importance
of amity and
cooperation,
RESPECTING
the fundamental
importance
of amity and cooperation,
ความเสมอภาค
งดินแดน การไม
บูรณภาพแห
แทรกแซงกังดินนฉัแดน
นทามติ
การไม
และเอกภาพใน
แทรกแซงกัน ฉันทามติและเอกภาพใน
and the principles of and
sovereignty,
equality,
territorial integrity,
nonthe principles
of sovereignty,
equality,
territorial ความเสมอภาค
integrity, non-บูรณภาพแห
ความหลากหลาย
ความหลากหลาย
interference, consensus
and unity inconsensus
diversity; and unity in diversity;
interference,
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ภาคผนวก ก
INSPIRED
by and
united
Oneand
Vision,
and นOne
INSPIRED by and united
under One
Vision,
Oneunder
Identity
One One Identity
ไดรับนแรงบั
ศนนเดีและ
ยวกัน
ไดรับแรงบั
ดาลใจและรวมกั
ภายใตนวดาลใจและรวมกั
ิสัยทัศนเดียวกัน นอัตภายใต
ลักษณวิสเดีัยยทัวกั
Caring and Sharing Community;
Caring and Sharing Community;
ประชาคมที
ประชาคมที่มีความเอื้ออาทรเดี
ยวกัน ่มีความเอื้ออาทรเดียวกัน

อัตลักษณเดียวกัน และ

รวมกั
วยความปรารถนาเดี
วมกันง ที่จะดํารงอยูในภูมิภาคแหง
รวมกั
วยความปรารถนาเดี
ยวกันนดและเจตจํ
านงรวมกันทีย่จวกั
ะดํนาและเจตจํ
รงอยูในภูามนงร
ิภาคแห
by collective
a commonwill
desire
and
will to live
in aนดregion
of
UNITED by a common UNITED
desire and
to live
in collective
a region of
สั
น
ติ
ภ
าพ
ความมั
่
น
คงและเสถี
ย
รภาพที
่
ถ
าวร
มี
ก
ารเติ
สั
น
ติ
ภ
าพ
ความมั
่
น
คงและเสถี
ย
รภาพที
่
ถ
าวร
มี
ก
ารเติ
บ
โตทางเศรษฐกิ
จ
ที
่
ย
่
ั
ง
ยืน มีบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มี
peace, security
stability, growth,
sustained economic growth,
lasting peace, securitylasting
and stability,
sustainedandeconomic
social
progress,
and to promote
our
vital
shared prosperity andshared
social prosperity
progress, and to
promote
our vital
ความมั
่ ง คั่ ง และความก
า วหน่ จาะส
ทางสั
ง คมร
ว มกั น และที่ จ ะส ง เสริ ม ผลประโยชน
ความมั่ ง คั่ ง และความก า วหน
า ทางสั
คมร ว มกั น และที
ง เสริ
ม ผลประโยชน
interests, ideals and aspirations;
interests, ideals and aspirations;
อุดมการณ และความมุ
งมาดปรารถนาที่สําคัญของเรา
อุดมการณ และความมุงมาดปรารถนาที
่สําคัญของเรา
เคารพความสําคัญพื้นฐานของมิตรภาพและความรวมมือ และหลักการแหงอธิปไตย

เคารพความสํ
าคัญพื้นฐานของมิตรภาพและความรวมมือ และหลักการแหงอธิปไตย
RESPECTING
the fundamental
importance
of amity and
cooperation,
RESPECTING the fundamental
importance
of amity and
cooperation,
การไม
แทรกแซงกัน ฉันทามติและเอกภาพใน
ความเสมอภาค
บูรณภาพแหความเสมอภาค
งดินแดน การไมบูแรณภาพแห
ทรกแซงกันงดิฉันนแดน
ทามติ
และเอกภาพใน
and the principles
of territorial
sovereignty,
equality,
and the principles of sovereignty,
equality,
integrity,
non-territorial integrity, nonความหลากหลาย
ความหลากหลาย
consensus and unity in diversity;
interference, consensusinterference,
and unity in diversity;
ADHERING
to the principles
the rule of
and ก
good
ADHERING to the principles
of democracy,
the rule of
of democracy,
law and good
ยึดมัปไตย
่นในหลั
ปไตยบหลั
นิติธรรม และธรรมาภิบาล การเคารพและ
ยึดlaw
มั่นในหลั
การแหงประชาธิ
หลักการแห
นิติธรรมงประชาธิ
และธรรมาภิ
าลกการเคารพและ
respect offor human
and protection
governance, respect governance,
for and protection
rights andof human rights and
คุ
ม

ครองสิ
ท
ธิ
ม
นุ
ษ
ยชนและเสรี
ภ
าพขั
น
้
พื
น
้
ฐาน
คุ
ม

ครองสิ
ท
ธิ
ม
นุ
ษ
ยชนและเสรี
ภ
าพขั
น
้
พื
น
้
ฐาน
fundamental freedoms; fundamental freedoms;
ensure sustainable
development
forตกลงใจที
the benefit
RESOLVED to ensureRESOLVED
sustainable to
development
for the benefit
of
่จะทํางยั
ให่งแยืนนใจถึ
การพัฒนาอย
างยั่งยืนเพื่อนประโยชนของประชาชนรุน
่จะทําofใหแนใจถึงตกลงใจที
การพัฒนาอย
เพื่องประโยชน
ของประชาชนรุ
present and future
generations
and tolivelihood
place the well-being,
livelihood
present and future generations
to place
the well-being,
ตั้งมัา่นรงชี
ใหควิตวามเป
ี การดํารงชีวิตและสวัสดิการของ
ปจจุบันและอนาคต และ ตัป้งมัจจุ่นบใหันคและอนาคต
วามเปนอยูทและ
ี่ดี การดํ
และสวันอยู
สดิทกี่ดารของ
and welfare
of the of
peoples
at the community
centre of the ASEAN community
and welfare of the peoples
at the centre
the ASEAN
ประชาชนเป
น
ศู
น
ย
ก
ลางของกระบวนการสร
า
งประชาคมอาเซี
ยน
ประชาชนเป
น
ศู
น
ย
ก
ลางของกระบวนการสร
า
งประชาคมอาเซี
ย
น
building process;
building process;

่ อ มั่ นบในความจํ
บ สายสันมอัพันนหนึ
ธ ท่ งี่ มอัี อนยู ข องความเป น อั น หนึ่ ง อั น
เชื่ อ มั่ น ในความจํ า เป น ที่ จเชืะกระชั
สายสั ม พัานเปธ ทนี่ มทีี่อจยูะกระชั
 ข องความเป

CONVINCED
of the
need to
strengthen
existing bonds
regional
CONVINCED of the need
to strengthen
existing
bonds
of regional
เดี่ อยบรรลุ
วกั น ในระดั
บ ภู มิ ภ าค ยเพืนที่ อ่ มบรรลุ
ป ระชาคมอาเซี
ย นที่ มี ค วามเหนี ย วแน น ทาง
ี ค วามเหนี
ย วแน น ทาง
เดี ย วกัofน ในระดั
บ ภู มิ ภ าค เพื
ป ระชาคมอาเซี
to realise an
Community
that is politically cohesive,
solidarity to realise an solidarity
ASEAN Community
thatASEAN
is politically
cohesive,
การเมื
อ
ง
การรวมตั
ว
ทางเศรษฐกิ
จ
และมี
ค
วามรั
บ
ผิะด ชอบทางสั ง คม เพื่ อ ที่ จ ะ
การเมื
อ
ง
การรวมตั
ว
ทางเศรษฐกิ
จ
และมี
ค
วามรั
บ
ผิ
ด
ชอบทางสั
ง
คม
เพื
่
อ
ที
่
จ
integrated and
socially
responsible in order to effectively
economically integratedeconomically
and socially responsible
in order
to effectively
ประสิทธิภาพตอความท
าทายและโอกาสในปจจุบันและอนาคต
ตอบสนองอยางมีประสิทธิภตอบสนองอย
าพตอความทางมี
ทายและโอกาสในป
จจุบันและอนาคต
respond
to currentand
andopportunities;
future challenges and opportunities;
respond to current and future
challenges

ผูกพันทีา่จนความร
ะเรงสราวงประชาคมโดยผ
านความร
มมือ่ และการรวมตัวในภูมิภาคที่
พันที่จะเรงสรางประชาคมโดยผ
มมือและการรวมตั
วในภูมิภวาคที
to building
intensifying
community
building throughผูกenhanced
COMMITTED
community
through
enhanced
COMMITTED to intensifying
cooperation
and integration,
in particular
by establishing
an
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย
างยิ่งโดยการจั
ดตั้งประชาคมอาเซี
ยน ซึ่งประกอบดวย
regional cooperation andregional
integration,
in particular
by establishing
an
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย
างยิ่งโดยการจั
ดตั้งประชาคมอาเซี
ยน ซึ่งประกอบด
วย
ASEAN the
Community
comprising
the ASEAN
the ่นคงอาเซียประชาคมความมั
ASEAN Community comprising
ASEAN Security
Community,
theSecurity Community,
่นคงอาเซี
จอาเซียน และประชาคมสังคมและ
ประชาคมความมั
น ประชาคมเศรษฐกิ
จอาเซียยนนประชาคมเศรษฐกิ
และประชาคมสังคมและ
ASEANand
Economic
Community
and the ASEAN Socio-Cultural
ASEAN Economic Community
the ASEAN
Socio-Cultural
ยนตามที
นปฏิญญาบาหลี
วัฒนธรรมอาเซียนตามที่ระบุวัไฒวในธรรมอาเซี
นปฏิญญาบาหลี
วาด่รวะบุ
ยขไอวใตกลงอาเซี
ยนฉบับวทีา่ด2วยขอตกลงอาเซียนฉบับที่ 2
asDeclaration
provided forofinASEAN
the BaliConcord
Declaration of ASEAN Concord
Community, as providedCommunity,
for in the Bali
II;
II;
HEREBY DECIDE to establish, through this Charter, the legal and
ในการนี้ จึงตกลงที่จะจัดทํากรอบทางกฎหมายและทางสถาบันของอาเซียนโดยกฎ
institutional framework for ASEAN,
ตรนี้
HEREBY DECIDE to establish, through this Charter, the legal and
ในการนี้ จึงตกลงที่จะจัดทํบัากรอบทางกฎหมายและทางสถาบั
นของอาเซียนโดยกฎ
institutional framework for ASEAN,
2
2
้ Member
AND TO THIS END, the Heads of State or Governmentบัต
ofรนีthe
และเพื
่
อ
การนี
้
ประมุ
ข
รั
ฐ
หรื
อ
หั
ว
หน
า
รั
ฐ
บาลของรั
ฐ
สมาชิ
ก
อาเซี
ย
น
ซึ
่
ง
มาประชุ
ม
กั
น
States of ASEAN, assembled in Singapore on the historic occasion of
AND TO THIS END, the Headsth of State or Government of the Member
agreed
to
this
the 40 anniversary of the founding of ASEAN, haveและเพื
ิศาสตร
ครบรอบ
ปของการก
่อการนี้ ประมุขรัฐหรืทีอ่สหัิงวคโปร
หนารัในวาระประวั
ฐบาลของรัฐตสมาชิ
กอาเซี
ยน ซึ่ง40
มาประชุ
มกัน อตั้งอาเซียน ไดเห็นชอบกับ
States of ASEAN, assembled in Singapore on the historic occasion of
Charter.
กฎบั
ต
รอาเซี
ย
นนี
้
the 40th anniversary of the founding of ASEAN, have agreed to this
ที่สิงคโปร ในวาระประวัติศาสตรครบรอบ 40ปของการกอตั้งอาเซียน ไดเห็นชอบกับ
Charter.
กฎบัตรอาเซียนนี้
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ARTICLE 1
PURPOSES
ความมุงประสงค
PURPOSES
ความมุ
ง

ประสงค
The Purposes of ASEAN are:
ความมุงประสงคของอาเซียนคือ
The Purposes of ASEAN are:
ความมุ
ง

ประสงค
ข
องอาเซี
ย
นคือ
1.
To maintain and enhance peace, security and stability and
1.
เพื่อธํารงรักษาและเพิ่มพูนสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพ กับทั้ง
1.
To maintain and
enhance
peace,
security and values
stability
andregion; 1.
further
strengthen
peace-oriented
in the
เพื่อธํารงรักษาและเพิ่มพูนเสริ
สันมติสร
ภาพ
่นคงนติและเสถี
ทั้ง ้น
างคุความมั
ณคาทางสั
ภาพในภูยมรภาพ
ิภาคใหกัมบากขึ
further strengthen peace-oriented values in the region;
เสริมสรางคุณคาทางสันติภาพในภูมิภาคใหมากขึ้น
2.
To enhance regional resilience by promoting greater political,
2.
เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัวยืดหยุนสูสภาวะปกติของภูมิภาคโดย
2.
To enhance regional
resilience
byand
promoting
greatercooperation;
political,
security,
economic
socio-cultural
2.
เพื
่
อ
เพิ
่
ม
ความสามารถในการปรั
ตัวยืมดความร
หยุนสูสวมมื
ภาวะปกติ
ของภูอมงิภาคโดย
การสบงเสริ
อดานการเมื
ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม
security, economic and socio-cultural cooperation;
การส
ง
เสริ
ม
ความร
ว
มมื
อ
ด
า
นการเมื
อ
ง
ความมั
่
น
คง
เศรษฐกิ
จ
และสั
งคม
วั
ฒ
นธรรมให
แ
น
น
แฟ
น
ยิ
ง
่
ขึ
น
้
3.
To preserve Southeast Asia as a Nuclear Weapon-Free Zone
วัฒนธรรมใหแนนแฟนยิ่งขึ้น
3.
To preserve Southeast
a Nuclear
Weapon-Free
Zone
and free Asia
of all as
other
weapons
of mass destruction;
3.
เพื่อธํารงรักษาเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเปนเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรและ
and free of all other weapons of mass destruction;
3.
4.

เพื่อธํารงรักษาเอเชียตะวันออกเฉี
ยงใตใหเธปทีน่มเขตปลอดอาวุ
ธนิวเคลี
ปราศจากอาวุ
ีอานุภาพทําลายล
างสูยงรอืแ่นละ
ๆ ทุกชนิด
ปราศจากอาวุ
ธทีา่มประชาชนและรั
ีอานุภาพทําลายล
างสูกงอืของอาเซี
่นๆ ทุกชนิ
ด รว มกับประชาคม
4.
To ensure that the peoples and Member States of ASEAN live
เพื่อทําใหแนใจว
ฐสมาชิ
ยนอยู
in peace with the world4.at large
a just, that
democratic
and and
harmonious
Toinensure
the peoples
Member States of ASEAN
4.
ทําใหมีแนปใระชาธิ
จวาประชาชนและรั
ฐสมาชิ
โลกไดlive
โดยสันติในสภาวะที
่เเพื
ปน่อธรรม
ปไตยและและมี
ความกของอาเซียนอยูรว มกับประชาคม
environment;
in peace with the world at large in a just, democratic and harmonious
โลกไดโดยสันติในสภาวะที่เปนธรรม มีประชาธิปไตยและและมีความ
ปรองดองกัน
environment;
ปรองดองกั
5.
To create a single market and production base which is stable,
5.
เพื่อสรางตลาดและฐานการผลิ
ตเดียวทีน่มีเสถียรภาพ มั่งคั่ง มีความสามารถ
prosperous, highly competitive
and
economically
integrated
with
5.
To create a single market and production base which is stable,
5. การรวมตั
เพื่อสรวกัางตลาดและฐานการผลิ
ตเดีานวยความ
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contained in the declarations, agreements, conventions, concords,
treaties and other instruments of ASEAN.
อาเซีย นยื นยั น และยึ ดมั่ นในหลั กการพื้นฐานที่ ป รากฏในปฏิ ญญา ความตกลง
อนุสัญญา ขอตกลง สนธิสัญญา และตราสารอื่นๆ ของอาเซียน

partners in a regional architecture that is open, transparent and
inclusive.
ARTICLE 2
PRINCIPLES
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สงเสริมใหมีสวนรวมและไดรับผลประโยชนจากกระบวนการรวมตัวและการสราง
awareness of the diverse culture and heritage of the region; and
14.
To promote an ASEAN identity through the fostering of greater
ประชาคมของอาเซียน
awareness of the diverse culture and heritage of the region; and
14. เพื่ อ ส ง เสริ ม อั ต ลั ก ษณ ข องอาเซี ย นโดยผ า นการส ง เสริ ม ความสํ า นึ ก ถึ ง ความ
15.
To
maintain
the
centrality
and
proactive
role
of
ASEAN
as
the
ภาคผนวก ก
primary driving force in its relations and cooperation with its14.
external
นธรรมและมรดกของภู
ิภาคยิ่งาขึนึ้น กและ
เพื่ อ ส ง เสริ ม อั ต ลั กหลากหลายทางวั
ษณ ข องอาเซี ยฒ
นโดยผ
า นการส ง เสริ มมความสํ
ถึ ง ความ
15.
To maintain the centrality and proactive role of ASEAN as the
partners in a regional architecture that is open, transparent and
primary driving force in its relations and cooperation with its external
หลากหลายทางวัฒนธรรมและมรดกของภูมิภาคยิ่งขึ้น และ
inclusive.
partners in a regional architecture that is open, transparent and
15. เพื่ อ ธํ า รงไว ซึ่ ง ความเป น ศู น ย ร วมและบทบาทเชิ ง รุ ก ของอาเซี ย นในฐานะพลั ง
inclusive.
ขับเคลื่อนหลักในความสัมพันธและความรวมมือระหวางอาเซียนกับหุนสวนนอก
เพื่ อ ธํ า รงไว ซึ่ ง ความเป น ศู น ย ร วมและบทบาทเชิ ง รุ ก ของอาเซี ย นในฐานะพลั ง
ภูมิภาคมพัในภาพแบบของภู
ิภาคที
่เปดากวงอาเซี
าง โปร
งใสบและไม
ปดกั้น
ขับเคลื่อนหลักในความสั
นธและความรวมมมื
อระหว
ยนกั
หุนสวนนอก
ข
อ
2
ARTICLE 2
ภูมิภาค ในภาพแบบของภูมิภาคที่เปดกวาง โปรงใส และไมปดกั้น
หลักการ
PRINCIPLES
ขอ 2
1.
In pursuit of the Purposes stated in Article 1, ASEAN and its
Member States reaffirm and adhere to the fundamental principles
หลักการ
1.
In pursuit of the Purposes stated in Article 1, ASEAN and its
1.
ในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุความมุงประสงคตามขอ 1 อาเซียนและรัฐสมาชิก
contained in the declarations, agreements, conventions, concords,
Member States reaffirm and adhere to the fundamental principles
treaties and other instruments of ASEAN.
นยื นคยัวามมุ
นและยึ
ดมั่ นในหลั
้นฐานที
่ ป รากฏในปฏิ
1.
ในการดําเนินการเพือาเซี
่อใหบยรรลุ
งประสงค
ตามขกอการพื
1 อาเซี
ยนและรั
ฐสมาชิก ญญา ความตกลง
contained in the declarations, agreements, conventions, concords,
อนุ
ส
ญ
ั
ญา
ข
อ
ตกลง
สนธิ
ส
ญ
ั
ญา
และตราสารอื
น
่
ๆ
ของอาเซี
ยน
treaties and other instruments of ASEAN.
อาเซีย นยื นยั น และยึ ดมั่ นในหลั กการพื้นฐานที่ ป รากฏในปฏิ ญญา ความตกลง
อนุสัญญา ขอตกลง สนธิสัญญา และตราสารอื่นๆ ของอาเซียน
2.
ASEAN and
2. its Member
ASEAN States
and its shall
Member
act in
States
accordance
shall act
with
in accordance
the
2.with theใหอาเซียนและรั
2. ฐสมาชิ
ใหอกาเซี
อาเซี
ยนและรั
ยนปฏิฐบสมาชิ
ัติตามหลั
กอาเซี
กการดั
ยนปฏิงตบอัตไปนี
ิตามหลั
้ กการดังตอไปนี้
ARTICLE 2
PRINCIPLES

15.

following Principles:
following Principles:
(a)

(b)
(c)

(ก) การเคารพเอกราช
(ก) อธิ
การเคารพเอกราช
ปไตย ความเสมอภาค
อธิปไตยบูรความเสมอภาค
ณภาพแหงดินแดน
บูรณภาพแห
และอัตลักงษณ
ดินแดน และอัตลักษณ
แหงชาติของรัฐสมาชิแหกงอาเซี
ชาติยขนทั
องรั้งฐปวง
สมาชิกอาเซียนทั้งปวง
(ข) ความผูกพันและความรั
(ข) ความผู
บผิกดพัชอบร
นและความรั
วมกันในการเพิ
บผิดชอบร
่มพูนวมกั
สันนติในการเพิ
ภาพ ความมั
่มพูน่นสัคงและ
นติภาพ ความมั่นคงและ
shared commitment
(b)
sharedand
commitment
collective responsibility
and collectivein responsibility in
ความ มั่งคั่งของภูมความ
ิภาค มั่งคั่งของภูมิภาค
enhancing regional
enhancing
peace, security
regionaland
peace,
prosperity;
security and prosperity;
5
(ค) การไมใชการรุก(ค)
รานการไม
และการข
ใชการรุ
มขูวการาน
จะใชและการข
หรือการใช
มขูกวําาลัจะใช
งหรือหการกระทํ
รือการใช5ากอืํา่นลัใดใน
งหรือการกระทําอื่นใดใน
renunciation
(c) of aggression
renunciationand
of aggression
of the threatand
or use
of the
of threat or use of
force or other actions
force or
in other
any manner
actions inconsistent
in any manner
withinconsistent with ลักษณะที่ขัดตอกฎหมายระหว
ลักษณะที่ขาัดงประเทศ
ตอกฎหมายระหวางประเทศ
respect for
(a) the respect
independence,
for the sovereignty,
independence,
equality,
sovereignty, equality,
territorial integrity
territorial
and national
integrity
identity
and national
of all ASEAN
identity of all ASEAN
Member States; Member States;

international law;international law;

(d)
(e)
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reliance on
(d)peaceful
reliance
settlement
on peaceful
of disputes;
settlement of disputes;

(ง) การอาศัยการระงั(ง)บขการอาศั
อพิพาทโดยสั
ยการระงั
นติบขอพิพาทโดยสันติ

(จ) การไมแทรกแซงกิ
(จ)จการภายในของรั
การไมแทรกแซงกิฐสมาชิ
จการภายในของรั
กอาเซียน ฐสมาชิกอาเซียน
non-interference
(e)
non-interference
in the internal inaffairs
the internal
of ASEAN
affairs of ASEAN
Member States; Member States;
(ฉ) การเคารพสิทธิข(ฉ)
องรัการเคารพสิ
ฐสมาชิกทุกทรัธิฐขในการธํ
องรัฐสมาชิ
ารงประชาชาติ
กทุกรัฐในการธํ
ของตนโดยปราศจากการ
ารงประชาชาติของตนโดยปราศจากการ

(f)

respect for
(f) the right
respect
of every
for the
Member
right ofState
everytoMember
lead its State to lead its แทรกแซง การบอนทํแทรกแซง
าลาย และการบั
การบอนทํ
งคับาลาย
จากภายนอก
และการบังคับ จากภายนอก
national existence
national
free existence
from external
free interference,
from external interference,
(ช) การปรึกษาหารือ(ช)ที่เพิการปรึ
่มพูนขึก้นษาหารื
ในเรื่อองทีที่มเพิีผ่มลกระทบอย
พูนขึ้นในเรืา่องร
งทีา่มยแรงต
ีผลกระทบอย
อผลประโยชน
างรายแรงตอผลประโยชน
subversion and coercion;
subversion and coercion;

(g)

enhanced(g)consultations
enhanced
onconsultations
matters seriously
on matters
affecting
seriously affecting
the common interest
the common
of ASEAN;
interest of ASEAN;
(ซ)

(h)

adherence
(h) to the
adherence
rule of law,
to the
good
rulegovernance,
of law, good
thegovernance, the
principles of democracy
principles
and
ofconstitutional
democracy and
government;
constitutional government;

รวมกันของอาเซียนรวมกันของอาเซียน
การยึดมั่นตอหลั(ซ)กนิการยึ
ติธรรม
ดมัธรรมาภิ
่นตอหลักบนิาลติธหลั
รรมกการประชาธิ
ธรรมาภิบาลปหลั
ไตยและรั
กการประชาธิ
ฐบาลตาม
ปไตยและรัฐบาลตาม
รัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ
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(i)

(j)

respect for fundamental
(i)
respect
freedoms,
for the
fundamental
promotion freedoms,
and
the promotion
and
(ณ) การเคารพเสรี
ภาพพื้นฐาน
(ณ)การส
การเคารพเสรี
งเสริมและคุ
ภาพพื
มครองสิ
้นฐานทธิการส
มนุษงยชน
เสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
protection of human rights,
protection
and the of
promotion
human rights,
of social
and the promotion of social
justice;
justice;
และการสงเสริมความยุติธรรมทางสั
และการส
งคมงเสริมความยุติธรรมทางสังคม

(ญ) การยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติ
(ญ) การยึ
และกฎหมายระหว
ดถือกฎบัตรสหประชาชาติ
างประเทศ แรวมถึ
ละกฎหมายระหว
ง
างประเทศ รวมถึง
upholding the United
(j) Nations
upholding
Charter
theand
United
international
Nations Charter and international
law, including international
law, including
humanitarian
international
law,
humanitarian law,
กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ
กฎหมายมนุ
ที่รัฐสมาชิ
ษยธรรมระหว
กอาเซียนยอมรั
างประเทศ
บ ที่รัฐสมาชิกอาเซียนยอมรับ
subscribed to by ASEAN Member
subscribed
States;
to by ASEAN Member States;
(ฎ) การละเวนจากการมีสวนร(ฎ)
วมในนโยบายหรื
การละเวนจากการมี
อกิจกรรมใดๆ
สวนรวมในนโยบายหรื
รวมถึงการ อกิจกรรมใดๆ รวมถึงการ

(k)

Abstention from participation
(k)
Abstention
in any from
policy
participation
or activity, in any policy or activity,
ใชดินแดนของตน ซึ่งดําเนินการโดยรั
ใชดินแดนของตน
ฐสมาชิกอาเซี
ซึ่งดํยนหรื
าเนินอการโดยรั
รัฐที่มิใช ฐสมาชิกอาเซียนหรือรัฐที่มิใช
including the use of its territory,
including
pursued
the use
byof
any
its ASEAN
territory, pursued by any ASEAN
สมาชิกอาเซียนหรือผูกระทําทีสมาชิ
่ไมใชรกัฐอาเซี
ใดๆ ยซึ่งนหรื
คุกคามอธิ
อผูกระทํปาไตย
ที่ไมบูใชรณ
รัฐใดๆ ซึ่งคุกคามอธิปไตย บูรณ
Member State or non-ASEAN
Member
State
State
or or
anynon-ASEAN
non-State State or any non-State
ภาพแห
ง
ดิ
น
แดน
หรื
อ
เสถี
ย
รภาพทางการเมื
ภาพแห
ง
ดิ
น
แดน
อ
งและเศรษฐกิ
หรื
อ
เสถี
ย
รภาพทางการเมื
จ
ของรั
ฐ
องและเศรษฐกิจของรัฐ
actor, which threatens actor,
the sovereignty,
which threatens
territorial
the sovereignty, territorial
integrity or political and integrity
economicorstability
politicalofand
ASEAN
economic stability of ASEAN
สมาชิกอาเซียน
สมาชิกอาเซียน
Member States;
Member States;
(ฏ) การเคารพในวัฒนธรรม ภาษาและศาสนาที
(ฏ) การเคารพในวั่แฒตกต
นธรรม
างของประชาชน
ภาษาและศาสนาที่แตกตางของประชาชน

(l)

Respect for the (l)different
Respect
cultures,
for languages
the different
andcultures, languages and
วิญญาณของเอกภาพในความหลากหลาย
วิญญาณของเอกภาพในความหลากหลาย
religions of the peoples of
religions
ASEAN,
of while
the peoples
emphasising
of ASEAN, while emphasising
their common values in the
their
spirit
common
of unityvalues
in diversity;
in the spirit of unity in diversity;
(ฐ) ความเปนศูนยรวมของอาเซี(ฐ)ยนในความสั
ความเปนศูมนพัยนรวมของอาเซี
ธภายนอกทาง
ยนในความสัมพันธภายนอกทาง

(m)

The centrality of ASEAN
(m)
in
The
external
centrality
political,
of ASEAN
economic,
in external political, economic,
รวมอยางแข็งขัน การมองไปภายนอก
รวมอยาการไม
งแข็งขัน การมองไปภายนอก
ปดกั้นและการไม การไม ปดกั้นและการไม
social and cultural relations
socialwhile
and remaining
cultural relations
actively while remaining actively
เลื
อ
กปฏิ
บ
ต
ั
ิ
และ
เลื
อ
กปฏิ
บ
ต
ั
ิ
และ
engaged, outward-looking,
engaged,
inclusive
outward-looking,
and non- inclusive and non(ฆ) การยึดมั่นในกฎการคาพหุ(ฆ)
ภาคีการยึ
และระบอบของอาเซี
ดมั่นในกฎการคายพหุ
นซึภ่งมีาคีกฎเป
และระบอบของอาเซี
น
ยนซึ่งมีกฎเปน
discriminatory; and
discriminatory; and

(n)

Adherence to multilateral
(n)
Adherence
trade rules
to and
multilateral
ASEAN’s
trade rules and ASEAN’s
ประสิทธิภาพ และการลดอยางค
ประสิ
อยเป
ทธินภคาพ
อยไป
และการลดอย
เพื่อไปสูการขจั
างคอดยเปนคอยไป เพื่อไปสูการขจัด
rules-based regimes forrules-based
effective implementation
regimes for effective
of
implementation of
อุปสรรคทั้งปวงตอการรวมตัวทางเศรษฐกิ
อุปสรรคทั้งปวงต
จระดัอบการรวมตั
ภูมิภาค ในระบบ
วทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ในระบบ
economic commitments economic
and progressive
commitments
reduction
and progressive reduction
เศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนโดยตลาด
เศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนโดยตลาด
towards elimination of all towards
barriers elimination
to regional of
economic
all barriers to regional economic
integration, in a market-driven
integration,
economy.
in a market-driven economy.

อาเซียน โดยเนน คุณคารวมกั
อาเซี
นของประชาชนอาเซี
ยน โดยเนน คุณยคนด
ารววยจิ
มกัตนของประชาชนอาเซียนดวยจิต

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวั
การเมื
ฒนธรรม
อง เศรษฐกิ
โดยคงไว
จ สัซงคม
ึ่งความมี
และวัสฒวนนธรรม โดยคงไวซึ่งความมีสวน

พื้นฐาน สําหรับการปฏิบัติตามข
พื้นอฐาน
ผูกพัสํนาทางเศรษฐกิ
หรับการปฏิจบอย
ัติตาามข
งมี อผูกพันทางเศรษฐกิจอยางมี

CHAPTER II
CHAPTER II
LEGAL
PERSONALITY
LEGAL PERSONALITY

หมวดที่ 2
หมวดที่ 2
สภาพบุ
ค
คลตามกฎหมาย
สภาพบุคคลตามกฎหมาย
ขอ 3
ขอ 3
ARTICLE
3
สภาพบุคคลตามกฎหมายของอาเซี
ยน
ARTICLE 3
สภาพบุคคลตามกฎหมายของอาเซี
ยน
LEGAL
PERSONALITY OF ASEAN
LEGAL PERSONALITY
OF ASEAN
อาเซี
ย
น
ในฐานะองค
ก
ารระหว
า
งประเทศในระดั
บ
รั
ฐ
บาล
ได
ร
บ
ั
สภาพบุ
คคลตาม
อาเซียน ในฐานะองคการระหวางประเทศในระดับรัฐบาล ไดรับสภาพบุคคลตาม7
7
กฎหมายโดยกฎบัตรนี้
ASEAN, as anorganisation,
inter-governmental
organisation,
conferred ตรนี้
กฎหมายโดยกฎบั
inter-governmental
is hereby
conferred is hereby

ASEAN, as an
legal personality.
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legal personality.

CHAPTER III
MEMBERSHIP

CHAPTER III
MEMBERSHIP

หมวดที่ 3
สมาชิกภาพ

หมวดที่ 3
สมาชิกภาพ

ARTICLE 4
MEMBER STATES

ARTICLE 4
MEMBER STATES

ขอ 4
รัฐสมาชิก

ขอ 4
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CHAPTER II
CHAPTER II
LEGAL PERSONALITY
LEGAL PERSONALITY

หมวดที่ 2
หมวดที่ 2
สภาพบุคคลตามกฎหมาย
สภาพบุคคลตามกฎหมาย
ขอ 3
ขอ 3
ARTICLE 3
ARTICLE 3
สภาพบุคคลตามกฎหมายของอาเซี
สภาพบุคคลตามกฎหมายของอาเซี
ยน
ยน
LEGAL PERSONALITY
LEGAL
OF ASEAN
PERSONALITY OF ASEAN
อาเซียน ในฐานะองคการระหว
อาเซีายงประเทศในระดั
น ในฐานะองคบการระหว
รัฐบาล าไดงประเทศในระดั
รับสภาพบุคคลตาม
บรัฐบาล ไดรับสภาพบุคคลตาม
กฎหมายโดยกฎบั
กฎหมายโดยกฎบัตรนี้
inter-governmental
ASEAN, as anorganisation,
inter-governmental
is hereby
organisation,
conferred is hereby
conferred ตรนี้

ASEAN, as an
legal personality.

legal personality.

CHAPTER III
MEMBERSHIP

หมวดที่ 3
สมาชิกภาพ

CHAPTER III
MEMBERSHIP

หมวดที่ 3
สมาชิกภาพ

ขอ 4
ขอ 4
รัฐสมาชิก
รัฐสมาชิก
รัฐสมาชิกอาเซียน ไดแก บรู
นดารุกสอาเซี
ซาลาม
กรกัมสพูซาลาม
ชา สาธารณรั
ฐอินโดนี
รัฐไสมาชิ
ยนราชอาณาจั
ไดแก บรูไนดารุ
ราชอาณาจั
กรกัเมซีพูยชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
The Member States ofThe
ASEAN
are Brunei
Kingdom
of
Member
States Darussalam,
of ASEAN arethe
Brunei
Darussalam,
the Kingdom of
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มาเลเซี
ย สหภาพพมา สาธารณรั
ฟลิปปนส า สาธารณรัฐฟลิปปนส
สาธารณรัฐประชาธิ
ปไตยประชาชนลาว
มาเลเซียฐสหภาพพม
Cambodia, the Republic
of Indonesia,
the LaoofPeople’s
Democratic
Cambodia,
the Republic
Indonesia,
the Lao People’s Democratic
สาธารณรัofฐสิงthe
คโปร ราชอาณาจั
กรไทย
ฐสังกคมนิ
ยดนาม ฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรั
ฐสิงและสาธารณรั
คโปร ราชอาณาจั
รไทยยมเวี
และสาธารณรั
Republic, Malaysia, the
Union Malaysia,
of Myanmar,
the Republic
of the the Republic
Republic,
the Union
of Myanmar,
ARTICLE 4
MEMBER STATES

ARTICLE 4
MEMBER STATES

Philippines, the Republic
of Singapore,
the Kingdom
of Thailand
and
Philippines,
the Republic
of Singapore,
the Kingdom
of Thailand and
the Socialist Republic the
of Viet
Nam. Republic of Viet Nam.
Socialist
ARTICLE 5
ARTICLE 5
RIGHTS AND OBLIGATIONS
RIGHTS AND OBLIGATIONS

ขอ 5
สิทธิและพันธกรณี

ขอ 5
สิทธิและพันธกรณี

1. ใหรัฐสมาชิ
กมีสิทธิและพั
ธกรณี
ที่เทากเที
ภายใต
กฎบัทตรนี
1. นให
รัฐสมาชิ
มีสยิทมกัธิแนละพั
นธกรณี
ี่เทา้ เทียมกันภายใตกฎบัตรนี้
1.
Member States
have equal
rights
andhave
obligations
underand obligations
1. shall Member
States
shall
equal rights
under
this Charter.
this Charter.

2. ใหรั ฐ สมาชิก มีม าตรการที
นทุ กกประการอั
นรวมถึ
งการออกกฎหมายภายในที
่
2. ให่ จรําั ฐเปสมาชิ
มีม าตรการที
่ จํา เป
นทุ กประการอันรวมถึ งการออกกฎหมายภายในที
่
และเพื่อปฏิบัติตาม

2.
Member States
take all necessary
including measures, including
2. shall Member
States shallmeasures,
take all necessary
เพื่ออนุวัติบทบัเหมาะสม
ญญัติของกฎบั
ตรนี
างมีญปญัระสิ
ธิภาพตและเพื
ปฏิปบระสิ
ัติตทามธิภาพ
เพื่ออนุ
วัต้อิบยทบั
ติขทองกฎบั
รนี้อยา่องมี
the enactment of appropriate
domestic
legislation, domestic
to effectively
the enactment
of appropriate
legislation, เหมาะสม
to effectively
implement the provisions
of this
and ofto this
comply
with and
all to comply
implement
theCharter
provisions
Charter
with
all
พันธกรณีทั้งหมดของรัฐสมาชิ
ก ทั้งหมดของรัฐสมาชิก
พันธกรณี
obligations of membership.
obligations of membership.

3.
In the case of a serious breach of the Charter or non3.
ในกรณีการละเมิดกฎบัตรอยางรายแรง หรือการไมปฏิบัติตาม ใหการ
3.
In the case of
a seriousthebreach
the
or Article
non- 20.
compliance,
matter of
shall
be Charter
referred to
3.
ในกรณีการละเมิดกฎบัตรอย
ยแรง หรืออการไม
ดําาเนิงรนาการตามข
20 ปฏิบัติตาม ใหการ
compliance, the matter shall be referred to Article 20.

ดําเนินการตามขอ 20
8
8
ขอ 6
ARTICLE 6
ขอ 6
ARTICLE 6ADMISSION OF NEW MEMBERS
การรับสมาชิกใหม
ADMISSION OF NEW MEMBERS
การรับสมาชิกใหม
1.
The procedure for application and admission to ASEAN shall
1.
กระบวนการในการสมัครและการรับสมาชิกของอาเซียนใหกําหนดโดยคณะ
1.
The procedurebe
forprescribed
application
admission
to ASEANCouncil.
shall
1.
กระบวนการในการสมัครและการรับสมาชิกของอาเซียนใหกําหนดโดยคณะ
byand
the ASEAN
Coordinating
มนตรีประสานงานอาเซียน
be prescribed by the ASEAN Coordinating Council.
มนตรีประสานงานอาเซียน
2.
Admission shall be based on the following criteria:
2.
การรับสมาชิกใหเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี้
2.
Admission shall be based on the following criteria:
2.
การรับสมาชิกใหเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี้
(a)
location in the recognised geographical region of
(ก) ที่ตั้งทางภูมิศาสตรอันเปนที่ยอมรับวาอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(a)
location in the recognised
geographical
region of
Southeast
Asia;
(ก) ที่ตั้งทางภูมิศาสตรอันเปนที่ยอมรับวาอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
Southeast Asia;
(ข) การยอมรับโดยรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง
(ข)
การยอมรั
บ
โดยรั
ฐ
สมาชิ
กอาเซียนทั้งปวง
(b)
recognition
by
all
ASEAN
Member
States;
100
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(ค) การตกลงที่จะผูกพันและเคารพกฎบัตรนี้ และ
(b)
recognition by all ASEAN Member States;
(ค)
การตกลงที
จ
่
ะผู
ก
พั
น
และเคารพกฎบั
ต
รนี
้
และ
(c)
agreement to be bound and to abide by the Charter;
(ง) ความสามารถและความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีของสมาชิกภาพ
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3.
In the case 3.of a serious
In the case
breachof ofa the
serious
Charter
breach
or nonof the Charter
non- การละเมิ3.ดกฎบัตรอย
3. orในกรณี
ในกรณี
างรกายแรง
ารละเมิ
หรืดอกฎบั
การไม
ตรอย
ปฏิาบงรัติตายแรง
าม ใหหรื
การอการไมปฏิบัติตาม ใหการ
compliance, the matter
compliance,
shall be referred
the matter
to Article
shall 20.
be referred to Article 20.

ดําเนินการตามขอ 20 ดําเนินการตามขอ 20

ขอ 6
ขอ 6
การรับสมาชิกใหม การรับสมาชิกใหม
1.
The procedure
and admission
to ASEAN
shall
1. for application
The procedure
for application
and admission
to 1.
ASEANกระบวนการในการสมั
shall
1. ครและการรั
กระบวนการในการสมั
บสมาชิกของอาเซี
ครและการรั
ยนใหกบําสมาชิ
หนดโดยคณะ
กของอาเซียนใหกําหนดโดยคณะ
be prescribed by the ASEAN
Coordinating
Council.Coordinating Council.
be prescribed
by the ASEAN
มนตรีประสานงานอาเซียมนตรี
น ประสานงานอาเซียน
2.
Admission shall
on theshall
following
criteria:
2. be based
Admission
be based
on the following criteria:
การรับกสมาชิ
ปนไปตามหลั
กเกณฑตอไปนี้
2.
การรับสมาชิกให2.เปนไปตามหลั
เกณฑกให
ตอเไปนี
้
(a)
location in the
geographical
region geographical
of
(a) recognised
location in
the recognised
region
(ก) ทีof่ตั้งทางภูมิศาสตรอัน(ก)
เปนทีที่ต่ยั้งอมรั
ทางภู
บวมาิศอยู
าสตร
ในภูอมันิภเปาคเอเชี
นที่ยอมรั
ยตะวั
บวนาออกเฉี
อยูในภูยมงใต
ิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
Southeast Asia;
Southeast Asia;
(ข) การยอมรับโดยรัฐสมาชิ
(ข)กการยอมรั
อาเซียนทับ้งโดยรั
ปวง ฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง
(b)
recognition by(b)
all ASEAN
Member
recognition
byStates;
all ASEAN Member States;
(ค) การตกลงที่จะผูกพันและเคารพกฎบั
(ค) การตกลงทีต่จะผู
รนี้กและ
พันและเคารพกฎบัตรนี้ และ
(c)
agreement to(c)
be bound
and to to
abide
by the and
Charter;
agreement
be bound
to abide by the Charter;
(ง) ความสามารถและความเต็
(ง) ความสามารถและความเต็
มใจที่จะปฏิบัติตามพันธกรณี
มใจทีข่จองสมาชิ
ะปฏิบัตกิตภาพ
ามพันธกรณีของสมาชิกภาพ
and
and
ตั ด่ ปสิระชุ
น โดยฉั
ทามติ โ ดยที
ระชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น ตาม
3.
การรั บ สมาชิ ก ให3.ตั ด สิ นการรั
โดยฉับนสมาชิ
ทามติกโให
ดยที
ม สุ ดนยอดอาเซี
ย น่ ปตาม
(d)
ability and willingness
to carry
out the obligations
(d)
ability
and willingness
to carry of
out the obligations of
ขอเสนอแนะของคณะมนตรี
ขอเสนอแนะของคณะมนตรี
ประสานงานอาเซียน ประสานงานอาเซียน
Membership.
Membership.
ผูสมัคกรจะได
ับเข่อาได
เปนลงนามภาคยานุ
สมาชิกอาเซียนเมื
ไดลงนามภาคยานุวัติสารกฎ
4. รัฐผูสมัครจะไดร4.
ับเขาเปรันฐสมาชิ
อาเซียรนเมื
วัติส่อารกฎ
3.
Admission shall
decided byshall
consensus
by the
3. be Admission
be decided
by ASEAN
consensus by the ASEAN
Summit, upon the Summit,
recommendation
the ASEAN Coordinating
upon theof recommendation
of the ASEAN บัCoordinating
บัตรนี้
ตรนี้
ARTICLE 6
ARTICLE 6
ADMISSION OF NEW
MEMBERS OF NEW MEMBERS
ADMISSION

Council.

Council.

4.
An applicant State
shall
admitted
to ASEAN
signing
an
4.
An be
applicant
State
shall beupon
admitted
to ASEAN
upon signing an
Instrument of Accession
to the Charter.
Instrument
of Accession to the Charter.
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CHAPTER IV
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ARTICLE 7
ASEAN SUMMIT

ARTICLE 7
ASEAN SUMMIT

หมวดที่ 4
องคกร

หมวดที่ 4
องคกร

ขอ 7
ขอ 7
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียทีน่ประชุมสุดยอดอาเซียน 9

ASEAN
Summit
shall comprise
1.
The ASEAN 1.SummitThe
shall
comprise
the Heads
of State the
or Heads of State or
ที่ประชุมสุดยอดอาเซี
นประกอบด
ของรัฐ
Government
of the Member States.
1.
ใหที่ประชุมสุด1.
ยอดอาเซีใหยนประกอบด
วยประมุขยของรั
ฐ หรือหัววยประมุ
หนารัฐขบาล
Government of the Member
States.
2.

(b)

102

หรือหัวหนารัฐบาล

ของรัฐสมาชิก
ของรัฐสมาชิก
2.
2.
ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซี
ยใหน:ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน:
(a) policy-making
be the supreme
body of ASEAN;
be the supreme
body ofpolicy-making
ASEAN;
(ก) เป
นองคกรสูงสุดในการกํยานหนดนโยบายของอาเซียน
(ก) เปนองคกรสูงสุดในการกํ
าหนดนโยบายของอาเซี
(b)
deliberate,
provide
guidance and take decisions
(ข) พิจารณาหารื
แนวนโยบายนหลั
และตั
deliberate, provide
policy
guidance
and policy
take decisions
(ข) พิจารณาหารือ ใหแนวนโยบาย
และตัดอสิใหนใจในประเด็
กที่เดกีสิ่ยนวขใจในประเด็
องกับ นหลักที่เกี่ยวของกับ
on key toissues
pertaining of
to the
the realisation of the
การบรรลุ
ว
ั
ต
ถุ
ป
ระสงค
ข
องอาเซี
ย
น
ในเรื
่
อ
งสํ
คัญที่เปนผลประโยชนของ 103
on key issues pertaining
the realisation
การบรรลุวัตถุประสงคของอาเซียน ในเรื่องสําคัญที่เปนผลประโยชนขาอง
objectives
ASEAN,ofimportant
objectives of ASEAN,
importantofmatters
interest tomatters of interest to
รั ฐ สมาชิ
ประเด็อนทีที่ ป่ ไระชุ
ด มี กมารนํ
า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม สุ ด ยอด
States
and to
all itissues
รั ฐ สมาชิ ก และในทุ ก ประเด็
น ที่ กไ ดและในทุ
มี ก ารนํ ากเสนอต
สุ ด ยอด
Member States andMember
all issues
referred
by thereferred to it by the
อาเซี ย นโดยคณะมนตรี ป ระสานงานอาเซี ย น คณะมนตรี ป ระชาคม
ASEAN Coordinating Council, the ASEAN Community

2.
The
The ASEAN Summit
shall:ASEAN Summit shall:
(a)

9

ASEAN SUMMIT
ขอ 7
ARTICLE 7
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
ASEAN SUMMIT
ที
ป
่
ระชุ
ม
สุ
ด
ยอดอาเซี
ยน
1.
The ASEAN Summit shall comprise the Heads of State or
ภาคผนวก ก
1.
ให
ท
่
ี
ป
ระชุ
ม
สุ
ด
ยอดอาเซี
ยนประกอบดวยประมุขของรัฐ หรือหัวหนารัฐบาล
Government
of
the
Member
States.
1.
The ASEAN Summit shall comprise the Heads of State or
1.
ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซีของรั
ยนประกอบด
Government of the Member States.
ฐสมาชิก วยประมุขของรัฐ หรือหัวหนารัฐบาล
2.
The ASEAN Summit shall:
ของรัฐสมาชิก 2.
2.
The ASEAN Summit shall:
ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียน:
(a)
be the supreme policy-making body of ASEAN;
2.
ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซี(ก)
ยน:เปนองคกรสูงสุดในการกําหนดนโยบายของอาเซียน
(a)
be the supreme policy-making body of ASEAN;
(ก) เปนองคกรสูงสุดในการกํ
ยน และตัดสินใจในประเด็นหลักที่เกี่ยวของกับ
(b)
deliberate, provide policy guidance and take decisions
(ข) พิาจหนดนโยบายของอาเซี
ารณาหารือ ใหแนวนโยบาย
on key
issues and
pertaining
to the realisation of(ข)the
(b)
deliberate, provide policy
guidance
take decisions
พิจารณาหารือ ใหแนวนโยบาย
และตั
นใจในประเด็
นหลั
่เกี่ย่อวขงสํอางกัคับญที่เปนผลประโยชนของ
การบรรลุ
วัตถุดปสิระสงค
ของอาเซี
ยนกทีในเรื
objectives
ASEAN,
important
matters of interest to
on key issues pertaining
to ofthe
realisation
of the
ในเรื่องสํากคัประเด็
ญที่เปนนทีผลประโยชน
อง อ ที่ ป ระชุ ม สุ ด ยอด
ฐ สมาชิยกน และในทุ
่ ไ ด มี ก ารนํ าขเสนอต
Member
States
and of
all interest
issues to
referred to it by theการบรรลุวัตถุประสงคขรัองอาเซี
objectives of ASEAN,
important
matters
รั
ฐ
สมาชิ
ก
และในทุ
ก
ประเด็
น
ที
่
ไ
ด
ม
ี
ก
ารนํ
า
เสนอต
อ
ที
่
ป
ระชุ
ม
สุ
ด
ยอด
อาเซี ย นโดยคณะมนตรี ป ระสานงานอาเซี ย น คณะมนตรี ป ระชาคม
Coordinating
Member States andASEAN
all issues
referred Council,
to it by the
the ASEAN Community
Ministerial Bodies;
อาเซี ย นโดยคณะมนตรี
ป ระสานงานอาเซี
ย นบรัคณะมนตรี
ป ระชาคม
ASEAN CoordinatingCouncils
Council,and
theASEAN
ASEANSectoral
Community
อาเซี
ยน และองคกรระดั
ฐมนตรีเฉพาะสาขา
Councils and ASEAN Sectoral Ministerial Bodies;
อาเซียน และองคกรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขา
(c)
instruct the relevant Ministers in each of the Councils
(ค) สั่งการใหรัฐมนตรีที่เกี่ยวของในแตละคณะมนตรีที่เกี่ยวของใหจัดการ
hold ofadthe
hoc
inter-Ministerial meetings,
(c)
instruct the relevantconcerned
Ministers into each
Councils
and
address
important
issues
concerning
ASEAN
that
(ค) สั่งการใหรัฐมนตรีที่เกีประชุ
่ยวขอมงในแต
ละคณะมนตรี
ี่เกี่ยวขและหารื
องใหจัดอการ
concerned to hold ad hoc inter-Ministerial meetings,
เฉพาะกิ
จระหวางรัฐทมนตรี
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับ
cut across
Community
Councils.
and address important
issues the
concerning
ASEAN
that Rules of procedureประชุ ม เฉพาะกิ จ ระหวอาเซี
า
งรั
ฐ
มนตรี
และหารื
อ
ประเด็
น
สํ
า
คั
ญ
ที
่
เ
กี
่
ย
วกั
บ
ยน ซึ่งคาบเกี่ยวระหวางคณะมนตรีประชาคมอาเซี
ยนตางๆ ทั้งนี้ ให
for such
meetings
shall
be adopted by the ASEAN
cut across the Community
Councils.
Rules
of procedure
อาเซี
ย
น
ซึ
่
ง
คาบเกี
่
ย
วระหว
า
งคณะมนตรี
ป
ระชาคมอาเซี
ย
นต
า
งๆ
ทั
้
ง
นี
้
ให
คณะมนตรี
ป
ระสานงานอาเซี
ย
นรั
บ
กฎการดํ
า
เนิ
น
การประชุ
มดังกลาว
Coordinating
Council;
for such meetings shall be adopted by the ASEAN
คณะมนตรีประสานงานอาเซี
ยนรับกฎการดําเนิฉนุกการประชุ
มดังกลอาอาเซี
ว ยนโดยดําเนินมาตรการที่
Coordinating Council;
(ง) สนองตอบสถานการณ
เฉินที่กระทบต
(d)
address emergency situations affecting ASEAN by
(ง)
สนองตอบสถานการณ
ฉ
ุ
ก
เฉิ
น
ที
่
ก
ระทบต
อ
อาเซี
ย
นโดยดํ
า
เนิ
น
มาตรการที
่
เหมาะสม
appropriate
actions;
(d)
address emergencytaking
situations
affecting
ASEAN by
เหมาะสม
taking appropriate actions;
(e)
decide on matters referred to it under Chapters VII and
(จ) ตัดสินใจในเรื่องที่มีการนําเสนอตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนภายใตหมวด
VIII; to it under Chapters VII and
(e)
decide on matters referred
(จ) ตัดสินใจในเรื่องที่มีการนํทีาเสนอต
่ 7 และอ8ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนภายใตหมวด
VIII;

ที่ 7 และ 8

(f)

(g)

3.

(ฉ) อนุมัติการจัดตั้งและการยุ
กรระดั
รัฐมนตรีเบฉพาะสาขาและ
(ฉ) อนุบมองค
ัติการจั
ดตั้งบและการยุ
องคกรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขาและ

authorise the establishment and the dissolution of
สถาบันอื่นๆ ของอาเซียนสถาบั
และ นอื่นๆ ของอาเซียน และ
(f)
authorise the establishment and the dissolution of
Sectoral Ministerial Bodies and other ASEAN
Sectoral Ministerial Bodies and other ASEAN
institutions; and
institutions; and

(b)

(ช) แตงตั้งเลขาธิการอาเซียน ที่มีชั้นและสถานะเทียบเทารัฐมนตรีซึ่งจะ

3.

ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซี
ยนที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
3.
ให
(ก) จัดประชุมสองครั้งต(ก)
อปจัและให
ประธานอาเซี
น นประธานอาเซียนเปน
ดประชุรมัฐสมาชิ
สองครัก้งซึต่งอเปปนและให
รัฐสมาชิยกนเป
ซึ่งเป
held twice annually, and be hosted by the Member
เจาภาพ และ
(a)
held twice annually, and be hosted by the Member
เจาภาพ และ
State holding the ASEAN Chairmanship; and
State holding the ASEAN Chairmanship; and
(ข) เรียกประชุม เมื่อมีความจํ
น ในฐานะการประชุ
พิเนศษหรื
อเฉพาะ
(ข) เรีายเป
กประชุ
ม เมื่อมีความจํมาเป
ในฐานะการประชุ
มพิเศษหรือเฉพาะ
convened, whenever necessary, as special or ad hoc
กิ
จ
โดยมี
ป
ระธานการประชุ
ม
เป
น
รั
ฐ
สมาชิ
ก
ซึ
ง
่
เป
น
ประธานอาเซี
ย
น
โดยจั
ด
(b)
convened, whenever necessary, as special or ad hoc
กิจ โดยมีประธานการประชุมเปนรัฐสมาชิกซึ่งเปนประธานอาเซียน โดยจัด
meetings to be chaired by the Member State holding
ในสถานที่ที่รัฐสมาชิกอาเซี
ยนจะตกลงกั
น กอาเซียนจะตกลงกัน
meetings to be chaired by the Member State holding
ในสถานที
่ที่รัฐสมาชิ
the ASEAN Chairmanship, at venues to be agreed
the ASEAN Chairmanship, at venues to be agreed
upon by ASEAN Member States.
upon by ASEAN Member States.
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(ช) แตงตั้งเลขาธิการอาเซียน ที่มีชั้นและสถานะเทียบเทารัฐมนตรีซึ่งจะ
appoint the Secretary-General of ASEAN, with the rank
ปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ห
น
า
ที
่
โ
ดยได
รับความไว
ข
(g)
appoint the Secretary-General of ASEAN, with the rank
ปฏิบัติหวนางใจและตามความพอใจของประมุ
าที่โดยไดรับความไววางใจและตามความพอใจของประมุ
ข
and status of Minister, who will serve with the
and status of Minister, who will serve with the
ของรั ฐ หรื อ หั ว หน า รั ฐ บาล
ตามข
อหัเสนอแนะของที
่ ป ระชุอมเสนอแนะของที
รั ฐ มนตรี
confidence and at the pleasure of the Heads of State or
ของรั
ฐ
หรื
อ
ว
หน
า
รั
ฐ
บาล
ตามข
่
ป
ระชุ
ม
รั
ฐ
มนตรี
confidence and at the pleasure of the Heads of State or
Government upon the recommendation of the ASEAN
ตางประเทศอาเซียน ตางประเทศอาเซียน
Government upon the recommendation of the ASEAN
Foreign Ministers Meeting.
Foreign Ministers Meeting.

ASEAN Summit Meetings shall be:
3.
ASEAN Summit Meetings shall be:
(a)

10

ARTICLE 8
ARTICLE 8
ASEAN COORDINATING COUNCIL
ASEAN COORDINATING COUNCIL

1.

ขอ 8
ขอ 8
คณะมนตรีประสานงานอาเซี
ยน ประสานงานอาเซียน
คณะมนตรี

ให ค ณะมนตรี1.ป ระสานงานอาเซี
ย นประกอบด
ว ยรั ฐ มนตรี
ต า งประเทศว ยรั ฐ มนตรี ต า งประเทศ
ให ค ณะมนตรี
ป ระสานงานอาเซี
ย นประกอบด
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(ก) จัดประชุมสองครั้งตอป และใหรัฐสมาชิกซึ่งเปนประธานอาเซียนเปน
State holding the ASEAN Chairmanship; and
(ข) เรียกประชุม เมื่อมีความจําเปน ในฐานะการประชุมพิเศษหรือเฉพาะ
(a)
held twice annually, and be hosted by the Member
เจาภาพ และ
State holding
ASEAN
and
convened, whenever necessary,
asthe
special
or Chairmanship;
ad hoc
กิจ โดยมีประธานการประชุมเปนรัฐสมาชิกซึ่งเปนประธานอาเซียน โดยจัด
ภาคผนวก ก (b)
(ข) เรียกประชุม เมื่อมีความจําเปน ในฐานะการประชุมพิเศษหรือเฉพาะ
meetings to be chaired by the Member State holding
ในสถานที่ที่รัฐสมาชิกอาเซียนจะตกลงกัน
(b)
convened,
whenever
กิจ โดยมีประธานการประชุมเปนรัฐสมาชิกซึ่งเปนประธานอาเซียน โดยจัด
the ASEAN Chairmanship,
at venues
to necessary,
be agreed as special or ad hoc
meetings
upon by ASEAN Member
States.to be chaired by the Member State holding
ในสถานที
ขอ 8 ่ที่รัฐสมาชิกอาเซียนจะตกลงกัน
the ASEAN Chairmanship, at venues to be agreed
upon by ASEAN Member States.
คณะมนตรีประสานงานอาเซียน
ขอ 8
ARTICLE 8
ASEAN COORDINATING COUNCIL
คณะมนตรี
ป
ระสานงานอาเซี
ยน
1.
ให ค ณะมนตรี ป ระสานงานอาเซี ย นประกอบด ว ยรั ฐ มนตรี ต า งประเทศ
ARTICLE 8
อาเซียน และประชุมกันอยางนอยสองครั้งตอป
ASEAN
COUNCIL
1.
The ASEAN Coordinating Council
shallCOORDINATING
comprise the ASEAN
1.
ให ค ณะมนตรี ป ระสานงานอาเซี ย นประกอบด ว ยรั ฐ มนตรี ต า งประเทศ
Foreign Ministers and meet at least twice a year.
อาเซียน และประชุมกันอยางนอยสองครั้งตอป
1.
The ASEAN Coordinating Council shall comprise the ASEAN
2.
ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียน
Foreign Ministers
and
meet at least twice a year.
2.
The ASEAN Coordinating
Council
shall:
(a)
(b)
(c)

(d)
(e)

(ก) เตรียมการประชุมของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
2.
ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียน
(ข)ประสานการอนุวัติความตกลงและขอตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอด
(ก) เตรียมการประชุมของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
อาเซี
ย
น
(a)
prepare
the
meetings
of
the
ASEAN
Summit;
coordinate the implementation of agreements and
(ข)ประสานการอนุวัติความตกลงและขอตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอด
decisions of the ASEAN Summit;
อาเซียน
(b)
coordinate the implementation of agreements and
coordinate(c)with the
ASEAN
Community
Councils
to
decisions
of the
บคณะมนตรี
ประชาคมอาเซี
ยนตาปงๆระชาคมอาเซี
เพื่อเพิ่มความ
coordinate
with
the ASEAN
ASEANSummit;
Community Councils (ค)ประสานงานกั
to
(ค)ประสานงานกั
บคณะมนตรี
ยนตางๆ เพื่อเพิ่มความ
enhance policy coherence,
efficiency
and cooperation
enhance policy
coherence,
efficiency and cooperation สอดคลองกันของ นโยบาย
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
และความร
ว
มมื
อ
ระหว
าง
สอดคล
อ
งกั
น
ของ
นโยบาย
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
และความร
วมมือระหวาง
among them;
among them;
กัน
11
กัน
coordinate(d)the reports
of the
Community
coordinate
the ASEAN
reports of
the ASEAN Community
(ง)ประสานการเสนอรายงานของคณะมนตรี
ประชาคมอาเซียน ตปอระชาคมอาเซี
ที่ประชุมสุด ยน ตอที่ประชุ11
(ง)ประสานการเสนอรายงานของคณะมนตรี
มสุด
Councils to the ASEAN
Summit;
Councils
to the ASEAN Summit;
ยอดอาเซียน
ยอดอาเซียน
consider the
report the
of the
Secretary-General
on
(e) annual
consider
annual
report of the Secretary-General
on
(จ) พิจารณารายงานประจํ
ปของเลขาธิการอาเซีาปยขนเกี
่ยวกับงานของอาเซี
(จ) พิจาารณารายงานประจํ
องเลขาธิ
การอาเซียนเกีย่ยนวกับงานของอาเซียน
the work of ASEAN;
the work of ASEAN;
The ASEAN
Council shall:
prepare2.the meetings
of theCoordinating
ASEAN Summit;

(f)

(ฉ)พิจารณารายงานของเลขาธิ
การอาเซียนเกี่ยวกับหน
าที่และการดํ
าเนิบนหน
งานของ
consider the
of thethe
Secretary-General
on the
(ฉ)พิจารณารายงานของเลขาธิ
การอาเซี
ยนเกี่ยวกั
าที่และการดําเนินงานของ
(f) report
consider
report of the Secretary-General
on the
functions and operations
of
the
ASEAN
Secretariat
and
ย
นและองค
ก
รอื
น
่
ๆ
ที
เ
่
กี
ย
่
วข
อ
ง
functions and operations of the ASEAN Secretariat and สํานักงานเลขาธิการอาเซี
สํานักงานเลขาธิการอาเซียนและองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
other relevant bodies;
other relevant bodies;

(g)

approve the
thetermination
Deputy
(g) appointment
approveand
the termination
appointmentofand
of the Deputy(ช)เห็ นชอบการแต งตั้งและการพนจากหนาที่ของรองเลขาธิการอาเซีย น ตาม
(ช)เห็นชอบการแตงตั้งและการพนจากหนาที่ของรองเลขาธิการอาเซียน
Secretaries-General
upon the recommendation
of the
Secretaries-General
upon the recommendation
of the
ข
อ
เสนอแนะของเลขาธิ
ารอาเซียน และ การอาเซียน และ
Secretary-General;
and
ขอกเสนอแนะของเลขาธิ
Secretary-General; and

(h)

ตาม

( ซ)ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ อื(่ นซ)ปฏิ
ตามทีบ่ กั ตํ าิ ภหนดไว
้ หรื อ หนใ นกฎบั
า ที่ อื่ น ทีต่ รนี
อ าจได
ั บ า ที่ อื่ น ที่ อ าจได รั บ
ารกิ จ อืใ่ นนกฎบั
ตามทีต่ กรนีํ า หนดไว
้ หรื อรหน
undertake(h)
other tasks
provided
in this
Charter
undertake
otherfor
tasks
provided
fororin this Charter or
มสุดยอดอาเซีย่ปนระชุมสุดยอดอาเซียน
such other functions
may
be assigned
by be
theassigned by the มอบหมายจากที่ประชุ
มอบหมายจากที
such as
other
functions
as may
ASEAN Summit. ASEAN Summit.

3. ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซี
ยนได
รับการสนับสนุยนนได
โดยเจ
หนาทีบ่อาวุ
่ าหนาที่อาวุโสที่
3. ใหคณะมนตรี
ประสานงานอาเซี
รับาการสนั
สนุโนสที
โดยเจ
เกี่ยวของ
ขอ 9
ขอ 9
คณะมนตรีประชาคมอาเซี
ยน ประชาคมอาเซียน
คณะมนตรี

3.
The ASEAN
Council
shall be Council
supported
by be
thesupported by the
3. Coordinating
The ASEAN
Coordinating
shall
เกี่ยวของ
relevant senior officials.
relevant senior officials.
ARTICLE 9
ARTICLE 9
ASEAN COMMUNITY
COUNCILS
ASEAN
COMMUNITY COUNCILS
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1.
The ASEAN
Councils
shall comprise
ASEAN
1. ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซี
ยน ประกอบด
วยคณะมนตรี
ประชาคมการเมื
องและ
1. Community
The ASEAN
Community
Councilsthe
shall
comprise the ASEAN
1. ใหคณะมนตรี
ประชาคมอาเซี
ยน ประกอบด
วยคณะมนตรี
ประชาคมการเมืองและ
Political-Security Political-Security
Community Council,
ASEAN Council,
Economic
Community
ความมั่นคงอาเซียนความมั
คณะมนตรี
ป
ระชาคมเศรษฐกิ
จ
อาเซี
ย
น
และคณะมนตรี
Community
ASEAN
Economic Community
่นคงอาเซียน คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคณะมนตรี
Council, and ASEAN
Socio-Cultural
Community
Council.
Council,
and ASEAN
Socio-Cultural
Community Council.

ประชาคมสังคมและวัประชาคมสั
ฒนธรรมอาเซี
ยน ฒนธรรมอาเซียน
งคมและวั
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(g)

approve the appointment and termination of the Deputy
งตั้งและการพนจากหนาที่ของรองเลขาธิการอาเซียน ตาม
(g)
approve
thethe
appointment
and termination
Secretaries-General
upon
recommendation
of the of the Deputy (ช)เห็ นชอบการแต(ช)เห็
นกชอบการแต
ตั้งและการพนจากหนาที่ของรองเลขาธิการอาเซียน ตาม
Secretaries-General
upon
the
recommendation
of
the
ข
อ
เสนอแนะของเลขาธิ
ารอาเซียน งและ
Secretary-General; and
ภาคผนวก ก
ขอเสนอแนะของเลขาธิการอาเซียน และ
Secretary-General; and
( ซ)ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ อื่ น ตามที่ กํ า หนดไว ใ นกฎบั ต รนี้ หรื อ หน า ที่ อื่ น ที่ อ าจได รั บ
(h)
undertake other tasks provided for in this Charter or
( ซ)ปฏิ
ารกิ จ อื่ นยตามที
(h) functions
undertake
provided by
for the
in this Charter or
มอบหมายจากที
่ประชุมบสุั ตดิ ภยอดอาเซี
น ่ กํ า หนดไว ใ นกฎบั ต รนี้ หรื อ หน า ที่ อื่ น ที่ อ าจได รั บ
such other
as other
may tasks
be assigned
มอบหมายจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
ASEAN Summit.such other functions as may be assigned by the
ASEAN Summit.
3. ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียนไดรับการสนับสนุนโดยเจาหนาที่อาวุโสที่
3.
The ASEAN Coordinating Council shall be supported by the
3. ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียนไดรับการสนับสนุนโดยเจาหนาที่อาวุโสที่
3.
The
ASEAN
Coordinating
Council
shall
be
supported
by
the
เกี
่ยวของ
relevant senior officials.
เกี
่ยวของ
relevant senior officials.
ขอ 9
ARTICLE 9
คณะมนตรี
ป
ระชาคมอาเซียนขอ 9
ARTICLE 9
ASEAN COMMUNITY COUNCILS
คณะมนตรีประชาคมอาเซียน
ASEAN COMMUNITY COUNCILS
1.
The ASEAN Community Councils shall comprise the ASEAN
1. ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียน ประกอบดวยคณะมนตรีประชาคมการเมืองและ
The ASEAN
Community
Councils shall
comprise the ASEAN
1. ยให
ณะมนตรีปประชาคมอาเซี
ยน ประกอบด
ประชาคมการเมืองและ
Political-Security1.Community
Council,
ASEAN Economic
Community
ความมั่นคงอาเซี
น คคณะมนตรี
ระชาคมเศรษฐกิ
จอาเซียนวยคณะมนตรี
และคณะมนตรี
Political-Security
Community
Council,
Council, and ASEAN
Socio-Cultural
Community
Council.ASEAN Economic Community
ความมั
่
น
คงอาเซี
ย
น
คณะมนตรี
ป
ระชาคมเศรษฐกิ
จ
อาเซี
ยน และคณะมนตรี
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
Council, and ASEAN Socio-Cultural Community Council.
ประชาคมสั
ง
คมและวั
ฒ
นธรรมอาเซี
ย
น
2.
ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะมีองคกรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขาที่
2.
Each ASEAN Community Council shall have under its purview
เกี
่ยวของในขอบข
เนินงานของตน
2. ายการดํ
ใหคาณะมนตรี
ประชาคมอาเซียนแตละคณะมีองคกรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขาที่
the relevant ASEAN2.Sectoral
Ministerial
Bodies.
Each ASEAN Community Council shall have under its purview
เกี
ย
่
วข
อ
งในขอบข
ายการดํ
the relevant ASEAN Sectoral Ministerial Bodies.
3.
ให รั ฐ สมาชิ ก แต ล ะรั ฐ แต งตั้ ง ผู แ ทนของรั
ฐ ตนสําาเนิหรันบงานของตน
การประชุ ม คณะมนตรี
3.
Each Member State shall designate its national representation
ประชาคมอาเซี
ย
นแต
ล
ะคณะ
3.
ให
ร
ั
ฐ
สมาชิ
ก
แต
ล
ะรั
ฐ
แต
ง
ตั
้
ง
ผู

แ
ทนของรั ฐ ตนสํ า หรั บ การประชุ ม คณะมนตรี
for each ASEAN Community
Council
meeting.
3.
Each Member State shall designate its national representation
ประชาคมอาเซี
ยนแตกลของเสาหลั
ะคณะ กทั้งสามของประชาคม
for each ASEAN Community Council meeting.
4.
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของแตละเสาหลั
12
4.
In order to realise the objectives of each of the three pillars of
12
อาเซี
ย
น
ให
ค
ณะมนตรี
ป
ระชาคมอาเซี
ย
นแต
ล
ะคณะ
4.
เพื
่
อ
ให
บ
รรลุ
ว
ั
ต
ถุ
ป
ระสงค
ข
องแต
ล
ะเสาหลั
ก
ของเสาหลั
กทั้งสามของประชาคม
the ASEAN Community,
each
ASEAN
Community
Council
shall:
4.
In order to realise the objectives of each of the three pillars of
อาเซียวนัติกใหารข
คณะมนตรี
ประชาคมอาเซี
ละคณะ ยนที่
the ASEAN Community, each ASEAN Community Council shall:
(ก)ทําใหแนใจวามีการอนุ
อตัดสินใจของที
่ประชุมยสุนแต
ดยอดอาเซี
(a)
ensure the implementation of the relevant decisions of
เกี่ยวของ
(ก)ทําใหแนใจวามีการอนุวัติการขอตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่
the ASEAN Summit;
(a)
ensure the implementation of the relevant decisions of
เกี่ยวของ างๆ ที่อยูในขอบขายการดําเนินงานของ
the ASEAN Summit;
(ข) ประสานการปฏิบัติงานของสาขาต
(b)
coordinate the work of the different sectors under its
่งคาบเกี
่ยวกับคณะมนตรี
ประชาคมอื่นาๆงๆและ
ประสานการปฏิ
บัติงานของสาขาต
ที่อยูในขอบขายการดําเนินงานของ
purview, and
whichthecutwork
across
thedifferent
other sectors under itsตน และในประเด็นซึ(ข)
(b) on issues
coordinate
of the
Community Councils;
and
ตน และในประเด็
นซึม่งสุคาบเกี
่ยวกับยคณะมนตรี
purview,
and on issues which cut across the other
(ค) เสนอรายงานและขอเสนอแนะต
อที่ประชุ
ดยอดอาเซี
นเกี่ยวกับปเรืระชาคมอื
่องที่ ่นๆ และ
Community Councils; and
อยูในขอบขายการดํ(ค)
าเนินเสนอรายงานและข
งานของตน
อเสนอแนะตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องที่
(c)
submit reports and recommendations to the ASEAN
Summit on matters
under
purview.
อยู
ใ

นขอบข
า
ยการดํ
า
เนิมนกังานของตน
(c)
submititsreports
and recommendations to 5.
the ASEAN
ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะประชุ
นอยางนอยสองครั้งตอป
Summit on matters under its purview.
และมีประธานการประชุ
นรัฐมนตรีปทระชาคมอาเซี
ี่เหมาะสมจากรั
ฐสมาชิ
กซึ่งเปนประธาน
5.
ใหมคเปณะมนตรี
ยนแต
ละคณะประชุ
มกันอยางนอยสองครั้งตอป
5.
Each ASEAN Community Council shall meet at least twice a
year and shall be chaired
by
the
appropriate
Minister
from
the
Member
อาเซี
ย
น
และมี
ป
ระธานการประชุ
ม
เป
น
รั
ฐ
มนตรี
ท
่
ี
เ
หมาะสมจากรั
ฐสมาชิกซึ่งเปนประธาน
5.
Each ASEAN Community Council shall meet at least twice a
State holding the ASEAN
Chairmanship.
year and
shall be chaired by the appropriate Minister from the Member
อาเซี
ย
น
6.
ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่
State holding the ASEAN Chairmanship.
6.
Each ASEAN Community Council shall be supported by the
อาวุโสที่เกี่ยวข6.อง
ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่
relevant senior officials.
6.
Each ASEAN Community Council shall be supported by the
อาวุโสที่เกี่ยวของ
relevant senior officials.
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ARTICLE 10
ASEAN SECTORAL MINISTERIAL BODIES
ARTICLE 10
ASEAN SECTORAL
MINISTERIAL
BODIESBodies shall:
1.
ASEAN
Sectoral Ministerial

ขอ 10
ขอ 10องคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา
องคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา
1.
ASEAN Sectoral Ministerial Bodies shall:
(a)
function in accordance with their respective established
1.
ใหองคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา
mandates;
เนินงานตามอํานาจหนาที่ของแตละองคกรที่มีอยู
(a)
function in accordance with their respective established
1.
ใหองคกรระดับรัฐมนตรีอ(ก)ดํ
าเซียานเฉพาะสาขา
mandates; (b)
(ข) อนุ
ัติการความตกลงและข
(ก)ดําเนินงานตามอํานาจหน
าที่ขวองแต
ละองคกรที่มีอยู อตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่อยู
implement the agreements and decisions of the ASEAN
ในขอบข
า
ยการดํา่ปเนิระชุ
นงานของแต
ละองค
กร่อยู
Summit under their respective purview;
(ข) อนุวัติการความตกลงและขอตัดสินใจของที
มสุดยอดอาเซี
ยนที
(b)
implement the agreements and decisions of the ASEAN
(ค)เสริ
ม
สร
า
งความร
ว
มมื
อ
ในสาขาของแต
ละองคกรใหเขมแข็งขึ้น เพื่อ
ในขอบขายการดําเนินงานของแตละองคกร
Summit under(c)
their respective
purview;
strengthen
cooperation in their respective fields in
สนับสนุนการรวมตั
วของอาเซี
(ค)เสริมสรางความรวมมือในสาขาของแต
ละองค
กรใหเยขนและการสร
มแข็งขึ้น เพืา่องประชาคมอาเซียน และ
support of ASEAN integration and community-building;
(c)
strengthen cooperation in their respective fields in
(ง)
เสนอรายงานและข
อ
เสนอแนะต
อ
คณะมนตรี
ระชาคมอาเซียนของแตละองคกร
สนับสนุนการรวมตัวของอาเซียนและการสรางประชาคมอาเซียนปและ
and
support of ASEAN integration and community-building;
(ง) เสนอรายงานและขอเสนอแนะตอคณะมนตรีประชาคมอาเซียนของแตละองคกร
and
(d)
submit reports and recommendations to their respective
2.
องค ก รระดั บ รั ฐ มนตรี อ าเซี ย นเฉพาะสาขาแต ละองค ก รอาจมี เจ า หน า ที่
Community Councils.
(d)
submit reports and recommendations to their respective
อาวุยโนเฉพาะสาขาแต
สและองคกรยอยทีล่เะองค
กี่ยวขกอรอาจมี
งในขอบข
ยการดํ
2.
องค ก รระดั บ รั ฐ มนตรี อ าเซี
เจ าาหน
า ที่ าเนินงานของตนตามที่
Community Councils.
2.
Each ASEAN Sectoral Ministerial Body may have under
ในภาคผนวก
เพื่อดําเนินหน
าที่ของตน ภาคผนวกดั
งกลาวอาจไดรับ
อาวุโits
สและองคกรยอยที่เระบุ
กี่ยวข
องในขอบขา1ยการดํ
งานของตนตามที
่
purview the relevant senior officials and subsidiary bodies to undertake
2.
Each ASEANitsSectoral
Bodyin may
have
under
its may be updated
บ ปรุ
ทั น สมั
ย โดยเลขาธิ
ารอาเซีรยับนตามข อ เสนอแนะของ
ระบุใbyนภาคผนวก 1 เพื่อการปรั
ดําเนินหน
าทีง่ขใหองตน
ภาคผนวกดั
งกลากวอาจได
functionsMinisterial
as contained
Annex
1. The
Annex
purview the relevant senior
officials
and
subsidiary
bodies
to
undertake
the Secretary-General of ASEAN upon the recommendation of
the บ ปรุ ง ให ทั น สมั ยคณะกรรมการของผู
แทนถาวร
ตองใชบทบัญญัติวาดวยการแกไข
การปรั
โดยเลขาธิ ก ารอาเซี
ย นตามขโดยไม
อ เสนอแนะของ
its functions as contained in Annex 1. The Annex may be updated by
Committee of Permanent Representatives without recourse to the
ภายใตกโดยไม
ฎบัตรนีตอ้ งใชบทบัญญัติวาดวยการแกไข
the Secretary-General of ASEAN upon the recommendation of the
คณะกรรมการของผูแทนถาวร
provision on Amendments under this Charter.
Committee of Permanent Representatives without recourse to the
ภายใตกฎบัตรนี้
provision on Amendments under this Charter.
ขอ 11
ARTICLE 11
SECRETARY-GENERAL OF ASEAN
เลขาธิ
ก
ารอาเซี
ย
นและสํ
านักงานเลขาธิการอาเซียน
ขอ 11
ARTICLE 11
AND ASEAN SECRETARIAT
SECRETARY-GENERAL OF ASEAN
เลขาธิการอาเซียนและสํานักงานเลขาธิการอาเซียน
AND
SECRETARIAT of ASEAN shall be appointed by the
1.
ใหเลขาธิการอาเซียนไดรับการแตงตั้งโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน โดยมี
1. ASEAN
The Secretary-General
าแหน
งหามปสุทดี่ไยอดอาเซี
มสามารถต
อายุได และใหไดรับการเลือก
ASEAN Summit for a non-renewable term of office of
five
years,
1.
ใหเลขาธิการอาเซียนไดรวาระการดํ
ับการแตงาตัรงตํ
้งโดยที
่ประชุ
ยนอโดยมี
1.
The Secretary-General of ASEAN shall be appointed by the
selected from among nationals of the ASEAN Member States based on
จากคนชาติ
ข
องรั
ฐ
สมาชิ
ก
อาเซี
ย
น
บนพื
้
น
ฐานของการหมุ
นเวียนตามลําดับ
วาระการดํารงตําแหนงหาปที่ไมสามารถตออายุได และใหไดรับการเลือก
ASEAN Summit for a non-renewable term of office of five years,
alphabetical rotation, with due consideration to integrity, capability and
วอักษร
งตามสมควรถึงนความซื
่อสัตยาดัสุจบริต ความสามารถ รวมถึง
selected from among professional
nationals of the
ASEAN Member
States
based on
จากคนชาติของรัฐสมาชิกตัอาเซี
ยนโดยคํ
บนพืา้นนึฐานของการหมุ
เวียนตามลํ
experience,
and gender
equality.
alphabetical rotation, with due consideration to integrity, capability and
ประสบการณ
ท
างวิ
ช
าชี
พ
และความเท
า
เที
นทางเพศ
ตัวอักษร โดยคํานึงตามสมควรถึงความซื่อสัตยสุจริต ความสามารถยมกั
รวมถึ
ง
professional experience, and gender equality.
ประสบการณทางวิชาชีพ และความเทาเทียมกันทางเพศ
14
14
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2.
The Secretary-General
shall:
The Secretary-General
shall:

2. ยนใหเลขาธิการอาเซียน
ใหเลขาธิการอาเซี
carryand
outresponsibilities
the duties andof responsibilities
of this high
(ก) ปฏิ บบั ตผิิ หดนชอบของตํ
า ที่ แ ละความรั
ด ชอบของตํ
า แหนนงไปตาม
ระดั บ สู งนี้ โดยเป น ไปตาม
(a)
carry out (a)
the duties
this high
(ก) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ละความรั
า แหนบงผิระดั
บ สู งนี้ โดยเป
office
accordance
the Charter
provisions of this Charter
office in accordance
within the
provisionswith
of this
บทบั
ญ
ญั
ต
ิ
ข
องกฎบั
ต
รฉบั
บ
นี
้
แ
ละตราสาร
พิ
ธ
ี
ส
าร
และแนวปฏิบัติที่มีอยูของ
and relevant
ASEAN
instruments,
protocols
and protocols and บทบัญญัติของกฎบัตรฉบับนี้และตราสาร พิธีสาร และแนวปฏิบัติที่มีอยูของ
and relevant ASEAN
instruments,
established practices;
established practices;
อาเซียนที่เกี่ยวของ อาเซียนที่เกี่ยวของ
(ข) อํานวยความสะดวกและสอดส
องดูแลความคื
บหนาในการอนุวัติการความตก
(b) monitor
facilitate
and in
monitor
progress in the
of อํานวยความสะดวกและสอดส
องดูแลความคืบหนาในการอนุ
วัติการความตก
(b)
facilitate and
progress
the implementation
of implementation (ข)
ASEAN
agreements
and
decisions,
and
submit
an
ASEAN agreements and decisions, and submit an
ลงและ
report
on the to
work
ASEAN to the ASEAN ลงและ
annual report on annual
the work
of ASEAN
theofASEAN
Summit;
ดสินใจของอาเซียน และเสนอรายงานประจํ
าปเกีย่ยนวกับงานของอาเซียน
Summit;
ขอตัดสินใจของอาเซีขยอนตัและเสนอรายงานประจํ
าปเกี่ยวกับงานของอาเซี
ตอทีย่ปนระชุมสุดยอดอาเซียน
participate
in meetings
of the ASEAN
Summit, the ตอที่ประชุมสุดยอดอาเซี
(c)
participate(c)in meetings
of the
ASEAN Summit,
the
ASEAN
Community
Councils,
the ASEAN Coordinating
ASEAN Community
Councils,
the ASEAN
Coordinating
(ค)มเขตาางๆ
รวมในการประชุ
างๆ ของทีย่ปนระชุ
มสุดยอดอาเซี
ยน คณะมนตรีประชาคม
(ค) เขารวมในการประชุ
ของที่ประชุมสุมดตยอดอาเซี
คณะมนตรี
ประชาคม
Council,
and ASEAN
Sectoral
Bodies and
Council, and ASEAN
Sectoral
Ministerial
BodiesMinisterial
and
ยน คณะมนตรี
ระสานงานอาเซี
และองค
othermeetings;
relevant ASEAN meetings;
อาเซียน คณะมนตรีปอาเซี
ระสานงานอาเซี
ยนปและองค
กรระดับยรัฐนมนตรี
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(d) views
present
the views
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present the
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(ง) เสนอขย นและเข
อ คิ ด เห็ นาของอาเซี
ย นและเข
ร ว มการประชุ
ม กั บ ภาคี ภ ายนอกตาม
(ง) เสนอข อ คิ ด เห็ น ของอาเซี
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approved
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and
mandate
given to the
approved policy guidelines and mandate given to the
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and
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Secretaries-General
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ASEAN
Coordinating
Council for approval.
Coordinating Council
for approval.
เสนอแนะการแต
งตัา้งทีและการพ
นจากหน
าที่ของรองเลขาธิ
(จ) เสนอแนะการแตง(จ)
ตั้งและการพ
นจากหน
่ของรองเลขาธิ
การอาเซี
ยนตอคณะ การอาเซียนตอคณะ
3.
The
Secretary-General
shall
also
be
the
Chief
Administrative
3.
The Secretary-General shall also be the Chief Administrative
มนตรี
ยน เพื่อใหความเห็นชอบ
มนตรีประสานงานอาเซี
ยน ปเพืระสานงานอาเซี
่อใหความเห็นชอบ
Officer of ASEAN.Officer of ASEAN.
3. ยนเป
ใหนเลขาธิ
หัวหน
าเจาหนาทีย่ฝนด
ายบริ
3.
ใหเลขาธิการอาเซี
หัวหนกาารอาเซี
เจาหนยานเป
ที่ฝานยบริ
หารของอาเซี
วย หารของอาเซียนดวย
4.
The Secretary-General shall be assisted by four Deputy
4.
ใหเลขาธิการอาเซียนไดรับการสนับสนุนจากรองเลขาธิการอาเซียนสี่คน ซึ่งมีชั้น
4. with the
Therank
Secretary-General
shall Ministers.
be assisted
4. ฐมนตรี
ใหเลขาธิ
ยนไดรรองเลขาธิ
ับการสนักบารอาเซี
สนุนจากรองเลขาธิ
การอาเซี
Secretaries-General
and status of Deputy
The by four Deputy
และสถานะของรั
ชวยวกาารอาเซี
การ โดยให
ยนรับผิดชอบต
อ ยนสี่คน ซึ่งมีชั้น
Secretaries-General
the rank and
status
of Deputy Ministers. The
Deputy Secretaries-General
shall be with
accountable
to the
Secretaryและสถานะของรั
ฐ
มนตรี
ช

ว
ยว
า
การ
โดยให
ร
องเลขาธิ
ก
ารอาเซี
ยนรับผิดชอบตอ
เลขาธิการอาเซียนในการปฏิบัติหนาที่ของตน
Secretaries-General
shall be accountable to the SecretaryGeneral in carryingDeputy
out their
functions.
เลขาธิการอาเซียนในการปฏิบัติหนาที่ของตน
General in carrying out their functions.
5.
รองเลขาธิ
ก
ารอาเซี
ย
นทั
้งสี่คนตองมีสัญชาติที่แตกตางจากเลขาธิการอาเซียนและ
5.
The four Deputy Secretaries-General shall be of different
5.
รองเลขาธิการอาเซียนทั้งสี่คนตองมีสัญชาติที่แตกตางจากเลขาธิการอาเซียนและ
5.
The
four
Deputy
Secretaries-General
shall
be
of
different
nationalities from the Secretary-General and shall come from four
มาจากรัฐสมาชิกที่แตกตางกันสี่รัฐสมาชิกอาเซียน
nationalities
from the Secretary-General and shall come from four
มาจากรัฐสมาชิกที่แตกตางกันสี่รัฐสมาชิกอาเซียน
different ASEAN Member
States.
different ASEAN Member States.
15
6.
ใหรองเลขาธิการอาเซียนสี่คน ประกอบดวย
15
6.
The four Deputy Secretaries-General shall comprise:
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6.
The four Deputy Secretaries-General shall comprise:
(ก) รองเลขาธิการอาเซียนสองคน ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงสามปที่ไมสามารถ
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qualifications, competence,
gender
คุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ และความเทาเทียมกันทางเพศ และ
qualifications, competence, experience and gender
2.
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ใหเลขาธิการอาเซี
การสนั
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ารอาเซี
ย
นรั
บ
ผิ
ด
ชอบต
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Secretaries-General with the rank and status of Deputy Ministers. The
และสถานะของรัฐมนตรีชวยวาการ โดยใหรองเลขาธิการอาเซียนรับผิดชอบตอ
Deputy Secretaries-General shall be accountable to the SecretaryDeputy Secretaries-General shall be accountable to the Secretaryเลขาธิการอาเซียนในการปฏิ
ิหนาทีย่ของตน
General in carrying out their functions.
เลขาธิบกัตารอาเซี
นในการปฏิบัติหนาที่ของตน
General in carrying out their functions.
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The Secretary-General shall be assisted by four Deputy
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The Secretary-General shall be assisted
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The four Deputy Secretaries-General shall be of different
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มาจากรั
ฐ
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แ
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The four Deputy Secretaries-General shall comprise:
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renewable term of three years, selected from among
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บตัวอักนษร
านึางดัตามสมควรถึ
งความซื
สัตยสุจริต งความซื่อสัตยสุจริต
nationals of the ASEAN Member States based on การหมุนเวียนตามลําดัการหมุ
เวียโดยคํ
นตามลํ
บตัวอักษร โดยคํ
านึง่อตามสมควรถึ
alphabetical rotation, with due consideration to integrity,
alphabetical rotation, with due consideration to integrity, คุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ และความเทาเทียมกันทางเพศ และ
qualifications, competence, experience and gender
คุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ และความเทาเทียมกันทางเพศ และ
qualifications, competence, experience and gender
equality; and
(ข) รองเลขาธิการอาเซียนสองคน ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงสามป และอาจตอ
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รองเลขาธิ้ไดการอาเซี
้ไดดรับการคัดเลือกโดยเปด
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จําเปน
7.
The ASEAN Secretariat shall comprise the Secretary-General
จําเปน
7.
The ASEAN Secretariat shall comprise the Secretary-General
and such staff as may be required.
and such staff as may be required.
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ใหเลขาธิการอาเซียนและพนักงาน
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(ค) ละเวนจากการดําเนินการใด ซึ่งอาจมีผลสะทอนถึงตําแหนงหนาที่ของตนใน
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ARTICLE 12
ขอ12
ARTICLE 12OF PERMANENT REPRESENTATIVES
COMMITTEE
ขอ12
COMMITTEE OF PERMANENT REPRESENTATIVES
TO ASEAN
คณะกรรมการผู
าอาเซียน
TO ASEAN
คณะกรรมการผูแทนถาวรประจํ
าอาเซีแยทนถาวรประจํ
น
ใหรลัฐะรัสมาชิ
นแตล ะรัฐแตงาตัอาเซี
้งผูแยทนถาวรประจํ
1.
Each ASEAN Member State shall appoint a 1.Permanent
ใหรัฐ สมาชิก1.
อาเซียนแต
ฐแตกงตัอาเซี
้งผูแยทนถาวรประจํ
นหนึ่งคน ในชัา้ นอาเซียนหนึ่งคน ในชั้ น
1.
Each ASEAN
Member
State
shall
appoint
a
Permanent
Representative to ASEAN with the rank of Ambassador based in
ตที่มีถติ่นาพํานัก ณ กรุงจาการตา
ASEAN with the rank of Ambassador based in
114 Representative to Jakarta.
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เอกอัครราชทูตที่มีถิ่นพํเอกอั
านัก คณรราชทู
กรุงจาการ
Jakarta.
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Representatives
collectively constitute
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2.
ผูแทนถาวรประกอบรวมกันเปนคณะกรรมการผูแทนถาวร ซึ่งตอง
Committee
of Permanent Representatives,
which shall:

to ASEAN.
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Each
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the
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ผิดอชอบของเลขาธิการและ
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อิทธิพบลต
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General and the staff, and not to seek to influence them in the
พนักกงาน
นมีลักษณะเฉพาะของอาเซี
และจะไมคคล
แสวงหาที่จะมีอิทธิพลตอ
เลขาธิการอาเซียนและพนั
งานอัในการปฏิ
บัติตามความรับ ผิยดนชอบของบุ
discharge of their responsibilities.

เลขาธิการอาเซียนและพนักงาน ในการปฏิบัติตามความรับ ผิดชอบของบุคคล
เหลานั้น ขอ12
คณะกรรมการผูแทนถาวรประจําอาเซียขนอ12
แทนถาวรประจํ
าอาเซี
ใหรัฐ สมาชิกอาเซียนแตล ะรัฐแตงตั้คณะกรรมการผู
งผูแทนถาวรประจํ
าอาเซียนหนึ่งคน
ในชัย้ นน
1.
Representative to ASEAN with the rank of Ambassador based in
กอาเซีตยานแตล ะรัฐแตงตั้งผูแทนถาวรประจําอาเซียนหนึ่งคน ในชั้ น
เอกอัครราชทูต1.ที่มีถิ่นพําให
นักรัฐณสมาชิ
กรุงจาการ
1.
Each ASEAN Member State shall appoint a Permanent
Jakarta.
Representative
to
ASEAN
with
the
rank
of
Ambassador
based
in
2.
The Permanent Representatives collectively constitute a
เอกอั
ตที่มีถิ่นพําแนัทนถาวร
ก ณ กรุงซึจาการ
2.
ผูแทนถาวรประกอบรวมกั
นเปคนรราชทู
คณะกรรมการผู
่งตอง ตา
Jakarta.
Committee of Permanent
Representatives, which shall:
2.
The Permanent Representatives collectively constitute
ผูแทนถาวรประกอบรวมกั
นเปนคณะกรรมการผู
แทนถาวร
(ก) aสนั บ สนุ น2.การทํ า งานของคณะมนตรี
ป ระชาคมอาเซี
ย นและองค
ก รระดั บซึ่งตอง
Committee
of of
Permanent
Representatives,
which shall:
(a)
support
the work
the ASEAN
Community Councils
(ก) สนั บ สนุ น การทํ า งานของคณะมนตรี ป ระชาคมอาเซี ย นและองค ก รระดั บ
รัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา
and ASEAN Sectoral Ministerial Bodies;
(a)
support the work of the ASEAN Community Councils
รัฐมนตรี
อาเซียยนแห
นเฉพาะสาขา
(ข) ประสานงานกับสํานักเลขาธิ
การอาเซี
งชาติ และองคกรระดับ
and National
ASEAN Sectoral
Ministerial
Bodies;
(b)
coordinate with ASEAN
Secretariats
and other
(ข) ประสานงานกั
ASEAN Sectoral Ministerial Bodies;
รัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาอื
น่ ๆ บสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ และองคกรระดับ
(b)
coordinate with ASEAN National Secretariats and other
ASEAN SectoralofMinisterial
Bodies;
รัฐมนตรี
อาเซียยนเฉพาะสาขาอื
น่ ๆ การอาเซียนใน
(c)
liaise with the Secretary-General
ASEAN and
the
(ค) ติดตอประสานงานกับเลขาธิ
การอาเซี
นและสํานักเลขาธิ
ASEAN Secretariat
on
all
subjects
relevant
to
its
work;
(c)
liaise with the Secretary-General of ASEAN and theทุกเรื่องที่เกี่ยวกับงานของตน
(ค) ติดตอประสานงานกับเลขาธิการอาเซียนและสํานักเลขาธิการอาเซียนใน
ASEAN Secretariat on all subjects relevant to its work;
ทุกวเรืมมื
่องที
่เกี่ยวกับยงานของตน
(d)
facilitate ASEAN cooperation with external partners;
(ง) อํานวยความสะดวกความร
อของอาเซี
นกับหุนสวนภายนอก และ
and
(d)
facilitate ASEAN cooperation with external partners;
อําานวยความสะดวกความร
วมมือของอาเซียนยนกับหุนสวนภายนอก และ
(จ) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่อ(ง)าจกํ
หนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซี
and
(e)
perform such other functions as may be determined by
(จ) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่อาจกําหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน
ARTICLE 12
COMMITTEE OF PERMANENT REPRESENTATIVES
ARTICLE 12
TO ASEAN
COMMITTEE OF PERMANENT REPRESENTATIVES
TO ASEAN
1.
Each ASEAN Member State shall appoint
a Permanent

เหลานั้น

the ASEAN Coordinating
Council.
(e)
perform
such other functions as may be determined by
the ASEAN Coordinating Council.
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ขอ 13
ARTICLE 13
สํ
า
นั
ก
เลขาธิ
ก
ารอาเซียนแหงชาติ ขอ 13
ASEAN NATIONAL SECRETARIATS
ARTICLE 13
านักงเลขาธิ
ASEAN NATIONAL SECRETARIATS
ใหรัฐสมาชิกแตละรัฐจัดตั้งสํานักเลขาธิการอาเซียสํนแห
ชาติ ซึ่งกตารอาเซี
อง ยนแหงชาติ
Each ASEAN Member State shall establish an ASEAN National
กแตละรัฐจัดตัง้งชาติ
สํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ ซึ่งตอง
Secretariat which shall:
Each ASEAN Member State shall establish an ASEAN National
(ก) ทําหนาที่เปให
นผูรัฐปสมาชิ
ระสานงานกลางแห
Secretariat which shall:
ทําหน
าทีบ่เปรักนษาข
ผูประสานงานกลางแห
(a)
serve as the national focal point;
(ข) เปนหนวยงานระดับ(ก)ชาติ
ซึ่งเก็
อสนเทศในเรื่องทั้งงชาติ
ปวงเกี่ยวกับ
(a)
serve as the national focal point;
อาเซียน
(ข) เปนหนวยงานระดับชาติ ซึ่งเก็บรักษาขอสนเทศในเรื่องทั้งปวงเกี่ยวกับ
(b)
be the repository of information on all ASEAN matters
น วัติการขอตัดสินใจของ
at the national
(ค) ประสานงานระดับชาติเกีอาเซี
่ยวกับยการอนุ
(b)level; be the repository of information on all ASEAN matters
at the national level;
(ค) ประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับการอนุวัติการขอตัดสินใจของ
อาเซียน
(c)
coordinate the implementation of ASEAN decisions at
the national level;
น
(c)
coordinate the implementation of ASEAN decisions
(ง)atประสานงานและสนั บอาเซี
สนุ นยการเตรี
ย มการระดั บ ชาติ ข องการประชุ ม
the national level;
อาเซี
ย
น
(ง)
ประสานงานและสนั
บ สนุ น การเตรี ย มการระดั บ ชาติ ข องการประชุ ม
(d)
coordinate and support the national preparations of
ASEAN meetings;
(จ) of
สงเสริมอัตลักษณและความสํ
อาเซีายนึนกเกี่ยวกับอาเซียนในระดับชาติ และ
(d)
coordinate and support the national preparations
(e)

116
(f)

ASEAN meetings;
(จ) สงเสริมอัตลักษณและความสํานึกเกี่ยวกับอาเซียนในระดับชาติ และ
promote ASEAN identity and awareness at the national
(ฉ)
มี
ส
ว

นร
ว
มสร
า
งประชาคมอาเซี
ยน
level; and (e)
promote ASEAN identity and awareness at the national
(ฉ) มีสวนรวมสรางประชาคมอาเซียน
level; and
contribute to ASEAN community building.
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(a)

ภาคผนวก ก (b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Secretariat which shall:
serve as the national focal point;

ผูประสานงานกลางแห
ชาติ ่ยวกับ
(ข) เปนหนวยงานระดับ(ก)
ชาติทําซึหน
่งเก็าบทีรั่เปกนษาข
อสนเทศในเรื่องทั้งงปวงเกี
อาเซียน
(a)
serve as the national focal point;
(ข) เปนหนวยงานระดับชาติ ซึ่งเก็บรักษาขอสนเทศในเรื่องทั้งปวงเกี่ยวกับ
be the repository of information on all ASEAN matters
น วัติการขอตัดสินใจของ
at the national level;
(ค) ประสานงานระดับชาติเกี่ยอาเซี
วกับยการอนุ
(b)
be the repository of information on all ASEAN matters
at the national level;
(ค) ประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับการอนุวัติการขอตัดสินใจของ
อาเซียน
coordinate the implementation of ASEAN decisions at
the national level;
อาเซีนยการเตรี
น ย มการระดั บ ชาติ ข องการประชุ ม
(c)
coordinate the implementation of ASEAN decisions
(ง) at
ประสานงานและสนั บ สนุ
the national level;
อาเซียน
(ง) ประสานงานและสนั บ สนุ น การเตรี ย มการระดั บ ชาติ ข องการประชุ ม
coordinate and support the national preparations of
ASEAN meetings;
(จ)
ส
ง
เสริ
ม
อั
ต
ลั
ก
ษณ
แ
ละความสํ
อาเซีายนึนกเกี่ยวกับอาเซียนในระดับชาติ และ
(d)
coordinate and support the national preparations of
ASEAN meetings;
(จ) สงเสริมอัตลักษณและความสํานึกเกี่ยวกับอาเซียนในระดับชาติ และ
promote ASEAN identity and awareness at the national
(ฉ)
มี
ส
ว

นร
ว
มสร
า
งประชาคมอาเซี
ยน
level; and
(e)
promote ASEAN identity and awareness at the national
(ฉ) มีสวนรวมสรางประชาคมอาเซียน
level; and
contribute to ASEAN community building.
(f)

contribute to ASEAN community building.

ARTICLE 14
ARTICLE 14
ASEAN HUMAN RIGHTS BODY
ASEAN HUMAN RIGHTS BODY

ขอ 14
ขอ 14
องคกรสิทธิมนุษยชนอาเซียน
องค
ก
รสิ
ท
ธิ
ม
นุ
ษ
ยชนอาเซี
ยน
18
1.
In conformity with the purposes and principles of the ASEAN
1.
โดยสอดคล
อ
งกั
บ
ความมุ

ง
ประสงค
แ
ละหลั
ก
การของกฎบัตรอาเซียนเกี
1.
In conformity Charter
with therelating
purposes
and
principles
of
the
ASEAN
18่ยวกับ
to the promotion and protection of human
and
1. rightsโดยสอดคล
องกับความมุงประสงคและหลักการของกฎบัตรอาเซียนเกี่ยวกับ
Charter relating to thefundamental
promotion and
protection
of
human
rights
and
freedoms, ASEAN shall establish an ASEAN human
การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ใหอาเซียนจัดตั้ง
fundamental freedoms,
ASEAN
การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ใหอาเซียนจัดตั้ง
rights
body. shall establish an ASEAN human
rights body.
องคกรสิทธิมนุษยชนอาเซียนขึ้น
องคกรสิทธิมนุษยชนอาเซียนขึ้น
2.
This ASEAN human rights body shall operate in accordance
2.
องคกรสิทธิมนุษยชนอาเซียนนี้ตองดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ซึ่งจะกําหนด
2.
This ASEAN with
human
shall operate
accordance
therights
termsbody
of reference
to be in
determined
by the ASEAN
2. Foreign
องคกรสิทธิมนุษยชนอาเซียนนี้ตองดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ซึ่งจะกําหนด
with the terms of reference
to
be
determined
by
the
ASEAN
Foreign
Ministers Meeting.
โดยที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน
Ministers Meeting.
โดยที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน
ขอ 15
ขอ 15
ARTICLE 15
มูลนิธิอาเซียน
ARTICLE 15
ASEAN FOUNDATION
มูลนิธิอาเซียน
ASEAN FOUNDATION
1.
ใหมูลนิธิอาเซียนสนับสนุนเลขาธิการอาเซียนและดําเนินการรวมกับองคกร
1.
ใหมูลofนิธิอาเซียนสนับสนุของอาเซี
นเลขาธิกยารอาเซี
ยนและดํ
าเนินการร
บองค
กร
1.
The ASEAN Foundation shall support the Secretary-General
นที่เกี่ยวข
องในการสนั
บสนุนวมกั
การสร
างประชาคมอาเซี
ยน โดยการ
1.
The ASEAN Foundation
shall
support
the
Secretary-General
of
ของอาเซี
ย
นที
่
เ
กี
่
ย
วข
อ
งในการสนั
บ
สนุ
น
การสร
า
งประชาคมอาเซี
ย
น
โดยการ
ASEAN and collaborate with the relevant ASEAN bodies to support
ส
ง
เสริ
ม
ความสํ
า
นึ
ก
ที
่
เ
พิ
่
ม
ขึ
้
น
เกี
่
ย
วกั
บ
อั
ต
ลั
ก
ษณ
ข
องอาเซี
ย
น
การมี
ปฏิสัมพันธ
ASEAN and collaborate
with
the
relevant
ASEAN
bodies
to
support
ASEAN community-building by promoting greater awareness ส
ofงเสริ
theมความสํานึกที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอัตลักษณของอาเซียน การมีปฏิสัมพันธ
ASEAN community-building
by
promoting
greater
awareness
of
the
ระหว
า
งประชาชน
และการดํ
า
เนิ
น
การร
ว
มกั
น
ที
่
ใ
กล
ช
ิ
ด
ระหว
า
งภาคธุ
รกิจ ภาค
ASEAN identity, people-to-people interaction, and close collaboration
ระหวางประชาชน และการดํ
า
เนิ
น
การร
ว
มกั
น
ที
่
ใ
กล
ช
ิ
ด
ระหว
า
งภาคธุ
ร
กิ
จ
ภาค
ASEAN identity, people-to-people
interaction,
and
close
collaboration
ประชาสังคม นักวิชาการ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ในอาเซียน
among the business sector, civil society, academia and other
ประชาสังคม นัก2.วิชาการ ให
และผู
น การอาเซียน ผูซึ่งตองเสนอรายงานของ
among the business
sector, civil
society, academia and other
stakeholders
in ASEAN.
มูลมนิีสธิวอนได
าเซียเสีนรัยอืบ่นผิๆดในอาเซี
ชอบตอยเลขาธิ
stakeholders in ASEAN.
2.
ใหมูลนิธิอาเซียนรับผิดชอบต
น ผูซึ่งตอยงเสนอรายงานของ
มูลนิอธเลขาธิ
ิฯ ตอทีก่ปารอาเซี
ระชุมสุดยยอดอาเซี
นผานคณะมนตรีประสานงานอาเซียน
2.
The ASEAN Foundation shall be accountable to the Secretaryมู
ล
นิ
ธ
ฯ
ิ
ต
อ
ที
ป
่
ระชุ
ม
สุ
ด
ยอดอาเซี
ย
นผ
า
นคณะมนตรี
ป
ระสานงานอาเซี
ยน
2.
The ASEAN Foundation shall be accountable to the SecretaryGeneral of ASEAN, who shall submit its report to the ASEAN Summit
General of ASEAN, who
shallthe
submit
its report
to the ASEAN
through
ASEAN
Coordinating
Council.Summit
through the ASEAN Coordinating Council.
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CHAPTER V
CHAPTER V
ENTITIES ASSOCIATED
ENTITIES
WITH ASEAN
ASSOCIATED WITH ASEAN

หมวดที่ 5
หมวดที่ 5
องคภาวะที่มคี วามสัมพันองคภาวะที
ธกับอาเซีย่มนคี วามสัมพันธกับอาเซียน
ขอ 16
ขอ 16
ARTICLE 16
ARTICLE 16
องคภาวะที่มคี วามสัมพันองคภาวะที
ธกับอาเซีย่มนคี วามสัมพันธกับอาเซียน
ENTITIES ASSOCIATED
ENTITIES
WITH ASEAN
ASSOCIATED WITH ASEAN
1.
อาเซียนอาจมีความสั
1. มพันอาเซี
ธกบั องคภาวะซึ
ยนอาจมีความสั
่งสนับมสนุ
พันธกฎบั
กบั องคภาวะซึ
ตรอาเซียน่งสนับสนุนกฎบัตรอาเซียน
1.
ASEAN may engage
1.
ASEAN
with entities
may which
engage
support
with entities
the ASEAN
which support the ASEAN
Charter, in particular Charter,
its purposes
in particular
and principles.
its purposes
Theseand
associated
principles. These associated
โดยเฉพาะอยางยิ่งความมุงโดยเฉพาะอย
ประสงคและหลั
างยิก่งการของอาเซี
ความมุงประสงค
ยน องคภาวะที
และหลักการของอาเซี
่มี
ยน องคภาวะที่มี
entities are listed in Annex
entities
2. are listed in Annex 2.
ความสัมพันธเหลานี้ระบุอยูความสั
ในภาคผนวก
มพันธเหล
2 านี้ระบุอยูในภาคผนวก 2
2.
Rules of procedure
2.
Rules
and criteria
of procedure
for engagement
and criteria
shallforbeengagement shall be
2. upon
ใหคณะกรรมการผู
2.แทนถาวรบั
ใหคญ
ณะกรรมการผู
ญัติกฎการดํแาเนิ
ทนถาวรบั
นงานและหลั
ญญัตกิกเกณฑ
ฎการดําเนินงานและหลักเกณฑ
prescribed by the Committee
prescribed
of Permanent
by the Committee
Representatives
of Permanent
upon Representatives
the
the
recommendation of therecommendation
Secretary-General
of the
of ASEAN.
Secretary-General of ASEAN.
สําหรับการมีความสัมพันธสํตาามข
หรับอการมี
เสนอแนะของเลขาธิ
ความสัมพันธตกามข
ารอาเซี
อเสนอแนะของเลขาธิ
ยน
การอาเซียน
3.
Annex 2 may be
3. updated
Annex
by 2the
may
Secretary-General
be updated by the
of ASEAN
Secretary-General
3. of ASEAN
ภาคผนวก 2 อาจได
3. รับการปรั
ภาคผนวก
บปรุงให2ทันอาจได
สมัยโดยเลขาธิ
รับการปรับกปรุ
ารอาเซี
งใหทยันนตาม
สมัยโดยเลขาธิการอาเซียนตาม
upon the recommendation
upon theof recommendation
the Committee ofof the
Permanent
Committee of Permanent
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการผู
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการผู
แทนถาวร โดยไมตองใชบทบั
แทนถาวร
ญญัติวาโดยไม
ดวย ตองใชบทบัญญัติวาดวย
Representatives without
Representatives
recourse to the
without
provision
recourse
on Amendments
to the provision on Amendments
under this Charter.
under this Charter.
การแกไขภายใตกฎบัตรนี้ การแกไขภายใตกฎบัตรนี้
CHAPTER VI
CHAPTER VI
IMMUNITIES AND PRIVILEGES
IMMUNITIES AND PRIVILEGES

หมวด 6
หมวด 6
ความคุมกันและเอกสิทธิความคุ
์
มกันและเอกสิทธิ์
ขอ 17
ขอ 17
ความคุมกันและเอกสิทธิความคุ
์ของอาเซี
มกัยนนและเอกสิทธิ์ของอาเซียน

ARTICLE 17
ARTICLE 17
IMMUNITIES AND PRIVILEGES
IMMUNITIES
OFAND
ASEAN
PRIVILEGES OF ASEAN

1.
ASEAN shall enjoy
1. in the
ASEAN
territories
shall of
enjoy
the in
Member
the territories
States such
of the Member States such
immunities and privileges
immunities
as areand
necessary
privileges
for as
theare
fulfilment
necessary
of its
for the fulfilment
itsยนไดรับความคุ
1.
ใหofอาเซี
1. ม กัให
นและเอกสิ
อาเซียนไดทธิรับ์ในดิ
ความคุ
นแดนของรั
ม กันและเอกสิ
ฐสมาชิกททีธิจ่ ์ในดิ
ําเปนนแดนของรัฐสมาชิกทีจ่ ําเปน
purposes.
purposes.
2.
The immunities2.and privileges
shall beand
laidprivileges
down in separate
The immunities
shall be laid down
2. in
agreements between ASEAN
and the
host Member
agreements
between
ASEANState.
and the host Member State.

เพื่อใหบรรลุความมุงประสงค
เพื่อขให
องอาเซี
บรรลุยคนวามมุงประสงคของอาเซียน
separate
ความคุมกันและเอกสิ
กกําหนดไว
ในความตกลงต
าง
2. ทธิจะถู
ความคุ
มกันและเอกสิ
ทธิจะถูกากํงหากระหว
าหนดไวในความตกลงต
างหากระหวาง
อาเซียนและรัฐสมาชิกเจาภาพ
อาเซียนและรัฐสมาชิกเจาภาพ

ARTICLE 18
ARTICLE 18
IMMUNITIES AND PRIVILEGES
OFAND
THE PRIVILEGES
SECRETARY-GENERAL
IMMUNITIES
OF THE SECRETARY-GENERAL
OF ASEAN AND STAFF
THE ASEAN
SECRETARIAT
OFOF
ASEAN
AND STAFF
OF THE ASEAN SECRETARIAT

ขอ 18
ขอ 18
20
20
ความคุมกันและเอกสิทธิความคุ
์ของเลขาธิ
ารอาเซียทนและพนั
กงานของ
มกันกและเอกสิ
ธิ์ของเลขาธิ
การอาเซียนและพนักงานของ
the ASEAN
สํานักเลขาธิการอาเซียนสํานักเลขาธิการอาเซียน

1.
The Secretary-General
of Secretary-General
ASEAN and staff ofof ASEAN
the ASEAN
1.
The
and staff of
Secretariat participating
in officialparticipating
ASEAN activities
or representing
Secretariat
in official
ASEAN activities or representing
ASEAN in the Member
States
enjoy such
immunities
and such immunities and
ASEAN
in shall
the Member
States
shall enjoy
privileges
as
are
necessary
for
the
independent
exercise
of
their
1.
ใหเลขาธิ
ยนและพนั
งานของสํ
านักเลขาธิ
การอาเซี
ยนที่เขาานัรวกมใน
privileges as are necessary for the independent exercise
of
their การอาเซี1.
120
ใหกเลขาธิ
การอาเซี
ยนและพนั
กงานของสํ
เลขาธิการอาเซียนที่เขารวมใน
functions.
functions.
กิจกรรมตางๆ อันเปนทางการของอาเซียนหรือทําการแทนอาเซียนในรัฐ

กิจกรรมตางๆ อันเปนทางการของอาเซียนหรือทําการแทนอาเซียนในรัฐ
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2.
The immunities and privileges shall be laid down in separate
2.
ความคุมกันและเอกสิทธิจะถูกกําหนดไวในความตกลงตางหากระหวาง
agreements between ASEAN and the host Member State.
ฐสมาชิ
กเจาภาพ างหากระหวาง
2.
The immunities and privileges shall be laid down in separate
2.
ความคุมกันและเอกสิทอาเซี
ธิจะถูยกนและรั
กําหนดไว
ในความตกลงต
agreements between ASEAN and the host Member
State. 18
ARTICLE
อาเซียนและรัฐสมาชิกเจาภาพ
IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF THE SECRETARY-GENERAL
ขอ 18
ARTICLE
18
OF ASEAN AND STAFF OF THE ASEAN SECRETARIAT
IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF THE SECRETARY-GENERAL
ความคุมขกัอน18
และเอกสิทธิ์ของเลขาธิการอาเซียนและพนักงานของ
OF ASEAN AND
OF THE ASEAN SECRETARIAT
1. STAFF
The Secretary-General
of ASEAN and staff of the ASEAN
สํานัยกนและพนั
เลขาธิการอาเซี
ยน
ความคุมกันและเอกสิทธิ์ของเลขาธิการอาเซี
กงานของ
Secretariat participating in official ASEAN activities or representing
1.
The Secretary-General
andStates
staff shall
of theenjoy
ASEAN
ASEAN in oftheASEAN
Member
such immunities and
สํานักเลขาธิการอาเซียน
Secretariat participating
in official
ASEAN
activities
or representing
privileges
as are
necessary
for the
independent exercise of their
1.
ใหเลขาธิการอาเซียนและพนักงานของสํานักเลขาธิการอาเซียนที่เขารวมใน
ASEAN in the Member
States shall enjoy such immunities and
functions.
กิจกรรมต
างๆ อัานนัเปกเลขาธิ
นทางการของอาเซี
ทําการแทนอาเซียนในรัฐ
privileges as are necessary for the independent exercise of their
1.
ใหเลขาธิการอาเซียนและพนั
กงานของสํ
การอาเซียนทีย่เขนหรื
ารวอมใน
functions.
สมาชิ
ก
ได
ร
ั
บ
ความคุ

ม
กั
น
และเอกสิ
ท
ธิ
์
ท
่
ี
จ
ํ
า
เป
น
บัติหนาที่อยาง
2.
The immunities and privileges under this Article shall be กิlaid
จกรรมตางๆ อันเปนทางการของอาเซียนหรือทําการแทนอาเซียนในรัในการปฏิ
ฐ
down in a separate ASEAN agreement.
สมาชิก ไดรับความคุมอิกัสนระของตน
และเอกสิทธิ์ที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่อยาง
2.
The immunities and privileges under this Article shall be laid
down in a separate ASEAN agreement.
2.
ความคุ
มกันและเอกสิทธิภายใตขอนี้จะถูกกําหนดไวในความตกลงตางหาก
อิสระของตน

ความคุมกันและเอกสิทของอาเซี
ธิภายใตขยอนนี้จะถูกกําหนดไวในความตกลงตางหาก

2.

ARTICLE 19
IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF THE PERMANENT ของอาเซียน
ขอ 19
ARTICLE 19
REPRESENTATIVES
AND OFFICIALS ON ASEAN DUTIES
IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF THE PERMANENT
ความคุ
ม

กั
น
และเอกสิ
ทธิ์ของผูแทนถาวร
ขอ 19
REPRESENTATIVES
ANDPermanent
OFFICIALSRepresentatives
ON ASEAN DUTIES
1.
The
of the Member States to
และเจ
า
หน
า
ที
ท
่
อ
่
ี
ยู
ร

ะหว
า
งการปฏิ
บัตหิ นาที่ของอาเซียน
ความคุมกันและเอกสิทธิ์ของผูแทนถาวร
ASEAN and officials of the Member States participating in official
1.
The Permanent
Representatives
of the Member
่ ี่อยูระหวางการปฏิบัตหิ นาที่ของอาเซียน
ASEAN
activities or representing
ASEANStates
in the to
Member States shallและเจาหนาทีท
1.
ใหผูแทนถาวรของรัฐสมาชิกประจําอาเซียนและเจาหนาที่ของรัฐสมาชิกที่
ASEAN and officials
of such
the Member
States
participating
in necessary
official
enjoy
immunities
and privileges
as are
for the exercise
ASEAN activities orofrepresenting
ASEAN
in
the
Member
States
shall
เข า รกวประจํ
มในกิาอาเซี
จ กรรมต
า งๆ อัานหนเปานทีทางการของอาเซี
their functions.
1.
ใหผูแทนถาวรของรัฐสมาชิ
ยนและเจ
่ของรัฐสมาชิกที่ ย นหรื อ ทํ า การแทน
enjoy such immunities and privileges as are necessary for the exercise
อาเซี
ย
นในรั
ฐ
สมาชิ
ก
ได
ร
ั
บ
ความคุ

ม
ทธิ์ที่จําเปนในการปฏิบัติ
เข า ร ว มในกิ จ กรรมต า งๆ อั น เป น ทางการของอาเซี ย นหรืกัอนทํและเอกสิ
า การแทน
of their functions. 2.
The immunities and privileges of the Permanent Representatives
หน
า
ที
ข
่
องตน
อาเซียนในรัฐสมาชิก ไดรับความคุมกันและเอกสิทธิ์ที่จําเปนในการปฏิบัติ
and officials on ASEAN duties shall be
2.
The immunities and privileges of the Permanent Representatives
ใหความคุมกันและเอกสิทธิ์ของผูแทนถาวรและเจาหนาที่ที่อยูระหวางการ
หนาที่ของตน 2.
and officials on ASEAN duties shall be
ปฏิทบธิ์ขัตองผู
ิหนาแทีทนถาวรและเจ
่ของอาเซียนอยูภายใต
2. สัญ
ใหญากรุ
ความคุงเวีมยกันนาว
นและเอกสิ
าที่ทบหรื
ี่อังคัยูอบรเป
ะหว
างการ
governed by the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations or in
ของอนุ
าดวยความสั
มพันธทางทูต ค.ศ.าหน
1961
นไปตาม
governed
by
the
1961
Vienna
Convention
on
Diplomatic
Relations
or
in
ของอนุ
ส
ั
ญ
ญากรุ
ง
เวี
ย
นนาว
า
ด
ว
ยความสั
ม
พั
นธทางทูต ค.ศ. 1961 หรือเปนไปตาม
accordance with the national law of the ASEAN Member State
ปฏิบัติหนาทีฐ่ขสมาชิ
องอาเซี
ยนอยูยนที
ภายใต
บังอคังบ
กฎหมายภายในของรั
กอาเซี
่เกี่ยวข
accordance
with
the
national
law
of
the
ASEAN
Member
State
concerned.
กฎหมายภายในของรั
ฐสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวของ
หมวด 7
concerned.
CHAPTER VII
DECISION-MAKING

CHAPTER VII
DECISION-MAKING

ARTICLE 20
CONSULTATION AND CONSENSUS ARTICLE 20
1.
CONSULTATION AND CONSENSUS
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หมวด 7
การตัดสินใจ
การตัดสินใจ
ขอ 20
ขอ 20
การปรึกษาหารือและฉันทามติ
21นทามติ
การปรึกษาหารือและฉั

21

โดยหลั กการพื้ นฐาน ให การตั ดสิ นใจของอาเซี ยนอยู บนพื้ นฐานของการ
1.
โดยหลั กการพื้ นฐาน ให การตั ดสิ นใจของอาเซี ยนอยู บนพื้ นฐานของการ
ปรึกษาหารือและฉันทามติ
1.
As a basic principle, decision-making in ASEAN shall be based
ปรึกษาหารือและฉันทามติ
1.
As a basic principle, decision-making in ASEAN shall be based
on consultation and consensus.
on consultation and consensus.

2.

2.

Where consensus cannot be achieved, the ASEAN Summit
2.
Where consensus cannot be achieved, the
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หากไมสามารถหาฉันทามติได ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนอาจตัดสินวา จะทํา
ASEAN
การตัSummit
ดสินใจเฉพาะเรื่องนั2.้นอยางไรหากไมสามารถหาฉันทามติได ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนอาจตัดสินวา จะทํา
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governed by the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations or in
ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต ค.ศ. 1961 หรือเปนไปตาม
the of
1961
Convention
Diplomatic Relations or in
ของอนุ
สัญยญากรุ
เวียองนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต ค.ศ. 1961 หรือเปนไปตาม
accordance with thegoverned
national bylaw
theVienna
ASEAN
MemberonState
กฎหมายภายในของรั
ฐสมาชิ
กอาเซี
นที่เกี่ยงวข
accordance
with
the
national
law
of
the
ASEAN
Member
State
กฎหมายภายในของรั
concerned.
หมวด 7 ฐสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวของ
concerned.
CHAPTER VII
DECISION-MAKING

หมวด 7
การตัดสินใจ
การตัดสินใจ
ขอ 20
ขอ 20
การปรึกษาหารือและฉันทามติ
การปรึกษาหารือและฉันทามติ

CHAPTER VII
DECISION-MAKING

ARTICLE 20
ARTICLE 20
CONSULTATION AND CONSENSUS
CONSULTATION AND CONSENSUS

โดยหลั กการพื้ นฐาน ให การตั ดสิ นใจของอาเซี ยนอยู บนพื้ นฐานของการ
ปรึกษาหารือและฉั1.นทามติโดยหลั กการพื้ นฐาน ให การตั ดสิ นใจของอาเซี ยนอยู บนพื้ นฐานของการ
1.
As a basic principle, decision-making in ASEAN shall be based
ปรึกษาหารือและฉันทามติ
1.
As a basic principle, decision-making in ASEAN shall be based
on consultation and consensus.
on consultation and consensus.

1.
2.

หากไมสามารถหาฉันทามติได ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนอาจตัดสินวา จะทํา

2.
Where consensus cannot be achieved, the ASEAN Summit
2. ่องนั้นหากไม
2. decision
Wherecan
consensus
การตัดสินใจเฉพาะเรื
อยางไรสามารถหาฉันทามติได ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนอาจตัดสินวา จะทํา
may decide how a specific
be made. cannot be achieved, the ASEAN Summit
การตั
ดสินอใจเฉพาะเรื
may decide how a specific decision can be made.
3.
ไมมีความใดในวรรค 1 และ 2 ของข
นี้กระทบถึ่องงนั
วิธ้นีกอย
ารตัาดงไรสินใจที่ระบุอยูใน

3.
ไมมีคยวามใดในวรรค
3.
Nothing in paragraphs 1 and 2 of this Article shall affect the
ตราสารทาง
กฎหมายของอาเซี
นที่เกี่ยวของ 1 และ 2 ของขอนี้กระทบถึงวิธีการตัดสินใจที่ระบุอยูใน
3.
Nothing
in
paragraphs
1
and
2
of
this
Article
shall
affect
the
ตราสารทาง
กฎหมายของอาเซี
่ยวขใหองเสนอ
modes of decision-making as contained in the relevant ASEAN legal
4.ASEANในกรณี
ที่มีการละเมิดกฎบัตรอยางรายแรง
หรือการไมปฏิยนที
บัต่เิตกีาม
modes
of
decision-making
as
contained
in
the
relevant
legal
instruments.
ที่มีการละเมิ
กฎบัตดรอย
เรื่องดังกลาวไปยั4.ง ที่ประชุในกรณี
มสุดยอดอาเซี
ยนเพื่อดการตั
สินใจางรายแรง หรือการไมปฏิบัติตาม ใหเสนอ
instruments.
4.
In the case of a serious breach of the Charter or non4. shallInbethe
case to
of the
a serious
compliance, the matter
referred
ASEAN breach
Summit of
for the Charter or noncompliance,
the
matter
shall
be
referred
to
the ASEAN Summit for
decision.
decision.

เรื่องดังกลาวไปยัง ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อการตัดสินใจ

ขอ 21

ARTICLE 21
การอนุวัติการและขั้นตอนการดําเนินงานขอ 21
ARTICLE 21
IMPLEMENTATION AND PROCEDURE
ิการและขั
ตอนการดํ
ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตลการอนุ
ะคณะบัวญัตญั
ติกฎวาด้นวยขั
้นตอนการาเนินงาน
IMPLEMENTATION AND PROCEDURE 1.
1.
ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะบัญญัติกฎวาดวยขั้นตอนการ
ดําเนินงานของตนเอง
1.
Each ASEAN Community Council shall prescribe its own rules
ดําเนินงานของตนเอง
1.
Each ASEAN Community Council shall prescribe its own rules
of procedure.
of procedure.
2.
In the implementation of economic commitments, a formula for
2.
ในการอนุวัติการตามขอผูกพันดานเศรษฐกิจ อาจนํารูปแบบการเขารวม
2.
In the implementation
of economic commitments,
a formulaMinus
for X formula, may be
flexible participation,
including the ASEAN
2.
ในการอนุ
ว
ั
ต
ิ
ก
ารตามข
อ
ผู
กพันดดาหยุ
นเศรษฐกิ
ารูปแบบการเข
ารวม ก บางรั ฐ มาใช หากมี
flexible participation, including
the ASEAN
X formula,
applied where
there is Minus
a consensus
to do may
so. be
แบบยื
นรวมถึ งจรูอาจนํ
ป แบบอาเซี
ยนที่ ไม ร วมสมาชิ
applied where there is a consensus to do so.
แบบยื ดหยุนรวมถึ งรู ปแบบอาเซี
ฉันทามติยนที่ ไม ร วมสมาชิก บางรั ฐ มาใช หากมี
CHAPTER VIII
22
ฉันทามติ
CHAPTER VIIISETTLEMENT OF DISPUTES
22
SETTLEMENT OF DISPUTES

หมวด 8

หมวด 8
ARTICLE 22
การระงับขอพิพาท
ARTICLE 22 GENERAL PRINCIPLES
การระงับขอพิพาท
ขอ 22
GENERAL PRINCIPLES
ขอ 22
1.
Member States shall endeavour to resolve peacefully all
หลักการทั่วไป
1.
Member States
shall in
endeavour
resolve through
peacefully
all
disputes
a timely tomanner
dialogue,
consultation and
หลั
ก
การทั
ว
่
ไป
manner through dialogue, consultation and
1.
รัฐสมาชิกตองพยายามที่จะระงับขอพิพาททั้งปวงอยางสันติใหทันทวงที
124 disputes in a timelynegotiation.
negotiation.
1.
รัฐสมาชิกตองพยายามทีโดยผ
่จะระงั
บขอพิพาททั้การปรึ
งปวงอย
างสันติอใและการเจรจา
หทันทวงที
านการสนทนา
กษาหารื
2.
ASEAN shall maintain and establish dispute settlement
โดยผานการสนทนา การปรึกษาหารือ และการเจรจา
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2.

ในการอนุวัติการตามขอผูกพันดานเศรษฐกิจ อาจนํารูปแบบการเขารวม
หากมี

flexible participation, including the ASEAN Minus X formula, may be
applied where there is a consensus to do so.
แบบยื ดหยุนรวมถึ งรู ป แบบอาเซี ยนที่ ไม ร วมสมาชิก บางรั ฐ มาใช
ภาคผนวก
2. ก In the implementation of economic commitments, a formula for
2.
ในการอนุวัติการตามขอผูฉักนพัทามติ
นดานเศรษฐกิจ อาจนํารูปแบบการเขารวม
flexible participation, including the ASEAN MinusCHAPTER
X formula,VIII
may be
applied where there is a consensus to do so.
SETTLEMENT OF DISPUTES
แบบยื ดหยุนรวมถึ งรู ปแบบอาเซี ยนที่ ไม ร วมสมาชิก บางรั ฐ มาใช หากมี

ฉันทามติ

หมวด 8
การระงับขอพิพาท
หมวด 8
ขอ 22
ARTICLE
1.
Member 22
States shall endeavour to resolve peacefully all
การระงับขอพิพาท
หลักการทั่วไป
disputes
in PRINCIPLES
a timely manner through dialogue, consultation and
GENERAL
ขอ 22กตองพยายามที่จะระงับขอพิพาททั้งปวงอยางสันติใหทันทวงที
negotiation.
1.
รัฐสมาชิ
1.
Member States shall endeavour to resolve peacefully all
หลั
กการทั
่วไป
โดยผ
านการสนทนา
การปรึกษาหารือ และการเจรจา
disputes in a timely2.manner
through
dialogue,
consultation
and dispute settlement
ASEAN
shall
maintain
and establish
mechanisms in all fields of ASEAN cooperation.
negotiation.
1.
รัฐสมาชิกตองพยายามที
่จะระงั
อพิดพตัาททั
้งปวงอย
นติใหทันทวบงทีขอพิพาทในทุกสาขาความ
2.
ให
อาเซีบยขนจั
้งและธํ
ารงไวาซงสั
ึ่งกลไกการระงั
โดยผานการสนทนา การปรึรวกมมื
ษาหารื
อ และการเจรจา
อของอาเซี
ยน
2.
ASEAN shall maintain and establish dispute settlement
mechanisms in all fields of ASEAN cooperation.
ARTICLE 23
2.
ใหอาเซียนจัดตั้งและธํารงไวซึ่งกลไกการระงับขอพิพาทในทุ
ขอ 23กสาขาความ
GOOD OFFICES, CONCILIATION AND MEDIATION
รวมมือของอาเซียน
คนกลางที่นาเชื่อถือ การประนีประนอม และการไกลเกลี่ย
ARTICLE
23
1.
Member States
which are parties to a dispute may at any time
ขอ 23
GOOD OFFICES,
ANDoffices,
MEDIATION
agreeCONCILIATION
to resort to good
conciliation or mediation in order to
คนกลางที่นาเชื1.่อถือ การประนี
กลี่ย
resolve the dispute within an agreed time limit.
รัฐสมาชิปกระนอม
ที่เปนคูกและการไกล
รณีในขอพิพเาทอาจจะตกลงกั
นเมื่อใดก็ไดที่จะใชคน
1.
Member States which are parties to a dispute may at any time
กลางที่นาเชื่อถือ การประนีประนอม หรือการไกลเกลี่ย เพื่อระงับขอพิพาท
agree to resort to good
conciliation
or mediation
in order
2. offices,
Parties
to the dispute
may request
the to
Chairman of ASEAN or
resolve the dispute within
agreed time limit.of ASEAN, acting in an ex-officio
the an
Secretary-General
to ก ที่ เ ป น คู ก รณี ใ นข
1. capacity,
รัฐสมาชิ
อพิพาทอาจจะตกลงกั
ภายในระยะเวลาที
่ตกลงกันนเมื่อใดก็ไดที่จะใชคน
provide good offices, conciliation or mediation.
กลางที่นาเชื่อถือ 2.การประนี
ระนอม
่ย เพื่อประงั
บขอพิพาทยน หรือเลขาธิการอาเซียน
คูกปรณี
ในขอหรื
พิพอการไกล
าทอาจรเอกลีงขอให
ระธานอาเซี
2.
Parties to the dispute may request the Chairman of ASEAN or
the Secretary-General of ASEAN, acting in an ex-officio capacity, to
ภายในระยะเวลาที่ตกลงกัทํนาหนาที่โดยตําแหนงเปนคนกลางที่นาเชื่อ ถือ ประนีประนอม หรือไกล
provide good offices, conciliation or mediation.
2.
คูกรณีในขอพิพาทอาจรอเกลี
งขอให
่ย ประธานอาเซียน หรือเลขาธิการอาเซียน
ทําหนาที่โดยตําแหนงเปนคนกลางที
หรือไกล
ARTICLE 24
ARTICLE 24
ขอ 24 ่นาเชื่อ ถือ ประนีขปอระนอม
24
DISPUTE SETTLEMENT
MECHANISMS
IN SPECIFIC
DISPUTE
SETTLEMENT
MECHANISMS IN SPECIFIC เกลี่ย
กลไกระงับขอพิพาทตามตราสารเฉพาะ
กลไกระงับขอพิพาทตามตราสารเฉพาะ
INSTRUMENTS
INSTRUMENTS
1.
ใหระงับขอพิพาทที
องกั
นโดยกลไก
1. ่เกี่ยวขให
ระงับตราสารเฉพาะของอาเซี
บขอพิพาทที่เกี่ยวของกับยตราสารเฉพาะของอาเซี
ยนโดยกลไก
1.
Disputes relating
specific ASEAN
shall be instruments shall be
1. to Disputes
relating instruments
to specific ASEAN
23
settled through the mechanisms
and procedures
provided
in such provided for in
และขั
้นตอนการดําเนินการที
่กํา้นหนดไว
ในตราสารนั
้นๆ ่กําหนดไวในตราสารนั้นๆ
settled through
the mechanisms
and for
procedures
such
และขั
ตอนการดํ
าเนินการที
instruments.
instruments.
2.
ใหระงับขอพิพาทที2.่ไมเกี่ยวขใหอรงกั
วามหรื
ตราสารอาเซี
ยน23อการใชตราสารอาเซียน
ะงับบการตี
ขอพิพคาทที
่ไมเอกีการใช
่ยวของกั
บการตีความหรื
2.
Disputes which2.do notDisputes
concern the
interpretation
or application
which
do not concern
the interpretation or application
ใดๆ โดยสันติตามสนธิสัญญาไมตรี
วมมื
งเอเชียแตะวั
นออกวมมือแหงเอเชียตะวันออก
ใดๆ โดยสัและความร
นติตามสนธิ
สัญอแห
ญาไมตรี
ละความร
of any ASEAN instrument
shall
be resolved
peacefully
accordance
of any
ASEAN
instrument
shall bein resolved
peacefully in accordance
with the Treaty of Amity
in Southeast
Asia andinits
withand
the Cooperation
Treaty of Amity
and Cooperation
Southeast Asia เฉี
and
ยงใตitsและตามกฎการดําเฉี
เนิยนงใต
งานของสนธิ
สัญญาดัางเนิ
กลนางานของสนธิ
ว
และตามกฎการดํ
สัญญาดังกลาว
rules of procedure.
rules of procedure.
3.
ในกรณีที่มิไดกําหนดไว
อยางอืท่นี่มเปิไดนกการเฉพาะ
ระงัาบงอืข่นอพิเปพนาทที
่
3. เปนในกรณี
ําหนดไวเปให
นอย
การเฉพาะ
ใหระงับขอพิพาทที่
3.
Where not otherwise
specifically
provided, specifically
disputes which
3.
Where
not otherwise
provided, disputes which
เกี่ยวของกับการตีความหรืเกี
อการใช
ความตกลงทางเศรษฐกิ
จของอาเซี
ยน
่ยวของกั
บการตีความหรือการใช
ความตกลงทางเศรษฐกิ
จของอาเซียน
concern the interpretation
of ASEAN
economicof ASEAN economic
concern ortheapplication
interpretation
or application
agreements shall be settled
in accordance
theinASEAN
Protocol
agreements
shall be with
settled
accordance
withonthe ASEAN Protocol
on
ตามพิธีสารวาดวยกลไกระงัตามพิ
บขอพิธีสพารว
าทของอาเซี
ยน บขอพิพาทของอาเซียน
าดวยกลไกระงั
Enhanced Dispute Settlement
Mechanism.
Enhanced
Dispute Settlement Mechanism.
CHAPTER VIII
SETTLEMENT OF DISPUTES ARTICLE 22
GENERAL PRINCIPLES
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ARTICLE 25
ARTICLE 25
ESTABLISHMENT OFESTABLISHMENT
DISPUTE SETTLEMENT
MECHANISMS
OF DISPUTE
SETTLEMENT MECHANISMS

ขอ 25
ขอ 25
การจัดตั้งกลไกระงับขอพิการจั
พาทดตั้งกลไกระงับขอพิพาท
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3.

rules of procedure.

ในกรณีที่มิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นเปนการเฉพาะ ใหระงับขอพิพาทที่

3.
ในกรณี
3.
Where not otherwise specifically provided, disputes
which ที่มิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นเปนการเฉพาะ ใหระงับขอพิพาทที่
เกี่ยวของกับการตีความหรือการใชความตกลงทางเศรษฐกิจของอาเซียน
3.
Where not otherwise
specifically
provided,
which
concern the
interpretation
or disputes
application
of ASEAN economic
ภาคผนวก
ก
เกี่ยวข
concern
the interpretation
or shall
application
of in ASEAN
economic
agreements
be settled
accordance
with the ASEAN Protocol
onองกับการตีความหรือการใชความตกลงทางเศรษฐกิจของอาเซียน
ตามพิธีสารวาดวยกลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน
agreements shall be settled
in accordance
with the ASEAN
Protocol on
Enhanced
Dispute Settlement
Mechanism.
ตามพิ
ธ
ส
ี
ารว
า
ด
ว
ยกลไกระงั
บขอพิพาทของอาเซียน
Enhanced Dispute Settlement Mechanism.
ขอ 25
ARTICLE 25
ข
อ
25
ARTICLE 25 OF DISPUTE SETTLEMENT MECHANISMS
ESTABLISHMENT
การจัดตั้งกลไกระงับขอพิพาท
ESTABLISHMENT OF DISPUTE SETTLEMENT MECHANISMS
การจัดตั้งกลไกระงับขอพิพาท
ในกรณีที่มิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นเปนการเฉพาะ ใหมีการจัดตั้งกลไกระงับขอ
Where not otherwise specifically provided, appropriate dispute
ในกรณีที่มิไดfor
กําหนดไวเปนอยางอื่นเปนการเฉพาะ ใหมีการจัดตั้งกลไกระงับขอ
Where not otherwise
specifically
provided,including
appropriate
dispute
settlement
mechanisms,
arbitration,
shall be established
พิพาทที่เหมาะสม รวมถึงการอนุญาโตตุลาการ สําหรับขอพิพาทที่เกี่ยวของกับการ
settlement mechanisms,
including
shall
be established
for
disputes
whicharbitration,
concern the
interpretation
or application
of this Charter
พิพาทที่เหมาะสม รวมถึงการอนุญาโตตุลาการ สําหรับขอพิพาทที่เกี่ยวของกับการ
disputes which concern
interpretation
or application of this Charter
andthe
other
ASEAN instruments.
ตีความหรือการใชกฎบัตรนี้ และตราสารอาเซียนอื่นๆ
and other ASEAN instruments.
ตีความหรือการใชกฎบัตรนี้ และตราสารอาเซียนอื่นๆ
ขอ 26
ขอ 26
ขอพิพาทที่มอิ าจระงับได
ขอพิพาทที่มอิ าจระงับได
ในกรณีที่ยังคงระงับขอพิพในกรณี
าทมิไดทภายหลั
ิกอนหนงการใช
านี้ในหมวดนี
ี่ยังคงระงังการใช
บขอพิบพทบั
าทมิญไญั
ด ตภายหลั
บทบัญ้ ญัติกอนหนานี้ในหมวดนี้
When a dispute remains
after theunresolved,
applicationafter
of the
When unresolved,
a dispute remains
the application of the
preceding provisions preceding
of this Chapter,
this dispute
shall be this
referred
to shall be
แลวreferred
ใหเสนอขtoอพิพาทนั้นแล
ไปยัว งใหที่ปเสนอข
ระชุมอสุพิดพยอดอาเซี
ยนงทีเพื่ป่อระชุ
ตัดมสินสุดยอดอาเซียน เพื่อตัดสิน
provisions
of this Chapter,
dispute
าทนั้นไปยั
ARTICLE 26
ARTICLE 26
UNRESOLVED DISPUTES
UNRESOLVED DISPUTES

the ASEAN Summit, for
decision.
theits
ASEAN
Summit, for its decision.
ARTICLE 27
COMPLIANCE

ARTICLE 27
COMPLIANCE

ขอ 27
ขอ 27
24
24
การปฏิบัติตาม
การปฏิบัติตาม
1.
The Secretary-General
ASEAN, assisted ofbyASEAN,
the ASEAN
1.
TheofSecretary-General
assisted by the ASEAN
Secretariat or any other
designated
ASEAN
shall ASEAN
monitor body,
the
Secretariat
or any
other body,
designated
shall
theก ารอาเซี1.
1. monitor
เลขาธิ
ยนโดยการช
อ จากสํ
านั กเลขาธิว ยเหลื
การอาเซี
ยน าหรืนั กอเลขาธิการอาเซียน หรื อ
เลขาธิว ยเหลื
การอาเซี
ยนโดยการช
อ จากสํ
compliance with the findings,
recommendations
or recommendations
decisions resultingor decisions resulting
compliance
with the findings,
องคกtoรอาเซียนอื่นๆ ที่ไดรองค
ับแตกงรอาเซี
ตั้ง ตอยงสอดส
ิตามผลการ
นอื่นๆ ทีองดู
่ไดรแับลการปฏิ
แตงตั้ง บตอัตงสอดส
องดูแลการปฏิบัติตามผลการ
from an ASEAN dispute
settlement
mechanism,
and submit
a report toand submit a report
from
an ASEAN
dispute settlement
mechanism,
the ASEAN Summit. the ASEAN Summit.
วินิจฉัย ขอเสนอแนะ หรืวิอนขิจอฉัตัยดสิขนอใจ
ซึ่งเปนผลจากกลไกระงั
าท
เสนอแนะ
หรือขอตัดสินใจบซึข่งอเปพินพผลจากกลไกระงั
บขอพิพาท
ของอาเซียน และเสนอรายงานไปยั
ระชุมสุดยอดอาเซียนงที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
ของอาเซียงนที่ปและเสนอรายงานไปยั
2.
Any Member2. State Any
affected
by non-compliance
withnon-compliance
the
Member
State affected by
with the
findings, recommendations
decisions resulting
an ASEAN
รั ฐ สมาชิ ก ที่ ไ ด2.รั บ ผลกระทบจากการไม
ป ฏิ บั ติ ต ามผลการวิ นิ จปฉัฏิยบั ติ ต ามผลการวิ นิ จ ฉั ย
findings,or recommendations
or from
decisions
resulting from2. an ASEAN
รั ฐ สมาชิ ก ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากการไม
dispute settlement mechanism,
may refer
the mattermay
to the
ASEAN
dispute settlement
mechanism,
refer
the matter to the ASEAN
ข อ เสนอแนะ หรื อ ข อ ตั ดขสิอนเสนอแนะ
ใจ ซึ่ ง เป นหรื
ผลจากกลไกระงั
พ าทของ
อ ข อ ตั ด สิ น ใจ ซึบ่ งขเปอ พิน ผลจากกลไกระงั
บ ข อ พิ พ าทของ
Summit for a decision.Summit for a decision.
อาเซียน อาจสงเรื่องใหที่ปอาเซี
ระชุยมนสุดอาจส
ยอดอาเซี
ยนเพื
ตัดสิมนสุดยอดอาเซียนเพื่อตัดสิน
งเรื่องให
ที่ป่อระชุ
ARTICLE 28
ARTICLE 28
UNITED NATIONS CHARTER
PROVISIONS
AND PROVISIONS AND
UNITED NATIONS
CHARTER
OTHER RELEVANT INTERNATIONAL
PROCEDURES
OTHER RELEVANT
INTERNATIONAL PROCEDURES

ขอ 28
ขอ 28
บทบัญญัติของกฎบัตรสหประชาชาติ
และกระบวนการระหว
งประเทศอื่นๆ
บทบัญญัติของกฎบัตรสหประชาชาติ าและกระบวนการระหว
างประเทศอื่นๆ
Unless otherwise provided
in this Charter,
Member
States
have Member
the
ที่เกี่ยวของ
Unlessforotherwise
provided
for in this
Charter,
States have the
ที่เกี่ยวของ
right of recourse to right
the modes
of peaceful
in
of recourse
to the settlement
modes of contained
peaceful settlement
contained in
หากมิ
ไ
ด
ร
ะบุ
ไ
ว
เ
ป
น
อย
า
งอื
น
่
ในกฎบั
ต
รนี
้
รั
ฐ
สมาชิ
ก
ยั
ง
คงไว
ซ
ง
่
ึ
สิ
ทธิ้ ทรัฐี่จสมาชิ
ะใชวิธกีกยัารระงั
หากมิไดระบุไวเปนอยางอื่นในกฎบัตรนี
งคงไวบซึ่งสิทธิที่จะใชวิธีการระงับ
Article 33(1) of the Article
Charter33(1)
of the
United
Nations
or any
other
of the
Charter
of the
United
Nations or any other
international legal instruments
to which
the disputing
States
ขอพิพาทอย
างสันติที่ระบุขไอวพิในข
อ 33(1)
รสหประชาชาติ
หรือตราสาร
international
legal instruments
to Member
which the
disputing Member
States
พาทอย
างสันติของกฎบั
ที่ระบุไวตในข
อ 33(1) ของกฎบั
ตรสหประชาชาติ หรือตราสาร
are parties.
are parties.
กฎหมายระหวางประเทศอืกฎหมายระหว
่นๆ ที่รัฐสมาชิากงประเทศอื
คูพิพาทเป่นนๆภาคี
ที่รัฐสมาชิกคูพิพาทเปนภาคี
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CHAPTER IX
CHAPTER IX
BUDGET AND FINANCE
BUDGET AND FINANCE

หมวด 9
หมวด 9
งบประมาณและการเงิน งบประมาณและการเงิน
ขอ 29
ขอ 29
ARTICLE 29
ARTICLE 29
หลักการทั่วไป
หลักการทั่วไป
GENERAL PRINCIPLES
GENERAL PRINCIPLES
1.
อาเซียนตองกําหนดกฎและขั
1.
อาเซี
้นตอนการดํ
ยนตองกําหนดกฎและขั
เนินงานทางการเงิ
้นตอนการดํ
นใหเปนาไป
เนินงานทางการเงินใหเปนไป
1.
ASEAN shall 1.
establish
ASEAN
financial
shallrules
establish
and procedures
financial rules
in and procedures in
accordance with international
accordance
standards.
with international standards.
ตามมาตรฐานสากล
ตามมาตรฐานสากล
2.
อาเซียนตองปฏิบัต2.ิตามนโยบายและแนวปฏิ
อาเซียนตองปฏิบบัติตั ามนโยบายและแนวปฏิ
ิในการบริหารจัดการทางบัติในการบริหารจัดการทาง
2.
ASEAN shall observe
2.
ASEAN
sound financial
shall observe
management
sound financial
policies management
policies
and practices and budgetary
and practices
discipline.
and budgetary discipline.
การเงินที่ดีและระเบียบวินัยการเงิ
ดานงบประมาณ
นที่ดีและระเบียบวินัยดานงบประมาณ
3.
Financial accounts
3.
shall
Financial
be subject
accounts
to internal
shall be
andsubject
external
to internal3. and external
บัญชีการเงินตองได
3.รับการตรวจสอบภายในและภายนอก
บัญชีการเงินตองไดรับการตรวจสอบภายในและภายนอก
audits.
audits.
ขอ 30
ขอ 30
งบประมาณสําหรับการดํงบประมาณสํ
าเนินงานและการเงิ
าหรับการดํ
นของสํ
าเนิานนังานและการเงิ
กเลขาธิการอาเซี
นของสํ
ยน านักเลขาธิการอาเซียน
ARTICLE 30
ARTICLE 30
OPERATIONAL BUDGET
OPERATIONAL
AND FINANCES
BUDGET AND FINANCES
1.
สํานักเลขาธิการอาเซี
1. ยนตอสํงได
านักรับเลขาธิ
เงินทีก่จารอาเซี
ําเปนเพืย่อนต
ปฏิอบงได
ัติหรนับาเงิทีน่ของตน
ที่จําเปนเพื่อปฏิบัติหนาที่ของตน
OF THE ASEAN SECRETARIAT
OF THE ASEAN SECRETARIAT
อยางมีประสิทธิภาพ
อยางมีประสิทธิภาพ
1.
The ASEAN Secretariat
1.
The
shall
ASEAN
be provided
Secretariat
with shall
the necessary
be provided with the necessary
งบประมาณสําหรั2.
บการดําเนิ
งบประมาณสํ
นงานของสําานัหรักเลขาธิ
บการดํกาารอาเซี
เนินงานของสํ
ยนตองมาจาก
านักเลขาธิการอาเซียนตองมาจาก
financial resources to perform
financialitsresources
functionsto
effectively.
perform its functions effectively. 2.
รัฐสมาชิกอาเซียนโดยคาบํารัฐรุงสมาชิ
ประจํกาอาเซี
ปรัฐละเท
ยนโดยค
าๆ กัานบําซึรุ่งงจะต
ประจํองส
าปงรให
ัฐละเท
ทัน าๆ กัน ซึ่งจะตองสงใหทัน
2.
The operational2.budgetThe
of the
operational
ASEAN Secretariat
budget of the
shall
ASEAN
be met
Secretariat shall be met
by ASEAN Member States
by ASEAN
through
Member
equal annual
States through
contributions
equalwhich
annual contributionsตามกํ
which
าหนด
ตามกําหนด
shall be remitted in a timely
shall manner.
be remitted in a timely manner.
3.
เลขาธิการตองเตรี3.ยมงบประมาณสํ
เลขาธิการต
าหรัอบงเตรี
การดํยามงบประมาณสํ
เนินงานประจําาปหรัของสํ
บการดํ
านักาเนินงานประจําปของสํานัก
3.
The Secretary-General
3.
The
shall
Secretary-General
prepare the annual
shalloperational
prepare the annual operational
เลขาธิกาอาเซียนเพื่อขอความเห็
เลขาธินกชอบจากคณะมนตรี
าอาเซียนเพื่อขอความเห็
ประสานงานอาเซี
นชอบจากคณะมนตรี
ยน
ประสานงานอาเซียน
budget of the ASEAN
budget
Secretariat
of the for
ASEAN
approval
Secretariat
by the for
ASEAN
approval by the ASEAN
Coordinating Council upon
Coordinating
the recommendation
Council upon ofthe
therecommendation
Committee of of the Committee
of
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการผู
โดยคําแนะนํ
แทนถาวร
าของคณะกรรมการผูแทนถาวร
Permanent Representatives.
Permanent Representatives.
4.
The ASEAN Secretariat shall operate in accordance with the
4.3.
สํานักเลขาธิการอาเซียนตองปฏิบัติตามกฎและขั้นตอนการดําเนินงาน
financial
rules shall
and procedures
thethe
ASEAN Coordinating
4.
The ASEAN
Secretariat
operate in determined
accordance by
with
3.
สํ
า
นั
ก
เลขาธิ
ก
ารอาเซี
ย
นตองปฏิบนัตทีิต่กามกฎและขั
้นตอนการดํ
าเนินงาน
Council upon
the recommendation
ofCoordinating
the Committee of Permanent
ทางการเงิ
ําหนดโดยคณะมนตรี
ประสานงานอาเซี
ยน โดย
financial rules and procedures
determined
by the ASEAN
Council upon the Representatives.
recommendation of the Committee of Permanent
ทางการเงินที่กําหนดโดยคณะมนตรี
ป
ระสานงานอาเซี
ย
น
โดย
คําแนะนําของคณะกรรมการผูแทนถาวร
Representatives.
CHAPTER X
ADMINISTRATION
AND PROCEDURE
CHAPTER
X
ADMINISTRATION AND PROCEDURE

130
1.

ARTICLE 31
ARTICLE 31 CHAIRMAN OF ASEAN
CHAIRMAN OF ASEAN
1.
The Chairmanship of ASEAN shall rotate annually, based on
the alphabetical
order
of the
English
namesbased
of Member
The Chairmanship
of ASEAN
shall
rotate
annually,
on States.

คําแนะนําของคณะกรรมการผูแทนถาวร

26

หมวด 10
หมวดการบริ
10 หารและขั้นตอนการดําเนินงาน
การบริหารและขั้นตอนการดําเนินงาน
ขอ 31
ขอ 31
ประธานอาเซียน

26
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4.
The ASEAN Secretariat shall operate in accordance with the
3.
สํานักเลขาธิการอาเซียนตองปฏิบัติตามกฎและขั้นตอนการดําเนินงาน
financial rules and procedures determined by the ASEAN Coordinating
Council upon the recommendation of the Committee of Permanent
ทางการเงินที่กําหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน โดย
Representatives.
4.
The ASEAN Secretariat shall operate in accordance with the
3.
สํานักเลขาธิการอาเซียนต
งปฏิบาของคณะกรรมการผู
ัติตามกฎและขั้นตอนการดํ
าเนินงาน
คําอแนะนํ
แทนถาวร
financial rules and procedures determined by the ASEAN Coordinating
Council upon the recommendation of the Committee of Permanent
ทางการเงินที่กําหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน โดย
CHAPTER X
Representatives.
ADMINISTRATION AND PROCEDURE
คําแนะนําของคณะกรรมการผูแทนถาวร

หมวด 10
การบริหารและขั้นตอนการดําเนินงาน
ขอ 31
หมวด 10
1.
The
Chairmanship
of
ASEAN
shall
rotate
annually,
based
on
ARTICLE 31
ยน
การบริหารและขั้นตอนการดําเนิประธานอาเซี
นงาน
the CHAIRMAN
alphabetical order
of the English names of Member States.
OF ASEAN
1.
ใหหมุนขเวีอย31
นตําแหนงประธานอาเซียนทุกป บนพื้นฐานของลําดับอักษรของ
2.
ASEAN
shall
have,
in aannually,
calendar based
year, aonsingle Chairmanship
1.
The Chairmanship
of ASEAN
shall
rotate
ชืประธานอาเซี
่อภาษาอังกฤษของรั
ยน ฐสมาชิก
by of
which
the Member
State
assuming
the Chairmanship shall chair:
the alphabetical order
the English
names
of Member
States.
1.
ใหหมุนเวียนตํ2.าแหนงประธานอาเซี
กป บนพื
้นฐานของลํ
ดับอักษรของ
ในหนึ่งปปฏิยทนทุ
ิน อาเซี
ยนจะมี
ตาํ แหนงาประธานเดี
ยว โดยรัฐสมาชิกที่รับ
(a) in athe
ASEANyear,
Summit
and related
summits;
2.
ASEAN shall have,
calendar
a single
Chairmanship
ชื่อภาษาอังกฤษของรัฐสมาชิ
ตําแหนก งประธานนั้นจะทําหนาที่เปนประธานของ
by which the Member State assuming the Chairmanship shall chair:
(b)
the ASEAN Coordinating Council;
2.
ในหนึ่งปปฏิทิน อาเซียนจะมี
ตาํ แหนงมประธานเดี
ยวยโดยรั
ฐสมาชิกที่รับมสุดยอดที่เกี่ยวของ
(ก) การประชุ
สุดยอดอาเซี
น และการประชุ
(a)
the ASEAN Summit and related summits;
(c)
the three ASEAN Community Councils;
ตําแหนงประธานนั้นจะทํ(ข)าหน
าที่เปนประธานของ
คณะมนตรี
ประสานงานอาเซียน
(b)
the ASEAN Coordinating Council;
(d)
where appropriate, the relevant ASEAN Sectoral Ministerial
(ก) การประชุมสุดยอดอาเซี
ยน และการประชุ
มสุดยอดที
วของ
(ค) คณะมนตรี
ประชาคมอาเซี
ยนทั่เกี้ง่ยสามคณะ
Bodies and
senior officials; and
(c)
the three ASEAN Community
Councils;
(ข) คณะมนตรีประสานงานอาเซี
น บรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาและเจาหนาที่ระดับสูงที่
(ง) องคกยรระดั
(e)
the
Committee
of
Permanent
Representatives.
(d)
where appropriate, the relevant ASEAN Sectoral Ministerial
(ค) คณะมนตรีประชาคมอาเซี
นทัอ้งงสามคณะ
เกี่ยวข
ตามที่เหมาะสม และ
Bodies and senior officials; and
(ง) องคกรระดับรัฐมนตรี(จ)อาเซี
ยนเฉพาะสาขาและเจ
คณะกรรมการผู
แทนถาวราหนาที่ระดับสูงที่
(e)
the Committee of Permanent Representatives.
เกี่ยวของ ตามที่เหมาะสม และ
(จ) คณะกรรมการผูแทนถาวร
CHAPTER X
ARTICLE 31
ADMINISTRATION AND PROCEDURE
CHAIRMAN OF ASEAN

27
27
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ARTICLE 33
DIPLOMATIC PROTOCOL AND PRACTICES

อาเซียน
ดําเนินก
ความเห
ผูแทนถา

ASEAN and its Member States shall adhere to existing diplomatic
protocol and practices in the conduct of all activities relating to ASEAN.
Any changes shall be approved by the ASEAN Coordinating Council
upon the recommendation of the Committee of Permanent
Representatives.

ขอ 32
บทบาทของประธานอาเซียน
รัฐสมาชิกที่ดํารงตําแหนงประธานอาเซียนตอบทบาทของประธานอาเซี
ง
ยน
(ก) สงเสริมและเพิ่มพูนผลประโยชน
ที่ดีของอาเซียยนต
นอย
รัฐสมาชิกทีและความเป
่ดํารงตําแหนนงอยู
ประธานอาเซี
องาง
The
Member
State
holding
the
Chairmanship
of
ASEAN
shall:
(a) actively promote and enhance the interests and well-being
แข็งขัน รวมถึงความพยายามในการสร
างประชาคมอาเซี
ยน และความเป
โดยการ นอยูที่ดีของอาเซียนอยาง
(ก) สงเสริมและเพิ
่มพูนผลประโยชน
of ASEAN, including efforts to build an ASEAN Community
actively
promote andconsensus
enhance the
interests and well-being
through policy (a)
initiatives,
coordination,
and
ริเริ่มทางนโยบาย การประสานงาน
นทามติ
และความรวมมือ างประชาคมอาเซียน โดยการ
แข็งขัน ฉัรวมถึ
งความพยายามในการสร
of
ASEAN,
including
efforts
to
build
an ASEAN Community
cooperation;
(ข) ทํand
าใหแนใจถึงความเปนศูนยริรเริวมของอาเซี
ยน การประสานงาน ฉันทามติ และความรวมมือ
through policy initiatives, coordination, consensus
่มทางนโยบาย
cooperation;
(b) ensure the centrality of ASEAN;
(ค) ทําใหแนใจถึงการตอบสนองต
อประเด็
งดวนหรืนอศูสถานการณ
วิกฤติยทนี่
(ข) ทําให
แนใจถึนงเรความเป
นยรวมของอาเซี
(b) andensure
centrality
of ASEAN;
(c) ensure an effective
timelythe
response
to urgent
issues or
มีผลกระทบตออาเซียนอย
ทธิงภการตอบสนองต
าพและทันทวงทีอประเด็
รวมถึงนเปเรนงดวนหรือสถานการณวิกฤติที่
(ค) ทํางมี
าใหปแระสิ
นใจถึ
crisis situations affecting ASEAN, including providing its
่นาเชื่อถือและจัดมีใหผลกระทบต
มีการจัดการอื
่นเชยนนอย
วา าเพืงมี่อสนองตอบข
อ
an effective and
response to urgent issuesคนกลางที
or
ออาเซี
ประสิทธิภาพและทั
นทวงที รวมถึงเปน
good offices and(c)
suchensure
other arrangements
to timely
immediately
crisis situations affecting ASEAN, including providing its
address these concerns;
กังวลเหลานี้โดยทันที คนกลางที่นาเชื่อถือและจัดใหมีการจัดการอื่นเชนวา เพื่อสนองตอบขอ
good offices and such other arrangements to immediately
address these and
concerns;
(d) represent ASEAN in strengthening
promoting closer
(ง) เปนผูแทนของอาเซียนในการเสริ
มสรางและส
กังวลเหล
นี้โดยทังนเสริ
ที มความสัมพันธกบั
relations with external partners; and
(d) represent ASEAN in strengthening and promoting closer
หุนสวนภายนอกภูมิภาคให
ิดขึ้น และ ยนในการเสริมสรางและสงเสริมความสัมพันธกบั
(ง) เปในกล
ผูแชทนของอาเซี
with external
(e) carry out such otherrelations
tasks and
functionspartners;
as mayand
be
(จ) ปฏิบัติภารกิจและหนาที่อนื่ ทีหุ่อนาจได
รับมอบหมาย
สวนภายนอกภู
มิภาคใหใกลชิดขึ้น และ
mandated.
(e) carry out such other tasks and functions as may be
(จ)ขอปฏิ33บัติภารกิจและหนาที่อนื่ ที่อาจไดรับมอบหมาย
mandated.
พิธีการและแนวปฏิบัติทางการทูต ขอ 33
ARTICLE 33
DIPLOMATIC PROTOCOL AND PRACTICES
อาเซียนและรัฐสมาชิกตองยึดมั่นในพิธีการและแนวปฏิ
ัติทางการทูตที่มบีอัตยูิทในการ
พิธีกบารและแนวปฏิ
างการทูต
ARTICLE 33
DIPLOMATIC
PROTOCOL
AND
PRACTICES
ASEAN and its Member States shall adhere to existing diplomatic
ดําเนินกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยอาเซี
วขอยงกันและรั
บอาเซีฐยสมาชิ
น การเปลี
องไดรับ บัติทางการทูตที่มีอยูในการ
กตองยึ่ยนแปลงใดๆ
ดมั่นในพิธีกจะต
ารและแนวปฏิ
protocol and practices in the conduct of all activities relating to ASEAN.
and
shall adhere
diplomatic
ความเห็
นชอบจากคณะมนตรี
ประสานงานอาเซี
ยน่เกีโดยคํ
าของคณะกรรมการ
ดําเนิ
นกิจกรรมทั้งปวงที
่ยวขอาแนะนํ
งกับอาเซี
ยน การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะตองไดรับ
Any changes shall be ASEAN
approved
by its
theMember
ASEAN States
Coordinating
Council to existing
protocol and
in the conduct
of all activities relating to ASEAN.
upon the recommendation
of practices
the Committee
of Permanent
ผูแทนถาวร
ความเห็นชอบจากคณะมนตรีประสานงานอาเซียน โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
Any changes shall be approved by the ASEAN Coordinating
Council
Representatives.
upon the recommendation of the Committee of Permanent
ผูแทนถาวร
Representatives.
ขอ 32
ขอ 32
ARTICLE 32
ROLE OF THE CHAIRMAN OF ASEAN
ARTICLE 32
ROLE OF
THE CHAIRMAN
OF ASEAN
The Member State holding the Chairmanship
of ASEAN
shall:
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28
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ภาคผนวก ก

ARTICLE 34
ขอ 34
WORKING LANGUAGE OF ASEAN ARTICLE 34
ขอ 34
ภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียน
WORKING LANGUAGE OF ASEAN
ภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียน
The working language of ASEAN shall be English.
ยน คือ ภาษาอังกฤษ
The working language of ASEAN shall be English. ภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซี
ภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ
CHAPTER XI
หมวด 11
CHAPTER XI
หมวด 11
IDENTITY AND SYMBOLS
อัตลักษณและสัญลักษณ
IDENTITY AND SYMBOLS

อัตลักษณและสัญลักษณ
ขอ 35
ขอ 35
ARTICLE 35
อัตลักษณของอาเซียน
ARTICLE 35
ASEAN IDENTITY
อัตลักษณของอาเซียน
ASEAN IDENTITY
อาเซียนตองสงเสริมอัตลักษณรวมกันของตนและความรูสึกเปนสวนหนึ่งในหมู
ASEAN shall promote its common ASEAN identity and a sense of
อาเซียนตองสงเสริมอัตลักษณรวมกันของตนและความรูสึกเปนสวนหนึ่งในหมู
ASEAN
shall promote
its its
common
and a sense เพื
of่อใหบรรลุชะตา เปาหมาย และคุณคารวมกันของอาเซียน
belonging among its peoples
in order
to achieve
shared ASEAN
destiny, identityประชาชนของตน
belonging among its peoples in order to achieve its shared destiny,
ประชาชนของตน เพื่อใหบรรลุชะตา เปาหมาย และคุณคารวมกันของอาเซียน
goals and values.
goals and values.

ขอ 36

ARTICLE 36
ASEAN MOTTO

ขอ 36

ARTICLE 36
คําขวัญของอาเซียน
คําขวัญของอาเซียน
ASEAN MOTTO
คําขวัญของอาเซียน คือ “วิสัยทัศนเดียว อัตลักษณเดียว ประชาคมเดียว”
The ASEAN motto shall be: "One Vision, One Identity, One
คําขวัญของอาเซียน คือ “วิสัยทัศนเดียว อัตลักษณเดียว
The ASEAN motto shall be: "One Vision, One Identity, One
Community"
Community"
ARTICLE 37
ASEAN FLAG

ARTICLE 37
ASEAN FLAG

The ASEAN flag shall be as shown in Annex 3.
The ASEAN flag shall be as shown in Annex 3.

ขอ 37
ขอ 37
ธงอาเซียน
ธงอาเซียน
ใหธงอาเซียนเปนไปตามที่แสดงไวในภาคผนวก 3
ใหธงอาเซียนเปนไปตามที่แสดงไวในภาคผนวก 3

ARTICLE 38
ASEAN EMBLEM

ขอ 38
ขอ 38
ดวงตราอาเซียน
ดวงตราอาเซียน
The
ASEAN
emblem
shall
be
as
shown
in
Annex
4.
The ASEAN emblem shall be as shown in Annex 4.
ใหด่แสดงไว
วงตราอาเซี
ยนเปนไปตามที
่แสดงไวในภาคผนวก 4
ใหดวงตราอาเซียนเปนไปตามที
ในภาคผนวก
4
ขอ 39
ขอ 39
ARTICLE 39
ARTICLE 39
วันอาเซียน
วันอาเซียน
ASEAN DAY
ASEAN DAY
29
ใหยวันที่ 8 สิงหาคม เปนวันอาเซียน
ใหวันที่ 8 สิงหาคม เปนวันอาเซี
The
of August
shall Day.
be observed as ASEAN Day.
The eighth of August shall
beeighth
observed
as ASEAN
ขอ 40
ขอ 40
เพลงประจําอาเซียน
เพลงประจําอาเซียน
ARTICLE 40
ARTICLE 40
ASEAN ANTHEM
ASEAN ANTHEM
ใหอาเซียนมีเพลงประจําอาเซีให
ยนอาเซียนมีเพลงประจําอาเซียน
ARTICLE 38
ASEAN EMBLEM
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ASEAN shall have an anthem.
ASEAN shall have an anthem.
CHAPTER XII

ประชาคมเดียว”

CHAPTER XII

29
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ARTICLE 39
ASEAN DAY
ARTICLE 39
ภาคผนวก
ก
The eighth of August shall be observed as ASEAN Day.

ASEAN DAY

The eighth of August shall be observed as ASEAN Day.
ARTICLE 40
ASEAN ANTHEM
ASEAN shall have an anthem.

ARTICLE 40
ASEAN ANTHEM

CHAPTER
ASEAN
shall haveXII
an anthem.

ใหดวงตราอาเซียนเปนไปตามที่แสดงไวในภาคผนวก 4
วันอาเซียน
ขอ 39
ใหวันที่ 8 สิงหาคม เปนวันอาเซียน
วันอาเซียน
ขอ 40
ใหวันที่ 8 สิงหาคม เปนวันอาเซียน
เพลงประจําอาเซียน
ขอ 40
ใหอาเซียนมีเพลงประจําอาเซียน
เพลงประจําอาเซียน
ใหอาเซียนมีเพลงประจําอาเซียน

หมวด 12
EXTERNAL RELATIONS CHAPTER XII
ความสัมพันธภายนอก
หมวด 12
ขอ 41
EXTERNAL RELATIONS
ความสัมพันธภายนอก
การดําเนินความสัมพันธภายนอก
ขอ 41
ARTICLE 41
1.
อาเซียนตองพัฒนาความสัมพันธฉันทมิตร และชองทางเจรจา ความรวมมือ
การดําเนินความสัมพันธภายนอก
CONDUCT OF EXTERNAL RELATIONS
และความเปนหุนสวนเพื่อผลประโยชนรวมกัน กับนานาประเทศ องคการ
ARTICLE 41
1.
อาเซียนตองพัฒนาความสัมพันธฉันทมิตร และชองทางเจรจา ความรวมมือ
และสถาบั
น
ระดั
บ
อนุ
ภ
ม
ู
ภ
ิ
าค ระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ
1.
ASEAN shall develop friendlyCONDUCT
relations and
mutually
beneficial
OF EXTERNAL RELATIONS
และความเปนหุนสวนเพื่อผลประโยชนรวมกัน กับนานาประเทศ องคการ
dialogue, cooperation and partnerships with countries and sub2.
ความสัมพันธภายนอกของอาเซียนตองยึดมั่นในความมุงประสงคและ
regional, regional and 1.
international
organisations
andfriendly
institutions.
และสถาบันระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ
ASEAN
shall develop
relations and mutually beneficial
หลั
ก
การที
ว
่
างไว
ใ
นกฎบั
ต
รนี
้
dialogue, cooperation and partnerships with countries and sub2.
ความสัมพันธภายนอกของอาเซียนตองยึดมั่นในความมุงประสงคและ
2.
The external relations
ASEANand
shall
adhere to organisations
the purposes and institutions.
regional,of
regional
international
and principles set forth in this Charter.
หลักการที่วางไวในกฎบัตรนี้
3.
ASEAN
shallrelations
be the
primary shall
driving
force
in purposes
regional
2.
The external
of ASEAN
adhere
to the
thatforth
itdriving
initiates
and maintain
its centrality in regional
3.
อาเซียนจะเปนพลังขับเคลื่อนหลักในการจัดการภูมิภาคที่อาเซียนไดริเริ่ม
3.
ASEAN shall arrangements
be principles
the primary
force
in regional
and
set
in this Charter.
community-building.
arrangements that it cooperation
initiates andand
maintain
its centrality in regional
3.
อาเซียนจะเปนพลังขับเคลืขึ่อ้นนหลั
กในการจั
การภูมิภนาคที
ยนไดริเริ่มยนในความรวมมือ ระดับ
และธํ
ารงไวซดึ่งความเป
ศูน่อยาเซี
รวมของอาเซี
cooperation and community-building.
ขึ
้
น
และธํ
า
รงไว
ซ
่
ึ
ง
ความเป
น
ศู
น
ย
ร
วมของอาเซี
ย
นในความร
ว
มมื
อ ระดั30
บ
ภูมิภาคและการสรางประชาคม
4.
In the conduct of external relations of ASEAN, Member States
on therelations
basis of of
unity
and solidarity,
and endeavour
to
ภูมิภาคและการสร
4.างประชาคม
ในการดํ า เนิ น ความสั ม พั น ธ ภ ายนอกของอาเซี ย น รั ฐ สมาชิ ก ต อ ง
4.
In the conductshall,
of external
ASEAN,
Member coordinate
States
develop
positions
andand
pursue
joint actions.
shall, on the basis of unity
andcommon
solidarity,
coordinate
endeavour
to
4.
ในการดํ า เนิ น ความสั มประสานงานและพยายามพั
พั น ธ ภ ายนอกของอาเซี ย นฒรันาท
ฐ สมาชิ
ต อ ง า เนิ น การร ว มกั น 30
า ที รก ว มและดํ
บน
develop common positions and pursue joint actions.
ประสานงานและพยายามพั
ฒ
นาท
า
ที
ร

ว
มและดํ
า
เนิ
น
การร
ว
มกั
น
บน
พื
น
้
ฐานของเอกภาพและความสามั
ค
คี
5.
The strategic policy directions of ASEAN’s external relations
set by the
Summit
upon
the recommendationพืof
the
้นฐานของเอกภาพและความสามั
คคีม สุ ด ยอดอาเซี ย นกํ า หนดแนวนโยบายยุ ท ธศาสตร ข อง
5.
ให ที่ ป ระชุ
5.
The strategic shall
policybedirections
of ASEAN
ASEAN’s
external
relations
ASEAN
Foreign
Ministers
Meeting.
shall be set by the ASEAN Summit upon the recommendation of the
5.
ให ที่ ป ระชุ ม สุ ด ยอดอาเซี
ย
นกํ
า
ธศาสตร ข อง
ความสัมพัหนดแนวนโยบายยุ
นธภายนอกของอาเซียทนโดยการเสนอแนะของที
่ประชุมรัฐมนตรี
ASEAN Foreign Ministers Meeting.
ความสั
ม
พั
น
ธ
ภ
ายนอกของอาเซี
ย
นโดยการเสนอแนะของที
่
ป
ระชุ
ม
รั
ฐ
มนตรี
ต
า
งประเทศอาเซี
ย
น
6.
The ASEAN Foreign Ministers Meeting shall ensure
and coherence
ตางประเทศอาเซี6.
ยน
ที่ ป ระชุ ม รั ฐ มนตรี ต า งประเทศอาเซี ย นต อ งทํ า ให แ น ใ จว า ความสั ม พั น ธ
6.
The ASEAN consistency
Foreign Ministers
Meetingin the
shallconduct
ensureof ASEAN’s external
relations.
consistency and coherence in the conduct of ASEAN’s external
6.
ที่ ป ระชุ ม รั ฐ มนตรี ต า งประเทศอาเซี
ย นต อ งทํ
า ให
ใ จว าาความสั
น ธ
ภายนอกของอาเซี
ยนดํ
าเนิแนนไปอย
งเสมอตมนพัเสมอปลายและเป
นไปในทาง
relations.
ยนดําเนิทีน่สไปอย
อดคลาองเสมอต
งกัน นเสมอปลายและเปนไปในทาง
7.
ASEAN may conclude agreements with countries orภายนอกของอาเซี
subregional,
regional
and
international
organisations
and
institutions.
The
ที
ส
่
อดคล
อ
งกั
น
7.
อาเซียนอาจสามารถทําความตกลงกับนานาประเทศ หรือองค การและ
7.
ASEAN may conclude agreements with countries or subconcluding such
shall be prescribed
by the
regional, regional and procedures
internationalfororganisations
and agreements
institutions. The
7.
อาเซี
ยนอาจสามารถทําความตกลงกั
บนานาประเทศ
องค การและางประเทศ กระบวนการทํา
สถาบันระดับอนุ
ภูมิภาค ระดับภูหรืมิภอาคและระหว
ASEAN
Council
in consultation
procedures for concluding
such Coordinating
agreements shall
be prescribed
by the with the ASEAN
สถาบันระดับอนุภูมิภาค ระดั
บภูมิภาคและระหว
กระบวนการทํประสานงานอาเซี
า
ความตกลงดั
งกลาวใหากงประเทศ
ําหนดโดยคณะมนตรี
ยนโดยการ
Councils.
ASEAN CoordinatingCommunity
Council in
consultation with the ASEAN
ความตกลงดั
ง
กล
า
วให
ก
ํ
า
หนดโดยคณะมนตรี
ระสานงานอาเซี
ย
นโดยการ
หารื
อ
กั
บ
คณะมนตรี
ป
ระชาคมอาเซี
ย
น
Community Councils.
ARTICLE 42
หารือกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียน
ขอ 42
ARTICLE 42 DIALOGUE COORDINATOR
ข
อ
42
ผูประสานงานกับคูเจรจา
138
139
DIALOGUE COORDINATOR
คูเจรจา
1.
Member States, acting as Country Coordinators, shall take
1.ผูประสานงานกั
ในฐานะผูปบระสานงานประเทศ
ใหรัฐสมาชิกผลัดกันรับผิดชอบในภาพรวม
turns
to take
in shall
coordinating
the ประสานงานประเทศ
1.
Member States,
acting
as overall
Countryresponsibility
Coordinators,
take and promoting
1.
ในฐานะผู
รัฐสมาชิกผลัดกันรับผิงดเสริ
ชอบในภาพรวม
สําหรัให
บการประสานงานและส
มผลประโยชนของอาเซียนใน

relations.

ภายนอกของอาเซียนดําเนินไปอยางเสมอตนเสมอปลายและเปนไปในทาง

ที่สอดคลองกัน
7.
ASEAN may conclude agreements with countries or subที่สThe
อดคลองกัน 7.
7.
ASEAN may regional,
concluderegional
agreements
with countries
or sub- and institutions.
and
international
organisations
อาเซี
ยนอาจสามารถทําความตกลงกับนานาประเทศ หรือองค การและ
ภาคผนวก
ก
regional, regional andprocedures
international
andagreements
institutions. shall
The be prescribed
7.
อาเซี
ยนอาจสามารถทําสถาบั
ความตกลงกั
บนานาประเทศ
องค การและางประเทศ กระบวนการทํา
fororganisations
concluding such
by the
นระดับอนุ
ภูมิภาค ระดับภูหรื
มิภอาคและระหว
procedures for concluding
suchCoordinating
agreements shall
be prescribed
by the with the ASEAN
ASEAN
Council
in consultation
สถาบันระดับอนุภูมิภาค ระดั
บภูมิภาคและระหว
กระบวนการทํ
า
ความตกลงดั
งกลาวใหากงประเทศ
ําหนดโดยคณะมนตรี
ประสานงานอาเซี
ยนโดยการ
ASEAN CoordinatingCommunity
Council Councils.
in consultation with the ASEAN
ความตกลงดังกลาวใหกําหารื
หนดโดยคณะมนตรี
ระสานงานอาเซี
Community Councils.
อกับคณะมนตรีปประชาคมอาเซี
ยน ยนโดยการ
หารือกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียน
ARTICLE 42
ขอ 42
ARTICLE 42 DIALOGUE COORDINATOR
ขอ 42
ผูประสานงานกับคูเจรจา
DIALOGUE COORDINATOR
คูเจรจา
1.
Member States, acting as Country Coordinators, shall take
1.ผูประสานงานกั
ในฐานะผูปบระสานงานประเทศ
ใหรัฐสมาชิกผลัดกันรับผิดชอบในภาพรวม
1.
Member States,
as overall
Countryresponsibility
Coordinators,
shall take and promoting
1.
ในฐานะผู
ให
ร
ฐ
ั
สมาชิ
ก
ผลั
ด
กั
น
รั
บ
ผิ
ด
ชอบในภาพรวม
turnsacting
to take
in coordinating
the ประสานงานประเทศ
สําหรับการประสานงานและสงเสริ
มผลประโยชนของอาเซียนใน
turns to take overall interests
responsibility
in coordinating
and with
promoting
the Dialogue Partners,
of ASEAN
in its relations
the relevant
สําหรับการประสานงานและส
งเสริมมพัผลประโยชน
ของอาเซี
ยประเทศคู
นใน เจรจา องคการและสถาบัน
ความสั
น
ธ
ร
ะหว
า
งอาเซี
ย
นกั
บ
interests of ASEAN inregional
its relations
with
the
relevant
Dialogue
Partners,
and international organisations and institutions.
ความสัมพันธระหวางอาเซีระดั
ยนกับบภูมประเทศคู
เจรจาาองค
การและสถาบั
regional and international organisations and institutions.
ิภาคและระหว
งประเทศที
่เกี่ยวขอนง

ระดับภูมิภาคและระหว
2.
In relations with the external partners, the Country
2. างประเทศที
ในความสั่เกีม่ยพัวข
นธอกงับหุนสวนภายนอก นอกจากหนาที่อื่นแลว ใหผู
2.
In relations Coordinators
with the external
the Country
shall, interpartners,
alia:
2.
ในความสัมพันธกับหุนสวนภายนอก นอกจากหนาที่อื่นแลว ใหผู
Coordinators shall, inter alia:
ประสานงานประเทศ
ประสานงานประเทศ
(a)
represent ASEAN and enhance relations on the
basis
(a)
represent ASEAN andofenhance
basis
(ก) เปนผูแทนอาเซียน และเพิ่มพูนความสัมพันธ บนพื้นฐานของความ
mutual relations
respect on
andtheequality,
in conformity with
(ก) เปนผูแทนอาเซียน และเพิ่มพูนความสัมพันธ บนพื้นฐานของความ
31
of mutual respect and
equality,
in conformity with
ASEAN’s
principles;
เคารพซึ่งกันและกันและความเสมอภาค 31
โดยสอดคลองกับหลักการ
ASEAN’s principles;
เคารพซึ่งกันและกันและความเสมอภาค โดยสอดคลองกับหลักการ
(b)
co-chair relevant meetings between ASEAN and
ของอาเซียน
(b)
co-chair relevant meetings
between and
ASEAN and
ของอาเซียน
external partners;
external partners; and
(ข) เปนประธานรวมในการประชุมที่เกี่ยวของระหวางอาเซียนและหุนสวน
(ข) เปนinประธานรวมในการประชุมที่เกี่ยวของระหวางอาเซียนและหุนสวน
(c)
be supported by the relevant ASEAN Committees
ภายนอก และ
(c)
be supported by the relevant
ASEANand
Committees
in Organisations.
Third Countries
International
ภายนอก และ
Third Countries and International Organisations.
(ค) รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สามและ
(ค) รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สามและ
องคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
องคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ

ARTICLE 43
ARTICLE
43 COMMITTEES IN THIRD COUNTRIES
ASEAN
ASEAN COMMITTEES IN
THIRD
COUNTRIES ORGANISATIONS
AND
INTERNATIONAL
AND INTERNATIONAL ORGANISATIONS
ขอ 43
1.
ASEAN Committees in Third Countries may be established in
ข
อ
43
1.
ASEAN Committees
in Thirdcountries
Countriescomprising
may be established
คณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สามและองคการระหวางประเทศ
non-ASEAN
heads of indiplomatic missions of
คณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สามและองคการระหวางประเทศ
non-ASEAN countriesASEAN
comprising
headsStates.
of diplomatic
missions of may be established
Member
Similar Committees
1.
คณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สามอาจจัดตั้งขึ้นในประเทศที่มิใช
ASEAN Member States.
Similar
Committees
may be established
relating
to international
organisations.
Such Committees1.shall promote
คณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สามอาจจัดตั้งขึ้นในประเทศที่มิใช
relating to internationalASEAN’s
organisations.
Such
Committees
promote
interests
and
identity in shall
the host
countries and international
สมาชิกอาเซียน ประกอบดวยหัวหนาคณะผูแทนทางทูตของรัฐสมาชิก
ASEAN’s interests andorganisations.
identity in the host countries and international
สมาชิกอาเซียน ประกอบดวยหัวหนาคณะผูแทนทางทูตของรัฐสมาชิก
organisations.
อาเซียน คณะกรรมการในลักษณะเดียวกันอาจจัดตั้งขึ้นในสวนที่เกี่ยวของ
อาเซียthe
น คณะกรรมการในลักษณะเดียวกันอาจจัดตั้งขึ้นในสวนที่เกี่ยวของ
2.
The ASEAN Foreign Ministers Meeting shall determine
2.
The ASEAN Foreign
Ministers Meeting
shall determine the
กับองคการระหวางประเทศตางๆ คณะกรรมการ เชนวาตองสงเสริม
rules of procedure
of such Committees.
กับองคการระหวางประเทศตางๆ คณะกรรมการ เชนวาตองสงเสริม
rules of procedure of such Committees.

2.

ผลประโยชนและอัตลักษณของอาเซียนในประเทศเจาภาพและองคการ
ผลประโยชนและอัตลักษณของอาเซียนในประเทศเจาภาพและองคการ
ระหวางประเทศ
ระหวางประเทศ
2.
ใหที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนกําหนดกฎการดําเนินงานของ
ใหที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนกําหนดกฎการดําเนินงานของ
คณะกรรมการเชนวา
คณะกรรมการเชนวา
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ARTICLE 44
ขอ 44
STATUS OF EXTERNAL PARTIES
ARTICLE 44
ขอ 44
สถานภาพของภาคีภายนอก
STATUS OF EXTERNAL PARTIES
1.
In conducting ASEAN’s external relations, the ASEAN Foreign
1.สถานภาพของภาคี
ในการดํ า เนิภนายนอก
ความสั ม พั น ธ ภ ายนอกของอาเซี ย น ที่ ป ระชุ ม รั ฐ มนตรี
Ministers Meeting may confer on an external party the formal status of
1.
In conducting ASEAN’s external relations, the ASEAN Foreign
1.
ในการดํ า เนิ น ความสั มตพัานงประเทศอาเซี
ธ ภ ายนอกของอาเซี
ย น ที่ ป ระชุ ม รั ฐ มนตรี
Dialogue
Partner,
Sectoral
ย นอาจมอบสถานภาพอย
า งเป น ทางการให แ ก ภ าคี
Ministers Meeting may
confer on
an external
partyDialogue
the formalPartner,
status ofDevelopment Partner,
Special Observer, Guest, or other status that may be established
Dialogue Partner, Sectoral Dialogue Partner, Development Partner,
ต า งประเทศอาเซี ย นอาจมอบสถานภาพอย
า งเปเนจรจา
ทางการให
แ กเจรจาเฉพาะสาขา
ภ าคี
ภายนอกในฐานะประเทศคู
ประเทศคู
หุนสวนเพื่อ
henceforth.
Special Observer, Guest, or other status that may be established
ภายนอกในฐานะประเทศคู
เจรจา
ประเทศคู
เจรจาเฉพาะสาขา
henceforth.
การพั
ฒนา
ผูสังเกตการณ
พิเศษ ผูไดรหุับนเชิสญวนเพื
หรือ่อสถานภาพอื่นที่อาจจัดตั้ง
2.
External parties may be invited to ASEAN meetings or
cooperative activities without being conferred any formal status,
การพัinฒนา ผูสังเกตการณขึพ้นิเตศษ
อไปผูไดรับเชิญ หรือสถานภาพอื่นที่อาจจัดตั้ง
2.
External parties may be invited to ASEAN meetings or
accordance with the rules of procedure.
cooperative activities without being conferred any formal status, in
ขึ้นตอไป
2.
ภาคีภายนอกอาจไดรับการเชิญใหเขารวมการประชุมหรือกิจกรรมความ
accordance with the rules of procedure.
ARTICLE 45
2.
ภาคีภายนอกอาจไดรับการเชิ
ใหเขาตรอวงกํ
มการประชุ
หรือกิจกรรมความ
รวมมืญ
อโดยมิ
าหนดใหสมถานภาพอย
างเปนทางการใดๆ ตามกฎการ
RELATIONS WITH THE UNITED NATIONS SYSTEM AND
ARTICLE 45
OTHER INTERNATIONAL ORGANISATIONS AND INSTITUTIONS
รวมมือโดยมิตองกําหนดให
สถานภาพอย
างเปนทางการใดๆ ตามกฎการ
RELATIONS WITH THE UNITED NATIONS SYSTEM AND
ดําเนิ
นงาน
OTHER INTERNATIONAL ORGANISATIONS AND INSTITUTIONS
ดําเนินงาน
1.
ASEAN may seek an appropriate status with the United
Nations
system
as
well
as
with
other
sub-regional,
regional,
1.
ASEAN may seek an appropriate status with the United
ขอ 45
international organisations and institutions.
Nations system as well as with other sub-regional, regional,
ข
อ
45
ความสัมพันธกับระบบสหประชาชาติ
international organisations and institutions.
2.
The ASEAN Coordinating Council shall decide on the
ความสัมพันธกับระบบสหประชาชาติ
และองคการและสถาบันระหวางประเทศอื่น
of ASEAN
otherdecide
sub-regional,
2.
The ASEAN participation
Coordinating
Council inshall
on theregional, international
organisations and institutions.
และองค
นระหวางประเทศอื่เหมาะสมกั
่น
participation of ASEAN in other sub-regional, regional, international
1. การและสถาบั
อาเซียนอาจขอสถานภาพที
บระบบสหประชาชาติ รวมทั้งกับ
organisations and institutions.

1.

2.

อาเซียนอาจขอสถานภาพที
บระบบสหประชาชาติ
รวมทั
บ และระหวางประเทศอื่น
องค่เกหมาะสมกั
ารและสถาบั
นระดับอนุภูมิภาค ระดั
บภูม้งิภกัาค
องคการและสถาบั
อนุคภณะมนตรี
ูมิภาค ระดัปบระสานงานอาเซี
ภูมิภาค และระหว
างประเทศอื
2. นระดับให
ยนเป
นผูตัดสิน่นใจเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซี
นผูตัดกสิารและสถาบั
นใจเกี่ยวกับการมี
นรภวูมมิภาค ระดับภูมิภาค และ
ของอาเซียนเป
ยนในองค
นระดัสบวอนุ
ของอาเซียนในองคการและสถาบั
นระดับ่นอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค และ
ระหวางประเทศอื
ระหวางประเทศอื่น
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ARTICLE 46
ACCREDITATION OF NON-ASEAN MEMBER STATES TO ASEAN
ARTICLE 46
ACCREDITATION OF
NON-ASEAN
MEMBERStates
STATES
TO ASEAN
Non-ASEAN Member
and
relevant inter-governmental

ขอ 46
การรั
ผูแทนของรัฐที่มิใชสมาชิกอาเซียนประจําอาเซียน
ขอบ46
organisations may appoint and accredit Ambassadors to ASEAN. The
การรับผูแทนของรั
่มิใชกสอาเซี
มาชิยกนและองค
อาเซียนประจํ
าอาเซี
ยน
รัฐที่มิใฐชทีสมาชิ
การระหว
างประเทศในระดั
บรัฐบาลที่เกี่ยวของอาจ
Non-ASEAN Member
States
andMinisters
relevant
inter-governmental
ASEAN
Foreign
Meeting
shall decide on such accreditation.
organisations may appoint and accredit Ambassadors
to
ASEAN.
The
CHAPTER XIII
รัฐที่มิใชสมาชิกอาเซียนและองค
การระหว
างประเทศในระดั
ฐบาลที่เากีอาเซี
่ยวขอยงอาจ
แตงตั้งและส
งเอกอั
ครราชทูตเปนผูบแรัทนประจํ
น
ใหที่ประชุมรัฐมนตรี
ASEAN Foreign Ministers Meeting shall decide on such accreditation.
CHAPTER
XIII
เปนผูแทนประจํ
าอาเซี
ใหบทการรั
ี่ประชุบมผูรัแฐทนเช
มนตรีนวา
GENERAL AND FINAL PROVISIONS แตงตั้งและสงเอกอัครราชทู
ตาตงประเทศอาเซี
ยนเป
นผูตยัดนสินใจเกี่ยวกั
GENERAL AND FINAL PROVISIONS
ตางประเทศอาเซียนเปนผูตัดสินใจเกี่ยวกับการรับผูแทนเชนวา
หมวด 13
ARTICLE 47
SIGNATURE, RATIFICATION, DEPOSITORY AND ENTRY INTO
หมวด 13บทบัญญัติทั่วไปและบทบัญญัติสุดทาย
ARTICLE 47
FORCE
SIGNATURE, RATIFICATION, DEPOSITORY AND ENTRY INTO
บทบัญญัติทั่วไปและบทบัญญัติสุดทาขยอ 47
การลงนาม
FORCE
1.
This Charter shall be signed by all ASEAN Member States.
ขอ 47การใหสตั ยาบัน การเก็บรักษา และการมีผลใชบังคับ
1. สตั ยาบักฎบั
ตรนี้ตอบงได
รับการลงนามโดยรั
การลงนาม การให
น การเก็
รักษา
และการมีผลใชฐสมาชิ
บังคับกอาเซียนทั้งหมด
1.
This Charter shall
signedCharter
by all ASEAN
Member
States.
2. be This
shall be
subject
to ratification by all ASEAN
กฎบัตรนี้ตองได2.
รับการลงนามโดยรั
อาเซียตนทั
กฎบัตรนี้ตฐอสมาชิ
งไดรับกการสั
ยาบั้งหมด
นจากรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งหมดตาม
Member States in accordance with their respective internal1.procedures.
2.
This Charter shall be subject to ratification by all ASEAN
2.
กฎบัตรนี้ตองไดรับการสัตกระบวนการภายในของแต
ยาบันจากรัฐสมาชิกอาเซียลนทั
ะรัฐ้งหมดตาม
Member States in accordance
with their respective
internal procedures.
3.
Instruments
of ratification
shall be deposited with the
Secretary-General of ASEAN who shall promptly notify all Member
กระบวนการภายในของแต
3.
ใหลเะรั
ก็บฐรักษาสัตยาบันสารไวกับเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะแจงใหรัฐสมาชิก
3.
Instruments States
of ratification
shall be deposited with the
of each deposit.
Secretary-General of ASEAN who shall promptly notify all Member
3.
ใหเก็บรักษาสัตยาบันสารไว
กับเลขาธิการอาเซี
ยน ลซึะฉบั
่งจะแจ
งใหรัฐนสมาชิก
ทั้งหมดทราบถึ
งการมอบแต
บโดยพลั
States of each deposit.
4.
This Charter shall enter into force on the thirtieth day following
ทั้งหมดทราบถึง4.
การมอบแต
ละฉบั
กฎบั
ตรนีบ้จโดยพลั
ะมีผลใชนบังคับในวันที่สามสิบตอจากวันที่มีการสงมอบสัตยาบัน
the date of deposit of the tenth instrument of ratification with the
4.
This Charter shall enter
into
force
on
the
thirtieth
day
following
Secretary-General of ASEAN.
4.
กฎบัตรนี้จะมีผลใชบังคับสารฉบั
ในวันทีบ่สทีามสิ
ีการสงยมอบสั
่สิบบใหตแอกจากวั
เลขาธินทีก่มารอาเซี
น ตยาบัน
the date of deposit of the tenth instrument of ratification with the
Secretary-General of ASEAN.
สารฉบับที่สิบใหแกเลขาธิการอาเซียน
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ARTICLE 48
AMENDMENTS

ขอ 48
การแกไข
ARTICLE 48
ขอ 48
1. AMENDMENTS
Any Member State may propose amendments to the Charter.
1.
รัการแก
ฐสมาชิกไขใดๆ อาจเสนอขอแกไขกฎบัตร
1.
Any Member State
propose amendments
2. mayProposed
amendments to
to the
the Charter.
Charter shall be submitted
theกใดๆ อาจเสนอข
2.
อเสนอแก
1.
รัฐby
สมาชิ
อขแก
ไขกฎบัตไรขกฎบัตรตองยื่นโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียนโดยฉันทา
ASEAN Coordinating Council by consensus to the ASEAN Summit for
ตอที่ประชุมสุดปยอดอาเซี
ยนเพื่อยตันโดยฉั
ดสินใจนทา
2.
Proposed amendments
to the Charter shall be submitted by the
its decision.
2.
ขอเสนอแกไขกฎบัตรตองยืมติ
่นโดยคณะมนตรี
ระสานงานอาเซี
ASEAN Coordinating Council by consensus to the ASEAN Summit for
แกไ่อขกฎบั
รที่ไดตกลงกันโดยฉันทามติโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตอง
ที่ประชุมสุด3.ยอดอาเซีขยอนเพื
ตัดสินตใจ
its decision.
3.
Amendments to the Charter agreed to by consensus มติ
byตอthe
ASEAN Summit shall be ratified by all Member States in accordance
รับการสั
ตยาบัโดยที
นจากรั
ฐสมาชิ
กทั้งหมด ยตามข
3.
ขอแกไขกฎบัตรที่ไดตกลงกัได
นโดยฉั
นทามติ
่ประชุ
มสุดยอดอาเซี
นตองอ 47
3.
Amendments towith
theArticle
Charter
47. agreed to by consensus by the
ASEAN Summit shall be ratified by all Member States in accordance
ขอแกกไทัขใดๆ
ผลใช
บังคับในวันที่สามสิบตอจากวันที่มีการสงมอบ
ไดรับการสัตยาบัน4.จากรัฐสมาชิ
้งหมดจะมี
ตามข
อ 47
with Article 47.
4.
An amendment shall enter into force on the thirtieth day
ยาบันนทีสารฉบั
ทายตนอทีเลขาธิ
ขอแกwith
ไขใดๆ จะมีผลใชบังคัสับตในวั
่สามสิบบตสุอดจากวั
่มีการสกงารอาเซี
มอบ ยน
following the date of deposit of the last instrument of 4.
ratification

4.
An amendmenttheshall
enter into force
on the thirtieth day
Secretary-General
of ASEAN.
สัตยาบันสารฉบับสุดทายตอเลขาธิการอาเซียน
following the date of deposit of the last instrument of ratification with
the Secretary-General of ASEAN.
ขอ 49
ARTICLE 49
ขอ 49 อํานาจและหนาที่และกฎการดําเนินงาน
TERMS OF REFERENCE AND RULES OF PROCEDURE
ARTICLE 49
นอกจากจะกํ
หนดไวเปนอยาเนิ
างอืน่นงาน
ในกฎบัตรนี้ ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียน
อํานาจและหน
าที่แาละกฎการดํ
TERMS OF REFERENCE
AND RULES
OF for
PROCEDURE
Unless otherwise
provided
in this Charter, the ASEAN Coordinating
Council shall determine the terms of reference and rules
of procedure
านาจหน
นงานและตองทํ
นอกจากจะกํ
าหนดไวเปนอยกําหนดอํ
งอื่นในกฎบั
ตรนีา้ ทีให่และกฎการดํ
คณะมนตรีปาเนิ
ระสานงานอาเซี
ยนาใหแนใจวาอํานาจหนาที่และ
Unless otherwise provided
in ensure
this Charter,
the ASEAN Coordinating
and for
shall
their consistency.
กฎวาดาวเนิ
ยขัน้นงานและต
ตอนการดํอางทํ
เนิานให
งานมี
Council shall determine the terms of reference and rules of procedure
กําหนดอํานาจหนาที่และกฎการดํ
แนใคจววามสอดคล
าอํานาจหนอางกัที่แนละ
and shall ensure their consistency.
ARTICLE 50
กฎวาดวยขั้นตอนการดําเนินงานมีความสอดคลองกัน
REVIEW
ARTICLE 50
ขอ 50
REVIEW
This Charter
may be reviewed five years after its entry into force or as
การทบทวน
ขอ 50
otherwise determined by the ASEAN Summit.
This Charter may be reviewed five years after its entry into force or as
กฎบัตรนีการทบทวน
้อาจไดรับการทบทวนหาปหลังจากที่มีผลใชบังคับหรือตามที่ไดกําหนดไว
otherwise determined by the ASEAN Summit.

เปนอยาาปงอืห่นลัโดยที
มสุดบยอดอาเซี
น ่ไดกําหนดไว
กฎบัตรนี้อาจไดรับการทบทวนห
งจากที่ประชุ
่มีผลใช
ังคับหรือยตามที
เปนอยางอื่นโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน

35
35
146

147

ภาคผนวก ก

ARTICLE 51
ขอ 51
INTERPRETATION OF THE CHARTER
การตีความกฎบัตร
ARTICLE 51
ขอ 51
1.
Upon
the
request
of
any
Member
State,
the
interpretation
of
the
INTERPRETATION OF THE CHARTER
1. การตี
เมื่อครัวามกฎบั
ฐสมาชิกตใดๆ
ร รองขอ ใหสํานักงานเลขาธิการอาเซียนตีความกฎบัตร
Charter shall be undertaken by the ASEAN Secretariat in accordance
withofthe
of procedure
determined by
าเนินงานที
่กําหนดโดยคณะมนตรี
1.
Upon the request
anyrules
Member
State, the interpretation
of the
the ASEAN1. Coordinating
เมื่อรัฐสมาชิกใดๆ รองขอตามกฎการดํ
ใหสํานักงานเลขาธิ
การอาเซี
ยนตีความกฎบัตปรระสานงานอาเซียน
Council.by the ASEAN Secretariat in accordance
Charter shall be undertaken
ร ะงั บ ข อ พิ พ าทใดๆ
ที่ เ กิ ด จากการตี
with the rules of procedure determined by the ASEAN Coordinating
ตามกฎการดําเนิน2.งานที่กําให
หนดโดยคณะมนตรี
ประสานงานอาเซี
ยน ค วามกฎบั ต รเป น ไปตามตาม
2.
Any dispute arising from the interpretation of the Charter shall
Council.
ญญัติที่เกี่ยควขวามกฎบั
องในหมวด
8 น ไปตามตาม
2.
ให ร ะงั บ ข อ พิ พ าทใดๆ ทีบทบั
่ เ กิ ด จากการตี
ต รเป
be settled in accordance with the relevant provisions in Chapter
VIII.
2.
Any dispute arising from the interpretation of the Charter shall
หัวขอ8และชื่อที่ใชในกฎบัตรมีไวเพื่อวัตถุประสงคสําหรับการอางอิงเทานั้น
บทบัbe
ญญัติที่เกี่ย3.
วของในหมวด
3. with the
Headings
titles used
throughout
be settled in accordance
relevantand
provisions
in Chapter
VIII.the Charter shall only
for the purpose of reference.
3.
หัวขอและชื่อที่ใชในกฎบัตรมีไวเพื่อวัตถุประสงคสําหรับการอางอิงเทานั้น
3.
Headings and titles used throughout the Charter shall only be
ARTICLE 52
for the purpose of reference.
LEGAL CONTINUITY
ขอ 52
ARTICLE 52
ความตอเนื่องทางกฎหมาย
1. LEGAL
All CONTINUITY
treaties, conventions, agreements, concords, declarations,
ขอ 52
protocols and other ASEAN instruments which have been in effect
1.ความตสนธิ
ัญญา อนุสัญญา ความตกลง ขอตกลง ปฏิญญา พิธีสาร และตรา
before the entry
into forceconcords,
of this Charter
shall continue to be valid.
อเนื่อสงทางกฎหมาย
1.
All treaties, conventions,
agreements,
declarations,
protocols and other ASEAN instruments which have been in effect
สารอาเซียนอืขอ่นตกลง
ๆ ทั้งหมด
ซึ่งญา
มีผลใช
ังคับและตรา
แลวกอนการมีผลใชบังคับของกฎ
สนธิสof
ัญญา อนุสัญญา ความตกลง
ปฏิญ
พิธีบสาร
2. of this
In case
of shall
inconsistency
between
the rights and1.obligations
before the entry into force
Charter
continue to
be valid.
ASEAN Member States under such instruments and this Charter,
the ยนอื่นๆ ทั้งหมด ซึบั่งตมีรนี
้ ใหบมีผังคัลใช
สารอาเซี
ผลใช
บแลตอวไป
กอนการมีผลใชบังคับของกฎ
Charter shall
prevail.the rights and obligations of
2.
In case of inconsistency
between
ASEAN Member States under such instruments and this Charter, the
บัตรนี้ ใหมีผลใชต2.อไป ในกรณี ที่ เ กิ ด ความไม ส อดคล อ งกั น ระหว า งสิ ท ธิ แ ละพั น ธกรณี ข องรั ฐ
Charter shall prevail.
สมาชิกอาเซียนภายใตตราสารดังกลาวและกฎบัตรนี้ ใหถือ กฎบัตรเปน

2.

ในกรณี ที่ เ กิ ด ความไม ส อดคล อ งกั น ระหว า งสิ ท ธิ แ ละพั น ธกรณี ข องรั ฐ
สําคัญ งกลาวและกฎบัตรนี้ ใหถือ กฎบัตรเปน
สมาชิกอาเซียนภายใตตราสารดั
สําคัญ
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ARTICLE 53
ORIGINAL TEXT

ARTICLE 53
ORIGINAL TEXT

Theofsigned
originalin text
of this
Charter
in English
The signed original text
this Charter
English
shall
be deposited
with
the
Secretary-General
of
ASEAN,
who shall
with the Secretary-General of ASEAN, who shall provide a certified
copy
to
each
Member
State.
copy to each Member State.

ขอ 53 ตนฉบับ
ขอ 53 ตนฉบับ
ใหงเก็กฤษของกฎบั
บรักษาตนฉบัตบรนีภาษาอั
งกฤษของกฎบั
้ที่ลงนามแล
ใหเก็บรักษาตนฉบับภาษาอั
้ที่ลงนามแล
วแกเลขาธิตกรนีารอาเซี
ยน วแกเลขาธิการอาเซียน
shall be deposited
ซึ่งจะจั
ดทําสํแากเนาที
่ไดรับกการรั
บรองให
provide
ซึ่งจะจัa ดcertified
ทําสําเนาที่ไดรับการรั
บรองให
รัฐสมาชิ
แตละรั
ฐ แกรัฐสมาชิกแตละรัฐ

ขอ 54
ขอ 54
การจดทะเบี
การจดทะเบียนกฎบัตรอาเซี
ยน ยนกฎบัตรอาเซียน
ใหเยลขาธิ
การอาเซี
ตรอาเซี
ยนนี้กับสํานักเลขาธิการสหประชาชาติ
ใหเลขาธิการอาเซียนจดทะเบี
นกฎบั
ตรอาเซียยนจดทะเบี
นนี้กับสํายนันกฎบั
กเลขาธิ
การสหประชาชาติ
Charter
be registered by the
Secretary-General of ASEAN
This Charter shall be This
registered
byshall
the Secretary-General
of ASEAN
ตามข
อ 102 วรรค 1 ของกฎบัตรสหประชาชาติ
with
Secretariat
the United
pursuant to
Article
ตามข
อ 102102,
วรรค 1 ของกฎบั
ตรสหประชาชาติ
with the Secretariat of
thethe
United
Nations,of pursuant
to Nations,
Article 102,
ARTICLE 54
ARTICLE 54
REGISTRATION
OF THE ASEAN CHARTER
REGISTRATION OF THE ASEAN CHARTER

paragraph
of theNations.
Charter of the United Nations.
paragraph 1 of the Charter
of the 1United
ARTICLE 55
ASEAN ASSETS

ขอ 55
ขอ 55
สินทรัพยของอาเซียน สินทรัพยของอาเซียน
assets
and funds
of the
Organisation
in the name
The assets and funds The
of the
Organisation
shall
be vested
in the shall
namebe vested
ใหนบตรรดาสิ
นทรัพยแกละกองทุ
ตางๆ ขององคกยารระบุ
ใหบรรดาสินทรัพยและกองทุ
างๆ ขององค
ารระบุไวนในนามของอาเซี
น ไวในนามของอาเซียน
of ASEAN.
of ASEAN.
ARTICLE 55
ASEAN ASSETS
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ทํา ณ สิงคโปร วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2007 เปนภาษาอังกฤษฉบับเดียว
ทํา ณ สิงคโปร วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2007 เปนภาษาอังกฤษฉบับเดียว

สําหรับประเทศบรูไนดารุสซาลาม
สําหรับประเทศบรูไนดารุสซาลามลายมือชื่อ
่อ ล โบลเกียห มูอิซซัดดิน วัดเดาละห
ฮัลายมื
จญี ฮัอสชืซานั
ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียสมเด็
ห มูอจิซพระราชาธิ
ซัดดิน วัดบเดาละห
ดีแหงบรูไนดารุสซาลาม
สมเด็จพระราชาธิบดีแหงบรูไนดารุสซาลาม
สําหรับราชอาณาจักรกัมพูชา
สําหรับราชอาณาจักรกัมพูชา ลายมือชื่อ
ลายมือชืสมเด็
่อ จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน
สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชนายกรั
ฮุน เซน
ฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี
สําหรับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สําหรับสาธารณรัฐอินโดนีเซียลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ ดร. ซูซโิ ล บัมบัง ยูโดโยโน
ดร. ซูซโิ ล บัมบัง ยูโดโยโน ประธานาธิบดี
ประธานาธิบดี
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หรับบสาธารณรั
สาธารณรัฐฐประชาธิ
ประชาธิปปไตยประชาชนลาว
ไตยประชาชนลาว
สํสําาหรั
ลายมืออชืชื่อ่อ
ลายมื
บับัววสอน
สอนบุบุบบผาวั
ผาวันน
นายกรั
นายกรัฐฐมนตรี
มนตรี
สํสําาหรัหรับบมาเลเซี
มาเลเซียย
ลายมื
ลายมืออชืชือ่ อ่
ดาโต
ดาโตะะซรี
ซรีอัอับบดุดุลลลาห
ลาหอาหมั
อาหมัดดบาดาวี
บาดาวี
นายกรั
นายกรัฐฐมนตรี
มนตรี
สํสําาหรัหรับบสหภาพพม
สหภาพพมาา
ลายมื
ลายมืออชืชื่อ่อ
พลโท
พลโทเต็เต็งงเสเสงง
นายกรั
นายกรัฐฐมนตรี
มนตรี
สํสําาหรัหรับบสาธารณรั
สาธารณรับบฟฟลลิปิปปปนนสส
ลายมื
ลายมืออชืชื่อ่อ
กลอเรี
กลอเรียยมาคาปากั
มาคาปากัลลอาร
อารโรโย
โรโย
ประธานาธิ
ประธานาธิบบดีดี
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สําสํหรั
าหรับสาธารณรั
บสาธารณรัฐสิฐงสิคโปร
งคโปร
ลายมื
ลายมือชือ่อชื่อ
ลีลีเซีเซียนยนลุงลุง
นายกรั
นายกรัฐมนตรี
ฐมนตรี
สําสํหรั
าหรับราชอาณาจั
บราชอาณาจักรไทย
กรไทย
ลายมื
ลายมือชือ่อชื่อ
พลเอกสุ
พลเอกสุรยุรทยุทธ ธจุลจุานนท
ลานนท(เกษี
(เกษียณ)
ยณ)
นายกรั
นายกรัฐมนตรี
ฐมนตรี
สําสํหรั
าหรับสาธารณรั
บสาธารณรัฐสัฐงสัคมเวี
งคมเวียดนาม
ยดนาม
ลายมื
ลายมือชือ่อชื่อ
เหวี
เหวียนยนเติเตินนซุงซุง
นายกรั
นายกรัฐมนตรี
ฐมนตรี
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ANNEX 1

I.
1.

2.

3.
4.
5.

ANNEX 1

ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 1
องคกรระดับรัฐมนตรีอาเซี
องค
ยนเฉพาะสาขา
กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา
ASEAN SECTORAL MINISTERIAL
ASEAN SECTORAL
BODIESMINISTERIAL BODIES
I. ประชาคมการเมืองและความมั
I. ประชาคมการเมื
่นคงอาเซียอนงและความมั่นคงอาเซียน
ASEAN POLITICAL-SECURITY
I.
ASEAN POLITICAL-SECURITY
COMMUNITY
COMMUNITY
1. ที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซี
1. ที่ประชุมยรันฐมนตรีตางประเทศอาเซียน
•
ที
ป
่
ระชุ
ม
เจ
า
หน
าที่อ•าวุโสอาเซี
ที่ปยระชุ
น มเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน
ASEAN Foreign
1. Ministers
ASEAN
Meeting
Foreign
(AMM)
Ministers Meeting (AMM)
•
ASEAN Senior •OfficialsASEAN
MeetingSenior
(ASEAN
Officials
SOM)Meeting (ASEAN SOM)
• คณะกรรมการประจํ•าอาเซียคณะกรรมการประจํ
น
าอาเซียน
•
ASEAN Standing
• Committee
ASEAN
(ASC)
Standing Committee (ASC)
• เจาหนาที่อาวุโสอาเซี•ยนดาเจ
นการวางแผนการพั
าหนาที่อาวุโสอาเซีฒยนา
นดานการวางแผนการพัฒนา
•
Senior Officials• Meeting
Senior
on Officials
Development
Meeting
Planning
on Development Planning
2. คณะกรรมการเขตปลอดอาวุ
2. คณะกรรมการเขตปลอดอาวุ
ธนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชีธยนิตะวั
วเคลี
นออก
ยรในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
(SOMDP)
(SOMDP)
เฉียงใต
เฉียงใต
Commission on
2. the Southeast
Commission
Asia
onNuclear
the Southeast
Weapon-Free
Asia Nuclear Weapon-Free
• คณะกรรมการบริ ห ารงานเขตปลอดอาวุ
• คณะกรรมการบริ
ธ นิหวารงานเขตปลอดอาวุ
เคลี ย ร ใ นภู มิ ภ าค ธ นิ ว เคลี ย ร ใ นภู มิ ภ าค
Zone (SEANWFZ Commission)
Zone (SEANWFZ Commission)
•
Executive Committee
•
ofExecutive
the SEANWFZ
Committee
Commission
of the SEANWFZ Commission
เอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียตะวันออกเฉียงใต
3. ที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซี
3. ที่ประชุ
ยน มรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
ASEAN Defence
3. Ministers
ASEAN
Meeting
Defence
(ADMM)
Ministers Meeting (ADMM)
โสกลาโหมอาเซี
ที่ประชุมเจายหน
น าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน
•
ASEAN Defence
• SeniorASEAN
Officials
Defence
MeetingSenior
(ADSOM)
Officials Meeting (ADSOM) • ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุ•
4. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซี4.ยนดทีานกฎหมาย
่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานกฎหมาย
ASEAN Law Ministers
4.
ASEAN
MeetingLaw
(ALAWMM)
Ministers Meeting (ALAWMM)
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุ•โสอาเซี
ที่ปยระชุ
นดมาเจ
นกฎหมาย
าหนาที่อาวุโสอาเซียนดานกฎหมาย
•
ASEAN Senior •Law Officials
ASEAN
Meeting
Senior(ASLOM)
Law Officials Meeting (ASLOM)
5. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซี5.ยนดทีานอาชญากรรมข
่ประชุมรัฐมนตรีอาาเซี
มชาติ
ยนดานอาชญากรรมขามชาติ
ASEAN Ministerial
5.
ASEAN
Meeting Ministerial
on Transnational
Meeting Crime
on Transnational Crime
•
ที
ป
่
ระชุ
ม
เจ
า
หน
า
ที
อ
่
าวุ
•
โ
สว
า
ที
ด
ป
่
ว
ระชุ
ยเอาชญากรรมข
ม
เจ
า
หน
า
ที
อ
่
าวุ
ามชาติ
โสวาดวยเอาชญากรรมขามชาติ
(AMMTC)
(AMMTC)
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุ•โสวาทีด่ปวระชุ
ยเรื่อมงยาเสพติ
เจาหนาทีด่อาวุโสวาดวยเรื่องยาเสพติด
•
Senior Officials
• Meeting
Senioron Officials
Transnational
MeetingCrime
on Transnational Crime
(SOMTC)
(SOMTC)
• ที่ประชุมผูอํานวยการ •กรมการตรวจคนเข
ที่ประชุมผูอํานวยการ
าเมือง และหั
กรมการตรวจคนเข
วหนากอง าเมือง และหัวหนากอง
•
ASEAN Senior •OfficialsASEAN
on Drugs
Senior
Matters
Officials
(ASOD)
on Drugs Matters (ASOD)
การกงสุล ของกระทรวงตางประเทศ
การกงสุล ของกระทรวงตางประเทศ
•
Directors-General
• of Directors-General
Immigration Departments
of Immigration
and
Departments and
Heads of Consular Affairs
HeadsDivisions
of Consular
of Ministries
Affairs Divisions
of
of Ministries of
Foreign Affairs MeetingForeign
(DGICM)
Affairs Meeting (DGICM)

41
158

41
159

ภาคผนวก ก

6.

II.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

6. Forum
ASEAN
ASEAN Regional
(ARF)Regional Forum (ARF)
ที่ประชุ
ยนวาดอวงและความมั
ยความรวมมื่นอคง
ดานการเมืองและความมั่นคง
6. ที่ประชุมอาเซียนวาดว6.ยความร
วมมืมออาเซี
ดานการเมื
•
ASEAN
•
ASEAN Regional Forum
SeniorRegional
Officials Forum
MeetingSenior
(ARF Officials Meeting (ARF
SOM)
ในภูมิภาคเอเชีย- แปซิฟก ในภูมิภาคเอเชีย- แปซิฟก
SOM)

ระชุมเจาวหน
โสวาดอวงและ
ยความรวมมือดานการเมืองและ
•ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสว•ที
าด่ปวยความร
มมืาอทีด่อาาวุ
นการเมื
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียความมั
-แปซิฟ่นกคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
II.
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
ASEAN ECONOMIC
COMMUNITY
II. ยประชาคมเศรษฐกิ
จอาเซียน
II. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี
น
1. Ministers
ASEANMeeting
Economic
Ministers Meeting (AEM)
ASEAN Economic
(AEM)
1. จอาเซี
ที่ประชุ
1. ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิ
ยนมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
•
High Level
Task Force
on ASEAN Economic
•
High Level Task
Force
on ASEAN
Economic
Integration
(HLTF-EI)
Integration (HLTF-EI)
คณะทํวมกลุ
างานระดั
บสูงวาดวจยการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
• คณะทํางานระดับสูงวา•ดวยการร
มทางเศรษฐกิ
• Officials
Senior
Economic
Officials Meeting (SEOM)
•
Senior Economic
Meeting
(SEOM)
่ประชุมเจจาอาเซี
หนาทียน่อาวุโสดานเศรษฐกิจอาเซียน
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโ•สดาทีนเศรษฐกิ
2. Area
ASEAN
Free
Trade Area (AFTA) Council
ASEAN Free Trade
(AFTA)
Council
2. าเสรีคณะกรรมการเขตการค
าเสรีอาเซียน
2. คณะกรรมการเขตการค
อาเซียน
3.
ASEAN
Investment
Area
(AIA)
Council
ASEAN Investment Area (AIA) Council
3. คณะกรรมาธิ
3. คณะกรรมาธิการเขตการลงทุ
นอาเซียน การเขตการลงทุนอาเซียน
4. Ministers
ASEAN
Finance
Ministers Meeting (AFMM)
ASEAN Finance
Meeting
(AFMM)
4. ที่ปงอาเซี
ระชุมยรันฐมนตรีดานการคลังอาเซียน
4. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานการคลั
• and Central
ASEAN Bank
Finance
and Central
•
ASEAN Finance
Deputies
MeetingBank Deputies Meeting
(AFDM)
(AFDM)
ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสธนาคารกลางและกระทรวงการคลั
ง
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโ•สธนาคารกลางและกระทรวงการคลั
ง
อาเซียน
อาเซียน
•
ASEANof Director-General
of Customs Meeting
•
ASEAN Director-General
Customs Meeting
• ทีย่ปนระชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน
• ที่ประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซี
(Customs DG)
(Customs DG)
5. ที่ประชุมรัฐามนตรี
ดายนการเกษตรและป
าไมอาเซียน
5. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานการเกษตรและป
ไมอาเซี
น
5.
ASEANonMinisters
Meeting
Agriculture and Forestry
ASEAN Ministers
Meeting
Agriculture
and on
Forestry
(AMAF)
ที่ปฐระชุ
มเจดาาหน
าที่อาวุโสของรัฐามนตรี
(AMAF)
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโ•สของรั
มนตรี
นการเกษตรและป
ไม ดานการเกษตรและปาไม
Senior
Officials
Meeting
of the
•
Senior Officials• Meeting
of the
ASEAN
Ministers
on ASEAN Ministers on
อาเซียน
อาเซียน
and Forestry (SOM-AMAF)
Agriculture and ForestryAgriculture
(SOM-AMAF)
•
ASEAN
Senior
Officials
on
Forestry
(ASOF)
•
ASEAN Senior Officials on Forestry (ASOF)
าหน
• เจาหนาที่อาวุโ สดานป•าไมอเจาเซี
ยนาที่อาวุโ สดานปาไมอาเซียน
6. on Energy
ASEANMeeting
Ministers
on Energy Meeting (AMEM)
ASEAN Ministers
(AMEM)
6. งงานอาเซี
ที่ประชุมยรันฐมนตรีดานพลังงานอาเซียน
6. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานพลั
Officials
Meeting on Energy (SOME)
•
Senior Officials •MeetingSenior
on Energy
(SOME)
่ประชุงงาน
มเจาหนาที่อาวุโสดานพลังงาน
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโ•สดาทีนพลั
42
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7.
8.

9.

10.
11.

12.

7.
ASEAN Ministerial Meeting on Minerals (AMMin)
7. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานแรธาตุอาเซียน
ASEAN Ministerial •Meeting
on Minerals
ASEAN
Senior (AMMin)
Officials Meeting on Minerals (ASOMM)
7. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานแรธาตุอาเซียน
•
ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals (ASOMM)
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานแรธาตุอาเซียน
8.
ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานแรธาตุอาเซียน
8. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ASEAN Ministerial(AMMST)
Meeting on Science and Technology
ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(AMMST)
•
Committee on Science and Technology (COST) 8.
• คณะกรรมการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาเซียน
•
Committee on Science and Technology (COST)
•
คณะกรรมการด
า
นวิ
ทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาเซียน
9.
ASEAN Telecommunications and Information Technology
9. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานโทรคมนาคมและสารสนเทศอาเซียน
ASEAN Telecommunications
and
Information
Technology
Ministers Meeting (TELMIN)
9. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานโทรคมนาคมและสารสนเทศอาเซียน
Ministers Meeting (TELMIN)
•
Telecommunications and Information Technology
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานโทรคมนาคมและสารสนเทศอาเซียน
•
TelecommunicationsSenior
andOfficials
Information
Meeting Technology
(TELSOM)
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานโทรคมนาคมและสารสนเทศอาเซียน
Senior Officials
(TELSOM)
• คณะกรรมการผูตรวจดานโทรคมนาคมอาเซียน
• Meeting
ASEAN
Telecommunication Regulators’ Council
• คณะกรรมการผูตรวจดานโทรคมนาคมอาเซียน
•
ASEAN Telecommunication
Regulators’ Council
(ATRC)
10. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานการขนสงอาเซียน
(ATRC)
10. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานการขนสงอาเซียน
10.
ASEAN Transport Ministers Meeting (ATM)
• การประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานการขนสง
ASEAN Transport Ministers
Meeting
(ATM)Officials Meeting (STOM)
•
Senior
Transport
•
การประชุ
ม
เจ
า
หน
าที่อาวุโสอาเซียนดานการขนสง
•
Senior Transport Officials Meeting (STOM)
11. การประชุมรัฐมนตรีดานการทองเที่ยวอาเซียน
11.
Meeting of the ASEAN Tourism Ministers (M-ATM)
11. การประชุมรัฐมนตรีดานการทองเที่ยวอาเซียน
Meeting of the ASEAN
Tourism
Ministers
(M-ATM)
• การประชุมองคการการทองเที่ยวแหงชาติอาเซียน
•
Meeting
of the ASEAN
National Tourism Organisations
• การประชุมองคการการทองเที่ยวแหงชาติอาเซียน
•
Meeting of the ASEAN
National
Tourism Organisations
(ASEAN
NTOs)
12. ความรวมมือเพื่อการพัฒนาอาเซียน-ลุมแมน้ําโขง
(ASEAN NTOs)
12.
ความร
ว
มมื
อ
เพื
อ
่
การพั
ฒนาอาเซียน-ลุมแมน้ําโขง
12.
ASEAN Mekong Basin Development Cooperation (AMBDC)
• คณะกรรมการเตรียมการประชุมความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ASEAN Mekong Basin
Development
Cooperation
•
ASEAN Mekong
Basin(AMBDC)
Development Cooperation• คณะกรรมการเตรียมการประชุมความรวมมือเพื่อการพัฒนา
•
ASEAN Mekong Steering
Basin Development
Cooperation
Committee (AMBDC
SC)
อาเซียน-ลุมแมน้ําโขง
Steering Committee
(AMBDC
•
High
LevelSC)
Finance Committee (HLFC)
อาเซียน-ลุมแมน้ําโขง
•
High Level Finance Committee (HLFC)
• คณะกรรมการระดับสูงการคลัง
• คณะกรรมการระดับสูงการคลัง
13.
ASEAN Centre for Energy
13. ศูนยพลังงานอาเซียน
13.
ASEAN Centre
14. for Energy
ASEAN-Japan Centre in Tokyo
13.
ศู
น
ย
พ
ลั
ง
งานอาเซี
ยน
14.
ASEAN-Japan Centre in Tokyo

14. ศูนยอาเซียน-ญี่ปุน ณ กรุงโตเกียว
14. ศูนยอาเซียน-ญี่ปุน ณ กรุงโตเกียว
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III.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

164

III.
ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY
ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY

III. ประชาคม สังคม-วัฒนธรรมอาเซียน
III. ประชาคม สังคม-วัฒนธรรมอาเซียน
1. ที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน
1.
ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI)
1.
ที
ป
่
ระชุ
ม
รั
ฐ
มนตรี
ส
ารนิ
เทศอาเซียน
ASEAN Ministers Responsible
for
Information
(AMRI)
•
Senior Officials Meeting Responsible for Information
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียน
•
Senior Officials Meeting
Responsible
for
Information
(SOMRI)
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียน
(SOMRI)
2. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กํากับดูแลงานดานวัฒนธรรมและศิลปะ
2.
ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts (AMCA)
2. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กํากับดูแลงานดานวัฒนธรรมและศิลปะ
ASEAN Ministers Responsible
for Officials
Culture Meeting
and Artsfor
(AMCA)
•
Senior
Culture and Arts (SOMCA)
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนที่กํากับดูแลงานดานวัฒนธรรม
•
Senior Officials Meeting for Culture and Arts (SOMCA)
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนที่กํากับดูแลงานดานวัฒนธรรม
และศิลปะ
3.
ASEAN Education Ministers Meeting (ASED)
และศิลปะ
ASEAN Education Ministers
Meeting
(ASED)
•
Senior
Officials
Meeting on Education (SOM-ED)
3. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการศึกษา
•
Senior Officials Meeting on Education (SOM-ED)
3. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการศึกษา
4.
ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษา
ASEAN Ministerial (AMMDM)
Meeting on Disaster Management
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษา
(AMMDM)
•
ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM)
4. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานภัยพิบัติอาเซียน
•
ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM)
4. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานภัยพิบัติอาเซียน
• คณะกรรมการดานภัยพิบัติอาเซียน
5.
ASEAN Ministerial Meeting on the Environment (AMME)
• คณะกรรมการดานภัยพิบัติอาเซียน
ASEAN Ministerial Meeting
on the Environment
(AMME)
•
ASEAN
Senior Officials
on the Environment (ASOEN)
5. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสิ่งแวดลอม
•
ASEAN Senior Officials on the Environment (ASOEN)
5. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสิ่งแวดลอม
6.
Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on
• เจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานสิ่งแวดลอม
Conference of the Transboundary
Parties to the ASEAN
Agreement
Haze Pollution
(COP)on
• เจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานสิ่งแวดลอม
Transboundary Haze• Pollution
(COP)
Committee (COM) under the COP to the ASEAN
6. สมัชชารัฐภาคีตอความตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษหมอกควันขามแดน
•
Committee (COM)
under
COP to the
ASEAN
6. สมัชชารัฐภาคีตอความตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษหมอกควันขามแดน
Agreement
on the
Transboundary
Haze
Pollution
Agreement on Transboundary Haze Pollution
• คณะกรรมการของสมัชชารัฐภาคีตอความตกลงอาเซียนเรือ่ งมลพิษ
• คณะกรรมการของสมัชชารัฐภาคีตอความตกลงอาเซียนเรือ่ งมลพิษ
7.
ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM)
ASEAN Health Ministers
Meeting
หมอกควันขามแดน
•
Senior(AHMM)
Officials Meeting on Health Development หมอกควันขามแดน
•
Senior Officials Meeting
on
Health
Development
(SOMHD)
7. ที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน
(SOMHD)
7. ที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการพัฒนาสาธารณสุข
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการพัฒนาสาธารณสุข
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8.

9.

10.

11.
12.

8.

ที่ประชุมรัฐมนตรีดานแรงงานอาเซียน

ที่ปโระชุ
รัฐมนตรีดานแรงงานอาเซี
ยน
ASEAN Labour Ministers Meeting (ALMM)
• ที่ประชุมเจาหน8.าที่อาวุ
สดามนแรงงานอาเซี
ยน
8. Labour
ASEAN
Labour
Ministers
•
Senior
Officials
Meeting
(SLOM)Meeting (ALMM)
• ทีบ่ปัระชุ
มเจาหนญาญาอาเซี
ที่อาวุโสดยานเกี
นแรงงานอาเซี
• คณะกรรมการการปฏิ
ติ ต ามปฏิ
่ ย วกั บ การยน
•
Senior
Labour
Officials Meeting
•
ASEAN Committee
on the
Implementation
of (SLOM)
the
ั ติ ต ามปฏิ
ธิของแรงงานโยกยายถิ่นบฐานอาเซี
ยนญ ญาอาเซี ย นเกี่ ย วกั บ การ
ASEAN Declaration
on the Protection
andon
Promotion
of
•
ASEAN
Committee
the Implementation
of the คุมครองและสงเสริ•มสิทคณะกรรมการการปฏิ
the Rights of Migrant
Workers
คุมาครองและส
งเสริมสิทธิของแรงงานโยกย
ASEAN
Declaration on the Protection and Promotion
9. of ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด
นการพัฒนาชนบทและการขจั
ดความายถิ่นฐานอาเซียน
the Rights of Migrant Workers
9.
ที
่
ป
ระชุ
ม
รั
ฐ
มนตรี
อ
าเซี
ย
นด
า
นการพั
ฒ
นาชนบทและการขจัดความ
ยากจน
ASEAN Ministers on Rural Development and Poverty
Eradication9.(AMRDPE)
ASEAN Ministers on Rural Development and Poverty• ที่ป ระชุมเจาหนาที่อยากจน
าวุโสอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและการ
Eradication
•
Senior Officials
Meeting(AMRDPE)
on Rural Development and
•
ขจัดความยากจน ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและการ
Poverty Eradication
(SOMRDPE)
•
Senior
Officials Meeting on Rural Development and
ดความยากจน
10. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดขจัานสวั
สดิการสังคมและการพัฒนา
Poverty Eradication (SOMRDPE)
ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and
10.
ที
ป
่
ระชุ
ม
รั
ฐมนตรี
าเซียสนด
นสวังสคมและการ
ดิการสังคมและการพัฒนา
• ที่ประชุมเจาหนาที่อ าวุโสอาเซี
ยนดาอนสวั
ดิกาารสั
Development
10.(AMMSWD)
ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and
• ที่ประชุมเจาหนาที่อ าวุโสอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการ
พัฒนา
Development
•
Senior Officials
Meeting(AMMSWD)
on Social Welfare and
พั
ฒ
นา
Development
• (SOMSWD)
Senior Officials Meeting on Social Welfare 11.
and ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานเยาวชน
Development (SOMSWD)
ที่ปโระชุ
มรัฐยมนตรี
อาเซียนดานเยาวชน
• ที่ประชุมเจาหน11.าที่อาวุ
สอาเซี
นดานเยาวชน
ASEAN Ministerial Meeting on Youth (AMMY)
าที่อาวุโสอาเซี
12. กรอบการประชุมอาเซี•ยนวทีา่ปดระชุ
วยเรืม่อเจงขาาหน
ราชการพลเรื
อน ยนดานเยาวชน
11.Officials
ASEAN
Ministerial
Meeting
•
Senior
Meeting
on Youth
(SOMY)on Youth (AMMY)
กรอบการประชุมอาเซียนววาภาพ
ดวยเรื่องขาราชการพลเรือน
•
Senior Officials Meeting on Youth (SOMY)
13. ศูนยอาเซียนวาด12.
วยความความหลากหลายทางชี
ASEAN Conference on Civil Service Matters (ACCSM)
13. ศูนยอาเซียนวาดวยความความหลากหลายทางชีวภาพ
12.
ASEAN Conference on Civil Service Matters (ACCSM) 14. ศูนยประสานงาน การจัดการสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติ
ศูนยนปดิระสานงาน
13.
ASEAN Biodiversity Centre
15. ศูนยประชาสัมพัน14.
ธดานแผ
นไหวอาเซียการจั
น ดการสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติ
14.
ASEAN Coordinating
for Centre
Humanitarian
13.
ASEANCentre
Biodiversity
15.
ศู
น
ย
ป
ระชาสั
ม
พั
น
ธ
ดานแผนดินไหวอาเซียน
16. ศูนยพยากรณอากาศอาเซียน
Assistance in
Management
(AHA Centre)
14.Disaster
ASEAN
Coordinating
Centre for Humanitarian
16. ศูนยพยากรณอากาศอาเซียน
15.
ASEAN Earthquakes
Information
Assistance
in Centre
Disaster Management (AHA Centre) 17. เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน
17. เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน
16.
ASEAN Specialised
Meteorological
Centre
15.
ASEAN
Earthquakes
Information Centre
17.
ASEAN University
Network
16.
ASEAN (AUN)
Specialised Meteorological Centre
17.
ASEAN University Network (AUN)
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ANNEX 2

ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 2 องคภาวะที่มคี วามสัมพันธกับอาเซียน
ENTITIES ASSOCIATED WITH ASEAN
1. ่มคี รัวามสั
ฐสภามพันธกับอาเซียน
องคภาวะที
I.
PARLIAMENTARIANS
สมั
ช
ชารั
ฐ
สภาอาเซี
ยน
1.
รัฐสภา
ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)
I.
PARLIAMENTARIANS
2.
องคกรภาคธุรกิจ
สมัชชารัฐสภาอาเซียน
ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)
ที
ป
่
ระชุ
ม
สายการบิ
นอาเซียน
2.
องคกรภาคธุรกิจ
II.
BUSINESS ORGANISATIONS
ที่ประชุมสายการบินอาเซียน สมาคมสงเสริมสุขภาพประจําเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ASEAN Airlines Meeting
II.
BUSINESS ORGANISATIONS
สมาคมยานยนต
งอาเซียน
ASEAN Alliance of Health Supplement Association (AAHSA)
สมาคมสงเสริมสุขภาพประจําเอเชี
ยตะวันออกเฉีแยหงใต
ASEAN Airlines Meeting
ASEAN Automotive Federation (AAF)
สมาคมธนาคารอาเซี
ยน
สมาคมยานยนตแหงอาเซียน
ASEAN Alliance of Health Supplement Association (AAHSA)
ASEAN Bankers Association (ABA)*
สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน
ASEAN Automotive Federation (AAF)
ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) สมาคมธนาคารอาเซียน
ASEAN Bankers Association (ABA)*
สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ที่ประชุมทางดานธุรกิจของอาเซียน
ASEAN Business Forum (ABF)*
ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC)
ASEAN Chamber of Commerce and Industry (ASEAN-CCI)
าและอุตสาหกรรมอาเซียน
ที่ประชุมทางดานธุรกิจของอาเซีสภาหอการค
ยน
ASEAN Business Forum (ABF)*
ASEAN Chemical Industries Council
สภาผูประกอบการธุรกิจเคมีอาเซียน
ASEAN Chamber of Commerce and Industry (ASEAN-CCI)
ASEAN Federation of Textiles Industries (AFTEX) สภาหอการคาและอุตสาหกรรมอาเซียน
ASEAN Chemical Industries Council
สมาพั
สภาผูประกอบการธุรกิจเคมีอาเซี
ยน นธอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงอาเซียน
ASEAN Furniture Industries Council (AFIC)
ASEAN Federation of Textiles Industries (AFTEX)
ASEAN Insurance Council (AIC)
สมาพันธอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงสภาการอุ
อาเซียน ตสาหกรรมเฟอรนิเจอรอาเซียน
ASEAN Furniture Industries Council (AFIC)
ASEAN Intellectual Property Association (ASEAN IPA)
สภาการประกั
ASEAN Insurance Council (AIC)
สภาการอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรอาเซียน นภัยอาเซียน
ASEAN International Airports Association (AAA)
ASEAN Intellectual Property Association (ASEAN IPA)
สภาการประกันภัยอาเซียน สมาคมทรัพยสินทางปญญาอาเซียน
ASEAN Iron & Steel Industry Federation
ASEAN International Airports Association (AAA)
ASEAN Pharmaceutical Club
สมาคมท
สมาคมทรัพยสินทางปญญาอาเซี
ยน าอากาศยานระหวางประเทศแหงอาเซียน
ASEAN Iron & Steel Industry Federation
ASEAN Tourism Association (ASEANTA)
สมาพั
นธองุตอาเซี
สาหกรรมเหล็
กและแรเหล็ก
ASEAN Pharmaceutical Club
สมาคมทาอากาศยานระหวางประเทศแห
ยน
Federation
of ASEAN Economic Associations (FAEA)
ASEAN Tourism Association
(ASEANTA)
ชมรมเภสั
สมาพันธอุตสาหกรรมเหล็กและแร
เหล็ก ชแหงอาเซียน
Federation of ASEAN Economic Associations (FAEA)
สมาคมการท
องเที่ยวประจําอาเซียน
ชมรมเภสัชแหงอาเซียน
สมาคมการทองเที่ยวประจําอาเซีสมาพั
ยน นธแหงสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สมาพันธแหงสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ANNEX 2
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Federation of ASEAN Shippers’ Council
Federation of ASEAN Shippers’ Council
US-ASEAN Business Council
US-ASEAN Business Council

สมาพันธสภาผูส งสินคาทางเรือสมาพั
อาเซียนนธสภาผูส งสินคาทางเรืออาเซียน
สภาธุ
สภาธุรกิจระหวางสหรัฐ-อาเซียน รกิจระหวางสหรัฐ-อาเซียน
สถาบันวิชาการ
3.
สถาบันวิชาการ 3.
III.
THINK TANKS AND ACADEMIC INSTITUTIONS
เครือแขละนานาชาติ
ายสถาบันศึกรษายุ
ธศาสตรและนานาชาติ
III.
THINK TANKS AND ACADEMIC INSTITUTIONS
เครือขายสถาบันศึกษายุทธศาสตร
ะหวาทงประเทศของอาเซี
ยน ระหวางประเทศของอาเซียน
ASEAN-ISIS Network
ASEAN-ISIS Network
4.
องค
ก
รภาคประชาสั
ง
คม
4.
องคกรภาคประชาสังคม
สถาบัวินศการศึ
กษาดานวิทยาศาสตร
วิศวกรรมและเทคโนโลยี
แหงอาเซียน
สถาบั
น
การศึ
กษาดานวิทยาศาสตร
วกรรมและเทคโนโลยี
แหงอาเซี
ยน
IV.
ACCREDITED CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS
สถาบั
น
การศึ
ก
ษาด
า
นวิ
ศ
วกรรมและเทคโนโลยี
ข
องอาเซี
ย
น
IV.
ACCREDITED CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS
สถาบันการศึ(ASEAN
กษาดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีของอาเซียน
ASEAN Academics of Science, Engineering and Technology
สมาคมหแอหงปฏิ
บัตยิกนารทางวิทยาศาสตรแหงอาเซียน
ASEAN Academics of Science, Engineering and Technology (ASEAN
CASE)
สมาคมห
อ
งปฏิ
บัติการทางวิทยาศาสตร
งอาเซี
CASE)
สมาคมวางแผนและการเคหะแห
งอาเซียน
ASEAN Academy of Engineering and Technology (AAET)
สมาคมวางแผนและการเคหะแห
งอาเซียน
ASEAN Academy of Engineering and Technology (AAET)
ASEAN Association for Clinical Laboratory Sciences (AACLS)
สมาคมนั
ก
รั
ง
สี
ว
ท
ิ
ยาอาเซี
ย
น
ASEAN Association for Clinical Laboratory Sciences (AACLS)
ASEAN Association for Planning and Housing (AAPH)สมาคมนักรังสีวิทยาอาเซียน
ASEAN Association for Planning and Housing (AAPH)
ASEAN Association of Radiologists (AAR)
สมาพันธหมากรุกอาเซียน สมาพันธหมากรุกอาเซียน
ASEAN Association of Radiologists (AAR)
ASEAN Chess Confederation (ACC)
สมาพันธนายจางอาเซียน สมาพันธนายจางอาเซียน
ASEAN Chess Confederation (ACC)
ASEAN Confederation of Employers (ACE)
ASEAN Confederation of Employers (ACE)
สมาพันธองคกรสตรีอาเซียน สมาพันธองคกรสตรีอาเซียน
ASEAN Confederation of Women’s Organisation (ACWO)
ASEAN Confederation of Women’s Organisation (ACWO)
สมาพันธผูกอสรางอาเซียน สมาพันธผูกอสรางอาเซียน
ASEAN Constructors Federation (ACF)
ASEAN Constructors Federation (ACF)
ASEAN Cosmetics Association (ACA)
สมาคมผูผลิตเครื่องสําอางอาเซีสมาคมผู
ยน ผลิตเครื่องสําอางอาเซียน
ASEAN Cosmetics Association (ACA)
ASEAN Council for Japan Alumni (ASCOJA)
ASEAN Council for Japan Alumni (ASCOJA)
สภานิสิตเกาญี่ปุนแหงอาเซียนสภานิสิตเกาญี่ปุนแหงอาเซียน
ASEAN Council of Teachers (ACT)
สภาอาจารยแหงอาเซียน
ASEAN Council of Teachers (ACT)
ASEAN Federation for Psychiatric and Mental Health สภาอาจารย
(AFPMH) แหงอาเซียน
ASEAN Federation for Psychiatric and Mental Health (AFPMH)
สหพัตนแห
ธจงิตอาเซี
เวชศาสตร
ASEAN Federation of Accountants (AFA)
สหพันธจิตเวชศาสตรและสุขภาพจิ
ยน และสุขภาพจิตแหงอาเซียน
ASEAN Federation of Accountants (AFA)
ASEAN Federation of Electrical Engineering Contractors (AFEEC)
สหพันธนักบัญชีอาเซียน
ASEAN Federation of Electrical Engineering Contractors (AFEEC)
สหพันธนักบัญชีอาเซียน
ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO)
ผูรมับประเทศอาเซี
เหมาวิศวกรรมไฟฟ
ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO)
สหพันธผูรับเหมาวิศวกรรมไฟฟสหพั
าแหนงธกลุ
ยน าแหงกลุมประเทศอาเซียน
ASEAN Federation of Flying Clubs (AFFC)
ASEAN Federation of Flying Clubs (AFFC)
สหพัยนนธองคกรวิศวกรรมแหงอาเซียน
ASEAN Federation of Forwarders Associations (AFFA)
สหพันธองคกรวิศวกรรมแหงอาเซี
ASEAN Federation of Forwarders Associations (AFFA)
สหพันธสโมสรการบินแหงอาเซีสหพั
ยน นธสโมสรการบินแหงอาเซียน
สมาพั
มาคมผู
สมาพันธสมาคมผูรับจัดการขนส
งสินนคธาสอาเซี
ยน รับจัดการขนสงสินคาอาเซียน
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ASEAN Federation of Heart Foundation (AFHF)
สหพันธมูลนิธิโรคหัวใจแหงอาเซียน
ASEAN Federation of HeartASEAN
Foundation
(AFHF)
Federation
of Land Surveying and Geomatics
(ASEAN
สหพั
นธมูลนิธFLAG)
ิโรคหัวใจแหงอาเซีสหพั
ยน นธรางวัดและสํารวจที่ดินแหงอาเซียน
ASEAN Federation of LandASEAN
Surveying
and Geomatics
(ASEAN
FLAG)
Federation
of Mining
Association
(AFMA) สหพันธรางวัดและสํารวจที่ดินแห
งอาเซี
น
สหพั
นธสยมาคมเหมื
องแรแหงอาเซียน
ASEAN Federation of Mining
Association
(AFMA)
ASEAN
Fisheries
Federation (AFF)
สหพั
น
ธ
ส
มาคมเหมื
อ
งแร
แ
ห
ง
อาเซี
ย
น
สหพั
น
ธ
ก
ารประมงแห
งอาเซียน
ASEAN Fisheries Federation
(AFF)Football Federation (AFF)
ASEAN
สหพั
น
ธ
ก
ารประมงแห
ง
อาเซี
ย
น
สหพั
น
ธ
ฟ
ต
ุ
บอลอาเซี
ย
น
ASEAN Football FederationASEAN
(AFF) Forest Products Industry Club (AFPIC)
สหพั
น
ธ
ฟ
ต
ุ
บอลอาเซี
ย
น
สมาคมผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปาไมแหงอาเซียน
ASEAN Forest Products Industry
(AFPIC)
ASEANClub
Forestry
Students Association (AFSA)
สมาคมผลิAssociation
ตภัณฑอุตสาหกรรมปสมาคมนั
าไมแหงกอาเซี
ยน
ASEAN Forestry Students Association
(AFSA)
ASEAN Handicraft
Promotion and Development
ศึกษาวนศาสตร
แหงอาเซียน
ASEAN Handicraft Promotion
สมาคมนักศึกษาวนศาสตรแหงอาเซี
ย
น
(AHPADA)and Development Association
สมาคมสงเสริมและพัฒนาหัตถกรรมแหงอาเซียน
(AHPADA)
ASEAN Kite Council (AKC)
สมาคมสงเสริมและพัฒนาหัตถกรรมแห
งอาเซี
ยนยน
สภาวาวแห
งอาเซี
ASEAN Kite Council (AKC)ASEAN Law Association (ALA)
สภาว
า
วแห
ง
อาเซี
ย
น
สมาคมกฎหมายแหงอาเซียน
ASEAN Law Association (ALA)
ASEAN Law Students Association (ALSA)
สมาคมกฎหมายแห
ง
อาเซี
ย
น
สมาคมนักศึกษากฎหมายแหงอาเซียน
ASEAN Law Students Association
ASEAN (ALSA)
Music Industry Association (AMIA)
สมาคมนั
ก
ศึ
ก
ษากฎหมายแห
ง
อาเซี
ยน ตสาหกรรมดนตรีแหงอาเซียน
สมาคมอุ
ASEAN Music Industry Association
(AMIA)
ASEAN Neurosurgical
Society (ANS)
สมาคมอุ
ต
สาหกรรมดนตรี
แ
ห
ง
อาเซี
ยน ลยกรรมทางประสาทแหงอาเซียน
ASEAN Neurosurgical Society
(ANS)
ASEAN NGO Coalition on Ageing
สมาคมศั
ASEAN NGO Coalition on Ageing
สมาคมศัofลDrugs
ยกรรมทางประสาทแห
ง
อาเซี
ASEAN Non-Governmental Organizations for the Prevention
and
สมาพันธยอนงคกรเอกชนวาดวยผูสูงอายุแหงอาเซียน
ASEAN Non-Governmental Organizations
for the Prevention of Drugs and
Substance Abuse
สมาพันธองคกรเอกชนวาดวยผูองค
สูงอายุ
แหงอาเซี่อยการป
น องกันการใชยาเสพติดและสารเสพติดแหงอาเซียน
กรเอกชนเพื
Substance Abuse
ASEAN Oleochemical Manufacturers Group (AOMG)องคกรเอกชนเพื่อการปองกันการใชยาเสพติดและสารเสพติดแหงอาเซียน
กลุมผูผลิตน้ํามันแหงอาเซียน
ASEAN Oleochemical Manufacturers
Group (AOMG)
ASEAN Orthopaedic
Association (AOA)
กลุ
ม

ผู
ผ

ลิ
ต
น้
า
ํ
มั
น
แห
ง
อาเซี
ย
น
สมาคมศัลยกรรมกระดูกแหงอาเซียน
ASEAN Orthopaedic Association
ASEAN(AOA)
Paediatric Federation (APF)
สมาคมศั
ล
ยกรรมกระดู
ก
แห
ง
อาเซี
ยนนธกุมารแพทยแหงอาเซียน
สหพั
ASEAN Paediatric Federation
(APF)
ASEAN
Para Sports Federation (APSF)
สหพั
น
ธ
ก
ม
ุ
ารแพทย
แ
ห
ง
อาเซี
ย
น
ASEAN Para Sports Federation
(APSF)
สหพันธกีฬาคนพิการแหงอาเซียน
ASEAN Ports Association (APA)
สหพันธกีฬาคนพิการแหงอาเซียสมาคมท
น
ASEAN Ports Association (APA)
ASEAN Thalassaemia Society (ATS)
าเรืออาเซียน
ASEAN Thalassaemia Society
(ATS)
ASEAN
Valuers Association (AVA)
สมาคมทาเรืออาเซียน
สมาคมโรคธาลั
สซีเมีย
ASEAN Valuers Association
(AVA) Vegetable Oils Club (AVOC)
ASEAN
สมาคมโรคธาลัสซีเมีย
สมาคมผู
ป

ระเมิ
นราคาแหงอาเซียน
ASEAN Vegetable Oils Club
(AVOC)
Asian
Partnership for Development of Human Resources
inปRural
Asia
สมาคมผู
ระเมิ
น
ราคาแห
ง
อาเซี
ย
น
สมาคมผู
ผ

ลิ
ต
น้
า
ํ
มันพืชแหงอาเซียน
Asian Partnership for Development
of Human Resources in Rural Asia
(AsiaDHRRA)
สมาคมผู
ผ

ลิ
ต
น้
า
ํ
มั
น
พื
ช
แห
ง
อาเซี
ย
น
หุ
น

ส
ว
นเอเชี
ย
เพื
อ
่
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชนบทเอเชีย
(AsiaDHRRA)
Committee for ASEAN Youth Cooperation (CAYC)
หุ
น

ส
ว
นเอเชี
ย
เพื
อ
่
การพั
ฒ
นาทรั
พ
ยากรมนุ
ษ
ย
ใ
นชนบทเอเชี
Committee for ASEAN Youth
Cooperation
(CAYC)
คณะกรรมการความร
วมมือยดานเยาวชนอาเซียน
Federation of ASEAN Consulting Engineers (FACE)
วมมือดานเยาวชนอาเซี
ย
น
Federation of ASEAN Consulting
Engineers
(FACE)
Federation
of ASEAN
Public Relations Organizationsคณะกรรมการความร
(FAPRO)
สหพันธที่ปรึกษาดานวิศวกรแหงอาเซียน
Federation of ASEAN Public
RelationsofOrganizations
(FAPRO)Associations (FASA)
Federation
ASEAN Shipowners’
สหพันธที่ปรึกษาดานวิศวกรแหงสหพั
อาเซีนยธนองคกรประชาสัมพันธแหงอาเซียน
Federation of ASEAN Shipowners’
Medical Associations
Association of(FASA)
Southeast Asian Nations Committee
สหพันธอ(MASEAN)
งคกรประชาสัมพันธแหสหพั
งอาเซี
นธยสนมาคมเจาของเรืออาเซียน
Medical Association of Southeast Asian Nations Committee (MASEAN)
สหพันธสมาคมเจาของเรืออาเซียน

คณะกรรมการสมาคมแพทยแหงชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต
คณะกรรมการสมาคมแพทยแหงชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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สมาคมโรคไขขออักเสบแหงอาเซียน

สมาคมโรคไขขออักเสบแหงอาเซียน
Rheumatism Association of ASEAN (RAA)
Rheumatism Association ofSoutheast
ASEAN (RAA)
สถาบันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตวาดวยการศึกษาและชุมชน
Asia Regional Institute for Community and Education
สถาบันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตวาดวยการศึกษาและชุมชน
Southeast Asia Regional (SEARICE)
Institute for Community and Education
มูลนิธิโครงการแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาควาดวยเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
(SEARICE)
Southeast Asian Studies Regional Exchange Program
(SEASREP) ่ยนระดับภูมิภาควาดวยเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
มู
ล
นิ
ธ
โ
ิ
ครงการแลกเปลี
Southeast Asian Studies Foundation
Regional Exchange Program (SEASREP)
สมาพันธทหารผานศึกของประเทศอาเซียน
Foundation
สมาพันธทหารผานศึกของประเทศอาเซียน
Veterans Confederation of ASEAN Countries (VECONAC)
Veterans Confederation of ASEAN Countries (VECONAC)
5.
กลุมผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ในอาเซียน
5.
กลุมผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ในอาเซียน
V.
OTHER STAKEHOLDERS IN ASEAN
ที่ประชุมอธิบดีกรมตํารวจอาเซียน
V.
OTHER STAKEHOLDERS
IN ASEAN
ที่ประชุมอธิบดีกรมตํารวจอาเซียน
ASEANAPOL
ASEANAPOL
สหพันธสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานอาหารแหงอาเซียน
Federation of Institutes of Food Science and Technology in ASEAN
สหพันธสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานอาหารแหงอาเซียน
Federation of Institutes of (FIFSTA)
Food Science and Technology in ASEAN
ศูนยการพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(FIFSTA)
Southeast Asian Fisheries Development Centre (SEAFDEC)
ศูนยการพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
Southeast Asian Fisheries Development
Centre
(SEAFDEC)
Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism
คณะทํางานวาดวยกลไกสิทธิมนุษยชนแหงอาเซียน
Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism
คณะทํางานวาดวยกลไกสิทธิมนุษยชนแหงอาเซียน
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ANNEX 3
ANNEX 3

ANNEX 3
ANNEX 3

ASEAN FLAG
ASEAN FLAG

ASEAN FLAG
ASEAN FLAG

ภาคผนวก
ภาคผนวก33
ธงอาเซี
ธงอาเซียยนน

ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 3
ธงอาเซียน
ธงอาเซียน

ธงอาเซียสันแสดงถึ
งเสถียรภาพคคีสันและพลวั
ติภาพ ตความสามั
ตของอาเซียน
ธงอาเซี
ยยนแสดงถึ
งงเสถี
าพ
ยคยนคีนและพลวั
The ASEAN
Flag represents
stable,and
peaceful,
dynamic
The ASEAN Flag represents
a stable,
peaceful, aunited
dynamicunited and
ธงอาเซี
นแสดงถึ
เสถีสียยขรภาพ
รภาพ
ธงอาเซี
สันนติแติยกภภนแสดงถึ
าพําเงิความสามั
ความสามั
งเสถีขาว
ยรภาพ
คคีและเหลื
และพลวั
สันติอภงาพ
ตของอาเซี
ของอาเซี
ความสามั
คลัคีกแในธงชาติ
ละพลวัตของอาเซี
ยน
The ASEAN Flag ASEAN.
represents
a stable,
united
and dynamic
The ASEAN
Flagpeaceful,
represents
a --stable,
peaceful,
united
and
dynamic
องธง
ได
น้
น
แดง
ซึ
ง
่
แสดงถึ
ง
สี
ห
ของบรรดา
The
colours
of
the
Flag
blue,
red,
white
and
yellow
-สีสีขand
องธง
ไดไดแแกกน้น้ํา--ําเงิเงินนแดง
ขาว
และเหลื
อกองงน้ซึําซึเงิ่ง่งแสดงถึ
งขาว
สีสีหหลัลัและเหลื
กกในธงชาติ
ขซึของบรรดา
ASEAN. The colours of the Flag -- blue, red, white and yellow -ข
องธง
แดง
สี
ขาว
ข
องธง
และเหลื
ได
แ
น
แสดงถึ
แดง
ง
ในธงชาติ
อ
ง
ง
่
องบรรดา
แสดงถึ
ง
สี
ห
ลั
ก
ในธงชาติ
ข
องบรรดา
ASEAN. The colours
of
the
Flag
-blue,
red,
white
and
yellow
-ASEAN.
The
colours
of
the
Flag
-blue,
red,
white
yellow
thethe
main
colours
flags of
all the ASEAN Member
ประเทศสมาชิ
กอาเซียนทั้งหมด
represent the mainrepresent
colours of
flags
of all of
thethe
ASEAN
Member
ประเทศสมาชิ
กกอาเซี
represent the main
colours
of the
all theofASEAN
Member
represent
the flags
main ofcolours
the flags
of all the ASEAN
Member
ประเทศสมาชิ
อาเซียยนทั
นทั้ง้งหมด
หมด
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด
States.
States.
States.
States.
น้ําเงิน แสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ

แดง บงชี้ความกลาหาญและ

น้น้ําําเงิเงินน แสดงถึ
บบงงชีชี้ค้ความกล
าาหาญและ
Thepeace
blue and
represents
peace
stability.
Redand
depicts courage
and งงสัสันนติติภภาพและเสถี
แสดงถึ
าพและเสถี
น้ําาเงิวหน
น ยยารภาพ
แสดงถึ
รภาพขาว
งสันแดง
แดง
ติภาพและเสถี
วามกล
ยุทรภาพ
าหาญและ
The blue represents
stability.
Red and
depicts
courage
The blue represents
peace
and
stability.
Red
depicts
courage
and depicts
The blue
represents
peace
and
stability.
Red
courage
and ขาวความก
แสดงความบริ
ส
ธิ
์ หาญและ
เหลื
อแดง
ง เปนบสังญชี้คลัวามกล
กษณของความ
dynamism.
White
shows
purity
and
yellow
symbolises
prosperity.
ความก
า
วหน
า
แสดงความบริ
ส
ท
ุ
ธิ
์
เหลื
อ
ง
เป
น
สั
ญ
ลั
ก
ษณ
ข
องความ
dynamism. White shows purity and yellow symbolises prosperity.
ความกาวหนา ขาวเจริแสดงความบริ
เหลือแสดงความบริ
ง เปนสัญลักษณ
สุทขธิองความ
์ เหลือง เปนสัญลักษณของความ
dynamism. White shows
purity andWhite
yellowshows
symbolises
prosperity.
dynamism.
purity and
yellow symbolises prosperity.
ญความก
รุงเรืองาวหนสาุทธิ์ ขาว
เจริญรุงเรือง

เจริญรุงเรือง
เจริญรุงเรือง
The stalksthe
of padi
represent
the dream
of ASEAN's
The stalks of padi represent
dream
of ASEAN's
Founding
Fathers Founding Fathers
The stalks of padi for
represent
the
dream
of
ASEAN's
Founding
Fathers
The
stalks
of
padi
represent
the
dream
of
ASEAN's
Founding
Fathers
an ASEAN
comprisinginall
the countries
in Southeast Asia bound
for an ASEAN comprising
all the countries
Southeast
Asia bound
รวงข
าของบรรดาผู
วแสดงถึง ความใฝ
ฝนของบรรดาผู
กอตั้ง่ปอาเซี
ยนใหวมยอี าเซียนที่ประกอบดวย
รวงข
าunity
ฝฝนนรวงข
กกองอตัความใฝ
มมอี อี าเซี
for an ASEAN comprising
all
the countries
in Southeast
Asia
bound
for an
comprising
all theThe
countries
in Southeast
bound
together
in ASEAN
friendship
circle
the
of งงความใฝ
รวงขAsia
าวแสดงถึ
วแสดงถึ
ความใฝ
ของบรรดาผู
าวแสดงถึ
ตั้ง้งอาเซี
อาเซียยยฝนให
นให
นของบรรดาผู
าเซียยนที
นที
ก่ปอระกอบด
ระกอบด
ตั้งผูอาเซี
าเซีมยิตนที
่ประกอบดวย
together in friendship
and solidarity.
The and
circlesolidarity.
represents
the
unityrepresents
of
บรรดาประเทศทั
ง
้
หมดในเอเชี
ตะวั
น
ออกเฉี
ย
งใต
กพันยกัวนให
นยอยมาอี งมี
รภาพและ
together in friendship
and
solidarity.
The circle
together
in friendship
andrepresents
solidarity. the
Theunity
circleofrepresents
the unity of
บรรดาประเทศทั
้ง้งหมดในเอเชี
ยยตะวั
นนออกเฉี
ย้งยหมดในเอเชี
งใต
ผูผูกกพัพันนกัยกันตะวั
อย
าางมี
มมิติตรภาพและ
ASEAN.
ASEAN.
บรรดาประเทศทั
หมดในเอเชี
บรรดาประเทศทั
ตะวั
ออกเฉี
งใต
น
อย
น
ออกเฉี
งมี
รภาพและ
ย
งใต
ผู
ก
พั
น
กั
น
อย
า
งมี
ม
ิตรภาพและ
ASEAN.
ASEAN.
นหนึ่งเดี
ยว วงกลม แสดงถึ
เปนหนึ่งเดียว วงกลมเปแสดงถึ
งเอกภาพของอาเซี
ยน งเอกภาพของอาเซียน
เปนหนึ่งเดียว วงกลม แสดงถึ
เปนหนึ
งเอกภาพของอาเซี
่งเดียว วงกลม ยแสดงถึ
น งเอกภาพของอาเซียน
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รายละเอียดของแถบสีที่ไดรับการรับรองสําหรับสีของธงอาเซียน ไดแก
น้ําเงิน: แถบสี 19-4053 รายละเอี
TC
ยดของแถบสีที่ไดรับการรับรองสําหรับสีของธงอาเซียน ไดแก
The specification of Pantone Colour adopted for the colours of the
แดง:
แถบสี
18-1655
TC
น้ําเงิน: แถบสี 19-4053 TC
ASEAN Flag are:
The specification of Pantone Colour adopted for the colours of the
Blue: Pantone 19-4053 TC
ขาว:
แถบสี
11-4202
TC
แดง: แถบสี 18-1655 TC
ASEAN Flag are:
Red: Pantone 18-1655 TC
เหลื
อ
ง:
แถบสี
13-0758
TC แถบสี 11-4202 TC
Blue:TC
Pantone 19-4053 TC
ขาว:
White: Pantone 11-4202
Red:
Pantone
18-1655
TC
เหลือง: แถบสี 13-0758 TC
Yellow: Pantone 13-0758 TC
White: Pantone 11-4202 TC
สํ
า
หรั
บ
สี
ท
ใ
่
ี
ช
ใ
นการพิ
ม
พ
รายละเอียดของแถบสี (ยกเวนสีขาว) ใหเปนไปตามสี
Yellow: Pantone 13-0758 TC
For the printed version, the specifications of colours (except white) will
ของดวงตราอาเซียน ไดแสํกาหรับสีที่ใชในการพิมพ รายละเอียดของแถบสี (ยกเวนสีขาว) ใหเปนไปตามสี
follow those for the colours of the ASEAN Emblem, i.e.:
น้ําเงินwill
: แถบสี 258 หรือสีของดวงตราอาเซี
ชุด 100C 60M 0Y
For the printed version, the specifications of colours (except white)
ยน6K
ไดแก
follow those for the colours of the ASEAN Emblem, i.e.:
แดง:
แถบสี
แดง
032
หรื
อ
สี
ช
ด
ุ
0C
91M
87Y
0K
น้ําเงิน: แถบสี 258 หรือสีชุด 100C 60M 0Y 6K
Blue: Pantone 286 or Process Colour 100C 60M 0Y 6K
Red: Pantone Red 032 or Process Colour 0C 91M 87Y 0K
เหลื
อ
ง:
แถบสี
ช
ด
ุ
สี
เ
หลื
อ
งหรื
ชุด 0Cแดง
0M032
100Y
แดง:อสีแถบสี
หรื0K
อสีชดุ 0C 91M 87Y 0K
Blue:Yellow
Pantone
or Process
Yellow: Pantone Process
or 286
Process
Colour Colour
0C 0M 100C
100Y 60M
0K 0Y 6K
Red: Pantone Red 032 or Process Colour 0C 91M 87Y 0K
เหลือง: แถบสีชุดสีเหลืองหรือสีชุด 0C 0M 100Y 0K
Yellow: Pantone Process Yellow or Process Colour 0C 0M 100Y
0K
สั
ด
ส
ว
นของความกว
า
งต
อความยาวของธงคือสองตอสาม และรายละเอียดของ
The ratio of the width to the length of the Flag is two to three, and the
ขนาดของธงมีดังนี้
size specifications for the following Flags are:
สัดสวนของความกวางตอความยาวของธงคือสองตอสาม และรายละเอียดของ
The ratio of the width to the length of the Flag is two to three, and the
ธงตั
ง
้
โต
ะ
:
10
ซม.
x
15
ซม.
ขนาดของธงมีดังนี้
size specifications for the following Flags are:
Table Flag: 10 cm x 15 cm
ธงประดับหอง: 100 ซม.ธงตั
x 150
้งโตซม.
ะ: 10 ซม. x 15 ซม.
Room Flag: 100 cm x 150 cm
Table Flag: 10 cm x 15 cm
ธงประจํ
า
รถ:
10
ซม.
x
30
ซม.
ธงประดับหอง: 100 ซม. x 150 ซม.
Car Flag: 10 cm x 30 cm
ธงภาคสนาม:
200
ซม.
x
ซม. ารถ: 10 ซม. x 30 ซม.
Field Flag: 200 cm x Room
300 cmFlag: 100 cm x 150 cm
ธงประจํ
Car Flag: 10 cm x 30 cm
ธงภาคสนาม: 200 ซม. x ซม.
Field Flag: 200 cm x 300 cm
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EMBLEM
ASEAN EMBLEM
ASEAN EMBLEM
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ดวงตราอาเซี
ดวงตราอาเซียยนน

ภาคผนวก 4
ดวงตราอาเซี
ภาคผนวกยน4
ดวงตราอาเซียน

ดวงตราอาเซี
เสถี
ติติภภาพ
คคคีคีสัแแนละพลวั
ของอาเซี
เสถียรภาพ
ติภาพตตความสามั
ดวงตราอาเซียยนแสดงถึ
นแสดงถึงงดวงตราอาเซี
เสถียยรภาพ
รภาพ สัสัยนนนแสดงถึ
าพ งความสามั
ความสามั
ละพลวั
ของอาเซียยคนนคีและพลวัตของอาเซียน
The represents
ASEAN Emblem
represents
stable, and
peaceful, สีunited
The ASEAN Emblem
a stable,
peaceful,a united
ได
แแกก น้น้ําําเงิ
สีของธง
ขาว
ไดแก น้ออยํางงนแสดงถึ
เงินซึซึ่ง่งแดง
แสดงถึ
หหรภาพ
ลัลักกในตราประจํ
แสดงถึ
าาความสามั
ชาติ
ชาติของ ยน
ดวงตราอาเซี
งขาว
เสถีงงสีสียและเหลื
สัอนงติซึภ่งาพ
คีและพลวัตาของอาเซี
The ASEAN Emblem represents a stable, peaceful, united and
สีขของธง
องธง
ไดand
เงินน แดง
แดง
ขาว และเหลื
และเหลื
แสดงถึ
ในตราประจํ
ชาติงสีขขหอง
องลักคในตราประจํ
dynamic
The colours
of the
Emblem
-- blue, red,
white and
dynamic ASEAN. The
coloursASEAN.
of the Emblem
-- blue,
red,
white and
บรรดาประเทศสมาชิ
ก
อาเซี
บรรดาประเทศสมาชิ
ย
นทั
ง
้
หมด
ก
อาเซี
ย
นทั
ง
้
หมด
dynamic ASEAN. The The
colours
of the Emblem represents
-- blue, red, awhite
and
stable,
องธง
ไดแก น้ําเงิน แดง ขาว และเหลือง ซึ่งแสดงถึงสีหลักในตราประจําชาติของ
้งหมด
--ASEAN
represent
colours
crestspeaceful,
of all บรรดาประเทศสมาชิ
theunited
ASEANand กอาเซีสียขนทั
yellow -- represent yellow
the main
colours Emblem
ofthe
themain
crests
of all of
thethe
ASEAN
yellow -- represent thedynamic
main colours
of The
the crests
ofofallthe
theEmblem
ASEAN-- blue, red, white and
ASEAN.
colours
Member States.
Member States.
บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด
Member States.
yellow -- represent the main colours of the crests of all the ASEAN
Member States.
blue and
represents
and stability.
Red
depicts courage
and
The blue representsThe
peace
stability.peace
Red depicts
courage
and
น้น้ําําเงิ
น้ําเงิน แสดงถึ
ยยรภาพ
งสันติภแดง
าพและเสถี
บบงงชีชี้ค้ความกล
ยรภาพาาหาญและ
แดง บงชี้ความกลาหาญและ
The blue represents peace and stability. Red depicts courage and
เงินน แสดงถึ
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case Helvetica in bold.
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ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับสำ�นัก
เลขาธิการอาเซียน
GET TO KNOW
THE ASEAN SECRETARIAT
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำ�นักเลขาธิการอาเซียน*
สำ�นักเลขาธิการอาเซียน ทำ�หน้าที่เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ และระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่
เจรจาของอาเซียน โดยมีเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretary-General) เป็นหัวหน้า
สำ�นักงาน ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งเลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันเป็นชาวเวียดนาม คือ นาย
เล เลือง มินห์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเวียดนาม ซึ่งมีวาระดำ�รง
ตำ�แหน่ง 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2561)
สำ�นักเลขาธิการอาเซียนจัดตัง้ ขึน้ ตามข้อตกลงทีล่ งนามโดยรัฐมนตรีตา่ งประเทศ
อาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2519 เพื่อทำ�หน้าที่
ประสานงานและดำ�เนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมอาเซียน และ
เป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างสมาคมอาเซียน คณะกรรมการ ตลอดจนสถาบัน
ต่างๆ และรัฐบาลของประเทศสมาชิก
สำ�นักเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีหัวหน้า
สำ�นักงาน เรียกว่า “เลขาธิการอาเซียน” ซึ่งเลขาธิการอาเซียนคนแรก คือ H.R. Dharsono ประเทศอินโดนีเซีย ที่ผ่านมาผู้แทนจากประเทศไทยดำ�รงตำ�แหน่งเลขาธิการ
อาเซียนมาแล้ว 2 ท่าน คือ นายแผน วรรณเมธี (ระหว่างปี พ.ศ. 2527 - 2529) และ
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2555)

ศูนย์วิเทศอาเซียน

กองการต่างประเทศ สำ�นักงานศาลยุติธรรม
ผู้บริหาร
นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง			
นายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์		
					

เลขาธิการสำ�นักงานศาลยุติธรรม
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
ประจำ�สำ�นักประธานศาลฎีกา

นายสราวุธ เบญจกุล			
นางฐิดารัตน์ นรินทางกูร ณ อยุธยา 		
					
นางสาวนิภาภัฒน์ วงศ์วัฒนะเดช
					
นางอรพันธุ์ เต็มตามกมล		

รองเลขาธิการสำ�นักงานศาลยุติธรรม
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำ�สำ�นัก
ประธานศาลฎีกา
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำ�สำ�นัก
ประธานศาลฎีกา
ผู้อำ�นวยการกองการต่างประเทศ

*ปรับปรุงข้อมูลจาก กรมประชาสัมพันธ์ สำ�นักนายกรัฐมนตรี, http://ewt.prd.go.th/ewt/region8/ewt_
news.php?nid=696&filename=Asean_main
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