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กฎบัตรสมาคมแหงประชาชาติเอเชยีตะวนัออกเฉยีง
ใต  

 

อารัมภบท 

เรา 
บรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกของสมาคมแหงประชาชา
ติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซยีน) 
โดยมีประมุขรัฐหรือหัวหนารัฐบาลของบรูไนดารุสซาลาม 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย 
สหภาพพมา สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร 
ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
เปนผูแทน 

รับทราบดวยความพึงพอใจในความสําเร็จอยางสูงและกา
รขยายตัวของอาเซียนนบัตั้งแตมีการกอตั้งขึ้นที่กรุงเทพม
หานครดวยการประกาศใชปฏิญญาอาเซยีน 

ระลกึถงึการตัดสินใจจัดทํากฎบัตรอาเซียน 
ตามแผนปฏิบัติการเวียงจันทน 
ปฏิญญากัวลาลมัเปอรวาดวยการจัดทํากฎบัตรอาเซียน 
และปฏิญญาเซบูวาดวยแผนแมบทของกฎบัตรอาเซียน 
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ตระหนกัถึงการมีผลประโยชนรวมกันและการพึ่งพาอาศยั
กันระหวางประชาชนและรัฐสมาชิกอาเซียนซึ่งมีความผูก
พันกันทางภูมิศาสตร 
ตลอดจนมีวัตถุประสงคเดียวกันและชะตารวมกัน 

 

 

 

ไดรบัแรงบนัดาลใจและรวมกันภายใตวิสัยทัศนเดียวกัน 
อัตลักษณเดียวกัน 
และประชาคมที่มีความเอื้ออาทรเดียวกัน  

รวมกนัดวยความปรารถนาเดียวกันและเจตจํานงรวมกันที่
จะดํารงอยูในภมิูภาคแหงสันติภาพ 
ความม่ันคงและเสถียรภาพที่ถาวร 
มีการเติบโตทางเศรษฐกจิที่ยั่งยืน 
มีความม่ังคั่งและความกาวหนาทางสังคมรวมกัน 
และที่จะสงเสริมผลประโยชน อุดมการณ 
และความมุงมาดปรารถนาที่สําคัญของเรา 

เคารพความสําคัญพ้ืนฐานของมิตรภาพและความรวมมือ 
และหลักการแหงอธิปไตย ความเสมอภาค 
บูรณภาพแหงดินแดน การไมแทรกแซงกัน 
ฉันทามติและเอกภาพในความหลากหลาย 
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ยึดมัน่ในหลักการแหงประชาธิปไตย หลักนิติธรรม 
และธรรมาภิบาล 
การเคารพและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐ
าน 

ตกลงใจที่จะทําใหแนใจถึงการพัฒนาอยางย่ังยืนเพื่อประ
โยชนของประชาชนรุนปจจุบันและอนาคต และ  
ต้ังม่ันใหความเปนอยูที่ดี 
การดํารงชีวิตและสวัสดิการของประชาชนเปนศนูยกลาง
ของกระบวนการสรางประชาคมอาเซียน   

เชือ่มัน่ในความจําเปนทีจ่ะกระชบัสายสัมพันธที่มีอยูของค
วามเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในระดับภูมิภาค 
เพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่มีความเหนยีวแนนทางการเ
มือง การรวมตัวทางเศรษฐกิจ 
และมีความรับผิดชอบทางสังคม 
เพื่อที่จะตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพตอความทาทายแล
ะโอกาสในปจจบุันและอนาคต 

ผกูพนัทีจ่ะเรงสรางประชาคมโดยผานความรวมมือและกา
รรวมตัวในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะอยางย่ิงโดยการจัดต้ังประชาคมอาเซียน 
ซ่ึงประกอบดวยประชาคมความมั่นคงอาเซียน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
ตามที่ระบุไวในปฏิญญาบาหลีวาดวยขอตกลงอาเซียนฉบั
บที่ 2   
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ในการนี ้
จงึตกลงที่จะจัดทํากรอบทางกฎหมายและทางสถาบันของ
อาเซียนโดยกฎบัตรนี้ 

และเพือ่การนี้ 
ประมุขรัฐหรือหัวหนารัฐบาลของรัฐสมาชิกอาเซียน 
ซ่ึงมาประชุมกันที่สิงคโปร ในวาระประวัติศาสตรครบรอบ 
40 ปของการกอตั้งอาเซียน 
ไดเห็นชอบกับกฎบัตรอาเซียนนี้  

 

หมวดที่ 1  

ความมุงประสงคและหลกัการ 

ขอ 1  

ความมุงประสงค 

ความมุงประสงคของอาเซียนคือ 

1. เพื่อธํารงรักษาและเพิ่มพูนสันติภาพ ความมั่นคง 
และเสถยีรภาพ 
กับทั้งเสริมสรางคุณคาทางสันติภาพในภูมิภาคใหมา
กข้ึน 

2. เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัวยืดหยุนสูสภาวะ
ปกติของภูมิภาคโดยการสงเสริมความรวมมือดานกา
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รเมือง ความมั่นคง 
เศรษฐกจิและสังคมวัฒนธรรมใหแนนแฟนยิ่งขึ้น 

3. เพื่อธํารงรักษาเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเปนเขตป
ลอดอาวธุนิวเคลยีรและปราศจากอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูงอื่นๆ ทุกชนดิ 

4. เพื่อทําใหแนใจวาประชาชนและรัฐสมาชิกของอาเซี
ยนอยูรวมกับประชาคมโลกไดโดยสันติในสภาวะที่เ
ปนธรรม 
มีประชาธิปไตยและและมีความปรองดองกัน 

5. เพื่อสรางตลาดและฐานการผลิตเดียวที่มีเสถียรภาพ 
ม่ังคั่ง มีความสามารถในการแขงขันสูง 
และมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกจิซ่ึงมีการอํานวยคว
ามสะดวกทางการคาและการลงทุนอยางมีประสิทธิภ
าพ โดยมีการเคลื่อนยายอยางเสรีของสินคา บริการ 
และการลงทุน  
การเคลือ่นยายที่ไดรับความสะดวกของนักธุรกจิ 
ผูประกอบวิชาชีพ 
ผูมีความสามารถพิเศษและแรงงาน 
และการเคลื่อนยายอยางเสรียิ่งขึ้นของเงินทุน 

6. เพื่อบรรเทาความยากจนและลดชองวางการพัฒนาภ
ายในอาเซียนโดยผานความชวยเหลือซึ่งกันและกัน
และความรวมมือ 
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7. เพื่อเสริมสรางประชาธิปไตย เพิ่มพูนธรรมาภิบาล 
และหลักนิติธรรม 
ตลอดจนสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภ
าพขั้นพื้นฐานโดยคํานึงถึงสิทธิและหนาที่ของรัฐสมา
ชิกของอาเซียน 

8. เพื่อตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพ 
ตามหลักความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ 
ตอสิ่งทาทายทกุรูปแบบ อาชญากรรมขามชาติ 
และสิ่งทาทายขามพรมแดนอืน่ๆ   

9. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอยางย่ังยืน 
เพื่อทําใหแนใจวา 
ในภูมิภาคมีการคุมครองสภาพแวดลอม 
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
การอนุรกัษมรดกทางวฒันธรรม 
และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

10. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยผานความรวมมือที่ใ
กลชิดยิ่งขึ้นในดานการศึกษาและการเรียนรูตลอดชี
วิต ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เพื่อเสริมสรางพลังประชาชนและเสริมสรางความเขม
แข็งแหงประชาคมอาเซียน 

11. เพื่อเพิ่มพูนความเปนอยูที่ดีและการดํารงชีวิตของปร
ะชาชนอาเซียนดวยการใหประชาชนมีโอกาสทีท่ัดเ
ทียมกันในการเขาถึงการพัฒนามนุษย 
สวัสดิการสังคม และความยุติธรรม  
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12. เพื่อเสริมสรางความรวมมือในการสรางสภาพแวดลอ
มที่ปลอดภัย มั่นคง และปราศจากยาเสพติด 
สําหรับประชาชนของอาเซียน 

13. เพื่อสงเสริมอาเซียนที่มีประชาชนเปนศนูยกลาง 
ซ่ึงทุกภาคสวนของสังคมไดรับการสงเสริมใหมีสวนร
วมและไดรับผลประโยชนจากกระบวนการรวมตัวแล
ะการสรางประชาคมของอาเซียน 

14. เพื่อสงเสริมอัตลักษณของอาเซียนโดยผานการสงเส
ริมความสํานึกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล
ะมรดกของภูมิภาคยิ่งขึ้น และ 

15. เพื่อธํารงไวซ่ึงความเปนศูนยรวมและบทบาทเชิงรุก
ของอาเซียนในฐานะพลงัขับเคลื่อนหลักในความสัม
พันธและความรวมมือระหวางอาเซียนกบัหุนสวนนอ
กภูมิภาค ในภาพแบบของภูมิภาคที่เปดกวาง 
โปรงใส และไมปดกั้น 

 

ขอ 2  

หลกัการ 

1. ในการดําเนนิการเพื่อใหบรรลุความมุงประสงคตาม
ขอ 1  
อาเซียนและรัฐสมาชิกอาเซียนยืนยันและยึดม่ันในห
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ลักการพื้นฐานที่ปรากฏในปฏิญญา ความตกลง 
อนุสัญญา ขอตกลง สนธิสัญญา และตราสารอื่นๆ 
ของอาเซียน 

 

2. ใหอาเซยีนและรัฐสมาชิกอาเซียนปฏิบัติตามหลักกา
รดังตอไปนี้  

(ก)  การเคารพเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค 
บูรณภาพแหงดินแดน 
และอัตลกัษณแหงชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งป
วง 

(ข)  
ความผูกพันและความรับผิดชอบรวมกันในการเพิ่
มพูนสันติภาพ ความมั่นคงและความ 
ม่ังคั่งของภูมิภาค 

(ค)  การไมใชการรุกราน 
และการขมขูวาจะใชหรือการใชกําลังหรือการกร
ะทําอื่นใดในลักษณะที่ขัดตอกฎหมายระหวางประ
เทศ 

(ง)  การอาศัยการระงับขอพิพาทโดยสันติ 

(จ)  
การไมแทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเ
ซียน 
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(ฉ)  
การเคารพสิทธิของรัฐสมาชิกทุกรัฐในการธํารงป
ระชาชาติของตนโดยปราศจากการแทรกแซง 
การบอนทําลาย และการบังคับ จากภายนอก 

(ช)  
การปรึกษาหารือที่เพิ่มพูนขึ้นในเรื่องที่มีผลกระท
บอยางรายแรงตอผลประโยชนรวมกันของอาเซีย
น 

(ซ)  การยึดม่ันตอหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล 
หลักการประชาธิปไตยและรัฐบาลตาม 
รัฐธรรมนูญ 

 

 

 

(ฌ) การเคารพเสรีภาพพ้ืนฐาน 
การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
และการสงเสริมความยุติธรรมทางสังคม 

(ญ) 
การยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระห
วางประเทศ 
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รวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ 
ที่รัฐสมาชิกอาเซยีนยอมรับ 

(ฎ)  
การละเวนจากการมีสวนรวมในนโยบายหรือกิจก
รรมใดๆ รวมถึงการใชดินแดนของตน 
ซ่ึงดําเนินการโดยรัฐสมาชิกอาเซยีนหรือรัฐที่มิใช
สมาชิกอาเซียนหรือผูกระทําที่ไมใชรัฐใดๆ 
ซ่ึงคุกคามอธิปไตย บูรณภาพแหงดินแดน 
หรือเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐ
สมาชิกอาเซียน 

(ฏ)  การเคารพในวัฒนธรรม 
ภาษาและศาสนาที่แตกตางของประชาชนอาเซีย
น โดยเนน    
คุณคารวมกันของประชาชนอาเซียนดวยจิตวิญญ
าณของเอกภาพในความหลากหลาย 

(ฐ) 
ความเปนศูนยรวมของอาเซียนในความสัมพันธภ
ายนอกทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม 
โดยคงไวซ่ึงความมีสวนรวมอยางแข็งขัน 
การมองไปภายนอก การไม    
ปดกั้นและการไมเลือกปฏิบัติ และ 

(ฑ) 
การยึดม่ันในกฎการคาพหุภาคีและระบอบของอาเ
ซียนซึ่งมีกฎเปนพ้ืนฐาน 
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สําหรับการปฏิบัติตามขอผูกพันทางเศรษฐกิจอยา
งมีประสิทธิภาพ และการลดอยางคอยเปนคอยไป 
เพื่อไปสูการขจัดอุปสรรคทั้งปวงตอการรวมตัวทา
งเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
ในระบบเศรษฐกจิซ่ึงขับเคลื่อนโดยตลาด 

 

 

หมวดที่ 2 

สภาพบคุคลตามกฎหมาย 

ขอ 3  

 สภาพบคุคลตามกฎหมายของอาเซียน 

อาเซียน ในฐานะองคการระหวางประเทศในระดบัรัฐบาล 
ไดรับสภาพบุคคลตามกฎหมายโดยกฎบัตรนี้ 

หมวดที่ 3 

สมาชกิภาพ 

ขอ 4  

รัฐสมาชกิ 

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

ขอ 5  

สิทธแิละพนัธกรณ ี

1.         
ใหรัฐสมาชิกมีสิทธิและพันธกรณีที่เทาเทียมกันภายใ
ตกฎบัตรนี้ 

2.         
ใหรัฐสมาชิกมีมาตรการที่จําเปนทุกประการอันรวมถึ
งการออกกฎหมายภายในที่เหมาะสม 
เพื่ออนุวติับทบัญญัติของกฎบัตรนี้อยางมีประสิทธิภา
พ 
และเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีทั้งหมดของรัฐสมาชิก 

3. ในกรณกีารละเมิดกฎบัตรอยางรายแรง 
หรือการไมปฏิบัติตาม ใหการดําเนินการตามขอ 20  

ขอ 6  

การรบัสมาชกิใหม 

1. กระบวนการในการสมัครและการรับสมาชิกของอาเ
ซียนใหกําหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 



 13

2. การรับสมาชิกใหเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี้ 

 (ก) 
ที่ต้ังทางภูมิศาสตรอันเปนที่ยอมรับวาอยูในภูมิภาคเอ
เชียตะวนัออกเฉยีงใต 

 (ข) การยอมรับโดยรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง 

 (ค) การตกลงที่จะผูกพันและเคารพกฎบัตรนี้ และ 

 (ง) 
ความสามารถและความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามพันธกร
ณีของสมาชิกภาพ 

3. การรับสมาชิกใหตัดสินโดยฉันทามติโดยที่ประชุมสุ
ดยอดอาเซียน 
ตามขอเสนอแนะของคณะมนตรีประสานงานอาเซีย
น 

  4. 
 รัฐผูสมัครจะไดรับเขาเปนสมาชิกอาเซยีนเมื่อไดลงน
ามภาคยานุวัติสารกฎบัตรนี้ 

 

หมวดที่ 4 

องคกร 
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ขอ 7  
ที่ประชมุสดุยอดอาเซยีน 

1. ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนประกอบดวยประมุขของ
รัฐ หรือหัวหนารัฐบาลของรัฐสมาชิก 

2. ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียน: 

 (ก) 
เปนองคกรสูงสุดในการกาํหนดนโยบายของอาเซี
ยน 

 (ข) พิจารณาหารือ ใหแนวนโยบาย 
และตัดสินใจในประเด็นหลักที่เกีย่วของกับการบร
รลุวัตถุประสงคของอาเซียน 
ในเรื่องสําคัญที่เปนผลประโยชนของรัฐสมาชิก 
และในทกุประเด็นที่ไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมสุ
ดยอดอาเซียนโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซีย
น คณะมนตรีประชาคมอาเซียน 
และองคกรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขา 

 (ค) 
ส่ังการใหรัฐมนตรีที่เกี่ยวของในแตละคณะมนตรี
ที่เกี่ยวของใหจัดการประชุมเฉพาะกิจระหวางรัฐม
นตรี และหารือประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับอาเซียน 
ซ่ึงคาบเกี่ยวระหวางคณะมนตรีประชาคมอาเซียน
ตางๆ ทั้งนี้ 
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ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียนรับกฎการดําเนิ
นการประชุมดังกลาว 

 (ง) 
สนองตอบสถานการณฉุกเฉินที่กระทบตออาเซียน
โดยดําเนินมาตรการที่เหมาะสม 

 (จ) 
ตัดสินใจในเรื่องที่มีการนําเสนอตอที่ประชุมสุดยอ
ดอาเซียนภายใตหมวดที่ 7 และ 8  

 (ฉ) 
อนุมัติการจัดต้ังและการยุบองคกรระดับรัฐมนตรีเ
ฉพาะสาขาและสถาบันอืน่ๆ ของอาเซียน และ 

 (ช)  แตงต้ังเลขาธิการอาเซียน 
ที่มีช้ันและสถานะเทียบเทารัฐมนตรีซ่ึงจะปฏิบัติห
นาที่โดยไดรับความไววางใจและตามความพอใจ
ของประมุขของรัฐหรือหัวหนารัฐบาล 
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเท
ศอาเซียน 

3. ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

(ก)  จัดประชุมสองครั้งตอป 
และใหรฐัสมาชิกซ่ึงเปนประธานอาเซียนเปนเจาภ
าพ และ 
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 (ข)  เรียกประชุม เม่ือมีความจําเปน 
ในฐานะการประชุมพิเศษหรือเฉพาะกิจ 
โดยมีประธานการประชุมเปนรัฐสมาชิกซ่ึงเปนปร
ะธานอาเซียน 
โดยจัดในสถานที่ที่รัฐสมาชิกอาเซียนจะตกลงกัน 

ขอ 8  

คณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

1. ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียนประกอบดวยรัฐม
นตรีตางประเทศอาเซียน 
และประชุมกันอยางนอยสองครั้งตอป 

2. ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

 (ก) เตรียมการประชุมของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

(ข) 
ประสานการอนุวติัความตกลงและขอตัดสินใจขอ
งที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

  (ค) 
ประสานงานกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียนตาง
ๆ เพื่อเพิ่มความสอดคลองกันของ   นโยบาย 
ประสิทธิภาพ และความรวมมือระหวางกัน 
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(ง) 
ประสานการเสนอรายงานของคณะมนตรีประชาค
มอาเซียน ตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

 (จ) 
พิจารณารายงานประจําปของเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับ
งานของอาเซียน 

(ฉ) 
พิจารณารายงานของเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับ
หนาที่และการดาํเนนิงานของสํานักงานเลขาธิกา
รอาเซียนและองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

(ช) 
เห็นชอบการแตงต้ังและการพนจากหนาที่ของรอง
เลขาธิการอาเซียน 
ตามขอเสนอแนะของเลขาธิการอาเซียน และ 

(ซ) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่กําหนดไวในกฎบตัรนี้ 
หรือหนาที่อื่นทีอ่าจไดรับมอบหมายจากที่ประชุม
สุดยอดอาเซียน  

3. ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียนไดรับการสนับ
สนุนโดยเจาหนาที่อาวุโสที่เกี่ยวของ 

ขอ 9  

คณะมนตรีประชาคมอาเซียน 
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1. ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียน 
ประกอบดวยคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความ
ม่ันคงอาเซียน  
คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซีย
น  

 

2. ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะมีองคกรร
ะดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขาที่เกี่ยวของในขอบขายการ
ดําเนินงานของตน 

3. ใหรัฐสมาชิกแตละรัฐแตงต้ังผูแทนของรัฐตนสําหรับ
การประชุมคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะ 

4. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแตละเสาหลักของเสาห
ลักทั้งสามของประชาคมอาเซียน 
ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะ 

(ก) 
ทําใหแนใจวามีการอนุวติัการขอตัดสินใจของที่
ประชุมสุดยอดอาเซียนที่เกี่ยวของ 

(ข) ประสานการปฏิบัติงานของสาขาตางๆ 
ที่อยูในขอบขายการดําเนินงานของตน 
และในประเด็นซ่ึงคาบเกี่ยวกับคณะมนตรีประชาค
มอื่นๆ และ 
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(ค) 
เสนอรายงานและขอเสนอแนะตอที่ประชุมสุดยอด
อาเซียนเกี่ยวกับเรื่องที่อยูในขอบขายการดําเนนิง
านของตน 

5. ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะประชุมกั
นอยางนอยสองครั้งตอป 
และมีประธานการประชุมเปนรัฐมนตรีที่เหมาะสมจา
กรัฐสมาชิกซ่ึงเปนประธานอาเซียน  

6. ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะไดรับการ
สนับสนุนจากเจาหนาทีอ่าวุโสที่เกี่ยวของ 

 
 
 

 
ขอ 10  

องคกรระดับรัฐมนตรอีาเซียนเฉพาะสาขา 

1. ใหองคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา 

 (ก) 
ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของแตละองคกรที่มีอยู 

(ข) 
อนุวัติการความตกลงและขอตัดสินใจของที่ประชุ
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มสุดยอดอาเซียนที่อยูในขอบขายการดําเนนิงาน
ของแตละองคกร 

(ค) 
เสริมสรางความรวมมือในสาขาของแตละองคกรใ
หเขมแข็งขึ้น 
เพื่อสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียนและการสรา
งประชาคมอาเซียน และ 

(ง) 
เสนอรายงานและขอเสนอแนะตอคณะมนตรีประชาค
มอาเซียนของแตละองคกร 

2. องคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาแตละองค
กรอาจมีเจาหนาที่อาวุโสและองคกรยอยที่เกี่ยวของใ
นขอบขายการดําเนนิงานของตนตามที่ระบุในภาคผ
นวก 1 เพื่อดําเนินหนาทีข่องตน 
ภาคผนวกดังกลาวอาจไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย 
โดยเลขาธิการอาเซียนตามขอเสนอแนะของคณะกร
รมการของผูแทนถาวร 
โดยไมตองใชบทบัญญัติวาดวยการแกไขภายใตกฎ
บัตรนี้ 

ขอ 11  

เลขาธกิารอาเซยีนและสาํนกังานเลขาธกิารอาเซยีน 

1. ใหเลขาธิการอาเซียนไดรับการแตงต้ังโดยที่ประชุม
สุดยอดอาเซียน 
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โดยมีวาระการดํารงตําแหนงหาปที่ไมสามารถตออา
ยุได 
และใหไดรับการเลือกจากคนชาติของรัฐสมาชิกอาเ
ซียน 
บนพื้นฐานของการหมุนเวียนตามลําดับตัวอักษร 
โดยคํานึงตามสมควรถึงความซื่อสัตยสุจริต 
ความสามารถ รวมถึงประสบการณทางวิชาชีพ 
และความเทาเทยีมกันทางเพศ 

2. ใหเลขาธิการอาเซียน 

(ก) 
ปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงระดั
บสูงนี้ 
โดยเปนไปตามบทบัญญัติของกฎบัตรฉบับนี้และต
ราสาร พิธีสาร 
และแนวปฏิบัติที่มีอยูของอาเซียนที่เกี่ยวของ 

(ข) 
อํานวยความสะดวกและสอดสองดูแลความคืบหน
าในการอนุวัติการความตกลงและ 

ขอตัดสินใจของอาเซียน 
และเสนอรายงานประจําปเกี่ยวกบังานของอาเซีย
นตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

(ค) เขารวมในการประชุมตางๆ 
ของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 
คณะมนตรีประชาคมอาเซียน 
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คณะมนตรีประสานงานอาเซียน 
และองคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา 
และการประชุมอาเซียนอืน่ๆ ที่เกีย่วของ  

(ง) 
เสนอขอคิดเห็นของอาเซียนและเขารวมการประชุ
มกับภาคีภายนอกตามแนวนโยบายที่ 

     ไดรับความเห็นชอบและตามอํานาจหนาที่ 
ที่เลขาธิการอาเซียนไดรับมอบหมาย และ 

 (จ) 
เสนอแนะการแตงต้ังและการพนจากหนาที่ของรอ
งเลขาธิการอาเซียนตอคณะมนตรีประสานงานอา
เซียน เพื่อใหความเห็นชอบ 

3. ใหเลขาธิการอาเซียนเปนหัวหนาเจาหนาที่ฝายบริห
ารของอาเซียนดวย 

4. ใหเลขาธิการอาเซียนไดรับการสนับสนุนจากรองเล
ขาธิการอาเซียนสี่คน 
ซ่ึงมีช้ันและสถานะของรัฐมนตรีชวยวาการ 
โดยใหรองเลขาธิการอาเซียนรับผิดชอบตอเลขาธิก
ารอาเซียนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 

5. รองเลขาธิการอาเซียนทั้งส่ีคนตองมีสัญชาติที่แตกต
างจากเลขาธิการอาเซียนและมาจากรัฐสมาชิกที่แต
กตางกันสี่รัฐสมาชิกอาเซียน 
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6. ใหรองเลขาธิการอาเซียนสี่คน ประกอบดวย 

(ก) รองเลขาธิการอาเซียนสองคน 
ซ่ึงมีวาระการดํารงตําแหนงสามปที่ไมสามารถตอ
อายุได     
ซ่ึงไดรับเลือกจากคนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียน 
บนพื้นฐานของการหมุนเวียนตามลําดับตัวอักษร 
โดยคํานึงตามสมควรถึงความซื่อสัตยสุจริต 
คุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ 
และความเทาเทยีมกันทางเพศ และ 

(ข) รองเลขาธิการอาเซียนสองคน 
ซ่ึงมีวาระการดํารงตําแหนงสามป 
และอาจตออายุไดอีกสามป 
ใหรองเลขาธิการอาเซียนสองคนนี้ไดรบัการคัดเลื
อกโดยเปดกวางบนพื้นฐานของความรูความสามา
รถ 

7. ใหสํานกัเลขาธกิารอาเซียนประกอบดวยเลขาธิการอ
าเซียนและพนักงานตามที่จําเปน 

8. ใหเลขาธิการอาเซียนและพนักงาน 

(ก) ยึดม่ันในมาตรฐานสูงสุดของความซื่อสัตยสุจริต 
ความมีประสิทธิภาพ 
และความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของตน  
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(ข) 
ไมขอหรือรับคําส่ังจากรัฐบาลหรือภาคีภายนอกอาเซี
ยนใดๆ และ 

(ค) ละเวนจากการดําเนินการใด 
ซ่ึงอาจมีผลสะทอนถึงตําแหนงหนาที่ของตนในฐา
นะที่เปนเจาหนาที่ของสํานักเลขาธิการอาเซียน 
ซ่ึงรับผิดชอบตออาเซียนเทานั้น 

9. รัฐสมาชิกอาเซียนแตละรัฐรับที่จะเคารพตอความรับ
ผิดชอบของเลขาธิการและพนักงาน 
อันมีลักษณะเฉพาะของอาเซียน 
และจะไมแสวงหาที่จะมีอทิธิพลตอเลขาธกิารอาเซีย
นและพนักงาน 
ในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบของบุคคลเหลานั้น 

 

ขอ12   

คณะกรรมการผูแทนถาวรประจาํอาเซียน 

1. ใหรัฐสมาชิกอาเซียนแตละรัฐแตงต้ังผูแทนถาวรประ
จําอาเซยีนหนึ่งคน 
ในชั้นเอกอัครราชทูตที่มีถิ่นพํานกั ณ กรุงจาการตา 

2. ผูแทนถาวรประกอบรวมกันเปนคณะกรรมการผูแทน
ถาวร ซึ่งตอง 
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(ก) 
สนับสนุนการทํางานของคณะมนตรีประชาคมอาเ
ซียนและองคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาข
า 

(ข) 
ประสานงานกับสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ 
และองคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาอื่น
ๆ 

 

(ค) 
ติดตอประสานงานกับเลขาธิการอาเซียนและสํานั
กเลขาธกิารอาเซียนในทุกเรื่องที่เกี่ยวกบังานของ
ตน 

(ง) 
อํานวยความสะดวกความรวมมือของอาเซียนกับหุน
สวนภายนอก และ 

(จ) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ 
ที่อาจกําหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

ขอ 13  

สาํนกัเลขาธกิารอาเซียนแหงชาติ 
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ใหรัฐสมาชิกแตละรัฐจัดต้ังสํานักเลขาธิการอาเซียนแหง
ชาติ ซ่ึงตอง 

 (ก) ทําหนาที่เปนผูประสานงานกลางแหงชาติ 

 (ข) เปนหนวยงานระดับชาติ 
ซ่ึงเก็บรักษาขอสนเทศในเรื่องทัง้ปวงเกี่ยวกับอาเ
ซียน 

 (ค) 
ประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับการอนุวัติการขอตัดสินใจ
ของอาเซียน 

(ง) 
ประสานงานและสนับสนุนการเตรียมการระดับชา
ติของการประชุมอาเซียน 

 (จ) 
สงเสริมอัตลักษณและความสํานกึเกี่ยวกบัอาเซียนในระดั
บชาติ และ 

 (ฉ) มีสวนรวมสรางประชาคมอาเซียน 

  

ขอ 14  

องคกรสทิธมินษุยชนอาเซียน 
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1. โดยสอดคลองกับความมุงประสงคและหลักการของก
ฎบัตรอาเซียนเกีย่วกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิม
นุษยชนและเสรภีาพขั้นพ้ืนฐาน 
ใหอาเซียนจัดต้ังองคกรสิทธิมนุษยชนอาเซียนขึ้น 

2. องคกรสิทธิมนุษยชนอาเซียนนี้ตองดําเนนิการตาม
อํานาจหนาที่ 
ซ่ึงจะกําหนดโดยที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซี
ยน 

 

ขอ 15  

มลูนธิอิาเซียน 

1. ใหมูลนธิิอาเซียนสนับสนุนเลขาธิการอาเซียนและดํา
เนินการรวมกับองคกรของอาเซียนที่เกี่ยวของในกา
รสนับสนุนการสรางประชาคมอาเซียน 
โดยการสงเสริมความสํานึกที่เพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับอัตลักษ
ณของอาเซียน การมีปฏิสัมพันธระหวางประชาชน 
และการดําเนินการรวมกันที่ใกลชิดระหวางภาคธุรกิ
จ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ 
และผูมีสวนไดเสยีอื่นๆ ในอาเซียน 

2. ใหมูลนธิิอาเซียนรับผิดชอบตอเลขาธิการอาเซียน 
ผูซ่ึงตองเสนอรายงานของมูลนิธิฯ 
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ตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนผานคณะมนตรีประสานง
านอาเซียน 

 

 

 

หมวดที ่5 

องคภาวะทีม่ีความสมัพนัธกับอาเซียน 

ขอ 16  

องคภาวะทีม่ีความสมัพนัธกับอาเซียน 

1. อาเซียนอาจมีความสัมพันธกับองคภาวะซึ่งสนับสนุน
กฎบัตรอาเซียน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงความมุงประสงคและหลักการของ
อาเซียน 
องคภาวะที่มีความสัมพันธเหลานีร้ะบุอยูในภาคผนว
ก 2 

2. ใหคณะกรรมการผูแทนถาวรบัญญัติกฎการดําเนินง
านและหลักเกณฑสําหรับการมีความสัมพันธตามขอเ
สนอแนะของเลขาธิการอาเซียน 
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3. ภาคผนวก 2 
อาจไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยโดยเลขาธิการอาเ
ซียนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการผูแทนถาวร 
โดยไมตองใชบทบัญญัติวาดวยการแกไขภายใตกฎ
บัตรนี้ 

หมวด 6 

ความคุมกนัและเอกสทิธิ ์

ขอ 17  

ความคุมกนัและเอกสทิธิข์องอาเซียน 

1. ใหอาเซยีนไดรับความคุมกันและเอกสทิธิ์ในดินแดน
ของรัฐสมาชิกที่จําเปนเพื่อใหบรรลุความมุงประสงค
ของอาเซียน 

 

2. ความคุมกันและเอกสิทธิจะถูกกําหนดไวในความตก
ลงตางหากระหวางอาเซียนและรัฐสมาชิกเจาภาพ 

 

ขอ 18  

ความคุมกนัและเอกสทิธิข์องเลขาธกิารอาเซียนและพนกัง
านของ 
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สาํนกัเลขาธกิารอาเซียน 

1. ใหเลขาธิการอาเซียนและพนักงานของสํานักเลขาธิ
การอาเซียนที่เขารวมในกิจกรรมตางๆ 
อันเปนทางการของอาเซียนหรือทําการแทนอาเซียน
ในรัฐสมาชิก 
ไดรับความคุมกันและเอกสิทธิ์ที่จําเปนในการปฏิบัติ
หนาที่อยางอิสระของตน 

2. ความคุมกันและเอกสิทธิภายใตขอนี้จะถูกกาํหนดไว
ในความตกลงตางหากของอาเซียน 

ขอ 19  

ความคุมกนัและเอกสทิธิข์องผูแทนถาวร 
และเจาหนาทีท่ีอ่ยูระหวางการปฏิบตัหินาทีข่องอาเซยีน 

1. ใหผูแทนถาวรของรัฐสมาชิกประจําอาเซยีนและเจา
หนาที่ของรัฐสมาชิกที่เขารวมในกิจกรรมตางๆ 
อันเปนทางการของอาเซียนหรือทําการแทนอาเซียน
ในรัฐสมาชิก 
ไดรับความคุมกันและเอกสิทธิ์ที่จําเปนในการปฏิบัติ
หนาที่ของตน 

2. ใหความคุมกันและเอกสทิธิ์ของผูแทนถาวรและเจาห
นาที่ที่อยูระหวางการปฏิบัติหนาที่ของอาเซียนอยูภา
ยใตบังคับของอนุสัญญากรุงเวยีนนาวาดวยความสัม
พันธทางทูต ค.ศ. 1961 
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หรือเปนไปตามกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกอาเซี
ยนที่เกี่ยวของ 

หมวด 7 

การตดัสนิใจ 

ขอ 20  

การปรกึษาหารอืและฉนัทามต ิ

1.  โดยหลักการพืน้ฐาน 
ใหการตดัสินใจของอาเซียนอยูบนพื้นฐานของการป
รึกษาหารือและฉนัทามติ 

2. หากไมสามารถหาฉันทามติได 
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนอาจตัดสินวา 
จะทําการตัดสินใจเฉพาะเรื่องนั้นอยางไร  

3. ไมมีความใดในวรรค 1 และ 2 
ของขอนี้กระทบถึงวิธีการตัดสินใจที่ระบุอยูในตราส
ารทาง กฎหมายของอาเซียนที่เกี่ยวของ 

4. ในกรณทีี่มีการละเมิดกฎบัตรอยางรายแรง 
หรือการไมปฏบิัติตาม ใหเสนอเรื่องดังกลาวไปยงั 
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อการตัดสินใจ 

ขอ 21  

การอนวุตักิารและขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 
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1. ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะบัญญัติก
ฎวาดวยขั้นตอนการดําเนินงานของตนเอง 

2. ในการอนุวัติการตามขอผูกพันดานเศรษฐกิจ 
อาจนํารปูแบบการเขารวมแบบยืดหยุนรวมถึงรูปแบ
บอาเซียนที่ไมรวมสมาชิกบางรัฐมาใช 
หากมีฉนัทามติ  

 

หมวด 8 

การระงบัขอพพิาท 

ขอ 22  

หลกัการทัว่ไป 

1. รัฐสมาชิกตองพยายามที่จะระงับขอพิพาททั้งปวงอย
างสันติใหทันทวงที โดยผานการสนทนา 
การปรึกษาหารือ และการเจรจา 

2. ใหอาเซยีนจัดต้ังและธํารงไวซ่ึงกลไกการระงับขอพิ
พาทในทุกสาขาความรวมมือของอาเซียน 

  ขอ 23  

คนกลางทีน่าเชือ่ถอื การประนปีระนอม และการไกลเกลีย่ 
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1. รัฐสมาชิกที่เปนคูกรณีในขอพิพาทอาจจะตกลงกนัเมื่
อใดก็ไดที่จะใชคนกลางที่นาเชื่อถือ 
การประนีประนอม หรือการไกลเกลี่ย 
เพื่อระงับขอพิพาทภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน 

2. คูกรณีในขอพิพาทอาจรองขอใหประธานอาเซียน 
หรือเลขาธิการอาเซียน 
ทําหนาที่โดยตําแหนงเปนคนกลางที่นาเชื่อถือ 
ประนีประนอม หรือไกลเกลี่ย 

 

ขอ 24  

กลไกระงับขอพพิาทตามตราสารเฉพาะ 

1.
 ใหระงับขอพิพาทที่เกี่ยวของกับตราสารเฉพา
ะของอาเซียนโดยกลไกและขั้นตอนการดําเนินการ
ที่กําหนดไวในตราสารนั้นๆ 

2.
 ใหระงับขอพิพาทที่ไมเกีย่วของกับการตีความห
รือการใชตราสารอาเซียนใดๆ 
โดยสันติตามสนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือแหงเ
อเชียตะวันออกเฉียงใตและตามกฎการดําเนินงานข
องสนธิสัญญาดังกลาว 
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3. ในกรณทีี่มิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นเปนการเฉพาะ 
ใหระงับขอพิพาทที่เกี่ยวของกับการตีความหรือการ
ใชความตกลงทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามพิธีสาร
วาดวยกลไกระงบัขอพิพาทของอาเซียน 

 

ขอ 25  

การจัดตัง้กลไกระงับขอพิพาท 

ในกรณทีี่มิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นเปนการเฉพาะ 
ใหมีการจัดต้ังกลไกระงับขอพิพาทที่เหมาะสม 
รวมถึงการอนุญาโตตุลาการ  
สําหรับขอพิพาทที่เกี่ยวของกับการตีความหรือการใชกฎ
บัตรนี้ และตราสารอาเซียนอื่นๆ 

 

 

 

ขอ 26  

ขอพิพาทที่มอิาจระงบัได 

ในกรณทีี่ยังคงระงับขอพิพาทมิได 
ภายหลังการใชบทบัญญัติกอนหนานีใ้นหมวดนี้แลว 



 35

ใหเสนอขอพิพาทนั้นไปยังที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 
เพื่อตัดสิน 

ขอ 27  

การปฏบิัติตาม 

1.
 เลขาธิการอาเซียนโดยการชวยเหลือจากสํานัก
เลขาธิการอาเซียน หรือ องคกรอาเซียนอื่นๆ 
ที่ไดรับแตงต้ัง 
ตองสอดสองดูแลการปฏิบัติตามผลการวนิิจฉัย 
ขอเสนอแนะ หรือขอตัดสินใจ 
ซ่ึงเปนผลจากกลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน 
และเสนอรายงานไปยังที่ประชุมสุดยอดอาเซียน  

2.
 รัฐสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากการไมปฏิบัติต
ามผลการวินิจฉยั ขอเสนอแนะ หรือขอตัดสินใจ 
ซ่ึงเปนผลจากกลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน 
อาจสงเรื่องใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อตัดสิน 

ขอ 28   

บทบญัญัตขิองกฎบัตรสหประชาชาติ 
และกระบวนการระหวางประเทศอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ 

หากมิไดระบุไวเปนอยางอื่นในกฎบัตรนี้ 
รัฐสมาชิกยังคงไวซ่ึงสิทธิที่จะใชวิธีการระงับขอพิพาทอย
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างสันติที่ระบุไวในขอ 33(1) ของกฎบัตรสหประชาชาติ 
หรือตราสารกฎหมายระหวางประเทศอื่นๆ 
ที่รัฐสมาชิกคูพิพาทเปนภาคี 

 

หมวด 9 

งบประมาณและการเงนิ 

ขอ 29 

หลกัการทัว่ไป 

1.
 อาเซียนตองกําหนดกฎและขั้นตอนการดาํเนนิง
านทางการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

2.
 อาเซียนตองปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีและระเบียบวินัย
ดานงบประมาณ 

3.
 บัญชีการเงินตองไดรับการตรวจสอบภายในและภา
ยนอก 

ขอ 30  
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งบประมาณสาํหรับการดาํเนนิงานและการเงนิของสาํนกัเ
ลขาธกิารอาเซียน 

1.
 สํานักเลขาธิการอาเซียนตองไดรับเงินที่จําเปนเ
พ่ือปฏิบัติหนาที่ของตนอยางมีประสิทธิภาพ 

2.
 งบประมาณสําหรับการดําเนนิงานของสํานักเล
ขาธิการอาเซียนตองมาจากรัฐสมาชิกอาเซียนโดยค
าบํารุงประจําปรัฐละเทาๆ กัน 
ซ่ึงจะตองสงใหทันตามกําหนด 

3.
 เลขาธิการตองเตรียมงบประมาณสําหรับการดํา
เนินงานประจําปของสํานักเลขาธกิาอาเซียนเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการผูแทนถาวร 

4.
 สํานักเลขาธิการอาเซียนตองปฏิบัติตามกฎและ
ขั้นตอนการดําเนินงานทางการเงินที่กําหนดโดยคณ
ะมนตรีประสานงานอาเซียน 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการผูแทนถาวร 

หมวด 10 

การบรหิารและขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 
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ขอ 31  

ประธานอาเซียน 

1. ใหหมุนเวียนตําแหนงประธานอาเซียนทุกป 
บนพื้นฐานของลําดับอักษรของชื่อภาษาอังกฤษของ
รัฐสมาชิก 

2. ในหนึ่งปปฏิทิน อาเซียนจะมีตําแหนงประธานเดียว 
โดยรัฐสมาชิกที่รับตําแหนงประธานนั้นจะทําหนาที่เ
ปนประธานของ 

(ก) การประชุมสุดยอดอาเซียน 
และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวของ 

(ข) คณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

(ค) คณะมนตรีประชาคมอาเซียนทั้งสามคณะ  

(ง) 
องคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาและเจา
หนาที่ระดับสูงที่เกี่ยวของ ตามที่เหมาะสม และ 

(จ) คณะกรรมการผูแทนถาวร 

 

ขอ 32    

บทบาทของประธานอาเซียน 
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รัฐสมาชิกที่ดํารงตําแหนงประธานอาเซียนตอง 

(ก) สงเสริมและเพิ่มพูนผลประโยชน 
และความเปนอยูที่ดีของอาเซียนอยางแข็งขัน 
รวมถึงความพยายามในการสรางประชาคมอาเซีย
น โดยการริเริ่มทางนโยบาย การประสานงาน 
ฉันทามติ และความรวมมือ 

(ข) ทําใหแนใจถึงความเปนศูนยรวมของอาเซียน 

(ค) 
ทําใหแนใจถึงการตอบสนองตอประเด็นเรงดวนห
รือสถานการณวิกฤติที่มีผลกระทบตออาเซียนอยา
งมีประสิทธิภาพและทันทวงที 
รวมถึงเปนคนกลางที่นาเชื่อถือและจัดใหมีการจัด
การอื่นเชนวา 
เพื่อสนองตอบขอกังวลเหลานี้โดยทันที 

(ง) 
เปนผูแทนของอาเซียนในการเสริมสรางและสงเส
ริมความสัมพันธกับหุนสวนภายนอกภูมิภาคใหใก
ลชิดขึ้น และ  

 (จ) ปฏิบัติภารกิจและหนาที่อื่นที่อาจไดรับมอบหมาย 

ขอ 33     

พิธกีารและแนวปฏิบตัทิางการทตู 
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อาเซียนและรัฐสมาชิกตองยึดม่ันในพิธีการและแนวปฏิบัติ
ทางการทูตที่มีอยูในการดําเนินกจิกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวขอ
งกับอาเซียน การเปลี่ยนแปลงใดๆ 
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะมนตรีประสานงานอา
เซียน โดยคําแนะนําของคณะกรรมการผูแทนถาวร 

ขอ 34     

ภาษาทีใ่ชในการทาํงานของอาเซียน 

ภาษาทีใ่ชในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ 

 

หมวด 11 

อัตลกัษณและสญัลกัษณ 

ขอ 35  

อัตลกัษณของอาเซียน 

อาเซียนตองสงเสริมอัตลักษณรวมกันของตนและความรูสึ
กเปนสวนหนึ่งในหมูประชาชนของตน เพื่อใหบรรลุชะตา 
เปาหมาย และคุณคารวมกันของอาเซียน 

ขอ 36  

คาํขวญัของอาเซียน 
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คําขวัญของอาเซียน คือ “วิสัยทัศนเดียว อัตลักษณเดียว 
ประชาคมเดียว” 

ขอ 37  

ธงอาเซยีน 

ใหธงอาเซียนเปนไปตามที่แสดงไวในภาคผนวก 3 

 

ขอ 38  

ดวงตราอาเซียน 

ใหดวงตราอาเซียนเปนไปตามที่แสดงไวในภาคผนวก 4 

ขอ 39  

วนัอาเซยีน 

ใหวันที่ 8 สิงหาคม เปนวันอาเซียน 

ขอ 40  

เพลงประจาํอาเซียน 

ใหอาเซยีนมีเพลงประจําอาเซียน 
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หมวด 12 

ความสัมพนัธภายนอก 

ขอ 41 

การดาํเนนิความสมัพนัธภายนอก 

1. อาเซียนตองพัฒนาความสัมพันธฉันทมิตร 
และชองทางเจรจา 
ความรวมมือและความเปนหุนสวนเพื่อผลประโยชนร
วมกัน กบันานาประเทศ 
องคการและสถาบันระดับอนุภูมิภาค 
ระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ  

2. ความสัมพันธภายนอกของอาเซียนตองยึดม่ันในควา
มมุงประสงคและหลักการที่วางไวในกฎบตัรนี้ 

3. อาเซียนจะเปนพลังขับเคลื่อนหลกัในการจัดการภูมิ
ภาคที่อาเซียนไดริเริ่มขึ้น 
และธํารงไวซ่ึงความเปนศูนยรวมของอาเซียนในคว
ามรวมมือระดับภูมิภาคและการสรางประชาคม 

4. ในการดําเนนิความสัมพันธภายนอกของอาเซียน 
รัฐสมาชิกตองประสานงานและพยายามพัฒนาทาทีร
วมและดําเนนิการรวมกัน 
บนพื้นฐานของเอกภาพและความสามัคคี 
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5. ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนกําหนดแนวนโยบายยุท
ธศาสตรของความสัมพันธภายนอกของอาเซียนโดย
การเสนอแนะของที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซี
ยน  

6. ที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนตองทําใหแนใ
จวาความสัมพันธภายนอกของอาเซียนดําเนินไปอย
างเสมอตนเสมอปลายและเปนไปในทางที่สอดคลอง
กัน 

7. อาเซียนอาจสามารถทําความตกลงกับนานาประเทศ 
หรือองคการและสถาบันระดับอนุภูมิภาค 
ระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ 
กระบวนการทําความตกลงดังกลาวใหกําหนดโดยค
ณะมนตรีประสานงานอาเซียนโดยการหารือกับคณะ
มนตรีประชาคมอาเซียน 

ขอ 42 

ผูประสานงานกบัคูเจรจา 

1. ในฐานะผูประสานงานประเทศ 
ใหรัฐสมาชิกผลดักันรับผิดชอบในภาพรวมสําหรับก
ารประสานงานและสงเสริมผลประโยชนของอาเซียน
ในความสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
องคการและสถาบันระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ
ที่เกี่ยวของ 
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2. ในความสัมพันธกับหุนสวนภายนอก 
นอกจากหนาทีอ่ื่นแลว ใหผูประสานงานประเทศ  

(ก) เปนผูแทนอาเซียน และเพิ่มพูนความสัมพันธ 
บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันและควา
มเสมอภาค 
โดยสอดคลองกับหลักการของอาเซียน 

(ข) 
เปนประธานรวมในการประชุมที่เกี่ยวของระหวาง
อาเซียนและหุนสวนภายนอก และ 

(ค) 
รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการอาเซียนในปร
ะเทศที่สามและองคการระหวางประเทศทีเ่กี่ยวขอ
ง 

 

ขอ 43 

  
คณะกรรมการอาเซียนในประเทศทีส่ามและองคการระหว

างประเทศ 

1. คณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สามอาจจัดต้ังขึ้
นในประเทศที่มิใชสมาชิกอาเซียน 
ประกอบดวยหัวหนาคณะผูแทนทางทูตของรัฐสมาชิ
กอาเซียน 
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คณะกรรมการในลักษณะเดียวกนัอาจจดัต้ังข้ึนในส
วนที่เกี่ยวของกับองคการระหวางประเทศตางๆ 
คณะกรรมการ    
เชนวาตองสงเสริมผลประโยชนและอัตลักษณของอา
เซียนในประเทศเจาภาพและองคการระหวางประเท
ศ 

2. ใหที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนกําหนดกฎ
การดําเนินงานของคณะกรรมการเชนวา 

 

 

ขอ 44  

สถานภาพของภาคภีายนอก 

1. ในการดําเนนิความสัมพันธภายนอกของอาเซียน 
ที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนอาจมอบสถาน
ภาพอยางเปนทางการใหแกภาคีภายนอกในฐานะป
ระเทศคูเจรจา ประเทศคูเจรจาเฉพาะสาขา 
หุนสวนเพื่อการพัฒนา ผูสังเกตการณพิเศษ 
ผูไดรับเชิญ หรือสถานภาพอื่นที่อาจจดัต้ังข้ึนตอไป   

2. ภาคีภายนอกอาจไดรับการเชิญใหเขารวมการประชุ
มหรือกิจกรรมความรวมมือโดยมิตองกําหนดใหสถา
นภาพอยางเปนทางการใดๆ ตามกฎการดําเนินงาน 
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ขอ 45   

ความสัมพนัธกบัระบบสหประชาชาต ิ 
และองคการและสถาบนัระหวางประเทศอืน่ 

1.
 อาเซียนอาจขอสถานภาพที่เหมาะสมกับระบบส
หประชาชาติ 
รวมทั้งกับองคการและสถาบันระดับอนุภูมิภาค 
ระดับภูมิภาค และระหวางประเทศอื่น 

2. 
 ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียนเปนผูตัดสิน
ใจเกี่ยวกับการมีสวนรวมของอาเซียนในองคการแล
ะสถาบันระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค 
และระหวางประเทศอื่น 

 

 

ขอ 46   

การรบัผูแทนของรฐัที่มใิชสมาชกิอาเซยีนประจาํอาเซียน 

รัฐที่มิใชสมาชิกอาเซียนและองคการระหวางประเทศในร
ะดับรัฐบาลที่เกี่ยวของอาจแตงต้ังและสงเอกอัครราชทูตเป
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นผูแทนประจําอาเซียน 
ใหที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนเปนผูตัดสินใจเกี่
ยวกับการรับผูแทนเชนวา 

 

หมวด 13 

บทบญัญัตทิัว่ไปและบทบญัญตัิสุดทาย 

ขอ 47 

การลงนาม การใหสัตยาบนั การเกบ็รกัษา 
และการมีผลใชบังคบั 

1. กฎบัตรนี้ตองไดรับการลงนามโดยรัฐสมาชิกอาเซยี
นทั้งหมด 

2. กฎบัตรนี้ตองไดรับการสัตยาบันจากรัฐสมาชิกอาเซี
ยนทั้งหมดตามกระบวนการภายในของแตละรัฐ 

3. ใหเก็บรกัษาสัตยาบันสารไวกับเลขาธิการอาเซียน 
ซ่ึงจะแจงใหรัฐสมาชิกทั้งหมดทราบถึงการมอบแตล
ะฉบับโดยพลัน 

4. กฎบัตรนี้จะมีผลใชบังคับในวันที่สามสิบตอจากวันที่
มีการสงมอบสัตยาบันสารฉบับที่สิบใหแกเลขาธิการ
อาเซียน 
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ขอ 48   

การแกไข 

1. รัฐสมาชิกใดๆ อาจเสนอขอแกไขกฎบัตร 

2. ขอเสนอแกไขกฎบัตรตองยื่นโดยคณะมนตรีประสา
นงานอาเซียนโดยฉันทามติตอที่ประชุมสุดยอดอาเซี
ยนเพื่อตัดสินใจ 

3. ขอแกไขกฎบัตรที่ไดตกลงกันโดยฉันทามติโดยที่ปร
ะชุมสุดยอดอาเซียนตองไดรับการสัตยาบันจากรฐัส
มาชิกทั้งหมด ตามขอ 47  

4. ขอแกไขใดๆ 
จะมีผลใชบังคับในวนัทีส่ามสิบตอจากวนัที่มีการสงม
อบสัตยาบันสารฉบับสุดทายตอเลขาธิการอาเซียน 

ขอ 49  

อาํนาจและหนาทีแ่ละกฎการดาํเนนิงาน 

นอกจากจะกาํหนดไวเปนอยางอื่นในกฎบัตรนี้ 
ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียนกําหนดอํานาจหนาที่แ
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ละกฎการดําเนินงานและตองทําใหแนใจวาอํานาจหนาที่
และกฎวาดวยขั้นตอนการดําเนนิงานมีความสอดคลองกัน 

ขอ 50  

การทบทวน 

กฎบัตรนี้อาจไดรับการทบทวนหาปหลังจากที่มีผลใชบังคั
บหรือตามที่ไดกําหนดไวเปนอยางอื่นโดยที่ประชุมสุดยอ
ดอาเซียน 

 

ขอ 51  

การตคีวามกฎบตัร  

1. เ มื่ อ รั ฐ ส ม า ชิ ก ใ ด ๆ  ร อ ง ข อ 
ใหสํานักงานเลขาธิการอาเซียนตีความกฎบัตรตามก
ฎการดําเนินงานที่กําหนดโดยคณะมนตรีประสานงา
นอาเซียน 

2.  ใ ห ร ะ งั บ ข อ พิ พ า ท ใ ด ๆ 
ที่เกิดจากการตีความกฎบัตรเปนไปตามตามบทบัญ
ญัติที่เกี่ยวของในหมวด 8 

3 .
 หัวขอและชื่อที่ใชในกฎบัตรมีไวเพื่อวัตถุประสง
คสําหรับการอางอิงเทานั้น 
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ขอ 52  

ความตอเนือ่งทางกฎหมาย 

1. สนธิ สัญญา อนุ สัญญา ความตกลง ขอตกลง 
ปฏิญญา พิธีสาร และตราสารอาเซียนอื่นๆ ทั้งหมด 
ซ่ึงมีผลใชบังคับแลวกอนการมีผลใชบังคับของกฎบั
ตรนี้ ใหมีผลใชตอไป 

2 . 
 ในกรณีที่เกิดความไมสอดคลองกันระหวางสิทธิ
และพันธกรณีของรัฐสมาชิกอาเซียนภายใตตราสาร
ดังกลาวและกฎบัตรนี้ ใหถือกฎบัตรเปนสําคัญ 

 

 

 

ขอ 53 ตนฉบบั 

ใหเก็บรักษาตนฉบับภาษาอังกฤษของกฎบัตรนี้ที่ลงนามแ
ล ว แ ก เ ล ข า ธิ ก า ร อ า เ ซี ย น 
ซ่ึงจะจัดทําสําเนาที่ไดรับการรับรองใหแกรัฐสมาชิกแตละ
รัฐ 
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ขอ 54  

การจดทะเบยีนกฎบตัรอาเซียน 

ใหเลขาธิการอาเซียนจดทะเบียนกฎบัตรอาเซียนนี้กับสํา
นักเลขาธิการสหประชาชาติ  ตามขอ 102 วรรค 1 
ของกฎบัตรสหประชาชาติ 

 

ขอ 55  

สนิทรพัยของอาเซียน 

ใ ห บ ร ร ด า สิ น ท รั พ ย แ ล ะ ก อ ง ทุ น ต า ง ๆ 
ขององคการระบุไวในนามของอาเซียน 

 

ทํา ณ สิงคโปร วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2007 
เปนภาษาอังกฤษฉบับเดียว 
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ภาคผนวก 1 

องคกรระดับรัฐมนตรอีาเซียนเฉพาะสาขา 

I. ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซียน 

1. ที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน 
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน 
• คณะกรรมการประจําอาเซียน 
• เจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานการวางแผนกา

รพัฒนา 

2.
 คณะกรรมการเขตปลอดอาวุธนวิเคลียรในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
• คณะกรรมการบริหารงานเขตปลอดอาวุธนิวเค

ลียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

3. ที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน 
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน 

4.   ที่ประชมุรัฐมนตรีอาเซียนดานกฎหมาย 
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานกฎหมาย 
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 5. 
 ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานอาชญากรรมขาม
ชาติ 
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสวาดวยเอาชญากรรม

ขามชาติ 
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสวาดวยเรื่องยาเสพติด 
• ที่ประชุมผูอํานวยการ 

กรมการตรวจคนเขาเมือง 
และหัวหนากองการกงสุล 
ของกระทรวงตางประเทศ 

6. 
 ที่ประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมื
องและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย- แปซิฟก 
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสวาดวยความรวมมือดา

นการเมอืงและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟก 

II. ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

1. ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
• คณะทํางานระดับสูงวาดวยการรวมกลุมทางเศร

ษฐกิจ 
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานเศรษฐกิจอาเซียน 

2. คณะกรรมการเขตการคาเสรีอาเซียน 
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3. คณะกรรมาธิการเขตการลงทุนอาเซียน 

4. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานการคลังอาเซียน 
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสธนาคารกลางและกระ

ทรวงการคลังอาเซียน 
• ที่ประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน 

5.
 ที่ประชุมรัฐมนตรีดานการเกษตรและปาไมอาเซีย
น 
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสของรัฐมนตรีดานการเ

กษตรและปาไมอาเซียน 
• เจาหนาที่อาวุโ สดานปาไมอาเซียน 

6. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานพลังงานอาเซียน 
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานพลังงาน 

7. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานแรธาตุอาเซียน 
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานแรธาตุอาเซียน 

8.
 ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานวิทยาศาสตรและเ
ทคโนโลยี 
• คณะกรรมการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาเซียน 
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9.
 ที่ประชุมรัฐมนตรีดานโทรคมนาคมและสารสนเท
ศอาเซียน 
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานโทรคมนาคมและ

สารสนเทศอาเซยีน 
• คณะกรรมการผูตรวจดานโทรคมนาคมอาเซีย

น 

10.  ที่ประชุมรัฐมนตรีดานการขนสงอาเซียน 
• การประชุมเจาหนาที่อาวโุสอาเซียนดานการข

นสง 

11. การประชุมรัฐมนตรีดานการทองเที่ยวอาเซียน 
• การประชุมองคการการทองเที่ยวแหงชาติอาเ

ซียน 

12.  ความรวมมือเพื่อการพัฒนาอาเซียน-
ลุมแมน้ําโขง 
• คณะกรรมการเตรียมการประชุมความรวมมือเ

พ่ือการพัฒนาอาเซียน-ลุมแมน้ําโขง 
• คณะกรรมการระดับสูงการคลัง 

13. ศูนยพลังงานอาเซียน 

14. ศูนยอาเซียน-ญี่ปุน ณ กรุงโตเกียว 
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III. ประชาคม สงัคม-วฒันธรรมอาเซียน 

1. ที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน 
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสสารนิเทศอาเซยีน 

2.
 ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กํากับดูแลงานดานวั
ฒนธรรมและศิลปะ 

• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนที่กํากบัดูแลง
านดานวัฒนธรรมและศิลปะ 

3. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการศึกษา 
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษา 

4. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานภัยพิบัติอาเซียน 
• คณะกรรมการดานภยัพิบัติอาเซียน 

5. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสิ่งแวดลอม 
• เจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานส่ิงแวดลอม 

6. 
 สมัชชารัฐภาคีตอความตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษ
หมอกควันขามแดน  

• คณะกรรมการของสมัชชารัฐภาคีตอความตกลงอ
าเซียนเรื่องมลพิษหมอกควนัขามแดน 

7.  ที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน 
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• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการพัฒนาสาธาร
ณสุข 

 

 

8. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานแรงงานอาเซียน 
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานแรงงานอาเซียน 
• คณะกรรมการการปฏิบัติตามปฏิญญาอาเซียนเ

กี่ยวกับการคุมครองและสงเสริมสิทธิของแรงงา
นโยกยายถิ่นฐานอาเซียน 

9.
 ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบ
ทและการขจัดความยากจน  
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานการพัฒน

าชนบทและการขจัดความยากจน 

10.
 ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสวัสดิการสังคมแล
ะการพัฒนา 

• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานสวัสดิกา
รสังคมและการพฒันา 

11. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานเยาวชน 
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานเยาวชน 
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12.
 กรอบการประชุมอาเซียนวาดวยเรื่องขาราชการ
พลเรือน 

13.
 ศูนยอาเซียนวาดวยความความหลากหลายทางชี
วภาพ 

14. ศูนยประสานงาน 
การจัดการสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติ 

15. ศูนยประชาสัมพันธดานแผนดินไหวอาเซียน 

16. ศูนยพยากรณอากาศอาเซียน 

17. เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน 

 

ภาคผนวก 2 
องคภาวะทีม่ีความสมัพนัธกับอาเซียน 

1. รัฐสภา 
สมัชชารัฐสภาอาเซียน 

2. องคกรภาคธรุกจิ 
ที่ประชุมสายการบินอาเซียน 
สมาคมสงเสริมสุขภาพประจําเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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สมาคมยานยนตแหงอาเซียน 
สมาคมธนาคารอาเซียน 
สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซยีน 
ที่ประชุมทางดานธุรกิจของอาเซียน 
สภาหอการคาและอุตสาหกรรมอาเซียน 
สภาผูประกอบการธุรกิจเคมีอาเซียน 
สมาพันธอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงอาเซียน 
สภาการอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรอาเซียน 
สภาการประกันภัยอาเซียน 
สมาคมทรัพยสินทางปญญาอาเซียน 
สมาคมทาอากาศยานระหวางประเทศแหงอาเซียน 
สมาพันธอุตสาหกรรมเหล็กและแรเหล็ก 
ชมรมเภสัชแหงอาเซียน 
สมาคมการทองเที่ยวประจําอาเซียน 
สมาพันธแหงสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
สมาพันธสภาผูสงสินคาทางเรืออาเซียน 
สภาธุรกิจระหวางสหรัฐ-อาเซียน 

3. สถาบนัวชิาการ 
เครือขายสถาบันศึกษายุทธศาสตรและนานาชาติระหวางประ
เทศของอาเซียน 

4. องคกรภาคประชาสังคม 
สถาบันการศึกษาดานวิทยาศาสตร 
วิศวกรรมและเทคโนโลยีแหงอาเซียน 
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สถาบันการศึกษาดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีของอาเซียน 
สมาคมหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรแหงอาเซียน 
สมาคมวางแผนและการเคหะแหงอาเซียน 
สมาคมนักรังสีวิทยาอาเซียน 
สมาพันธหมากรุกอาเซียน 
สมาพันธนายจางอาเซียน 
สมาพันธองคกรสตรีอาเซียน 
สมาพันธผูกอสรางอาเซียน 
สมาคมผูผลิตเครื่องสําอางอาเซียน 
สภานิสิตเกาญีปุ่นแหงอาเซียน 
สภาอาจารยแหงอาเซียน 
สหพันธจิตเวชศาสตรและสุขภาพจิตแหงอาเซียน 
สหพันธนักบัญชีอาเซียน 
สหพันธผูรับเหมาวิศวกรรมไฟฟาแหงกลุมประเทศอาเซียน 
สหพันธองคกรวิศวกรรมแหงอาเซียน 
สหพันธสโมสรการบินแหงอาเซียน 
สมาพันธสมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาอาเซียน 
สหพันธมูลนิธิโรคหัวใจแหงอาเซียน 
สหพันธรางวัดและสํารวจที่ดินแหงอาเซียน 
สหพันธสมาคมเหมืองแรแหงอาเซียน 
สหพันธการประมงแหงอาเซียน 
สหพันธฟุตบอลอาเซียน 
สมาคมผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปาไมแหงอาเซียน 
สมาคมนักศกึษาวนศาสตรแหงอาเซียน 
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สมาคมสงเสริมและพัฒนาหัตถกรรมแหงอาเซียน 
สภาวาวแหงอาเซียน  
สมาคมกฎหมายแหงอาเซียน 
สมาคมนักศกึษากฎหมายแหงอาเซียน 
สมาคมอุตสาหกรรมดนตรีแหงอาเซียน 
สมาคมศัลยกรรมทางประสาทแหงอาเซียน 
สมาพันธองคกรเอกชนวาดวยผูสูงอายุแหงอาเซียน  
องคกรเอกชนเพื่อการปองกันการใชยาเสพติดและสารเสพติ
ดแหงอาเซียน 
กลุมผูผลิตน้ํามันแหงอาเซียน 
สมาคมศัลยกรรมกระดูกแหงอาเซียน 
สหพันธกุมารแพทยแหงอาเซียน 
สหพันธกีฬาคนพิการแหงอาเซียน 
สมาคมทาเรืออาเซียน 
สมาคมโรคธาลัสซีเมีย  
สมาคมผูประเมินราคาแหงอาเซียน 
สมาคมผูผลิตน้ํามันพืชแหงอาเซียน 
หุนสวนเอเชียเพื่อการพัฒนาทรพัยากรมนุษยในชนบทเอเชีย 
คณะกรรมการความรวมมือดานเยาวชนอาเซียน 
สหพันธที่ปรึกษาดานวิศวกรแหงอาเซียน 
สหพันธองคกรประชาสัมพันธแหงอาเซียน 
สหพันธสมาคมเจาของเรืออาเซียน  
คณะกรรมการสมาคมแพทยแหงชาติเอเชียตะวันออกเฉยีงใต 
สมาคมโรคไขขออักเสบแหงอาเซียน 
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สถาบันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตวาดวยการศึกษาและ
ชุมชน 
มูลนิธิโครงการแลกเปลีย่นระดับภูมิภาควาดวยเอเชียตะวันออ
กเฉียงใตศึกษา 
สมาพันธทหารผานศกึของประเทศอาเซียน 

 

5. กลุมผูมสีวนไดเสียอืน่ๆ ในอาเซยีน 
ที่ประชุมอธิบดีกรมตํารวจอาเซยีน 
 
สหพันธสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานอาหารแหงอ
าเซียน 
 ศูนยการพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 คณะทํางานวาดวยกลไกสิทธิมนุษยชนแหงอาเซียน 

 

 

 

 
ภาคผนวก 3 

ธงอาเซยีน 
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ธงอาเซียนแสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพ  
ความสามัคคีและพลวัตของอาเซียน          สีของธง ไดแก 
น้ําเงิน แดง ขาว และเหลือง  
ซ่ึงแสดงถึงสีหลักในธงชาติของบรรดาประเทศสมาชิกอาเ
ซียนทั้งหมด  

น้ําเงิน   แสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ       แดง  
บงช้ีความกลาหาญและความกาวหนา       ขาว  
แสดงความบริสุทธิ์    เหลือง 
เปนสัญลักษณของความเจริญรุงเรือง 

รวงขาวแสดงถึง 
ความใฝฝนของบรรดาผูกอตั้งอาเซียนใหมีอาเซียนที่ประ
กอบดวยบรรดาประเทศทั้งหมดในเอเชยีตะวันออกเฉียงใ
ต  ผูกพันกันอยางมีมิตรภาพและเปนหนึ่งเดียว   วงกลม  
แสดงถึงเอกภาพของอาเซียน 
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รายละเอียดของแถบสีที่ไดรับการรับรองสําหรับสีของธ
งอาเซียน ไดแก 

น้ําเงิน: แถบสี 19-4053 TC 

แดง: แถบสี 18-1655 TC 

ขาว: แถบสี 11-4202 TC 

เหลือง: แถบสี 13-0758 TC 

 

สําหรับสีที่ใชในการพิมพ รายละเอียดของแถบสี 
(ยกเวนสีขาว) ใหเปนไปตามสีของดวงตราอาเซียน 
ไดแก 

น้ําเงิน: แถบสี 258 หรือสีชุด 100C 60M 0Y 6K 

แดง: แถบสี แดง 032 หรือสีชุด0C 91M 87Y 0K 

เหลือง: แถบสีชุดสีเหลืองหรือสีชุด 0C 0M 100Y 0K 

 

สัดสวนของความกวางตอความยาวของธงคือสองตอส
าม และรายละเอียดของขนาดของธงมีดังนี้ 

ธงต้ังโตะ: 10 ซม. x 15 ซม. 
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ธงประดับหอง: 100 ซม. x 150 ซม. 

ธงประจํารถ: 10 ซม. x 30 ซม. 

ธงภาคสนาม: 200 ซม. x ซม. 
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ภาคผนวก 4 

ดวงตราอาเซียน 

 

ดวงตราอาเซียนแสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพ  
ความสามัคคีและพลวัตของอาเซียน   สีของธง ไดแก 
น้ําเงิน แดง ขาว และเหลือง  
ซ่ึงแสดงถึงสีหลักในตราประจําชาติของบรรดาประเทศสม
าชิกอาเซียนทั้งหมด  

น้ําเงิน   แสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ      แดง   
บงช้ีความกลาหาญและความกาวหนา   ขาว   
แสดงความบริสุทธ     เหลือง   
เปนสัญลักษณของความเจริญรุงเรือง 

รวงขาวแสดงถึง 
ความใฝฝนของบรรดาผูกอตั้งอาเซียนใหมีอาเซียนที่ประ
กอบดวยบรรดาประเทศทั้งหมดในเอเชยีตะวันออกเฉียงใ
ต  ผูกพันกันอยางมีมิตรภาพและเปนหนึ่งเดียว   วงกลม  
แสดงถึงเอกภาพของอาเซียน 
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รายละเอียดของแถบสีที่ไดรับการรับรองสําหรับสีของดวง
ตราอาเซียน ไดแก 

น้ําเงิน: แถบสี 258 

แดง: แถบสีแดง 032 

เหลือง: แถบสีผสมแลวสีเหลือง 

สําหรับกระบวนการพิมพแบบสี่สี 
รายละเอียดของสีจะเปน 

น้ําเงิน: 100C 60M 0Y 6K (100C 60M 0Y 10K) 

แดง: 0C 91M 87Y 0K (0C 90M 90Y 0K) 

เหลือง: 0C 0M 100Y 0K 
ใหใชรายละเอียดที่อยูในวงเล็บเมื่อการวัดใดๆ 
ของสีชุดนั้น ไมสามารถทําได  

 

ในตัวจําลองแถบสีชุด ใหรายละเอียดเทากับ 

น้ําเงิน: แถบสี 204-1 

แดง: แถบสี 60-1 

เหลือง: แถบสี 1-3 

รูปแบบตัวอักษรที่ใชสําหรับคําวา “อาเซียน” 
ในดวงตราอาเซียนคือ Helvetica ตัวเล็ก หนา 
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