
 

Agreement on the Establishment of the ASEAN Co-ordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management 
(ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ประสานงานเพ่ือการชว่ยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจดัการภัยพิบัติ) 

พันธกรณี 
(ข้อและสาระส าคัญ) 

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย 
รายละเอียด 

(สาระส าคัญของกฎหมาย/เนื้อหาท่ีต้องแก้ไข) 
หมายเหตุ 

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 

√ 

 

ข้อบทที่ ๑ บทนิยาม 

เพื่อความมุ่งประสงค์ของความตกลงนี้: 
"องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือ" หมายความว่า

รัฐองค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานอื่นๆ 
หรือบุคคลอื่นใดที่ให้บริการและ/หรือให้ความ
ช่วยเหลือแก่ภาคีทีร่ับหรือภาคีที่ร้องขอในกรณีที่
เกิดเหตุฉุกเฉิน 

"การประชุมของภาคี" หมายความว่า การ
ประชุมของภาคีที่จัดตั้งขึ้นตามข้อ ๒๑ ของ
อาเซียน ว่าด้วยความตกลงว่าด้วยการจัดการภัย
พิบัติและการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน (AADMER) 

"หน่วยงานที่มีอ านาจ" หมายความว่า 
หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานหรือมากกว่านั้น ซึ่งรับ
มอบหมายและได้รับมอบอ านาจโดยภาคีแต่ละ
ฝ่ า ย เพื่ อท า หน้ าที่ ใ นนามขอ งตน ใ น ก า ร
ด าเนินงานของ AADMER และความตกลงนี ้

"ภัยพิบัติ" หมายความว่า การหยุดชะงัก
อย่างร้ายแรงต่อการท างานของชุมชนหรือสังคม
ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งด้านมนุษย์ ด้านวัสดุ
ดา้นเศรษฐกิจ หรือสิ่งแวดล้อม 

"เหตุฉุกเฉิน" หมายความว่า สถานการณ์ที่
ภาคีประกาศว่าไม่สามารถรับมือกับภัยพิบัติได้ 

ข้อบทที่ ๑ นี้ได้ก าหนดบท
นิยมต่างๆไว้เพื่อขยาย
ความบทบัญญตัิต่างๆที่
ปรากฏในความตกลงนี้ 
ไม่ได้ก่อให้เกิดพันธกรณี
ใดๆแก่รัฐสมาชิกอาเซียน 
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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 

"การจัดการภัยพิบัติ" หมายความว่า ช่วง
ของกิจกรรมก่อน ระหว่าง และหลังภัยพิบัติถูก
ก าหนดมาเพื่อควบคุมการเกิดภัยพิบัติและเพื่อให้
เป็นกรอบการด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ที่มี
ความเสี่ยงและ/หรือชุมชนเพื่อหลีกเลี่ยงการลด
หรือฟ้ืนตัวจากภัยพิบัติ 

"ผู้เช่ียวชาญ" หมายความว่า บุคคลอื่นที่
ไม่ใช่พนักงานของศูนย์ AHA ที่ได้รับมอบหมายให้
ท าหน้าที่เฉพาะเจาะจงส าหรับศูนย์AHA หรือใน
นาม  และค่ า ใ ช้ จ่ า ย ของศู นย์  AHA ใน ช่ ว ง
ระยะเวลาหนึ่ง 

"อันตราย" หมายความว่า เหตุการณ์ทาง
ก ายภาพที่ อ า จ เ ป็ นอั นต ร าย แ ก่ ร่ า ง ก า ย
ปรากฏการณ์ และ/หรือกิจกรรมของมนุษย์ซึ่ง
อาจท าให้เกิดการสูญเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ
ความเสียหายต่อทรัพย์สินการหยุดชะงักทาง
สังคมและเศรษฐกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงด้าน
สิ่งแวดล้อม 

"ผู้ประสานงานหลัก" หมายความว่านิติ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายและได้รับมอบอ านาจ
โดยรัฐภาคีแต่ละฝ่ายเพื่อรับและส่งข้อมูลตาม
ความตกลงของความตกลงนี้ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการด าเนินงานของศูนย์ AHA ทั้งนี้ให้
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“ Requesting Party” means a Party that requests 
from another Party or Parties assistance in the event of 
a disaster emergency. 

 

คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติ 
(ACDM) เป็นผู้ประสานงานหลัก 

"รัฐภาคีผู้ รับ" หมายความว่า  รัฐภาคีที่
ยอมรับความช่วยเหลือที่เสนอโดยหน่วยงาน
สนับสนุน หรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือใน
กรณีที่เหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น และ 

"รัฐภาคีผู้ร้องขอ" หมายความว่า รัฐภาคีที่
ร้องขอจากภาคีอื่นหรือภาคีที่ให้ความช่วยเหลือ
ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

Article 2 Establishment of the ASEAN Co-
ordinating 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”). 

√ 

 

ข้อบทที่ ๒ การจัดต้ังศูนย์ประสานงาน
อาเซียนเพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 

๑. ตามข้อ ๒๐.๑ ของความตกลง AADMER 
รัฐภาคีได้รับการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียน
ด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับการ
จัดการภัยพิบัติ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ศูนย์ AHA") 

๒. ศูนย์  AHA จะมีอยู่ ในกรุงจาการ์ตา , 
(ต่อไปจะเรียกว่า "ประเทศเจ้าบ้าน") 

ข้อบทที่ ๒ อธิบายถึงการ
จัดตั้ งศูนย์ประสานงาน
อ า เ ซี ย น เ พื่ อ ใ ห้ ค ว า ม
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
เพียงเท่านั้น ซึ่งอยู่ที่กรุง
จาการ์ตา กรณีดังกล่าวจึง
ไ ม่ มี กฎหมายที่ จ ะต้ อ ง
ด าเนินการแก้ไข 

Article 3 Purposes of the AHA Centre 
1. The purpose of the AHA Centre is to facilitate co- 

operation and co-ordination among the Parties,and with 
relevant United Nations and international organisations, 

√ 

 

ข้อบทที่ ๓ วัตถุประสงคข์องศูนย์ AHA 
๑ . วัตถุประสงค์ของศูนย์  AHA คือการ

อ านวยความสะดวกในการประสานงาน และการ
ประสานงานระหว่ า ง รั ฐภาคี กั บองค์ การ

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. 

สหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาคในการจัดการภัยพิบัติและการรับมือกับ
เหตุฉุกเฉิน 

๒. ศูนย์ AHA จะท างานภายใต้หลักการที่ว่า
รัฐภาคีผู้ร้องขอจะด าเนินการในการจัดการและ
รับมืองต่อภัยพิบัติภายในอาณาเขตของตน
เสียก่อน ในกรณีที่ภาคีผู้ร้องขอต้องการความ
ช่วย เหลื อ ในการรั บมื อกั บสถานกา รณ์ ที่
นอกเหนือจากนั้น ให้ท าการร้องขอโดยตรงไปยัง
หน่วยงานสนุน เพื่อให้หน่อยงานดังกล่าวขอ
ความช่วยเหลือจากศูนย์ AHA เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการร้องขอดังกล่าว 

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; 

√ 

 

ข้อบทท่ี ๔ หน้าท่ีของศูนย์ AHA 
ตามความตกล ง  AADMER ศู นย์  AHA 

จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีดังต่อไปนี้: 
(i) รับและรวบรวมข้อมูลตามที่ได้มีการ

วิเคราะห์และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระดับความ
เสี่ยงจากผู้ประสานงานหลัก 

(ii) เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และ
ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอันตรายต่อรัฐภาคี
แห่งหนึ่งโดยผ่านผู้ประสานงานหลัก 

ข้อบทที่ ๔ เป็นบทบัญญัติ
ที่ก าหนดหน้าที่ของศูนย์ 
AHA ซึ่ ง ไ ม่ ไ ด้ ก่ อ ให้ เ กิ ด
พันธกรณีที่ประเทศไทย
จะต้องแก้ไขกฎหมายแต่
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; 

(iii) ด าเนินการวิเคราะห์ตามความเหมาะสม
ในระดับภูมิภาค 

(iv) รับข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่มี อยู่
ส าหรับการเตรียมการในภูมิภาคเพื่อเตรียมพรอ้ม
ส าหรับการบรรเทาภัยพิบัติและการรับมือต่อเหตุ
ฉุกเฉิน 

(v) อ านวยความสะดวกในการบ ารุงรักษา
สถานประกอบการและการทบทวนเป็นระยะ ๆ 
เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเตรียมพร้อมใน
ภูมิภาคส าหรับการบรรเทาภัยพิบัติ 

(vi) อ านวยความสะดวกในการทบทวน
ขั้นตอนการด าเนินงานมาตรฐานระดับภูมิภาค 

(vii) ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และขีด
ความสามารถที่ก าหนดไว้ซึ่งอาจพร้อมส าหรับ
การเตรียมพร้อมในการเตรียมพร้อมในภูมิภาค
ส าหรับการบรรเทาทุกข์และการรับมือฉุกเฉิน
ตามที่ ได้รับแจ้งจากภาคีแต่ละฝ่ายและการ
ปรับปรุงของตน 

(viii) รวบรวม ปรับปรุง และเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพย์สิน ขีดความสามารถที่ก าหนดไว้
ดังกล่าว และการสื่อสารกับคู่ภาคีในการใช้
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). 

(ix) รับข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการที่รัฐภาคีจะ
ระดมอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกทรัพยากร
บุคคล และทรัพยากรทางการเงินที่จ าเป็นในการ
รับมือกับภัยพิบัติ 

(x) อ านวยความสะดวกในการรับมือเหตุ
ฉุกเฉินร่วมกัน; 

(xi) อ านวยความสะดวกในการประมวลผล
ที่จะได้รับการยกเว้น และการอ านวยความ
สะดวกในแง่ของการให้ความช่วยเหลือ; 

(xii) อ านวยความสะดวกในการด าเนินการ
ขนส่งบุคลากร อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก
และวัสดุในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติของความ
ช่วยเหลือเท่าที่จะเป็นไปได้ 

(xiii) อ านวยความสะดวกกิจกรรมส าหรับ
ความร่วมมือทางเทคนิค 

(xiv) อ านวยความสะดวกกิจกรรมส าหรับ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางเทคนิค 

(xv) รับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ที่เกิดขึ้นในภายหลังเกี่ยวกับผู้ประสานงานหลัก 
จากรัฐภาคี และหน่วยงานท่ีมีอ านาจ 

(xvi) ให้ ข้ อมู ลที่ กล่ า วถึ ง ในวรรค  (xv) 
ข้างต้นเป็นประจ า และโดยไม่ชักช้าให้แก่รัฐภาคี
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และตามความจ าเป็นแก่องค์กรระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องและ; 

(xvii) ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
จากท่ีประชุมสมัชชาภาคี (COP) 

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. 

√ 

 

ข้อบทท่ี ๕ โครงสร้างศูนย์ AHA 
ศูนย์ AHA ประกอบด้วย: 
(i) คณะกรรมการบริหาร 
(ii) กรรมการบริหาร 
( iii) หัวหน้ากองและพนักงานของกอง

ดังกล่าวเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อท าหน้าที่ของศูนย์ AHA 

ข้ อ บ ทที่  ๕  อ ธิ บ า ย ถึ ง
โครงสร้างศูนย์ AHA โดยไม่
ก่อให้เกิดพันธกรณีใดๆแก่
รัฐสมาชิก 

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. 

√ 

 

ข้อบทท่ี ๖ คณะกรรมการบริหาร 
๑. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบ

ในการด าเนินงานของศูนย์ AHA 
๒. คณะกรรมการบริหารจะประกอบด้วย

ฝ่ายประสานงานระดับชาติของประเทศภาคีและ
ตั วแทนของส านัก เลขาธิการอาเซียนและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

๓. ต าแหน่งประธานและรองประธานคณะ
กรรมการบริหารจะเป็นประธานและรองประธาน
ของ ACDM ตามล าดับ 

ข้ อ บ ทที่  ๖  นี้ เ พี ย ง แ ต่
อ ธิ บ า ย ถึ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง
ผู้บริหารภายในศูนย์ AHA 
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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 

๔ . ต า แ ห น่ ง ข อ ง เ ล ข า นุ ก า ร ค ณ ะ
กรรมการบริหารให้สันนิษฐานโดยผู้อ านวยการ
บริหารของศูนย์ AHA 

๕ . ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร อ า จ เ ชิ ญ
ผู้เช่ียวชาญและ/หรือหุ้นส่วนตามที่เห็นสมควร
เพื่อเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริหาร 

๖ . เลขาธิการอาเซียนอาจเข้าร่วมการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารเพื่อน าประเด็น
ที่เกี่ยวข้องและการตัดสินใจของผู้น าอาเซียนเข้า
สู่วาระในฐานะที่ปรึกษาประสานงานด้านความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียน 

๗. การประชุมสามัญของคณะกรรมการ 
บริหารจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและให้
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ร่วมกับการประชุม
ของ ACDM และ / หรือ COP 

๘ . การประ ชุมวิ สามัญอาจจัดขึ้น โดย
ประธานของคณะกรรมการบริหารตามค าร้องขอ
ของสมาชิกสภาปกครองคนใด ๆ โดยมีข้อเสนอ
ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกคนอื่น
อย่างน้อยสามคน 

๙. ให้รัฐภาคีซึ่งเจ้าหน้าท่ีของตนเป็นสมาชิก
ของคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ
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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. 

ค่าใช้จ่ายของสมาชิกนั้นในขณะปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหาร 

๑๐. การตัดสินใจของคณะกรรมการบริหาร
จะต้องมีมติ เป็นเอกฉันท์ การตัดสินใจและ
ขั้นตอนอื่น ๆ ของคณะกรรมการบริหารจะอยู่
ภายใต้กฎระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร
ก าหนดขึ้น 

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 

√ 

 

ข้อบทท่ี ๗ หน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 
๑. หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจะเป็น

ดังนี ้
(i) ให้ค าแนะน าด้านนโยบาย และแจ้งการ

ด าเนินงานไปยังศูนย์ AHA ภายใต้การควบคุม
โดยรวมของการปฏิบัติการ; 

(ii) อนุมัติ โครงสร้ างองค์ กรและความ
ต้องการของพนักงานของศูนย์AHA; 

(iii) ก าหนดเง่ือนไขและข้อบังคับเกี่ยวกับ
ต าแหน่งของผู้บริหาร กรรมการหัวหน้าแผนก
และเจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ 

(iv) แต่งตั้งกรรมการบริหารตามข้อก าหนด
และเงื่อนไขส าหรับต าแหน่งดังกล่าว 

(v) แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานและพนักงาน
โดยค านึงถึงข้อเสนอแนะจากกรรมการบริหาร

ข้ อบทที่  ๗  เป็ นกรณีที่
ก าหนดกระบวนการแต่งตั้ง 
อ านาจหน้าที่ ความรับผิด 
แ ล ะ  ว า ร ะ ก า ร ด า ร ง
ต า แ ห น่ ง ข อ ง
กรรมการบริหารศูนย์ AHA 
จึงไม่มีกรณีที่ประเทศไทย
จะต้องแก้ไขกฎหมายแต่
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; 

ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขส าหรับต าแหน่ง
ดังกล่าว 

(vi) อนุมัติกฎระเบียบข้อบังคับและการ
ด าเนินงานของศูนย์ AHA รวมทั้งเจ้าหน้าที่และ
กฎระเบียบทางการเงินและขั้นตอน 

(vii) อนุมัติโครงการท างานประจ าปีและ
งบประมาณการด าเนินงาน และตรวจสอบการ
ด าเนินงานของศูนย์ AHA; 

(viii) ดูแลการใช้ประโยชน์จากเงินที่ได้รับ
มอบหมายให้ศูนย์ AHA และอนุมัติหลักเกณฑ์
และวิธีการในการจัดการกองทุนดังกล่าวรวมทั้ง
ขั้นตอนการขอให้จัดตั้งกองทุนการจัดการเหตุ
ฉุกเฉินจากภัยพิบัติแห่งอาเซียน (ADMER Fund) 
ตามมาตรา ๒๔ ของ AADMER; 

(ix) อนุมั ติ การจ าหน่ ายทรัพย์ สิ นและ
ทรัพย์สินของศูนย์AHA ในกรณีการเลิกศูนย์ 
AHA และเรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องการละลาย, 

(x) อนุมัติการยอมรับการบริจาคหรือการ
บริจาคโดยสมัครใจเพื่อวัตถุประสงค์ของศูนย์ 
AHA; 

(xi) ก า ห น ด ห ลั ก เ ก ณ ฑ์  แ ล ะ วิ ธี ก า ร
ด าเนินการประชุม หรือการด าเนินการของ
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. 

(xii) ท าหน้าที่อื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของ ศูนย์ AHA ภายใต้บังคับ  ข้อ ๓ 

๒. ประธานคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่
รายงานความคืบหน้าโดยรวม และการพัฒนา
กิจกรรมของศูนย์ AHA ไปยัง COP เป็นประจ า
ทุกป ี

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 

√ 

 

ข้อบทท่ี ๘ กรรมการบริหาร 
๑ . กรรมการบริหารจะแต่งตั้งโดยคณะ

กรรมการบริหาร ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่
ก าหนดไว ้

๒. กรรมการบริหารจะต้องรับผิดชอบและ
รับผิดชอบต่อการจัดการศูนย์ AHA และหน้าที่
อื่ น  ๆ  ทั้ งหมดที่ อาจมี การก ากับโดยคณะ
กรรมการบริหาร 

๓. ผู้อ านวยการบริหารจะต้องได้รับการ
สนับสนุนจากหัวหน้าหน่วยงานและพนักงานการ
ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของตนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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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. 

๔. กรรมการบริหารจะต้องเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริหารส าหรับการแต่งตั้งหัวหน้า
หน่วยงานและพนักงานตามกับข้อก าหนดและ
เงื่อนไขที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริหาร 

๕ . กรรมการบริหารมี วาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสามปี และอาจขยายระยะเวลา
ดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับผลงานของผู้บริหาร
กรรมการและการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริหาร 

๖. กรรมการบริหารจะมอบหมายให้หัวหน้า
แผนกหนึ่งคนปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เมื่อใดก็ตามที่กรรมการบริหารไม่
อยู่ช่ัวคราวเมื่อต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลง
คณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
รักษาการผู้อ านวยการบริหารจนกว่าจะมีข้อ
สมมติฐานโดยกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตัง้
ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตามข้อ ๘.๑ 

๗. กรรมการบริหารต้องรับผิดชอบโดยรวม
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
การด าเนินงานของศูนย์ AHA ผู้บริหารกรรมการ
ต้องจัดท ารายงานความคืบหน้าในช่วงครึ่งปีต่อ
คณะกรรมการบริหารฐานะทางการเงินของศูนย์ 
AHA 
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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. 

√ 

 

ข้อบทที่ ๙ หัวหน้าแผนก 

๑. หัวหน้าแผนกจะได้รับการแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการบริหารโดยค านึงถึงค าแนะน า
ของกรรมการบริหารตามข้อก าหนดและเง่ือนไข
ที่คณะกรรมการบริหารก าหนดไว้ 

๒. หวัหน้าแผนกจะต้องรับผิดชอบในการ
จดัการฝ่ายตา่งๆและหน้าที่อื่น ๆ ทัง้หมดที่อาจ
ถูกก ากับ โดยกรรมการบ ริหารและ /ห รือ
คณะกรรมการบริหาร 

๓. หวัหน้าแผนกงานจะได้รับการสนบัสนนุ
จากเจ้าหน้าที่เพื่อท าหน้าที่ของตนหน้าที่และ
ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล 

๔. หวัหน้าแผนกงานแต่ละคนมีวาระการ
ด ารงต าแหนง่คราวละสาม (๓) ปี 

 

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 

√  

ข้อบทที่ ๑๐ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
๑. พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้ง

จากคณะกรรมการบริหารโดยเข้ าร่ วมให้
ค าแนะน าแก่กรรมการบริหารตามข้อเสนอแนะ
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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 

กับข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบรหิาร
ก าหนดไว ้

๒ . พนักงาน เจ้ าหน้ าที่ ต้ องปฏิบัติ งาน
ดังกล่าวตามเง่ือนไขและเง่ือนไขของการนัด
หมายและงานอื่นใดที่ ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหารผู้อ านวยการและ / หรือหัวหน้าแผนก
และ / หรือคณะกรรมการบริหาร 

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. 

√ 

 

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของประเทศเจ้า
บ้าน 

๑ . ประเทศเจ้าบ้านจะจัดหาสถานที่ที่
เหมาะสมโดยใช้ค่าใช้จ่ายเองสถานที่ปฏิบัติงาน
และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ  ที่จ าเป็นส าหรบั
การด าเนินงานของศูนย์ AHA ตามความตกลง
ประเทศเจ้าบ้านที่จะสรุประหว่างศูนย์ AHA กับ
ประเทศเจ้าบ้าน 

๒. ประเทศเจ้าบ้านจะให้ความยินยอมแก่
ศูนย์ AHA ผู้อ านวยการฝ่ายหัวหน้าแผนก และ
พนักงานตามความเหมาะสม เอกสิทธิและความ
คุ้มกันตามที่จ าเป็นซึ่งจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติ
หน้าที่และความรับผิดชอบตามความตกลงของ
ประเทศเจ้าบ้านซึ่งจะต้องสรุประหว่าง ศูนย์ 
AHA และประเทศเจ้าภาพ 

ข้อบทที่ ๑๑ ก าหนดความ
รับผิดชอบของศูนย์ AHA 
ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศ
ไทยจึงไม่มีพันธกรณีใดที่
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. 

√ 

 

ข้อบทที่ ๑๒ การจัดหาเงินทุน 
๑. กองทุนศูนย์ AHA (จากนี้ไปจะเรียกว่า 

"กองทุน") ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน
งบประมาณการด าเนินการของ ศูนย์ AHA รัฐคู
ภาคีจะตองช าระเงินกองทุนเปนประจ าทุกปและ
จะตองช าระใหทันเวลาหลังจากที่ COP บรรลุ   
ขอตกลงในการตกลงรวมกันในปใดๆ 

๒. นอกเหนือจากกองทุนศูนย์ AHA ยังจะ
ได้รับการสนับสนุนโดย ADMER Fund ซึ่งเป็นที่
ยอมรับตามข้อ ๒๔ ของ AADMER 

๓ . ศูนย์  AHA อาจจะระดมทรัพยากร
เพิ่มเติมจากกลุ่มผู้บริจาคระหว่างประเทศซึ่ง
รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินใน
ภูมิภาคและคู่ค้าของอาเซียน 

๔. กองทุนจะน ามาใช้เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมที่จ าเป็นเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์ AHA ตามที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร 

๕ . กองทุนทั้ งหมดจะได้รับการบริหาร
จัดการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การจัดการกองทุนดังกล่าวซึ่งจัดตั้งขึ้นตามข้อ 
๗.๑ (viii) ของความตกลงนี ้

ข้อบทที่ ๑๒ ได้ก าหนดการ
บริหารกองทุน ของศูนย์ 
AHA ซึ่งประเทศไทยไม่มี
พั น ธ ก ร ณี ต้ อ ง แ ก้ ไ ข
กฎหมายแต่อย่างใด 
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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. 

√ 

 

ข้อบทที่ ๑๓ ความสามารถทางกฎหมาย 
๑ . ศู นย์  AHA จะมี ความสามารถทาง

กฎหมายที่จ าเป็นต้องปฏิบัติอยู่ในอาณาเขตของ
ประเทศเจ้าบ้านดังต่อไปนี้: 

(i) เพื่อท าสัญญา; 
(ii) การได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่

เคลื่อนย้ายได้และอสังหาริมทรัพย์ และ 
(iii) จั ด ตั้ ง แ ล ะปก ป้ อ ง ต น เ อ ง ในกา ร

ด าเนินการตามกฎหมาย 
๒. ในการด าเนินการความสามารถเหล่านี้

ศูนย์ AHA จะเป็นตัวแทนของกรรมการบริหาร
ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางการเงินที่
เกี่ยวข้องและขั้นตอนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร 

ข้ อ บ ทที่  ๑ ๓  ก ล่ า ว ถึ ง
ความสามารถทางกฎหมาย
ขอ งศู น ย์  AHA ที่ จ ะ ท า
สั ญ ญ า  ก า ร ไ ด้ ม า แ ล ะ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่
เ ค ลื่ อ น ย้ า ย ไ ด้ แ ล ะ
อสังหาริมทรัพย์ การจัดตั้ง
และปกป้องตนเอง ซึ่งไม่
เป็นเหตุให้ประเทศไทยมี
พั น ธ ก ร ณี ที่ ต้ อ ง แ ก้ ไ ข
กฎหมายภายใน 

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. 

√ 

 

ข้อบทที่ ๑๔ การแก้ไขความตกลง 

การแก้ไขความตกลงนี้จะต้องได้รับการ
ยอมรับโดยภาคีโดยเอกฉันท์ การแก้ไขเพิ่มเติม
ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตาม ข้อ 16 (บทบัญญัติ
สุดท้าย) ของความตกลงนี้ 

ข้อบทที่  ๑๔ นี้ เพียงแต่
ก าหนดกระบวนการแก้ไข
ความตกลงฉบับนี้เท่านั้น 
ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีต่อ
ประเทศไทยในการแก้ไข
กฎหมาย 

Article 15 Settlement of Disputes 
Any dispute between Parties concerning the 

interpretation or application of, or compliance with this 

√ 

 

ข้อบทที่ ๑๕ การระงับข้อพิพาท 
ข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับการ

ตีความหรือการใช้หรือการปฏิบัติตามความตกลง

ข้อบทที่  ๑๕ ได้วางแนว
ทางการระงับข้อพิพาทของ
รัฐภาคีไว้เพียงเท่านั้น 
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หมายเหตุ 

Agreement shall be settled amicably by consultation or 
negotiation. 

นี้จะต้องได้รับการปรึกษาอย่างเป็นกันเองหรือ
การเจรจาต่อรอง 

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 Secretary- 
General 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. 

√ 

 

ข้อบทที่ ๑๖ บทบัญญัติสุดท้าย 
1. ภาคีแต่ละฝ่ายจะแจ้งต่อเลขาธิการ

อาเซียนหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนทางกฎหมาย
ภายในส าหรับการเริ่มใช้บังคับของความตกลงนี้ 
ความตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ยื่นเอกสาร
ฉบับที่สิบของการแจ้งให้ทราบถึงการปฏิบัติตาม
กระบวนการทางกฎหมายภายในดังกล่าวต่อ
เลขาธิการอาเซียน 

2. ความตกลงนี้จะมอบให้กับเลขาธิการ
อาเซียนซึ่งจะต้องจัดเตรียมส าเนาที่ได้รับการ
รับรองไว้ให้แก่แต่ละภาคีทันที 

ข้ อ บ ทที่  ๑ ๖  เ พี ย ง แ ต่
ก าหนดให้มีการแจ้งการเรืม่
บังคับใช้ความตกลงนี้ต่อ
เลขาธิการอาเซียนเพียง
เท่านั้น ไม่ท าให้ประเทศไท
ยมพันธกรณีที่จะต้องแก้ไข
กฎหมายภายในแต่อย่างใด 

 


