Agreement on the Establishment of the ASEAN Co-ordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management
(ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ)
พันธกรณี
(ข้อและสาระสาคัญ)
Article 1 Terms and Definitions
For the purposes of this Agreement:
“ Assisting Entity” means a State, international
organisation, and any other entity or person that offers
and/or renders assistance to a Receiving Party or a
Requesting Party in the event of a disaster emergency;
“Conference of the Parties” means the Conference
of Parties established under Article 2 1 of ASEAN
Agreement on Disaster Management and Emergency
Response (AADMER);
“ Competent Authorities” means one or more
entities designated and authorised by each Party to act
on its behalf in the implementation of AADMER and this
Agreement;
“ Disaster” means a serious disruption of the
functioning of a community or a society causing
widespread human, material, economic or
environmental losses,
“ Disaster emergency” means a situation where a
Party declares that it is unable to cope with a disaster;
“ Disaster management” means the range of
activities, prior to, during and after the disasters,
designed to maintain control over disasters and to
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ข้อบทที่ ๑ บทนิยาม
ข้อบทที่ ๑ นี้ได้กาหนดบท
เพื่อความมุ่งประสงค์ของความตกลงนี้:
นิยมต่างๆไว้เพื่อขยาย
"องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือ" หมายความว่า ความบทบัญญัติต่างๆที่
รัฐองค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานอื่นๆ ปรากฏในความตกลงนี้
หรือบุคคลอื่นใดที่ให้บริการและ/หรือให้ ค วาม ไม่ได้ก่อให้เกิดพันธกรณี
ช่วยเหลือแก่ภาคีทรี่ ับหรือภาคีที่ร้องขอในกรณีที่ ใดๆแก่รัฐสมาชิกอาเซียน
เกิดเหตุฉุกเฉิน
"การประชุมของภาคี" หมายความว่า การ
ประชุ ม ของภาคี ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามข้ อ ๒๑ ของ
อาเซียน ว่าด้วยความตกลงว่าด้วยการจัดการภัย
พิบัติและการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน (AADMER)
"หน่ ว ยงานที่ มี อ านาจ" หมายความว่ า
หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานหรือมากกว่านั้น ซึ่ง รับ
มอบหมายและได้รับมอบอานาจโดยภาคีแต่ละ
ฝ่ า ย เ พื่ อ ท า ห น้ า ที่ ใ นนา ม ข อ งต นใ น ก า ร
ดาเนินงานของ AADMER และความตกลงนี้
"ภั ย พิ บั ติ " หมายความว่ า การหยุ ด ชะงั ก
อย่างร้ายแรงต่อการทางานของชุมชนหรือสังคม
ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งด้านมนุษย์ ด้านวัสดุ
ด้านเศรษฐกิจ หรือสิ่งแวดล้อม
"เหตุฉุกเฉิน" หมายความว่า สถานการณ์ที่
ภาคีประกาศว่าไม่สามารถรับมือกับภัยพิบัติได้
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provide a framework for helping at-risk persons and/or
communities to avoid minimise or recover from the
impact of the disasters,
“ Expert” means any person other than the staff
members of the AHA Centre appointed to carry out
specific tasks for the AHA Centre or on its behalf and its
expense for a specific period of time;
“ Hazard” means a potentially damaging physical
event, phenomenon and/or human activity, which may
cause the loss of life or injury, property damage, social
and economic disruption or environmentally gradation;
“National Focal Point” means an entity designated
and authorised by each Party to receive and transmit
information pursuant to the provisions of this
Agreement. To facilitate the functioning of the AHA
Centre, it is preferred that the National Focal Points
should be the ASEAN Committee on Disaster
Management (ACDM)
“ Receiving Party” means a Party that accepts
assistance offered by an Assisting Entity or Entities in
the event of a disaster emergency; and
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"การจั ด การภั ยพิ บัติ " หมายความว่ า ช่ ว ง
ของกิจกรรมก่อน ระหว่าง และหลังภัยพิบัติ ถูก
กาหนดมาเพื่อควบคุมการเกิดภัยพิบัติและเพื่อให้
เป็นกรอบการดาเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ที่มี
ความเสี่ยงและ/หรือชุมชนเพื่อหลีกเลี่ยงการลด
หรือฟื้นตัวจากภัยพิบัติ
"ผู้ เ ชี่ ย วชาญ" หมายความว่ า บุ ค คลอื่ น ที่
ไม่ใช่พนักงานของศูนย์ AHA ที่ได้รับมอบหมายให้
ทาหน้าที่เฉพาะเจาะจงสาหรับศูนย์ AHA หรือใน
นาม และค่ า ใช้ จ่ า ย ของศู น ย์ AHA ในช่ ว ง
ระยะเวลาหนึ่ง
"อั น ตราย" หมายความว่ า เหตุ ก ารณ์ทาง
กา ย ภ า พที่ อ า จ เ ป็ นอั น ต ร า ย แ ก่ ร่ า ง ก า ย
ปรากฏการณ์ และ/หรือกิจกรรมของมนุษย์ซึ่ง
อาจทาให้เกิดการสูญเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ
ความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น การหยุ ด ชะงั ก ทาง
สังคมและเศรษฐกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงด้าน
สิ่งแวดล้อม
"ผู้ ป ระสานงานหลั ก " หมายความว่ า นิ ติ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายและได้รับมอบอ านาจ
โดยรั ฐภาคีแ ต่ละฝ่า ยเพื่ อ รับ และส่งข้อมูลตาม
ความตกลงของความตกลงนี้ เพื่ออานวยความ
สะดวกในการดาเนินงานของศูนย์ AHA ทั้งนี้ใ ห้
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“ Requesting Party” means a Party that requests
from another Party or Parties assistance in the event of
a disaster emergency.

Article 2 Establishment of the ASEAN Coordinating Centre For Humanitarian Assistance
1. In accordance with Article 20.1 of the AADMER
the Parties here by establish the ASEAN Co-ordinating
Centre for Humanitarian Assistance on disaster
management (hereinafter referred to as the “AHA
Centre”).
2. The AHA Centre shall have its seat in Jakarta,
lndonesia, (hereinafter referred to as the “Host
Country”).
Article 3 Purposes of the AHA Centre
1. The purpose of the AHA Centre is to facilitate cooperation and co-ordination among the Parties,and with
relevant United Nations and international organisations,
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คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติ
(ACDM) เป็นผู้ประสานงานหลัก
"รั ฐ ภาคี ผู้ รั บ " หมายความว่ า รั ฐ ภาคี ที่
ยอมรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ที่ เ สนอโดยหน่ ว ยงาน
สนับสนุน หรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือใน
กรณีที่เหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น และ
"รัฐภาคีผู้ร้องขอ" หมายความว่า รัฐภาคีที่
ร้องขอจากภาคีอื่นหรือภาคีที่ให้ความช่วยเหลือ
ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ข้ อ บทที่ ๒ การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงาน
อาเซียนเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
๑. ตามข้อ ๒๐.๑ ของความตกลง AADMER
รัฐภาคีได้รับการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียน
ด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับการ
จัดการภัยพิบัติ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ศูนย์ AHA")
๒. ศู น ย์ AHA จะมี อ ยู่ ใ นกรุ ง จาการ์ ต า,
(ต่อไปจะเรียกว่า "ประเทศเจ้าบ้าน")

ข้ อ บทที่ ๒ อธิ บ ายถึ งการ
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงาน
อ า เ ซี ย น เ พื่ อ ใ ห้ ค ว า ม
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
เพี ย งเท่ า นั้ น ซึ่ ง อยู่ ที่ ก รุ ง
จาการ์ตา กรณีดังกล่าวจึง
ไ ม่ มี กฎ ห ม า ย ที่ จ ะต้ อ ง
ดาเนินการแก้ไข

ข้อบทที่ ๓ วัตถุประสงค์ของศูนย์ AHA
๑. วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องศู น ย์ AHA คื อ การ
อานวยความสะดวกในการประสานงาน และการ
ประสานงานระหว่ า ง รั ฐ ภาคี กั บ องค์ ก าร

ข้อบทที่ ๓ เป็นบทบรรยาย
วัตถุประสงค์ของศูนย์ AHA
จึงไม่มีกรณีที่ประเทศไทย
ต้องแก้ไขกฎหมาย
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in promoting regional collaboration in disaster
management and emergency response.
2. The AHA Centre shall work on the basis that the
Requesting Party will act first to manage and respond
to disasters within its territory. In the event that the
Requesting Party requires assistance to cope with such
a situation in addition to a direct request to any
Assisting Entity, it may seek assistance from the AHA
Centre to facilitate such request.

Article 4 Functions of AHA Centre
In accordance with AADMER the AHA Centres shall
perform the following functions:
(i) receive and consolidate data as analysed by and
recommendations on risk level from the National Focal
Points;
(ii) on the basis of such information, disseminate to
each Party, through its National Focal Point, the
analysed data and risk level arising from the identified
hazards;
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สหประชาชาติ แ ละองค์ ก ารระหว่ างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความร่วมมื อ ในระดั บ
ภูมิภาคในการจัดการภัยพิบัติและการรับมือกับ
เหตุฉุกเฉิน
๒. ศูนย์ AHA จะทางานภายใต้หลักการที่วา่
รัฐภาคีผู้ร้องขอจะดาเนินการในการจัดการและ
รั บ มื อ งต่ อ ภั ย พิ บั ติ ภ ายในอาณาเขตของตน
เสี ย ก่ อ น ในกรณี ที่ ภ าคี ผู้ ร้อ งขอต้ อ งการความ
ช่ ว ยเหลื อ ในการรั บ มื อ กั บ ส ถานกา ร ณ์ ที่
นอกเหนือจากนั้น ให้ทาการร้องขอโดยตรงไปยัง
หน่ ว ยงานสนุ น เพื่ อ ให้ ห น่ อ ยงานดั ง กล่ า วขอ
ความช่วยเหลือจากศูนย์ AHA เพื่ออานวยความ
สะดวกในการร้องขอดังกล่าว
ข้อบทที่ ๔ หน้าที่ของศูนย์ AHA
ต า ม ค วา ม ต กล ง AADMER ศู นย์ AHA
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้:
(i) รั บ และรวบรวมข้ อ มู ล ตามที่ ไ ด้ มี ก าร
วิเคราะห์และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระดับความ
เสี่ยงจากผู้ประสานงานหลัก
(ii) เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และ
ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอันตรายต่อรัฐภาคี
แห่งหนึ่งโดยผ่านผู้ประสานงานหลัก

หมายเหตุ

ข้อบทที่ ๔ เป็นบทบัญญัติ
ที่ ก าหนดหน้ า ที่ ข องศู น ย์
AHA ซึ่ งไ ม่ ไ ด้ ก่ อ ให้ เ กิ ด
พั น ธกรณี ที่ ป ระเทศไทย
จะต้ อ งแก้ ไ ขกฎหมายแต่
อย่างใด
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(iii) where appropriate, conduct analysis on possible
regional-level implications;
( iv) receive information regarding available
resources for the regional standby arrangements for
disaster relief and emergency response;
( v) facilitate the establishment maintenance and
periodical review of regional standby arrangements for
disaster relief and emergency response;
( vi) facilitate periodic review of regional standard
operating procedures;
( vii) receive data on earmarked assets and
capacities, which may be available for the regional
standby arrangements for disaster relief and emergency
response, as communicated by each Party, and their
updates;
( viii) consolidate, update and disseminate data the
on such earmarked assets and capacities, and
communicate with the Parties for their utilisation;
( ix) receive information on measures taken by the
Parties to mobilise equipment, facilities, materials,
human and financial resources required to respond to
disasters;
(x) facilitate joint emergency response;
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(iii) ดาเนินการวิเคราะห์ตามความเหมาะสม
ในระดับภูมิภาค
(iv) รั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่
สาหรับการเตรียมการในภูมิภาคเพื่อเตรียมพร้อม
สาหรับการบรรเทาภัยพิบัติและการรับมือต่อเหตุ
ฉุกเฉิน
(v) อานวยความสะดวกในการบารุงรักษา
สถานประกอบการและการทบทวนเป็นระยะ ๆ
เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเตรียมพร้อ มใน
ภูมิภาคสาหรับการบรรเทาภัยพิบัติ
(vi) อ านวยความสะดวกในการทบทวน
ขั้นตอนการดาเนินงานมาตรฐานระดับภูมิภาค
(vii) ได้ รั บข้ อ มูลเกี่ย วกั บสิน ทรัพย์และขีด
ความสามารถที่กาหนดไว้ซึ่งอาจพร้อมสาหรั บ
การเตรียมพร้อมในการเตรียมพร้อมในภูมิภาค
ส าหรั บ การบรรเทาทุ ก ข์ และการรับ มือ ฉุ กเฉิน
ตามที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จากภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยและการ
ปรับปรุงของตน
(viii) รวบรวม ปรับปรุง และเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพย์สิน ขีดความสามารถที่กาหนดไว้
ดั ง กล่ า ว และการสื่ อ สารกั บ คู่ ภ าคี ใ นการใช้
ประโยชน์ดังกล่าว
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( xi) where appropriate, facilitate the processing of
exemptions and facilities in respect of the provision of
assistance;
( xii) where possible appropriate, and facilitate the
processing of transit of personnel, equipment, facilities
and materials in respect of the provisions of assistance;
(xiii) facilitate activities for technical co-operation;
( xiv) facilitate activities for scientific and technical
research;
( xv) receive from each Party, information on
designated National Focal Points and Competent
Authorities and any subsequent changes in their
designations;
( xvi) regularly and provide expeditiously to the
Parties and, as necessary, to relevant international
organisations, information referred to in paragraph ( xv)
above and;
( xvii) carry out any other task assigned by the
Conference of the Parties (COP).
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(ix) รับข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการที่ รัฐภาคีจะ
ระดมอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกทรัพยากร
บุคคล และทรัพยากรทางการเงินที่จาเป็นในการ
รับมือกับภัยพิบัติ
(x) อ านวยความสะดวกในการรั บ มื อ เหตุ
ฉุกเฉินร่วมกัน;
(xi) อานวยความสะดวกในการประมวลผล
ที่ จ ะได้ รั บ การยกเว้ น และการอ านวยความ
สะดวกในแง่ของการให้ความช่วยเหลือ;
(xii) อานวยความสะดวกในการดาเนินการ
ขนส่งบุคลากร อุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก
และวัสดุในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติของความ
ช่วยเหลือเท่าที่จะเป็นไปได้
(xiii) อานวยความสะดวกกิ จกรรมส าหรั บ
ความร่วมมือทางเทคนิค
(xiv) อานวยความสะดวกกิจกรรมสาหรับ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางเทคนิค
(xv) รับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ที่เกิดขึ้นในภายหลังเกี่ยวกับผู้ประสานงานหลัก
จากรัฐภาคี และหน่วยงานที่มีอานาจ
(xvi) ให้ ข้ อ มู ล ที่ ก ล่ า วถึ ง ในวรรค (xv)
ข้างต้นเป็นประจา และโดยไม่ชักช้าให้แก่รัฐภาคี
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Article 5 Structure of AHA Centre
The AHA Centre shall be composed of:
(i) a Governing Board;
(ii) an Executive Director;
(iii) Heads of Division and staff of such Division, as
shall be necessary to perform the functions of the AHA
Centre.
Article 6 Governing Board
1. The Governing Board is here by established to
assume overall responsibility and be accountable for
the operations of the AHA Centre.
2. The Governing Board shall comprise National
Focal Points of the Parties and a representative of the
ASEAN Secretariat and ex-officio member.
3. The positions of the Chair and the Vice Chair of
the Governing Board shall be respectively assumed by
the Chair and Vice Chair of the ACDM.
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และตามความจาเป็นแก่องค์กรระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องและ;
(xvii) ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ใดที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
จากที่ประชุมสมัชชาภาคี (COP)
ข้อบทที่ ๕ โครงสร้างศูนย์ AHA
ศูนย์ AHA ประกอบด้วย:
(i) คณะกรรมการบริหาร
(ii) กรรมการบริหาร
(iii) หั ว หน้ า กองและพนั ก งานของกอง
ดังกล่าวเท่าที่จาเป็นเพื่อทาหน้าที่ของศูนย์ AHA

หมายเหตุ

ข้ อ บ ท ที่ ๕ อ ธิ บ า ย ถึ ง
โครงสร้างศูนย์ AHA โดยไม่
ก่อให้เกิดพันธกรณีใ ดๆแก่
รัฐสมาชิก

ข้อบทที่ ๖ คณะกรรมการบริหาร
ข้ อ บ ท ที่ ๖ นี้ เ พี ย ง แ ต่
๑. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบ อ ธิ บ า ย ถึ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง
ในการดาเนินงานของศูนย์ AHA
ผู้บริหารภายในศูนย์ AHA
๒. คณะกรรมการบริหารจะประกอบด้วย
ฝ่ายประสานงานระดับชาติของประเทศภาคีและ
ตั ว แทนของส านั ก เลขาธิ ก ารอาเซี ย นและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๓. ตาแหน่งประธานและรองประธานคณะ
กรรมการบริหารจะเป็นประธานและรองประธาน
ของ ACDM ตามลาดับ
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4. The position of the Secretary to the Governing
Board shall be assumed by the Executive Director of
AHA Centre.
5. The Governing Board may invite Experts and/or
partners as it deems appropriate to attend the meetings
of the Governing Board.
6. The Secretary-General of ASEAN, in his capacity
as ASEAN Humanitarian Assistance Coordinator, may
attend the meetings of the Governing Board, so as to
bring relevant issues and decisions of the ASEAN
Leaders.
7. The ordinary meetings of the Governing Board
shall be convened at least once a year, and as far as
possible, in conjunction with meetings of the ACDM
and/or the COP.
8. Extraordinary meetings may be convened by the
Chair of the Governing Board at the request of any
member of the Governing Board, provided that such
request is supported by at least three (3) other
members.
9. The Party whose official is a member of the
Governing Board shall defray the expenses of that
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๔ . ต า แ ห น่ ง ข อ ง เ ล ข า นุ ก า ร ค ณ ะ
กรรมการบริหารให้สันนิษฐานโดยผู้อานวยการ
บริหารของศูนย์ AHA
๕ . ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร อ า จ เ ชิ ญ
ผู้เชี่ยวชาญและ/หรือหุ้นส่วนตามที่เห็นสมควร
เพื่อเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
๖. เลขาธิ ก ารอาเซี ย นอาจเข้ า ร่ ว มการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารเพื่อนาประเด็น
ที่เกี่ยวข้องและการตัดสินใจของผู้นาอาเซี ยนเข้า
สู่วาระในฐานะที่ปรึกษาประสานงานด้านความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียน
๗. การประชุ ม สามั ญ ของคณะกรรมการ
บริหารจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและให้
มากที่ สุ ด เท่ า ที่ จะเป็ น ไปได้ ร่ว มกั บ การประชุม
ของ ACDM และ / หรือ COP
๘. การประชุ ม วิ ส ามั ญ อาจจั ด ขึ้ น โดย
ประธานของคณะกรรมการบริหารตามคาร้องขอ
ของสมาชิกสภาปกครองคนใด ๆ โดยมีข้อเสนอ
ดั งกล่ า วได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากสมาชิ ก คนอื่น
อย่างน้อยสามคน
๙. ให้รัฐภาคีซึ่งเจ้าหน้าที่ของตนเป็นสมาชิก
ของคณะกรรมการบริ ห ารเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
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member while performing the Governing Board’s
duties.
10. The decisions of the Governing Board shall be
by consensus. The decision making and other
procedures of the Governing Board shall be governed
by the Rules of Procedure to be drawn up by the
Governing Board.
Article 7 Functions of the Governing Board
1. The functions of the Governing Board shall be as
follows:
(i) under take the overall supervision of operations,
provide policy guidance and give directions to the AHA
Centre;
(ii) approve the organisational structure and staff
requirements of the AHA Centre;
(iii) establish the terms and conditions for the
position of the Executive Director, Heads of Division and
other staff members;
(iv) appoint an Executive Director in with accordance
the terms and conditions for such position as
established;
(v) appoint the Heads of Divisions and staff
members while taking into account the
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ค่าใช้จ่ายของสมาชิกนั้นในขณะปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหาร
๑๐. การตัดสินใจของคณะกรรมการบริหาร
จะต้ อ งมี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ การตั ด สิ น ใจและ
ขั้นตอนอื่น ๆ ของคณะกรรมการบริหารจะอยู่
ภายใต้ ก ฎระเบี ย บที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร
กาหนดขึ้น
ข้อบทที่ ๗ หน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
๑. หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจะเป็น
ดังนี้
(i) ให้คาแนะนาด้านนโยบาย และแจ้งการ
ด าเนิ น งานไปยั งศู นย์ AHA ภายใต้ก ารควบคุม
โดยรวมของการปฏิบัติการ;
(ii) อนุ มั ติ โ ครงสร้ า งองค์ ก รและความ
ต้องการของพนักงานของศูนย์AHA;
(iii) ก าหนดเงื่ อ นไขและข้ อ บั งคั บเกี่ ยวกับ
ตาแหน่งของผู้บริหาร กรรมการหัวหน้าแผนก
และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
(iv) แต่งตั้งกรรมการบริหารตามข้อกาหนด
และเงื่อนไขสาหรับตาแหน่งดังกล่าว
(v) แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานและพนักงาน
โดยคานึงถึงข้อเสนอแนะจากกรรมการบริหาร
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ข้ อ บทที่ ๗ เป็ น กรณี ที่
กาหนดกระบวนการแต่งตั้ง
อานาจหน้าที่ ความรับผิด
และ วาระการดารง
ต า แ ห น่ ง ข อ ง
กรรมการบริหารศูนย์ AHA
จึงไม่มีกรณีที่ประเทศไทย
จะต้ อ งแก้ ไ ขกฎหมายแต่
อย่างใด
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recommendations made by the Executive Director in
accordance with the terms and conditions for such
position as established;
(vi) approve the rules, procedures regulations and
for the operations of the AHA Centre, including the staff
and financial rules and procedures;
(vii) approve the annual work programmes and
operationalisation budget of the AHA Centre and
monitor their implementation;
(viii) oversee the utilisation of funds entrusted to the
AHA Centre and approve the rules and procedures for
the management of such funds, including the
procedures for requesting the mobilisation of the
ASEAN Disaster Management and Emergency Relief
Fund (ADMER Fund) established in accordance with
Article 24 of AADMER;
(ix) approve the disposal of the property and assets
of the AHA Centre in case of dissolution of the AHA
Centre, and on any other matters concerned with the
dissolution,
(x) approve the acceptance of any voluntary
contributions or donations for the purposes of the AHA
Centre;
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ตามข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขส าหรั บ ต าแหน่ ง
ดังกล่าว
(vi) อนุ มั ติ ก ฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ และการ
ดาเนินงานของศูนย์ AHA รวมทั้งเจ้าหน้าที่และ
กฎระเบียบทางการเงินและขั้นตอน
(vii) อนุ มั ติ โ ครงการท างานประจ าปี แ ละ
งบประมาณการดาเนินงาน และตรวจสอบการ
ดาเนินงานของศูนย์ AHA;
(viii) ดู แ ลการใช้ ป ระโยชน์ จากเงิ นที่ได้รับ
มอบหมายให้ศูน ย์ AHA และอนุ มัติหลักเกณฑ์
และวิธีการในการจัดการกองทุนดังกล่าวรวมทั้ง
ขั้นตอนการขอให้จัดตั้ งกองทุน การจัด การเหตุ
ฉุกเฉินจากภัยพิบัติแห่งอาเซียน (ADMER Fund)
ตามมาตรา ๒๔ ของ AADMER;
(ix) อนุ มั ติ ก ารจ าหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น และ
ทรั พ ย์ สิ น ของศู น ย์ AHA ในกรณี ก ารเลิ ก ศู น ย์
AHA และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการละลาย,
(x) อนุ มั ติ ก ารยอมรับ การบริจ าคหรือการ
บริ จ าคโดยสมั ค รใจเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องศูนย์
AHA;
(xi) ก า ห น ด ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร
ด าเนิ น การประชุ ม หรื อ การด าเนิ น การของ
คณะกรรมการบริหาร
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(xi) establish the rules and procedures for the
conduct of the meetings or proceeding of the
Governing Board;
(xii) perform any other functions necessary to
achieve the purpose of the AHA Centre, under Article
3.
2. The Chair of the Governing Board is responsible
for reporting the overall progress and development of
activities of the AHA Centre to the COP on an annual
basis.
Article 8 Executive Director
1. The Executive Director shall be appointed by the
Governing Board in accordance with the terms and
conditions established by it.
2. The Executive Director shall be responsible and
accountable for the management of the AHA Centre
and all other functions that may be directed by the
Governing Board.
3. The Executive Director shall be supported by
Heads of Divisions and staff to carry out his/her
functions and responsibilities effectively and efficiently.
4. The Executive Director shall make
recommendations to the Governing Board for the
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(xii) ท าหน้ า ที่ อื่ น ใดที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของ ศูนย์ AHA ภายใต้บังคับ ข้อ ๓
๒. ประธานคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่
รายงานความคืบ หน้ าโดยรวม และการพัฒนา
กิจกรรมของศูนย์ AHA ไปยัง COP เป็นประจา
ทุกปี

√

ข้อบทที่ ๘ กรรมการบริหาร
๑. กรรมการบริ ห ารจะแต่ ง ตั้ ง โดยคณะ
กรรมการบริหาร ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่
กาหนดไว้
๒. กรรมการบริหารจะต้องรับผิดชอบและ
รับผิดชอบต่อการจัดการศูนย์ AHA และหน้าที่
อื่ น ๆ ทั้ ง หมดที่ อ าจมี ก ารก ากั บ โดยคณะ
กรรมการบริหาร
๓. ผู้ อ านวยการบริ ห ารจะต้ อ งได้ รั บ การ
สนับสนุนจากหัวหน้าหน่วยงานและพนักงานการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของตนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หมายเหตุ
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appointment of the Heads of Divisions and staff
members in accordance with the terms and conditions
established by the Governing Board.
5. The Executive Director shall have a contractual
term of office of three (3) years, which term may be
extended based on the performance of the Executive
Director and the decisions of the Governing Board.
6. The Executive Director shall designate one of the
Heads of Divisions to serve as the Officer-in-Charge
whenever the Executive Directors temporarily absent.
When the office of the Executive Director becomes
vacant, the Governing Board shall appoint an Acting
Executive Director until the assumption of the office by
an Executive Director appointed, as expeditiously as
possible, in accordance with Article 8.1.
7. The Executive Director shall exercise overall
responsibility for effective management of the
operational budget of the AHA Centre. The Executive
Director shall prepare semi-yearly progress reports to
the Governing Board on the financial status of the AHA
Centre.

ไม่แก้กฎหมาย

แก้กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข)
๔. กรรมการบริ ห ารจะต้ อ งเสนอแนะต่ อ
คณะกรรมการบริหารสาหรับการแต่งตั้งหัวหน้า
หน่วยงานและพนักงานตามกับข้อกาหนดและ
เงื่อนไขที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริหาร
๕. กรรมการบริ ห ารมี ว าระการด ารง
ตาแหน่งคราวละสามปี และอาจขยายระยะเวลา
ดั ง กล่ า วอาจขึ้ น อยู่ กั บ ผลงานของผู้ บ ริ ห าร
กรรมการและการตัด สินใจของคณะกรรมการ
บริหาร
๖. กรรมการบริหารจะมอบหมายให้หัวหน้า
แผนกหนึ่งคนปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เมื่อใดก็ตามที่กรรมการบริหารไม่
อยู่ชั่วคราวเมื่อตาแหน่งกรรมการบริหารว่างลง
คณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
รั ก ษาการผู้ อ านวยการบริ ห ารจนกว่ า จะมี ข้ อ
สมมติฐานโดยกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตัง้
ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตามข้อ ๘.๑
๗. กรรมการบริหารต้องรับผิดชอบโดยรวม
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
การดาเนินงานของศูนย์ AHA ผู้บริหารกรรมการ
ต้องจัดทารายงานความคืบหน้าในช่วงครึ่ งปีต่อ
คณะกรรมการบริหารฐานะทางการเงินของศูนย์
AHA

หมายเหตุ
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Article 9 Heads of Division
1. The Heads of Division shall be appointed by the
Governing Board, while
taking into account the recommendations made by
the Executive Director in accordance with the terms and
conditions as established by the Governing Board.
2. The Heads of Division shall be responsible for the
management of their
respective Divisions and all other functions that may
be directed by the
Executive Director and/or the Governing Board.
3. The Heads of Division shall be supported by staff
members to carry out his/her
functions and responsibilities effectively and
efficiently.
4. Each Head of Division shall have a contractual
term of office of three (3) years.
Article 10 Staff Member
1 . The staff members shall be appointed by the
Governing Board, while taking into account the
recommendations made by the Executive Director in

ไม่แก้กฎหมาย
√

√

แก้กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข)
ข้ อบทที่ ๙ หัวหน้ าแผนก
๑. หัวหน้ าแผนกจะได้ รับการแต่งตังจาก
้
คณะกรรมการบริ หารโดยคานึงถึงคาแนะน า
ของกรรมการบริ หารตามข้ อกาหนดและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการบริ หารกาหนดไว้
๒. หัวหน้ าแผนกจะต้ องรับผิดชอบในการ
จัดการฝ่ ายต่างๆและหน้ าที่อื่น ๆ ทังหมดที
้
่อาจ
ถู ก ก ากั บ โดยกรรมการบริ หารและ/หรื อ
คณะกรรมการบริ หาร
๓. หัวหน้ าแผนกงานจะได้ รับการสนับสนุน
จากเจ้ าหน้ าที่เพื่อทาหน้ าที่ของตนหน้ าที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
๔. หัวหน้ าแผนกงานแต่ละคนมีวาระการ
ดารงตาแหน่งคราวละสาม (๓) ปี
ข้อบทที่ ๑๐ พนักงานเจ้าหน้าที่
๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ จะได้รับการแต่ งตั้ ง
จากคณะกรรมการบริ ห ารโดยเข้ า ร่ ว มให้
คาแนะนาแก่กรรมการบริหารตามข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ
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accordance with the terms and conditions as
established by the Governing Board.
2 . The staff members shall perform such tasks in
accordance with the terms and conditions of their
appointments and any other tasks assigned by the
Executive Director and/or the Heads of Divisions and/or
the Governing Board
Article 11 Obligation of the Host Country
1. The Host Country shall provide adequate
premises at its own expense, operational facilities and
such other facilities needed for the operations of the
AHA Centre in accordance with the Host Country
Agreement to be concluded between the AHA Centre
and the Host Country.
2. The Host Country shall grant to the AHA Centre,
Executive Director, Heads of Divisions and staff
members, where appropriate, privileges and immunities
as maybe necessary for the performance of their
functions and responsibilities in accordance with the
Host Country Agreement to be concluded between the
AHA Centre and the Host Country.

ไม่แก้กฎหมาย

√

แก้กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข)
กับข้อกาหนดและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหาร
กาหนดไว้
๒. พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ง าน
ดั ง กล่ า วตามเงื่ อ นไขและเงื่ อ นไขของการนั ด
หมายและงานอื่ น ใดที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
ผู้บริหารผู้อานวยการและ / หรือหัวหน้า แผนก
และ / หรือคณะกรรมการบริหาร
ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของประเทศเจ้า
บ้าน
๑. ประเทศเจ้ า บ้ า นจะจั ด หาสถานที่ ที่
เหมาะสมโดยใช้ค่าใช้จ่ายเองสถานที่ปฏิบัติงาน
และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับ
การดาเนินงานของศู นย์ AHA ตามความตกลง
ประเทศเจ้าบ้านที่จะสรุประหว่างศูนย์ AHA กับ
ประเทศเจ้าบ้าน
๒. ประเทศเจ้าบ้านจะให้ความยินยอมแก่
ศูนย์ AHA ผู้อานวยการฝ่ายหัวหน้าแผนก และ
พนักงานตามความเหมาะสม เอกสิทธิและความ
คุ้มกันตามที่จาเป็นซึ่งจาเป็นสาหรับการปฏิบัติ
หน้าที่และความรับผิดชอบตามความตกลงของ
ประเทศเจ้ า บ้ า นซึ่ ง จะต้ อ งสรุ ป ระหว่ า ง ศู น ย์
AHA และประเทศเจ้าภาพ

หมายเหตุ

ข้อบทที่ ๑๑ กาหนดความ
รั บ ผิ ด ชอบของศู น ย์ AHA
ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศ
ไทยจึ ง ไม่ มี พั น ธกรณี ใ ดที่
จ ะ ต้ อ ง แ ก้ ไ ข ป รั บ ป รุ ง
กฎหมายภายในแต่อย่างใด
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Article 12 Funding Arrangements
1. An AHA Centre Fund (here in after referred to as
the “Fund”) is hereby established to support the
operationalisation budget of AHA Centre. The Parties
shall make annual equal contributions to the Fund,
which shall be remitted in a timely manner, after the
COP has reached agreement by consensus as to the
agreed contribution for any specific year.
2. In addition to the Fund, the AHA Centre will also
be supported by the ADMER Fund established in
accordance with Article 24 of AADMER.
3 . The AHA Centre may, when necessary, mobilise
additional resources from the international donor
community which includes international organisations,
regional financial institutions and partners of ASEAN.
4. The Fund is to be utilised to meet the expenses
necessary to implement the activities required to fulfil
the purposes of the AHA Centre, as approved by the
Governing Board.
5 . All funds shall be administered in accordance
with the rules and procedures for the management of
such funds established under Article 7 . 1 ( viii) of this
Agreement.

ไม่แก้กฎหมาย
√

แก้กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข)
ข้อบทที่ ๑๒ การจัดหาเงินทุน
๑. กองทุนศูนย์ AHA (จากนี้ไปจะเรียกว่า
"กองทุ น ") ได้ รั บ การจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น
งบประมาณการดาเนินการของ ศูนย์ AHA รัฐคู
ภาคีจะตองชาระเงินกองทุนเปนประจาทุกปและ
จะตองชาระใหทันเวลาหลังจากที่ COP บรรลุ
ขอตกลงในการตกลงรวมกันในปใดๆ
๒. นอกเหนือจากกองทุนศูนย์ AHA ยังจะ
ได้รับการสนับสนุนโดย ADMER Fund ซึ่งเป็นที่
ยอมรับตามข้อ ๒๔ ของ AADMER
๓. ศู น ย์ AHA อาจจะระดมทรั พ ยากร
เพิ่ ม เติ ม จากกลุ่ ม ผู้ บ ริ จ าคระหว่ า งประเทศซึ่ ง
รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินใน
ภูมิภาคและคู่ค้าของอาเซียน
๔. กองทุนจะนามาใช้เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็ น ในการด าเนิ น กิ จ กรรมที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องศู น ย์ AHA ตามที่ ไ ด้ รั บ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
๕. กองทุ น ทั้ ง หมดจะได้ รั บ การบริ ห าร
จั ด การให้ เ ป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ และวิ ธี ก ารใน
การจั ด การกองทุ นดังกล่าวซึ่งจัดตั้ งขึ้นตามข้อ
๗.๑ (viii) ของความตกลงนี้

หมายเหตุ
ข้อบทที่ ๑๒ ได้กาหนดการ
บริ ห ารกองทุ น ของศู น ย์
AHA ซึ่ ง ประเทศไทยไม่ มี
พั น ธ ก ร ณี ต้ อ ง แ ก้ ไ ข
กฎหมายแต่อย่างใด
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ไม่แก้กฎหมาย

Article 13
1. The AHA Centre shall have, in the territory of its
Host Country, the legal capacity necessary to do the
following:
(i) to enter in to contracts;
(ii) to acquire and dispose of movable and
immovable properties; and
(iii) to institute and defend itself in legal proceeding
2. In the exercise of these capacities, the AHA Centre
shall be represented by the Executive Director who
shall comply with the relevant financial rules and
procedures approved by the Governing Board.

√

Article 14 Amendment
Amendments to this Agreement, as proposed by
any Party, shall be agreed to by the Parties by
consensus. Such amendment shall enter into force in
accordance with Article 1 6 ( Final Provisions) of this
Agreement.
Article 15 Settlement of Disputes
Any dispute between Parties concerning the
interpretation or application of, or compliance with this

√

√

แก้กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข)
ข้อบทที่ ๑๓ ความสามารถทางกฎหมาย
๑. ศู น ย์ AHA จะมี ค วามสามารถทาง
กฎหมายที่จาเป็นต้องปฏิบัติอยู่ในอาณาเขตของ
ประเทศเจ้าบ้านดังต่อไปนี้:
(i) เพื่อทาสัญญา;
(ii) การได้มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่
เคลื่อนย้ายได้และอสังหาริมทรัพย์ และ
(iii) จั ด ตั้ ง แ ล ะ ป ก ป้ อง ต นเ อ ง ในกา ร
ดาเนินการตามกฎหมาย
๒. ในการดาเนินการความสามารถเหล่านี้
ศูนย์ AHA จะเป็นตัวแทนของกรรมการบริหาร
ซึ่ งจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ท างการเงิ น ที่
เกี่ยวข้องและขั้นตอนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร
ข้ อบทที่ ๑๔ การแก้ ไขความตกลง
การแก้ ไ ขความตกลงนี้ จ ะต้ อ งได้ รั บ การ
ยอมรับโดยภาคีโดยเอกฉันท์ การแก้ไขเพิ่มเติม
ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตาม ข้อ 16 (บทบัญญัติ
สุดท้าย) ของความตกลงนี้

หมายเหตุ
ข้ อ บ ท ที่ ๑ ๓ ก ล่ า ว ถึ ง
ความสามารถทางกฎหมาย
ข อ ง ศู น ย์ AHA ที่ จ ะ ท า
สั ญ ญ า ก า ร ไ ด้ ม า แ ล ะ
จ าหน่ า ยไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น ที่
เ ค ลื่ อ น ย้ า ย ไ ด้ แ ล ะ
อสังหาริมทรัพย์ การจัดตั้ง
และปกป้ อ งตนเอง ซึ่ ง ไม่
เป็ น เหตุ ใ ห้ ป ระเทศไทยมี
พั น ธ ก ร ณี ที่ ต้ อ ง แ ก้ ไ ข
กฎหมายภายใน

ข้ อ บทที่ ๑๔ นี้ เ พี ย งแต่
กาหนดกระบวนการแก้ไข
ความตกลงฉบั บ นี้ เ ท่ า นั้ น
ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด พั น ธกรณี ต่ อ
ประเทศไทยในการแก้ ไ ข
กฎหมาย
ข้อบทที่ ๑๕ การระงับข้อพิพาท
ข้ อ บทที่ ๑๕ ได้ ว างแนว
ข้ อ พิ พ าทระหว่ า งคู่ สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การ ทางการระงับข้อพิพาทของ
ตีความหรือการใช้หรือการปฏิบัติตามความตกลง รัฐภาคีไว้เพียงเท่านั้น

Agreement on the Establishment of the ASEAN Co-ordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management
(ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ)
พันธกรณี
(ข้อและสาระสาคัญ)
Agreement shall be settled amicably by consultation or
negotiation.
Article 16 Final Provision
1. Each Party shall notify the Secretary-General of
ASEAN upon completion of its internal legal procedures
for entry into force of this Agreement. This Agreement
shall enter into force on the date of the deposit of the
tenth instrument of notification of the fulfilment of
such internal legal procedures with the SecretaryGeneral of ASEAN.
2. This Agreement shall be deposited with the
Secretary-General of ASEAN, who shall promptly furnish
a certified copy there of to each Party.

ไม่แก้กฎหมาย

√

แก้กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข)
นี้จะต้องได้รับการปรึกษาอย่างเป็นกันเองหรือ
การเจรจาต่อรอง
ข้อบทที่ ๑๖ บทบัญญัติสุดท้าย
1. ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยจะแจ้ ง ต่ อ เลขาธิ ก าร
อาเซียนหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนทางกฎหมาย
ภายในสาหรับการเริ่มใช้บังคับของความตกลงนี้
ความตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ยื่นเอกสาร
ฉบับที่สิบของการแจ้งให้ทราบถึงการปฏิบัติตาม
กระบวนการทางกฎหมายภายในดั ง กล่ า วต่ อ
เลขาธิการอาเซียน
2. ความตกลงนี้ จ ะมอบให้ กั บ เลขาธิ ก าร
อาเซี ย นซึ่ งจะต้ อ งจั ด เตรี ยมสาเนาที่ ไ ด้รั บการ
รับรองไว้ให้แก่แต่ละภาคีทันที

หมายเหตุ

ข้ อ บ ท ที่ ๑ ๖ เ พี ย ง แ ต่
กาหนดให้มีการแจ้งการเรืม่
บั ง คั บ ใช้ ค วามตกลงนี้ ต่ อ
เลขาธิ ก ารอาเซี ย นเพี ย ง
เท่านั้น ไม่ทาให้ประเทศไท
ยมพันธกรณีที่จะต้องแก้ไข
กฎหมายภายในแต่อย่างใด

