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เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยมีการคาดการณ์กันว่า 
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ของประชาชนไม่มากก็น้อย ดังนั้น บทบาทของสำานักงานศาลยุติธรรมในฐานะหน่วย
งานของภาครัฐที่มีภารกิจสำาคัญในการอำานวยความยุติธรรม จึงได้กำาหนดยุทธศาสตร์
อย่างชัดเจนในการที่จะพัฒนาระบบงานยุติธรรมไทยไปสู่ความเป็นสากลในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นแรงสนับสนุนในการอำานวยความยุติธรรมทั้งภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลกระทบที่จะมาจาก
การจัดตั้งประชาคมอาเซียน

ศนูยว์เิทศอาเซยีน สำานกังานศาลยตุธิรรม ในฐานะทีม่ภีารกจิหลกัในการรวบรวม
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คำานำา
“Look east” คือ นโยบายต่างประเทศที่แต่ละประเทศทั่วโลกนำามาใช้ในช่วง

ทศวรรษล่าสุด สะท้อนให้เห็นว่าแต่ละประเทศทั่วโลกให้ความสนใจในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเป้าหมายในการรวมกลุ่มบูรณาการทางภูมิภาคภายใต้ชื่อ 
ประชาคมอาเซียน (Asean Community) ในปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเจริญ
เตบิโตทางเศรษฐกจิและมุง่หวงัใหก้ลุม่ประเทศอาเซยีนกลายเปน็ตลาดและฐานการผลติ
ร่วม (Single Market and Production Base) ประเทศไทยในฐานะสมาชิกกลุ่มประเทศ
อาเซียน จำาเป็นต้องปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง รวมไปถึงระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

สำานักงานศาลยุติธรรมแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจ
สำาคัญในการอำานวยความยุติธรรม จำาเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและปรับ
ตัว เพื่อเป็นแรงสนับสนุนในการอำานวยความสะดวกทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลกระทบที่จะมาจากการจัดตั้งประชาคม
อาเซยีน ทัง้นีใ้นแผนยทุธศาสตรศ์าลยตุธิรรม 2557-2560 ไดร้ะบไุวใ้นยทุธศาสตรท์ี ่3 วา่ 
“กระชับความร่วมมือทางการศาล การยุติธรรม รวมทั้งความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งใน
ระดบัประเทศ ระดบัภมูภิาคอาเซยีน ระดบันานาชาต ิและเสรมิสรา้งสถานะและบทบาท
ของศาลยุติธรรมในเวทีระหว่างประเทศ” นับได้ว่าเป็นการย้ำาถึงเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังการเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่ง
อาจจะครอบคลุมถึงตัวบทกฎหมายและการปฏิรูปกลไกต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม 
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวทางของกลุ่มประเทศอาเซียน

สำานกังานศาลยตุธิรรมจงึไดจ้ดัทำาหนงัสอืเลม่นี ้โดยมุง่หวงัเพือ่ใหห้นว่ยงานภาค
รัฐ ภาคเอกชน บุคลากร ผู้ที่สนใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรมของ
แตล่ะประเทศในกลุม่ประเทศอาเซยีน ไดน้ำาไปศกึษาและจดัทำาแผนการพฒันา เพือ่เปน็
แรงสนบัสนนุในการอำานวยความสะดวกทัง้ภาครฐัและเอกชน ตลอดจนประชาชนทัว่ไป 
ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลกระทบที่จะมาจากการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
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4. ระบบกฎหมายโดยหลักศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี 
(Religious and Traditional Law)
ระบบกฎหมายนี้มีเนื้อหารายละเอียดของข้อกฎหมายที่ยึดหลักของศาสนาและ/หรือขนบธรรมเนียม
ประเพณีในท้องถิ่นเป็นสำาคัญ ระบบกฎหมายนี้เห็นได้อย่างชัดเจนในกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนา
อิสลาม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะนำากฎหมายที่ยึดหลักการทางศาสนามาปรับใช้กับอรรถคดีทางแพ่ง เช่น 
เรื่องครอบครัวและมรดก เป็นต้น

ภาพรวมระบบกฎหมาย
ของแต่ละประเทศในอาเซียน

1. ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law)
ระบบกฎหมายนี้ให้ความสำาคัญกับคำาพิพากษาของศาล โดยคำาพิพากษานั้นจะใช้เป็นบรรทัดฐาน
ในการวินิจฉัยคดีที่เกิดขึ้นในภายหลัง ระบบกฎหมายนี้จะไม่มีการแบ่งแยกรายละเอียดทางข้อ
กฎหมายระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน กล่าวคือ ศาลยุติธรรมเป็นศาลเดียวที่รับ
ฟ้องทุกคดีความ

2. ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law)
ระบบกฎหมายนี้ให้ความสำาคัญกับตัวบทกฎหมาย และมีการแยกรายละเอียดทางข้อกฎหมาย
ระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนออกจากกัน ทำาให้ ไม่มีเพียงแค่ศาลยุติธรรมเท่านั้น แต่
ยังมีศาลอื่นๆ ด้วย เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง 

3. ระบบกฎหมายแบบสังคมนิยม (Socialist Law)
ระบบกฎหมายนี้มีเนื้อหารายละเอียดของข้อกฎหมายที่ผสมผสานกันระหว่างระบบกฎหมายจารีต
ประเพณีและระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรโดยอยู่บนพื้นฐานของแนวความคิดแบบลัทธิสังคม
นิยมมาร์กซิสต์ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในสังคมโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ
สำาคัญในการขัดเกลาสังคม

ระบบกฎหมายทั้ง 4 ประเภท สะท้อนให้เห็น
อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยมีลักษณะ

ที่โดดเด่นชัดเจนหรือผสมผสานแตกต่างกันไป

ระบบกฎหมาย โดยหลักแล้วจะแบ่งออกเป็น 4 ระบบ ได้แก่

ไทย 
ลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก

บรูไน
จารีตประเพณีและศาสนาเป็นหลัก

กัมพูชา
ลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก

อินโดนีเซีย ลาว

มาเลเซีย
จารีตประเพณีและศาสนาเป็นหลัก

สิงคโปร์
ลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก

ลายลักษณ์อักษร
และจารีตประเพณีเป็นหลัก

เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์
 ผสมผสานระหว่างจารีตประเพณี

และลายลักษณ์อักษร

เวียดนาม
สังคมนิยมและ

ลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก

สังคมนิยมและ
ลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก

ลายลักษณ์อักษรและ
ศาสนาเป็นหลัก

2 3



ประเทศบรูไน
BRUNEI 
DARUSSALAM

รอบรู้ระบบกฎหมายและระบบศาล
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ศาลของประเทศบรูไนมีทั้งหมด 5 ระดับ โดยไปสิ้นสุดที่คณะองคมนตรีที่กรุงลอนดอน 
ในปี 1995 สิทธิ์ในการยื่นเรื่องอุทธรณ์ไปยังคณะองคมนตรีที่กรุงลอนดอนนั้นถูก
ยกเลิกไปสำาหรับคดีอาญา ยังคงไว้เฉพาะคดีแพ่งเท่านั้น

ประเทศบรูไนมีระบบกฎหมายสองระบบผสมผสานกันระหว่าง
ระบบกฎหมายจารีตประเพณีแบบอังกฤษและกฎหมายอิสลาม 
ศาลจะไม่ใช้ระบบลูกขุนและคำาตัดสินของศาลในระดับที่สูงกว่าจะมี
ผลผูกพันกับศาลในระดับล่าง อีกทั้งคำาพิพากษาที่ได้จากศาลสูง
ในกลุ่มประเทศเครือจักรภพอังกฤษมีอำานาจในการชี้นำาและถูกนำา
มาใช้บ่อยโดยการตีความตัวบทกฎหมาย 

ระบบศาลของประเทศบรูไน

แผนภูมิสรุประบบศาลของประเทศบรูไน

ศาลยุติธรรม

ศาลฎีกา

ศาลอุทธรณ์ คณะกรรมาธิการกฎหมายแห่ง
องคมนตรี ณ กรุงลอนดอน

ศาลสูง

ศาลชั้นกลาง

ศาลชารีอะห์

ศาลชั้นต้น

ศาลแขวง

ศาลเยาวชน

ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลทหาร

BRUNEI DARUSSALAM

B R U N E I  DA R U S S A L A M  C O U RT
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ศาลที่อยู่ต่ำากว่าศาลระดับกลาง คือ ศาลระดับเดียวกับ
ศาลแขวงที่เรียกว่า Magistrate Courts ซึ่งเป็นศาล

ลำาดับแรกในระบบศาลของประเทศบรูไน 

ผู้พิพากษาทั้งหมดในทุกระดับศาล
ได้รับการแต่งตั้งจากสุลต่าน

ในศาลชารีอะห์ กฎหมายอิสลาม
จะถูกนำามาใช้แทนที่กฎหมายแพ่ง
ในหลายๆ เรื่อง แต่ส่วนใหญ่
จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายครอบครัว

ศาลสูงสุดของบรูไนประกอบไปด้วย
ศาลอุทธรณ์และศาลสูง โดยมีเขต

อำานาจครอบคลุมคดีแพ่งและคดีอาญา
ทั้งก่อนและหลังที่มีการอุทธรณ์ และ

เขตอำานาจทางแพ่งและอาญา
ในการอุทธรณ์ของศาลอุทธรณ์ 

ศาลที่อยู่ต่ำากว่าศาลฎีกาจะเป็น
ศาลระดับกลางและเขตอำานาจ

ทางคดีอาญาจะเหมือนกับศาลสูง
ในกรณีคดีอาญาทั่วไปเว้นแต่
คดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต

หรือจำาคุกตลอดชีวิต
ศาลอุทธรณ์ ศาลสูง

ศาลสูงสุดของบรูไน

คดีแพ่ง คดีอาญา

BRUNEI DARUSSALAM
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ศ า ล อุ ท ธ ร ณ์ ช า รี อ ะ ห์

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

กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือก

ศาลอุทธรณ์ชารีอะห์
เป็นศาลในขั้นสุดท้ายในการ

อุทธรณ์คดีที่เกี่ยวกับ
กฎหมายอิสลาม

ศาลในส่วนที่ใช้ระบบกฎหมายอิสลาม
จะประกอบไปด้วย ศาลสูงชารีอะห์ 
ศาลย่อยชารีอะห์ และศาลอุทธรณ์
ชารีอะห์ ผู้พิพากษาทั้งหมดจะได้
รับการแต่งตั้งจากสุลต่านและ
องค์กรต่างๆ ทางศาสนาอิสลาม

เขตอำานาจทางแพ่งของ
ศาลชารีอะห์จะเกี่ยวกับกฎหมาย

ครอบครัวอิสลาม 
เช่น การหมั้นหมาย การแต่งงาน 
การหย่า และการจัดการสินสมรส 
รวมถึงพินัยกรรม มรดก และการ

แบ่งทรัพย์สมบัติ

 การแต่งงาน การหย่า

พินัยกรรม การแบ่งสมบัติ

ปัจจุบันบทบาทของ Western Mediation ในบรูไนยังคงถูกจำากัด ส่วนหนึ่งมาจากการขาด
การรับรองตามกฎหมาย การใช้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางพาณิชย์หรือในกรณีอื่นอาจ
เกิดขึ้นได้โดยสัญญา แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดจัดการไกล่เกลี่ย และการบริการไกล่เกลี่ย
โดยสำานักกฎหมายก็ยังมีอยู่น้อยมาก เนื่องจากนักกฎหมายในบรูไนเห็นว่าการไกล่เกลี่ยมี
ประสิทธิผลน้อยเมื่อเทียบกับกระบวนการอื่นและลูกค้าก็ไม่นิยม นักกฎหมายบรูไนจึงไม่เห็น
ความจำาเป็นในการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการไกล่เกลี่ย 

ศาลสูงชารีอะห์

ศาลย่อยชารีอะห์

ศาลอุทธรณ์ชารีอะห์ 

WESTERN 
MEDIATION

10 11
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อย่างไรก็ตามการไกล่เกลี่ยแบบ Traditional Mediation ซึ่งมีลักษณะที่ไม่เป็นทางการที่ใช้ใน
ประเทศบรูไนก็ช่วยระงับข้อพิพาทได้เป็นจำานวนมาก ทำาให้มีความเห็นว่าการไกล่เกลี่ยแบบ 
Traditional Mediation น่าจะเหมาะสมกว่าการไกล่เกลี่ยโดยสำานักกฎหมาย นอกจากนี้ 
การไกล่เกลี่ยในศาลของบรูไนก็ยังไม่ได้ถูกนำามาใช้และยังมิได้มีการพัฒนาซึ่งเหตุผลประการ
หนึ่งก็คือ กระบวนการพิจารณาของศาลยังคงได้รับการสนับสนุนจากชุมชนธุรกิจและคู่
ความทั่วไป เนื่องจากศาลมิได้มีคดีค้างเป็นจำานวนมากและค่าธรรมเนียมศาลก็อยู่ในระดับที่
ไม่แพงมากนัก อีกทั้งมีการส่งเสริมการระงับข้อพิพาททางเลือกควบคู่ไปกับการพัฒนาหลัก
การระงับข้อพิพาทในระบบ Syariah ต่อไปภายหน้า

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-JUDICIAL-
SYSTEM.html>

สำานักระงับข้อพิพาท 
สำานักงานศาลยุติธรรม

แหล่งที่มาของข้อมูล

TRADITIONAL 
MEDIATION
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ประเทศ
กัมพูชา
CAMBODIA

รอบรู้ระบบกฎหมายและระบบศาล
ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ศูนย์วิเทศอาเซียน กองการต่างประเทศ 
สำานักงานศาลยุติธรรม
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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 
กำาหนดให้ฝ่ายตุลาการเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ  

ระบบศาลของประเทศกัมพูชา

C A M B O D I A  C O U RT

CAMBODIA
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นอกจากนี้ธรรมเนียมปฏิบัติพื้นบ้านใน
ประเทศถือเป็นส่วนสำาคัญในระบบกฎหมาย
ของกัมพูชา ประเพณีการประนีประนอมซึ่งมี
จุดเริ่มต้นในระดับหมู่บ้านก่อนที่จะไปยังศาล
ชั้นต้นถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการไกล่
เกลี่ยและระงับข้อพิพาท

 ศาลฎีกาศาลชั้นต้น  ศาลอุทธรณ์ 

และมีศาลพิจารณาคดีอาชญากรรมร้ายแรงที่เกิดขึ้น
ระหว่างสงครามภายใต้ระบอบเขมรแดง (Extraordinary 

Chambers in the Courts of Cambodia – ECCC) 

อีกทั้งมีศาลทหารทำาหน้าที่พิจารณา
คดีที่เกี่ยวข้องกับอาญาทางทหาร 
ศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดและเป็นศาล
สุดท้ายในขั้นตอนการอุทธรณ์

กัมพูชามีศาลทั้งหมด 3 ชั้น ประกอบด้วย 

18 19
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ตามประเพณีนิยมของชาว
กัมพูชา มักเลือกที่จะระงับข้อ
พิพาทของตนนอกศาล โดยการ
เจรจาทั้งแบบที่มีและไม่มีฝ่ายที่
สามที่เป็นกลางร่วมเจรจา เรียก
ว่าเป็นการระงับข้อพิพาททาง
เลือกอย่างหนึ่ง 

กลไกการระงับ
ข้อพิพาททางเลือก

นอกจากศาลยุติธรรมแล้ว ประเทศกัมพูชายังมีสภารัฐธรรมนูญ 
(Constitutional Council) และสภาแห่งผู้มีอำานาจในทางปกครอง (Supreme Council 

of Magistracy) ซึ่งทำาหน้าที่เหมือนกับศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง 

ศาลยุติธรรม

ศาลยุติธรรม

ศาลฎีกา

ศาลอุทธรณ์

ศาลชั้นต้น

ศาลจังหวัด

ศาลพิจารณาคดีอาชญากรรมร้ายแรง
ที่เกิดขึ้นระหว่างสงครามภายใต้ระบอบเขมรแดง

ไม่มีการจัดตั้งศาลพิเศษหรือศาลชำานัญพิเศษ

ศาลทหาร

สภารัฐธรรมนูญ สภาแห่งผู้มีอำานาจทางการปกครอง
เทียบได้กับ

ศาลรัฐธรรมนูญ
เทียบได้กับ

ศาลปกครอง

แต่อย่างไรก็ตาม การระงับข้อ
พิพาทลักษณะนี้ ก็ ไม่ได้รับการ
พัฒนา จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้
กฎหมายการอนุญาโตตุลาการ
เชิงพาณิชย์ผ่านความเห็นชอบ
ของสภาแห่งชาติกัมพูชา
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ในราชอาณาจักรกัมพูชา
มีรูปแบบการระงับข้อพิพาท 3 รูปแบบคือ

K. Neam, Introduction to the Cam-
bodian 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, Judi-
cial System of Cambodia, <http:// 
www.nationsencyclopedia.com/
Asia-and-Oceania/Cambodia-
JUDICIAL-SYSTEM.html>

สำานักระงับข้อพิพาท 
สำานักงานศาลยุติธรรม

แหล่งที่มาของข้อมูล

 การระงับข้อพิพาท
อย่างไม่เป็น

ทางการ

1
 การระงับข้อพิพาท
โดยวิธีการอนุญาโต

ตุลาการ

3

2
 การพิจารณาโดย

พระมหากษัตริย์ หรือ 
Royal Hearing

กฎหมายนี้ช่วยให้คู่พิพาท
เชิงพาณิชย์ระงับข้อพิพาท
นอกศาลด้วยวิธีการที่เร็ว
กว่า และยังมีการจัดตั้ง
ศนูย์การอนญุาโตตุลาการ
ภายใต้กฎหมายนี้ รัฐบาล
ทำางานภายใต้ความร่วม
มือของที่ปรึกษาต่าง
ประเทศเพื่อจัดให้มีการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและ
การอนุญาโตตุลาการขึ้น 
กฎหมายนี้ยังได้ยอมรับให้
มีการอนุญาโตตุลาการ
โดยเอกชนซึ่งเป็นอีกทาง
เลือกหนึ่งในการระงับข้อ
พิพาท  ทั้งนี้ กัมพูชายัง
ได้ยอมรับนับถือคำาชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการต่าง
ประเทศด้วย
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ประเทศ
อินโดนีเซีย
INDONESIA

รอบรู้ระบบกฎหมายและระบบศาล
ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ศูนย์วิเทศอาเซียน กองการต่างประเทศ 
สำานักงานศาลยุติธรรม
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หลังจากปี พ.ศ. 2541 เป็นครั้งแรกที่ประเทศอินโดนีเซียเปลี่ยนรัฐธรรมนูญซึ่งเน้น
ความสำาคัญไปที่การลดอำานาจของฝ่ายบริหารและเพิ่มอำานาจให้แก่ฝ่ายตุลาการ
อันจะนำามาซึ่งหลักธรรมาภิบาลและความสมดุลของอำานาจในทางการเมือง ศาล
รัฐธรรมนูญมีอำานาจอย่างสมบูรณ์ในการตรวจสอบเชิงกฎหมายของฝ่ายตุลาการ 
(Judicial Review) ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอย่างมีนัยสำาคัญให้ฝ่ายตุลาการมีอำานาจใน
การตรวจสอบการเมืองมากขึ้น ศาลยุติธรรมของประเทศอินโดนีเซียแบ่งออกเป็นสาม
ชั้นศาล คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกาเช่นเดียวกับประเทศไทย

ระบบศาลของประเทศอินโดนีเซีย

นอกจากนั้นยังมี
ศาลรัฐธรรมนูญ 

และศาลชำานาญพิเศษ 
ได้แก่ ศาลเด็กและเยาวชน 

(Juvenile Court) ศาล
สิทธิมนุษยชน (Human 

Rights Court) ศาล
พาณิชย์ (Commercial 
Court) ศาลภาษีอากร 

(Tax Court) ศาลแรงงาน 
(Labor Court) และศาล

ต่อต้านการทุจริต (Anti-
Corruption Court)

ระบบศาลของ
ประเทศอินโดนีเซียนั้น
เป็นระบบศาลคู่ขนาน 
โดยมีศาลฎีกา และศาล
ที่อยู่ภายใต้เขตอำานาจ
พิจารณาของศาลฎีกา 
ได้แก่ ศาลทั่วไป 
(General Court) 
ศาลทหาร 
(Military Court) 
ศาลศาสนา 
(Religious Court) 
และศาลปกครอง 
(Administrative Court) 

ศาลยุติธรรม

ศาลทั่วไป

ศาลศาสนา

ศาลทหาร

ศาลปกครอง

ศาลแรงงาน

ศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกา

ศาลอุทธรณ์

ศาลชั้นต้น

ศาลพาณิชย์ ศาลภาษีอากร

ศาลเด็กและเยาวชน ศาลต่อต้านการทุจริต

ศาลสิทธิมนุษยชน

I N D O N E S I A  C O U RT

T A X

ศาลทั่วไป

ศาลทหาร 

ศาลศาสนา 

ศาลปกครอง 

ศาลเด็กและเยาวชน

ศาลสิทธิมนุษยชน

ศาลพาณิชย์

ศาลภาษีอากร

ศาลแรงงาน

ศาลต่อต้านการทุจริต
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ในส่วนของกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ในส่วนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ของประเทศอินโดนีเซียมีที่มาจาก
กฎหมายในยุคอาณานิคม โดย
กฎหมายในปี ค.ศ. 1951 กำาหนด
ให้ยังคงใช้กฎหมายที่มีมาแต่ยุค
อาณานิคมต่อไป

คดีแพ่งทุกคดีจะเริ่มต้นที่ศาลชั้นต้นที่มีเขตอำานาจ 
โดยโจทก์จะเสนอคำาฟ้องต่อศาล จากนั้นผู้พิพากษา

หัวหน้าศาลจะ พิจารณาคำาฟ้องและแต่งตั้งผู้
พิพากษาหนึ่งคนหรือองค์คณะผู้พิพากษา 3 คนให้

เป็นผู้รับผิดชอบในคดีนั้น

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

ค.ศ. 1951

ค.ศ. 1981

ศาลจะเป็นผู้ส่ง
คำาฟ้องให้จำาเลยหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่
ที่อยู่หรือภูมิลำาเนา
ของจำาเลยไม่ปรากฏ
ศาลอาจใช้วิธี
ประกาศคำาฟ้องทาง
หนังสือพิมพ์แทน

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ฉบับใหม่ปรับเปลี่ยนหลักการสำาคัญของ

กฎหมายเดิมหลายประการ เช่น การ
ยุติการแบ่งแยกการใช้กฎหมายกับคน

สัญชาติยุโรปและคนอินโดนีเซีย การ
เปลี่ยนรูปแบบการพิจารณาจากระบบ

ไต่สวนมาเป็นระบบกล่าวหา และการ
แสดงออกถึงการยอมรับสิทธิมนุษยชน

ของคนอินโดนีเซีย เป็นต้น

EUROPE

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

กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือก
แม้ว่าการระงับข้อพิพาททางเลือกตามแบบ
ประเพณีจะมีการใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วทั้ง
หมู่เกาะ แต่กลับยังไม่มีสถาบันระงับข้อพิพาท
ทางเลือก เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาร่วมสมัย โดย
การระงับข้อพิพาททางเลือกของอินโดนีเซีย
สามารถจำาแนกได้เป็น (1) การระงับข้อพิพาท
โดยศาล หรือ Court Connected ADR 
(CC-ADR) (2) การระงับข้อพิพาทโดยฝ่าย
ปกครอง (3) การระงับข้อพิพาทโดยเอกชน 
(4) การระงับข้อพิพาทตามประเพณี

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

สำานักระงับข้อพิพาท สำานักงานศาลยุติธรรม

แหล่งที่มาของข้อมูล

การระงับข้อพิพาทโดยศาล

การระงับข้อพิพาทโดยฝ่ายปกครอง

การระงับข้อพิพาทโดยเอกชน

การระงับขอ้พิพาทตามประเพณี

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
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ประเทศ
ลาว
LAOS

รอบรู้ระบบกฎหมายและระบบศาล
ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ศูนย์วิเทศอาเซียน กองการต่างประเทศ 
สำานักงานศาลยุติธรรม
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“สภาแห่งชาติ” ถือเป็นองค์กรตัวแทนของประชาชน เป็นองค์การ
ตัวแทนแห่งสิทธิ อำานาจ และผลประโยชน์ของประชาชน เป็นองค์การ
อำานาจแห่งรัฐและเป็นองค์การนิติบัญญัติที่มีสิทธิพิจารณาข้อตัดสิน
ใจหรือปัญหาสำาคัญของชาติ รวมทั้งติดตามตรวจสอบการดำาเนิน
งานของคณะรัฐบาล ศาลประชาชน และองค์การอัยการประชาชน

ระบบศาลของประเทศลาว ในส่วนของศาลประเทศลาว ประกอบไปด้วย 
1) ศาลประชาชนสูงสุด 2) ศาลอุทธรณ์ 3) ศาลประชาชนแขวง 4) ศาลประชาชนเมือง 
และ 5) ศาลทหาร ศาลประชาชนสูงสุดเป็นสถาบันตุลาการสูงสุด ทำาหน้าที่ตรวจสอบ
คำาพิพากษาตัดสินของศาลประชาชนท้องถิ่นหรือศาลทหาร โดยมีสภาแห่งชาติเป็น
ผู้แต่งตั้งประธานศาลประชาชนสูงสุด คณะกรรมการประจำาสภาเป็นผู้แต่งตั้ง
รองประธานสภาประชาชนสูงสุดและผู้พิพากษา

ประเทศลาวได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส 
จึงใช้กฎหมายที่มีพื้นฐานมาจากประเพณีโบราณ
ขนบธรรมเนียมฝรั่งเศสและแนวทางปฏิบัติแบบสังคมนิยม 
ไม่ยอมรับเขตอำานาจโดยบังคับของศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศ (International Court of Justice -ICJ) 

โดยมีสถาบันการเมืองที่สำาคัญแบ่งเป็น 
1) พรรคประชาชนปฏิวัติลาว 
2) สภารัฐมนตรี (พรรคฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี) 
3) สภาแห่งชาติ มีประธานประเทศดำารงตำาแหน่งประมุข
สูงสุดของรัฐ และมีองค์กรบริหารหลักของรัฐ 4 องค์กร 
คือ สภาแห่งชาติ คณะรัฐบาล ศาลประชาชน 
และองค์การอัยการประชาชน

พรรคประชาชนปฏิวัติลาว

 สภารัฐมนตรี

สภาแห่งชาติ 

ศาลประชาชน ศาลทหาร

ศาลประชาชนสูงสุด

ศาลประชาชนแขวง

ศาลประชาชนเมือง

ศาลอุทธรณ์
ไม่มีศาลชำานัญพิเศษทางธุรกิจโดยศาลประชาชนรับพิจารณาคดี
โดยแยกคณะในการพิจารณาคดีเฉพาะเรื่อง เช่น คดีพาณิชย์

กระบวนการพิจารณาคดีของศาล เริ่มต้นที่
ศาลชั้นต้น (ศาลนครหลวงเวียงจันทน์) รับคดี

ความ ซึ่งระยะเวลาในการพิจารณามีความ
รวดเร็วทุกคดี โดยเฉพาะคดีพาณิชย์มีความ

รวดเร็วพอๆ กับอนุญาโตตุลาการ ซึ่งกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งปี ค.ศ. 2004 กำาหนดไม่

เกิน 2 เดือน ซึ่งถ้าหากมีการอุทธรณ์และฎีกา
ก็สามารถทำาได้ทุกคดี เนื่องจากว่าไม่ได้มีการ

กำาหนดจำานวนทุนทรัพย์ 

LAOS
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รัฐบาลลาวได้มีการปรับแก้กฎหมาย
เก่าและร่างกฎหมายใหม่ กฎหมายที่
ประกาศใช้ใหม่ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
ระบุไว้ว่า เมื่อมีข้อพิพาทที่เกิดจากการ
ลงทุน ข้อพิพาทดังกล่าวต้องถูกระงับ
โดยกระบวนการระงับข้อพิพาทภายใน
ประเทศหรือโดยกระบวนการระงับข้อ
พิพาทระหว่างประเทศ

กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือก

คำาพิพากษาศาลประชาชนสูงสุด (ศาลฎีกา) 
ถือเป็นที่สุด ยกเว้นกรณีรื้อฟื้นคดี

เพราะว่าปรากฏหลักฐานใหม่ที่ไม่เคยมีในสำานวนมาก่อน

กระบวนการระงับข้อพิพาทภายใน
ประเทศ อาจประกอบด้วยการ
เจรจา การไกล่เกลี่ย การประนอม 
การอนุญาโตตุลาการ และในทาง
ศาลของ สปป.ลาว

ส่วนกระบวนการระงับ
ข้อพิพาทระหว่าง

ประเทศนั้นจะมีศูนย์
ระงับข้อพิพาทระหว่าง

ประเทศ โดยการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทตาม

ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ซึ่ง

ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ
และหน้าที่ของศาลว่า 

เมื่อมีคดีขึ้นสู่ศาลตาม
ประมวลกฎหมายนี้ ศาล
ต้องพิจารณาไกล่เกลี่ย

หรือตัดสินข้อพิพาท 

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

http://www.nationsencyclopedia.
com/Asia-and-Oceania/Lao-Peo-
ple-s-Democratic-Republic.html

สำานักระงับข้อพิพาท 
สำานักงานศาลยุติธรรม

แหล่งที่มาของข้อมูล

LAOS

ส่วนข้อพิพาทเล็กน้อยหรือข้อพิพาทที่จำานวน
ทุนทรัพย์ไม่สูงมากนัก เช่น ข้อพิพาทใน

ครอบครัว ข้อพิพาทเกี่ยวกับการถือครองสัตว์
เลี้ยง สิทธิเกี่ยวกับทางเดิน และข้อพิพาทอื่นๆ 

ต้องระงับข้อพิพาทโดยหน่วยไกล่เกลี่ยขั้นบ้าน 
หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ สำานักงาน

ยุติธรรมประจำาอำาเภอต้องให้ความรู้

นอกจากนี้ยังมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเศรษฐกิจด้วย 
เพื่อให้ข้อพิพาททางเศรษฐกิจระงับได้ด้วยความเป็นธรรม 

รวดเร็ว อันเป็นการส่งเสริมการผลิตของภาคธุรกิจให้ขยายตัว
อันเป็นการสร้างความเจริญ และยังเป็นการส่งเสริมแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกด้วย
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ประเทศ
มาเลเซีย
MALAYSIA

รอบรู้ระบบกฎหมายและระบบศาล
ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ศูนย์วิเทศอาเซียน กองการต่างประเทศ 
สำานักงานศาลยุติธรรม
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M A L AY S I A  C O U RT

ระบบศาลของประเทศมาเลเซีย
ระบบกฎหมายของประเทศมาเลเซียได้รับ
อิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษ ในฐานะที่
ประเทศมาเลเซียเคยตกอยู่ภายใต้อาณานิคม
ของประเทศอังกฤษ จึงใช้ระบบกฎหมายจารีต
ประเพณี และการจัดโครงสร้างของศาลก็จะเป็น
ไปในรูปแบบของประเทศอังกฤษ 

อย่างไรก็ตามประเทศมาเลเซียได้
เพิ่มการบังคับใช้กฎหมายในรูปแบบ
ของตนเองด้วย รัฐธรรมนูญของ
มาเลเซียไม่มีบทบัญญัติที่ให้ถือว่า
กฎหมายระหว่างประเทศถือเป็นส่วน
หนึ่งของกฎหมายของรัฐ อย่างไรก็
ดีในมาตรา 74(1) ของรัฐธรรมนูญ
ได้บัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะ
นำากฎหมายระหว่างประเทศมาปรับ
ใช้ภายในประเทศได้

ระบบศาลในประเทศมาเลเซียเป็นระบบ
ศาลเดี่ยวหรือระบบที่ศาลยุติธรรมมี
อำานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัย
อรรถคดีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง 
คดีอาญา รวมทั้งคดีปกครอง

มาตรา 
74(1)

ศาลประชาชน

ศาลประจำารัฐ

ศาลประจำาประเทศ

ศาลแขวงและศาลเชสชั่น

ไม่มีการจัดตั้งศาลพิเศษ
หรือศาลชำานัญพิเศษ

MALAYSIA

แผนภูมิสรุประบบศาล
ของประเทศมาเลเซีย
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ALTERNATIVE 
DISPUTE RESOLUTION

ศาลอุทธรณ์ 
(Appellate Court) 

ศาลอุทธรณ์รับ
เรื่องอุทธรณ์มาจาก

ศาลสูงทั้ง คดีแพ่งและ
คดีอาญา 

ศาลระดับประเทศ 
(Federal Court) ถือเป็น

ศาลสูงสุดของประเทศ 
(ศาลฎีกา) ซึ่งจะรับเรื่อง

มาจากศาลอุทธรณ์ และ
ศาลชั้นต้น

ศาลของประเทศ
มาเลเซียแบ่งได้ดังนี้

2
4

53

1
ศาลแขวง 

จะพิจารณาคดีหลายประเภททั้ง คดีแพ่ง
และคดีอาญา และมีที่ตั้งอยู่ในเมืองสำาคัญ

ของประเทศมาเลเซีย

ศาลเฉพาะ
หรือศาลเซสชั่น 
(Session Court) 

ศาลสูง 
(High Court) ถือว่าเป็น
ศาลรองลงมาจากศาลสูง
สุดและเป็นศาลระดับรัฐ มี 
2 ศาลด้วยกัน

การระงับข้อพิพาทฉันมิตรในมาเลเซียเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม 
ต้นแบบที่รับมาใช้โดยศาลนั้นมีพื้นฐานการฝึกฝนอย่างดีที่สุดจาก ออสเตรเลีย อังกฤษ 
และอเมริกา การไกล่เกลี่ยในศาลเป็นสิ่งใหม่สำาหรับมาเลเซียเนื่องจากมีความแตกต่างจาก
การไกล่เกลี่ยตามจารีตประเพณีที่ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลอยู่ในประเทศ 

กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือก

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

MALAYSIA
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27
คน

โดยนอกจากศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งมาเลเซียแล้ว 
มาเลเซียยังมีการไกล่เกลี่ยโดยสถาบันที่มีอำานาจหน้าที่ตามกฎหมายอีก ได้แก่  

Malaysian Court System, The Malay-
sian Bar,
<http://www.malaysianbar.org.my/
malaysian_court_system.html>

http://www.nationsencyclopedia.com/
Asia-and-Oceania/Malaysia.html

สำานักระงับข้อพิพาท 
สำานักงานศาลยุติธรรม

แหล่งที่มาของข้อมูล

1 2

3 4 The tribunal For 
Consumer Claims (CCM)

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

Banking Mediation 
Bureau (BMB)

The Housing Buyer 
Tribunal (HBT)

MALAYSIA

หลังจากการศึกษาวิธี
การระงับข้อพิพาททาง
เลือกต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการระงับข้อ
พิพาทโดยศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทแห่งมาเลเซีย 
(The Malaysian Me-
diation Centre - MMC) 
จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นใน
ปีค.ศ. 1999

ซึ่งในขณะนั้นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งมาเลเซีย  
มีผู้ ไกล่เกลี่ยเพียง 27 คนซึ่งผ่านการศึกษาเทคนิคการ
ไกล่เกลี่ยโดยสมาชิกของศูนย์ไกล่เกลี่ยสิงคโปร์ (The 
Singapore Mediation Centre) และสมาคมกฎหมาย
ของสิงคโปร์ (The Law Society of Singapore) เข้าเป็น
ผู้ ไกล่เกลี่ยประจำาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งมาเลเซีย
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ประเทศ
เมียนมาร์
MYANMAR

รอบรู้ระบบกฎหมายและระบบศาล
ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ศูนย์วิเทศอาเซียน กองการต่างประเทศ 
สำานักงานศาลยุติธรรม
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ระบบศาลของประเทศเมียนมาร์
ระบบกฎหมายของประเทศเมียนมาร์เป็นระบบกฎหมายที่ผสมผสานกันระหว่างกฎหมาย
ประเพณีพื้นเมืองและระบบกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ ซึ่งระบบหลังได้ถูกนำาเข้า
มาในช่วงที่เมียนมาร์ตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ในระบบศาลของเมียนมาร์ไม่มี
ลูกขุน โดยกฎหมายหลายฉบับจากในยุคอาณานิคมยังคงใช้อยู่ รวมไปถึงการใช้หลักคำา
พิพากษาในคดีก่อนเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินคดีถัดไปด้วย ฝ่ายตุลาการอยู่ภายใต้
อำานาจฝ่ายบริหาร และศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดของประเทศ 

ระบบศาลของประเทศเมียนมาร์ประกอบด้วย ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม และศาลทหาร 
สำาหรับศาลยุติธรรมมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

ศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลยุติธรรม

ศาลฎีกาแห่งสหภาพพม่า

ศาลสูงสุดแห่งสหภาพพม่า (หรือศาลสูงแห่งรัฐ)

ศาลประจำาเขตปกครองตนเอง

ศาลประจำาพื้นที่ปกครองตนเอง

ศาลแขวง

ศาลจังหวัด

ศาลทหาร

• ศาลฎีกาแห่งสหภาพ
• ศาลสูงแห่งสหภาพหรือศาลสูงแห่งรัฐ
• ศาลประจำาเขตปกครองตนเอง

• ศาลประจำาพื้นที่ปกครองตนเอง
• ศาลแขวง
• ศาลจังหวัด
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หนึ่งในข้อตกลงที่เมียนมาร์ยอมรับในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือ ข้อตกลงอาเซียน
เพื่อการสนับสนุนและป้องกันการลงทุนซึ่งมีเงื่อนไขว่าหากมีข้อพิพาททางกฎหมายเกิด
ขึ้นโดยตรงเกี่ยวกับการลงทุนซึ่งคู่กรณีไม่สามารถระงับข้อพิพาทกันได้อย่างฉันท์มิตร คู่
กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถเลือกที่จะระงับข้อพิพาทโดยการประนอมข้อพิพาทหรือโดย
อนุญาโตตุลาการก็ได้โดยให้มีผลผูกพันคู่กรณีอีกฝ่ายด้วย 

ดังนั้น ประเด็นสำาคัญที่ ASEAN
Steering Committee กำาลังพิจารณา คือ 
การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการอ้างข้อ
กำาหนดตามข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ
ต่างประเทศให้สามารถบังคับใช้ ได้ใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือก

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>

Encyclopedia of the Nations, Judicial System of Myanmar, <http:// www.nation-
sencyclopedia.com/Asia-and-Oceania/Myanmar-JUDICIAL-SYSTEM.html>

สำานักระงับข้อพิพาท สำานักงานศาลยุติธรรม

แหล่งที่มาของข้อมูล

แต่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ยังไม่มีบทบัญญัติกฎหมายรองรับการบังคับตาม
คำาตัดสินของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ มีกฎหมายเพียงสองฉบับที่เกี่ยวข้องกับการ

อนุญาโตตุลาการฉบับแรก ได้แก่ Myanmar Arbitration Act of 1944 ซึ่งไม่มีบทบัญญัติให้
มีการบังคับตามคำาตัดสินของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ

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 โดยให้ใช้บังคับในระหว่างประเทศที่เป็นภาคี
สมาชิกเท่านั้นซึ่งมีเป็นจำานวนน้อยมาก

MYANMAR 
ARBITRATION 

(PROTOCOL AND 
CONVENTION) 

ACT 1937
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ประเทศ
ฟิลิปปินส์
PHILIPPINES

รอบรู้ระบบกฎหมายและระบบศาล
ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ศูนย์วิเทศอาเซียน กองการต่างประเทศ 
สำานักงานศาลยุติธรรม

54 55



ศ า ล ฎี ก า

ระบบศาลของประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศฟิลิปปินส์มีระบบกฎหมายที่ผสมผสานกัน ซึ่งประกอบด้วยกฎหมายลายลักษณ์
อักษร กฎหมายจารีตประเพณี กฎหมายอิสลาม และขนบธรรมเนียมพื้นบ้าน กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในครอบครัว ทรัพย์สิน การสืบทอดมรดก สัญญา และกฎหมาย
อาญาอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร ในขณะที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ กระบวนวิธี
พิจารณา กฎหมายภาษี ประกันภัย บริษัท การธนาคาร และแรงงานอยู่ภายใต้ระบบกฎหมาย
แบบจารีตประเพณี ระบบศาลของประเทศฟิลิปปินส์ไม่มีการไต่สวนโดยใช้ระบบลูกขุน

กฎหมายภาษี 
ประกันภัย

กฎหมาย
อาญา

กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับความ

สัมพันธ์ในครอบครัว 
ทรัพย์สิน การสืบทอด

มรดก สัญญา

กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 
กระบวนวิธี
พิจารณา

ระบบกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษร

ระบบกฎหมาย
แบบจารีตประเพณี 

ศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดและมีอำานาจในการ
ทบทวน แก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือยืนยันคำา
อุทธรณ์ คำาพิพากษา และคำาสั่งของศาลในระดับ
ล่าง อีกทั้งยังสามารถประกาศใช้กฎข้อบังคับใน
การคุ้มครองและบังคับใช้สิทธิทางรัฐธรรมนูญ 
กระบวนพิจารณาของศาล และการว่าความ

บริษัท 
การธนาคาร 
และแรงงาน

กฎหมาย
อิสลามและ

ขนบธรรมเนียม
พื้นบ้าน
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M A L AY S I A  C O U RT

มีศาลชารีอะห์สำาหรับชุมชนมุสลิมในเขตมินดาเนา
ซึ่งมีเขตอำานาจในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติ
ทางอิสลาม และยังมีศาลลักษณะพิเศษอีก เช่น ศาล
คดีความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรม และศาลคดีความ
สัมพันธ์เกี่ยวกับที่ดินเกษตรกรรมด้วย

ศาลอุทธรณ์จะมีอยู่ 
3 แห่ง คือ กรุงมะนิลา 
เมืองเซบู และเมืองคากา
ยัน เดอ โอโร ซึ่งมีเขต
อำานาจในการออกหมาย
และอำานาจในการอุทธรณ์
ของศาลภูมิภาค ซึ่งมี
ทั้งหมดกว่า 900 ศาล
ใน 13 เขตภูมิภาค

ศาลภูมิภาคมีอำานาจในการ
พิจารณาคดีทางแพ่ง ในทุกๆ เขต

มหานครจะมีศาลในเขตมหานคร 1 
แห่ง และในเมืองรวมถึงเขตเทศบาล
อื่นๆ ก็มีศาลในเขตเทศบาลถาวร
เขตละ 1 แห่ง และถูกรวมเป็นศาล

เคลื่อนที่ในเขตเทศบาล

ศาลมะนิลา

เซบู

900 

คากายัน เดอ โอโร

ศาลยุติธรรม

ศาลสูงสุด (ศาลสูง) ศาลอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์

ศาลระดับภูมิภาค 
(ทั้งหมด 16 ภูมิภาค) ศาลครอบครัว

ศาลมุสลิม

ศาลระดับท้องถิ่น ศาลพิจารณาคดีในเขตมหานคร ศาลคดีความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรม

ศาลคดีความสัมพันธ์เกี่ยวกับที่ดินเกษตรกรรม

ศาลชำานาญพิเศษในการตัดสินการเลือกตั้ง

ศาลพิจารณาคดีในเขตเทศบาล

ศาลเคลื่อนที่

ศาลมุสลิม

สำานักงานรัฐธรรมนูญ (สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน)

ศาลพิจารณาคดีต่อต้านคอรัปชั่น
ศาลระดับชาติ

ศาลทหาร

แผนภูมิสรุประบบศาลของประเทศฟิลิปปินส์ 
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การไกล่เกลี่ยในศาลมีปรากฏอยู่ใน 
Republic Act 9285 หรือ Alternative 
Dispute Resolution Act of 2004 ซึ่ง
เป็นบทบัญญัติที่ครอบคลุมทั้งการ
ไกล่เกลี่ยโดยศาลและการไกล่เกลี่ยโดย
เอกชนซึ่งข้อพิพาทยังไม่ได้เข้าสู่เขต
อำานาจของศาลด้วย

โดยมี The Punong Baran-
gay และ The community 
conciliators หรือ Lupon 
members ซึ่งจะมิได้ทำา
หน้าที่ในการพิจารณาหรือ
ตัดสินแต่เป็นคณะกรรมการ
ที่ทำาหน้าที่เป็นผู้ช่วยอำานวย
ความสะดวกเพื่อให้คู่กรณี
อภิปรายหาทางแก้ไขปัญหา
ข้อพิพาท ทั้งนี้ Lupon 
members จะได้รับการแต่ง
ตั้งเพื่อช่วยระงับข้อพิพาท
เป็นกรณีๆ ไป

การไกล่เกลี่ยจะถูกดำาเนินการโด
ยศาลฏีกาแห่งฟิลิปปินส์ (Philippine 
Supreme Court) ผ่านทางสถาบัน
ตุลาการแห่งฟิลิปปินส์ (Philippine 
Judicial Academy) และศูนย์ไกล่
เกลี่ยแห่งฟิลิปปินส์ (The Philippine 
Mediation Centre)

เขียน นิรันดร์นุต, ภัคพงศ์ พหลโยธิน และ
วัชรา ธิตินันทน์, การศึกษาเปรียบเทียบ
รัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย: กรณี
ศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (2549)

ASEAN Secretariat, ASEAN Govern-
ment Law Directory (Fourth Edition, 
2012)

Encyclopedia of the Nations, Judicial 
System of Philippines, <http:// www.
nationsencyclopedia.com/Asia-
and-Oceania/Philippines-JUDICIAL-
SYSTEM.html>

สำานักระงับข้อพิพาท 
สำานักงานศาลยุติธรรม

แหล่งที่มาของข้อมูล
กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือก
ในปี ค.ศ. 1978 ระบบ Barangay Justice ถูกนำามาใช้เพื่อระงับข้อพิพาทภายในท้องถิ่น 
และมีบทบาทเบื้องต้นในการช่วยเหลือคู่กรณีในการเจรจาเพื่อนำาไปสู่ข้อตกลงในการระงับ
ข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี

BARANGAY 
JUSTICE
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ประเทศ
สิงคโปร์
SINGAPORE

รอบรู้ระบบกฎหมายและระบบศาล
ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ศูนย์วิเทศอาเซียน กองการต่างประเทศ 
สำานักงานศาลยุติธรรม
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60,000
ดอลล่าห์สิงคโปร์

250,000
ดอลล่าห์สิงคโปร์

ระบบศาลของประเทศสิงคโปร์ 
ประเทศสิงคโปร์นั้นถือว่าบ่อเกิดของกฎหมายมาจากระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
(Common Law) ระบบกฎหมายในประเทศจึงเป็นระบบที่ใช้บังคับในดินแดนของตน ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานของศาลประเทศสิงคโปร์ มีศาลหลักอยู่ 2 ศาล คือ State Court (ศาลชั้น
ต้น) กับ Supreme Court (ศาลสูง)

ส่วนศาลสูงนั้นจะแบ่งเป็น ศาล
อุทธรณ์และศาลฎีกา ข้อสังเกตคือ
ชื่อภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกศาลทั้งคู่
นี้จะแตกต่างกัน กล่าวคือ สิงคโปร์
จะเรียกศาลอุทธรณ์ว่า The Su-
preme Court และจะเรียกศาลฎีกา
ว่า Court of Appeal

State Court Supreme Court

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

Court 
of Appeal

State Court หรือแต่เดิมใช้ชื่อว่า 
Subordinate Court นั้นสามารถ
แยกได้เป็น Magistrate’s Court 
และ District Court เป็นศาลชั้น
ต้นที่ต้องรับพิจารณาคดีทั้งคดี
แพ่งและคดีอาญา โดย Magis-
trate’s Court นั้น รับพิจารณา
คดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 60,000 
ดอลล่าห์สิงคโปร์

 The 
Supreme 

Court

ศาลยุติธรรม

ศาลฎีกา

ศาลอุทธรณ์
ศาลพาณิชย์คดีแพ่งและอาญา

ศาลไต่สวนชันสูตรพลิกศพศาลชั้นต้น

ไม่มีศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง

แผนภูมิสรุประบบศาล
ของประเทศสิงคโปร์
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ประเทศสิงคโปร์ไม่ได้มีการแบ่งแยกอำานาจการวินิจฉัย
ระหว่างกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชนเหมือน
กับทางประเทศไทย เนื่องจากประเทศสิงคโปร์ไม่มีศาล
รัฐธรรมนูญและศาลปกครองจึงทำาให้คดีต่างๆ จะอยู่
ภายใต้เขตอำานาจของศาลชั้นล่างและศาลสูงทั้งหมด
โดยแบ่งแยกตามจำานวนทุนทรัพย์

ในระบบการพิพากษา
คดีของศาลประเทศ
สิงคโปร์นั้น ศาล
ของประเทศสิงคโปร์
จะมีแนวทางในการ
พิจารณาพิพากษาคดี
อยู่ 3 ประการคือ 

กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือก

นอกจากนั้นประเทศสิงคโปร์ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่นำา
เทคโนโลยีมาใช้ในระบบงานยุติธรรม และได้ดำาเนินการให้

ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับการบริการของศาลต่อสาธารณะได้อย่างมี

ประสิทธิภาพประเทศหนึ่งในโลก

คำานึงถึงค่าใช้จ่ายของคู่ความในการพิจารณาคดี

การบริหารเวลาในการพิจารณาคดี

กระบวนการพิสูจน์หลักฐาน
และการใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

การไกล่เกลี่ยในประเทศสิงคโปร์ถูกทำาให้เป็นรูปแบบสถาบัน โดยมี 3 รูปแบบ คือ

การไกล่เกลี่ยที่ยึดศาลเป็นหลัก (court-based)

การไกล่เกลี่ยภาคเอกชน

1

2

3
การไกล่เกลี่ยระหว่างองค์กรรัฐบาล

กับองค์กรภาคอุตสาหกรรม
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CDR

ในการไกล่เกลี่ยของประเทศสิงคโปร์ ศาลยุติธรรมเป็นผู้นำาการระงับข้อ
พิพาททางเลือกแบบสถาบันในศาล โดยการจัดตั้งศาลระงับข้อพิพาท 
(Court Dispute Resolution - CDR) ในปีค.ศ. 1994 โดยมีวัตถุประสงค์
หลัก คือ นำาการไกล่เกลี่ยกลับเข้าสู่วัฒนธรรมสิงคโปร์อีกครั้ง

รัฐบาลสิงคโปร์เองก็มีส่วนสำาคัญในการส่งเสริมให้คู่กรณีได้ใช้การไกล่เกลี่ยก่อนนำาคดีขึ้น
สู่ศาล โดยมีการจัดตั้ง SMC ในปี ค.ศ. 1997 ทำาการไกล่เกลี่ยคดีพาณิชย์ และจัดตั้งศูนย์
ไกล่เกลี่ยชุมชน (Community Mediation Centres - CMC) ในปีค.ศ. 1998 สำาหรับไกล่
เกลี่ยคดีพิพาททางสังคม รวมทั้งมีการไกล่เกลี่ยในคดีความอิสลามด้วย

เช่น ศูนย์การไกล่เกลี่ยชุมชน (Community Mediation 
Centers) ศาลพิเศษสำาหรับการพิทักษ์ผู้ปกครองและ
สมาคมผู้บริโภคสิงคโปร์ (Tribunal for the Maintenance 
of Parents and the Consumers’ Association of 
Singapore)

ส่วนใหญ่ทำาโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยแห่งสิงคโปร์ (Singapore 
Mediation Centre - SMC) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหา
กำาไร ภายใต้สถาบันกฎหมายสิงคโปร์ (Singapore 
Academy of Law)

1

2

3

ส่วนใหญ่ทำาขึ้นในศาลลำาดับรอง โดยการประสานความ
ร่วมมือกับศูนย์ระงับข้อพิพาทชั้นต้น (Primary Dispute 
Resolution Centre - PDRC) 

การไกล่เกลี่ยที่ยึดศาลเป็นหลัก

การไกล่เกลี่ยภาคเอกชน

การไกล่เกลี่ยระหว่างองค์กรรัฐบาล
กับองค์กรภาคอุตสาหกรรม

ปัจจุบันการใช้ CDR เป็นกระ
บวนการที่เข้มแข็งในศาลลำาดับ
รอง (Subordinate Courts) 
ยิ่งไปกว่านั้น ความพยายาม
ของศาลยุติธรรมได้ฝังลึกลง
ในชุมชนกฎหมายสิงคโปร์ เป็น
วัฒนธรรมที่จะหาทางระงับข้อ
พิพาทตั้งแต่เนิ่นๆ

SINGAPORE
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สำาหรับระงับข้อพิพาทในคดี
พิพาทเกี่ยวกับการเงินที่ไม่ยุ่ง

ยาก คู่กรณีอาจเรียกร้องหรือยื่น
ข้อเสนอผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ 
เมื่อข้อตกลงตรงกันก็สามารถ

ระงับข้อพิพาทลงได้  

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/Singa-
pore.html

Tan , K YL, The Singapore Legal 
System (2nd Ed.) 1999.

สำานักระงับข้อพิพาท 
สำานักงานศาลยุติธรรม

แหล่งที่มาของข้อมูล

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 e-
settlement ไกล่เกลี่ย หรือการประเมินแบบเป็นกลางหรือโดยคนกลาง นอกจาก
นี้ คู่ความยังสามารถระงับข้อพิพาทจากการใช้โดเมนเนมผ่านกระบวนการนี้ได้ 
รวมไปถึงการระงับข้อพิพาททางอิเล็คทรอนิกส์ (e-Settlement) 

SINGAPORE

www.domainname.sg
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ประเทศ
ไทย
THAILAND

รอบรู้ระบบกฎหมายและระบบศาล
ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ศูนย์วิเทศอาเซียน กองการต่างประเทศ 
สำานักงานศาลยุติธรรม

72 73



ศ า ล ยุ ติ ธ ร ร ม

ระบบศาลของประเทศไทย
โครงสร้างลักษณะงานของศาลยุติธรรม สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนงานตุลาการ
และส่วนงานธุรการ แต่เดิมกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ดูแลดำาเนินงานด้านธุรการโดยมีหน้า
ที่ส่งเสริมสนับสนุน ทั้งทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ แก่ส่วนงานตุลาการ ปัจจุบัน 
“สำานักงานศาลยุติธรรม” ทำาหน้าที่แทนกระทรวงยุติธรรม ในการดูแลงานธุรการของศาล
ยุติธรรม งานส่งเสริมงานตุลาการ และงานวิชาการของศาลยุติธรรม

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

THAILAND

ศาลยุติธรรม

ศาลยุติธรรม

ศาลฎีกา

ศาลชั้นต้น

ศาลอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นในเขตกรุงเทพมหานคร ศาลชั้นต้นในต่างจังหวัด

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1-9

ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลทหาร

• ศาลชั้นต้นทั่วไป
• ศาลพิเศษและศาลชำานัญพิเศษ
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ศาลชั้นต้น 
เป็นศาลซึ่งรับคำาฟ้องหรือคำาร้องในชั้นเริ่มต้นคดี หลังจากพิจารณาคดีแล้วจึงชี้ขาดตัดสิน
คดีเป็นศาลแรก ทั้งมีอำานาจในการดำาเนินกระบวนพิจารณาแทนศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา
ในบางเรื่อง เช่น อ่านคำาพิพากษาหรือคำาสั่งของศาลดังกล่าว ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์ 
เป็นศาลที่มีอำานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำาพิพากษาหรือคำาสั่งของศาลชั้นต้น 
รวมทั้งมีอำานาจพิจารณาคำาสั่งอื่นๆ เช่น มีคำาสั่งเกี่ยวกับการขอประกันตัวในคดีอาญา 
และการขอทุเลาการบังคับในคดีแพ่ง เป็นต้น

ศาลฎีกา 
เป็นศาลสูงสุดของประเทศ มีประธานศาลฎีกาซึ่งเป็นประมุขของตุลาการศาลยุติธรรม
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ศาลฎีกามีอำานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำา
พิพากษาหรือคำาสั่งของศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้วแต่กรณี ศาลฎีกามีเพียงศาล
เดียวตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ได้มีการบัญญัติให้มีแผนกคดีอาญาของ
ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีที่ผู้ดำารงตำาแหน่ง
ทางการเมือง โดยมีองค์คณะผู้พิพากษาในแผนกนี้ จำานวน 9 คน

ศาลพิเศษ/ศาลชำานัญพิเศษ 
(ศาลเยาวชนและครอบครัว 

ศาลภาษีอากรกลาง ศาลล้มละลายกลาง 
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศกลาง และศาลแรงงาน)

การพิจารณาของศาลอุทธรณ์มี
ลักษณะเป็นการตรวจสอบหรือ
ทบทวนคำาพิพากษาของศาลชั้น
ต้น มิใช่เป็นการพิจารณาคดีใหม่ 
นอกจากนี้ ศาลอุทธรณ์ยังมีอำานาจ
พิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นด้วย

THAILAND

ศาลชั้นต้นมี 2 ประเภท คือ

ศาลชั้นต้นทั่วไป 
(ศาลชั้นต้นในเขตกรุงเทพมหานคร 

ศาลจังหวัด ศาลแขวง) 
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T H A I L A N D  C O U RT

กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือก
ประเทศไทยมีทั้งระบบไกล่เกลี่ยและอนุญาโตตุลาการของศาลยุติธรรม 
(Court-Annexed Arbitration) และจากองค์กรเฉพาะทางอื่นๆ โดยไทยเป็นภาคี
และให้สัตยาบันอนุสัญญานิวยอร์คว่าด้วยการรับรองและบังคับคำาชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (New York Convention) สำาหรับประเทศไทย
แล้ว ระบบไกล่เกลี่ยและอนุญาโตตุลาการที่จัดตั้งโดยศาลยุติธรรม ไม่สามารถ
บังคับคำาชี้ขาดได้ตามอนุสัญญานิวยอร์ค เนื่องจากคำาชี้ขาดจะถูกผนวกไว้ในคำา
ตัดสินของศาลยุติธรรม ซึ่งตามอนุสัญญาฯ ถือว่าเป็นคำาชี้ขาดที่ไม่สามารถมีผล
บังคับใช้ ได้ เพราะการอนุญาโตตุลาการตามอนุสัญญาฯ นี้ จะครอบคลุมเฉพาะคำา
ชี้ขาดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคำาตัดสินของศาลยุติธรรมเท่านั้น

สำานักงานศาลยุติธรรมโดยสำานักระงับข้อพิพาท มีภารกิจในการส่งเสริม ประสาน และ
ดำาเนินการระงับข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์และทางอาญาในความผิดอันยอมความ
ได้ โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประนอมข้อพิพาท และวิธีอนุญาโตตุลาการในทางแพ่งและ
พาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ 
สำานักงานศาลยุติธรรม
สำานักระงับข้อพิพาท สำานักงานศาลยุติธรรม

แหล่งที่มาของข้อมูล

 ดำาเนินการด้าน
อนุญาโตตุลาการ

THAILAND

การปฏิบัติงาน
ด้านการระงับข้อพิพาทของไทย

แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ

ดำาเนินการด้านการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททั้งในและนอกศาล

1

2
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ประเทศ
เวียดนาม
VIETNAM

รอบรู้ระบบกฎหมายและระบบศาล
ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ศูนย์วิเทศอาเซียน กองการต่างประเทศ 
สำานักงานศาลยุติธรรม
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ศาลยุติธรรม

ศาลประชาชนสูงสุด
(ศาลฎีกา)

ศาลประชาชนจังหวัด

ศาลประชาชนเขต

สำานักงานการตรวจสอบ
ของประชาชน

ศาลทหารระบบศาลของประเทศเวียดนาม
ประเทศเวียดนามมีระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษรที่มีรากฐานจากกฎหมายสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์และระบบกฎหมายของฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมเดิม

ศาลที่รองลงมาจากศาล
ประชาชนสูงสุด คือ ศาล
ประชาชนจังหวัดและศาล
ประชาชนเขต สำานักงานการ
ตรวจสอบของประชาชนทำางาน
ขนานไปกับระบบศาลและใช้
สิทธิ์ในการดำาเนินคดีรวมถึง
ควบคุมดูแลการดำาเนินการของ
ตุลาการทั้งหมด หน่วยงานนี้
สามารถตรวจสอบคดีและคำา
พิพากษาที่มีข้อขัดแย้ง และขึ้น
ตรงต่อสมัชชาแห่งชาติเพียง
แห่งเดียว รวมถึงมีศาลทหาร
อยู่ในระบบศาลของประเทศ
เวียดนามด้วย

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

ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ 

VIETNAM

(กำากับดูแลและทำางาน
ขนานไปกับระบบศาล)
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ผู้เป็นแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามจะเป็นผู้เสนอชื่อคณะลูกขุน
ประชาชนซึ่งจะได้รับแต่งตั้งจากสมัชชาแห่งชาติ คณะลูกขุน
ประชาชนไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย โดยมีวาระการ
ดำารงตำาแหน่ง 5 ปี ผู้พิพากษา 1 คน และลูกขุน 2 คน ประกอบ
ขึ้นเป็นองค์คณะทั่วไปในการพิจารณาคดี และคำาตัดสินนั้นอยู่
บนพื้นฐานของเสียงข้างมาก สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าลูกขุนมีบทบาท
สำาคัญอย่างมากในการพิจารณาพิพากษาคดี

โดยทางวัฒนธรรมแล้ว สังคมเวียดนามมิใช่สังคมที่นิยมการฟ้องร้องดำาเนิน
คดีกัน ข้อพิพาทจำานวนมากถูกระงับได้นอกศาล กฎหมายของเวียดนามเองก็
ให้ความสำาคัญกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

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) 

กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือก

VIETNAM

WTO

ส่วนการระงับข้อพิพาทด้วย
กระบวนการศาลยังคงเป็นช่องทางการ
ระงับข้อพิพาททางพาณิชย์ที่นิยมใช้
มากที่สุดในเวียดนาม เมื่อคู่กรณีไม่
สามารถระงับข้อพิพาทด้วยกลไกที่ไม่
เป็นทางการ และการอนุญาโตตุลาการ
ในการระงับข้อพิพาทซึ่งยังคงไม่เป็นที่
นิยมในองค์กรธุรกิจ

Encyclopedia of the Nations, Ju-
dicial System of Vietnam, <http:// 
www.nationsencyclopedia.com/
Asia-and-Oceania/Vietnam-
JUDICIAL-SYSTEM.html>

สำานักระงับข้อพิพาท 
สำานักงานศาลยุติธรรม

แหล่งที่มาของข้อมูล
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ภาคผนวก ก

กฎบัตรอาเซียน
ASEAN CHARTER
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CHARTER OF THE 

ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS   

PREAMBLE
 

WE, THE PEOPLES of the Member States of the Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN), as represented by the Heads of 
State or Government of Brunei Darussalam, the Kingdom of 
Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People’s Democratic 
Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the 
Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the 
Socialist Republic of Viet Nam: 

NOTING with satisfaction the significant achievements and expansion 
of ASEAN since its establishment in Bangkok through the promulgation 
of The ASEAN Declaration;

RECALLING the decisions to establish an ASEAN Charter in the 
Vientiane Action Programme, the Kuala Lumpur Declaration on the 
Establishment of the ASEAN Charter and the Cebu Declaration on the 
Blueprint of the ASEAN Charter;

MINDFUL of the existence of mutual interests and interdependence 
among the peoples and Member States of ASEAN which are bound by 
geography, common objectives and shared destiny; 

 

กฎบัตรสมาคมแหง 
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

อารัมภบท 
 
เรา บรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกของสมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (อาเซียน) โดยมีประมุขรัฐหรือหัวหนารัฐบาลของบรูไนดารุสซาลาม 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว มาเลเซีย สหภาพพมา สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักร
ไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เปนผูแทน 
 
 
รับทราบดวยความพึงพอใจในความสําเร็จอยางสูงและการขยายตัวของอาเซียน
นับต้ังแตมีการกอต้ังขึ้นที่กรุงเทพมหานครดวยการประกาศใชปฏิญญาอาเซียน 
 
ระลึกถึงการตัดสินใจจัดทํากฎบัตรอาเซียน ตามแผนปฏิบัติการเวียงจันทน ปฏิญญา
กัวลาลัมเปอรวาดวยการจัดทํากฎบัตรอาเซียน และปฏิญญาเซบูวาดวยแผนแมบท
ของกฎบัตรอาเซียน 
 
ตระหนักถึงการมีผลประโยชนรวมกันและการพึ่งพาอาศัยกันระหวางประชาชนและ
รัฐสมาชิกอาเซียนซึ่งมีความผูกพันกันทางภูมิศาสตร ตลอดจนมีวัตถุประสงค
เดียวกันและชะตารวมกัน 
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ลาว มาเลเซีย สหภาพพมา สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักร
ไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เปนผูแทน 
 
 
รับทราบดวยความพึงพอใจในความสําเร็จอยางสูงและการขยายตัวของอาเซียน
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ระลึกถึงการตัดสินใจจัดทํากฎบัตรอาเซียน ตามแผนปฏิบัติการเวียงจันทน ปฏิญญา
กัวลาลัมเปอรวาดวยการจัดทํากฎบัตรอาเซียน และปฏิญญาเซบูวาดวยแผนแมบท
ของกฎบัตรอาเซียน 
 
ตระหนักถึงการมีผลประโยชนรวมกันและการพึ่งพาอาศัยกันระหวางประชาชนและ
รัฐสมาชิกอาเซียนซึ่งมีความผูกพันกันทางภูมิศาสตร ตลอดจนมีวัตถุประสงค
เดียวกันและชะตารวมกัน 

2

INSPIRED by and united under One Vision, One Identity and One 
Caring and Sharing Community;

UNITED by a common desire and collective will to live in a region of 
lasting peace, security and stability, sustained economic growth, 
shared prosperity and social progress, and to promote our vital 
interests, ideals and aspirations;

RESPECTING the fundamental importance of amity and cooperation, 
and the principles of sovereignty, equality, territorial integrity, non-
interference, consensus and unity in diversity;

ADHERING to the principles of democracy, the rule of law and good 
governance, respect for and protection of human rights and 
fundamental freedoms;

RESOLVED to ensure sustainable development for the benefit of 
present and future generations and to place the well-being, livelihood 
and welfare of the peoples at the centre of the ASEAN community 
building process;

CONVINCED of the need to strengthen existing bonds of regional 
solidarity to realise  an ASEAN Community that is politically cohesive, 
economically integrated and socially responsible in order to effectively 
respond to current and future challenges and opportunities; 

COMMITTED to intensifying community building through enhanced 
regional cooperation and integration, in particular by establishing an 
ASEAN Community comprising the ASEAN Security Community, the 
ASEAN Economic Community and the ASEAN Socio-Cultural 
Community, as provided for in the Bali Declaration of ASEAN Concord 
II;   

ไดรับแรงบันดาลใจและรวมกันภายใตวิสัยทัศนเดียวกัน อัตลักษณเดียวกัน และ
ประชาคมที่มีความเอื้ออาทรเดียวกัน  
 
รวมกันดวยความปรารถนาเดียวกันและเจตจํานงรวมกันที่จะดํารงอยูในภูมิภาคแหง
สันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพที่ถาวร มีการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืน มี
ความมั่งคั่งและความกาวหนาทางสังคมรวมกัน และที่จะสงเสริมผลประโยชน 
อุดมการณ และความมุงมาดปรารถนาที่สําคัญของเรา 
 
เคารพความสําคัญพื้นฐานของมิตรภาพและความรวมมือ และหลักการแหงอธิปไตย 
ความเสมอภาค บูรณภาพแหงดินแดน การไมแทรกแซงกัน ฉันทามติและเอกภาพใน
ความหลากหลาย 
 
ยึดม่ันในหลักการแหงประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และธรรมาภิบาล การเคารพและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
 
ตกลงใจท่ีจะทําใหแนใจถึงการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อประโยชนของประชาชนรุน
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Caring and Sharing Community;

UNITED by a common desire and collective will to live in a region of 
lasting peace, security and stability, sustained economic growth, 
shared prosperity and social progress, and to promote our vital 
interests, ideals and aspirations;
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HEREBY DECIDE to establish, through this Charter, the legal and 
institutional framework for ASEAN,

AND TO THIS END, the Heads of State or Government of the Member 
States of ASEAN, assembled in Singapore on the historic occasion of 
the 40th anniversary of the founding of ASEAN, have agreed to this 
Charter.

CHAPTER I 
PURPOSES AND PRINCIPLES 

ARTICLE 1 
PURPOSES 

The Purposes of ASEAN are:   

1. To maintain and enhance peace, security and stability and 
further strengthen peace-oriented values in the region; 

2. To enhance regional resilience by promoting greater political, 
security, economic and socio-cultural cooperation; 

3. To preserve Southeast Asia as a Nuclear Weapon-Free Zone 
and free of all other weapons of mass destruction;  

 

ในการนี้ จึงตกลงท่ีจะจัดทํากรอบทางกฎหมายและทางสถาบันของอาเซียนโดยกฎ
บัตรนี้ 
 
และเพื่อการนี้ ประมุขรัฐหรือหัวหนารัฐบาลของรัฐสมาชิกอาเซียน ซึ่งมาประชุมกัน
ท่ีสิงคโปร ในวาระประวัติศาสตรครบรอบ 40  ปของการกอต้ังอาเซียน ไดเห็นชอบกับ
กฎบัตรอาเซียนนี้  

หมวดที่ 1  

ความมุงประสงคและหลักการ 

 

ขอ 1  

ความมุงประสงค 

ความมุงประสงคของอาเซียนคือ 

1. เพื่อธํารงรักษาและเพิ่มพูนสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพ กับท้ัง
เสริมสรางคุณคาทางสันติภาพในภูมิภาคใหมากขึ้น 

 
2. เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัวยืดหยุนสูสภาวะปกติของภูมิภาคโดย

การสงเสริมความรวมมือดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม
วัฒนธรรมใหแนนแฟนยิ่งขึ้น 

 
3. เพื่อธํารงรักษาเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเปนเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรและ

ปราศจากอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงอื่นๆ ทุกชนิด 
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กฎบัตรอาเซียนนี้  

หมวดที่ 1  

ความมุงประสงคและหลักการ 
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ปราศจากอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงอื่นๆ ทุกชนิด 
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4. To ensure that the peoples and Member States of ASEAN live 
in peace with the world at large in a just, democratic and harmonious 
environment; 

5. To create a single market and production base which is stable, 
prosperous, highly competitive and economically integrated with 
effective facilitation for trade and investment in which there is free flow 
of goods, services and investment; facilitated movement of business 
persons, professionals, talents and labour; and freer flow of capital; 

6. To alleviate poverty and narrow the development gap within 
ASEAN through mutual assistance and cooperation;

7. To strengthen democracy, enhance good governance and the 
rule of law, and to promote and protect human rights and fundamental 
freedoms, with due regard to the rights and responsibilities of the 
Member States of ASEAN; 

8. To respond effectively, in accordance with the principle of 
comprehensive security, to all forms of threats, transnational crimes 
and transboundary challenges;  

9. To promote sustainable development so as to ensure the 
protection of the region’s environment, the sustainability of its natural 
resources, the preservation of its cultural heritage and the high quality 
of life of its peoples; 

10. To develop human resources through closer cooperation in 
education and life-long learning, and in science and technology, for the 
empowerment of the peoples of ASEAN and for the strengthening of 
the  ASEAN Community; 

 

4. เพื่อทําใหแนใจวาประชาชนและรัฐสมาชิกของอาเซียนอยูรวมกับประชาคม
โลกไดโดยสันติในสภาวะที่เปนธรรม มีประชาธิปไตยและและมีความ
ปรองดองกัน 

5. เพื่อสรางตลาดและฐานการผลิตเดียวท่ีมีเสถียรภาพ มั่งคั่ง มีความสามารถ
ในการแขงขันสูง และมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจซึ่งมีการอํานวยความ
สะดวกทางการคาและการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการเคลื่อนยาย
อยางเสรีของสินคา บริการ และการลงทุน  การเคลื่อนยายท่ีไดรับความ
สะดวกของนักธุรกิจ ผูประกอบวิชาชีพ ผูมีความสามารถพิเศษและแรงงาน 
และการเคลื่อนยายอยางเสรียิ่งขึ้นของเงินทุน 

6. เพื่อบรรเทาความยากจนและลดชองวางการพัฒนาภายในอาเซียนโดยผาน
ความชวยเหลือซึ่งกันและกันและความรวมมือ 

7. เพื่อเสริมสรางประชาธิปไตย เพิ่มพูนธรรมาภิบาล และหลกันิติธรรม 
ตลอดจนสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดย
คํานึงถึงสิทธิและหนาที่ของรัฐสมาชิกของอาเซียน 

8. เพื่อตอบสนองอยางมปีระสิทธิภาพ ตามหลักความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุก
มิติ ตอส่ิงทาทายทุกรูปแบบ อาชญากรรมขามชาต ิและสิ่งทาทายขาม
พรมแดนอื่นๆ   

9. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อทําใหแนใจวา ในภมูิภาคมีการ
คุมครองสภาพแวดลอม ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ
มรดกทางวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

10. เพื่อพัฒนาทรพัยากรมนุษยโดยผานความรวมมอืท่ีใกลชิดยิ่งขึ้นในดาน
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อ
เสริมสรางพลังประชาชนและเสริมสรางความเขมแข็งแหงประชาคมอาเซียน 
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11. To enhance the well-being and livelihood of the peoples of 
ASEAN by providing them with equitable access to opportunities for 
human development, social welfare and justice; 

12. To strengthen cooperation in building a safe, secure and drug-
free environment for the peoples of ASEAN;  

13. To promote a people-oriented ASEAN in which all sectors of 
society are encouraged to participate in, and benefit from, the process 
of ASEAN integration and community building; 

14. To promote an ASEAN identity through the fostering of greater 
awareness of the  diverse culture and heritage of the region; and  

15. To maintain the centrality and proactive role of ASEAN as the 
primary driving force in its relations and cooperation with its external 
partners in a regional architecture that is open, transparent and 
inclusive.

ARTICLE 2 
PRINCIPLES 

1. In pursuit of the Purposes stated in Article 1, ASEAN and its 
Member States reaffirm and adhere to the fundamental principles 
contained in the declarations, agreements, conventions, concords, 
treaties and other instruments of ASEAN.
 

11. เพื่อเพิ่มพูนความเปนอยู ท่ีดีและการดํารงชีวิตของประชาชนอาเซียนดวยการให
ประชาชนมีโอกาสที่ทัดเทียมกันในการเขาถึงการพัฒนามนุษย สวัสดิการสังคม และ
ความยุติธรรม 

  
12. เพื่อเสริมสรางความรวมมือในการสรางสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย มั่นคง และ

ปราศจากยาเสพติด สําหรับประชาชนของอาเซียน 
 
13. เพื่อสงเสริมอาเซียนที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง ซึ่งทุกภาคสวนของสังคมไดรับการ

สงเสริมใหมีสวนรวมและไดรับผลประโยชนจากกระบวนการรวมตัวและการสราง
ประชาคมของอาเซียน 

 
14. เพื่อสงเสริมอัตลักษณของอาเซียนโดยผานการสงเสริมความสํานึกถึงความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมและมรดกของภูมิภาคยิ่งขึ้น และ 
 
15. เพื่อธํารงไวซึ่งความเปนศูนยรวมและบทบาทเชิงรุกของอาเซียนในฐานะพลัง

ขับเคลื่อนหลักในความสัมพันธและความรวมมือระหวางอาเซียนกับหุนสวนนอก
ภูมิภาค ในภาพแบบของภูมิภาคที่เปดกวาง โปรงใส และไมปดกั้น 

ขอ 2  
หลักการ 

1. ในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุความมุงประสงคตามขอ 1  อาเซียนและรัฐสมาชิก
อาเซียนยืนยันและยึดมั่นในหลักการพื้นฐานที่ปรากฏในปฏิญญา ความตกลง 
อนุสัญญา ขอตกลง สนธิสัญญา และตราสารอื่นๆ ของอาเซียน 
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2. ASEAN and its Member States shall act in accordance with the 
following Principles:

(a) respect for the independence, sovereignty, equality, 
territorial integrity and national identity of all ASEAN 
Member States;

(b) shared commitment and collective responsibility in 
enhancing regional peace, security and prosperity; 

(c) renunciation of aggression and of the threat or use of 
force or other actions in any manner inconsistent with 
international law;

(d) reliance on peaceful settlement of disputes;

(e) non-interference in the internal affairs of ASEAN 
Member States;

(f) respect for the right of every Member State to lead its 
national existence free from external interference, 
subversion and coercion; 

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

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

 

 

2. ใหอาเซียนและรัฐสมาชิกอาเซียนปฏิบัติตามหลักการดังตอไปนี้  

(ก) การเคารพเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแหงดินแดน และอัตลักษณ

แหงชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง 

(ข) ความผูกพันและความรับผิดชอบรวมกันในการเพิ่มพูนสันติภาพ ความมั่นคงและ

ความ มั่งคั่งของภูมิภาค 

(ค) การไมใชการรุกราน และการขมขูวาจะใชหรือการใชกําลังหรือการกระทําอื่นใดใน         

     ลักษณะที่ขัดตอกฎหมายระหวางประเทศ 

(ง) การอาศัยการระงับขอพิพาทโดยสันติ 

(จ) การไมแทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน 

(ฉ) การเคารพสิทธิของรัฐสมาชิกทุกรัฐในการธํารงประชาชาติของตนโดยปราศจากการ

แทรกแซง การบอนทําลาย และการบังคับ จากภายนอก 

(ช) การปรึกษาหารือท่ีเพิ่มพูนขึ้นในเรื่องที่มีผลกระทบอยางรายแรงตอผลประโยชน   

     รวมกันของอาเซียน 

 (ซ) การยึดมั่นตอหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล หลักการประชาธิปไตยและรัฐบาลตาม 

รัฐธรรมนูญ 
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(i) respect for fundamental freedoms, the promotion and 
protection of human rights, and the promotion of social 
justice; 

(j) upholding the United Nations Charter and international 
law, including international humanitarian law, 
subscribed to by ASEAN Member States; 

(k) Abstention from participation in any policy or activity, 
including the use of its territory, pursued by any ASEAN 
Member State or non-ASEAN State or any non-State 
actor, which threatens the sovereignty, territorial 
integrity or political and economic stability of ASEAN 
Member States; 

(l) Respect for the different cultures, languages and 
religions of the peoples of ASEAN, while emphasising 
their common values in the spirit of unity in diversity; 

(m) The centrality of ASEAN in external political, economic, 
social and cultural relations while remaining actively 
engaged, outward-looking, inclusive and non-
discriminatory; and 

(n) Adherence to multilateral trade rules and ASEAN’s 
rules-based regimes for effective implementation of 
economic commitments and progressive reduction 
towards elimination of all barriers to regional economic 
integration, in a market-driven economy. 

 

 (ณ) การเคารพเสรีภาพพื้นฐาน การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

และการสงเสริมความยุติธรรมทางสังคม 

 (ญ) การยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหวางประเทศ รวมถึง  

       กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ ท่ีรัฐสมาชิกอาเซียนยอมรับ 

  (ฎ) การละเวนจากการมีสวนรวมในนโยบายหรือกิจกรรมใดๆ รวมถึงการ    
        ใชดินแดนของตน ซึ่งดําเนินการโดยรัฐสมาชิกอาเซียนหรือรัฐท่ีมิใช 
        สมาชิกอาเซียนหรือผูกระทําที่ไมใชรัฐใดๆ ซึ่งคุกคามอธิปไตย บูรณ 
        ภาพแหงดินแดน หรือเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐ 
        สมาชิกอาเซียน 
   (ฏ) การเคารพในวัฒนธรรม ภาษาและศาสนาที่แตกตางของประชาชน   
        อาเซียน โดยเนน    คุณคารวมกันของประชาชนอาเซียนดวยจิต 
        วิญญาณของเอกภาพในความหลากหลาย 
    (ฐ) ความเปนศูนยรวมของอาเซียนในความสัมพันธภายนอกทาง   
         การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยคงไวซึ่งความมีสวน  
         รวมอยางแข็งขัน การมองไปภายนอก การไม    ปดกั้นและการไม  
         เลือกปฏิบัติ และ 
     (ฆ) การยึดมั่นในกฎการคาพหุภาคีและระบอบของอาเซียนซึ่งมีกฎเปน      
          พื้นฐาน สําหรับการปฏิบัติตามขอผูกพันทางเศรษฐกิจอยางมี  
          ประสิทธิภาพ และการลดอยางคอยเปนคอยไป เพื่อไปสูการขจัด 
           อุปสรรคทั้งปวงตอการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ในระบบ 
           เศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนโดยตลาด 

7

(i) respect for fundamental freedoms, the promotion and 
protection of human rights, and the promotion of social 
justice; 

(j) upholding the United Nations Charter and international 
law, including international humanitarian law, 
subscribed to by ASEAN Member States; 

(k) Abstention from participation in any policy or activity, 
including the use of its territory, pursued by any ASEAN 
Member State or non-ASEAN State or any non-State 
actor, which threatens the sovereignty, territorial 
integrity or political and economic stability of ASEAN 
Member States; 

(l) Respect for the different cultures, languages and 
religions of the peoples of ASEAN, while emphasising 
their common values in the spirit of unity in diversity; 

(m) The centrality of ASEAN in external political, economic, 
social and cultural relations while remaining actively 
engaged, outward-looking, inclusive and non-
discriminatory; and 

(n) Adherence to multilateral trade rules and ASEAN’s 
rules-based regimes for effective implementation of 
economic commitments and progressive reduction 
towards elimination of all barriers to regional economic 
integration, in a market-driven economy. 

 

 (ณ) การเคารพเสรีภาพพื้นฐาน การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

และการสงเสริมความยุติธรรมทางสังคม 

 (ญ) การยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหวางประเทศ รวมถึง  

       กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ ท่ีรัฐสมาชิกอาเซียนยอมรับ 

  (ฎ) การละเวนจากการมีสวนรวมในนโยบายหรือกิจกรรมใดๆ รวมถึงการ    
        ใชดินแดนของตน ซึ่งดําเนินการโดยรัฐสมาชิกอาเซียนหรือรัฐท่ีมิใช 
        สมาชิกอาเซียนหรือผูกระทําที่ไมใชรัฐใดๆ ซึ่งคุกคามอธิปไตย บูรณ 
        ภาพแหงดินแดน หรือเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐ 
        สมาชิกอาเซียน 
   (ฏ) การเคารพในวัฒนธรรม ภาษาและศาสนาที่แตกตางของประชาชน   
        อาเซียน โดยเนน    คุณคารวมกันของประชาชนอาเซียนดวยจิต 
        วิญญาณของเอกภาพในความหลากหลาย 
    (ฐ) ความเปนศูนยรวมของอาเซียนในความสัมพันธภายนอกทาง   
         การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยคงไวซึ่งความมีสวน  
         รวมอยางแข็งขัน การมองไปภายนอก การไม    ปดกั้นและการไม  
         เลือกปฏิบัติ และ 
     (ฆ) การยึดมั่นในกฎการคาพหุภาคีและระบอบของอาเซียนซึ่งมีกฎเปน      
          พื้นฐาน สําหรับการปฏิบัติตามขอผูกพันทางเศรษฐกิจอยางมี  
          ประสิทธิภาพ และการลดอยางคอยเปนคอยไป เพื่อไปสูการขจัด 
           อุปสรรคทั้งปวงตอการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ในระบบ 
           เศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนโดยตลาด 

8

CHAPTER II 
LEGAL PERSONALITY  

ARTICLE 3 
LEGAL PERSONALITY OF ASEAN 

ASEAN, as an inter-governmental organisation, is hereby conferred 
legal personality.  

CHAPTER III 
MEMBERSHIP

ARTICLE 4 
MEMBER STATES 

The Member States of ASEAN are Brunei Darussalam, the Kingdom of 
Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People’s Democratic 
Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the 
Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and 
the Socialist Republic of Viet Nam.  

ARTICLE 5 
RIGHTS AND OBLIGATIONS

1. Member States shall have equal rights and obligations under 
this Charter. 

2. Member States shall take all necessary measures, including 
the enactment of appropriate domestic legislation, to effectively 
implement the provisions of this Charter and to comply with all 
obligations of membership.  

หมวดที่ 2 
สภาพบุคคลตามกฎหมาย 

ขอ 3  
 สภาพบุคคลตามกฎหมายของอาเซียน 

อาเซียน ในฐานะองคการระหวางประเทศในระดับรัฐบาล ไดรับสภาพบุคคลตาม
กฎหมายโดยกฎบัตรนี ้

 
หมวดที่ 3 
สมาชิกภาพ 

 
ขอ 4  

รัฐสมาชิก 
รัฐสมาชิกอาเซียน ไดแก บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพมา สาธารณรัฐฟลิปปนส 
สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 
 

ขอ 5  
สิทธิและพันธกรณี 

 
1.  ใหรัฐสมาชิกมีสิทธิและพันธกรณีท่ีเทาเทียมกันภายใตกฎบัตรนี้ 
 
2. ใหรัฐสมาชิกมีมาตรการที่จําเปนทุกประการอันรวมถึงการออกกฎหมายภายในที่
เหมาะสม เพื่ออนุวัติบทบัญญัติของกฎบัตรนี้อยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อปฏิบัติตาม
พันธกรณีท้ังหมดของรัฐสมาชิก 
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3. In the case of a serious breach of the Charter or non-
compliance, the matter shall be referred to Article 20. 

ARTICLE 6 
ADMISSION OF NEW MEMBERS 

1. The procedure for application and admission to ASEAN shall 
be prescribed by the ASEAN Coordinating Council. 

2. Admission  shall be based  on the following criteria: 

(a)  location in the recognised geographical region of 
Southeast Asia; 

(b) recognition by all ASEAN Member States; 

(c) agreement to be bound and to abide by the Charter; 
and

(d) ability and willingness to carry out the obligations of 
Membership.

3. Admission shall be decided by consensus by the ASEAN 
Summit, upon the recommendation of the ASEAN Coordinating 
Council.

4. An applicant State shall be admitted to ASEAN upon signing an 
Instrument of Accession to the Charter. 

 

 

 

3. ในกรณีการละเมิดกฎบัตรอยางรายแรง หรือการไมปฏบิัติตาม ใหการ
ดําเนินการตามขอ 20  

ขอ 6  

การรับสมาชิกใหม 

1. กระบวนการในการสมัครและการรับสมาชิกของอาเซียนใหกําหนดโดยคณะ

มนตรีประสานงานอาเซียน 

2. การรับสมาชิกใหเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี้ 

(ก) ท่ีต้ังทางภูมิศาสตรอันเปนที่ยอมรับวาอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

(ข) การยอมรับโดยรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง 

(ค) การตกลงที่จะผูกพันและเคารพกฎบัตรนี้ และ 

(ง) ความสามารถและความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามพันธกรณีของสมาชิกภาพ 

3. การรับสมาชิกใหตัดสินโดยฉันทามติโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ตาม

ขอเสนอแนะของคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

  4.  รัฐผูสมัครจะไดรับเขาเปนสมาชิกอาเซียนเมื่อไดลงนามภาคยานุวัติสารกฎ

บัตรนี้ 
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3. การรับสมาชิกใหตัดสินโดยฉันทามติโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ตาม

ขอเสนอแนะของคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

  4.  รัฐผูสมัครจะไดรับเขาเปนสมาชิกอาเซียนเมื่อไดลงนามภาคยานุวัติสารกฎ
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CHAPTER IV 

ORGANS

ARTICLE 7 
ASEAN SUMMIT 

1. The ASEAN Summit shall comprise the Heads of State or 
Government of the Member States. 

2. The ASEAN Summit shall: 

(a) be the supreme policy-making body of ASEAN; 

(b) deliberate, provide policy guidance and take decisions 
on key issues pertaining to the realisation of the 
objectives of ASEAN, important matters of interest to 
Member States and all issues referred to it by the 
ASEAN Coordinating Council, the ASEAN Community 
Councils and ASEAN Sectoral Ministerial Bodies;  

(c) instruct the relevant Ministers in each of the Councils 
concerned to hold ad hoc inter-Ministerial meetings, 
and address important issues concerning ASEAN that 
cut across the Community Councils. Rules of procedure 
for such meetings shall be adopted by the ASEAN 
Coordinating Council;  

(d) address emergency situations affecting ASEAN by 
taking appropriate actions; 

(e) decide on matters referred to it under Chapters VII and 
VIII; 

 

หมวดที่ 4 

องคกร 

 

ขอ 7  

ที่ประชุมสดุยอดอาเซียน 
 

1. ใหท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนประกอบดวยประมุขของรัฐ หรือหัวหนารัฐบาล

ของรัฐสมาชิก 

2. ใหท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน: 
(ก) เปนองคกรสูงสุดในการกําหนดนโยบายของอาเซียน 
(ข) พิจารณาหารือ ใหแนวนโยบาย และตัดสินใจในประเด็นหลักที่เกี่ยวของกบั

การบรรลุวัตถุประสงคของอาเซียน ในเรื่องสําคัญที่เปนผลประโยชนของ
รัฐสมาชิก และในทุกประเด็นที่ไดมีการนําเสนอตอท่ีประชุมสุดยอด
อาเซียนโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน คณะมนตรีประชาคม
อาเซียน และองคกรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขา 

 
(ค) ส่ังการใหรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของในแตละคณะมนตรีท่ีเกี่ยวของใหจัดการ

ประชุมเฉพาะกิจระหวางรัฐมนตรี และหารือประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับ
อาเซียน ซึ่งคาบเกี่ยวระหวางคณะมนตรีประชาคมอาเซียนตางๆ ท้ังนี้ ให
คณะมนตรีประสานงานอาเซียนรับกฎการดําเนินการประชุมดังกลาว 

(ง) สนองตอบสถานการณฉุกเฉินที่กระทบตออาเซียนโดยดําเนินมาตรการที่
เหมาะสม 

 
(จ) ตัดสินใจในเรื่องที่มีการนําเสนอตอท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนภายใตหมวด

ท่ี 7 และ 8  
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(ง) สนองตอบสถานการณฉุกเฉินที่กระทบตออาเซียนโดยดําเนินมาตรการที่
เหมาะสม 

 
(จ) ตัดสินใจในเรื่องที่มีการนําเสนอตอท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนภายใตหมวด

ท่ี 7 และ 8  
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(f) authorise the establishment and the dissolution of 
Sectoral Ministerial Bodies and other ASEAN 
institutions; and 

(g) appoint the Secretary-General of ASEAN, with the rank 
and status of Minister, who will serve with the 
confidence and at the pleasure of the Heads of State or 
Government upon the recommendation of the ASEAN 
Foreign Ministers Meeting. 

3. ASEAN Summit Meetings shall be:  

(a) held twice annually, and be hosted by the Member 
State holding the ASEAN Chairmanship; and 

(b) convened, whenever necessary, as special or ad hoc 
meetings to be chaired by the Member State holding 
the ASEAN Chairmanship, at venues to be agreed 
upon by ASEAN Member States. 

   

ARTICLE 8 
ASEAN COORDINATING COUNCIL 

1. The ASEAN Coordinating Council shall comprise the ASEAN 
Foreign Ministers and meet at least twice a year.

2. The ASEAN Coordinating Council shall:   

(a) prepare the meetings of the ASEAN Summit; 

(b) coordinate the implementation of agreements and 
decisions of the ASEAN Summit; 

 

(ฉ) อนุมัติการจัดตั้งและการยุบองคกรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขาและ
สถาบันอื่นๆ ของอาเซียน และ 

 
(ช)  แตงตั้งเลขาธิการอาเซียน ท่ีมีชั้นและสถานะเทียบเทารัฐมนตรีซึ่งจะ

ปฏิบัติหนาที่โดยไดรับความไววางใจและตามความพอใจของประมุข
ของรัฐหรือหัวหนารัฐบาล ตามขอเสนอแนะของที่ประชุมรัฐมนตรี
ตางประเทศอาเซียน 

 
3. ใหท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน 

(ก) จัดประชุมสองครั้งตอป และใหรัฐสมาชิกซึ่งเปนประธานอาเซียนเปน
เจาภาพ และ 

  (ข) เรียกประชุม เมื่อมีความจําเปน ในฐานะการประชุมพิเศษหรือเฉพาะ  
   กิจ โดยมีประธานการประชุมเปนรัฐสมาชิกซึ่งเปนประธานอาเซียน โดยจัด 
   ในสถานที่ท่ีรัฐสมาชิกอาเซียนจะตกลงกัน 

 
ขอ 8 

คณะมนตรีประสานงานอาเซียน 
 

1. ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียนประกอบดวยรัฐมนตรีตางประเทศ
อาเซียน และประชุมกันอยางนอยสองครั้งตอป 

 
2. ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

(ก) เตรียมการประชุมของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 
(ข)ประสานการอนุวัติความตกลงและขอตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน 
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(c) coordinate with the ASEAN Community Councils to 
enhance policy coherence, efficiency and cooperation 
among them;

(d) coordinate the reports of the ASEAN Community 
Councils to the ASEAN Summit;

(e) consider the annual report of the Secretary-General on 
the work of ASEAN; 

(f) consider the report of the Secretary-General on the 
functions and operations of the ASEAN Secretariat and 
other relevant bodies; 

(g) approve the appointment and termination of the Deputy 
Secretaries-General upon the recommendation of the 
Secretary-General; and 

(h) undertake other tasks provided for in this Charter or 
such other functions as may be assigned by the 
ASEAN Summit. 

3. The ASEAN Coordinating Council shall be supported by the 
relevant senior officials.

ARTICLE 9 
ASEAN COMMUNITY COUNCILS 

1. The ASEAN Community Councils shall comprise the ASEAN 
Political-Security Community Council, ASEAN Economic Community 
Council, and ASEAN Socio-Cultural Community Council. 
 

(ค)ประสานงานกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียนตางๆ เพื่อเพิ่มความ
สอดคลองกันของ   นโยบาย ประสิทธิภาพ และความรวมมือระหวาง
กัน 

(ง)ประสานการเสนอรายงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียน  ตอท่ีประชุมสุด
ยอดอาเซียน 

(จ) พจิารณารายงานประจําปของเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับงานของอาเซียน 
 
 (ฉ)พิจารณารายงานของเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับหนาที่และการดําเนินงานของ

สํานักงานเลขาธิการอาเซียนและองคกรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

  (ช)เห็นชอบการแตงตั้งและการพนจากหนาท่ีของรองเลขาธิการอาเซียน ตาม
ขอเสนอแนะของเลขาธิการอาเซียน และ 

( ซ)ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่กําหนดไวในกฎบัตรนี้ หรือหนาที่อื่นที่อาจไดรับ
มอบหมายจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน  

3. ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียนไดรับการสนับสนุนโดยเจาหนาที่อาวุโสท่ี
เกี่ยวของ 

ขอ 9 
คณะมนตรีประชาคมอาเซียน 

1. ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียน ประกอบดวยคณะมนตรีประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน  คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคณะมนตรี
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
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Secretaries-General upon the recommendation of the 
Secretary-General; and 

(h) undertake other tasks provided for in this Charter or 
such other functions as may be assigned by the 
ASEAN Summit. 

3. The ASEAN Coordinating Council shall be supported by the 
relevant senior officials.

ARTICLE 9 
ASEAN COMMUNITY COUNCILS 

1. The ASEAN Community Councils shall comprise the ASEAN 
Political-Security Community Council, ASEAN Economic Community 
Council, and ASEAN Socio-Cultural Community Council. 
 

(ค)ประสานงานกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียนตางๆ เพื่อเพิ่มความ
สอดคลองกันของ   นโยบาย ประสิทธิภาพ และความรวมมือระหวาง
กัน 

(ง)ประสานการเสนอรายงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียน  ตอท่ีประชุมสุด
ยอดอาเซียน 

(จ) พจิารณารายงานประจําปของเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับงานของอาเซียน 
 
 (ฉ)พิจารณารายงานของเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับหนาที่และการดําเนินงานของ

สํานักงานเลขาธิการอาเซียนและองคกรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

  (ช)เห็นชอบการแตงตั้งและการพนจากหนาท่ีของรองเลขาธิการอาเซียน ตาม
ขอเสนอแนะของเลขาธิการอาเซียน และ 

( ซ)ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่กําหนดไวในกฎบัตรนี้ หรือหนาที่อื่นที่อาจไดรับ
มอบหมายจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน  

3. ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียนไดรับการสนับสนุนโดยเจาหนาที่อาวุโสท่ี
เกี่ยวของ 

ขอ 9 
คณะมนตรีประชาคมอาเซียน 

1. ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียน ประกอบดวยคณะมนตรีประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน  คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคณะมนตรี
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  106 107
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2. Each ASEAN Community Council shall have under its purview 
the relevant ASEAN Sectoral Ministerial Bodies. 

3. Each Member State shall designate its national representation 
for each ASEAN Community Council meeting. 

4. In order to realise the objectives of each of the three pillars of 
the ASEAN Community, each ASEAN Community Council shall: 

(a) ensure the implementation of the relevant decisions of 
the ASEAN Summit; 

(b) coordinate the work of the different sectors under its 
purview, and on issues which cut across the other 
Community Councils; and 

(c) submit reports and recommendations to the ASEAN 
Summit on matters under its purview. 

5. Each ASEAN Community Council shall meet at least twice a 
year and shall be chaired by the appropriate Minister from the Member 
State holding the ASEAN Chairmanship. 

6. Each ASEAN Community Council shall be supported by the 
relevant senior officials.

 

2. ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะมีองคกรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขาที่
เกี่ยวของในขอบขายการดําเนินงานของตน 

3. ใหรัฐสมาชิกแตละรัฐแตงตั้งผูแทนของรัฐตนสําหรับการประชุมคณะมนตรี
ประชาคมอาเซียนแตละคณะ 

4. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแตละเสาหลักของเสาหลักทั้งสามของประชาคม
อาเซียน ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะ 

 (ก)ทําใหแนใจวามีการอนุวัติการขอตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่
เกี่ยวของ 

 (ข)  ประสานการปฏิบัติงานของสาขาตางๆ ท่ีอยูในขอบขายการดําเนินงานของ
ตน และในประเด็นซึ่งคาบเกี่ยวกับคณะมนตรีประชาคมอื่นๆ และ 

 (ค)  เสนอรายงานและขอเสนอแนะตอท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องที่
อยูในขอบขายการดําเนินงานของตน 

5. ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะประชุมกันอยางนอยสองครั้งตอป 
และมีประธานการประชุมเปนรัฐมนตรีท่ีเหมาะสมจากรัฐสมาชิกซึ่งเปนประธาน
อาเซียน  

6. ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่
อาวุโสที่เกี่ยวของ 
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ARTICLE 10 
ASEAN SECTORAL MINISTERIAL BODIES 

1. ASEAN Sectoral Ministerial Bodies shall:  

(a) function in accordance with their respective established 
mandates;

(b) implement the agreements and decisions of the ASEAN 
Summit under their respective purview;  

(c) strengthen cooperation in their respective fields in 
support of ASEAN integration and community-building; 
and

(d) submit reports and recommendations to their respective 
Community Councils.

2. Each ASEAN Sectoral Ministerial Body may have under its 
purview the relevant senior officials and subsidiary bodies to undertake 
its functions as contained in Annex 1. The Annex may be updated by 
the Secretary-General of ASEAN upon the recommendation of the 
Committee of Permanent Representatives without recourse to the 
provision on Amendments under this Charter. 

ARTICLE 11 
SECRETARY-GENERAL OF ASEAN  

AND ASEAN SECRETARIAT 

1. The Secretary-General of ASEAN shall be appointed by the 
ASEAN Summit for a non-renewable term of office of five years, 
selected from among nationals of the ASEAN Member States based on 
alphabetical rotation, with due consideration to integrity, capability and 
professional experience, and gender equality.  
 

 

ขอ 10 
องคกรระดบัรฐัมนตรอีาเซียนเฉพาะสาขา 

 
1. ใหองคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา 

(ก)ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของแตละองคกรที่มีอยู 
(ข)  อนุวัติการความตกลงและขอตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนท่ีอยู

ในขอบขายการดําเนินงานของแตละองคกร 
(ค)เสริมสรางความรวมมือในสาขาของแตละองคกรใหเขมแข็งขึ้น เพื่อ

สนับสนุนการรวมตัวของอาเซียนและการสรางประชาคมอาเซียน และ 
(ง) เสนอรายงานและขอเสนอแนะตอคณะมนตรีประชาคมอาเซียนของแตละองคกร 
 

2. องคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาแตละองคกรอาจมีเจาหนาที่
อาวุโสและองคกรยอยที่เกี่ยวของในขอบขายการดําเนินงานของตนตามที่
ระบุในภาคผนวก 1 เพื่อดําเนินหนาที่ของตน ภาคผนวกดังกลาวอาจไดรับ
การปรับปรุงใหทันสมัย โดยเลขาธิการอาเซียนตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการของผูแทนถาวร โดยไมตองใชบทบัญญัติวาดวยการแกไข
ภายใตกฎบัตรนี้ 

 
ขอ 11 

เลขาธิการอาเซียนและสํานักงานเลขาธิการอาเซียน 
 

1. ใหเลขาธิการอาเซียนไดรับการแตงตั้งโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน โดยมี
วาระการดํารงตําแหนงหาปท่ีไมสามารถตออายุได และใหไดรับการเลือก
จากคนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียน บนพื้นฐานของการหมุนเวียนตามลําดับ
ตัวอักษร โดยคํานึงตามสมควรถึงความซื่อสัตยสุจริต ความสามารถ รวมถึง
ประสบการณทางวิชาชีพ และความเทาเทียมกันทางเพศ 
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2. The Secretary-General shall: 

(a) carry out the duties and responsibilities of this high 
office in accordance with the provisions of this Charter 
and relevant ASEAN instruments, protocols and 
established practices;

(b) facilitate and monitor progress in the implementation of 
ASEAN agreements and decisions, and submit an 
annual report on the work of ASEAN to the ASEAN 
Summit;

(c) participate in meetings of the ASEAN Summit, the 
ASEAN Community Councils, the ASEAN Coordinating 
Council, and ASEAN Sectoral Ministerial Bodies and 
other relevant ASEAN meetings;  

(d) present the views of ASEAN and participate in 
meetings with external parties in accordance with 
approved policy guidelines and mandate given to the 
Secretary-General; and 

(e) recommend the appointment and termination of the 
Deputy Secretaries-General to the ASEAN 
Coordinating Council for approval. 

3. The Secretary-General shall also be the Chief Administrative 
Officer of ASEAN. 
 

2. ใหเลขาธิการอาเซียน 

(ก) ปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงระดับสูงนี้ โดยเปนไปตาม
บทบัญญัติของกฎบัตรฉบับน้ีและตราสาร พิธีสาร และแนวปฏิบัติท่ีมีอยูของ
อาเซียนที่เกี่ยวของ 

(ข) อํานวยความสะดวกและสอดสองดูแลความคืบหนาในการอนุวัติการความตก
ลงและ 

ขอตัดสินใจของอาเซียน และเสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับงานของอาเซียน
ตอท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน 

(ค) เขารวมในการประชุมตางๆ ของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน คณะมนตรีประชาคม
อาเซียน คณะมนตรีประสานงานอาเซียน และองคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียน
เฉพาะสาขา และการประชุมอาเซียนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ  

(ง) เสนอขอคิดเห็นของอาเซียนและเขารวมการประชุมกับภาคีภายนอกตาม
แนวนโยบายที่ 

     ไดรับความเห็นชอบและตามอํานาจหนาที่ ท่ีเลขาธิการอาเซียนไดรับมอบหมาย 
และ 

(จ) เสนอแนะการแตงตั้งและการพนจากหนาที่ของรองเลขาธิการอาเซียนตอคณะ
มนตรีประสานงานอาเซียน เพื่อใหความเห็นชอบ 

3. ใหเลขาธิการอาเซียนเปนหัวหนาเจาหนาที่ฝายบริหารของอาเซียนดวย 
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4. The Secretary-General shall be assisted by four Deputy 
Secretaries-General with the rank and status of Deputy Ministers. The 
Deputy Secretaries-General shall be accountable to the Secretary-
General in carrying out their functions.

5. The four Deputy Secretaries-General shall be of different 
nationalities from the Secretary-General and shall come from four 
different ASEAN Member States. 

6. The four Deputy Secretaries-General shall comprise: 

(a) two Deputy Secretaries-General who will serve a non-
renewable term of three years, selected from among 
nationals of the ASEAN Member States based on 
alphabetical rotation, with due consideration to integrity, 
qualifications, competence, experience and gender 
equality; and 

(b) two Deputy Secretaries-General who will serve a term 
of three years, which may be renewed for another three 
years. These two Deputy Secretaries-General shall be 
openly recruited based on merit.  

7. The ASEAN Secretariat shall comprise the Secretary-General 
and such staff as may be required. 

8. The Secretary-General and the staff shall: 

(a) uphold the highest standards of integrity, efficiency, and 
competence in the performance of their duties;

 

4. ใหเลขาธิการอาเซียนไดรับการสนับสนุนจากรองเลขาธิการอาเซียนสี่คน ซึ่งมีชั้น
และสถานะของรัฐมนตรีชวยวาการ โดยใหรองเลขาธิการอาเซียนรับผิดชอบตอ
เลขาธิการอาเซียนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 

5. รองเลขาธิการอาเซียนทั้งสี่คนตองมีสัญชาติท่ีแตกตางจากเลขาธิการอาเซียนและ

มาจากรัฐสมาชิกที่แตกตางกันส่ีรัฐสมาชิกอาเซียน 

6. ใหรองเลขาธิการอาเซียนสี่คน ประกอบดวย 

(ก) รองเลขาธิการอาเซียนสองคน ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงสามปท่ีไมสามารถ
ตออายุได     ซึ่งไดรับเลือกจากคนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียน บนพื้นฐานของ
การหมุนเวียนตามลําดับตัวอักษร โดยคํานึงตามสมควรถึงความซื่อสัตยสุจริต 
คุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ และความเทาเทียมกันทางเพศ และ 

(ข) รองเลขาธิการอาเซียนสองคน ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงสามป และอาจตอ
อายุไดอีกสามป ใหรองเลขาธิการอาเซียนสองคนนี้ไดรับการคัดเลือกโดยเปด
กวางบนพื้นฐานของความรูความสามารถ 

7. ใหสํานักเลขาธิการอาเซียนประกอบดวยเลขาธิการอาเซียนและพนักงานตามที่
จําเปน 

8. ใหเลขาธิการอาเซียนและพนักงาน 

(ก) ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของความซื่อสัตยสุจริต ความมีประสิทธิภาพ และ
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของตน  
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(b) not seek or receive instructions from any government or 
external party outside of ASEAN; and 

(c) refrain from any action which might reflect on their 
position as ASEAN Secretariat officials responsible only 
to ASEAN. 

9. Each ASEAN Member State undertakes to respect the 
exclusively ASEAN character of the responsibilities of the Secretary-
General and the staff, and not to seek to influence them in the 
discharge of their responsibilities.  

ARTICLE 12 
COMMITTEE OF PERMANENT REPRESENTATIVES  

TO ASEAN 

1. Each ASEAN Member State shall appoint a Permanent 
Representative to ASEAN with the rank of Ambassador based in 
Jakarta.
2. The Permanent Representatives collectively constitute a 
Committee of Permanent Representatives, which shall:

(a) support the work of the ASEAN Community Councils 
and ASEAN Sectoral Ministerial Bodies; 

(b) coordinate with ASEAN National Secretariats and other 
ASEAN Sectoral Ministerial Bodies; 

 

(ข) ไมขอหรือรับคําสั่งจากรัฐบาลหรือภาคีภายนอกอาเซียนใดๆ และ 

(ค) ละเวนจากการดําเนินการใด ซึ่งอาจมีผลสะทอนถึงตําแหนงหนาที่ของตนใน

ฐานะที่เปนเจาหนาท่ีของสํานักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งรับผิดชอบตออาเซียน

เทานั้น 

9. รัฐสมาชิกอาเซียนแตละรัฐรับท่ีจะเคารพตอความรับผิดชอบของเลขาธิการและ

พนักงาน อันมีลักษณะเฉพาะของอาเซียน และจะไมแสวงหาที่จะมีอิทธิพลตอ

เลขาธิการอาเซียนและพนักงาน ในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบของบุคคล

เหลานั้น 

ขอ12 

คณะกรรมการผูแทนถาวรประจําอาเซียน 

1. ใหรัฐสมาชิกอาเซียนแตละรัฐแตงตั้งผูแทนถาวรประจําอาเซียนหนึ่งคน ในชั้น

เอกอัครราชทูตที่มีถิ่นพํานัก ณ กรุงจาการตา 

2. ผูแทนถาวรประกอบรวมกันเปนคณะกรรมการผูแทนถาวร ซึ่งตอง 

(ก) สนับสนุนการทํางานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนและองคกรระดับ

รัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา 

(ข) ประสานงานกับสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ และองคกรระดับ

รัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาอืน่ๆ 
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(c) liaise with the Secretary-General of ASEAN and the 
ASEAN Secretariat on all subjects relevant to its work;  

(d) facilitate ASEAN cooperation with external partners;  
and

(e) perform such other functions as may be determined by 
the ASEAN Coordinating Council. 

ARTICLE 13 
ASEAN NATIONAL SECRETARIATS 

Each ASEAN Member State shall establish an ASEAN National 
Secretariat which shall:

(a) serve as the national focal point; 

(b) be the repository of information on all ASEAN matters 
at the national level; 

(c) coordinate the implementation of ASEAN decisions at 
the national level;

(d) coordinate and support the national preparations of 
ASEAN meetings;  

(e) promote ASEAN identity and awareness at the national 
level; and 

(f) contribute to ASEAN community building. 

 

(ค) ติดตอประสานงานกับเลขาธิการอาเซียนและสํานักเลขาธิการอาเซียนใน
ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับงานของตน 

(ง) อํานวยความสะดวกความรวมมือของอาเซียนกับหุนสวนภายนอก และ 

(จ) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ท่ีอาจกําหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

 

 
ขอ 13 

สํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาต ิ

ใหรัฐสมาชิกแตละรัฐจัดตั้งสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ ซึ่งตอง 

(ก) ทําหนาที่เปนผูประสานงานกลางแหงชาติ 

(ข) เปนหนวยงานระดับชาติ ซึ่งเก็บรักษาขอสนเทศในเรื่องทั้งปวงเกี่ยวกับ
อาเซียน 

(ค) ประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับการอนุวัติการขอตัดสินใจของ 

      อาเซียน 

(ง) ประสานงานและสนับสนุนการเตรียมการระดับชาติของการประชุม
อาเซียน 

(จ) สงเสริมอัตลักษณและความสํานึกเกี่ยวกับอาเซียนในระดับชาติ และ 
 
(ฉ) มีสวนรวมสรางประชาคมอาเซียน 
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ARTICLE 14 
ASEAN HUMAN RIGHTS BODY 

1. In conformity with the purposes and principles of the ASEAN 
Charter relating to the promotion and protection of human rights and 
fundamental freedoms, ASEAN shall establish an ASEAN human 
rights body.

2. This ASEAN human rights body shall operate in accordance 
with the terms of reference to be determined by the ASEAN Foreign 
Ministers Meeting.  

ARTICLE 15 
ASEAN FOUNDATION 

1. The ASEAN Foundation shall support the Secretary-General of 
ASEAN and collaborate with the relevant ASEAN bodies to support 
ASEAN community-building by promoting greater awareness of the 
ASEAN identity, people-to-people interaction, and close collaboration 
among the business sector, civil society, academia and other 
stakeholders in ASEAN. 

2. The ASEAN Foundation shall be accountable to the Secretary-
General of ASEAN, who shall submit its report to the ASEAN Summit 
through the ASEAN Coordinating Council. 
 

ขอ 14 

องคกรสิทธิมนุษยชนอาเซยีน 

1. โดยสอดคลองกับความมุงประสงคและหลักการของกฎบัตรอาเซียนเกี่ยวกับ

การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ใหอาเซียนจัดตั้ง

องคกรสิทธิมนุษยชนอาเซียนขึ้น 

2. องคกรสิทธิมนุษยชนอาเซียนนี้ตองดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ซึ่งจะกําหนด

โดยที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน 

ขอ 15 
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ของอาเซียนที่เกี่ยวของในการสนับสนุนการสรางประชาคมอาเซียน โดยการ
สงเสริมความสํานึกที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอัตลักษณของอาเซียน การมีปฏิสัมพันธ
ระหวางประชาชน และการดําเนินการรวมกันที่ใกลชิดระหวางภาคธุรกิจ ภาค
ประชาสังคม นักวิชาการ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ในอาเซียน 

2. ใหมูลนิธิอาเซียนรับผิดชอบตอเลขาธิการอาเซียน ผูซึ่งตองเสนอรายงานของ
มูลนิธิฯ ตอท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนผานคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 
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(c) liaise with the Secretary-General of ASEAN and the 
ASEAN Secretariat on all subjects relevant to its work;  

(d) facilitate ASEAN cooperation with external partners;  
and

(e) perform such other functions as may be determined by 
the ASEAN Coordinating Council. 

ARTICLE 13 
ASEAN NATIONAL SECRETARIATS 

Each ASEAN Member State shall establish an ASEAN National 
Secretariat which shall:

(a) serve as the national focal point; 

(b) be the repository of information on all ASEAN matters 
at the national level; 

(c) coordinate the implementation of ASEAN decisions at 
the national level;

(d) coordinate and support the national preparations of 
ASEAN meetings;  

(e) promote ASEAN identity and awareness at the national 
level; and 

(f) contribute to ASEAN community building. 

 

(ค) ติดตอประสานงานกับเลขาธิการอาเซียนและสํานักเลขาธิการอาเซียนใน
ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับงานของตน 

(ง) อํานวยความสะดวกความรวมมือของอาเซียนกับหุนสวนภายนอก และ 

(จ) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ท่ีอาจกําหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

 

 
ขอ 13 

สํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาต ิ

ใหรัฐสมาชิกแตละรัฐจัดตั้งสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ ซึ่งตอง 

(ก) ทําหนาที่เปนผูประสานงานกลางแหงชาติ 

(ข) เปนหนวยงานระดับชาติ ซึ่งเก็บรักษาขอสนเทศในเรื่องทั้งปวงเกี่ยวกับ
อาเซียน 

(ค) ประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับการอนุวัติการขอตัดสินใจของ 

      อาเซียน 

(ง) ประสานงานและสนับสนุนการเตรียมการระดับชาติของการประชุม
อาเซียน 

(จ) สงเสริมอัตลักษณและความสํานึกเกี่ยวกับอาเซียนในระดับชาติ และ 
 
(ฉ) มีสวนรวมสรางประชาคมอาเซียน 
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CHAPTER V 
ENTITIES ASSOCIATED WITH ASEAN 

ARTICLE 16 
ENTITIES ASSOCIATED WITH ASEAN 

1. ASEAN may engage with entities which support the ASEAN 
Charter, in particular its purposes and principles. These associated 
entities are listed in Annex 2. 

2. Rules of procedure and criteria for engagement shall be 
prescribed by the Committee of Permanent Representatives upon the 
recommendation of the Secretary-General of ASEAN. 

3. Annex 2 may be updated by the Secretary-General of ASEAN 
upon the recommendation of the Committee of Permanent 
Representatives without recourse to the provision on Amendments 
under this Charter.  

 

CHAPTER VI 
IMMUNITIES AND PRIVILEGES 

ARTICLE 17 
IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF ASEAN 

1. ASEAN shall enjoy in the territories of the Member States such 
immunities and privileges as are necessary for the fulfilment of its 
purposes.

หมวดที ่5 

องคภาวะที่มคีวามสัมพันธกับอาเซียน 

ขอ 16  

องคภาวะที่มคีวามสัมพันธกับอาเซียน 

1. อาเซียนอาจมคีวามสัมพันธกบัองคภาวะซึ่งสนับสนุนกฎบัตรอาเซียน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งความมุงประสงคและหลักการของอาเซียน องคภาวะที่มี

ความสัมพันธเหลานี้ระบุอยูในภาคผนวก 2 

2. ใหคณะกรรมการผูแทนถาวรบัญญัติกฎการดําเนินงานและหลักเกณฑ

สําหรับการมีความสัมพันธตามขอเสนอแนะของเลขาธิการอาเซียน 

3. ภาคผนวก 2 อาจไดรับการปรบัปรุงใหทันสมัยโดยเลขาธิการอาเซียนตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการผูแทนถาวร โดยไมตองใชบทบัญญัติวาดวย

การแกไขภายใตกฎบัตรนี้ 

 

หมวด 6 

ความคุมกันและเอกสิทธ์ิ 

ขอ 17  

ความคุมกันและเอกสิทธ์ิของอาเซียน 

1. ใหอาเซียนไดรับความคุมกันและเอกสิทธิ์ในดินแดนของรัฐสมาชิกทีจ่ําเปน

เพื่อใหบรรลุความมุงประสงคของอาเซียน 
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2. The immunities and privileges shall be laid down in separate 
agreements between ASEAN and the host Member State.

ARTICLE 18 
IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF THE SECRETARY-GENERAL 

OF ASEAN AND STAFF OF THE ASEAN SECRETARIAT 

1. The Secretary-General of ASEAN and staff of the ASEAN 
Secretariat participating in official ASEAN activities or representing 
ASEAN in the Member States shall enjoy such immunities and 
privileges as are necessary for the independent exercise of their 
functions.

2. The immunities and privileges under this Article shall be laid 
down in a separate ASEAN agreement. 

ARTICLE 19 
IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF THE PERMANENT 

REPRESENTATIVES AND OFFICIALS ON ASEAN DUTIES 

1. The Permanent Representatives of the Member States to 
ASEAN and officials of the Member States participating in official 
ASEAN activities or representing ASEAN in the Member States shall 
enjoy such immunities and privileges as are necessary for the exercise 
of their functions. 

2. The immunities and privileges of the Permanent Representatives 
and officials on ASEAN duties shall be  

2. ความคุมกันและเอกสิทธิจะถูกกําหนดไวในความตกลงตางหากระหวาง
อาเซียนและรัฐสมาชิกเจาภาพ 

ขอ 18 
ความคุมกันและเอกสิทธ์ิของเลขาธิการอาเซียนและพนักงานของ 

สํานักเลขาธิการอาเซียน 
 

1. ใหเลขาธิการอาเซียนและพนักงานของสํานักเลขาธิการอาเซียนที่เขารวมใน
กิจกรรมตางๆ อันเปนทางการของอาเซียนหรือทําการแทนอาเซียนในรัฐ
สมาชิก ไดรับความคุมกันและเอกสิทธิ์ท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีอยาง
อิสระของตน 

2. ความคุมกันและเอกสิทธิภายใตขอน้ีจะถูกกําหนดไวในความตกลงตางหาก
ของอาเซียน 

 
ขอ 19 

ความคุมกันและเอกสิทธ์ิของผูแทนถาวร 
และเจาหนาทีท่ี่อยูระหวางการปฏิบัตหินาที่ของอาเซียน 

 
1. ใหผูแทนถาวรของรัฐสมาชิกประจําอาเซียนและเจาหนาที่ของรัฐสมาชิกที่

เขารวมในกิจกรรมตางๆ อันเปนทางการของอาเซียนหรือทําการแทน
อาเซียนในรัฐสมาชิก ไดรับความคุมกันและเอกสิทธิ์ท่ีจําเปนในการปฏิบัติ
หนาที่ของตน 

2. ใหความคุมกันและเอกสิทธิ์ของผูแทนถาวรและเจาหนาที่ท่ีอยูระหวางการ
ปฏิบัติหนาทีข่องอาเซียนอยูภายใตบังคับ 
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อิสระของตน 

2. ความคุมกันและเอกสิทธิภายใตขอน้ีจะถูกกําหนดไวในความตกลงตางหาก
ของอาเซียน 

 
ขอ 19 

ความคุมกันและเอกสิทธ์ิของผูแทนถาวร 
และเจาหนาทีท่ี่อยูระหวางการปฏิบัตหินาที่ของอาเซียน 

 
1. ใหผูแทนถาวรของรัฐสมาชิกประจําอาเซียนและเจาหนาที่ของรัฐสมาชิกที่

เขารวมในกิจกรรมตางๆ อันเปนทางการของอาเซียนหรือทําการแทน
อาเซียนในรัฐสมาชิก ไดรับความคุมกันและเอกสิทธิ์ท่ีจําเปนในการปฏิบัติ
หนาที่ของตน 

2. ใหความคุมกันและเอกสิทธิ์ของผูแทนถาวรและเจาหนาที่ท่ีอยูระหวางการ
ปฏิบัติหนาที่ของอาเซียนอยูภายใตบังคับ 
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governed by the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations or in 
accordance with the national law of the ASEAN Member State 
concerned.

CHAPTER VII 
    DECISION-MAKING 

ARTICLE 20 
CONSULTATION AND CONSENSUS 

1. As a basic principle, decision-making in ASEAN shall be based 
on consultation and consensus. 

2. Where consensus cannot be achieved, the ASEAN Summit 
may decide how a specific decision can be made. 

3. Nothing in paragraphs 1 and 2 of this Article shall affect the 
modes of decision-making as contained in the relevant ASEAN legal 
instruments. 

4. In the case of a serious breach of the Charter or non-
compliance, the matter shall be referred to the ASEAN Summit for 
decision.

ARTICLE 21 
IMPLEMENTATION AND PROCEDURE 

1. Each ASEAN Community Council shall prescribe its own rules 
of procedure. 
 

ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต ค.ศ. 1961 หรือเปนไปตาม
กฎหมายภายในของรัฐสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวของ 

หมวด 7 

การตัดสินใจ 

ขอ 20 

การปรึกษาหารือและฉันทามต ิ

1.  โดยหลักการพื้นฐาน ใหการตัดสินใจของอาเซียนอยูบนพื้นฐานของการ
ปรึกษาหารือและฉันทามติ 

2. หากไมสามารถหาฉันทามติได ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนอาจตัดสินวา จะทํา
การตัดสินใจเฉพาะเรื่องนั้นอยางไร  

3. ไมมีความใดในวรรค 1 และ 2 ของขอน้ีกระทบถึงวิธีการตัดสินใจที่ระบุอยูใน
ตราสารทาง กฎหมายของอาเซียนที่เกี่ยวของ 

4. ในกรณีท่ีมีการละเมิดกฎบัตรอยางรายแรง หรือการไมปฏิบัติตาม ใหเสนอ
เรื่องดังกลาวไปยัง ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อการตัดสินใจ 

 
 
 
 

ขอ 21 
การอนุวัติการและข้ันตอนการดําเนินงาน 

1. ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซยีนแตละคณะบัญญัติกฎวาดวยขั้นตอนการ
ดําเนินงานของตนเอง 

21

2. The immunities and privileges shall be laid down in separate 
agreements between ASEAN and the host Member State.

ARTICLE 18 
IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF THE SECRETARY-GENERAL 

OF ASEAN AND STAFF OF THE ASEAN SECRETARIAT 

1. The Secretary-General of ASEAN and staff of the ASEAN 
Secretariat participating in official ASEAN activities or representing 
ASEAN in the Member States shall enjoy such immunities and 
privileges as are necessary for the independent exercise of their 
functions.

2. The immunities and privileges under this Article shall be laid 
down in a separate ASEAN agreement. 

ARTICLE 19 
IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF THE PERMANENT 

REPRESENTATIVES AND OFFICIALS ON ASEAN DUTIES 

1. The Permanent Representatives of the Member States to 
ASEAN and officials of the Member States participating in official 
ASEAN activities or representing ASEAN in the Member States shall 
enjoy such immunities and privileges as are necessary for the exercise 
of their functions. 

2. The immunities and privileges of the Permanent Representatives 
and officials on ASEAN duties shall be  

2. ความคุมกันและเอกสิทธิจะถูกกําหนดไวในความตกลงตางหากระหวาง
อาเซียนและรัฐสมาชิกเจาภาพ 

ขอ 18 
ความคุมกันและเอกสิทธ์ิของเลขาธิการอาเซียนและพนักงานของ 

สํานักเลขาธิการอาเซียน 
 

1. ใหเลขาธิการอาเซียนและพนักงานของสํานักเลขาธิการอาเซียนที่เขารวมใน
กิจกรรมตางๆ อันเปนทางการของอาเซียนหรือทําการแทนอาเซียนในรัฐ
สมาชิก ไดรับความคุมกันและเอกสิทธิ์ท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีอยาง
อิสระของตน 

2. ความคุมกันและเอกสิทธิภายใตขอน้ีจะถูกกําหนดไวในความตกลงตางหาก
ของอาเซียน 
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ปฏิบัติหนาที่ของอาเซียนอยูภายใตบังคับ 
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governed by the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations or in 
accordance with the national law of the ASEAN Member State 
concerned.

CHAPTER VII 
    DECISION-MAKING 

ARTICLE 20 
CONSULTATION AND CONSENSUS 

1. As a basic principle, decision-making in ASEAN shall be based 
on consultation and consensus. 

2. Where consensus cannot be achieved, the ASEAN Summit 
may decide how a specific decision can be made. 

3. Nothing in paragraphs 1 and 2 of this Article shall affect the 
modes of decision-making as contained in the relevant ASEAN legal 
instruments. 

4. In the case of a serious breach of the Charter or non-
compliance, the matter shall be referred to the ASEAN Summit for 
decision.

ARTICLE 21 
IMPLEMENTATION AND PROCEDURE 

1. Each ASEAN Community Council shall prescribe its own rules 
of procedure. 
 

ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต ค.ศ. 1961 หรือเปนไปตาม
กฎหมายภายในของรัฐสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวของ 

หมวด 7 

การตัดสินใจ 

ขอ 20 

การปรึกษาหารือและฉันทามต ิ

1.  โดยหลักการพื้นฐาน ใหการตัดสินใจของอาเซียนอยูบนพื้นฐานของการ
ปรึกษาหารือและฉันทามติ 

2. หากไมสามารถหาฉันทามติได ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนอาจตัดสินวา จะทํา
การตัดสินใจเฉพาะเรื่องนั้นอยางไร  

3. ไมมีความใดในวรรค 1 และ 2 ของขอน้ีกระทบถึงวิธีการตัดสินใจที่ระบุอยูใน
ตราสารทาง กฎหมายของอาเซียนที่เกี่ยวของ 

4. ในกรณีท่ีมีการละเมิดกฎบัตรอยางรายแรง หรือการไมปฏิบัติตาม ใหเสนอ
เรื่องดังกลาวไปยัง ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อการตัดสินใจ 

 
 
 
 

ขอ 21 
การอนุวัติการและข้ันตอนการดําเนินงาน 

1. ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซยีนแตละคณะบัญญัติกฎวาดวยขั้นตอนการ
ดําเนินงานของตนเอง 
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governed by the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations or in 
accordance with the national law of the ASEAN Member State 
concerned.

CHAPTER VII 
    DECISION-MAKING 

ARTICLE 20 
CONSULTATION AND CONSENSUS 

1. As a basic principle, decision-making in ASEAN shall be based 
on consultation and consensus. 

2. Where consensus cannot be achieved, the ASEAN Summit 
may decide how a specific decision can be made. 

3. Nothing in paragraphs 1 and 2 of this Article shall affect the 
modes of decision-making as contained in the relevant ASEAN legal 
instruments. 

4. In the case of a serious breach of the Charter or non-
compliance, the matter shall be referred to the ASEAN Summit for 
decision.

ARTICLE 21 
IMPLEMENTATION AND PROCEDURE 

1. Each ASEAN Community Council shall prescribe its own rules 
of procedure. 
 

ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต ค.ศ. 1961 หรือเปนไปตาม
กฎหมายภายในของรัฐสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวของ 

หมวด 7 

การตัดสินใจ 

ขอ 20 

การปรึกษาหารือและฉันทามต ิ

1.  โดยหลักการพื้นฐาน ใหการตัดสินใจของอาเซียนอยูบนพื้นฐานของการ
ปรึกษาหารือและฉันทามติ 
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การตัดสินใจเฉพาะเรื่องนั้นอยางไร  

3. ไมมีความใดในวรรค 1 และ 2 ของขอน้ีกระทบถึงวิธีการตัดสินใจที่ระบุอยูใน
ตราสารทาง กฎหมายของอาเซียนที่เกี่ยวของ 

4. ในกรณีท่ีมีการละเมิดกฎบัตรอยางรายแรง หรือการไมปฏิบัติตาม ใหเสนอ
เรื่องดังกลาวไปยัง ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อการตัดสินใจ 

 
 
 
 

ขอ 21 
การอนุวัติการและข้ันตอนการดําเนินงาน 

1. ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซยีนแตละคณะบัญญัติกฎวาดวยขั้นตอนการ
ดําเนินงานของตนเอง 
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2. In the implementation of economic commitments, a formula for 
flexible participation, including the ASEAN Minus X formula, may be 
applied where there is a consensus to do so. 

CHAPTER VIII 
 SETTLEMENT OF DISPUTES 

ARTICLE 22 
GENERAL PRINCIPLES 

1. Member States shall endeavour to resolve peacefully all 
disputes in a timely manner through dialogue, consultation and 
negotiation.

2. ASEAN shall maintain and establish dispute settlement 
mechanisms in all fields of ASEAN cooperation. 

ARTICLE 23 
GOOD OFFICES, CONCILIATION AND MEDIATION 

1. Member States which are parties to a dispute may at any time 
agree to resort to good offices, conciliation or mediation in order to 
resolve the dispute within an agreed time limit. 

2. Parties to the dispute may request the Chairman of ASEAN or 
the Secretary-General of ASEAN, acting in an ex-officio capacity, to 
provide good offices, conciliation or mediation.

2. ในการอนุวัติการตามขอผูกพันดานเศรษฐกิจ อาจนํารูปแบบการเขารวม

แบบยืดหยุนรวมถึงรูปแบบอาเซียนที่ไมรวมสมาชิกบางรัฐมาใช หากมี

ฉันทามติ  

 

หมวด 8 

การระงับขอพิพาท 

ขอ 22 

หลักการทั่วไป 

1. รัฐสมาชิกตองพยายามที่จะระงับขอพิพาททั้งปวงอยางสันติใหทันทวงที 

โดยผานการสนทนา การปรึกษาหารือ และการเจรจา 

2. ใหอาเซียนจัดตั้งและธํารงไวซึ่งกลไกการระงับขอพิพาทในทุกสาขาความ

รวมมือของอาเซียน 

ขอ 23 

คนกลางที่นาเชื่อถือ การประนีประนอม และการไกลเกลี่ย 

 

1. รัฐสมาชิกที่เปนคูกรณีในขอพิพาทอาจจะตกลงกันเมื่อใดก็ไดท่ีจะใชคน

กลางที่นาเชื่อถือ การประนีประนอม หรือการไกลเกลี่ย เพื่อระงับขอพิพาท

ภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน 

2. คูกรณีในขอพิพาทอาจรองขอใหประธานอาเซียน หรือเลขาธิการอาเซียน 

ทําหนาที่โดยตําแหนงเปนคนกลางที่นาเชื่อถือ ประนีประนอม หรือไกล

เกลี่ย 
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2. In the implementation of economic commitments, a formula for 
flexible participation, including the ASEAN Minus X formula, may be 
applied where there is a consensus to do so. 
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provide good offices, conciliation or mediation.

2. ในการอนุวัติการตามขอผูกพันดานเศรษฐกิจ อาจนํารูปแบบการเขารวม

แบบยืดหยุนรวมถึงรูปแบบอาเซียนที่ไมรวมสมาชิกบางรัฐมาใช หากมี

ฉันทามติ  

 

หมวด 8 

การระงับขอพิพาท 

ขอ 22 

หลักการทั่วไป 

1. รัฐสมาชิกตองพยายามที่จะระงับขอพิพาททั้งปวงอยางสันติใหทันทวงที 

โดยผานการสนทนา การปรึกษาหารือ และการเจรจา 

2. ใหอาเซียนจัดตั้งและธํารงไวซึ่งกลไกการระงับขอพิพาทในทุกสาขาความ
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2. คูกรณีในขอพิพาทอาจรองขอใหประธานอาเซียน หรือเลขาธิการอาเซียน 
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เกลี่ย 
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ARTICLE 24 
DISPUTE SETTLEMENT MECHANISMS IN SPECIFIC 

INSTRUMENTS

1. Disputes relating to specific ASEAN instruments shall be 
settled through the mechanisms and procedures provided for in such 
instruments. 

2. Disputes which do not concern the interpretation or application 
of any ASEAN instrument shall be resolved peacefully in accordance 
with the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia and its 
rules of procedure. 

3. Where not otherwise specifically provided, disputes which 
concern the interpretation or application of ASEAN economic 
agreements shall be settled in accordance with the ASEAN Protocol on 
Enhanced Dispute Settlement Mechanism. 

ARTICLE 25 
ESTABLISHMENT OF DISPUTE SETTLEMENT MECHANISMS 

Where not otherwise specifically provided, appropriate dispute 
settlement mechanisms, including arbitration, shall be established for 
disputes which concern the interpretation or application of this Charter 
and other ASEAN instruments.  

ขอ 24  

กลไกระงับขอพิพาทตามตราสารเฉพาะ 

1. ใหระงับขอพิพาทที่เกี่ยวของกับตราสารเฉพาะของอาเซียนโดยกลไก

และขั้นตอนการดําเนินการที่กําหนดไวในตราสารนั้นๆ 

2. ใหระงับขอพพิาทที่ไมเกี่ยวของกับการตีความหรือการใชตราสารอาเซียน

ใดๆ โดยสันติตามสนธิสัญญาไมตรีและความรวมมอืแหงเอเชียตะวันออก

เฉียงใตและตามกฎการดําเนินงานของสนธิสัญญาดังกลาว 

3. ในกรณีท่ีมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นเปนการเฉพาะ ใหระงับขอพิพาทที่

เกี่ยวของกับการตีความหรือการใชความตกลงทางเศรษฐกิจของอาเซียน

ตามพิธีสารวาดวยกลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน 

 

ขอ 25  

การจัดตั้งกลไกระงับขอพิพาท 

ในกรณีท่ีมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นเปนการเฉพาะ ใหมีการจัดตั้งกลไกระงับขอ

พิพาทที่เหมาะสม รวมถึงการอนุญาโตตุลาการ  สําหรับขอพิพาทที่เกี่ยวของกับการ

ตีความหรือการใชกฎบัตรนี้ และตราสารอาเซียนอื่นๆ 
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ARTICLE 26 
UNRESOLVED DISPUTES 

When a dispute remains unresolved, after the application of the 
preceding provisions of this Chapter, this dispute shall be referred to 
the ASEAN Summit, for its decision. 

ARTICLE 27 
COMPLIANCE

1. The Secretary-General of ASEAN, assisted by the ASEAN 
Secretariat or any other designated ASEAN body,  shall monitor the 
compliance with the findings, recommendations or  decisions resulting 
from an ASEAN dispute settlement mechanism, and submit a report to 
the ASEAN Summit.  

2. Any Member State affected by non-compliance with the 
findings, recommendations or decisions resulting from an ASEAN 
dispute settlement mechanism, may refer the matter to the ASEAN 
Summit for a decision. 

ARTICLE 28 
UNITED NATIONS CHARTER PROVISIONS AND  

OTHER RELEVANT INTERNATIONAL PROCEDURES 

Unless otherwise provided for in this Charter, Member States have the 
right of recourse to the modes of peaceful settlement contained in 
Article 33(1) of the Charter of the United Nations or any other 
international legal instruments to which the disputing Member States 
are parties. 

 

ขอ 26  

ขอพิพาทที่มอิาจระงับได 

ในกรณีท่ียังคงระงับขอพิพาทมิได ภายหลังการใชบทบัญญติักอนหนานี้ในหมวดนี้

แลว ใหเสนอขอพิพาทนั้นไปยังที่ประชุมสุดยอดอาเซียน เพื่อตัดสิน 

 

 

ขอ 27 

การปฏิบัติตาม 

1. เลขาธิการอาเซียนโดยการชวยเหลือจากสํานักเลขาธิการอาเซียน หรือ 

องคกรอาเซียนอื่นๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง ตองสอดสองดูแลการปฏิบัติตามผลการ

วินิจฉัย ขอเสนอแนะ หรือขอตัดสินใจ ซึ่งเปนผลจากกลไกระงับขอพิพาท

ของอาเซียน และเสนอรายงานไปยังที่ประชุมสุดยอดอาเซียน  

2. รัฐสมาชิกที่ ได รับผลกระทบจากการไมปฏิบั ติตามผลการวิ นิจ ฉัย 

ขอเสนอแนะ หรือขอตัดสินใจ ซึ่งเปนผลจากกลไกระงับขอพิพาทของ
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ขอ 28   

บทบัญญัติของกฎบัตรสหประชาชาติ และกระบวนการระหวางประเทศอื่นๆ 

ที่เก่ียวของ 

หากมิไดระบุไวเปนอยางอื่นในกฎบัตรนี้ รัฐสมาชิกยังคงไวซึ่งสิทธิท่ีจะใชวิธีการระงับ

ขอพิพาทอยางสันติท่ีระบุไวในขอ 33(1) ของกฎบัตรสหประชาชาติ หรือตราสาร

กฎหมายระหวางประเทศอื่นๆ ท่ีรัฐสมาชิกคูพิพาทเปนภาคี 
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CHAPTER IX 
 BUDGET AND FINANCE 

ARTICLE 29 
GENERAL PRINCIPLES 

1. ASEAN shall establish financial rules and procedures in 
accordance with international standards. 

2. ASEAN shall observe sound financial management policies 
and practices and budgetary discipline.  

3. Financial accounts shall be subject to internal and external 
audits.

ARTICLE 30 
OPERATIONAL BUDGET AND FINANCES  

OF THE ASEAN SECRETARIAT 

1. The ASEAN Secretariat shall be provided with the necessary 
financial resources to perform its functions effectively.  

2. The operational budget of the ASEAN Secretariat shall be met 
by ASEAN Member States through equal annual contributions which 
shall be remitted in a timely manner. 

3. The Secretary-General shall prepare the annual operational 
budget of the ASEAN Secretariat for approval by the ASEAN 
Coordinating Council upon the recommendation of the Committee of 
Permanent Representatives. 

หมวด 9 

งบประมาณและการเงิน 

ขอ 29 

หลักการทั่วไป 

1. อาเซียนตองกําหนดกฎและขั้นตอนการดําเนินงานทางการเงินใหเปนไป

ตามมาตรฐานสากล 

2. อาเซียนตองปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏบิัติในการบริหารจัดการทาง

การเงินที่ดีและระเบียบวินัยดานงบประมาณ 

3. บัญชีการเงินตองไดรับการตรวจสอบภายในและภายนอก 

ขอ 30  

งบประมาณสาํหรับการดําเนินงานและการเงินของสํานักเลขาธิการอาเซียน 

1. สํานักเลขาธิการอาเซียนตองไดรับเงินท่ีจําเปนเพื่อปฏิบัติหนาที่ของตน

อยางมปีระสิทธิภาพ 

2. งบประมาณสําหรับการดําเนินงานของสํานักเลขาธิการอาเซยีนตองมาจาก

รัฐสมาชิกอาเซยีนโดยคาบํารุงประจําปรัฐละเทาๆ กัน ซึ่งจะตองสงใหทัน

ตามกําหนด 

3. เลขาธิการตองเตรียมงบประมาณสําหรับการดําเนินงานประจําปของสํานัก

เลขาธิกาอาเซยีนเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการผูแทนถาวร 
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4. The ASEAN Secretariat shall operate in accordance with the 
financial rules and procedures determined by the ASEAN Coordinating 
Council upon the recommendation of the Committee of Permanent 
Representatives. 

CHAPTER X 
ADMINISTRATION AND PROCEDURE 

ARTICLE 31 
CHAIRMAN OF ASEAN 

1. The Chairmanship of ASEAN shall rotate annually, based on 
the alphabetical order of the English names of Member States. 

2. ASEAN shall have, in a calendar year, a single Chairmanship 
by which the Member State assuming the Chairmanship shall chair: 

(a) the ASEAN Summit and related summits; 

(b) the ASEAN Coordinating Council; 

(c) the three ASEAN Community Councils; 

(d) where appropriate, the relevant ASEAN Sectoral Ministerial 
Bodies and senior officials; and 

(e) the Committee of Permanent Representatives. 

3. สํานักเลขาธิการอาเซียนตองปฏิบัติตามกฎและขั้นตอนการดําเนินงาน

ทางการเงินที่กําหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน โดย

คําแนะนําของคณะกรรมการผูแทนถาวร 

 

 

หมวด 10 

การบริหารและขั้นตอนการดําเนนิงาน 

ขอ 31  

ประธานอาเซยีน 

1. ใหหมุนเวียนตําแหนงประธานอาเซียนทุกป บนพื้นฐานของลําดับอักษรของ

ชื่อภาษาอังกฤษของรัฐสมาชกิ 

2. ในหนึ่งปปฏิทิน อาเซียนจะมีตําแหนงประธานเดียว โดยรัฐสมาชิกที่รับ

ตําแหนงประธานนั้นจะทําหนาที่เปนประธานของ 

(ก) การประชมุสุดยอดอาเซียน และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวของ 

(ข) คณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

(ค) คณะมนตรีประชาคมอาเซยีนทั้งสามคณะ  

(ง) องคกรระดับรัฐมนตรีอาเซยีนเฉพาะสาขาและเจาหนาที่ระดับสูงที่

เกี่ยวของ ตามที่เหมาะสม และ 

(จ) คณะกรรมการผูแทนถาวร 
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(จ) คณะกรรมการผูแทนถาวร 
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(จ) คณะกรรมการผูแทนถาวร 
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ARTICLE 32 
ROLE OF THE CHAIRMAN OF ASEAN 

The Member State holding the Chairmanship of ASEAN shall: 

(a) actively promote and enhance the interests and well-being 
of ASEAN, including efforts to build an ASEAN Community 
through policy initiatives, coordination, consensus and 
cooperation; 

 

(b) ensure the centrality of ASEAN; 

(c) ensure an effective and timely response to urgent issues or 
crisis situations affecting ASEAN, including providing its 
good offices and such other arrangements to immediately 
address these concerns; 

(d) represent ASEAN in strengthening and promoting closer 
relations with external partners; and 

(e) carry out such other tasks and functions as may be 
mandated.

ARTICLE 33 
DIPLOMATIC PROTOCOL AND PRACTICES 

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 

รัฐสมาชิกที่ดํารงตําแหนงประธานอาเซียนตอง 

(ก) สงเสริมและเพิ่มพูนผลประโยชน และความเปนอยูท่ีดีของอาเซียนอยาง

แข็งขัน รวมถึงความพยายามในการสรางประชาคมอาเซียน โดยการ

ริเริ่มทางนโยบาย การประสานงาน ฉันทามติ และความรวมมอื 

(ข) ทําใหแนใจถึงความเปนศูนยรวมของอาเซียน 

(ค) ทําใหแนใจถึงการตอบสนองตอประเด็นเรงดวนหรือสถานการณวิกฤติท่ี

มีผลกระทบตออาเซียนอยางมปีระสิทธิภาพและทันทวงที รวมถึงเปน

คนกลางที่นาเชื่อถือและจัดใหมีการจัดการอื่นเชนวา เพื่อสนองตอบขอ

กังวลเหลานี้โดยทันที 

(ง) เปนผูแทนของอาเซียนในการเสริมสรางและสงเสริมความสัมพันธกบั

หุนสวนภายนอกภูมิภาคใหใกลชิดขึ้น และ  

 (จ) ปฏบิัติภารกิจและหนาที่อืน่ท่ีอาจไดรับมอบหมาย 

ขอ 33     

พิธีการและแนวปฏิบัติทางการทูต 

อาเซียนและรัฐสมาชิกตองยึดมั่นในพิธีการและแนวปฏิบัติทางการทูตที่มีอยูในการ

ดําเนินกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวของกับอาเซียน การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะตองไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะมนตรปีระสานงานอาเซียน โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

ผูแทนถาวร 
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ARTICLE 34 
WORKING LANGUAGE OF ASEAN 

The working language of ASEAN shall be English. 

CHAPTER XI 
IDENTITY AND SYMBOLS 

ARTICLE 35 
ASEAN IDENTITY

ASEAN shall promote its common ASEAN identity and a sense of 
belonging among its peoples in order to achieve its shared destiny, 
goals and values. 

ARTICLE 36 
ASEAN MOTTO 

The ASEAN motto shall be: "One Vision, One Identity, One 
Community"

ARTICLE 37 
ASEAN FLAG 

The ASEAN flag shall be as shown in Annex 3. 

 

 

 

ขอ 34     

ภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียน 

ภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ 

หมวด 11 

อัตลักษณและสัญลักษณ 

ขอ 35  

อัตลักษณของอาเซียน 

อาเซียนตองสงเสริมอัตลักษณรวมกันของตนและความรูสึกเปนสวนหนึ่งในหมู

ประชาชนของตน เพื่อใหบรรลุชะตา เปาหมาย และคุณคารวมกันของอาเซียน 

 

ขอ 36  

คําขวัญของอาเซียน 

คําขวัญของอาเซียน คือ “วิสัยทัศนเดียว อัตลักษณเดียว ประชาคมเดียว” 

 

ขอ 37  

ธงอาเซียน 

ใหธงอาเซียนเปนไปตามที่แสดงไวในภาคผนวก 3 

29

ARTICLE 34 
WORKING LANGUAGE OF ASEAN 

The working language of ASEAN shall be English. 

CHAPTER XI 
IDENTITY AND SYMBOLS 

ARTICLE 35 
ASEAN IDENTITY

ASEAN shall promote its common ASEAN identity and a sense of 
belonging among its peoples in order to achieve its shared destiny, 
goals and values. 

ARTICLE 36 
ASEAN MOTTO 

The ASEAN motto shall be: "One Vision, One Identity, One 
Community"

ARTICLE 37 
ASEAN FLAG 

The ASEAN flag shall be as shown in Annex 3. 

 

 

 

ขอ 34     

ภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียน 

ภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ 

หมวด 11 

อัตลักษณและสัญลักษณ 

ขอ 35  

อัตลักษณของอาเซียน 

อาเซียนตองสงเสริมอัตลักษณรวมกันของตนและความรูสึกเปนสวนหนึ่งในหมู

ประชาชนของตน เพื่อใหบรรลุชะตา เปาหมาย และคุณคารวมกันของอาเซียน 

 

ขอ 36  

คําขวัญของอาเซียน 

คําขวัญของอาเซียน คือ “วิสัยทัศนเดียว อัตลักษณเดียว ประชาคมเดียว” 

 

ขอ 37  

ธงอาเซียน 

ใหธงอาเซียนเปนไปตามที่แสดงไวในภาคผนวก 3 

30

ARTICLE 38
ASEAN EMBLEM 

The ASEAN emblem shall be as shown in Annex 4.

ARTICLE 39
ASEAN DAY 

The eighth of August shall be observed as ASEAN Day. 

ARTICLE 40 
ASEAN ANTHEM 

ASEAN shall have an anthem. 
 

CHAPTER XII 

EXTERNAL RELATIONS 

ARTICLE 41 

CONDUCT OF EXTERNAL RELATIONS 

1. ASEAN shall develop friendly relations and mutually beneficial 
dialogue, cooperation and partnerships with countries and sub-
regional, regional and international organisations and institutions.  

2. The external relations of ASEAN shall adhere to the purposes 
and principles set forth in this Charter.  

ขอ 38  

ดวงตราอาเซียน 

ใหดวงตราอาเซียนเปนไปตามที่แสดงไวในภาคผนวก 4 

ขอ 39  

วันอาเซียน 

ใหวันที่ 8 สิงหาคม เปนวันอาเซียน 

ขอ 40  

เพลงประจําอาเซียน 

ใหอาเซียนมีเพลงประจําอาเซยีน 

 

 

หมวด 12 

ความสัมพันธภายนอก 

ขอ 41 

การดําเนินความสัมพันธภายนอก 

1. อาเซียนตองพฒันาความสมัพันธฉันทมิตร และชองทางเจรจา ความรวมมือ

และความเปนหุนสวนเพื่อผลประโยชนรวมกนั กับนานาประเทศ องคการ

และสถาบันระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ  

2. ความสัมพันธภายนอกของอาเซียนตองยึดมั่นในความมุงประสงคและ

หลักการที่วางไวในกฎบัตรนี้ 
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หลักการที่วางไวในกฎบัตรนี้ 
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ARTICLE 39
ASEAN DAY 

The eighth of August shall be observed as ASEAN Day. 

ARTICLE 40 
ASEAN ANTHEM 

ASEAN shall have an anthem. 
 

CHAPTER XII 

EXTERNAL RELATIONS 

ARTICLE 41 

CONDUCT OF EXTERNAL RELATIONS 

1. ASEAN shall develop friendly relations and mutually beneficial 
dialogue, cooperation and partnerships with countries and sub-
regional, regional and international organisations and institutions.  

2. The external relations of ASEAN shall adhere to the purposes 
and principles set forth in this Charter.  

ขอ 38  

ดวงตราอาเซียน 

ใหดวงตราอาเซียนเปนไปตามที่แสดงไวในภาคผนวก 4 

ขอ 39  

วันอาเซียน 

ใหวันที่ 8 สิงหาคม เปนวันอาเซียน 

ขอ 40  

เพลงประจําอาเซียน 

ใหอาเซียนมีเพลงประจําอาเซยีน 

 

 

หมวด 12 

ความสัมพันธภายนอก 

ขอ 41 

การดําเนินความสัมพันธภายนอก 

1. อาเซียนตองพฒันาความสมัพันธฉันทมิตร และชองทางเจรจา ความรวมมือ

และความเปนหุนสวนเพื่อผลประโยชนรวมกนั กับนานาประเทศ องคการ

และสถาบันระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ  

2. ความสัมพันธภายนอกของอาเซียนตองยึดมั่นในความมุงประสงคและ

หลักการที่วางไวในกฎบัตรนี้ 
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3. ASEAN shall be the primary driving force in regional 
arrangements that it initiates and maintain its centrality in regional 
cooperation and community-building. 

4. In the conduct of external relations of ASEAN, Member States 
shall, on the basis of unity and solidarity, coordinate and endeavour to 
develop common positions and pursue joint actions. 

5. The strategic policy directions of ASEAN’s external relations 
shall be set by the ASEAN Summit upon the recommendation of the 
ASEAN Foreign Ministers Meeting.

6. The ASEAN Foreign Ministers Meeting shall ensure 
consistency and coherence in the conduct of ASEAN’s external 
relations.

7. ASEAN may conclude agreements with countries or sub-
regional, regional and international organisations and institutions. The 
procedures for concluding such agreements shall be prescribed by the 
ASEAN Coordinating Council in consultation with the ASEAN 
Community Councils.

ARTICLE 42 
DIALOGUE COORDINATOR 

1. Member States, acting as Country Coordinators, shall take 
turns to take overall responsibility in coordinating and promoting the 
interests of ASEAN in its relations with the relevant Dialogue Partners, 
regional and international organisations and institutions.  
 

3. อาเซียนจะเปนพลังขับเคลื่อนหลักในการจัดการภูมิภาคที่อาเซียนไดริเริ่ม
ขึ้น และธํารงไวซึ่งความเปนศูนยรวมของอาเซียนในความรวมมือระดับ
ภูมิภาคและการสรางประชาคม 

4. ในการดํา เนินความสัมพันธภายนอกของอาเซียน  รัฐสมาชิกตอง
ประสานงานและพยายามพัฒนาทาทีรวมและดําเนินการรวมกัน บน
พื้นฐานของเอกภาพและความสามัคคี 

5. ให ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนกําหนดแนวนโยบายยุทธศาสตรของ
ความสัมพันธภายนอกของอาเซียนโดยการเสนอแนะของที่ประชุมรัฐมนตรี
ตางประเทศอาเซียน  

6. ท่ีประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนตองทําใหแนใจวาความสัมพันธ
ภายนอกของอาเซียนดําเนินไปอยางเสมอตนเสมอปลายและเปนไปในทาง
ท่ีสอดคลองกัน 

7. อาเซียนอาจสามารถทําความตกลงกับนานาประเทศ หรือองคการและ
สถาบันระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ กระบวนการทํา
ความตกลงดังกลาวใหกําหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียนโดยการ
หารือกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียน 

ขอ 42 
ผูประสานงานกับคูเจรจา 

1. ในฐานะผูประสานงานประเทศ ใหรัฐสมาชิกผลัดกันรับผิดชอบในภาพรวม
สําหรับการประสานงานและสงเสริมผลประโยชนของอาเซียนใน
ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจา องคการและสถาบัน
ระดับภูมิภาคและระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 
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3. ASEAN shall be the primary driving force in regional 
arrangements that it initiates and maintain its centrality in regional 
cooperation and community-building. 

4. In the conduct of external relations of ASEAN, Member States 
shall, on the basis of unity and solidarity, coordinate and endeavour to 
develop common positions and pursue joint actions. 

5. The strategic policy directions of ASEAN’s external relations 
shall be set by the ASEAN Summit upon the recommendation of the 
ASEAN Foreign Ministers Meeting.

6. The ASEAN Foreign Ministers Meeting shall ensure 
consistency and coherence in the conduct of ASEAN’s external 
relations.

7. ASEAN may conclude agreements with countries or sub-
regional, regional and international organisations and institutions. The 
procedures for concluding such agreements shall be prescribed by the 
ASEAN Coordinating Council in consultation with the ASEAN 
Community Councils.

ARTICLE 42 
DIALOGUE COORDINATOR 

1. Member States, acting as Country Coordinators, shall take 
turns to take overall responsibility in coordinating and promoting the 
interests of ASEAN in its relations with the relevant Dialogue Partners, 
regional and international organisations and institutions.  
 

3. อาเซียนจะเปนพลังขับเคลื่อนหลักในการจัดการภูมิภาคที่อาเซียนไดริเริ่ม
ขึ้น และธํารงไวซึ่งความเปนศูนยรวมของอาเซียนในความรวมมือระดับ
ภูมิภาคและการสรางประชาคม 

4. ในการดํา เนินความสัมพันธภายนอกของอาเซียน  รัฐสมาชิกตอง
ประสานงานและพยายามพัฒนาทาทีรวมและดําเนินการรวมกัน บน
พื้นฐานของเอกภาพและความสามัคคี 

5. ให ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนกําหนดแนวนโยบายยุทธศาสตรของ
ความสัมพันธภายนอกของอาเซียนโดยการเสนอแนะของที่ประชุมรัฐมนตรี
ตางประเทศอาเซียน  

6. ท่ีประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนตองทําใหแนใจวาความสัมพันธ
ภายนอกของอาเซียนดําเนินไปอยางเสมอตนเสมอปลายและเปนไปในทาง
ท่ีสอดคลองกัน 

7. อาเซียนอาจสามารถทําความตกลงกับนานาประเทศ หรือองคการและ
สถาบันระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ กระบวนการทํา
ความตกลงดังกลาวใหกําหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียนโดยการ
หารือกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียน 

ขอ 42 
ผูประสานงานกับคูเจรจา 

1. ในฐานะผูประสานงานประเทศ ใหรัฐสมาชิกผลัดกันรับผิดชอบในภาพรวม
สําหรับการประสานงานและสงเสริมผลประโยชนของอาเซียนใน
ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจา องคการและสถาบัน
ระดับภูมิภาคและระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 
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3. ASEAN shall be the primary driving force in regional 
arrangements that it initiates and maintain its centrality in regional 
cooperation and community-building. 

4. In the conduct of external relations of ASEAN, Member States 
shall, on the basis of unity and solidarity, coordinate and endeavour to 
develop common positions and pursue joint actions. 

5. The strategic policy directions of ASEAN’s external relations 
shall be set by the ASEAN Summit upon the recommendation of the 
ASEAN Foreign Ministers Meeting.

6. The ASEAN Foreign Ministers Meeting shall ensure 
consistency and coherence in the conduct of ASEAN’s external 
relations.

7. ASEAN may conclude agreements with countries or sub-
regional, regional and international organisations and institutions. The 
procedures for concluding such agreements shall be prescribed by the 
ASEAN Coordinating Council in consultation with the ASEAN 
Community Councils.

ARTICLE 42 
DIALOGUE COORDINATOR 

1. Member States, acting as Country Coordinators, shall take 
turns to take overall responsibility in coordinating and promoting the 
interests of ASEAN in its relations with the relevant Dialogue Partners, 
regional and international organisations and institutions.  
 

3. อาเซียนจะเปนพลังขับเคลื่อนหลักในการจัดการภูมิภาคที่อาเซียนไดริเริ่ม
ขึ้น และธํารงไวซึ่งความเปนศูนยรวมของอาเซียนในความรวมมือระดับ
ภูมิภาคและการสรางประชาคม 

4. ในการดํา เนินความสัมพันธภายนอกของอาเซียน  รัฐสมาชิกตอง
ประสานงานและพยายามพัฒนาทาทีรวมและดําเนินการรวมกัน บน
พื้นฐานของเอกภาพและความสามัคคี 

5. ให ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนกําหนดแนวนโยบายยุทธศาสตรของ
ความสัมพันธภายนอกของอาเซียนโดยการเสนอแนะของที่ประชุมรัฐมนตรี
ตางประเทศอาเซียน  

6. ท่ีประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนตองทําใหแนใจวาความสัมพันธ
ภายนอกของอาเซียนดําเนินไปอยางเสมอตนเสมอปลายและเปนไปในทาง
ท่ีสอดคลองกัน 

7. อาเซียนอาจสามารถทําความตกลงกับนานาประเทศ หรือองคการและ
สถาบันระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ กระบวนการทํา
ความตกลงดังกลาวใหกําหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียนโดยการ
หารือกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียน 

ขอ 42 
ผูประสานงานกับคูเจรจา 

1. ในฐานะผูประสานงานประเทศ ใหรัฐสมาชิกผลัดกันรับผิดชอบในภาพรวม
สําหรับการประสานงานและสงเสริมผลประโยชนของอาเซียนใน
ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจา องคการและสถาบัน
ระดับภูมิภาคและระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 
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3. ASEAN shall be the primary driving force in regional 
arrangements that it initiates and maintain its centrality in regional 
cooperation and community-building. 

4. In the conduct of external relations of ASEAN, Member States 
shall, on the basis of unity and solidarity, coordinate and endeavour to 
develop common positions and pursue joint actions. 

5. The strategic policy directions of ASEAN’s external relations 
shall be set by the ASEAN Summit upon the recommendation of the 
ASEAN Foreign Ministers Meeting.

6. The ASEAN Foreign Ministers Meeting shall ensure 
consistency and coherence in the conduct of ASEAN’s external 
relations.

7. ASEAN may conclude agreements with countries or sub-
regional, regional and international organisations and institutions. The 
procedures for concluding such agreements shall be prescribed by the 
ASEAN Coordinating Council in consultation with the ASEAN 
Community Councils.

ARTICLE 42 
DIALOGUE COORDINATOR 

1. Member States, acting as Country Coordinators, shall take 
turns to take overall responsibility in coordinating and promoting the 
interests of ASEAN in its relations with the relevant Dialogue Partners, 
regional and international organisations and institutions.  
 

3. อาเซียนจะเปนพลังขับเคลื่อนหลักในการจัดการภูมิภาคที่อาเซียนไดริเริ่ม
ขึ้น และธํารงไวซึ่งความเปนศูนยรวมของอาเซียนในความรวมมือระดับ
ภูมิภาคและการสรางประชาคม 

4. ในการดํา เนินความสัมพันธภายนอกของอาเซียน  รัฐสมาชิกตอง
ประสานงานและพยายามพัฒนาทาทีรวมและดําเนินการรวมกัน บน
พื้นฐานของเอกภาพและความสามัคคี 

5. ให ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนกําหนดแนวนโยบายยุทธศาสตรของ
ความสัมพันธภายนอกของอาเซียนโดยการเสนอแนะของที่ประชุมรัฐมนตรี
ตางประเทศอาเซียน  

6. ท่ีประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนตองทําใหแนใจวาความสัมพันธ
ภายนอกของอาเซียนดําเนินไปอยางเสมอตนเสมอปลายและเปนไปในทาง
ท่ีสอดคลองกัน 

7. อาเซียนอาจสามารถทําความตกลงกับนานาประเทศ หรือองคการและ
สถาบันระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ กระบวนการทํา
ความตกลงดังกลาวใหกําหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียนโดยการ
หารือกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียน 

ขอ 42 
ผูประสานงานกับคูเจรจา 

1. ในฐานะผูประสานงานประเทศ ใหรัฐสมาชิกผลัดกันรับผิดชอบในภาพรวม
สําหรับการประสานงานและสงเสริมผลประโยชนของอาเซียนใน
ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจา องคการและสถาบัน
ระดับภูมิภาคและระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 
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2. In relations with the external partners, the Country 
Coordinators shall, inter alia: 

(a) represent ASEAN and enhance relations on the basis 
of mutual respect and equality, in conformity with 
ASEAN’s principles; 

(b) co-chair relevant meetings between ASEAN and 
external partners; and 

(c) be supported by the relevant ASEAN Committees in 
Third Countries and International Organisations.  

ARTICLE 43 
ASEAN COMMITTEES IN THIRD COUNTRIES  

AND INTERNATIONAL ORGANISATIONS 

1. ASEAN Committees in Third Countries may be established in 
non-ASEAN countries comprising heads of diplomatic missions of 
ASEAN Member States. Similar Committees may be established 
relating to international organisations. Such Committees shall promote 
ASEAN’s interests and identity in the host countries and international 
organisations. 

2. The ASEAN Foreign Ministers Meeting shall determine the 
rules of procedure of such Committees.  
 

2. ในความสัมพันธกับหุนสวนภายนอก นอกจากหนาที่อื่นแลว ใหผู

ประสานงานประเทศ  

(ก) เปนผูแทนอาเซียน และเพิ่มพูนความสัมพันธ บนพื้นฐานของความ

เคารพซึ่งกันและกันและความเสมอภาค โดยสอดคลองกับหลักการ

ของอาเซียน 

(ข) เปนประธานรวมในการประชุมท่ีเกี่ยวของระหวางอาเซียนและหุนสวน

ภายนอก และ 

(ค) รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สามและ

องคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 

 

ขอ 43 

  คณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สามและองคการระหวางประเทศ 

1. คณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สามอาจจัดตั้งขึ้นในประเทศที่มิใช

สมาชิกอาเซียน ประกอบดวยหัวหนาคณะผูแทนทางทูตของรัฐสมาชิก

อาเซียน คณะกรรมการในลักษณะเดียวกันอาจจัดตั้งขึ้นในสวนที่เกี่ยวของ

กับองคการระหวางประเทศตางๆ คณะกรรมการ    เชนวาตองสงเสริม

ผลประโยชนและอัตลักษณของอาเซียนในประเทศเจาภาพและองคการ

ระหวางประเทศ 

2. ใหท่ีประชมุรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนกําหนดกฎการดําเนินงานของ

คณะกรรมการเชนวา 
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2. In relations with the external partners, the Country 
Coordinators shall, inter alia: 

(a) represent ASEAN and enhance relations on the basis 
of mutual respect and equality, in conformity with 
ASEAN’s principles; 

(b) co-chair relevant meetings between ASEAN and 
external partners; and 

(c) be supported by the relevant ASEAN Committees in 
Third Countries and International Organisations.  

ARTICLE 43 
ASEAN COMMITTEES IN THIRD COUNTRIES  

AND INTERNATIONAL ORGANISATIONS 

1. ASEAN Committees in Third Countries may be established in 
non-ASEAN countries comprising heads of diplomatic missions of 
ASEAN Member States. Similar Committees may be established 
relating to international organisations. Such Committees shall promote 
ASEAN’s interests and identity in the host countries and international 
organisations. 

2. The ASEAN Foreign Ministers Meeting shall determine the 
rules of procedure of such Committees.  
 

2. ในความสัมพันธกับหุนสวนภายนอก นอกจากหนาที่อื่นแลว ใหผู

ประสานงานประเทศ  

(ก) เปนผูแทนอาเซียน และเพิ่มพูนความสัมพันธ บนพื้นฐานของความ

เคารพซึ่งกันและกันและความเสมอภาค โดยสอดคลองกับหลักการ

ของอาเซียน 

(ข) เปนประธานรวมในการประชุมท่ีเกี่ยวของระหวางอาเซียนและหุนสวน

ภายนอก และ 

(ค) รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สามและ

องคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 

 

ขอ 43 

  คณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สามและองคการระหวางประเทศ 

1. คณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สามอาจจัดตั้งขึ้นในประเทศที่มิใช

สมาชิกอาเซียน ประกอบดวยหัวหนาคณะผูแทนทางทูตของรัฐสมาชิก

อาเซียน คณะกรรมการในลักษณะเดียวกันอาจจัดตั้งขึ้นในสวนที่เกี่ยวของ

กับองคการระหวางประเทศตางๆ คณะกรรมการ    เชนวาตองสงเสริม

ผลประโยชนและอัตลักษณของอาเซียนในประเทศเจาภาพและองคการ

ระหวางประเทศ 

2. ใหท่ีประชมุรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนกําหนดกฎการดําเนินงานของ

คณะกรรมการเชนวา 
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ARTICLE 44 
STATUS OF EXTERNAL PARTIES 

1. In conducting ASEAN’s external relations, the ASEAN Foreign 
Ministers Meeting may confer on an external party the formal status of 
Dialogue Partner, Sectoral Dialogue Partner, Development Partner, 
Special Observer, Guest, or other status that may be established 
henceforth.

2. External parties may be invited to ASEAN meetings or 
cooperative activities without being conferred any formal status, in 
accordance with the rules of procedure. 

ARTICLE 45 
RELATIONS WITH THE UNITED NATIONS SYSTEM AND  

OTHER INTERNATIONAL ORGANISATIONS AND INSTITUTIONS 

1. ASEAN may seek an appropriate status with the United 
Nations system as well as with other sub-regional, regional, 
international organisations and institutions.  

2. The ASEAN Coordinating Council shall decide on the 
participation of ASEAN in other sub-regional, regional, international 
organisations and institutions.  

ขอ 44 

สถานภาพของภาคีภายนอก 

1. ในการดําเนินความสัมพันธภายนอกของอาเซียน ท่ีประชุมรัฐมนตรี

ตางประเทศอาเซียนอาจมอบสถานภาพอยางเปนทางการใหแกภาคี

ภายนอกในฐานะประเทศคูเจรจา ประเทศคูเจรจาเฉพาะสาขา หุนสวนเพื่อ

การพัฒนา ผูสังเกตการณพิเศษ ผูไดรับเชิญ หรือสถานภาพอื่นที่อาจจัดตั้ง

ขึ้นตอไป   

2. ภาคีภายนอกอาจไดรับการเชิญใหเขารวมการประชุมหรือกิจกรรมความ

รวมมือโดยมิตองกําหนดใหสถานภาพอยางเปนทางการใดๆ ตามกฎการ

ดําเนินงาน 

 

ขอ 45 

ความสัมพันธกับระบบสหประชาชาต ิ

และองคการและสถาบันระหวางประเทศอื่น 

1. อาเซียนอาจขอสถานภาพที่เหมาะสมกับระบบสหประชาชาติ รวมท้ังกับ

องคการและสถาบันระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค และระหวางประเทศอื่น 

2.  ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียนเปนผูตัดสินใจเกี่ยวกับการมีสวนรวม

ของอาเซียนในองคการและสถาบันระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค และ

ระหวางประเทศอื่น 
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ARTICLE 46 
ACCREDITATION OF NON-ASEAN MEMBER STATES TO ASEAN 

Non-ASEAN Member States and relevant inter-governmental 
organisations may appoint and accredit Ambassadors to ASEAN. The 
ASEAN Foreign Ministers Meeting shall decide on such accreditation.  

CHAPTER XIII 

GENERAL AND FINAL PROVISIONS 

ARTICLE 47 
SIGNATURE, RATIFICATION, DEPOSITORY AND ENTRY INTO 

FORCE

1. This Charter shall be signed by all ASEAN Member States.  

2. This Charter shall be subject to ratification by all ASEAN 
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 
States of each deposit.

4. This Charter shall enter into force on the thirtieth day following 
the date of deposit of the tenth instrument of ratification with the 
Secretary-General of ASEAN.   

 

 

ขอ 46 

การรับผูแทนของรัฐที่มิใชสมาชิกอาเซียนประจําอาเซยีน 

รัฐท่ีมิใชสมาชกิอาเซียนและองคการระหวางประเทศในระดับรัฐบาลที่เกี่ยวของอาจ

แตงตั้งและสงเอกอัครราชทูตเปนผูแทนประจาํอาเซียน ใหท่ีประชุมรัฐมนตรี

ตางประเทศอาเซียนเปนผูตัดสินใจเกี่ยวกับการรับผูแทนเชนวา 

 
หมวด 13 

บทบัญญัติทั่วไปและบทบญัญัติสุดทาย 
ขอ 47 

การลงนาม การใหสตัยาบนั การเก็บรักษา และการมีผลใชบังคับ 
1. กฎบัตรนี้ตองไดรับการลงนามโดยรัฐสมาชกิอาเซียนทั้งหมด 

2. กฎบัตรนี้ตองไดรับการสัตยาบันจากรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งหมดตาม

กระบวนการภายในของแตละรัฐ 

3. ใหเก็บรักษาสัตยาบันสารไวกับเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะแจงใหรัฐสมาชิก

ท้ังหมดทราบถึงการมอบแตละฉบับโดยพลัน 

4. กฎบัตรนี้จะมีผลใชบังคับในวนัท่ีสามสิบตอจากวันที่มีการสงมอบสัตยาบัน

สารฉบับท่ีสิบใหแกเลขาธิการอาเซียน 
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สารฉบับท่ีสิบใหแกเลขาธิการอาเซียน 
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ARTICLE 48
AMENDMENTS

1. Any Member State may propose amendments to the Charter. 

2. Proposed amendments to the Charter shall be submitted by the 
ASEAN Coordinating Council by consensus to the ASEAN Summit for 
its decision. 

3. Amendments to the Charter agreed to by consensus by the 
ASEAN Summit shall be ratified by all Member States in accordance 
with Article 47. 

4. An amendment shall enter into force on the thirtieth day 
following the date of deposit of the last instrument of ratification with 
the Secretary-General of ASEAN. 

ARTICLE 49 
TERMS OF REFERENCE AND RULES OF PROCEDURE 

Unless otherwise provided for in this Charter, the ASEAN Coordinating 
Council shall determine the terms of reference and rules of procedure 
and shall ensure their consistency. 

ARTICLE 50
REVIEW

This Charter may be reviewed five years after its entry into force or as 
otherwise determined by the ASEAN Summit.  

 

 

ขอ 48   

การแกไข 

1. รัฐสมาชิกใดๆ อาจเสนอขอแกไขกฎบัตร 

2. ขอเสนอแกไขกฎบัตรตองยื่นโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียนโดยฉันทา

มติตอท่ีประชมุสุดยอดอาเซียนเพื่อตัดสินใจ 

3. ขอแกไขกฎบัตรที่ไดตกลงกันโดยฉันทามติโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตอง

ไดรับการสัตยาบันจากรัฐสมาชิกทั้งหมด ตามขอ 47  

4. ขอแกไขใดๆ จะมีผลใชบังคับในวันท่ีสามสิบตอจากวันที่มีการสงมอบ

สัตยาบันสารฉบับสุดทายตอเลขาธิการอาเซยีน 

 

ขอ 49  

อํานาจและหนาที่และกฎการดําเนินงาน 

นอกจากจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในกฎบัตรนี้ ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียน

กําหนดอํานาจหนาที่และกฎการดําเนินงานและตองทําใหแนใจวาอํานาจหนาที่และ

กฎวาดวยขั้นตอนการดําเนินงานมีความสอดคลองกัน 

 

ขอ 50  

การทบทวน 

กฎบัตรนี้อาจไดรับการทบทวนหาปหลังจากที่มีผลใชบังคับหรือตามท่ีไดกําหนดไว

เปนอยางอื่นโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 
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ARTICLE 51
INTERPRETATION OF THE CHARTER 

1. Upon the request of any Member State, the interpretation of the 
Charter shall be undertaken by the ASEAN Secretariat in accordance 
with the rules of procedure determined by the ASEAN Coordinating 
Council.

2. Any dispute arising from the interpretation of the Charter shall 
be settled in accordance with the relevant provisions in Chapter VIII.  

3. Headings and titles used throughout the Charter shall only be 
for the purpose of reference. 

ARTICLE 52 
 LEGAL CONTINUITY 

1. All treaties, conventions, agreements, concords, declarations, 
protocols and other ASEAN instruments which have been in effect 
before the entry into force of this Charter shall continue to be valid. 

2. In case of inconsistency between the rights and obligations of 
ASEAN Member States under such instruments and this Charter, the 
Charter shall prevail. 

 

ขอ 51 

การตีความกฎบัตร 

1. เมื่อรัฐสมาชิกใดๆ รองขอ ใหสํานักงานเลขาธิการอาเซียนตีความกฎบัตร

ตามกฎการดําเนินงานที่กําหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

2.  ใหระงับขอพิพาทใดๆ  ท่ีเกิดจากการตีความกฎบัตรเปนไปตามตาม

บทบัญญัติท่ีเกี่ยวของในหมวด 8 

3. หัวขอและชื่อท่ีใชในกฎบัตรมีไวเพื่อวัตถุประสงคสําหรับการอางอิงเทานั้น 

 

 

ขอ 52 

ความตอเนื่องทางกฎหมาย 

1. สนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง ขอตกลง ปฏิญญา พิธีสาร และตรา

สารอาเซียนอื่นๆ ท้ังหมด ซึ่งมีผลใชบังคับแลวกอนการมีผลใชบังคับของกฎ

บัตรนี้ ใหมีผลใชตอไป 

2.  ในกรณีท่ีเกิดความไมสอดคลองกันระหวางสิทธิและพันธกรณีของรัฐ

สมาชิกอาเซียนภายใตตราสารดังกลาวและกฎบัตรนี้ ใหถือกฎบัตรเปน

สําคัญ 
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ARTICLE 51
INTERPRETATION OF THE CHARTER 

1. Upon the request of any Member State, the interpretation of the 
Charter shall be undertaken by the ASEAN Secretariat in accordance 
with the rules of procedure determined by the ASEAN Coordinating 
Council.

2. Any dispute arising from the interpretation of the Charter shall 
be settled in accordance with the relevant provisions in Chapter VIII.  

3. Headings and titles used throughout the Charter shall only be 
for the purpose of reference. 

ARTICLE 52 
 LEGAL CONTINUITY 

1. All treaties, conventions, agreements, concords, declarations, 
protocols and other ASEAN instruments which have been in effect 
before the entry into force of this Charter shall continue to be valid. 

2. In case of inconsistency between the rights and obligations of 
ASEAN Member States under such instruments and this Charter, the 
Charter shall prevail. 
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ARTICLE 53
ORIGINAL TEXT 

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

ARTICLE 54
REGISTRATION OF THE ASEAN CHARTER 

This Charter shall be registered by the Secretary-General of ASEAN 
with the Secretariat of the United Nations, pursuant to Article 102, 
paragraph 1 of the Charter of the United Nations. 

ARTICLE 55
ASEAN ASSETS 

The assets and funds of the Organisation shall be vested in the name 
of ASEAN. 

 

ขอ 53 ตนฉบับ 

ใหเก็บรักษาตนฉบับภาษาอังกฤษของกฎบัตรนี้ท่ีลงนามแลวแกเลขาธิการอาเซียน 

ซึ่งจะจัดทําสําเนาที่ไดรับการรับรองใหแกรัฐสมาชิกแตละรัฐ 

 

ขอ 54  

การจดทะเบียนกฎบัตรอาเซียน 

ใหเลขาธิการอาเซียนจดทะเบียนกฎบัตรอาเซียนนี้กับสํานักเลขาธิการสหประชาชาติ 

ตามขอ 102 วรรค 1 ของกฎบัตรสหประชาชาติ 

 

ขอ 55  

สินทรัพยของอาเซียน 

ใหบรรดาสินทรัพยและกองทุนตางๆ ขององคการระบุไวในนามของอาเซียน 
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ทํา ณ สิงคโปร วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2007 เปนภาษาอังกฤษฉบับเดียว 

 

 

สําหรับประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
ลายมือชื่อ 

ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดนิ วัดเดาละห 
สมเด็จพระราชาธิบดีแหงบรูไนดารุสซาลาม 

 

 

สําหรับราชอาณาจักรกัมพชูา 
ลายมือชื่อ 

สมเด็จอคัรมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน
นายกรัฐมนตรี 

 

 

สําหรับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ลายมือชื่อ 
ดร. ซูซโิล บมับงั ยูโดโยโน 

ประธานาธบิดี  
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ประธานาธบิดี  
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สําหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ลายมือชื่อ 

บัวสอน บุบผาวัน 
นายกรัฐมนตรี 

    สําหรับมาเลเซีย 
                                                ลายมอืชือ่ 

ดาโตะ ซรี อบัดุลลาห อาหมัด บาดาว ี
นายกรัฐมนตรี 

 

      สําหรับสหภาพพมา 
ลายมือชื่อ 

พลโท เต็งเสง 
นายกรัฐมนตรี 

                                  

สําหรับสาธารณรับฟลิปปนส 

ลายมือชื่อ 

                           กลอเรีย มาคาปากัล อารโรโย 

ประธานาธบิดี  
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                           กลอเรีย มาคาปากัล อารโรโย 

ประธานาธบิดี  
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สําหรับสาธารณรัฐสิงคโปร 

ลายมือชื่อ 

ลี เซียน ลุง 

นายกรัฐมนตรี 

 

สําหรับราชอาณาจักรไทย 
ลายมือชื่อ 

พลเอกสุรยุทธ จุลานนท (เกษียณ)  
นายกรัฐมนตรี 

 

สําหรับสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม 

ลายมือชื่อ 

เหวียน เติน ซงุ 

นายกรัฐมนตรี 
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ANNEX 1 

ASEAN SECTORAL MINISTERIAL BODIES 

I. ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY  
 

1. ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) 
• ASEAN Senior Officials Meeting (ASEAN SOM) 
• ASEAN Standing Committee (ASC) 
• Senior Officials Meeting on Development Planning 

(SOMDP)

2. Commission on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free 
Zone (SEANWFZ Commission) 
• Executive Committee of the SEANWFZ Commission 

3. ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) 
• ASEAN Defence Senior Officials Meeting (ADSOM) 

4. ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM) 
• ASEAN Senior Law Officials Meeting (ASLOM) 

5. ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime 
(AMMTC)
• Senior Officials Meeting on Transnational Crime 

(SOMTC)
• ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) 
• Directors-General of Immigration Departments and 

Heads of Consular Affairs Divisions of Ministries of 
Foreign Affairs Meeting (DGICM) 

 

ภาคผนวก 1 
องคกรระดบัรฐัมนตรอีาเซียนเฉพาะสาขา 

I. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
1. ท่ีประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน 

• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน 
• คณะกรรมการประจําอาเซียน 
• เจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานการวางแผนการพัฒนา 

2. คณะกรรมการเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 

• คณะกรรมการบริหารงานเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

3. ท่ีประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน 
• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน 

4.   ท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานกฎหมาย 
• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานกฎหมาย 

 5.  ท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานอาชญากรรมขามชาติ 
• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสวาดวยเอาชญากรรมขามชาติ 
• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสวาดวยเรื่องยาเสพติด 
• ท่ีประชุมผูอํานวยการ กรมการตรวจคนเขาเมือง และหัวหนากอง

การกงสุล ของกระทรวงตางประเทศ 

41

ANNEX 1 

ASEAN SECTORAL MINISTERIAL BODIES 

I. ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY  
 

1. ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) 
• ASEAN Senior Officials Meeting (ASEAN SOM) 
• ASEAN Standing Committee (ASC) 
• Senior Officials Meeting on Development Planning 

(SOMDP)

2. Commission on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free 
Zone (SEANWFZ Commission) 
• Executive Committee of the SEANWFZ Commission 

3. ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) 
• ASEAN Defence Senior Officials Meeting (ADSOM) 

4. ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM) 
• ASEAN Senior Law Officials Meeting (ASLOM) 

5. ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime 
(AMMTC)
• Senior Officials Meeting on Transnational Crime 

(SOMTC)
• ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) 
• Directors-General of Immigration Departments and 

Heads of Consular Affairs Divisions of Ministries of 
Foreign Affairs Meeting (DGICM) 

 

ภาคผนวก 1 
องคกรระดบัรฐัมนตรอีาเซียนเฉพาะสาขา 

I. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
1. ท่ีประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน 

• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน 
• คณะกรรมการประจําอาเซียน 
• เจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานการวางแผนการพัฒนา 

2. คณะกรรมการเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 

• คณะกรรมการบริหารงานเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

3. ท่ีประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน 
• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน 

4.   ท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานกฎหมาย 
• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานกฎหมาย 

 5.  ท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานอาชญากรรมขามชาติ 
• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสวาดวยเอาชญากรรมขามชาติ 
• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสวาดวยเรื่องยาเสพติด 
• ท่ีประชุมผูอํานวยการ กรมการตรวจคนเขาเมือง และหัวหนากอง

การกงสุล ของกระทรวงตางประเทศ 
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6. ASEAN Regional Forum (ARF) 
• ASEAN Regional Forum Senior Officials Meeting (ARF 

SOM)

 

II. ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  

1. ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) 
• High Level Task Force on ASEAN Economic 

Integration (HLTF-EI) 
• Senior Economic Officials Meeting (SEOM) 

2. ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council  

3. ASEAN Investment Area (AIA) Council  

4. ASEAN Finance Ministers Meeting (AFMM) 
• ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting 

(AFDM)

 

• ASEAN Director-General of Customs Meeting 
(Customs DG) 

5. ASEAN Ministers Meeting on Agriculture and Forestry 
(AMAF)
• Senior Officials Meeting of the ASEAN Ministers on 

Agriculture and Forestry (SOM-AMAF) 
• ASEAN Senior Officials on Forestry (ASOF) 

6. ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) 
• Senior Officials Meeting on Energy (SOME) 

6.  ท่ีประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง

ในภูมิภาคเอเชยี- แปซิฟก 

• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสวาดวยความรวมมอืดานการเมืองและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 

II. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

1. ท่ีประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 

• คณะทํางานระดับสูงวาดวยการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 

• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานเศรษฐกิจอาเซียน 

2. คณะกรรมการเขตการคาเสรีอาเซียน 

3. คณะกรรมาธิการเขตการลงทุนอาเซียน 

4. ท่ีประชุมรัฐมนตรีดานการคลังอาเซียน 

• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสธนาคารกลางและกระทรวงการคลัง

อาเซียน 

• ท่ีประชุมอธบิดีศุลกากรอาเซียน 

5. ท่ีประชุมรัฐมนตรีดานการเกษตรและปาไมอาเซียน 

• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสของรัฐมนตรีดานการเกษตรและปาไม

อาเซียน 

• เจาหนาที่อาวุโ สดานปาไมอาเซียน 

6. ท่ีประชุมรัฐมนตรีดานพลังงานอาเซียน 

• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานพลังงาน 
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6. ASEAN Regional Forum (ARF) 
• ASEAN Regional Forum Senior Officials Meeting (ARF 

SOM)

 

II. ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  

1. ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) 
• High Level Task Force on ASEAN Economic 

Integration (HLTF-EI) 
• Senior Economic Officials Meeting (SEOM) 

2. ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council  

3. ASEAN Investment Area (AIA) Council  

4. ASEAN Finance Ministers Meeting (AFMM) 
• ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting 

(AFDM)

 

• ASEAN Director-General of Customs Meeting 
(Customs DG) 

5. ASEAN Ministers Meeting on Agriculture and Forestry 
(AMAF)
• Senior Officials Meeting of the ASEAN Ministers on 

Agriculture and Forestry (SOM-AMAF) 
• ASEAN Senior Officials on Forestry (ASOF) 

6. ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) 
• Senior Officials Meeting on Energy (SOME) 

6.  ท่ีประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง

ในภูมิภาคเอเชยี- แปซิฟก 

• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสวาดวยความรวมมอืดานการเมืองและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 

II. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

1. ท่ีประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 

• คณะทํางานระดับสูงวาดวยการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 

• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานเศรษฐกิจอาเซียน 

2. คณะกรรมการเขตการคาเสรีอาเซียน 

3. คณะกรรมาธิการเขตการลงทุนอาเซียน 

4. ท่ีประชุมรัฐมนตรีดานการคลังอาเซียน 

• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสธนาคารกลางและกระทรวงการคลัง

อาเซียน 

• ท่ีประชุมอธบิดีศุลกากรอาเซียน 

5. ท่ีประชุมรัฐมนตรีดานการเกษตรและปาไมอาเซียน 

• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสของรัฐมนตรีดานการเกษตรและปาไม

อาเซียน 

• เจาหนาที่อาวุโ สดานปาไมอาเซียน 

6. ท่ีประชุมรัฐมนตรีดานพลังงานอาเซียน 

• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานพลังงาน 
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7. ASEAN Ministerial Meeting on Minerals (AMMin) 
• ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals (ASOMM) 

8. ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology 
(AMMST)
• Committee on Science and Technology (COST) 

9. ASEAN Telecommunications and Information Technology 
Ministers Meeting (TELMIN) 
• Telecommunications and Information Technology 

Senior Officials Meeting (TELSOM)
• ASEAN Telecommunication Regulators’ Council 

(ATRC)

10. ASEAN Transport Ministers Meeting (ATM) 
• Senior Transport Officials Meeting (STOM) 

11. Meeting of the ASEAN Tourism Ministers (M-ATM) 
• Meeting of the ASEAN National Tourism Organisations 

(ASEAN NTOs) 

12. ASEAN Mekong Basin Development Cooperation (AMBDC) 
• ASEAN Mekong Basin Development Cooperation 

Steering Committee (AMBDC SC) 
• High Level Finance Committee (HLFC) 

13. ASEAN Centre for Energy  
14. ASEAN-Japan Centre in Tokyo 

 

7. ท่ีประชุมรัฐมนตรีดานแรธาตุอาเซียน 

• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานแรธาตุอาเซียน 

8. ท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

• คณะกรรมการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาเซียน 

9. ท่ีประชุมรัฐมนตรีดานโทรคมนาคมและสารสนเทศอาเซียน 

• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานโทรคมนาคมและสารสนเทศอาเซียน 

• คณะกรรมการผูตรวจดานโทรคมนาคมอาเซยีน 

10.  ท่ีประชุมรัฐมนตรีดานการขนสงอาเซียน 

• การประชมุเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานการขนสง 

11. การประชมุรัฐมนตรีดานการทองเที่ยวอาเซียน 

• การประชมุองคการการทองเที่ยวแหงชาติอาเซียน 

12.  ความรวมมือเพื่อการพฒันาอาเซียน-ลุมแมนํ้าโขง 

• คณะกรรมการเตรียมการประชุมความรวมมือเพื่อการพัฒนา

อาเซียน-ลุมแมนํ้าโขง 

• คณะกรรมการระดับสูงการคลัง 

13. ศูนยพลังงานอาเซียน 

14. ศูนยอาเซียน-ญี่ปุน ณ กรุงโตเกียว 
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III. ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY  

1. ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI) 
• Senior Officials Meeting Responsible for Information 

(SOMRI)

2. ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts (AMCA) 
• Senior Officials Meeting for Culture and Arts (SOMCA) 

3. ASEAN Education Ministers Meeting (ASED) 
• Senior Officials Meeting on Education (SOM-ED) 

4. ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management 
(AMMDM)
• ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) 

5. ASEAN Ministerial Meeting on the Environment (AMME) 
• ASEAN Senior Officials on the Environment (ASOEN) 

6. Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on 
Transboundary Haze Pollution (COP) 
• Committee (COM) under the COP to the ASEAN 
Agreement on Transboundary Haze Pollution

7. ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM) 
• Senior Officials Meeting on Health Development 

(SOMHD)
 

 

III. ประชาคม สังคม-วัฒนธรรมอาเซียน 

1. ท่ีประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน 

• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียน 

2. ท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กํากับดูแลงานดานวัฒนธรรมและศิลปะ 

• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนที่กํากับดูแลงานดานวัฒนธรรม

และศิลปะ 

3. ท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการศึกษา 

• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษา 

4. ท่ีประชุมรัฐมนตรีดานภัยพิบัติอาเซียน 

• คณะกรรมการดานภัยพิบัติอาเซียน 

5. ท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสิ่งแวดลอม 

• เจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานสิ่งแวดลอม 

6.  สมัชชารัฐภาคตีอความตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษหมอกควนัขามแดน  

• คณะกรรมการของสมชัชารัฐภาคีตอความตกลงอาเซียนเรือ่งมลพิษ

หมอกควนัขามแดน 

7.  ท่ีประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน 

• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการพัฒนาสาธารณสุข 
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8. ASEAN Labour Ministers Meeting (ALMM) 
• Senior Labour Officials Meeting (SLOM) 
• ASEAN Committee on the Implementation of the 

ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of 
the Rights of Migrant Workers 

9. ASEAN Ministers on Rural Development and Poverty 
Eradication (AMRDPE) 
• Senior Officials Meeting on Rural Development and 

Poverty Eradication (SOMRDPE) 

10. ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and 
Development (AMMSWD) 
• Senior Officials Meeting on Social Welfare and 

Development (SOMSWD) 

11. ASEAN Ministerial Meeting on Youth (AMMY) 
• Senior Officials Meeting on Youth (SOMY) 

12. ASEAN Conference on Civil Service Matters (ACCSM)

13. ASEAN Biodiversity Centre 
14. ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian 

Assistance in Disaster Management (AHA Centre) 
15. ASEAN Earthquakes Information Centre 
16. ASEAN Specialised Meteorological Centre  
17. ASEAN University Network (AUN) 

 

8. ท่ีประชุมรัฐมนตรีดานแรงงานอาเซียน 
• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานแรงงานอาเซียน 
• คณะกรรมการการปฏิบัติตามปฏิญญาอาเซียนเกี่ยวกับการ

คุมครองและสงเสริมสิทธิของแรงงานโยกยายถิ่นฐานอาเซียน 
9. ท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและการขจัดความ

ยากจน  
• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและการ

ขจัดความยากจน 
10. ท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา 

• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการ
พัฒนา 
11. ท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานเยาวชน 

• ท่ีประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานเยาวชน 
12. กรอบการประชุมอาเซียนวาดวยเรื่องขาราชการพลเรือน 
13. ศูนยอาเซียนวาดวยความความหลากหลายทางชีวภาพ 
14. ศูนยประสานงาน การจัดการสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติ 
15. ศูนยประชาสัมพันธดานแผนดินไหวอาเซียน 
16. ศูนยพยากรณอากาศอาเซียน 
17. เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน 
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ANNEX 2 

ENTITIES ASSOCIATED WITH ASEAN 

I. PARLIAMENTARIANS 
ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) 

II. BUSINESS ORGANISATIONS  
ASEAN Airlines Meeting 
ASEAN Alliance of Health Supplement Association (AAHSA)  
ASEAN Automotive Federation (AAF) 
ASEAN Bankers Association (ABA)* 
ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) 
ASEAN Business Forum (ABF)* 
ASEAN Chamber of Commerce and Industry (ASEAN-CCI) 
ASEAN Chemical Industries Council 
ASEAN Federation of Textiles Industries (AFTEX) 
ASEAN Furniture Industries Council (AFIC) 
ASEAN Insurance Council (AIC) 
ASEAN Intellectual Property Association (ASEAN IPA) 
ASEAN International Airports Association (AAA) 
ASEAN Iron & Steel Industry Federation 
ASEAN Pharmaceutical Club 
ASEAN Tourism Association (ASEANTA) 
Federation of ASEAN Economic Associations (FAEA) 
 

 

 
ภาคผนวก 2 

องคภาวะที่มคีวามสัมพันธกับอาเซียน 
1. รัฐสภา 
สมัชชารัฐสภาอาเซียน 
2. องคกรภาคธุรกิจ 
ท่ีประชุมสายการบินอาเซียน 
สมาคมสงเสริมสุขภาพประจาํเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
สมาคมยานยนตแหงอาเซียน 
สมาคมธนาคารอาเซียน 
สภาที่ปรึกษาธรุกิจอาเซียน 
ท่ีประชุมทางดานธุรกิจของอาเซียน 
สภาหอการคาและอุตสาหกรรมอาเซียน 
สภาผูประกอบการธุรกิจเคมีอาเซียน 
สมาพันธอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงอาเซียน 
สภาการอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรอาเซยีน 
สภาการประกนัภัยอาเซียน 
สมาคมทรัพยสินทางปญญาอาเซียน 
สมาคมทาอากาศยานระหวางประเทศแหงอาเซียน 
สมาพันธอุตสาหกรรมเหล็กและแรเหล็ก 
ชมรมเภสัชแหงอาเซียน 
สมาคมการทองเที่ยวประจําอาเซียน 
สมาพันธแหงสมาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
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Federation of ASEAN Shippers’ Council  
US-ASEAN Business Council  

III. THINK TANKS AND ACADEMIC INSTITUTIONS 
ASEAN-ISIS Network 

IV. ACCREDITED CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS 
ASEAN Academics of Science, Engineering and Technology (ASEAN 
CASE)
ASEAN Academy of Engineering and Technology (AAET) 
ASEAN Association for Clinical Laboratory Sciences (AACLS) 
ASEAN Association for Planning and Housing (AAPH) 
ASEAN Association of Radiologists (AAR) 
ASEAN Chess Confederation (ACC) 
ASEAN Confederation of Employers (ACE) 
ASEAN Confederation of Women’s Organisation (ACWO) 
ASEAN Constructors Federation (ACF) 
ASEAN Cosmetics Association (ACA) 
ASEAN Council for Japan Alumni (ASCOJA) 
ASEAN Council of Teachers (ACT) 
ASEAN Federation for Psychiatric and Mental Health (AFPMH) 
ASEAN Federation of Accountants (AFA) 
ASEAN Federation of Electrical Engineering Contractors (AFEEC) 
ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO) 
ASEAN Federation of Flying Clubs (AFFC) 
ASEAN Federation of Forwarders Associations (AFFA) 
 

สมาพันธสภาผูสงสินคาทางเรืออาเซียน 
สภาธุรกิจระหวางสหรัฐ-อาเซยีน 
3. สถาบันวิชาการ 
เครือขายสถาบันศึกษายุทธศาสตรและนานาชาติระหวางประเทศของอาเซียน 
4. องคกรภาคประชาสังคม 
สถาบันการศึกษาดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมและเทคโนโลยีแหงอาเซียน 
สถาบันการศึกษาดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีของอาเซียน 
สมาคมหองปฏบิัติการทางวิทยาศาสตรแหงอาเซียน 
สมาคมวางแผนและการเคหะแหงอาเซียน 
สมาคมนักรังสีวิทยาอาเซียน 
สมาพันธหมากรุกอาเซียน 
สมาพันธนายจางอาเซียน 
สมาพันธองคกรสตรีอาเซียน 
สมาพันธผูกอสรางอาเซียน 
สมาคมผูผลิตเครื่องสําอางอาเซียน 
สภานิสิตเกาญี่ปุนแหงอาเซียน 
สภาอาจารยแหงอาเซียน 
สหพันธจิตเวชศาสตรและสุขภาพจิตแหงอาเซียน 
สหพันธนักบัญชีอาเซียน 
สหพันธผูรับเหมาวิศวกรรมไฟฟาแหงกลุมประเทศอาเซียน 
สหพันธองคกรวิศวกรรมแหงอาเซียน 
สหพันธสโมสรการบินแหงอาเซียน 
สมาพันธสมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาอาเซียน 
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สมาพันธผูกอสรางอาเซียน 
สมาคมผูผลิตเครื่องสําอางอาเซียน 
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สมาพันธสมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาอาเซียน 

ภาคผนวก ก

170 171



48

ASEAN Federation of Heart Foundation (AFHF) 
ASEAN Federation of Land Surveying and Geomatics (ASEAN FLAG) 
ASEAN Federation of Mining Association (AFMA) 
ASEAN Fisheries Federation (AFF) 
ASEAN Football Federation (AFF) 
ASEAN Forest Products Industry Club (AFPIC) 
ASEAN Forestry Students Association (AFSA) 
ASEAN Handicraft Promotion and Development Association 
(AHPADA)
ASEAN Kite Council (AKC)  
ASEAN Law Association (ALA) 
ASEAN Law Students Association (ALSA)
ASEAN Music Industry Association (AMIA) 
ASEAN Neurosurgical Society (ANS) 
ASEAN NGO Coalition on Ageing 
ASEAN Non-Governmental Organizations for the Prevention of Drugs and 
Substance Abuse 
ASEAN Oleochemical Manufacturers Group (AOMG) 
ASEAN Orthopaedic Association (AOA) 
ASEAN Paediatric Federation (APF) 
ASEAN Para Sports Federation (APSF) 
ASEAN Ports Association (APA) 
ASEAN Thalassaemia Society (ATS) 
ASEAN Valuers Association (AVA) 
ASEAN Vegetable Oils Club (AVOC) 
Asian Partnership for Development of Human Resources in Rural Asia 
(AsiaDHRRA)  
Committee for ASEAN Youth Cooperation (CAYC) 
Federation of ASEAN Consulting Engineers (FACE)  
Federation of ASEAN Public Relations Organizations (FAPRO) 
Federation of ASEAN Shipowners’ Associations (FASA) 
Medical Association of Southeast Asian Nations Committee (MASEAN) 

 

สหพันธมูลนิธิโรคหัวใจแหงอาเซียน 
สหพันธรางวัดและสํารวจท่ีดินแหงอาเซียน 
สหพันธสมาคมเหมืองแรแหงอาเซียน 
สหพันธการประมงแหงอาเซียน 
สหพันธฟุตบอลอาเซียน 
สมาคมผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปาไมแหงอาเซียน 
สมาคมนักศึกษาวนศาสตรแหงอาเซียน 
สมาคมสงเสริมและพัฒนาหตัถกรรมแหงอาเซียน 
สภาวาวแหงอาเซียน  
สมาคมกฎหมายแหงอาเซียน 
สมาคมนักศึกษากฎหมายแหงอาเซียน 
สมาคมอุตสาหกรรมดนตรีแหงอาเซียน 
สมาคมศัลยกรรมทางประสาทแหงอาเซียน 
สมาพันธองคกรเอกชนวาดวยผูสูงอายุแหงอาเซียน  
องคกรเอกชนเพื่อการปองกันการใชยาเสพตดิและสารเสพติดแหงอาเซียน 
กลุมผูผลิตนํ้ามันแหงอาเซียน 
สมาคมศัลยกรรมกระดูกแหงอาเซียน 
สหพันธกุมารแพทยแหงอาเซียน 
สหพันธกีฬาคนพิการแหงอาเซียน 
สมาคมทาเรืออาเซียน 
สมาคมโรคธาลัสซีเมีย  
สมาคมผูประเมินราคาแหงอาเซียน 
สมาคมผูผลิตนํ้ามันพืชแหงอาเซียน 
หุนสวนเอเชียเพื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยในชนบทเอเชยี 
คณะกรรมการความรวมมือดานเยาวชนอาเซียน 
สหพันธท่ีปรึกษาดานวิศวกรแหงอาเซียน 
สหพันธองคกรประชาสมัพันธแหงอาเซียน 
สหพันธสมาคมเจาของเรืออาเซียน  
คณะกรรมการสมาคมแพทยแหงชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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สมาคมศัลยกรรมกระดูกแหงอาเซียน 
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หุนสวนเอเชียเพื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยในชนบทเอเชยี 
คณะกรรมการความรวมมือดานเยาวชนอาเซียน 
สหพันธท่ีปรึกษาดานวิศวกรแหงอาเซียน 
สหพันธองคกรประชาสมัพันธแหงอาเซียน 
สหพันธสมาคมเจาของเรืออาเซียน  
คณะกรรมการสมาคมแพทยแหงชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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Rheumatism Association of ASEAN (RAA) 
Southeast Asia Regional Institute for Community and Education 
(SEARICE)
Southeast Asian Studies Regional Exchange Program (SEASREP) 
Foundation 
Veterans Confederation of ASEAN Countries (VECONAC) 

V. OTHER STAKEHOLDERS IN ASEAN
ASEANAPOL  
Federation of Institutes of Food Science and Technology in ASEAN 
(FIFSTA)
Southeast Asian Fisheries Development Centre (SEAFDEC) 
Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism 
 

สมาคมโรคไขขออักเสบแหงอาเซียน 

สถาบันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตวาดวยการศึกษาและชุมชน 

มูลนิธิโครงการแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาควาดวยเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 

สมาพันธทหารผานศึกของประเทศอาเซียน 

 

5. กลุมผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ในอาเซียน 

ท่ีประชุมอธบิดีกรมตํารวจอาเซียน 

 สหพันธสถาบนัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานอาหารแหงอาเซียน 

 ศูนยการพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 คณะทํางานวาดวยกลไกสิทธิมนุษยชนแหงอาเซียน 
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Federation of Institutes of Food Science and Technology in ASEAN 
(FIFSTA)
Southeast Asian Fisheries Development Centre (SEAFDEC) 
Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism 
 

สมาคมโรคไขขออักเสบแหงอาเซียน 

สถาบันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตวาดวยการศึกษาและชุมชน 

มูลนิธิโครงการแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาควาดวยเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 

สมาพันธทหารผานศึกของประเทศอาเซียน 

 

5. กลุมผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ในอาเซียน 

ท่ีประชุมอธบิดีกรมตํารวจอาเซียน 

 สหพันธสถาบนัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานอาหารแหงอาเซียน 

 ศูนยการพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 คณะทํางานวาดวยกลไกสิทธิมนุษยชนแหงอาเซียน 
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ANNEX 3 

ASEAN FLAG 

The ASEAN Flag represents a stable, peaceful, united and dynamic 
ASEAN. The colours of the Flag -- blue, red, white and yellow -- 
represent the main colours of the flags of all the ASEAN Member 
States.

The blue represents peace and stability. Red depicts courage and 
dynamism. White shows purity and yellow symbolises prosperity. 

The stalks of padi represent the dream of ASEAN's Founding Fathers 
for an ASEAN comprising all the countries in Southeast Asia bound 
together in friendship and solidarity. The circle represents the unity of 
ASEAN. 

ภาคผนวก 3 

ธงอาเซียน 

 

 
 

 

 
ธงอาเซียนแสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพ  ความสามัคคีและพลวัตของอาเซยีน          
สีของธง ไดแก นํ้าเงิน แดง ขาว และเหลือง  ซึ่งแสดงถึงสีหลักในธงชาติของบรรดา
ประเทศสมาชกิอาเซียนทั้งหมด  
 
นํ้าเงิน   แสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ       แดง  บงชี้ความกลาหาญและ
ความกาวหนา       ขาว  แสดงความบริสุทธิ์    เหลือง เปนสัญลักษณของความ
เจริญรุงเรือง 
 
รวงขาวแสดงถึง ความใฝฝนของบรรดาผูกอต้ังอาเซียนใหมอีาเซียนที่ประกอบดวย
บรรดาประเทศทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ผูกพันกนัอยางมีมิตรภาพและ
เปนหนึ่งเดียว   วงกลม  แสดงถึงเอกภาพของอาเซียน 
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The specification of Pantone Colour adopted for the colours of the 
ASEAN Flag are:
Blue: Pantone 19-4053 TC
Red: Pantone 18-1655 TC
White: Pantone 11-4202 TC
Yellow: Pantone 13-0758 TC 

For the printed version, the specifications of colours (except white) will 
follow those for the colours of the ASEAN Emblem, i.e.:   

Blue: Pantone 286 or Process Colour 100C 60M 0Y 6K
Red: Pantone Red 032 or Process Colour 0C 91M 87Y 0K
Yellow: Pantone Process Yellow or Process Colour 0C 0M 100Y 0K

The ratio of the width to the length of the Flag is two to three, and the 
size specifications for the following Flags are:

Table Flag: 10 cm x 15 cm
Room Flag: 100 cm x 150 cm
Car Flag: 10 cm x 30 cm
Field Flag: 200 cm x 300 cm

รายละเอียดของแถบสีท่ีไดรับการรับรองสําหรับสีของธงอาเซียน ไดแก 
นํ้าเงิน: แถบสี 19-4053 TC 
แดง: แถบสี 18-1655 TC 
ขาว: แถบสี 11-4202 TC 
เหลือง: แถบสี 13-0758 TC 
 
สําหรับสีท่ีใชในการพิมพ รายละเอียดของแถบสี (ยกเวนสีขาว) ใหเปนไปตามสี
ของดวงตราอาเซียน ไดแก 
นํ้าเงิน: แถบสี 258 หรือสีชุด 100C 60M 0Y 6K 
แดง: แถบสี แดง 032 หรือสีชดุ0C 91M 87Y 0K 
เหลือง: แถบสชีุดสีเหลืองหรือสีชุด 0C 0M 100Y 0K 
 
สัดสวนของความกวางตอความยาวของธงคือสองตอสาม และรายละเอียดของ
ขนาดของธงมดัีงนี้ 
ธงตั้งโตะ: 10 ซม. x 15 ซม. 
ธงประดับหอง: 100 ซม. x 150 ซม. 
ธงประจํารถ: 10 ซม. x 30 ซม. 
ธงภาคสนาม: 200 ซม. x ซม. 
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ANNEX 4 

ASEAN EMBLEM 

The ASEAN Emblem represents a stable, peaceful, united and 
dynamic ASEAN. The colours of the Emblem -- blue, red, white and 
yellow -- represent the main colours of the crests of all the ASEAN 
Member States.

The blue represents peace and stability. Red depicts courage and 
dynamism. White shows purity and yellow symbolises prosperity.  

The stalks of padi represent the dream of ASEAN's Founding Fathers 
for an ASEAN comprising all the countries in Southeast Asia bound 
together in friendship and solidarity. The circle represents the unity of 
ASEAN.  

The specification of Pantone Colour adopted for the colours of the 
ASEAN Emblem are: 
Blue: Pantone 286 
Red: Pantone Red 032 
Yellow: Pantone Process Yellow 

ภาคผนวก 4 

ดวงตราอาเซียน 

 
 
ดวงตราอาเซียนแสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพ  ความสามัคคีและพลวัตของอาเซียน   
สีของธง ไดแก นํ้าเงิน แดง ขาว และเหลือง  ซึ่งแสดงถึงสีหลักในตราประจาํชาติของ
บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด  
 
 
นํ้าเงิน   แสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ      แดง   บงชี้ความกลาหาญและ
ความกาวหนา   ขาว   แสดงความบริสุทธ     เหลือง   เปนสัญลักษณของความ
เจริญรุงเรือง 
รวงขาวแสดงถึง ความใฝฝนของบรรดาผูกอต้ังอาเซียนใหมอีาเซียนที่ประกอบดวย
บรรดาประเทศทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ผูกพันกนัอยางมีมิตรภาพและ
เปนหนึ่งเดียว   วงกลม  แสดงถึงเอกภาพของอาเซียน 
รายละเอียดของแถบสีท่ีไดรับการรับรองสําหรับสีของดวงตราอาเซียน ไดแก 

นํ้าเงิน: แถบสี 258 
แดง: แถบสีแดง 032 
เหลือง: แถบสผีสมแลวสีเหลือง 
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The stalks of padi represent the dream of ASEAN's Founding Fathers 
for an ASEAN comprising all the countries in Southeast Asia bound 
together in friendship and solidarity. The circle represents the unity of 
ASEAN.  

The specification of Pantone Colour adopted for the colours of the 
ASEAN Emblem are: 
Blue: Pantone 286 
Red: Pantone Red 032 
Yellow: Pantone Process Yellow 
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ดวงตราอาเซียน 

 
 
ดวงตราอาเซียนแสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพ  ความสามัคคีและพลวัตของอาเซียน   
สีของธง ไดแก นํ้าเงิน แดง ขาว และเหลือง  ซึ่งแสดงถึงสีหลักในตราประจาํชาติของ
บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด  
 
 
นํ้าเงิน   แสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ      แดง   บงชี้ความกลาหาญและ
ความกาวหนา   ขาว   แสดงความบริสุทธ     เหลือง   เปนสัญลักษณของความ
เจริญรุงเรือง 
รวงขาวแสดงถึง ความใฝฝนของบรรดาผูกอต้ังอาเซียนใหมอีาเซียนที่ประกอบดวย
บรรดาประเทศทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ผูกพันกนัอยางมีมิตรภาพและ
เปนหนึ่งเดียว   วงกลม  แสดงถึงเอกภาพของอาเซียน 
รายละเอียดของแถบสีท่ีไดรับการรับรองสําหรับสีของดวงตราอาเซียน ไดแก 

นํ้าเงิน: แถบสี 258 
แดง: แถบสีแดง 032 
เหลือง: แถบสผีสมแลวสีเหลือง 
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For four-colour printing process, the specifications of colours 
will be: 
Blue: 100C 60 M 0Y 6K (100C 60M 0Y 10K) 
Red: 0C 91M 87Y 0K (0C 90M 90Y 0K) 
Yellow: 0C 0M 100Y 0K 
Specifications in brackets are to be used when an arbitrary 
measurement of process colours is not possible.

In Pantone Process Colour Simulator, the specifications equal 
to:
Blue: Pantone 204-1 
Red: Pantone 60-1 
Yellow: Pantone 1-3

The font used for the word "ASEAN" in the Emblem is lower-
case Helvetica in bold. 

สําหรับกระบวนการพิมพแบบสี่สี รายละเอยีดของสีจะเปน 
นํ้าเงิน: 100C 60M 0Y 6K (100C 60M 0Y 10K) 
แดง: 0C 91M 87Y 0K (0C 90M 90Y 0K) 
เหลือง: 0C 0M 100Y 0K 
ใหใชรายละเอยีดที่อยูในวงเล็บเมื่อการวัดใดๆ ของสีชุดนั้น ไมสามารถทําได  
 
ในตัวจําลองแถบสีชุด ใหรายละเอียดเทากับ 
นํ้าเงิน: แถบสี 204-1 
แดง: แถบสี 60-1 
เหลือง: แถบสี 1-3 
รูปแบบตัวอักษรท่ีใชสําหรับคําวา “อาเซียน” ในดวงตราอาเซียนคือ Helvetica 
ตัวเล็ก หนา 
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ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับสำานัก

เลขาธกิารอาเซยีน
GET TO KNOW 

THE ASEAN SECRETARIAT
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ศูนย์วิเทศอาเซียน
กองการต่างประเทศ สำานักงานศาลยุติธรรม

ผู้บริหาร

นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง   เลขาธิการสำานักงานศาลยุติธรรม

นายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์     ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์

     ประจำาสำานักประธานศาลฎีกา

นายสราวุธ เบญจกุล   รองเลขาธิการสำานักงานศาลยุติธรรม

นางฐิดารัตน์ นรินทางกูร ณ อยุธยา    ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำาสำานัก

     ประธานศาลฎีกา

นางสาวนิภาภัฒน์ วงศ์วัฒนะเดช   ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำาสำานัก

     ประธานศาลฎีกา

นางอรพันธุ์ เต็มตามกมล    ผู้อำานวยการกองการต่างประเทศ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำานักเลขาธิการอาเซียน*

สำานักเลขาธิการอาเซียน ทำาหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ และระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่
เจรจาของอาเซียน โดยมีเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretary-General) เป็นหัวหน้า
สำานักงาน ผู้ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันเป็นชาวเวียดนาม คือ นาย
เล เลือง มินห์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเวียดนาม ซึ่งมีวาระดำารง
ตำาแหน่ง 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2561)

สำานกัเลขาธกิารอาเซยีนจดัตัง้ขึน้ตามขอ้ตกลงทีล่งนามโดยรฐัมนตรตีา่งประเทศ
อาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2519 เพื่อทำาหน้าที่
ประสานงานและดำาเนนิงานตามโครงการและกจิกรรมตา่งๆ ของสมาคมอาเซยีน และ
เป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างสมาคมอาเซียน คณะกรรมการ ตลอดจนสถาบัน
ต่างๆ และรัฐบาลของประเทศสมาชิก

สำานักเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีหัวหน้า
สำานักงาน เรียกว่า “เลขาธิการอาเซียน” ซึ่งเลขาธิการอาเซียนคนแรก คือ H.R. Dhar-
sono ประเทศอินโดนีเซีย ที่ผ่านมาผู้แทนจากประเทศไทยดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ
อาเซียนมาแล้ว 2 ท่าน คือ นายแผน วรรณเมธี (ระหว่างปี พ.ศ. 2527 - 2529) และ 
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2555)

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

186 187

ภาคผนวก ข




