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จากอาเซยีนสู่ประชาคมอาเซยีน ปฏญิญาบาหล ี1 ถงึ 3 ความ
ทา้ทายใหมแ่ละความเปล�ียนแปลง

ท�ีมาและท�ีไปของประชาคมอาเซยีนท ั�ง 3 เสา

อาเซยีนเริ嗠มกอ่ตัวมาจาก 5 ประเทศแรกคอืไทย มาเลเซยี สงิคโปร ์อนิโดนเีซยี และฟลิปิปนิส ์ตั櫎넀งแต ่8 สงิหาคม 1967 จาก

นั櫎넀น บรไูนกเ็ขา้รว่มวงศไ์พบลูยใ์นวันที嗠 7 มกราคม 1984 ตามดว้ยเวยีดนามวันที嗠 28 กรกฎาคม 1995 สว่นลาวกบัพมา่เขา้มา

รว่มวงภาคอีาเซยีนพรอ้มกนัในวันที嗠 23 กรกฎาคม 1997 และสดุทา้ยคอืกมัพชูาในวันที嗠 30 เมษายน 1999

ขณะน櫎ี넀อาเซยีนมอีาย ุ45 ปีแลว้ กวา่จะเลื嗠อนขั櫎넀นการรวมตัวใหเ้ป็นประชาคมอาเซยีนได ้ตอ้งเผชญิเหตกุารณห์ลายสิ嗠งอยา่ง

ทั櫎넀งรา้ยและดมีามาก SIU ชวนยอ้นรอย 45 ปีอาเซยีน กอ่นเขา้สู่ขวบปีที嗠 46 บรบิรูณ ์จากอาเซยีนสู่ประชาคมอาเซยีนนั櫎넀นมี

อะไรเปลี嗠ยนแปลงและแตกตา่งจากเดมิอยา่งไร

1975 คอมมวินสิตเ์ริ嗠มคกุคามประเทศตา่งๆ ในภมูภิาคอาเซยีนมากข櫎ึ넀น เวยีดนามเหนอืยดึครองเวยีดนามใตส้าํเรจ็

ดา้นลาวเกดิสงครามกลางเมอืงบอ่ยครั櫎넀งนับตั櫎넀งแต ่1959 และยงัถกูเวยีดนามบกุและยดึครอง จนทา้ยที嗠สดุพรรคปฏวิัติ

ประชาชนลาว ที嗠ไดรั้บแรงสนับสนนุจากคอมมวินสิตเ์วยีดนามและสหภาพโซเวยีตกส็ามารถสถาปนาเป็นสาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาวและข櫎ึ넀นมามอีาํนาจไดใ้นชว่งปลายปี 1975

1976 ปฏญิญาอาเซยีนหรอืปฏญิญาบาหล ี(Bali Concord I) ถอืกาํเนดิข櫎ึ넀นหลังเหตกุารณว์ุ่นวายในอนิโดจนีขยายตัว

โดยม ี5 ประเทศผู้กอ่ตั櫎넀ง รว่มใจกนัออกปฏญิญาข櫎ึ넀น

19791989 เวยีดนามยดึครองกมัพชูา อาเซยีนเริ嗠มระสํ嗠าระสายเพราะหวั嗠นเกรงภัยจากคอมมวินสิต ์และรว่มมอืกนัมาก

ข櫎ึ넀นเพื嗠อกดดันใหเ้วยีดนามปลดปลอ่ยกมัพชูา

1991 สหภาพโซเวยีตและคอมมวินสิตย์โุรปตะวันออกลม่สลาย สงครามเยน็ส櫎ิ넀นสดุลง โลกเริ嗠มใหค้วามสาํคัญกบั

ประเดน็เศรษฐกจิมากข櫎ึ넀น เนื嗠องจากภัยคกุคามจากคอมมวินสิตท์ี嗠สง่ผลตอ่มติกิารเมอืง ความมั嗠นคงเริ嗠มเบาบาง

1992 อาเซยีนทาํความตกลงตั櫎넀งเขตเสรกีารคา้อาเซยีน หรอื ASEAN Free Trade Area (AFTA) ลงนามในวันที嗠 28

มกราคม ขณะเดยีวกนักเ็ริ嗠มหารอืวา่อาเซยีนควรจะสนับสนนุการหารอืในดา้นความมั嗠นคงในระดับภมูภิาคมากข櫎ึ넀น เหมอืน

กบัที嗠เคยมสีัมมนาวา่ดว้ยความมั嗠นคงในระดับภมูภิาคที嗠จัดข櫎ึ넀น ณ กรงุมะนลิา ฟลิปิปนิส ์และกรงุเทพฯ ไทย ในปี 1991

รวมถงึสัมมนาเชงิปฏบิัตกิารวา่ดว้ยเรื嗠องทะเลจนีใต ้ที嗠จัดข櫎ึ넀น ณ เมอืงบาหล ีอนิโดนเีซยี ในปี 1990 และบันดงุในปี 1991

1994 การประชมุในระดับรัฐมนตรอีาเซยีนครั櫎넀งที嗠 26 ที嗠จัดข櫎ึ넀น ณ สงิคโปร ์วันที嗠 2325 กรกฏาคม 1993 นาํมาสู่ความ

ตกลงในการจัดตั櫎넀งเวทหีารอืดา้นความมั嗠นคงแหง่ภมูภิาคอาเซยีน (ASEAN Regional Forum: ARF)  ในวันที嗠 25 มกราคม

1994 โดยมเีปา้หมายเพื嗠อใหม้กีารหารอืกนัอยา่งสรา้งสรรคท์ั櫎넀งประเดน็ดา้นการเมอืง และความมั嗠นคง และเพื嗠อสรา้งความ

เชื嗠อมั嗠นระหวา่งักน รวมทั櫎넀งเป็นการใชก้ารทตูเชงิปอ้งกนัในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิกิดว้ย

1997 เกดิวกิฤตการณท์างการเงนิในเอเชยี นาํไปสู่การรว่มหารอืระหวา่งกนัของรัฐภาคอีาเซยีนและประเทศในเอเชยี

ตะวันออก จดุแรกเริ嗠มของความรว่มมอืน櫎ี넀เรยีกวา่ Chiang Mai Initiative (ASEAN Plus Three: ASEAN+3) CMIM หรอื

Chiang Mai Initiative Multilateralisation เป็นการขยายความรว่มมอืจาก “ขอ้รเิริ嗠มเชยีงใหม”่ หรอื Chiang Mai

Initiative (CMI)

สาเหตทุี嗠เรยีกวา่ “Chiang Mai Initiative หรอื ขอ้รเิริ嗠มเชยีงใหม”่ เนื嗠องจากรัฐมนตรกีระทรวงการคลังของประเทศสมาชกิ

ทั櫎넀ง 10 ของอาเซยีน+3 หรอืเรยีกวา่ Asean+3 ประเทศ คอืจนี เกาหลใีต ้และญี嗠ปุ่น ประชมุประจาํปีรว่มกนั เมื嗠อวันที嗠 6

พฤษภาคม ปี 2000 เป็นครั櫎넀งที嗠 33 ณ จังหวัดเชยีงใหม ่ประเทศไทย
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โดยหารอืกนัวา่จะทาํความตกลงเพื嗠อสวอปเงนิตราทวภิาครีะหวา่งกนัในเครอืขา่ยประเทศสมาชกิ เพื嗠อเป็นการปอ้งกนั

และหลกีเลี嗠ยงที嗠จะตอ้งประสบกบัวกิฤตการณท์างการเงนิเฉกเชน่ที嗠เคยเกดิข櫎ึ넀นแลว้ในปี 1997 และเพื嗠อปอ้งกนัการเกง็

กาํไรคา่เงนิไปในคราเดยีว ความรว่มมอือาเซยีนบวกสามน櫎ี넀 มทีั櫎넀ง 3 มติคิอื การเมอืงความมั嗠นคง เศรษฐกจิ และสังคม

วัฒนธรรม แตท่ี嗠เป็นที嗠รู้จักกนัโดยมาก คอืความรว่มมอืเชงิเศรษฐกจิ

การกอ่ตั櫎넀งประชาคมอาเซยีนนั櫎넀น เกดิข櫎ึ넀นภายหลังการประชมุสดุยอดผู้นาํอาเซยีน ณ กรงุกวัลาลัมเปอร ์ประเทศมาเลเซยี

ในเดอืนธันวาคม ปี 1997 หลังกอ่ตั櫎넀งอาเซยีนผา่นพน้ไปได ้30 ปี ซึ嗠งเป็นชว่งเวลาที嗠อาเซยีนกาํลังสกุงอมพอที嗠จะรวมตัว

กนัภายใตก้รอบความรว่มมอืกนัในเชงิลกึมากข櫎ึ넀น

2003 ออกปฏญิญาบาหล ี2 (Bali Concord II)

2007 ออกพมิพเ์ขยีวประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC Blueprint)

2009 ออกพมิพเ์ขยีวประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASCC Blueprint) และประชาคมการเมอืง ความมั嗠นคง (APSC

Blueprint)

อาเซยีน ประชาคมอาเซยีน ภาพจาก asean.org

เรามาดกูนัวา่ สนธสิญัญาและแถลงการณส์าํคญัท�ีนาํมาสู่การกอ่ต ั�งประชาคมอาเซยีนมอีะไรบา้ง??Bali Concord I

(ปฏญิญาบาหลคีรั櫎넀งที嗠 1) 

การประชมุสดุยอดผู้นาํครั櫎넀งแรกของกลุ่มประเทศอาเซยีนประกอบดว้ยผู้รว่มกอ่ตั櫎넀ง 5 ประเทศแรก คอือนิโดนเีซยี มาเลเซยี

ฟลิปิปนิส ์สงิคโปร ์และไทย ในวันที嗠 24 กมุภาพันธ ์1976

ทกุฝ่ายรว่มกนัปฏญิญาวา่ดว้ยเขตสันตภิาพ เสรภีาพ และมคีวามเป็นกลาง (Zone of Peace, Freedom and Neutrality:

ZOPFAN) และรว่มลงนามในสนธสิัญญาไมตรแีละความรว่มมอืในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้(Treaty of Amity and

Cooperation in Southeast Asia: TAC)

อาเซยีนเหน็พอ้งที嗠จะรว่มมอืกนัหลากมติ ิทั櫎넀งดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรมและขอ้มลูขา่วสาร ความมั嗠นคง ตลอด

จนรว่มพัฒนากลไกในการใหค้วามรว่มมอืรว่มกนั คอืการกอ่ตั櫎넀งสาํนักเลขาธกิารอาเซยีน

Bali Concord II (ปฏญิญาบาหลคีรั櫎넀งที嗠 2)

การประชมุสดุยอดผู้นาํอาเซยีนครั櫎넀งที嗠 9 เมื嗠อวันที嗠 7 ตลุาคม 2003 รัฐภาคอีาเซยีนเหน็พอ้งรว่มกนัที嗠จะขยายความรว่มมอืใน

เชงิลกึมากข櫎ึ넀น ดว้ยการพัฒนาความรว่มมอืในการกอ่ตั櫎넀ง 3 เสาหลัก ที嗠ประกอบดว้ยดา้นการเมอืงและความมั嗠นคง ดา้น

เศรษฐกจิ และดา้นสังคม วัฒนธรรม

เพื嗠อทาํใหรั้ฐภาครีว่มมอืกนัอยา่งใกลช้ดิมากข櫎ึ넀น และนาํมาซึ嗠งผลประโยชนด์า้นสันตภิาพ เสถยีรภาพ อนัจะกอ่ใหเ้กดิความ

รุ่งเรอืงในภมูภิาคมากยิ嗠งข櫎ึ넀น ภายใตก้รอบที嗠มคีวามเป็นพลวัตร มคีวามยดืหยุ่นทา่มกลางการอยู่รว่มกนัในประชาคมอาเซยีน

–ประชาคมความม�ันคง (ASEAN Security Community: ASC)–

จากถอ้ยแถลงในปฏญิญาบาหล ี2 (Bali Concord II) เมื嗠อปี 2003 ยงัใชค้าํวา่ ASC ไมใ่ช ้APSC หรอื ASEAN Political

Security Community อยา่งในปัจจบุัน

โดยประชาคมความมั嗠นคงอาเซยีนนั櫎넀นจะปฏบิัตติามกฎบัตรสหประชาชาต ิ(UN Charter) และกฎหมายระหวา่งประเทศ โดย

ยดึหลักการอาเซยีนเป็นสาํคัญ (ASEAN’s principles) คอืหลักการไมแ่ทรกแซงกจิการภายในซึ嗠งกนัและกนั ตัดสนิใจรว่มกนั

ตามหลักฉันทามต ิเคารพตอ่อาํนาจอธปิไตยของชาต ิและเป็นภมูภิาคที嗠มคีวามยดืหยุ่น หากมภียัคกุคามหรอืมกีารใช้

กาํลงั ใหร้ะงบัปัญหาและแกไ้ขความขดัแยง้อยา่งสนัติ

เครื嗠องมอืทางดา้นการเมอืงของอาเซยีนคอื ปฏญิญาวา่ดว้ยเขตสันตภิาพ เสรภีาพ และมคีวามเป็นกลาง (Zone of Peace,

Freedom and Neutrality: ZOPFAN) และสนธสิัญญาไมตรแีละความรว่มมอืในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้(Treaty of
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Amity and Cooperation in Southeast Asia: TAC)

ตลอดจนสนธสิัญญาเขตปลอดอาวธุนวิเคลยีรแ์หง่เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้(Southeast Asian Nuclear Weapon Free

Zone: SEANWFZ) เพื嗠อใหเ้ป็นแกนหลักในการสรา้งมาตรการความไวเ้น櫎ื넀อเชื嗠อใจระหวา่งกนั เป็นการทตูเชงิปอ้งกนัและเป็น

แนวทางสาํคัญในการแกไ้ขความขัดแยง้

–ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC)–

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิของอาเซยีนเป็นไปตามกรอบวสิัยทศันอ์าเซยีน 2020 (ASEAN Vision 2020) ที嗠คาดหวังจะให้

เกดิความสามารถในการแขง่ขันที嗠สงูข櫎ึ넀น มกีารไหลเวยีนของสนิคา้ บรกิาร การลงทนุ และทนุอยา่งเสร ีรวมทั櫎넀งทาํใหเ้กดิการ

พัฒนาทางเศรษฐกจิอยา่งเทา่เทยีม เพื嗠อที嗠จะชว่ยลดความยากจนและความแตกตา่งทางเศรษฐกจิและสังคมในปี 2020

โดยกลไกและสถาบันที嗠ทาํใหข้อ้รเิริ嗠มในการรวมตัวกนัทางเศรษฐกจิแขง็แกรง่มากยิ嗠งข櫎ึ넀นคอื เขตการคา้เสรอีาเซยีน (ASEAN

Free Trade Area: AFTA) กรอบความตกลงอาเซยีนดา้นการบรกิาร (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS)

และความตกลงวา่ดว้ยการลงทนุของอาเซยีน (ASEAN Investment Area: AIA)

–ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN SocioCultural Community: ASCC)–

มเีปา้หมายสอดคลอ้งกบัวสิัยทศันอ์าเซยีน (ASEAN Vision 2020) และเป็นไปตามปฏญิญาอาเซยีนเมื嗠อปี 1976 ที嗠ระบวุา่

เป็นความรว่มมอืที嗠มวีัตถปุระสงคเ์พื嗠อพัฒนาสังคมและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชากรที嗠อยู่ในทอ้งถิ嗠นและกลุ่ม

คนที嗠ดอ้ยพัฒนา

โดยภาคสว่นทางดา้นสังคมจะเขา้มาเกี嗠ยวขอ้งกบัมตินิ櫎ี넀ในเชงิรกุ โดยเฉพาะในสว่นของผู้หญงิ เยาวชน และชมุชนทอ้งถิ嗠น

และผลประโยชนต์า่งๆ จะเกดิข櫎ึ넀นไดจ้ากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิที嗠มกีารลงทนุมากข櫎ึ넀นในดา้นทรัพยากร ทั櫎넀งการใหก้าร

ศกึษาในระดับที嗠สงูข櫎ึ넀น การฝกึอบรม การพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตลอดจนการสรา้งงานและการใหค้วามดแูล

สภาพทางสังคมดว้ย

ทั櫎넀ง 3 เสา/ 3 ประชาคมแหง่อาเซยีนจะยดึตามวสิัยทศันอ์าเซยีน 2020 (ASEAN Vision 2020) เป็นหลัก

Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015

การประชมุสดุยอดผู้นาํอาเซยีนครั櫎넀งที嗠 12 ณ เมอืงเซบ ูฟลิปิปนิส ์ระหวา่งวันที嗠 915 มกราคม ปี 2007 เป็นจดุเปลี嗠ยนสาํคัญ

ที嗠ทาํใหม้กีารเลื嗠อนเปา้หมายที嗠อาเซยีนจะยกระดับความรว่มมอืระหวา่งชาตอิาเซยีนสู่การเป็นประชาคมอาเซยีนทั櫎넀ง 3 เสา ให้

เรว็ข櫎ึ넀น

จากเดมิที嗠ตั櫎넀งเปา้วา่จะเป็นประชาคมอาเซยีนในปี 2020 ไดเ้ลื嗠อนมาเป็นปี 2015 แทน โดยยดึตามวสิัยทศันอ์าเซยีน 2020

และ ปฏญิญาอาเซยีนคอนคอรด์ท ูหรอื Bali Concord II

ในปีเดยีวกนัน櫎ี넀เอง รัฐภาคอีาเซยีนกไ็ดอ้อกปฏญิญาเซบวูา่ดว้ยพมิพเ์ขยีวกฎบัตรอาเซยีน ซึ嗠งเคยลงนามรว่มกนักอ่นหนา้

แลว้ในการประชมุสดุยอดผู้นาํอาเซยีนครั櫎넀งที嗠 11 เมื嗠อวันที嗠 12 ธันวาคม 2005 กรงุกวัลาลัมเปอร ์มาเลเซยี เนื嗠องจากอาเซยีน

ตระหนักวา่ การรว่มกลุ่มในระดับภมูภิาคของอาเซยีนตอ้งเผชญิกบัความทา้ทายที嗠หลากหลาย และกระแสโลกาภวิัตนท์ี嗠ทาํให้

โลกเปลี嗠ยนแปลงอยา่งรวดเรว็ รวมทั櫎넀งผลกระทบจากเทคโนโลยใีหม่ๆ

ทาํใหอ้าเซยีนจาํเป็นตอ้งยกระดับความรว่มมอืและองคก์ารใหแ้ขง็แกรง่ยิ嗠งข櫎ึ넀น โดยกฎบัตรอาเซยีนดังกลา่วจะชว่ยทาํให้

องคก์ารอาเซยีนมสีถานะเป็นนติบิคุคลและชว่ยเตมิเตม็ใหโ้ครงสรา้งขององคก์ารมคีวามสมบรูณแ์ละมปีระสทิธภิาพมากข櫎ึ넀น

ในเวลาเดยีวกบัที嗠อาเซยีนกอ่ตั櫎넀งครบ 40 ปีพอดี

Bali Concord III (ปฏญิญาบาหลคีรั櫎넀งที嗠 3)

แผนปฏบิัตกิารตามปฏญิญาบาหล ี3 มรีะยะเวลาตั櫎넀งแตป่ี 20132017 เกดิข櫎ึ넀นจากการประชมุสดุยอดผู้นาํอาเซยีนครั櫎넀งที嗠 19

ระหวา่งวันที嗠 1419 พฤศจกิายน 2011 โดยรัฐภาคอีาเซยีนคอ่นขา้งใหค้วามสาํคัญกบัความเป็นไปในเวทโีลกมากข櫎ึ넀น เหน็

งานวันอาเซยีน 8 สงิหาคม 2008 ภาพจาก ASEAN

6

http://aseansummit.mfa.go.th/15/thai/PDF/ASEAN_Charter_TH+EN.pdf
http://www.asean.org/archive/documents/19th%20summit/Bali%20Concord%20III.pdf


ไดจ้ากปฏญิญาครั櫎넀งน櫎ี넀 มเีน櫎ื넀อหาที嗠ระบชุดัเจนและใหค้วามสาํคัญกบัความทา้ทายบนเวทโีลกที嗠อาเซยีนตอ้งเผชญิหลากหลาย

มติมิากข櫎ึ넀น

สว่นหนึ嗠งอาจจะเป็นเพราะอาเซยีนพยายามผลักดันความเป็นประชาคมอาเซยีนใหโ้ดดเดน่มากข櫎ึ넀น ตามชื嗠อของปฏญิญา

“Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations” หรอื Bali Concord III ในปฏญิญาดัง

กลา่ว เราจะเหน็ความชดัเจนในความรว่มมอืภายใตป้ระชาคมอาเซยีนทั櫎넀ง 3 เสาที嗠ชดัเจนข櫎ึ넀น และบอ่ยครั櫎넀งที嗠ปฏญิญาดังกลา่ว

เนน้ย櫎ํ넀าถงึผลประโยชนร์ว่มกนัในเวทโีลก

–ความรว่มมอืดา้นการเมอืงความม�ันคง (PoliticalSecurity Cooperation)–

1. สนัตภิาพ ความม�ันคง และเสถยีรภาพ ในสว่นน櫎ี넀สิ嗠งที嗠เปลี嗠ยนแปลงและอาเซยีนใหค้วามสาํคัญมากข櫎ึ넀น คอื เริ嗠มเนน้วา่จะ

สนับสนนุวัฒนธรรมของการรักษาสันตภิาพ ที嗠รวมถงึการเคารพซึ嗠งความแตกตา่ง สนับสนนุใหม้คีวามอดทนอดกลั櫎넀นระหวา่ง

กนั และใหท้าํความเขา้ใจตอ่ความเชื嗠อ ความศรัทธาของแตล่ะศาสนาและวัฒนธรรมที嗠มคีวามแตกตา่งกนั ตลอดจนใหเ้คารพ

ตอ่กฎหมายภายในประเทศนั櫎넀นๆที嗠เกี嗠ยวขอ้งดว้ย

นอกจากน櫎ี넀 ยงัพยายามเนน้บทบาทประชาคมอาเซยีนดว้ยการพดูถงึผลประโยชนร์ว่มกนับนเวทโีลกอยู่บอ่ยครั櫎넀ง และเนน้

ใหก้ารสนับสนนุขอ้รเิริ嗠มตา่งๆ ที嗠เป็นการเคลื嗠อนไหวบนเวทโีลกในลักษณะที嗠เป็นกลาง โดยใหอ้าเซยีนมบีทบาทเชงิบวกที嗠จะ

เป็นฝ่ายสนับสนนุใหเ้กดิความมั嗠นคงและเสรภีาพในระดับโลกดว้ย

ตลอดจนใหรั้ฐภาคอีาเซยีนมบีทบาทเชงิรกุในการมสีว่นรว่มในบทบาทที嗠จะรักษาสันตภิาพ และพยายามสรา้งสันตภิาพหลัง

เกดิเหตขุัดแยง้ รวมถงึเพิ嗠มความรวมมอืภายใตก้รอบกฎหมายระหวา่งประเทศและกฎหมายในระดับประเทศที嗠เกี嗠ยวพันกนั เพื嗠อ

ที嗠จะตอ่สู้กบัการคอรรั์ปชนัดว้ย

2. การพฒันาการเมอืง ใหป้ฏบิัตติามหลักการและวัตถปุระสงคข์องอาเซยีน ใหรั้ฐภาคดีาํรงอยู่ดว้ยสันตภิาพ เป็นธรรม มี

บรรยากาศที嗠สรา้งความเป็นอนัหนึ嗠งอนัเดยีวกนั และใหป้ฏบิัตติามหลักนติธิรรม หลักธรรมาภบิาล หลักการประชาธปิไตย

และเป็นไปตามธรรมนญูของรัฐบาล ตลอดจนสนับสนนุและปกปอ้งหลักสทิธมินษุยชน และหลักเสรภีาพ รวมทั櫎넀งพยายาม

ทาํใหเ้กดิความยตุธิรรมในสังคม

–ความรว่มมอืดา้นเศรษฐกจิ (Economic Cooperation)–

1. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ ในมตินิ櫎ี넀 อาเซยีนใหค้วามสาํคัญที嗠จะขยายความรว่มมอืเพื嗠อมสีว่นรว่มกบัขอ้รเิริ嗠มตา่งๆ ทาง

เศรษฐกจิทั櫎넀งในระดับภมูภิาคและระดับโลกมากข櫎ึ넀น ซึ嗠งความแขง็แกรง่ที嗠อาเซยีนมนัี櫎넀น ทาํใหอ้าเซยีนกลายเป็นภาคสว่นที嗠

สาํคัญในการเป็นหว่งโซอ่ปุทานระดับโลก

2. เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ ในดา้นน櫎ี넀 คอืการเนน้ใหรั้ฐภาคอีาเซยีนใหค้วามสาํคัญกบันโยบายทางเศรษฐกจิมหภาค

ภายในประเทศ และใหค้วามรว่มมอืทั櫎넀งในระดับภมูภิาคและระดับโลก รวมทั櫎넀งการใหค้วามรว่มมอืทางการเงนิดว้ย ตลอดจน

ขยายความรว่มมอืในการรว่มปฏริปูสถาบันทางการเงนิระหวา่งประเทศตา่งๆ ดว้ย

3. การพฒันาทางเศรษฐกจิ ในดา้นน櫎ี넀 ใหม้กีารเขา้ถงึเทคโนโลย ีตลาด และโดยเฉพาะอยา่งยิ嗠งดา้นการเงนิ เชน่ กองทนุ

การเงนิระหวา่งประเทศ และโครงการตา่งๆ ผา่นกรอบความรว่มมอืในระดับภมูภิาคเพื嗠อวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ดว้ย นอกจากน櫎ี넀 ยงัรวมถงึการพยายามเพิ嗠มความแขง็แกรง่ในการใหค้วามรว่มมอืเพื嗠อสนับสนนุใหเ้กดิความมั嗠นคงทางอาหาร

และพลังงานทั櫎넀งในระดับภมูภิาคและระดับโลก

–ความรว่มมอืดา้นสงัคมวฒันธรรม (SocioCultural Cooperation)–

1. การจดัการดา้นภยัพบิตั ิจากปัญหาน櫎ํ넀าทว่มที嗠เกดิข櫎ึ넀นครั櫎넀งใหญใ่นอาเซยีนเมื嗠อปี 2011 ที嗠ผา่นมา จนเป็นเหตใุหห้ลายๆ

ประเทศในอาเซยีนตอ้งประสบกบัภาวะภัยพบิัตกินัถว้นหนา้ ประเดน็น櫎ี넀นา่จะเรยีกไดว้า่ เป็นการพยายามหาวธิแีกไ้ข ปอ้งกนั

ภาพถา่ยตอ้นรับการประชมุสดุยอดผู้นาํอาเซยีน ณ กรงุจาการต์า อนิโดนเีซยี, Photo by Gunawan Kartapranata from Wikipedia
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ไมใ่หเ้กดิวกิฤตภัยพบิัตซิ櫎ํ넀าอกี

เหน็ไดจ้ากการสนับสนนุใหหุ้้นสว่นที嗠มสีว่นไดส้ว่นเสยีรว่มกนักอ่ตั櫎넀งกลไกในอาเซยีน ซึ嗠งรวมถงึหนว่ยยอ่ยในระดับทอ้งถิ嗠น

องคก์รอสิระ (NGOs) องคก์รภาคประชาสังคม และองคก์รธรุกจิใหค้วามรว่มมอือยา่งแขง็ขันกบัองคก์ารสหประชาชาตแิละ

ตัวแทนระหวา่งประเทศตา่งๆ ที嗠เกี嗠ยวขอ้ง

ใหเ้กดิความตระหนักรู้และสนับสนนุในการมสีว่นรว่มในโครงการตา่งๆ ที嗠เกี嗠ยวพันกบัการลดความเสี嗠ยงดา้นภัยพบิัต ิและการ

ตอบสนองในภาวะฉกุเฉนิ รวมทั櫎넀งการขยายความรว่มมอืระหวา่งทหารและพลเรอืนในการตอบสนองตอ่ภัยพบิัตทิางธรรมชาติ

ในรปูแบบการใหค้วามชว่ยเหลอืทางมนษุยธรรม

รวมทั櫎넀งเพิ嗠มความรว่มมอืระหวา่งศนูยป์ระสานงานแหง่อาเซยีนเพื嗠อความชว่ยเหลอืดา้นมนษุยธรรมวา่ดว้ยการจัดการภัยพบิัติ

(ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management: AHA Centre) รวมทั櫎넀งองคก์าร

ระหวา่งประเทศ และตัวแทนอื嗠นๆ ใหค้วามรว่มมอืผา่นกลไกดังกลา่วสามารถอาํนวยความสะดวกไดอ้ยา่งราบรื嗠น

2. การพฒันาอยา่งย�ังยนืจากการเปล�ียนแปลงสภาพภมูอิากาศและส�ิงแวดลอ้ม ใหพั้ฒนาสภาพสังคมและเศรษฐกจิ

เป็นไปอยา่งสมดลุและยั嗠งยนื โดยตอ้งพยายามลดหรอืไมท่าํใหเ้กดิผลกระทบเชงิลบดว้ย รวมทั櫎넀งสนับสนนุการพัฒนาและ

การถา่ยโอนเทคโนโลยทีี嗠เป็นมติรตอ่สิ嗠งแวดลอ้ม การทาํใหเ้ป็นสังคมคารบ์อนตํ嗠า และสนับสนนุนวัตกรรมทางการเงนิเพื嗠อ

สนับสนนุใหเ้กดิการพัฒนาการวจัิยเทคโนโลยทีี嗠มเีป็นมติรตอ่สภาพอากาศ

3. สาธารณสขุ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการศกึษา ทรพัยากรมนษุย ์วฒันธรรม และคณุภาพชวีติระดบัสงู

สนับสนนุใหเ้กดิการเขา้ถงึการใหบ้รกิารทางการแพทยท์ี嗠มปีระสทิธภิาพ และขยายความรว่มมอืในการถา่ยโอนดา้น

เทคโนโลย ีและการวจัิยทางวทิยาศาสตร ์และสรา้งเครอืขา่ยระหวา่งประเทศในระดับที嗠หลากหลายเพื嗠อใหเ้กดิการเรยีนรู้ใน

ระดับสงู

ขยายการเขา้ถงึการศกึษาขั櫎넀นพ櫎ื넀นฐานและเพิ嗠มคณุภาพใหม้ากข櫎ึ넀น ตลอดจนสนับสนนุใหม้กีารดแูลการจา้งวานในระดับที嗠

เหมาะสมทั櫎넀งรายได ้สภาพความเป็นอยู่ของแรงงานอพยพผู้ที嗠อาจจะเป็นเหยื嗠อจากเหตอุาชญากรรม หลกีเลี嗠ยงการสั嗠งสม

ความรนุแรง และใหม้กีารเขา้ถงึกฎหมายและระบบการพจิารณาทางตลุาการที嗠เป็นธรรม

เราจะเหน็วา่จากปฏญิญาบาหล ี1 ถงึปฏญิญาบาหล ี3 นั櫎넀น อาเซยีนคอ่ยๆ ใหค้วามสาํคัญกบัความรว่มมอืแตล่ะระดับที嗠

เปลี嗠ยนแปลงไปมากข櫎ึ넀น จากเดมิ ที嗠หวั嗠นเกรงภัยรอบตัว และใหค้วามรว่มมอืเฉพาะรัฐภาคทีี嗠อยู่ในอาเซยีน

เมื嗠อโลกเปลี嗠ยนจากโลก 2 ขั櫎넀วที嗠นาํโดยโลกเสรนียิมกบัโลกสังคมนยิม มาเป็นโลกหลายขั櫎넀ว เมื嗠อส櫎ิ넀นทศวรรษที嗠 1990 กท็าํให้

ความรว่มมอืของอาเซยีนผลักเขา้สู่ระดับโลกมากข櫎ึ넀นทา่มกลางพลวัตรความเปลี嗠ยนแปลงของสภาวะแวดลอ้มทั櫎넀งในระดับ

ภมูภิาคและระดับโลกที嗠เกดิข櫎ึ넀นอยา่งรวดเรว็
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ประธานอาเซียน ประจําปี 2559 
 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ข้อ 31 ว่าด้วยประธานอาเซียน กําหนดให้รัฐสมาชิกอาเซียนหมุนเวียนกัน
ดํารงตําแหน่งประธานอาเซียน คราวละ 1 ปี โดยเรียงตามลําดับอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของช่ือรัฐสมาชิก ทั้งน้ี กฎบัตร
อาเซียนข้อ 32 ยังระบุด้วยว่า รัฐสมาชิกท่ีรับตําแหน่งประธานอาเซียนน้ันจะทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมต่าง ๆ ดังน้ี 

(ก) การประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมสุดยอดที่เก่ียวข้อง 
(ข) คณะมนตรปีระสานงานอาเซียน 
(ค) คณะมนตรปีระชาคมอาเซียนทั้งสามคณะ 
(ง) องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เก่ียวข้อง ตามท่ีเหมาะสม และ 
(จ) คณะกรรมการผู้แทนถาวร 

สําหรับประธานอาเซียน ประจําปี 2559 ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งมีการ
กํ าหนดแนวคิดหลัก  (Theme) ในการดําเนิ น งาน  คือ  "Turning Vision into Reality for a Dynamic ASEAN 
Community" (การเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นจริงเพ่ือประชาคมอาเซียนที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์)  
อันเป็นการมุ่งเน้นบทบาทการทําหน้าที่เพ่ือบรรลุผลสําเร็จตามกรอบวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 (ASEAN 
Community Vision 2025) รวมท้ัง การดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางที่กําหนดในแบบพิมพ์เขียว (Blueprints) 
ทั้ง 3 ฉบับของแต่ละเสาหลักของประชาคมอาเซียน 

ความหมายของสัญลักษณ์ที่ สปป.ลาวกําหนดข้ึนในฐานะรัฐสมาชิกที่ทําหน้าที่ประธานอาเซียนประจําปี 2016 มี
รายละเอียดดังน้ี 

- รูปดวงตาและมือที่ประสานกันเป็นวงกลมล้อมรอบสัญลักษณ์อาเซียน สื่อถึงการมีพันธะผูกพันต่อกัน
ระหว่างรัฐสมาชิกในประชาคมอาเซียน 

- ดวงตา สื่อถึง วิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 (ASEAN Community Vision 2025) 
- มือที่ประสานกัน สื่อถึง ความสามัคคี ภารดรภาพ ความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกัน และแรงบันดาลใจของรัฐ

สมาชิกในการร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่งคั่งของประชาคมอาเซียน ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการดําเนินการตามกรอบวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 

- ความหมายของสีต่าง ๆ ที่ปรากฏในสัญลักษณ์ 
o สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ และพลังที่เป่ียมด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
o สีเหลือง หมายถึง ความมั่งค่ัง 
o สีนํ้าเงิน หมายถึง สันติภาพ และเสถียรภาพ 
o สีเขียว หมายถึง การเจริญเติบโต และความสามัคคี 
o สีส้ม หมายถึง ความอบอุ่น และความสุข 
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- ความหลากหลายของสีสันต่าง ๆ นอกจากจะสื่อถึงสีของธงชาติของรัฐสมาชิกที่แล้ว ยังสื่อถึงความ
หลากหลายในอาเซียนด้วย 

- คําว่า “Laos 2016” หมายถึง บทบาทของ สปป. ลาว ในฐานะประธานอาเซียนประจําปี 2016 
 

 

 

-------------------------- 

ที่มา :   

ASEAN Chairmanship 2016. (2016). ค้นเมื่อ 4 กรกฎาคม 2559, จาก Ministry of Foreign Affairs of the Lao  
 People’s Democratic Republic.เว็บไซต์: https://www.asean2016.gov.la/  

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิช. (2016). ชะตาอาเซียนในมือ 'สปป. ลาว'. ค้นเมื่อ 4 กรกฎาคม  
 2559, จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์: 
 http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=5546&filename=index  
กฎบัตรอาเซียน. (2558). ค้นเมื่อ 4 กรกฎาคม 2559, จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  
 
 แปลสรุปและเรียบเรียง 
 โดย น.ส.พัชนี วิยาภรณ์ 
 นักวิเทศสัมพันธ์ 
 กลุ่มงานภาษาอังกฤษ 
 สํานักภาษาต่างประเทศ  
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 กรกฎาคม 2559 

ข้อมูล เอกสารเผยแพร่ กิจกรรม ปฏิทินกิจกรรมของประชาคมอาเซียน และอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ประธานอาเซียนของ สปป. ลาว สามารถติดตามได้ที่ http://www.asean2016.gov.la/ 

10



เลขาธกิารอาเซยีนคอืใคร
เลขาธกิารอาเซยีน (Secretary General of The ASEAN) ช퀑ื䁯อเตม็ของตาํแหนง่คอื เลขาธกิารใหญแ่หง่สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต ้เป็นหัวหนา้สาํนักเลขาธกิารอาเซยีน (ASEAN Secretariat) ซ퀑ึ䁯งตังอยู่ ณ กรงุจาการต์า ประเทศอนิโดนเีซยี

หนา้ท퀑ี䁯ของเลขาธกิารอาเซยีน
มหีนา้ท퀑ี䁯กาํกับดแูลงานของอาเซยีนในภาพรวม อาํนวยความสะดวก ดแูลความคบืหนา้ในการดาํเนนิงานตามความตกลงและขอ้ตดัสนิใจ
ของอาเซยีน จัดทาํและเสนอรายงานประจาํปีเก퀑ี䁯ยวกับงานและขอ้คดิเหน็ของอาเซยีน เขา้รว่มการประชมุกับประเทศคู่เจรจาตามแนว
นโยบายท퀑ี䁯ไดรั้บความเหน็ชอบ และตามอาํนาจหนา้ท퀑ี䁯ท퀑ี䁯ไดรั้บมอบหมายและเป็นผู้แทน (representative) ของอาเซยีนในเวทรีะหวา่ง
ประเทศ รวมถงึหนา้ท퀑ี䁯อ퀑ื䁯นท퀑ี䁯ไดก้าํหนดไวใ้นกฏบตัรอาเซยีน

หลกัการคดัเลอืกเลขาธกิารอาเซยีน
เลขาธกิารอาเซยีนไดรั้บการแตง่ตังจากท퀑ี䁯ประชมุสดุยอดผู้นาํอาเซยีน (ASEAN Summit) จากการเสนอช퀑ื䁯อของประเทศท퀑ี䁯มสีทิธใินการ
เสนอช퀑ื䁯อผู้สมัครใชห้ลกัการเวยีนตามตวัอักษร ภาษาอังกฤษของประเทศสมาชกิ เชน่ ในวาระปัจจบุนั ประเทศเวยีดนามมสีทิธเิสนอช퀑ื䁯อผู้ท퀑ี䁯
จะดาํรงตาํแหนง่ สว่นรอบตอ่ไปคอืปี พ.ศ.2561 ประเทศบรไูนจะไดรั้บสทิธใินการเสนอช퀑ื䁯อผู้ท퀑ี䁯จะมาดาํรงตาํแหนง่เลขาธกิารอาเซยีน
เป็นตน้

วาระการดาํรงตาํแหนง่
เลขาธกิารอาเซยีนมรีะยะเวลาการดาํรงตาํแหนง่ 5 ปี โดยจะสามารถดาํรงตาํแหนง่ไดเ้พยีง 1 สมัยเทา่นัน ไมส่ามารถตอ่อายไุด ้(Non
renewable Term) ในรอบปัจจบุนั เลขาธกิารอาเซยีนมวีาระการดาํรงตาํแหนง่ระหวา่งวนัท퀑ี䁯 1 มกราคม พ.ศ.2556 ถงึ วนัท퀑ี䁯 31 ธนัวาคม
พ.ศ.2560

เลขาธกิารอาเซยีนคนปจัจบุนั
เลขาธกิารอาเซยีนคนปัจจบุนั คอื นายเล เลอืง มนิห ์(Le Luong Minh) จากประเทศเวยีดนาม ซ퀑ึ䁯งเขา้ดาํรงตาํแหนง่เม퀑ื䁯อวนัท퀑ี䁯 1 มกราคม
พ.ศ.2556 และจะสินสดุวาระใรวนัท퀑ี䁯 31 ธนัวาคม พ.ศ.2560 โดยนายนายเล เลอืง มนิห ์เขา้ดาํรงตาํแหนง่เขาธกิารอาเซยีนตอ่จาก
ดร.สรุนิทร ์พศิสวุรรณ เลขาธกิารอาเซยีนคนกอ่นจากประเทศไทย ซ퀑ึ䁯งดาํรงตาํแหนง่ระวา่งวนัท퀑ี䁯 1 มกราคม พ.ศ.2551 ถงึวนัท퀑ี䁯 31
ธนัวาคม พ.ศ.2555

นายเล เลอืง มนิห ์เลขาธกิารอาเซยีนคนปัจจบุนั

รายช퀑ื䁯อเลขาธกิารอาเซยีนต ั뭌งแตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนั
1. H.R. Dharsono
จากประเทศ – อนิโดนเีซยี
เร퀑ิ䁯มดาํรงตาํแหนง่ – 7 มถินุายน พ.ศ. 2519
สินสดุการดาํรงตาํแหนง่ – 18 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2521

2. Umarjadi Notowijono
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http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99/
http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/


จากประเทศ – อนิโดนเีซยี
เร퀑ิ䁯มดาํรงตาํแหนง่ – 19 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2521
สินสดุการดาํรงตาํแหนง่ – 30 มถินุายน พ.ศ. 2521

3. Datuk Alibin Abdullah
จากประเทศ – มาเลเซยี
เร퀑ิ䁯มดาํรงตาํแหนง่ – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2521
สินสดุการดาํรงตาํแหนง่ – 30 มถินุายน พ.ศ. 2523

4. Narciso G. Reyes
จากประเทศ – ฟลิปิปนิส์
เร퀑ิ䁯มดาํรงตาํแหนง่ – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2523
สินสดุการดาํรงตาํแหนง่ – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2525

5. Chan Kai Yau
จากประเทศ – สงิคโปร์
เร퀑ิ䁯มดาํรงตาํแหนง่ – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2525
สินสดุการดาํรงตาํแหนง่ – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2527

6. Phan Wannamethee
จากประเทศ – ไทย
เร퀑ิ䁯มดาํรงตาํแหนง่ – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2527
สินสดุการดาํรงตาํแหนง่ – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2529

7. Roderic Yong
จากประเทศ – บรไูน
เร퀑ิ䁯มดาํรงตาํแหนง่ – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2529
สินสดุการดาํรงตาํแหนง่ – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2532

8. Rusli Noor
จากประเทศ – อนิโดนเีซยี
เร퀑ิ䁯มดาํรงตาํแหนง่ – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2532
สินสดุการดาํรงตาํแหนง่ – 1 มกราคม พ.ศ. 2536

9. Dato Ajit Singh
จากประเทศ – มาเลเซยี
เร퀑ิ䁯มดาํรงตาํแหนง่ – 1 มกราคม พ.ศ. 2536
สินสดุการดาํรงตาํแหนง่ – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2540

10. Rodolfo C. Severino Jr.
จากประเทศ – ฟลิปิปนิส์
เร퀑ิ䁯มดาํรงตาํแหนง่ – 1 มกราคม พ.ศ. 2541
สินสดุการดาํรงตาํแหนง่ – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2545

11. Ong Keng Yong
จากประเทศ – สงิคโปร์
เร퀑ิ䁯มดาํรงตาํแหนง่ – 1 มกราคม พ.ศ. 2546
สินสดุการดาํรงตาํแหนง่ – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550

12. Surin Pitsuwan
จากประเทศ – ไทย
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เร퀑ิ䁯มดาํรงตาํแหนง่ – 1 มกราคม พ.ศ. 2551
สินสดุการดาํรงตาํแหนง่ – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555

13. Le Luong Minh
จากประเทศ – เวยีดนาม
เร퀑ิ䁯มดาํรงตาํแหนง่ – 1 มกราคม พ.ศ. 2556
สินสดุการดาํรงตาํแหนง่ – 31 ธนัวาคม พ.ศ.2560
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The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration) 
Adopted by the Foreign Ministers at the 1st ASEAN Ministerial Meeting 

in Bangkok, Thailand on 8 August 1967 
 
The Presidium Minister for Political Affairs/ Minister for Foreign Affairs of Indonesia, the Deputy Prime Minister 
of Malaysia, the Secretary of Foreign Affairs of the Philippines, the Minister for Foreign Affairs of Singapore and 
the Minister of Foreign Affairs of Thailand: 
MINDFUL of the existence of mutual interests and common problems among countries of South-East Asia 
and convinced of the need to strengthen further the existing bonds of regional solidarity and cooperation; 
DESIRING to establish a firm foundation for common action to promote regional cooperation in South-East 
Asia in the spirit of equality and partnership and thereby contribute towards peace, progress and prosperity in 
the region; 
CONSCIOUS that in an increasingly interdependent world, the cherished ideals of peace, freedom, social 
justice and economic well-being are best attained by fostering good understanding, good neighbourliness and 
meaningful cooperation among the countries of the region already bound together by ties of history and 
culture; 
CONSIDERING that the countries of South~East Asia share a primary responsibility for strengthening the 
economic and social stability of the region and ensuring their peaceful and progressive national development, 
and that they are determined to ensure their stability and security from external interference in any form or 
manifestation in order to preserve their national identities in accordance with the ideals and aspirations of 
their peoples; 
AFFIRMING that all foreign bases are temporary and remain only with the expressed concurrence of the 
countries concerned and are not intended to be used directly or indirectly to subvert the national 
independence and freedom of States in the area or prejudice the orderly processes of their national 
development; 
 
DO HEREBY DECLARE: 
FIRST, the establishment of an Association for Regional Cooperation among the countries of South-East Asia 
to be known as the Association of South-East Asian Nations (ASEAN). 
SECOND, that the aims and purposes of the Association shall be: 

1. To accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region 
through joint endeavours in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the 
foundation for a prosperous and peaceful community of South-East Asian Nations; 
2. To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in 
the relationship among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations 
Charter; 
3. To promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest in the 
economic, social, cultural, technical, scientific and administrative fields; 
4. To provide assistance to each other in the form of training and research facilities in the 
educational, professional, technical and administrative spheres; 
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5. To collaborate more effectively for the greater utilization of their agriculture and industries, the 
expansion of their trade, including the study of the problems of international commodity trade, the 
improvement of their transportation and communications facilities and the raising of the living 
standards of their peoples; 
6. To promote South-East Asian studies; 
7. To maintain close and beneficial cooperation with existing international and regional organizations 
with similar aims and purposes, and explore all avenues for even closer cooperation among 
themselves. 

THIRD, that to carry out these aims and purposes, the following machinery shall be established: 
(a) Annual Meeting of Foreign Ministers, which shall be by rotation and referred to as ASEAN 
Ministerial Meeting. Special Meetings of Foreign Ministers may be convened as required. 
(b) A Standing committee, under the chairmanship of the Foreign Minister of the host country or his 
representative and having as its members the accredited Ambassadors of the other member 
countries, to carry on the work of the Association in between Meetings of Foreign Ministers. 
(c) Ad-Hoc Committees and Permanent Committees of specialists and officials on specific subjects. 
(d) A National Secretariat in each member country to carry out the work of the Association on behalf 
of that country and to service the Annual or Special Meetings of Foreign Ministers, the Standing 
Committee and such other committees as may hereafter be established. 

FOURTH, that the Association is open for participation to all States in the South-East Asian Region subscribing 
to the aforementioned aims, principles and purposes. 
FIFTH, that the Association represents the collective will of the nations of South-East Asia to bind themselves 
together in friendship and cooperation and, through joint efforts and sacrifices, secure for their peoples and 
for posterity the blessings of peace, freedom and prosperity. 
 
DONE in Bangkok on the Eighth Day of August in the Year One Thousand Nine Hundred and Sixty-Seven. 

For the Republic of Indonesia: ADAM MALIK, Presidium Minister for Political Minister for Foreign 
Affairs  
For Malaysia: TUN ABDUL RAZAK BIN HUSSEIN, Deputy Prime Minister and Minister of Defence and 
Minister of National Development 
For the Republic of the Philippines: MARCISO RAMOS, Secretary of Foreign Affairs  
For the Republic of Singapore: S. RAJARATNAM, Minister of Foreign Affairs  
For the Kingdom of Thailand: THANAT KHOMAN, Minister of Foreign Affairs. 
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DECLARATION OF ASEAN CONCORD 
Adopted by the Heads of State/Government at the 1st ASEAN Summit 

in Bali, Indonesia on 24 February 1976 
 
The President of the Republic of Indonesia, the Prime Minister of Malaysia, the President of the 
Republic of the Philippines, the Prime Minister of the Republic of Singapore and the Prime 
Minister of the Kingdom of Thailand:  
REAFFIRM their commitment to the Declarations of Bandung, Bangkok and Kuala Lumpur, and 
the Charter of the United Nations;  
ENDEAVOUR to promote peace, progress, prosperity and the welfare of the peoples of member 
states;  
UNDERTAKE to consolidate the achievements of ASEAN and expand ASEAN cooperation in the 
economic, social, cultural and political fields;  
 
DO HEREBY DECLARE:  
ASEAN cooperation shall take into account, among others, the following objectives and 
principles in the pursuit of political stability:  
1. The stability of each member state and of the ASEAN region is an essential contribution to 
international peace and security. Each member state resolves to eliminate threats posed by 
subversion to its stability, thus strengthening national and ASEAN resilience.  
2. Member states, individually and collectively, shall take active steps for the early  
establishment of the Zone of Peace, Freedom and Neutrality.  
3. The elimination of poverty, hunger, disease and illiteracy is a primary concern of member 
states. They shall therefore intensify cooperation in economic and social development, with 
particular emphasis on the promotion of social justice and on the improvement of the living 
standards of their peoples. 
4. Natural disasters and other major calamities can retard the pace of development of member 
states. They shall extend, within their capabilities, assistance for relief of member states in 
distress.  
5. Member states shall take cooperative action in their national and regional development 
programmes, utilizing as far as possible the resources available in the ASEAN region to broaden 
the complementarity of their respective economies.  
6. Member states, in the spirit of ASEAN solidarity, shall rely exclusively on peaceful processes 
in the settlement of intra-regional differences.  
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7. Member states shall strive, individually and collectively, to create conditions conducive to 
the promotion of peaceful cooperation among the nations of Southeast Asia on the basis of 
mutual respect and mutual benefit. 
8. Member states shall vigorously develop an awareness of regional identity and exert all efforts 
to create a strong ASEAN community, respected by all and respecting all nations on the basis of 
mutually advantageous relationships, and in accordance with the principles of self-
determination, sovereign equality and noninterference in the internal affairs of nations 
 
AND DO HEREBY ADOPT 
The following programme of action as a framework for ASEAN cooperation. 
 

A. POLITICAL 
1. Meeting of the Heads of Government of the member states as and when necessary.  
2. Signing of the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia.  
3. Settlement of intra-regional disputes by peaceful means as soon as possible.  
4. Immediate consideration of initial steps towards recognition of and respect for the Zone of 
Peace, Freedom and Neutrality wherever possible.  
5. Improvement of ASEAN machinery to strengthen political cooperation.  
6. Study on how to develop judicial cooperation including the possibility of an ASEAN 
Extradition Treaty. 
7. Strengthening of political solidarity by promoting the harmonization of views, coordinating 
position and, where possible and desirable, taking common actions. 
 

B. ECONOMIC 
1. Cooperation on Basic Commodities, particularly Food and Energy  

i) Member states shall assist each other by according priority to the supply of the 
individual country's needs in critical circumstances, and priority to the acquisition of 
exports from member states, in respect of basic commodities, particularly food and 
energy.  
ii) Member states shall also intensify cooperation in the production of basic commodities 
particularly food and energy in the individual member states of the region.  

2. Industrial Cooperation  
i) Member states shall cooperate to establish large scale ASEAN industrial plants 
particularly to meet regional requirements of essential commodities.  
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ii) Priority shall be given to projects which utilize the available materials in the member 
states, contribute to the increase of food production, increase foreign exchange earnings 
or save foreign exchange and create employment. 

3. Cooperation in Trade  
i) Member states shall cooperate in the fields of trade in order to promote development 
and growth of new production and trade and to improve the trade structures of 
individual states and among countries of ASEAN conducive to further development and 
to safeguard and increase their foreign exchange earnings and reserves. 
ii) Member states shall progress towards the establishment of preferential trading 
arrangements as a long term objective on a basis deemed to be at any particular time 
appropriate through rounds of negotiations subject to the unanimous agreement of 
member states.  
iii) The expansion of trade among member states shall be facilitated through 
cooperation on basic commodities, particularly in food and energy and through 
cooperation in ASEAN industrial projects.  
iv) Member states shall accelerate joint efforts to improve access to markets outside 
ASEAN for their raw material and finished products by seeking the elimination of all 
trade barriers in those markets, developing new usage for these products and in 
adopting common approaches and actions in dealing with regional groupings and 
individual economic powers.  
v) Such efforts shall also lead to cooperation in the field of technology and production 
methods in order to increase the production and to improve the quality of export 
products, as well as to develop new export products with a view to diversifying exports. 

4. Joint Approach to International Commodity Problems and Other World Economic Problems  
i) The principle of ASEAN cooperation on trade shall also be reflected on a priority basis 
in joint approaches to international commodity problems and other world economic 
problems such as the reform of international trading system, the reform on international 
monetary system and transfer of real resources, in the United Nations and other 
relevant multilateral fora, with a view to contributing to the establishment of the New 
International Economic Order. 
ii) Member states shall give priority to the stabilisation and increase of export earnings of 
those commodities produced and exported by them through commodity agreements 
including bufferstock schemes and other means. 

5. Machinery for Economic Cooperation  
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   Ministerial meetings on economic matters shall be held regularly or as deemed necessary in 
order to:  

i) formulate recommendations for the consideration of Governments of member states 
for the strengthening of ASEAN economic cooperation;  
ii) review the coordination and implementation of agreed ASEAN programmes and 
projects on economic cooperation;  
iii) exchange views and consult on national development plans and policies as a step 
towards harmonizing regional development; and  
iv) perform such other relevant functions as agreed upon by the member Governments. 

 
C. SOCIAL 

1. Cooperation in the field of social development, with emphasis on the well being of the low-
income group and of the rural population, through the expansion of opportunities for 
productive employment with fair remuneration.  
2. Support for the active involvement of all sectors and levels of the ASEAN communities, 
particularly the women and youth, in development efforts.  
3. Intensification and expansion of existing cooperation in meeting the problems of population 
growth in the ASEAN region, and where possible, formulation of new strategies in collaboration 
with appropriate international agencies.  
4. Intensification of cooperation among member states as well as with the relevant international 
bodies in the prevention and eradication of the abuse of narcotics and the illegal trafficking of 
drugs. 

 
D. CULTURAL AND INFORMATION 

1. Introduction of the study of ASEAN, its member states and their national languages as part of 
the curricula of schools and other institutions of learning in the member states.  
2. Support of ASEAN scholars, writers, artists and mass media representatives to enable them to 
play an active role in fostering a sense of regional identity and fellowship.  
3. Promotion of Southeast Asian studies through closer collaboration among national institutes. 
 

E. SECURITY 
Continuation of cooperation on a non-ASEAN basis between the member states in security 
matters in accordance with their mutual needs and interests. 
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F. IMPROVEMENT OF ASEAN MACHINERY 
1. Signing of the Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat.  
2. Regular review of the ASEAN organizational structure with a view to improving its 
effectiveness. 
3. Study of the desirability of a new constitutional framework for ASEAN. 
 
DONE, at Denpasar, Bali, this Twenty-Fourth Day of February in the year One Thousand Nine 
Hundred and Seventy-Six.  

For the Republic of Indonesia: SOEHARTO, President  
For Malaysia: DR HUSEIN ONN, Prime Minister  
For the Republic of the Philippines: FERDINAND E. MARCOS, President  
For the Republic of Singapore: LEE KUAN YEW, Prime Minister  
For the Kingdom of Thailand: KUKRIT PRAMOJ, Prime Minister 
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DECLARATION OF ASEAN CONCORD II (BALI CONCORD II) 

 

The Sultan of Brunei Darussalam, the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, the President of the 

Republic of Indonesia, the Prime Minister of the Lao People’s Democratic Republic, the Prime Minister of 

Malaysia, the Prime Minister of the Union of Myanmar, the President of the Republic of the Philippines, 

the Prime Minister of the Republic of Singapore, the Prime Minister of the Kingdom of Thailand and the 

Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam;   

RECALLING the Declaration of ASEAN Concord adopted in this historic place of Bali, Indonesia in 1976, the 

Leaders of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) expressed satisfaction with the overall 

progress made in the region; 

NOTING in particular the expansion of ASEAN to ten countries in Southeast Asia, the deepening of 

regional economic integration and the impending accession to the Treaty of Amity and Cooperation (TAC) 

by States outside Southeast Asia; 

CONSCIOUS of the need to further consolidate and enhance the achievements of ASEAN as a dynamic, 

resilient, and cohesive regional association for the well being of its member states and people as well as 

the need to further strengthen the Association’s guidelines in achieving a more  coherent and clearer 

path for cooperation between and among them; 

REAFFIRMING their commitment to the principles enshrined in the ASEAN Declaration (Bangkok, 1967), the 

Declaration on Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (Kuala Lumpur, 1971), the Treaty of Amity and 

Cooperation in Southeast Asia (Bali, 1976), the Declaration of ASEAN Concord (Bali, 1976), and the Treaty 

on the Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone (Bangkok, 1995); 

COGNIZANT that the future of ASEAN cooperation is guided by the ASEAN Vision 2020, the Hanoi Plan of 

Action (1999-2004), and its succeeding Plans of Action, the Initiative for ASEAN Integration (IAI), and the 

Roadmap for the Integration of ASEAN (RIA);  

CONFIRMING further that ASEAN Member Countries share primary responsibility for strengthening the 

economic and social stability in the region and ensuring their peaceful and progressive national 

development, and that they are determined to ensure their stability and security from external 

interference in any form or manner in order to preserve their national interest in accordance with the 

ideals and aspirations of their peoples; 

REAFFIRMING the fundamental importance of adhering to the principle of non-interference and 

consensus in ASEAN cooperation; 

REITERATING that the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) is an effective code of 

conduct for relations among governments and peoples; 
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RECOGNIZING that sustainable economic development requires a secure political environment based on 

a strong foundation of mutual interests generated by economic cooperation and political solidarity; 

COGNIZANT of the interdependence of the ASEAN economies and the need for ASEAN member 

countries to adopt “Prosper Thy Neighbour” policies in order to ensure the long-term vibrancy and 

prosperity of the ASEAN region;  

REITERATING the importance of rules-based multilateral trading system that is equitable and that 

contributes towards the pursuit of development; 

REAFFIRMING that ASEAN is a concert of Southeast Asian nations, bonded together in partnership in 

dynamic development and in a community of caring societies, committed to upholding cultural diversity 

and social harmony; 

DO HEREBY DECLARE THAT: 

1. An ASEAN Community shall be established comprising three pillars, namely political and security 

cooperation, economic cooperation, and socio-cultural cooperation that are closely intertwined and 

mutually reinforcing for the purpose of ensuring durable peace, stability and shared prosperity in the 

region; 

2. ASEAN shall continue its efforts to ensure closer and mutually beneficial integration among its member 

states and among their peoples, and to promote regional peace and stability, security, development and 

prosperity with a view to realizing an ASEAN Community that is open, dynamic and resilient; 

3. ASEAN shall respond to the new dynamics within the respective ASEAN Member Countries and shall 

urgently and effectively address the challenge of translating ASEAN cultural diversities and different 

economic levels into equitable development opportunity and prosperity, in an environment of solidarity, 

regional resilience and harmony; 

4. ASEAN shall nurture common values, such as habit of consultation to discuss political issues and the 

willingness to share information on matters of common concern, such as environmental degradation, 

maritime security cooperation, the enhancement of defense cooperation among ASEAN countries, 

develop a set of socio-political values and principles, and resolve to settle long-standing disputes through 

peaceful means; 

5.  The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) is the key code of conduct governing 

relations between states and a diplomatic instrument for the promotion of peace and stability in the 

region; 

6. The ASEAN Regional Forum (ARF) shall remain the primary forum in enhancing political and security 

cooperation in the Asia Pacific region, as well as the pivot in building peace and stability in the region. 

ASEAN shall enhance its role in further advancing the stages of cooperation within the ARF to ensure the 

security of the Asia Pacific region; 
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7.  ASEAN is committed to deepening and broadening its internal economic integration and linkages with 

the world economy to realize an ASEAN Economic Community through a bold, pragmatic and unified 

strategy; 

8. ASEAN shall further build on the momentum already gained in the ASEAN+3 process so as to further 

draw synergies through broader and deeper cooperation in various areas; 

9. ASEAN shall build upon opportunities for mutually beneficial regional integration arising from its existing 

initiatives and those with partners, through enhanced trade and investment links as well as through IAI 

process and the RIA; 

10. ASEAN shall continue to foster a community of caring societies and promote a common regional 

identity; 

DO HEREBY ADOPT: 

The framework to achieve a dynamic, cohesive, resilient and integrated ASEAN Community: 

 

A.  ASEAN SECURITY COMMUNITY (ASC) 

1. The ASEAN Security Community is envisaged to bring ASEAN’s political and security cooperation to a 

higher plane to ensure that countries in the region live at peace with one another and with the world at 

large in a just, democratic and harmonious environment. The ASEAN Security Community members shall 

rely exclusively on peaceful processes in the settlement of intra-regional differences and regard their 

security as fundamentally linked to one another and bound by geographic location, common vision and 

objectives.  

2. The ASEAN Security Community, recognizing the sovereign right of the member countries to pursue 

their individual foreign policies and defense arrangements and taking into account the strong 

interconnections among political, economic and social realities, subscribes to the principle of 

comprehensive security as having broad political, economic, social and cultural aspects in consonance 

with the ASEAN Vision 2020 rather than to a defense pact, military alliance or a joint foreign policy.  

3. ASEAN shall continue to promote regional solidarity and cooperation. Member Countries shall exercise 

their rights to lead their national existence free from outside interference in their internal affairs. 

4. The ASEAN Security Community shall abide by the UN Charter and other principles of international law 

and uphold ASEAN’s principles of non-interference, consensus-based decision-making, national and 

regional resilience, respect for national sovereignty, the renunciation of the threat or the use of force, and 

peaceful settlement of differences and disputes. 

5. Maritime issues and concerns are transboundary in nature, and therefore shall be addressed regionally 

in holistic, integrated and comprehensive manner. Maritime cooperation between and among ASEAN 

member countries shall contribute to the evolution of the ASEAN Security Community. 
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6. Existing ASEAN political instruments such as the Declaration on ZOPFAN, the TAC, and the SEANWFZ 

Treaty shall continue to play a pivotal role in the area of confidence building measures, preventive 

diplomacy and the approaches to conflict resolution. 

7. The High Council of the TAC shall be the important component in the ASEAN Security Community 

since it reflects ASEAN’s commitment to resolve all differences, disputes and conflicts peacefully. 

8. The ASEAN Security Community shall contribute to further promoting peace and security in the wider 

Asia Pacific region and reflect ASEAN’s determination to move forward at a pace comfortable to all. In this 

regard, the ARF shall remain the main forum for regional security dialogue, with ASEAN as the primary 

driving force. 

9. The ASEAN Security Community is open and outward looking in respect of actively engaging ASEAN’s 

friends and Dialogue Partners to promote peace and stability in the region, and shall build on the ARF to 

facilitate consultation and cooperation between ASEAN and its friends and Partners on regional security 

matters. 

10. The ASEAN Security Community shall fully utilize the existing institutions and mechanisms within 

ASEAN with a view to strengthening national and regional capacities to counter terrorism, drug trafficking, 

trafficking in persons and other transnational crimes; and shall work to ensure that the Southeast Asian 

Region remains free of all weapons of mass destruction. It shall enable ASEAN to demonstrate a greater 

capacity and responsibility of being the primary driving force of the ARF. 

11. The ASEAN Security Community shall explore enhanced cooperation with the United Nations as well 

as other international and regional bodies for the maintenance of international peace and security. 

12. ASEAN shall explore innovative ways to increase its security and establish modalities for the ASEAN 

Security Community, which include, inter alia, the following elements: norms-setting, conflict prevention, 

approaches to conflict resolution, and post-conflict peace building. 

 

B. ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 

1. The ASEAN Economic Community is the realisation of the end-goal of economic integration as outlined 

in the ASEAN Vision 2020, to create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN economic region 

in which there is a free flow of goods, services, investment and a freer flow of capital, equitable economic 

development and reduced poverty and socio-economic disparities in year 2020. 

2. The ASEAN Economic Community is based on a convergence of interests among ASEAN members to 

deepen and broaden economic integration efforts through existing and new initiatives with clear timelines. 

3. The ASEAN Economic Community shall establish ASEAN as a single market and production base, turning 

the diversity that characterises the region into opportunities for business complementation making the 

ASEAN a more dynamic and stronger segment of the global supply chain. ASEAN’s strategy shall consist of 
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the integration of ASEAN and enhancing ASEAN’s economic competitiveness. In moving towards the 

ASEAN Economic Community, ASEAN shall, inter alia, institute new mechanisms and measures to 

strengthen the implementation of its existing economic initiatives including the ASEAN Free Trade Area 

(AFTA), ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) and ASEAN Investment Area (AIA); accelerate 

regional integration in the priority sectors; facilitate movement of business persons, skilled labour and 

talents; and strengthen the institutional mechanisms of ASEAN, including the improvement of the existing 

ASEAN Dispute Settlement Mechanism to ensure expeditious and legally binding resolution of any 

economic disputes. As a first step towards the realization of the ASEAN Economic Community, ASEAN 

shall implement the recommendations of the High Level Task Force on ASEAN Economic Integration 

as annexed. 

4. The ASEAN Economic Community shall ensure that deepening and broadening integration of ASEAN 

shall be accompanied by technical and development cooperation in order to address the development 

divide and accelerate the economic integration of Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam through IAI 

and RIA so that the benefits of ASEAN integration are shared and enable all ASEAN Member Countries to 

move forward in a unified manner. 

5. The realization of a fully integrated economic community requires implementation of both 

liberalization and cooperation measures.  There is a need to enhance cooperation and integration 

activities in other areas. These will involve, among others, human resources development and capacity 

building; recognition of educational qualifications; closer consultation on macroeconomic and financial 

policies; trade financing measures; enhanced infrastructure and communications connectivity; 

development of electronic transactions through e-ASEAN; integrating industries across the region to 

promote regional sourcing; and enhancing private sector involvement. 

 

C. ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY (ASCC) 

1.  The ASEAN Socio-cultural Community, in consonance with the goal set by ASEAN Vision 2020, 

envisages a Southeast Asia bonded together in partnership as a community of caring societies. 

2.  In line with the programme of action set by the 1976 Declaration of ASEAN Concord, the Community 

shall foster cooperation in social development aimed at raising the standard of living of disadvantaged 

groups and the rural population, and shall seek the active involvement of all sectors of society, in 

particular women, youth, and local communities. 

3.  ASEAN shall ensure that its work force shall be prepared for, and benefit from, economic integration 

by investing more resources for basic and higher education, training, science and technology 

development, job creation, and social protection. The development and enhancement of human 

resources is a key strategy for employment generation, alleviating poverty and socio-economic disparities, 
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and ensuring economic growth with equity. ASEAN shall continue existing efforts to promote regional 

mobility and mutual recognition of professional credentials, talents, and skills development. 

4. ASEAN shall further intensify cooperation in the area of public health, including in the prevention and 

control of infectious diseases, such as HIV/AIDS and SARS, and support joint regional actions to increase 

access to affordable medicines. The security of the Community is enhanced when poverty and diseases 

are held in check, and the peoples of ASEAN are assured of adequate health care. 

5. The Community shall nurture talent and promote interaction among ASEAN scholars, writers, artists and 

media practitioners to help preserve and promote ASEAN’s diverse cultural heritage while fostering 

regional identity as well as cultivating people’s awareness of ASEAN. 

6. The Community shall intensify cooperation in addressing problems associated with population growth, 

unemployment, environmental degradation and transboundary pollution as well as disaster management 

in the region to enable individual members to fully realize their development potentials and to enhance 

the mutual ASEAN spirit. 

We hereby pledge to our peoples our resolve and commitment to bring the ASEAN Community into 

reality and, for this purpose, task the concerned Ministers to implement this Declaration. 
 
DONE in Bali, Indonesia, on the Seventh Day of October in the Year Two Thousand and Three. 

For Brunei Darussalam: HAJl HASSANAL BOLKIAH, Sultan of Brunei Darussalam 
For the Kingdom of Cambodia: SAMDECH HUN SEN, Prime Minister 
For the Republic of Indonesia: MEGAWATI SOEKARNOPUTRI, President 
For the Lao People's Democratic Republic: BOUNNHANG VORACHITH, Prime Minister 
For Malaysia: DR MAHATHIR BIN MOHAMAD, Prime Minister 
For the Union of Myanmar: GENERAL KHIN NYUNT, Prime Minister 
For the Republic of the Philippines: GLORIA MACAPAGAL-ARROYO, President 
For the Republic of Singapore: GOH CHOK TONG, Prime Minister 
For the Kingdom of Thailand: THAKSIN SHINAWATRA, Prime Minister 
For the Socialist Republic of Viet Nam: PHAN VAN KHAI, Prime Minister 
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ANNEX TO THE 2003 DECLARATION OF ASEAN CONCORD II: 
RECOMMENDATIONS OF THE HIGH-LEVEL TASK FORCE ON 

ASEAN ECONOMIC INTEGRATION 
 

INTRODUCTION 
1. The realization of a fully integrated economic community requires implementation of both 
liberalization and cooperation measures. The Task Force while focusing its recommendations relating to 
liberalization and facilitation measures in the area of trade in good, services and investment, 
acknowledges on the need to enhance cooperation and integration activities in other areas. These will 
involve among others, human resource development and capacity building; recognition of educational 
qualifications; closer consultations on macroeconomic and financial policies; trade financing measures; 
enhanced infrastructure and communications connectivity; development of electronic transactions 
through e-ASEAN; integrating industries across the region to promote regional sourcing; and enhancing 
private sector involvement. 
  
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 
2. As a step towards the realization of ASEAN Economic Community for trade in goods, services and 
investment, the HLTF took into account the experience of other Regional Trading Arrangements (RTAs), 
ASEAN’s own experience, the development perspective in ASEAN and also the views contained in the 
following documents: 
(i) ASEAN Vision 2020, the Hanoi Plan of Action (HPA), and RIA; 
(ii) ASEAN Competitiveness Study; 
(iii) ASEAN Economic Community: Concept Paper by ISEAS; and 
(iv) ASEAN ISIS: Towards an ASEAN Economic Community. 
 
3. The HLTF is of the view that the elements of the AEC in the area of goods, services and investment 
have been elaborated in ASEAN Vision 2020, HPA and RIA, and recommends that the AEC should be: 
(i) The end-goal of economic integration as outlined in the ASEAN Vision 2020; 
(ii) Characterized as a single market and production base, with free flow of goods, services, investment 
and skilled labour, and freer flow of capital by 2020; and 
(iii) Approached on a progressive basis with clear timelines by strengthening existing initiatives and building 
new initiatives to enhance economic integration. 
 
RECOMMENDATIONS 
4. Recognizing that not all ASEAN member countries can meet the recommended deadlines, the HLTF 
recommends that flexibility be allowed in its implementation to enable those member countries that are 
ready to proceed first. 

27



I. CURRENT ECONOMIC COOPERATION INITIATIVES 
5. The HLTF recommends that cooperation under the current economic initiatives be further 
strengthened in the following areas: 
A. Trade in Goods 
(i) By end-2004, finalize the improvement to the CEPT Scheme Rules of Origin  
(ROO) by: 

• Making it more transparent, predictable and standardized and taking into  
account the best practices of other RTAsincluding the WTO ROO; and 
• Adopting substantial transformation as alternative criteria for conferring origin status. 

(ii) Ensure transparency on Non-Tariff Measures (NTMs) and eliminate those  
that are barriers to trade: 

• Establish ASEAN Database of NTMs by mid-2004; 
• Set clear criteria to identify measures that are classified as barriers to trade by mid-2005; 
• Set a clear and definitive work programme for the removal of the barriers by 2005; and 
• Adopt the WTO agreements on Technical Barriers to Trade; Sanitary and Phyto-Sanitary and 
Import LicensingProcedures and develop implementation guidelines appropriate for ASEAN by 
end-2004. 

Customs 
(i) Ensure full implementation of the Green Lane system for CEPT products at entry points of all Member 
Countries by 2004; 
(ii) Adopt WTO agreement on Customs Valuation and develop implementation guidelines appropriate for 
ASEAN by end-2004; 
(iii) Adopt service commitment (client charter) by ASEAN customs authorities; and 
(iv) Adopt the Single Window approach including the electronic processing of trade documents at national 
and regional level. 
Standards 
(i) Accelerate the completion and implementation of the Mutual Recognition Arrangements (MRAs) for the 
five identified priority sectors (electrical and electronic equipment, cosmetics, pharmaceuticals, 
telecommunications equipment and prepared foodstuff) within 2004/2005; and other sectors with 
significant potential for trade; 
(ii) Set specific targets for the harmonization of standards and technical regulations to trade focusing on 
sectors with significant trade value and those with potential for trade in the future; and 
(iii) Develop ASEAN technical regulations, where possible, for national applications. 
B. Trade in Services 
(i) Set clear targets and schedules of services liberalization for each sector and each round towards 
achieving free flow of trade in services; and AEM to provide specific mandate in every round of services 
negotiations. The end date to achieve free flow of trade in services earlier than 2020; 
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(ii) Accelerate services liberalization in specific sectors earlier than end-date by countries which are ready, 
through the application of the ASEAN-X formula; 
(iii) Complete MRAs for qualifications in major professional services by 2008 to facilitate free movement of 
professional/skilled labor/talents in ASEAN; 
(iv) Promote the use of ASEAN professional services through the establishment of a “Professional 
Exchange” by 2008; 
(v) Recognise the AEM as the coordinator for services liberalization across all sectors; and 
(vi) Each country to be represented by senior officials who are authorized to negotiate on behalf of the 
government. 
C. Investment 
(i) Speed up the opening of sectors currently in the sensitive list to TEL, using the ASEAN-X formula, 
beginning 2004; 
(ii) Encourage and promote companies to relocate within ASEAN and where appropriate, special incentives 
should be given; 
(iii) Institute a mechanism to monitor the specific activities and timelines undertaken by each country vis-
à-vis their submitted planned actions/activities on annual basis; 
(iv) Establish a network of ASEAN free trade zones (FTZs) so that companies could structure their 
manufacturing processes across different ASEAN countries to take advantage of their comparative 
strengths; and in the process increase intraASEAN trade and investment. Special marketing efforts should 
be undertaken for ASEAN-based companies; and 
(v) Undertake more effective joint ASEAN facilitation and promotion measures and develop new sources 
of inward FDI, particularly from potential countries such as China, India and ROK. 
D. Intellectual Property Rights (IPRs) 
6. ASEAN IPR cooperation beyond trademarks and patents by including cooperation in copyrights 
information exchange and enforcement by 2004. 
E. Capital Mobility 
7. To facilitate trade and investment flows, expedite the implementation of the Roadmap for Integration 
of ASEAN in Finance. 
 

II. NEW INITIATIVES AND MEASURES 
Priority Integration Sectors 
8. The Special Informal AEM agreed to accelerate 11 priority sectors for integration to be coordinated by 
the following countries. 
(i) Indonesia: Wood-Based Products and Automotives; 
(ii) Malaysia: Rubber-Based Products; Textiles and Apparels; 
(iii) Myanmar: Agro-Based Products and Fisheries; 
(iv) Philippines: Electronics; 
(v) Singapore: e-ASEAN and Healthcare; and 
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(vi) Thailand: Air Travel and Tourism 
 
9. The approach recommended for the integration of these priority sectors be premised on: 
(i) Combine the economic strengths of ASEAN Member Countries for regional advantage; 
(ii) Facilitate and promote intra-ASEAN investments; 
(iii) Improve the condition to attract and retain manufacturing and other economic activities within the 
region; 
(iv) Promote out-sourcing programme within ASEAN; and 
(v) Promote the development of “Made in ASEAN” products and services. 
 
10. Roadmap should be developed for each of the priority sectors and be implemented with the active 
involvement of the private sector, beginning 2004. 
 
11. Possible measures proposed for the goods sector: 
(i) Zero internal tariffs; 
(ii) Immediate removal of barriers to trade; 
(ii) Faster customs clearance and simplified customs procedures; and 
(iii) Accelerated development of MRAs and harmonization of products standards and technical regulations. 
 
12. Integration of services sectors be implemented through: 
(i) Accelerated liberalization of these priority sectors by 2010; 
(ii) Accelerated development of MRAs; and 
(iii) Promote joint ventures and cooperation, including in third country markets. 
 
13. Facilitate mobility of business people and tourists through: 
(i) Visa exemption for intra-ASEAN travel by ASEAN nationals by 2005 
(ii) Harmonizing the procedures for issuing visas to international travelers in ASEAN by 2004; and 
(iii) Developing ASEAN agreement to facilitate movement of business persons and skilled labour and 
talents by 2005. 
 

III. INSTITUTIONAL STRENGTHENING 
14. To streamline the decision-making process and ensure effective implementation of all ASEAN 
economic initiatives, the following measures are recommended: 
(i) Re-affirm the AEM as the coordinator of all ASEAN economic integration and cooperation issues; 
(ii) Issues of policy in nature to be resolved by AEM/AFTA Council/AIA Council; 
(iii) Technical/operational issues to be resolved by SEOM and the various committees/working groups; 
(iv) Decision-making process by economic bodies to be made by consensus, and where there is no 
consensus, ASEAN to consider other options with the objective of expediting the decision-making process. 
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(v) By end-2004, establish an effective system to ensure proper implementation of all economic 
agreements and expeditious resolution of any disputes. The new system should provide for advisory, 
consultative, and adjudicatory mechanisms as follows: 
Establish a legal unit within the ASEAN Secretariat; (Advisory - the legal unit  
will provide legal advice on trade disputes) 

• Establish the ASEAN Consultation to Solve Trade and Investment Issues (ACT); (Consultative - 
the ACT is the ASEAN equivalent of the EU SOLVIT mechanism to provide quick resolution to 
operational problems) 
• Establish the ASEAN Compliance Body (ACB); and (Adjudication - modeled after the WTO Textile 
Monitoring Body and make use of peer pressure) 
• Enhanced ASEAN DSM to make it more practical. (Adjudication – amend the ASEAN DSM to 
ensure expeditious and legally binding decision in resolving trade disputes) The proposed 
concept, elements and flow chart of the new system appear as ANNEX 1 

(vi) Enhance the capability of the ASEAN Secretariat to conduct research and analytical studies related to 
trade, investment and finance. 
 

IV. OUTREACH 
15. To promote better appreciation and understanding of ASEAN economic issues among 
business/investor community and public sector agencies, the HLTF recommends the following: 
(i) Conduct out-reach programmes annually at both national and regional level; and 
(ii) Consult regularly with private sector representatives at national and regional level to address issues of 
concern/interest relating to the implementation of ASEAN economic initiatives. 
 

V. DEVELOPMENT AND TECHNICAL COOPERATION 
16. The recommendations to address the development divide and accelerate economic integration of 
CLMV: 
(i) Expand the coverage of the AISP products; and 
(ii) Implement IAI projects through mobilization of resources from within ASEAN. 
 

CONCLUSION 
17. The HLTF recommends that a review be made after one year of its implementation and the Secretary 
General of ASEAN to submit an annual progress report of its implementation to the AEM. 
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ANNEX 1 
MECHANISM OF THE DISPUTE SETTLEMENT SYSTEM 

 
Advisory Mechanism 

ASEAN Consultation to Solve Trade and Investment Issues (ACT) 
(i) The ACT is adapted from the EU SOLVIT mechanism. It is a network of government agencies (one from 
each country) to allow the private sector to cut through red tape and achieve speedy resolution of 
operational problems encountered, thus helping to create a pro-business environment in ASEAN. 
(ii) Private individuals and businesses faced with operational problems related to countries’ ASEAN 
commitments, either at home or in other ASEAN countries, can highlight these problems to the ACT in 
their country (Host ACT). For problems encountered within the home country, the Host ACT will direct 
the problem to the appropriate government agencies, and ensure that a proposed solution is sent to the 
individuals/businesses within 30 calendar days. 
(iii) For problems encountered in other ASEAN countries, the Host ACT will forward the problem to the 
other countries’ ACT (Lead ACT). The Lead ACT will be responsible for directing the problem to the 
appropriate government agencies in its country, and ensuring that a proposed solution is sent to the 
individuals/businesses via the Host ACT within 30 calendar days. Tominimise delays, communication 
between Host and Lead ACTs should be via electronic means, for instance an online database accessible 
to all member countries. 
(iv) If the proposed solution does not resolve the problem highlighted, the private individuals/businesses 
can request that their government raise this issue to the other dispute settlement mechanisms described 
below. 
 

ASEAN Legal Unit 
(i) The ASEAN Legal Unit will be staffed by qualified lawyers specialising in trade laws employed by the 
ASEAN Secretariat. The unit will offer legal interpretation/ advice on potential trade dispute issues upon 
request from countries. The advice is purely advisory and non-binding in nature. 
(ii) The ASEAN Legal Unit would play a useful role in screening out issues that are operational/technical in 
nature which could be resolved through bilateral consultations, rather than being surfaced to the ASEAN 
Compliance Monitoring Body or the Enhanced ASEAN Dispute Settlement Mechanism. The ASEAN Legal 
Unit will also be responsible for providing legal advice and secretariat support to the ASEAN Compliance 
Monitoring Body and enhanced ASEAN Dispute Settlement Mechanism. 
 
Consultative Mechanism 

ASEAN Compliance Monitoring Body (ACMB) 
(i) The ACMB is modelled after the Textile Monitoring Body of the WTO, and makes use of peer 
adjudication, which is less legalistic and offers a speedier channel, to help countries resolve their 
disputes. 
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(ii) In cases of non-compliance by one or more ASEAN Member Country/Countries in any ASEAN economic 
integration agreement, ACMB members from countries not involved in the dispute will upon request, 
review and issue findings on the case within a stipulated timeframe. The case findings of the ACB are not 
legally-binding. However, any opinion pointing to non-compliance should lead to the offending ASEAN 
Member Country/Countries to seriously consider measures to rectify the non-compliance. Moreover the 
ACMB’s findings would be tabled as inputs to the DSM should the case be raised to the DSM. 
(iii) Subject to agreement by both Parties, Member Countries who do not wish to avail of the ACMB after 
going through the ACT can go directly to the ASEAN DSM panel. 
(iv) AEM had earlier directed SEOM to work out a Terms of Reference for this monitoring body. 
 

Conciliation and mediation processes 
(i) Upon mutual voluntary agreement, member countries can at any time, engage in conciliation and 
mediation procedures to resolve their dispute before it is surfaced for adjudication at the enhanced 
ASEAN Dispute Settlement Mechanism. 
(ii) Proceedings under these conciliation and mediation procedures, including respective positions taken 
by parties to the dispute during the proceedings, shall be confidential. 
(iii) The ASEAN Secretary General may, acting in an ex officio capacity, offer good offices, conciliation and 
mediation procedures. 
 
Enforcement Mechanism 

Enhanced ASEAN Dispute Settlement Mechanism (DSM) 
(i) To ensure that binding decisions can be made based solely on legal considerations, changes should be 
made to the procedures of the existing ASEAN DSM to depoliticise the entire process. 
 
(ii) The enhanced ASEAN DSM would be modeled after the WTO DSM, which have already established a 
proven track record in resolving trade disputes. It would include the following key features: (i) having 
panels of three independent professionals from countries not involved in the disputes (including non-
ASEAN countries) to rule on the disputes and administer the appellate process. To ensure de-politicisation 
of the processes, ASEAN should replace the AEM with an appellate body comprising of well-qualified, 
independent and experienced professionals as the appeal body for the panels’ decisions, and adopt the 
existing WTO DSM panel selection procedures, including the listing of qualified individuals who can serve 
as panelists and members of the appellate body (maintained by the WTO Secretariat); (ii) strict and 
detailed procedures and timeline governing each stage of the dispute settlement process (adopted from 
the WTO DSM procedure) to ensure speedy progress towards a fair outcome, and (iii) effective 
mechanisms, including the possibility of imposing sanctions on non-compliant countries, to ensure full 
implementation of the DSM rulings. 
 
(See below for flowchart) 
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CHARTER OF THE 

ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS   
 

 
PREAMBLE 

 

WE, THE PEOPLES of the Member States of the Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN), as represented by the Heads of 
State or Government of Brunei Darussalam, the Kingdom of 
Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People’s Democratic 
Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the 
Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the 
Socialist Republic of Viet Nam: 
 
 
NOTING with satisfaction the significant achievements and expansion 
of ASEAN since its establishment in Bangkok through the promulgation 
of The ASEAN Declaration; 
 
 
RECALLING the decisions to establish an ASEAN Charter in the 
Vientiane Action Programme, the Kuala Lumpur Declaration on the 
Establishment of the ASEAN Charter and the Cebu Declaration on the 
Blueprint of the ASEAN Charter; 
 
MINDFUL of the existence of mutual interests and interdependence 
among the peoples and Member States of ASEAN which are bound by 
geography, common objectives and shared destiny;  
 
 
 
 

 

กฎบัตรสมาคมแหง 
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

อารัมภบท 
 
เรา บรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกของสมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (อาเซียน) โดยมีประมุขรัฐหรือหัวหนารัฐบาลของบรูไนดารุสซาลาม 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว มาเลเซีย สหภาพพมา สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักร
ไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เปนผูแทน 
 
 
รับทราบดวยความพึงพอใจในความสําเร็จอยางสูงและการขยายตัวของอาเซียน
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 ซึ่งคุกคามอธิปไตย บูรณ 
        ภาพแหงดินแดน หรือเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐ 
        สมาชิกอาเซียน 
   (ฏ) การเคารพในวัฒนธรรม ภาษาและศาสนาที่แตกตางของประชาชน   
        อาเซียน โดยเนน    คุณคารวมกันของประชาชนอาเซียนดวยจิต 
        วิญญาณของเอกภาพในความหลากหลาย 
    (ฐ) ความเปนศูนยรวมของอาเซียนในความสัมพันธภายนอกทาง   
         การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยคงไวซึ่งความมีสวน  
         รวมอยางแข็งขัน การมองไปภายนอก การไม    ปดกั้นและการไม  
         เลือกปฏิบัติ และ 
     (ฆ) การยึดมั่นในกฎการคาพหุภาคีและระบอบของอาเซียนซึ่งมีกฎเปน      
          พื้นฐาน สําหรับการปฏิบัติตามขอผูกพันทางเศรษฐกิจอยางมี  
          ประสิทธิภาพ และการลดอยางคอยเปนคอยไป เพื่อไปสูการขจัด 
           อุปสรรคทั้งปวงตอการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ในระบบ 
           เศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนโดยตลาด 
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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 
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3. In the case of a serious breach of the Charter or non-
compliance, the matter shall be referred to Article 20. 
 
 

ARTICLE 6 
ADMISSION OF NEW MEMBERS 

 
1. The procedure for application and admission to ASEAN shall 
be prescribed by the ASEAN Coordinating Council. 
 
2. Admission  shall be based  on the following criteria: 

 
(a)  location in the recognised geographical region of 

Southeast Asia; 
 

(b) recognition by all ASEAN Member States; 
 

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

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

 
3. Admission shall be decided by consensus by the ASEAN 
Summit, upon the recommendation of the ASEAN Coordinating 
Council. 
 
4. An applicant State shall be admitted to ASEAN upon signing an 
Instrument of Accession to the Charter. 

 
 

 
 

 
 

3. ในกรณีการละเมิดกฎบัตรอยางรายแรง หรือการไมปฏบิัติตาม ใหการ
ดําเนินการตามขอ 20  

 
ขอ 6  

การรับสมาชิกใหม 

1. กระบวนการในการสมัครและการรับสมาชิกของอาเซียนใหกําหนดโดยคณะ

มนตรีประสานงานอาเซียน 

2. การรับสมาชิกใหเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี้ 

 (ก) 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  
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2. Each ASEAN Community Council shall have under its purview 
the relevant ASEAN Sectoral Ministerial Bodies. 
 
3. Each Member State shall designate its national representation 
for each ASEAN Community Council meeting. 
 
4. In order to realise the objectives of each of the three pillars of 
the ASEAN Community, each ASEAN Community Council shall: 
 

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

 
(b) coordinate the work of the different sectors under its 

purview, and on issues which cut across the other 
Community Councils; and 

 
(c) submit reports and recommendations to the ASEAN 

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

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

 
 

 
2. ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะมีองคกรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขาที่

เกี่ยวของในขอบขายการดําเนินงานของตน 

3. ใหรัฐสมาชิกแตละรัฐแตงตั้งผูแทนของรัฐตนสําหรับการประชุมคณะมนตรี
ประชาคมอาเซียนแตละคณะ 

4. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแตละเสาหลักของเสาหลักทั้งสามของประชาคม
อาเซียน ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะ 

 (ก)ทําใหแนใจวามีการอนุวัติการขอตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่
เกี่ยวของ 

 (ข)  ประสานการปฏิบัติงานของสาขาตางๆ 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 
 
 

76



 26 

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

ดําเนินกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวของกับอาเซียน การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะตองไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะมนตรปีระสานงานอาเซียน โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

ผูแทนถาวร 
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ARTICLE 34 
WORKING LANGUAGE OF ASEAN 

 
The working language of ASEAN shall be English. 
 

CHAPTER XI 
IDENTITY AND SYMBOLS 

 
 

ARTICLE 35 
ASEAN IDENTITY 

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

ARTICLE 36 
ASEAN MOTTO 

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

ARTICLE 37 
ASEAN FLAG 

 
The ASEAN flag shall be as shown in Annex 3. 
 
 

 

 

 

ขอ 34     

ภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียน 

ภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ 

หมวด 11 

อัตลักษณและสัญลักษณ 

ขอ 35  

อัตลักษณของอาเซียน 

อาเซียนตองสงเสริมอัตลักษณรวมกันของตนและความรูสึกเปนสวนหนึ่งในหมู

ประชาชนของตน เพื่อใหบรรลุชะตา เปาหมาย และคุณคารวมกันของอาเซียน 

 

ขอ 36  

คําขวัญของอาเซียน 

คําขวัญของอาเซียน คือ “วิสัยทัศนเดียว อัตลักษณเดียว ประชาคมเดียว” 

 

ขอ 37  

ธงอาเซียน 

ใหธงอาเซียนเปนไปตามที่แสดงไวในภาคผนวก 3 
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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 

 

 

 

 

 

85



 35 

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  

สินทรัพยของอาเซียน 

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

 
 

 

สําหรับประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
ลายมือชื่อ 

ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดนิ วัดเดาละห 
สมเด็จพระราชาธิบดีแหงบรูไนดารุสซาลาม 

 

 

สําหรับราชอาณาจักรกัมพชูา 
ลายมือชื่อ 

สมเด็จอคัรมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน 
นายกรัฐมนตรี 

 

 

สําหรับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ลายมือชื่อ 
ดร. ซูซโิล บมับงั ยูโดโยโน 

ประธานาธบิด ี 
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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 
 
 
 
 

98



 48 

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

สหพันธมูลนิธิโรคหัวใจแหงอาเซียน 
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 

 
 

103



 53 

 

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 

 

 

104



ASEAN COMMUNITY
VISION 2025

105



ASEAN Community Vision 2025

13

ASEAN COMMUNITY VISION 2025 

1. We, the Heads of State/Government representing the peoples of the Member 
States of the Association of Southeast Asian Nations (hereinafter referred to 
as ASEAN), gather here today at the 27th ASEAN Summit in Kuala Lumpur, 
Malaysia, to celebrate the formal establishment of the ASEAN Community 2015 
and to chart the ASEAN Community Vision 2025.

2. We recall the ASEAN vision of an integrated, peaceful and stable community 
with shared prosperity built upon the aspirations of and commitment to the 
Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, the ASEAN Vision 2020, 
the Declaration of ASEAN Concord II, the ASEAN Charter, the Roadmap for an 
ASEAN Community (2009-2015) and the Bali Declaration on ASEAN Community 
in a Global Community of Nations.

3. We are pleased that the positive progress made since 2009 in implementing 
the Roadmap for an ASEAN Community comprising the ASEAN Political-
Security Community, ASEAN Economic Community and ASEAN Socio-Cultural 
Community Blueprints, as well as the Initiative for ASEAN Integration (IAI) 
Strategic Framework and the IAI Work Plan II (2009-2015) and the Master Plan 
on ASEAN Connectivity has led us to another important milestone in ASEAN 
development, namely, the formal establishment of the ASEAN Community 2015.

4. We resolve to consolidate our Community, building upon and deepening the 
integration process to realise a rules-based, people-oriented, people-centred 
ASEAN Community, where our peoples enjoy human rights and fundamental 

our sense of togetherness and common identity, guided by the purposes and 
principles of the ASEAN Charter.

5. We envision a peaceful, stable and resilient Community with enhanced capacity 
to respond effectively to challenges, and ASEAN as an outward-looking region 
within a global community of nations, while maintaining ASEAN centrality. 
We also envision vibrant, sustainable and highly integrated economies, 
enhanced ASEAN Connectivity as well as strengthened efforts in narrowing 
the development gap, including through the IAI. We further envision ASEAN 
empowered with capabilities, to seize opportunities and address challenges in 
the coming decade.

6. We underline the complementarity of the United Nations 2030 Agenda for 
Sustainable Development with ASEAN community building efforts to uplift the 
standards of living of our peoples.
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ASEAN Political-Security Community

7. Our ASEAN Political-Security Community by 2025 shall be a united, inclusive 
and resilient community. Our peoples shall live in a safe, harmonious and 
secure environment, embrace the values of tolerance and moderation as well 
as uphold ASEAN fundamental principles, shared values and norms. ASEAN 
shall remain cohesive, responsive and relevant in addressing challenges to 
regional peace and security as well as play a central role in shaping the evolving 
regional architecture, while deepening our engagement with external parties 
and contributing collectively to global peace, security and stability.

8. We, therefore, undertake to realise:

8.1. A rules-based community that fully adheres to ASEAN fundamental 
principles, shared values and norms as well as principles of international 
law governing the peaceful conduct of relations among states;

8.2. An inclusive and responsive community that ensures our peoples 
enjoy human rights and fundamental freedoms as well as thrive in a 
just, democratic, harmonious and gender-sensitive environment in 
accordance with the principles of democracy, good governance and the 
rule of law;

8.3. A community that embraces tolerance and moderation, fully respects 
the different religions, cultures and languages of our peoples, upholds 
common values in the spirit of unity in diversity as well as addresses the 
threat of violent extremism in all its forms and manifestations;

8.4. A community that adopts a comprehensive approach to security which 
enhances our capacity to address effectively and in a timely manner 
existing and emerging challenges, including non-traditional security 
issues, particularly transnational crimes and transboundary challenges; 

8.5. A region that resolves differences and disputes by peaceful means, 
including refraining from the threat or use of force and adopting peaceful 

resolution initiatives; 

8.6. A region that remains free of nuclear weapons and other weapons of 
mass destruction, as well as contributes to global efforts on disarmament, 
non-proliferation and peaceful uses of nuclear energy; 

8.7. A community that enhances maritime security and maritime cooperation 
for peace and stability in the region and beyond, through ASEAN and 
ASEAN-led mechanisms and adopts internationally-accepted maritime 
conventions and principles;

107



ASEAN Community Vision 2025

15

8.8. A community that strengthens our unity, cohesiveness and ASEAN 
centrality as well as remains the primary driving force in shaping the 
evolving regional architecture that is built upon ASEAN-led mechanisms; 
and

8.9. A community, in the interest of developing friendly and mutually 

strengthens engagement with other external parties, reaches out to 
potential partners, as well as responds collectively and constructively to 
global developments and issues of common concern.

ASEAN Economic Community

9. Our ASEAN Economic Community by 2025 shall be highly integrated and 
cohesive; competitive, innovative and dynamic; with enhanced connectivity 
and sectoral cooperation; and a more resilient, inclusive, and people-oriented, 
people-centred community, integrated with the global economy.

10. We, therefore, undertake to achieve:

10.1. A highly integrated and cohesive regional economy that supports sustained 
high economic growth by increasing trade, investment, and job creation; 
improving regional capacity to respond to global challenges and mega 
trends; advancing a single market agenda through enhanced commitments 
in trade in goods, and through an effective resolution of non-tariff barriers; 
deeper integration in trade in services; and a more seamless movement of 
investment, skilled labour, business persons, and capital;

10.2. A competitive, innovative and dynamic community which fosters robust 
productivity growth including through the creation and practical application 
of knowledge, supportive policies towards innovation, science-based 
approach to green technology and development, and by embracing the 
evolving digital technology; promotion of good governance, transparency 
and responsive regulations; effective dispute resolution; and a view 
towards enhanced participation in global value chains;

10.3. Enhanced connectivity and sectoral cooperation with improvements 
in regional frameworks, including strategic sectoral policies vital to the 
effective operationalisation of the economic community;

10.4. A resilient, inclusive, people-oriented and people-centred community that 
engenders equitable development and inclusive growth; a community 
with enhanced micro, small and medium enterprise development 
policies and cooperation to narrow the development gaps; and a 
community with effective business and stakeholder engagement, sub-
regional development cooperation and projects, and greater economic 
opportunities that support poverty eradication; and
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10.5. A global ASEAN that fosters a more systematic and coherent approach 
towards its external economic relations; a central and foremost facilitator 
and driver of regional economic integration in East Asia; and a united 
ASEAN with an enhanced role and voice in global economic fora in 
addressing international economic issues.

ASEAN Socio-Cultural Community

11. Our ASEAN Socio-Cultural Community by 2025 shall be one that engages and 

12. We, therefore, undertake to realise:

12.1. A committed, participative and socially-responsible community through 

upheld by the principles of good governance;

12.2. An inclusive community that promotes high quality of life, equitable 
access to opportunities for all and promotes and protects human rights 
of women, children, youth, the elderly/older persons, persons with 
disabilities, migrant workers, and vulnerable and marginalised groups;

12.3. A sustainable community that promotes social development and 
environmental protection through effective mechanisms to meet the 
current and future needs of our peoples;

12.4. A resilient community with enhanced capacity and capability to adapt and 
respond to social and economic vulnerabilities, disasters, climate change 
as well as emerging threats and challenges; and

12.5. A dynamic and harmonious community that is aware and proud of its 
identity, culture, and heritage with the strengthened ability to innovate and 
proactively contribute to the global community.

Moving Forward

13. In order to achieve our ASEAN Community Vision 2025, we shall realise a 
community with enhanced institutional capacity through improved ASEAN work 

of ASEAN Organs and Bodies, including a strengthened ASEAN Secretariat. 
We shall also realise a community with increased ASEAN institutional presence 
at the national, regional and international levels.

14. We, therefore, task the ASEAN Community Councils to fully and effectively 
implement the commitment contained in the ASEAN 2025: Forging Ahead 
Together and to submit their reports to the ASEAN Summit, in accordance with 
the established procedure. 
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15. We pledge to our peoples our resolve to realise a rules-based, people-oriented, 
people-centred ASEAN of “One Vision, One Identity, One Community”.

* * *
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