
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
นับตั้งแตมีการกอตั้งขึ้นที่กรุงเทพมหานครดวยการประกาศใชปฏิญญาอาเซียน 
 
ระลึกถึงการตัดสินใจจัดทํากฎบัตรอาเซียน ตามแผนปฏิบัติการเวียงจันทน ปฏิญญา
กัวลาลัมเปอรวาดวยการจัดทํากฎบัตรอาเซียน และปฏิญญาเซบูวาดวยแผนแมบท
ของกฎบัตรอาเซียน 
 
ตระหนักถึงการมีผลประโยชนรวมกันและการพึ่งพาอาศัยกันระหวางประชาชนและ
รัฐสมาชิกอาเซียนซึ่งมีความผูกพันกันทางภูมิศาสตร ตลอดจนมีวัตถุประสงค
เดียวกันและชะตารวมกัน 
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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 มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มี
ความมั่งคั่งและความกาวหนาทางสังคมรวมกัน และที่จะสงเสริมผลประโยชน 
อุดมการณ และความมุงมาดปรารถนาที่สําคัญของเรา 
 
เคารพความสําคัญพื้นฐานของมิตรภาพและความรวมมือ และหลักการแหงอธิปไตย 
ความเสมอภาค บูรณภาพแหงดินแดน การไมแทรกแซงกัน ฉันทามติและเอกภาพใน
ความหลากหลาย 
 
ยึดมั่นในหลักการแหงประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และธรรมาภิบาล การเคารพและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
 
ตกลงใจที่จะทําใหแนใจถึงการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อประโยชนของประชาชนรุน
ปจจุบันและอนาคต และ  ตั้งมั่นใหความเปนอยูที่ดี การดํารงชีวิตและสวัสดิการของ
ประชาชนเปนศูนยกลางของกระบวนการสรางประชาคมอาเซียน   
 
เชื่อมั่นในความจําเปนที่จะกระชับสายสัมพันธที่มีอยูของความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันในระดับภูมิภาค เพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่มีความเหนียวแนนทาง
การเมือง การรวมตัวทางเศรษฐกิจ และมีความรับผิดชอบทางสังคม เพื่อที่จะ
ตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพตอความทาทายและโอกาสในปจจุบันและอนาคต 
 
ผูกพันที่จะเรงสรางประชาคมโดยผานความรวมมอืและการรวมตัวในภูมิภาคที่
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งโดยการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบดวย
ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนตามที่ระบไุวในปฏิญญาบาหลีวาดวยขอตกลงอาเซียนฉบับที่ 2 
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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 จึงตกลงที่จะจัดทํากรอบทางกฎหมายและทางสถาบันของอาเซียนโดยกฎ
บัตรนี้ 
 
และเพื่อการนี้ ประมุขรัฐหรือหัวหนารัฐบาลของรัฐสมาชิกอาเซียน ซึ่งมาประชุมกัน
ที่สิงคโปร ในวาระประวัติศาสตรครบรอบ 40  ปของการกอตั้งอาเซียน ไดเห็นชอบกับ
กฎบัตรอาเซียนนี้  
 
 

หมวดที่ 1  

ความมุงประสงคและหลักการ 

 

ขอ 1  

ความมุงประสงค 

ความมุงประสงคของอาเซียนคือ 

1. เพื่อธํารงรักษาและเพิ่มพูนสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพ กับทั้ง
เสริมสรางคุณคาทางสันติภาพในภูมิภาคใหมากขึ้น 

 
2. เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัวยืดหยุนสูสภาวะปกติของภูมิภาคโดย

การสงเสริมความรวมมือดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม
วัฒนธรรมใหแนนแฟนยิ่งขึ้น 

 
3. เพื่อธํารงรักษาเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเปนเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรและ

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. เพื่อสรางตลาดและฐานการผลิตเดียวที่มีเสถียรภาพ มั่งคั่ง มีความสามารถ
ในการแขงขันสูง และมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจซึ่งมีการอํานวยความ
สะดวกทางการคาและการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการเคลื่อนยาย
อยางเสรีของสินคา บริการ และการลงทุน  การเคลื่อนยายที่ไดรับความ
สะดวกของนักธุรกิจ ผูประกอบวิชาชีพ ผูมีความสามารถพิเศษและแรงงาน 
และการเคลื่อนยายอยางเสรียิ่งขึ้นของเงินทุน 

6. เพื่อบรรเทาความยากจนและลดชองวางการพัฒนาภายในอาเซียนโดยผาน
ความชวยเหลือซึ่งกันและกันและความรวมมือ 

7. เพื่อเสริมสรางประชาธิปไตย เพิ่มพูนธรรมาภิบาล และหลกันิติธรรม 
ตลอดจนสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดย
คํานึงถึงสิทธิและหนาที่ของรัฐสมาชิกของอาเซียน 

8. เพื่อตอบสนองอยางมปีระสิทธิภาพ ตามหลักความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุก
มิติ ตอสิ่งทาทายทุกรูปแบบ อาชญากรรมขามชาต ิและสิ่งทาทายขาม
พรมแดนอื่นๆ   

9. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อทําใหแนใจวา ในภมูิภาคมีการ
คุมครองสภาพแวดลอม ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ
มรดกทางวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

10. เพื่อพัฒนาทรพัยากรมนุษยโดยผานความรวมมอืที่ใกลชิดยิ่งขึ้นในดาน
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. เพื่อเพิ่มพูนความเปนอยูที่ดีและการดํารงชีวิตของประชาชนอาเซียนดวยการให
ประชาชนมีโอกาสที่ทัดเทียมกันในการเขาถึงการพัฒนามนุษย สวัสดิการสังคม และ
ความยุติธรรม 

  
12. เพื่อเสริมสรางความรวมมือในการสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย 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) การปรึกษาหารือที่เพิ่มพูนขึ้นในเรื่องที่มีผลกระทบอยางรายแรงตอผลประโยชน   

     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 ที่รัฐสมาชิกอาเซียนยอมรับ 

  (ฎ) การละเวนจากการมีสวนรวมในนโยบายหรือกิจกรรมใดๆ รวมถึงการ    
        ใชดินแดนของตน ซึ่งดําเนินการโดยรัฐสมาชิกอาเซียนหรือรัฐที่มิใช 
        สมาชิกอาเซียนหรือผูกระทําที่ไมใชรัฐใดๆ ซึ่งคกุคามอธิปไตย 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 
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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.  ใหรัฐสมาชิกมีสิทธิและพันธกรณีที่เทาเทียมกันภายใตกฎบัตรนี้ 
 
2. ใหรัฐสมาชิกมีมาตรการที่จําเปนทุกประการอันรวมถึงการออกกฎหมายภายในที่
เหมาะสม เพื่ออนุวัติบทบัญญัติของกฎบัตรนี้อยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อปฏิบัติตาม
พันธกรณีทั้งหมดของรัฐสมาชิก 
 
 



 9 

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) ที่ตั้งทางภูมิศาสตรอันเปนที่ยอมรับวาอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 (ข) การยอมรับโดยรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง 

 (ค) การตกลงที่จะผูกพันและเคารพกฎบัตรนี้ และ 

 (ง) ความสามารถและความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีของสมาชิกภาพ 

3. การรับสมาชิกใหตัดสินโดยฉันทามติโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ตาม

ขอเสนอแนะของคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

  4.  รัฐผูสมัครจะไดรับเขาเปนสมาชิกอาเซียนเมื่อไดลงนามภาคยานุวัติสารกฎ

บัตรนี้ 
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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. ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนประกอบดวยประมุขของรัฐ หรือหัวหนารัฐบาล

ของรัฐสมาชิก 

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

การบรรลุวัตถุประสงคของอาเซียน ในเรื่องสําคัญที่เปนผลประโยชนของ
รัฐสมาชิก และในทุกประเด็นที่ไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมสุดยอด
อาเซียนโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน คณะมนตรีประชาคม
อาเซียน และองคกรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขา 

  
 (ค) สั่งการใหรัฐมนตรีที่เกี่ยวของในแตละคณะมนตรีที่เกี่ยวของใหจัดการ

ประชุมเฉพาะกิจระหวางรัฐมนตรี และหารือประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับ
อาเซียน ซึ่งคาบเกี่ยวระหวางคณะมนตรีประชาคมอาเซียนตางๆ ทั้งนี้ ให
คณะมนตรีประสานงานอาเซียนรับกฎการดําเนินการประชุมดังกลาว 

 (ง) สนองตอบสถานการณฉุกเฉินที่กระทบตออาเซียนโดยดําเนินมาตรการที่
เหมาะสม 

  
 (จ) ตัดสินใจในเรื่องที่มีการนําเสนอตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนภายใตหมวด

ที่ 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 ที่มีชั้นและสถานะเทียบเทารัฐมนตรีซึ่งจะ

ปฏิบัติหนาที่โดยไดรับความไววางใจและตามความพอใจของประมุข
ของรัฐหรือหัวหนารัฐบาล ตามขอเสนอแนะของที่ประชุมรัฐมนตรี
ตางประเทศอาเซียน 

 
3. ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

(ก) จัดประชุมสองครั้งตอป และใหรัฐสมาชิกซึ่งเปนประธานอาเซียนเปน
เจาภาพ และ 

  (ข) เรียกประชุม เมื่อมีความจําเปน ในฐานะการประชุมพิเศษหรือเฉพาะ  
   กิจ โดยมีประธานการประชุมเปนรัฐสมาชิกซึ่งเปนประธานอาเซียน โดยจัด 
   ในสถานที่ที่รัฐสมาชิกอาเซียนจะตกลงกัน 

 
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  ตอที่ประชุมสุด
ยอดอาเซียน 

 (จ) พจิารณารายงานประจําปของเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับงานของอาเซียน 
  
 (ฉ)พิจารณารายงานของเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับหนาที่และการดําเนินงานของ

สํานักงานเลขาธิการอาเซียนและองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 

  (ช)เห็นชอบการแตงตั้งและการพนจากหนาที่ของรองเลขาธิการอาเซียน ตาม
ขอเสนอแนะของเลขาธิการอาเซียน และ 

( ซ)ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่กําหนดไวในกฎบัตรนี้ หรือหนาที่อื่นที่อาจไดรับ
มอบหมายจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน  

3. ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียนไดรับการสนับสนุนโดยเจาหนาที่อาวุโสที่
เกี่ยวของ 

ขอ 9 
คณะมนตรีประชาคมอาเซียน 

1. ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียน ประกอบดวยคณะมนตรีประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน  คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคณะมนตรี
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

 
 
 



 13 

 

 
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 ที่อยูในขอบขายการดําเนินงานของ
ตน และในประเด็นซึ่งคาบเกี่ยวกับคณะมนตรีประชาคมอื่นๆ และ 

 (ค)  เสนอรายงานและขอเสนอแนะตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องที่
อยูในขอบขายการดําเนินงานของตน 

5. ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะประชุมกันอยางนอยสองครั้งตอป 
และมีประธานการประชุมเปนรัฐมนตรีที่เหมาะสมจากรัฐสมาชิกซึ่งเปนประธาน
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)  อนุวัติการความตกลงและขอตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่อยู
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
วาระการดํารงตําแหนงหาปที่ไมสามารถตออายุได 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
บทบัญญัติของกฎบัตรฉบับนี้และตราสาร พิธีสาร และแนวปฏิบัติที่มีอยูของ
อาเซียนที่เกี่ยวของ 

(ข) อํานวยความสะดวกและสอดสองดูแลความคืบหนาในการอนุวัติการความตก
ลงและ 

ขอตัดสินใจของอาเซียน และเสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับงานของอาเซียน
ตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

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

(ง) เสนอขอคิดเห็นของอาเซียนและเขารวมการประชุมกับภาคีภายนอกตาม
แนวนโยบายที่ 

     ไดรับความเห็นชอบและตามอํานาจหนาที่ ที่เลขาธิการอาเซียนไดรับมอบหมาย 
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. รองเลขาธิการอาเซียนทั้งสี่คนตองมีสัญชาติที่แตกตางจากเลขาธิการอาเซียนและ

มาจากรัฐสมาชิกที่แตกตางกันสี่รัฐสมาชิกอาเซียน 

6. ใหรองเลขาธิการอาเซียนสี่คน ประกอบดวย 

(ก) รองเลขาธิการอาเซียนสองคน ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงสามปที่ไมสามารถ
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

ฐานะที่เปนเจาหนาที่ของสํานักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งรับผิดชอบตออาเซียน

เทานั้น 

9. รัฐสมาชิกอาเซียนแตละรัฐรับที่จะเคารพตอความรับผิดชอบของเลขาธิการและ

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 ที่อาจกําหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

 

 
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 

มูลนิธิอาเซียน 

1. ใหมูลนิธิอาเซียนสนับสนุนเลขาธิการอาเซียนและดําเนินการรวมกับองคกร
ของอาเซียนที่เกี่ยวของในการสนับสนุนการสรางประชาคมอาเซียน โดยการ
สงเสริมความสํานึกที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอัตลักษณของอาเซียน การมีปฏิสัมพันธ
ระหวางประชาชน และการดําเนินการรวมกันที่ใกลชิดระหวางภาคธุรกิจ ภาค
ประชาสังคม นักวิชาการ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ในอาเซียน 

2. ใหมูลนิธิอาเซียนรับผิดชอบตอเลขาธิการอาเซียน ผูซึ่งตองเสนอรายงานของ
มูลนิธิฯ ตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนผานคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 
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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 อาจไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยโดยเลขาธิการอาเซียนตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการผูแทนถาวร โดยไมตองใชบทบัญญัติวาดวย

การแกไขภายใตกฎบัตรนี้ 

 

หมวด 6 

ความคุมกันและเอกสิทธิ์ 

ขอ 17  

ความคุมกันและเอกสิทธิ์ของอาเซียน 

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 

ความคุมกันและเอกสิทธิ์ของเลขาธิการอาเซียนและพนักงานของ 
สํานักเลขาธิการอาเซียน 

 
1. ใหเลขาธิการอาเซียนและพนักงานของสํานักเลขาธิการอาเซียนที่เขารวมใน

กิจกรรมตางๆ อันเปนทางการของอาเซียนหรือทําการแทนอาเซียนในรัฐ
สมาชิก ไดรับความคุมกันและเอกสิทธิ์ที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่อยาง
อิสระของตน 

2. ความคุมกันและเอกสิทธิภายใตขอนี้จะถูกกําหนดไวในความตกลงตางหาก
ของอาเซียน 

 
ขอ 19 

ความคุมกันและเอกสิทธิ์ของผูแทนถาวร 
และเจาหนาทีท่ี่อยูระหวางการปฏิบัตหินาที่ของอาเซียน 

 
1. ใหผูแทนถาวรของรัฐสมาชิกประจําอาเซียนและเจาหนาที่ของรัฐสมาชิกที่

เขารวมในกิจกรรมตางๆ อันเปนทางการของอาเซียนหรือทําการแทน
อาเซียนในรัฐสมาชิก ไดรับความคุมกันและเอกสิทธิ์ที่จําเปนในการปฏิบัติ
หนาที่ของตน 

2. ใหความคุมกันและเอกสิทธิ์ของผูแทนถาวรและเจาหนาที่ที่อยูระหวางการ
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 

การตัดสนิใจ 

ขอ 20 

การปรึกษาหารือและฉันทามต ิ

1.  โดยหลักการพื้นฐาน ใหการตัดสินใจของอาเซียนอยูบนพื้นฐานของการ
ปรึกษาหารือและฉันทามติ 

2. หากไมสามารถหาฉันทามติได ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนอาจตัดสินวา จะทํา
การตัดสินใจเฉพาะเรื่องนั้นอยางไร  

3. ไมมีความใดในวรรค 1 และ 2 ของขอนี้กระทบถึงวิธีการตัดสินใจที่ระบุอยูใน
ตราสารทาง กฎหมายของอาเซียนที่เกี่ยวของ 

4. ในกรณีที่มีการละเมิดกฎบัตรอยางรายแรง หรือการไมปฏิบัติตาม ใหเสนอ
เรื่องดังกลาวไปยัง ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อการตัดสินใจ 

 
 
 
 

ขอ 21 
การอนุวัติการและขั้นตอนการดําเนินงาน 

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. รัฐสมาชิกที่เปนคูกรณีในขอพิพาทอาจจะตกลงกันเมื่อใดก็ไดที่จะใชคน

กลางที่นาเชื่อถือ การประนีประนอม หรือการไกลเกลี่ย เพื่อระงับขอพิพาท

ภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน 

2. คูกรณีในขอพิพาทอาจรองขอใหประธานอาเซียน หรือเลขาธิการอาเซียน 

ทําหนาที่โดยตําแหนงเปนคนกลางที่นาเชื่อถือ ประนีประนอม หรือไกล

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. ในกรณีที่มิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นเปนการเฉพาะ ใหระงับขอพิพาทที่

เกี่ยวของกับการตีความหรือการใชความตกลงทางเศรษฐกิจของอาเซียน

ตามพิธีสารวาดวยกลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน 

 

ขอ 25  

การจัดตั้งกลไกระงับขอพิพาท 

ในกรณีที่มิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นเปนการเฉพาะ 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 

ในกรณีที่ยังคงระงับขอพิพาทมิได ภายหลังการใชบทบัญญตัิกอนหนานี้ในหมวดนี้

แลว ใหเสนอขอพิพาทนั้นไปยงัที่ประชุมสุดยอดอาเซียน เพื่อตัดสิน 

 

 

ขอ 27 

การปฏิบัติตาม 

1. เลขาธิการอาเซียนโดยการชวยเหลือจากสํานักเลขาธิการอาเซียน หรือ 

องคกรอาเซียนอื่นๆ ที่ไดรับแตงตั้ง ตองสอดสองดูแลการปฏิบัติตามผลการ

วินิจฉัย ขอเสนอแนะ หรือขอตัดสินใจ ซึ่งเปนผลจากกลไกระงับขอพิพาท

ของอาเซียน และเสนอรายงานไปยังที่ประชุมสุดยอดอาเซียน  

2. รัฐสมาชิกที่ ได รับผลกระทบจากการไมปฏิบัติตามผลการวินิจ ฉัย 

ขอเสนอแนะ หรือขอตัดสินใจ ซึ่งเปนผลจากกลไกระงับขอพิพาทของ

อาเซียน อาจสงเรื่องใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อตัดสิน 
 

ขอ 28   

บทบัญญัติของกฎบัตรสหประชาชาติ และกระบวนการระหวางประเทศอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของ 

หากมิไดระบุไวเปนอยางอื่นในกฎบัตรนี้ รัฐสมาชิกยังคงไวซึ่งสิทธิที่จะใชวิธีการระงับ

ขอพิพาทอยางสันติที่ระบุไวในขอ 33(1) ของกฎบัตรสหประชาชาติ หรือตราสาร

กฎหมายระหวางประเทศอื่นๆ ที่รัฐสมาชิกคูพิพาทเปนภาคี 
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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. สํานักเลขาธิการอาเซียนตองไดรับเงินที่จําเปนเพื่อปฏิบัติหนาที่ของตน

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 อาเซียนจะมีตาํแหนงประธานเดียว โดยรัฐสมาชิกที่รับ

ตําแหนงประธานนั้นจะทําหนาที่เปนประธานของ 

(ก) การประชมุสุดยอดอาเซียน และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวของ 

(ข) คณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

(ค) คณะมนตรีประชาคมอาเซยีนทั้งสามคณะ  

(ง) องคกรระดับรัฐมนตรีอาเซยีนเฉพาะสาขาและเจาหนาที่ระดับสูงที่

เกี่ยวของ ตามที่เหมาะสม และ 

(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 และความเปนอยูที่ดีของอาเซียนอยาง

แข็งขัน รวมถึงความพยายามในการสรางประชาคมอาเซียน โดยการ

ริเริ่มทางนโยบาย การประสานงาน ฉันทามติ และความรวมมอื 

(ข) ทําใหแนใจถึงความเปนศูนยรวมของอาเซียน 

(ค) ทําใหแนใจถึงการตอบสนองตอประเด็นเรงดวนหรือสถานการณวิกฤติที่

มีผลกระทบตออาเซียนอยางมปีระสิทธิภาพและทันทวงที รวมถึงเปน

คนกลางที่นาเชื่อถือและจัดใหมีการจัดการอื่นเชนวา เพื่อสนองตอบขอ

กังวลเหลานี้โดยทันที 

(ง) เปนผูแทนของอาเซียนในการเสริมสรางและสงเสริมความสัมพันธกบั

หุนสวนภายนอกภูมิภาคใหใกลชิดขึ้น และ  

 (จ) ปฏบิัติภารกิจและหนาที่อืน่ที่อาจไดรับมอบหมาย 

ขอ 33     

พิธีการและแนวปฏิบัติทางการทูต 

อาเซียนและรัฐสมาชิกตองยึดมั่นในพิธีการและแนวปฏิบัติทางการทูตที่มีอยูในการ

ดําเนินกจิกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวของกับอาเซียน 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 “วิสัยทัศนเดยีว อัตลักษณเดียว ประชาคมเดียว” 

 

ขอ 37  

ธงอาเซียน 

ใหธงอาเซียนเปนไปตามที่แสดงไวในภาคผนวก 3 
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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  

ดวงตราอาเซยีน 

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. ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนกําหนดแนวนโยบายยุทธศาสตรของ
ความสัมพันธภายนอกของอาเซียนโดยการเสนอแนะของที่ประชุมรัฐมนตรี
ตางประเทศอาเซียน  

6. ที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนตองทําใหแนใจวาความสัมพันธ
ภายนอกของอาเซียนดําเนินไปอยางเสมอตนเสมอปลายและเปนไปในทาง
ที่สอดคลองกัน 

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) เปนประธานรวมในการประชุมที่เกี่ยวของระหวางอาเซียนและหุนสวน

ภายนอก และ 

(ค) รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สามและ

องคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 

 

ขอ 43 

  คณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สามและองคการระหวางประเทศ 

1. คณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สามอาจจัดตั้งขึ้นในประเทศที่มิใช

สมาชิกอาเซียน ประกอบดวยหัวหนาคณะผูแทนทางทูตของรัฐสมาชิก

อาเซียน คณะกรรมการในลักษณะเดียวกันอาจจัดตั้งขึ้นในสวนที่เกี่ยวของ

กับองคการระหวางประเทศตางๆ คณะกรรมการ    เชนวาตองสงเสริม

ผลประโยชนและอัตลักษณของอาเซียนในประเทศเจาภาพและองคการ

ระหวางประเทศ 

2. ใหที่ประชมุรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนกําหนดกฎการดําเนินงานของ

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 ที่ประชุมรัฐมนตรี

ตางประเทศอาเซียนอาจมอบสถานภาพอยางเปนทางการใหแกภาคี

ภายนอกในฐานะประเทศคูเจรจา ประเทศคูเจรจาเฉพาะสาขา หุนสวนเพื่อ

การพัฒนา ผูสังเกตการณพิเศษ ผูไดรับเชิญ หรือสถานภาพอื่นที่อาจจัดตั้ง

ขึ้นตอไป   

2. ภาคีภายนอกอาจไดรับการเชิญใหเขารวมการประชุมหรือกิจกรรมความ

รวมมือโดยมิตองกําหนดใหสถานภาพอยางเปนทางการใดๆ ตามกฎการ

ดําเนินงาน 

 

ขอ 45 

ความสัมพันธกับระบบสหประชาชาต ิ

และองคการและสถาบันระหวางประเทศอื่น 

1. อาเซียนอาจขอสถานภาพที่เหมาะสมกับระบบสหประชาชาติ รวมทั้งกับ

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 

รัฐที่มิใชสมาชกิอาเซียนและองคการระหวางประเทศในระดับรัฐบาลที่เกี่ยวของอาจ

แตงตั้งและสงเอกอัครราชทูตเปนผูแทนประจาํอาเซียน ใหที่ประชุมรัฐมนตรี

ตางประเทศอาเซียนเปนผูตัดสินใจเกี่ยวกับการรับผูแทนเชนวา 

 
หมวด 13 

บทบัญญัติทั่วไปและบทบญัญัติสุดทาย 
ขอ 47 

การลงนาม การใหสตัยาบนั การเก็บรักษา และการมีผลใชบังคับ 
1. กฎบัตรนี้ตองไดรับการลงนามโดยรัฐสมาชกิอาเซียนทั้งหมด 

2. กฎบัตรนี้ตองไดรับการสัตยาบันจากรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งหมดตาม

กระบวนการภายในของแตละรัฐ 

3. ใหเก็บรักษาสัตยาบันสารไวกับเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะแจงใหรัฐสมาชิก

ทั้งหมดทราบถึงการมอบแตละฉบับโดยพลัน 

4. กฎบัตรนี้จะมีผลใชบังคับในวนัที่สามสิบตอจากวันที่มีการสงมอบสัตยาบัน

สารฉบับที่สิบใหแกเลขาธิการอาเซียน 
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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

มติตอที่ประชมุสุดยอดอาเซียนเพื่อตัดสินใจ 

3. ขอแกไขกฎบัตรที่ไดตกลงกันโดยฉันทามติโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตอง

ไดรับการสัตยาบันจากรัฐสมาชิกทั้งหมด ตามขอ 47  

4. ขอแกไขใดๆ จะมีผลใชบังคับในวันที่สามสิบตอจากวันที่มีการสงมอบ

สัตยาบันสารฉบับสุดทายตอเลขาธิการอาเซยีน 

 

ขอ 49  

อํานาจและหนาที่และกฎการดําเนินงาน 

นอกจากจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในกฎบัตรนี้ ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียน

กําหนดอํานาจหนาที่และกฎการดําเนินงานและตองทําใหแนใจวาอํานาจหนาที่และ

กฎวาดวยขั้นตอนการดําเนินงานมีความสอดคลองกัน 

 

ขอ 50  

การทบทวน 

กฎบัตรนี้อาจไดรับการทบทวนหาปหลังจากที่มีผลใชบังคับหรือตามที่ไดกําหนดไว

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  ที่เกิดจากการตีความกฎบัตรเปนไปตามตาม

บทบัญญัติที่เกี่ยวของในหมวด 8 

3. หัวขอและชื่อที่ใชในกฎบัตรมีไวเพื่อวัตถุประสงคสําหรับการอางอิงเทานั้น 

 

 

ขอ 52 

ความตอเนื่องทางกฎหมาย 

1. สนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง ขอตกลง ปฏิญญา พิธีสาร และตรา

สารอาเซียนอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งมีผลใชบังคับแลวกอนการมีผลใชบังคับของกฎ

บัตรนี้ ใหมีผลใชตอไป 

2.  ในกรณีที่เกิดความไมสอดคลองกันระหวางสิทธิและพันธกรณีของรัฐ

สมาชิกอาเซียนภายใตตราสารดังกลาวและกฎบัตรนี้ ใหถือกฎบัตรเปน

สําคัญ 
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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 

ใหเก็บรักษาตนฉบับภาษาอังกฤษของกฎบัตรนี้ที่ลงนามแลวแกเลขาธิการอาเซียน 

ซึ่งจะจัดทําสําเนาที่ไดรับการรับรองใหแกรัฐสมาชิกแตละรัฐ 

 

ขอ 54  

การจดทะเบียนกฎบัตรอาเซียน 

ใหเลขาธิการอาเซียนจดทะเบียนกฎบัตรอาเซียนนี้กับสํานักเลขาธิการสหประชาชาติ 

ตามขอ 102 วรรค 1 ของกฎบัตรสหประชาชาติ 

 

ขอ 55  

สนิทรัพยของอาเซียน 

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 

ประธานาธบิด ี 

 



 39 

 

 
 

 

 

 

สําหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ลายมือชื่อ 

บัวสอน บุบผาวัน 
นายกรัฐมนตรี 

 
    สําหรับมาเลเซีย 

                                                ลายมอืชือ่ 
ดาโตะ ซรี อบัดุลลาห อาหมัด บาดาวี 

นายกรัฐมนตรี 
 

      สําหรับสหภาพพมา 
ลายมือชื่อ 

พลโท เต็งเสง 
นายกรัฐมนตรี 

                                  

สําหรับสาธารณรับฟลิปปนส 

ลายมือชื่อ 

                           กลอเรีย มาคาปากัล อารโรโย 

ประธานาธบิด ี 
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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. ที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน 
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน 
• คณะกรรมการประจําอาเซียน 
• เจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานการวางแผนการพัฒนา 

2. คณะกรรมการเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 

• คณะกรรมการบริหารงานเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

3. ที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน 
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน 

4.   ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานกฎหมาย 
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานกฎหมาย 

 5.  ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานอาชญากรรมขามชาติ 
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสวาดวยเอาชญากรรมขามชาติ 
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสวาดวยเรื่องยาเสพติด 
• ที่ประชุมผูอํานวยการ 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.  ที่ประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง

ในภูมิภาคเอเชยี- แปซิฟก 

• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสวาดวยความรวมมอืดานการเมืองและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 

II. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

1. ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 

• คณะทํางานระดับสูงวาดวยการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 

• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานเศรษฐกิจอาเซียน 

2. คณะกรรมการเขตการคาเสรีอาเซียน 

3. คณะกรรมาธิการเขตการลงทุนอาเซียน 

4. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานการคลังอาเซียน 

• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสธนาคารกลางและกระทรวงการคลัง

อาเซียน 

• ที่ประชุมอธบิดีศุลกากรอาเซียน 

5. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานการเกษตรและปาไมอาเซียน 

• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสของรัฐมนตรีดานการเกษตรและปาไม

อาเซียน 

• เจาหนาที่อาวุโ สดานปาไมอาเซียน 

6. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานพลังงานอาเซียน 

• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานพลังงาน 
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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. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานแรธาตุอาเซียน 

• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานแรธาตุอาเซียน 

8. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

• คณะกรรมการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาเซียน 

9. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานโทรคมนาคมและสารสนเทศอาเซียน 

• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานโทรคมนาคมและสารสนเทศอาเซียน 

• คณะกรรมการผูตรวจดานโทรคมนาคมอาเซยีน 

10.  ที่ประชุมรัฐมนตรีดานการขนสงอาเซียน 

• การประชมุเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานการขนสง 

11. การประชมุรัฐมนตรีดานการทองเที่ยวอาเซียน 

• การประชมุองคการการทองเที่ยวแหงชาติอาเซียน 

12.  ความรวมมือเพื่อการพฒันาอาเซียน-ลุมแมน้ําโขง 

• คณะกรรมการเตรียมการประชุมความรวมมือเพื่อการพัฒนา

อาเซียน-ลุมแมน้ําโขง 

• 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. ที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน 

• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียน 

2. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กํากับดูแลงานดานวัฒนธรรมและศิลปะ 

• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนที่กํากับดูแลงานดานวัฒนธรรม

และศิลปะ 

3. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการศึกษา 

• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษา 

4. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานภัยพิบัติอาเซียน 

• คณะกรรมการดานภัยพิบัติอาเซียน 

5. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสิ่งแวดลอม 

• เจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานสิ่งแวดลอม 

6.  สมัชชารฐัภาคตีอความตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษหมอกควนัขามแดน  

• คณะกรรมการของสมชัชารัฐภาคีตอความตกลงอาเซียนเรือ่งมลพิษ

หมอกควนัขามแดน 

7.  ที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน 

• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการพัฒนาสาธารณสุข 
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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. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานแรงงานอาเซียน 
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานแรงงานอาเซียน 
• คณะกรรมการการปฏิบัติตามปฏิญญาอาเซียนเกี่ยวกับการ

คุมครองและสงเสริมสิทธิของแรงงานโยกยายถิ่นฐานอาเซียน 
9. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและการขจัดความ

ยากจน  
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและการ

ขจัดความยากจน 
10. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา 

• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการ
พัฒนา 
11. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานเยาวชน 

• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานเยาวชน 
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 
สมัชชารฐัสภาอาเซียน 
2. องคกรภาคธรุกิจ 
ที่ประชุมสายการบินอาเซียน 
สมาคมสงเสริมสุขภาพประจาํเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
สมาคมยานยนตแหงอาเซียน 
สมาคมธนาคารอาเซียน 
สภาที่ปรึกษาธรุกิจอาเซียน 
ที่ประชุมทางดานธุรกิจของอาเซียน 
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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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 
สหพันธรางวัดและสํารวจที่ดินแหงอาเซียน 
สหพันธสมาคมเหมืองแรแหงอาเซียน 
สหพันธการประมงแหงอาเซียน 
สหพันธฟุตบอลอาเซียน 
สมาคมผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปาไมแหงอาเซียน 
สมาคมนักศึกษาวนศาสตรแหงอาเซียน 
สมาคมสงเสริมและพัฒนาหตัถกรรมแหงอาเซียน 
สภาวาวแหงอาเซียน  
สมาคมกฎหมายแหงอาเซียน 
สมาคมนักศึกษากฎหมายแหงอาเซียน 
สมาคมอุตสาหกรรมดนตรีแหงอาเซียน 
สมาคมศัลยกรรมทางประสาทแหงอาเซียน 
สมาพันธองคกรเอกชนวาดวยผูสูงอายุแหงอาเซียน  
องคกรเอกชนเพื่อการปองกันการใชยาเสพตดิและสารเสพติดแหงอาเซียน 
กลุมผูผลิตน้ํามันแหงอาเซียน 
สมาคมศัลยกรรมกระดูกแหงอาเซียน 
สหพันธกุมารแพทยแหงอาเซียน 
สหพันธกีฬาคนพิการแหงอาเซียน 
สมาคมทาเรืออาเซียน 
สมาคมโรคธาลัสซีเมีย  
สมาคมผูประเมินราคาแหงอาเซียน 
สมาคมผูผลิตน้ํามันพืชแหงอาเซียน 
หุนสวนเอเชียเพื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยในชนบทเอเชยี 
คณะกรรมการความรวมมือดานเยาวชนอาเซียน 
สหพันธที่ปรึกษาดานวิศวกรแหงอาเซียน 
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 

ที่ประชุมอธบิดีกรมตํารวจอาเซียน 

 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 น้ําเงิน แดง ขาว และเหลือง  ซึ่งแสดงถึงสีหลักในธงชาติของบรรดา
ประเทศสมาชกิอาเซียนทั้งหมด  
 
น้ําเงิน   แสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ       แดง  บงชี้ความกลาหาญและ
ความกาวหนา       ขาว  แสดงความบริสุทธิ์    เหลือง เปนสัญลักษณของความ
เจริญรุงเรือง 
 
รวงขาวแสดงถึง ความใฝฝนของบรรดาผูกอตั้งอาเซียนใหมอีาเซียนที่ประกอบดวย
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของแถบสีที่ไดรับการรับรองสําหรับสีของธงอาเซียน ไดแก 
น้ําเงิน: แถบสี 19-4053 TC 
แดง: แถบสี 18-1655 TC 
ขาว: แถบสี 11-4202 TC 
เหลือง: แถบสี 13-0758 TC 
 
สําหรับสีที่ใชในการพิมพ รายละเอียดของแถบสี (ยกเวนสีขาว) ใหเปนไปตามสี
ของดวงตราอาเซียน ไดแก 
น้ําเงิน: แถบสี 258 หรือสีชุด 100C 60M 0Y 6K 
แดง: แถบสี แดง 032 หรือสีชดุ0C 91M 87Y 0K 
เหลือง: แถบสชีุดสีเหลืองหรือสีชุด 0C 0M 100Y 0K 
 
สัดสวนของความกวางตอความยาวของธงคือสองตอสาม และรายละเอียดของ
ขนาดของธงมดีังนี้ 
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 

ดวงตราอาเซยีน 

 
 
ดวงตราอาเซียนแสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพ  ความสามัคคีและพลวัตของอาเซียน   
สีของธง ไดแก น้ําเงิน แดง ขาว และเหลือง  ซึ่งแสดงถึงสีหลักในตราประจาํชาติของ
บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด  
 
 
น้ําเงิน   แสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ      แดง   บงชี้ความกลาหาญและ
ความกาวหนา   ขาว   แสดงความบริสุทธ     เหลือง   เปนสัญลักษณของความ
เจริญรุงเรือง 
รวงขาวแสดงถึง ความใฝฝนของบรรดาผูกอตั้งอาเซียนใหมอีาเซียนที่ประกอบดวย
บรรดาประเทศทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ผูกพันกนัอยางมีมิตรภาพและ
เปนหนึ่งเดียว   วงกลม  แสดงถึงเอกภาพของอาเซียน 
รายละเอียดของแถบสีที่ไดรับการรับรองสําหรับสีของดวงตราอาเซียน ไดแก 

น้ําเงิน: 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 
น้ําเงิน: 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 
น้ําเงิน: แถบสี 204-1 
แดง: แถบสี 60-1 
เหลือง: แถบสี 1-3 
รูปแบบตัวอักษรที่ใชสําหรับคําวา “อาเซียน” ในดวงตราอาเซียนคือ Helvetica 
ตัวเล็ก หนา 

 

 


