
๑ 
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ว่าด้วยการให้ท่ีต้ังและเอกสิทธิ์ความคุ้มกันแกส่ำนกัเลขาธกิารอาเซียน 

พันธกรณี 
(ข้อและสาระสำคัญ) 

รายละเอียด 
(สาระสำคัญของกฎหมาย) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
หมายเหตุ 

CHAPTER I Definitions and Juridical 
Capacity 

ARTICLE 1 Definitions 
For the purpose of this Agreement, the 

following expressions shall have the meaning 
hereunder assigned to them: 

(1) "Appropriate Indonesian Authorities" 
means the officials of the Ministry of Foreign 
Affairs of the Host Country or such other 
authorities which the Ministry of Foreign 
Affairs deems appropriate;  

(2) "Archives of ASEAN" means the 
records and correspondences, documents, 
manuscripts, data media, still and moving 
pictures, films and sound recordings 
belonging to or held by ASEAN;  

(3) "ASEAN" means the Association of 
Southeast Asian Nations; 

(4) "Deputy Secretaries-General" means 
the Deputy Secretaries-General of ASEAN;  

หมวดที่ ๑ นิยามและขอบเขตทางกฎหมาย  
ข้อ ๑ นิยาม 
เพื่อวัตถุประสงค์ของความตกลงนี้ ให้ถ้อยคำ

ต่อไปนี้มีความหมายดังนี ้
(๑) หน ่วยงานที ่ม ีอำนาจของอ ินโดน ี เซีย 

หมายถ ึง หน ่วยงานของกระทรวงต ่างประเทศ 
ของประเทศเจ้าบ้านหรือหน่วยงานอื ่นที ่มีอำนาจ  
ซึ่งกระทรวงตา่งประเทศเห็นว่าเหมาะสม  

(๒) เอกสารสำค ัญของอาเซ ียน หมายถึง  
บันทึก หนังส ือตอบโต้ เอกสาร ค ู ่ม ือ ข ้อม ูลสื่อ  
ภาพนิ ่งและภาพเคลื ่อนไหว บันทึกภาพและเสียง 
ซึ่งเป็นของหรือจัดทำข้ึนโดยอาเซียน  

(๓) อาเซ ียน หมายถึง สมาคมประชาชาติ 
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(๔) รองเลขาธิการ หมายถึง รองเลขาธิการ
อาเซียน  

(๕) ผ ู ้อำนวยการ หมายถ ึง ห ัวหน ้าของ
ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการอาเซียน  

(๖) ผู ้เชี ่ยวชาญ หมายถึง บุคคลอื่นนอกจาก
เจ ้าหน ้าท ี ่ของสำน ักเลขาธ ิการ  ซ ึ ่ งแต ่งต ั ้ งขึ้น 
เพื ่อปฏิบ ัต ิหน้าท ี ่ เฉพาะให้ก ับสำน ักเลขาธ ิการ 

 เป็นความตกลงที่กำหนดขอบเขต
อำนาจหน้าที่ ระหว ่างอาเซียน 
และประเทศอินโดนีเซียในฐานะ 
ของประเทศเจ้าบ้านและเป็นที่ตั้ง 
ของสำน ักเลขาธ ิการอาเซ ียน  
การดำเน ินการตามพ ันธกรณี
ภายใต้ความตกลงนี้จะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบ ียบ 
ของประเทศอินโดนีเซีย  
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(5) "Directors" means heads of 
directorates of the ASEAN Secretariat;  

(6) "Experts" means persons other than 
the staff members of the Secretariat 
appointed to carry out specific tasks for the 
Secretariat or on its behalf and at its expense 
for a specific period of time;  

(7) "Heads of Divisions" means heads of 
divisions of the ASEAN Secretariat; 

(8) "Host Country" means the Republic of 
Indonesia;  

(9) "Laws and regulations of the Host 
Country" means legislative acts, decrees, 
regulations, orders and other instruments 
issued by or under the authority of the 
Government of the Host Country or 
Appropriate Indonesian Authorities;  

(10) "Members of the family" means 
husband or wife, and dependent child or 
children under 21 years old who are notified 

หร ือปฏ ิบ ัต ิหน้ าท ี ่ ในนามของสำน ักเลขาธ ิการ  
และมีค่าตอบแทนเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่ง  

(๗) หัวหน้าฝ่าย หมายถึง หัวหน้าส่วนงาน 
ของสำนักเลขาธิการอาเซียน  

(๘) ประเทศเจ้าบ้าน หมายถึง สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย  

(๙) กฎหมายและกฎระเบียบของประเทศ 
เจ้าบ้าน หมายถึง พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
กฎระเบ ียบ คำส ั ่ ง  และตราสารอ ื ่นท ี ่ออกโดย 
หรือออกภายใต้อำนาจของรัฐบาลของประเทศเจ้าบ้าน
หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจของอินโดนีเซีย  

(๑๐) สมาชิกในครอบครัว หมายถึง สามีหรือ
ภริยา และบุตรในอุปการะหรือบุตรที ่มีอายุต่ำกว่า 
๒๑ ปี ซึ ่งจะต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบของ
อินโดนีเซีย 

(๑๑) ประเทศสมาชิก หมายถึง ประเทศสมาชิก
อาเซ ียน ซ ึ ่ งประกอบด ้วย บร ู ไนดาร ุซซาลาม 
ราชอาณาจ ักรก ัมพ ูชา  สาธารณร ัฐอ ินโดน ี เซีย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
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from time to time to the Appropriate 
Indonesian Authorities;  

(11) "Member States" means Member 
States of ASEAN which comprise Brunei 
Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the 
Republic of Indonesia, the Lao People's 
Democratic Republic, Malaysia, the Republic 
of the Union of Myanmar, the Republic of the 
Philippines, the Republic of Singapore, the 
Kingdom of Thailand and the Socialist 
Republic of Viet Nam;  

(12) "Premises" means the building or 
parts of the building and the land ancillary 
thereto, irrespective of ownership, used as 
the Secretariat for ASEAN, and the residence 
of the Secretary-General of ASEAN;  

(13) "Property" means all property 
whether movable or immovable, including 
funds, assets and income within the Host 
Country, which belongs to or is assigned to 
ASEAN; 

ส า ธ า ร ณ ร ั ฐ ส ิ ง ค โ ป ร ์  ร า ช อ า ณ า จ ั ก ร ไ ท ย 
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

(๑๒ )  อาคารสถานที่  หมายถ ึ ง  อาคาร 
หรือส่วนของอาคาร และที่ดินซึ่งสิ่งปลูกสร้างนั้นสร้าง
อยู่  ไม ่ว ่าใครเป็นเจ ้าของ โดยใช ้ เพ ื ่อเป ็นสำนัก
เลขาธิการอาเซียนและที่พักของเลขาธิการอาเซียน 

(๑๓) ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์สินทั ้งหมด 
ไม่ว ่าจะเป็นสังหาริมทร ัพย์หรืออส ังหาริมทร ัพย์  
รวมถึงกองทุน สินทรัพย์ และรายได้ของประเทศ 
เจ้าบ้าน ซึ่งเป็นของอาเซียนหรือมอบให้กับอาเซียน 

(๑๔) บริการสาธารณะ หมายถึง ไปรษณีย์ 
การสื่อสารโทรคมนาคม การไฟฟ้า ประปา การจัดการ
สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย การกำจัดขยะ การทำความสะอาด
ถนนบริเวณที่อยู่ติดกับอาคารสถานท่ี  

(๑๕) เจ้าหน้าที่ของสำนักเลขาธิการอาเซียน 
หมายถึง เจ้าหน้าที ่ที ่ได้ร ับการว่าจ้างโดยตรงจาก 
สำน ักเลขาธ ิการอาเซ ียนผ ่านการเป ิดร ับสม ัคร 
หร ือย ้ายโอนการทำงานมาจากประเทศสมาชิก  
โดยเป็นบุคคลที่มีการแจ้งชื ่อไปยังประเทศเจ้าบ้าน 
ร วมถ ึ งบ ุ ค คลท ี ่ ด ำ ร งตำแห น ่ งผ ู ้ อ ำนวยการ 
และหัวหน้าฝ่าย 
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(14) "Public Services" shall include, but 
not limited to postal, telecommunication, 
electricity, water, sewage, waste collection 
and disposal, cleaning of public street 
adjoining the Premises;  

(15) "Staff of the Secretariat" means staff 
employed directly by the Secretariat, through 
open recruitment or secondment from 
Member States whose names are 
communicated from time to time to the Host 
Country including those who hold the 
position of Director and Head of Division;  

(16) "Secretariat" means the permanent 
Secretariat for ASEAN duly established under 
the Agreement on the Establishment of the 
ASEAN Secretariat signed on 24 February 
1976. The location of the Secretariat is at 
Jalan Sisingamangaraja No. 70A, Kebayoran 
Baru, Jakarta 1211 O as shown in Annex 1, 
which may be placed at any other location as 
agreed by the Parties; and  

(๑๖) สำน ัก เลขาธ ิการ  หมายถ ึ ง  สำนัก
เ ล ข า ธ ิ ก า ร ถ า ว ร ข อ ง อ า เ ซ ี ย น ท ี ่ จ ั ด ต ั ้ ง ขึ้ น 
อย่างถูกต ้องภายใต้ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้ง 
ส ำน ั ก เ ลข าธ ิ ก า รอา เซ ี ยน  ล งนาม เ ม ื ่ อ ว ั นที่   
๒๔ ก ุ มภาพ ั นธ ์  พ .ศ .  ๒๕๑๙  โดยท ี ่ ต ั ้ ง ของ 
สำน ักเลขาธิการอย ู ่ที่ถนนซ ิซ ินกาแมนการาจา 
เลขที่ ๗๐A  เคบาโยรัน บารู กรุงจาการ์ตา ๑๒๑๑๐ 
ตามที ่ปรากฏในภาคผนวก ๑ ซึ ่งอาจจัดตั้งที ่อื ่น ๆ 
ตามที่ภาคีตกลงกัน 

(๑๗) เลขาธิการ หมายถึง เลขาธิการอาเซียน  
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(17) "Secretary-General" means the 
Secretary-General of ASEAN. 

ARTICLE 2 Juridical Capacity of ASEAN 
(1) ASEAN shall have the juridical 

capacity under Indonesian laws to:  
(i) enter into contracts; 
(ii) acquire and dispose of movable 

and immovable properties in accordance with 
the laws and regulations of Indonesia; and 

(iii) institute and defend itself in 
legal proceedings. 

(2) For the purpose of exercising the 
capacity set out in Paragraph 1 of this Article, 
the Secretary-General, Deputy Secretaries-
General or any member of the Staff of the 
Secretariat, authorised by the Secretary-
General, in accordance with ASEAN rules and 
regulations, shall represent ASEAN. 

ข้อ ๒ เขตอำนาจทางกฎหมายของอาเซียน  
(๑) อาเซียนมีความสามารถในทางกฎหมาย

ภายใต้กฎหมายของอินโดนีเซียดังนี ้
(๑) เข้าทำสัญญา 
(๒) ได้ร ับหรือจำหน่ายสังหาริมทรัพย์  

และอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
ของอินโดนีเซีย และ 

(๓) เริ่มคดีและต่อสู่คดี 
(๒ )  เพ ื ่ อว ัตถ ุประสงค์ ในการกระทำการ 

ที่กำหนดไว้ในวรรค ๑ ของข้อนี้ ให้เลขาธิการอาเซียน  
รองเลขาธิการอาเซียน หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาต
จากเลขาธ ิการอาเซ ียนตามกฎของอาเซ ียนและ
กฎระเบียบเป็นตัวแทนของอาเซียน  
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Chapter II Premises and 
Responsibilities Of The Parties 

ARTICLE 3 The Premises 
(1) The Host Country, as the owner of 

the Premises, shall continue to provide, 
without any rent or charge, the Premises 
located at Jalan Sisingamangaraja 70A, 
Kebayoran Baru, Jakarta 12110 or at other 
locations for the functioning of the 
Secretariat. 

(2) For the purpose of exercising its 
sovereignty and for upholding its national 
interest, the Host Country may terminate the 
allocation of Premises for the Secretariat, in 
which case a new allocation of Premises shall 
be granted expediently, so that the 
functioning of the Secretariat is not disrupted. 

 

หมวด ๒ อาคารสถานที่และความรับผิดชอบ
ของภาคี 

 
ข้อ ๓ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
(๑) ประเทศเจ้าบ้านในฐานะของเจ้าของอาคาร

สถานที ่จะให ้ใช ้สถานที ่  โดยไม่เร ียกเก ็บค ่าเช่า 
หร ือค ่าธรรมเน ียม อาคารสถานท ี ่ จะต ั ้ งอย ู ่ที่  
ถนนซิซินกาแมนการาจา เลขท่ี ๗๐A  เคบาโยรัน บารู  
กรุงจาการ์ตา ๑๒๑๑๐ หรือที่อื่น ๆ เพื่อการทำงาน
ของสำนักเลขาธิการ  

(๒) เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้อำนาจอธิปไตย
และเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ประเทศเจ้าบ้าน 
อาจยุติการให้ใช้อาคารของสำนักเลขาธิการ ซึ่งในกรณี
นี ้จะได้มีการจัดสรรอาคารสถานที่ใหม่อย่างรวดเร็ว
เพ ื ่อให้ ไม ่กระทบการงานของสำน ักเลขาธิ การ  
ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
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ARTICLE 4 Public Services and Division 
of Responsibilities Concerning Installation 
and Maintenance of the Premises 

(1) The Host Country shall exercise, to 
the extent requested by the Secretary-
General, the powers, which they possess to 
ensure that the Premises shall be supplied on 
equitable terms with all the necessary Public 
Services. 

(2) In case of any interruption of Public 
Services, the Appropriate Indonesian 
Authorities shall consider the needs of the 
Secretariat as being of equal importance to 
those of key government agencies of the Host 
Country, and shall take the necessary steps 
to ensure that the functioning of the 
Secretariat is not disrupted. 

(3) In cases where the Public Services 
referred to in Paragraph 1 of this Article are 
made available to ASEAN by the Host 
Country, or where the prices thereof are 

ข้อ ๔ บริการสาธารณะและส่วนรับผิดชอบ 
ที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการต ิดต ั ้งและการบำร ุงร ักษา 
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

(๑) ประเทศเจ ้าบ ้านจะใช ้อำนาจที ่ม ีอยู่  
เพ ื ่อดำเน ินการตามข ้อเร ียกร ้องของเลขาธ ิการ 
เพื ่อรับรองว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะได้รับบริการ
สาธารณะที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม 

(๒) ในกรณีที ่ม ีข ้อขัดข้องในการให้บริการ
สาธารณะ หน่วยงานของอินโดนีเซียที ่เหมาะสม 
จะพ ิ จ า รณาความต ้ อ งก าร สำน ั ก เ ลข า ธ ิ ก า ร 
โดยให ้ความสำค ัญเท ่าเท ียมก ับหน่วยงานหลัก 
ท า ง ร า ช ก า ร ข อ ง ร ั ฐ บ า ล ป ร ะ เ ท ศ เ จ ้ า บ ้ า น 
แ ล ะ จ ะ ด ำ เ นิ น ก า ร จ ำ เ ป ็ น เ พ ื ่ อ มิ ใ ห้ ก ร ะ ทบ 
การดำเนินงานของสำนักเลขาธิการ 

(๓) ในกรณีที ่บริการสาธารณะตามวรรค ๑  
ของข้อนี ้ ได ้ร ับการจัดหาให้โดยประเทศเจ้าบ้าน  
หร ือราคาของบร ิการน ั ้นอย ู ่ภายใต ้การควบคุม 
ของประเทศเจ้าบ้าน เมื ่อเปรียบเทียบแล้วอัตรา
ค่าบริการจะต้องไม่เกินจากอัตราที ่ดีที ่สุดที ่ให้กับ 
คณะทูตหรือองค์การระหว่างประเทศ  
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under its control, the rates for such services 
shall not exceed the best comparable rates 
accorded to diplomatic missions or 
international organisations. 

(4) ASEAN shall be responsible for 
charges arising out of maintenance and 
repairs due to wear and tear in the Premises, 
and on public services as mentioned in 
Paragraph 1 of this Article. 

(5) The Host Country shall be 
responsible for all repairs resulting from force 
majeure, structural defects or deterioration, 
and for the replacement, within a reasonable 
period, of any building or parts thereof which 
may be totally or partially destroyed. 

(๔) อาเซียนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการบำรุงร ักษาและซ่อมแซมอันเนื ่องมาจาก 
ก า ร เ ส ื ่ อ ม ส ภ า พ จ า ก ก า ร ใ ช ้ ง า น ข อ ง ท ี ่ ดิ น 
และสิ่งปลูกสร้าง และสำหรับบริการสาธารณะที่กล่าว
ไว้ในวรรค ๑ ของข้อนี้  

(๕) ประเทศเจ้าบ้านจะรับผิดชอบเกี ่ยวกับ 
การซ่อมแซมใด ๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย ข้อบกพร่อง 
หร ือการเส ื ่อมสภาพของโครงสร ้าง และสำหรับ 
การทดแทนส ิ ่ งก ่อสร ้างหร ือส ่วนต่าง ๆ ซ ึ ่ งอาจ 
ถูกทำลายทั ้งหมดหรือบางส่วน ภายในระยะเวลา 
ตามสมควร 

 

ARTICLE 5 Protection of the Premises 
(1) The Appropriate Indonesian 

Authorities shall take actions that are deemed 
necessary to ensure that ASEAN shall not be 
dispossessed of its Premises, except in the 
event that ASEAN ceases to use the Premises. 

ข้อ ๕ การคุ้มครองอาคารสถานที่  
(๑) หน่วยงานที ่ม ีอำนาจของอ ินโดน ี เซีย 

จะดำเน ินการที่จำเป ็น เพ ื ่อร ับรองว ่ าอาเซ ียน 
จะไม่ถูกยึดการครอบครองอาคารสถานที่  เว ้นแต่ 
ในกรณีที่อาเซียนยุติการใช้อาคารสถานท่ีแล้ว  
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(2) The Appropriate Indonesian 
Authorities shall exercise due diligence to 
ensure that the tranquility of the Premises is 
not disturbed by unauthorised entry of 
person(s) or group of persons from outside or 
by any disturbance within its vicinity and shall 
provide within and outside the boundaries of 
the Premises such police protection as is 
required. 

(3) If so requested by the Secretary-
General, the Appropriate Indonesian 
Authorities shall provide sufficient police 
protection for the preservation of law and 
order in the Premises and for the removal 
therefrom of person(s) or group of persons as 
requested under the authority of the 
Secretary General. 

(๒) หน ่วยงานที ่ม ีอำนาจของอ ินโดน ี เซีย 
จะใช้ความพยายามเพื่อรับรองความสงบเรียบร้อย 
ของอาคารสถานที่ ซึ่งจะไม่ถูกรบกวนโดยการบุกรุก
ของบ ุคคลหร ือกลุ่ มบ ุคคลท ี ่ ไม ่ ได ้ ร ับอน ุญาต  
หรือการรบกวนใด ๆ ในบริเวณโดยรอบ และดูแล 
ความสงบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกของอาคาร
สถานที ่ เช่นการจัดหาตำรวจเพื ่อด ูแลความสงบ
เรียบร้อยตามความจำเป็น  

(๓) หากได้รับคำขอจากเลขาธิการ หน่วยงาน 
ที่มีอำนาจของอินโดนีเซียจะให้การคุ้มกันโดยกำลัง
ตำรวจที่เหมาะสมเพื่อรักษากฎหมายและกฎระเบียบ 
ในพื ้นที ่ของอาคารสถานที ่ และเพื ่อการนำบุคคล 
หรือกลุ ่มบุคคลออกจากพื ้นที ่ของอาคารสถานที่  
ตามคำขอภายใต้อำนาจของเลขาธิการ 

 
 

ARTICLE 6 Responsibilities of ASEAN 
ASEAN shall be responsible for: 
(1) subject to Paragraphs 4 and 5 of 

Article 4 of this Agreement, the maintenance 

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบของอาเซียน 
อาเซียนจะรับผิดชอบ 
(๑) การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ภูมิสถาปัตย์ 

สถานที่จอดรถ รอบรั้ว และการปรับปรุงรูปแบบที่ดิน

  



๑๐ 
 

Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)  
on Hosting and Granting Privileges and Immunities to the ASEAN Secretariat 

ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)  
ว่าด้วยการให้ท่ีต้ังและเอกสิทธิ์ความคุ้มกันแกส่ำนกัเลขาธกิารอาเซียน 

พันธกรณี 
(ข้อและสาระสำคัญ) 

รายละเอียด 
(สาระสำคัญของกฎหมาย) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
หมายเหตุ 

of the building, landscape, parking facilities, 
fencing and the remodelling thereof to the 
Premises;  

(2) the cost of janitorial services, security 
services, electricity, telephone and water 
charges, and all other charges for public 
services;  

(3) the cost of maintenance and 
replacement, if necessary, of office 
equipment, minor repairs of recurring nature, 
the upkeep through the provision of services 
and general maintenance of the Premises in 
a proper and suitable condition; 

(4) allowing duly authorised 
representatives of public services bodies to 
inspect, repair, maintain, reconstruct, and 
relocate utilities, conduits, mains and sewers 
within the Premises and its facilities; and 

(5) Providing insurance for property 
within the Premises against man-made and 
natural disasters, emergencies and accidents. 

และสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี ้ ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ 
ในวรรค ๔ และ ๕ ของข้อ ๔ ของความตกลงนี้ 

(๒) ค่าใช้จ่ายในการบริการด้านกิจการภารโรง 
การรักษาความปลอดภัย ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ  
และค่าใช้จ่ายสำหรับบริการสาธารณะอื่น ๆ  

(๓) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการเปลี่ยน
ในกรณีจำเป็นของอุปกรณ์ วัสดุตกแต่ง การซ่อมแซม
เล ็ กน ้อยท ี ่ เ ก ิ ดข ึ ้ น ตามธรรมชาติ เป ็นประจำ  
และค่าใช้จ่ายที ่เกิดขึ ้นจากการใช้บริการดังกล ่าว 
รวมถ ึงการบำร ุงร ักษาทั ่วไปของอาคารสถานที่   
หากจำเป็น ภายใต้เง่ือนไขท่ีเหมาะสม  

(๔) การอน ุญาตให ้ผ ู ้แทนของหน ่วยงาน 
บริการสาธารณะที่ได้รับมอบหมายเข้าตรวจ ซ่อมแซม 
ร ั กษา  ส ร ้ า ง ข ึ ้ น ใหม่  แ ล ะย ้ า ย ท ี ่ เ ค ร ื ่ อ ง มื อ  
เปล ี ่ยนโครงสร ้างหร ือท ี ่ต ั ้ งของสาธารณูปโภค 
ท่อ สายไฟ ท ่อระบายน้ำภายในอาคารสถานที่  
และสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารสถานท่ี  

(๕ )  การประก ั นทร ัพย ์ ส ิ นภายใน ท ี ่ ดิ น 
และสิ่งปลูกสร้างเพื่อป้องกันความเสียหายอันเกิดจาก
การกระทำของมนุษย ์ และภ ัยพ ิบ ั ต ิ ธรรมชาติ   
เหตฉุุกเฉินและอุบัติเหตุ 
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ARTICLE 7 Access, Transit and 
Residence 

(1) The Host Country shall facilitate 
travel and entry into and the transit to and 
from the Premises to the following persons: 

(i) Representatives of Governments 
and International and Regional Organisations;  

(ii) Secretary-General, Deputy 
Secretaries-General, Staff of the Secretariat 
and Members of the family; 

(iii) Other persons including Experts 
invited by the Secretariat on official duties; 
and 

(iv) Representatives of press, radio, 
film or other information agencies, who have 
been accredited to the Secretariat. 

(2) The Host Country shall grant visas 
and residential permits for the persons 
mentioned in Paragraph 1 of this Article in a 
timely manner, subject to prevailing laws and 
regulations of the Host Country. 

ข ้อ ๗ การเข ้า – ออก การเด ินทางผ่าน 
และการพักอาศัย 

(๑) ประเทศเจ้าบ้านจะอำนวยความสะดวก 
การเดินทาง การเข้า การเดินทางผ่าน และการเดินทาง
ออกของบุคคลดังต่อไปนี้  

๑) ตัวแทนรัฐบาลและองค์กรระหว่าง
ประเทศและองค์กรระหว่างภูมิภาค 

๒) เลขาธิการ รองเลขาธิการ เจ้าหน้าที่
ของสำนักเลขาธิการ และสมาชิกในครอบครัว 

๓) บ ุคคลอ ื ่น ซ ึ ่ งรวมถ ึงผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ 
ที่ได้รับการเชิญจากสำนักเลขาธิการมาปฏิบัติหน้าที่
ราชการ และ 

๔) ตัวแทนสื ่อมวลชน วิทยุ ภาพยนตร์ 
และหน่วยงานข ้อม ูลอ ื ่น ๆ ท ี ่ ได ้ร ับการร ับรอง 
จากสำนักเลขาธิการ 

(๒) ประเทศเจ ้าบ ้านจะการตรวจลงตรา 
และการขออย ู ่ อาศ ัยสำหร ับบ ุคคลท ี ่ กล ่ าวถึ ง 
ในวรรคแรกของข้อนี้  ซ ึ ่งจะเป็นไปตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบของประเทศเจ้าบ้าน  
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ARTICLE 8 Official Communication 
(1) ASEAN, including the Secretariat shall 

enjoy, for all its official communication 
treatment no less favourable than that 
accorded by the Host Country to 
representative offices of international 
organisations in the Host Country. 

(2) All forms of official correspondence 
and other official communication of ASEAN, 
including the Secretariat, shall be inviolable. 

(3) ASEAN, including the Secretariat shall 
have the right to dispatch and receive official 
communication either by courier or in sealed 
bags, all of which shall be inviolable and shall 
have the same privileges and immunities as 
diplomatic courier and bags. 

ข้อ ๘ การติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการ  
(๑) อาเซียนและสำนักเลขาธิการจะต้องได้รับ 

การปฏิบัต ิในการติดต่อสื ่อสารอย่างเป็นทางการ 
จากประเทศเจ ้าบ้านที ่ ไม ่น ้อยไปกว ่าสำนักงาน 
ผู้แทนขององค์กรระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศ
เจ้าบ้าน 

(๒) การประสานงานและการติดต่อสื ่อสาร 
อย ่ า ง เ ป ็ น ท า ง ก า ร ท ุ ก ร ู ป แ บ บขอ งอ า เ ซ ี ยน 
และสำนักเลขาธิการจะถูกละเมิดมิได้  

(๓) อาเซ ียนและสำน ัก เลขาธ ิการม ีส ิทธิ  
ในการส่งและรับการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการ 
ทั้งโดยการขนส่งและโดยถุงปิดผนึก ซึ่งจะถูกละเมิด
มิได้ และจะได้รับเอกสิทธิแ์ละความคุ้มกันเทียบเท่ากับ
การขนส่งทางการทูต 

 

  

ARTICLE 9 Freedom of Action of the 
Secretariat 

(1) The Host Country shall grant to the 
Secretariat, as well as to the Staff of the 
Secretariat and other institutions in their 

ข้อ ๙ อิสระในการกระทำของสำนักเลขาธกิาร  
( ๑ )  ป ร ะ เ ทศ เ จ ้ า บ ้ า น จ ะ ให ้ อ ิ ส ร ะ แ ก่  

สำนักเลขาธิการและเจ้าหน้าที่ของสำนักเลขาธิการ 
รวมถึงสถาบันอื ่นที ่เก ี ่ยวข้องกับสำนักเลขาธิการ 
ในการจ ัดกิจกรรมที ่สอดคล้องกับว ัตถุประสงค์ 
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relation with the Secretariat, the freedom to 
hold activities in conformity with ASEAN's 
purposes and principles in the territory of the 
Host Country. 

(2) The Host Country shall facilitate 
access to the Secretariat for any person, 
irrespective of nationality, who performs any 
function for the Secretariat, subject to the 
prevailing laws and regulations of the Host 
Country. 

(3) The Secretariat shall have the power 
to make rules and regulations operative 
within the Premises for the full and 
independent exercise of its activities and 
performance of its functions. 

 

และหลักการของอาเซียนในอาณาเขตของประเทศ 
เจ้าบ้าน  

(๒) ประเทศเจ้าบ้านจะอำนวยความสะดวก 
ในการเข้าถึงสำนักเลขาธิการให้กับบุคคลใด ๆ ก็ตาม 
โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ โดยจะต้องเป็นบุคคลที่ปฏิบัติ
หน้าที่เพื ่อสำนักเลขาธิการ  ทั ้งนี ้ ภายใต้กฎหมาย 
และกฎระเบียบของประเทศเจ้าบ้าน 

(๓ )  เ ลขาธ ิ ก า รม ี อำนาจ ในการออกกฎ 
และระเบียบข้อบังคับภายในเขตที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เพ ื ่อการดำเน ินก ิจกรรมและการดำเน ินภารกิจ 
อย่างเต็มที่และเป็นอิสระของสำนักเลขาธิการ 

 
 
 

ARTICLE 10 Inviolability of the 
Premises and the Archives 

(1) The Premises shall be inviolable and 
shall be under the control and authority of 
the Secretary-General as provided for in this 

ข ้ อ  ๑ ๐  ก า ร ล ะ เ ม ิ ด ม ิ ไ ด ้ ข อ ง ท ี ่ ดิ น 
และสิ่งปลูกสร้าง และเอกสารสำคัญ  

(๑) ที ่ดินและสิ ่งปลูกสร้างจะถูกละเมิดมิได้ 
และอยู่ภายใต้การควบคุมและอำนาจของเลขาธิการ
ตามที่กำหนดไว้ในความตกลงนี้ ทรัพย์สินของอาเซียน
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Agreement. The Property of ASEAN shall be 
immune from search, requisition, 
confiscation, expropriation and any other 
form of interference, whether by executive, 
administrative, judicial or legislative action. 

(2) Without prejudice to the provisions of 
Article 9 of this Agreement, the Secretariat 
shall not permit the Premises to be used as a 
refuge for avoiding arrest or performing any 
act in violation of the laws and regulations of 
the Host Country, or in any other manner 
incompatible with the purposes and 
principles of ASEAN, as laid down in the 
ASEAN Charter and other applicable ASEAN 
instruments. 

(3) Archives of ASEAN shall be inviolable. 
(4) Officials of the Host Country, whether 

administration, judicial, military or police 
performing official duties, shall not enter the 
Premises except with the consent of the 
Secretary-General. The Host Country reserves 

จะได้รับความคุ้มกันจากการตรวจค้น การยึดอายัด 
การริบการเวนคืน และการแทรกแซงในลักษณะอื่น 
ไม่ว่าจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายปกครอง การดำเนินการ 
ทางศาลหรือทางนิติบัญญัติ  

(๒) เพื่อมิให้กระทบต่อข้อ ๙ ของความตกลงนี้ 
สำนักเลขาธิการจะต้องไม่อนุญาตให้บ ุคคลใด ๆ 
 ใช้ที่ดินและสิ ่งปลูกสร้างเป็นที ่พักพิงของบุคคลที่
หลบหนีการจ ับกุมหร ือบ ุคคลที ่ละเม ิดกฎหมาย 
และกฎระเบียบของประเทศเจ้าบ้านหรือในลักษณะอืน่
ใดที ่ข ัดต่อวัตถุประสงค์และหลักการของอาเซียน 
ท ี ่กำหนดไว ้ ในกฎบ ัตรอาเซี ยนและตราสารอื่น 
ที่เกี่ยวข้องของอาเซียน  

(๓) เอกสารสำคัญของอาเซียนจะถูกละเมิดมิได้ 
(๔) เจ้าหน้าท่ีของประเทศเจ้าบ้าน ไม่ว่าจะเป็น

เจ้าหน้าที ่ด้านบริหาร ตุลาการ ทหารหรือตำรวจ 
ที่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการจะไม่เข้าสู่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เ ว ้ นแต ่ จะ ได ้ ร ั บความย ินยอมจากเลขาธ ิก าร   
ทั้งนี้ ประเทศเจ้าบ้านมีสิทธิในการเข้าสู่อาคารสถานท่ี
ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเฉพาะในกรณี
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุฉุกเฉิน 
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the right to enter the Premises without prior 
consent in the event of natural calamities and 
emergencies. 

ARTICLE 11 Exemption from Taxation 
of ASEAN and its Property 

(1) ASEAN and its Property shall be 
exempted from: 

(i) any form of direct taxation. It is 
understood, however, that the Secretariat will 
not claim exemption from taxes which are, in 
fact, no more than charges for public utility 
services; 

(ii) customs duties, prohibitions and 
restrictions, and other levies on imports and 
exports in respect of articles imported or 
exported by the Secretariat for its official use. 
It is understood, however, that articles 
imported under such exemptions shall not be 
sold by the Secretariat within the territory of 
the Host Country, except under conditions 

ข ้อ ๑๑ การยกเว ้นภาษ ีและทร ัพย ์สิ น 
ของอาเซียน 

(๑ )  อาเซ ียนและทร ัพย ์ส ินของอาเซ ียน 
จะได้รับการยกเว้นภาษีจาก  

(๑) การเรียกเก็บภาษีโดยตรงทุกรูปแบบ 
อย ่างไรก ็ตาม เป ็นท ี ่ เข ้าใจว ่าสำน ักเลขาธ ิการ 
จะไม่เรียกร ้องการยกเว ้นภาษี  ซ ึ ่งไม ่เก ินไปกว่า 
ที่เรียกเก็บเพื่อบริการสาธารณะ 

(๒) ภาษีศ ุลกากร ภาษีส ินค ้านำเข้า 
และส่งออก และอากรอื่นในส่วนของสิ่งของที่นำเข้า
หร ือการส ่งออกโดยสำนักเลขาธิการเพื ่อการใช้
ประโยชน์ทางการ อย่างไรก็ตาม เป็นที่เข้าใจว่าสิ่งของ 
ที่นำเข้าภายใต้การยกเว้นภาษีดังกล่าวจะไม่ถูกขาย
โดยสำนักเลขาธิการภายในอาณาเขตของประเทศ 
เจ ้าบ ้าน เว ้นแต ่ เป ็นไปภายใต ้ เง ื ่อนไขท ี ่ตกลง 
กับประเทศเจ้าบ้านตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
ของประเทศเจ้าบ้าน 
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agreed upon with the Host Country and in 
accordance with its laws and regulations; and 

(iii) customs duties, prohibitions and 
restrictions, and other levies on imports and 
exports in respect of its publications. 

(2) The Secretariat shall, for the purpose 
of importation, inform the Host Country of 
the details of its imports. 

(3) While the Secretariat shall not, as a 
general rule, claim exemption from excise 
duties and from taxes on the sale of movable 
and immovable property which form part of 
the price to be paid, nevertheless when the 
Secretariat is making important purchases for 
official use of the property on which such 
duties and taxes have been charged or are 
chargeable, the Host Country shall, whenever 
possible, make appropriate administrative 
arrangements for the remission or return of 
the amount of duty or tax. 

(๓) ภาษีศ ุลกากร การห ้ามและการจำกัด  
และอากรอื่น ในการนำเข้าและส่งออกสื่อสิ่งพิมพ์ 

( ๒ )  เ พ ื ่ อ ว ั ต ถ ุ ป ร ะ ส ง ค ์ ใ น ก า ร น ำ เ ข้ า  
สำน ักเลขาธิการจะรายงานต่อประเทศเจ ้าบ้าน 
เกี่ยวกับรายละเอียดของการนำเข้า  

(๓) โดยหลักแล้วสำนักเลขาธิการจะไม่เรียกร้อง
ให้ม ีการยกเว้นภาษีสรรพสามิตและภาษีการขาย
สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของราคาซื ้อขาย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สำนัก
เลขาธิการทำการซื ้อที่สำคัญเพื ่อการใช้ประโยชน์
ใ น ท า ง ร า ชก า ร ท ี ่ ต ้ อ ง ม ี ก า ร เ ร ี ย ก เ ก ็ บภ าษี  
หรือค่าธรรมเนียม ประเทศเจ้าบ้านจะเป็นผู้ดำเนินการ
ประสานงานตามที่เหมาะสมเพื่อการยกเว้นหรือคืน
ภาษี หรือค่าธรรมเนียมนั้น  

(๔) การยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมในข้อนี้ 
จะไม ่ ใช ้ ก ับภาษี และค ่ าธรรม เน ี ยมที่ วบ ุ คคล 
ซึ ่งทำสัญญากับอาเซียนต้องชำระภายใต้กฎหมาย 
และข้อบังคับข้องประเทศเจ้าบ้าน 
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(4) The exemption from taxation and 
duties referred to in this Article shall not 
apply to such taxes and dues payable under 
the laws and regulations of the Host Country 
by persons contracted by ASEAN. 

ARTICLE 12 Free Disposal of Funds  
(1) Without being restricted by any 

financial controls, regulations or moratoria of 
any kind, the Secretariat acting on behalf of 
ASEAN: 

(i) may hold funds, gold or currency of 
any kind and operate accounts in any 
currency; and 

(ii) shall be free to transfer its funds, 
gold, securities or currency from one country 
to another or within the territory of the Host 
Country and to convert any currency held by 
it into any other currency. 

(2) Notwithstanding the above, the 
Secretariat shall comply with the laws and 
regulations of the Host Country relating to the 

ข้อ ๑๒ การใช้จ่ายของกองทุน  
(๑) สำนักเลขาธิการมีสิทธิที ่จะกระทำการ

ดังต่อไปนี้ในนามของอาเซียนโดยไม่ถูกจำกัดโดยการ
ควบคุมทางการเงิน กฎระเบียบ หรือการระงับต่าง ๆ  

( ๑ )  เ ข ้ า ถ ื อ ค รอ งก อ งท ุ น  ทอ งค ำ 
หรือเงินตราต่างประเทศ และเปิดบัญชีในสกุลเงินใด ๆ 

(๒) มีอิสระในการโอนเงินกองทุน ทองคำ 
หลักทรัพย์ หรือเงินตราจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศ
หนึ่ง หรือภายในประเทศเจ้าบ้านและแปลงสกุลเงิน 
ที่ถืออยู่เป็นสกุลเงินใด ๆ 

( ๒ )  นอก เหน ื อ จ ากท ี ่ ก ล ่ า ว ไ ปข ้ า ง ต้ น 
สำนักเลขาธิการจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบยีบ
ของประเทศเจ้าบ้านในการรายงานการเคลื่อนไหว 
ของกองทุนและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
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reporting of funds and foreign exchange 
movement. 

CHAPTER Ill SECRETARY-GENERAL, 
DEPUTY SECRETARIES GENERAL, STAFF OF 
THE SECRETARIAT AND EXPERTS 

ARTICLE 13 Composition 
(1) The Secretariat shall comprise the 

Secretary-General, Deputy Secretaries-
General and Staff of the Secretariat. 

(2) With regard to the granting of 
privileges and immunities, this Agreement 
shall prevail over the composition of the 
Secretariat as set out in the Agreement on the 
Establishment of the ASEAN Secretariat of 
1976 and its Protocols of 1983, 1985, 1989, 
1992 and 1997. 

(3) Pursuant to Article 4 of the 
Agreement on the Privileges and Immunities 
of ASEAN, the Secretary General, subject to 

หมวดท ี ่  ๓ เลขาธ ิการ รอง เลขาธ ิการ 
เจ้าหน้าที่ของสำนักเลขาธิการ และผู้เชี่ยวชาญ  

 
ข้อ ๑๓  องค์ประกอบ 
(๑) สำนักเลขาธิการประกอบด้วยเลขาธิการ 

รองเลขาธิการ และเจ้าหน้าท่ีของสำนักเลขาธิการ  
(๒) ในการใหเ้อกสิทธิแ์ละความคุ้มกัน ความตก

ลงนี้จะมีผลเหนือองค์ประกอบของสำนักเลขาธิการ 
ท ี ่ ก ำหนด ไว ้ ในความตกลง ว ่ าด ้ วยกา รจ ัดตั้ ง 
สำนักเลขาธิการอาเซียน ค.ศ. ๑๙๗๖ และพิธีสาร 
ปี ค.ศ. ๑๙๘๓,  ๑๙๘๕, ๑๙๘๙, ๑๙๙๒ และ ๑๙๙๗  

(๓) ตามข้อ ๔ ของความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิ์
และความคุ ้มก ันของอาเซ ียน เลขาธิการภายใต้  
การต ั ดส ิ น ใจของคณะกรรมการผ ู ้ แทนถาวร 
ประจำอาเซียนจะเป็นผู ้กำหนดประเภทเจ้าหน้าที่ 
ของสำนักเลขาธิการ ซึ่งจะใช้บทบัญญัติตามข้อ ๑๔  
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the decision of the Committee of Permanent 
Representatives to ASEAN, shall specify the 
categories of Staff of the Secretariat to which 
the provisions of Article 14 below apply. 
These categories and the names of the 
persons included in them shall be 
communicated to the Host Country from time 
to time. 

 
 

โดยจะมีการแจ้งประเภทของเจ้าหน้าที่และชื่อของ
บุคคลเป็นครั้งคราวไปยังประเทศเจ้าบ้าน 

 

ARTICLE 14 Privileges and Immunities 
of the Secretary-General, the Deputy 
Secretaries-General and the Staff of the 
Secretariat 

(1) The Secretary-General, the Deputy 
Secretaries General and Staff of the 
Secretariat referred to in Paragraph 3 of Article 
13,  to the extent that they are not 
Indonesian nationals within and with respect 
to the territory of the Host Country, shall, 
while in the performance of and for the 

ข ้ อ  ๑ ๔  เ อ ก ส ิ ท ธ ิ ์ แ ล ะ ค ว า ม ค ุ ้ ม กั น 
ของเลขาธิการอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียน 
และเจ้าหน้าที่ของสำนักเลขาธิการ 

(๑) เลขาธิการอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียน 
และเจ ้าหน้าที ่ของสำนักเลขาธิการตามวรรค ๓ 
ของข้อ ๑๓ ซึ ่งไม่ใช่บุคคลที ่มีสัญชาติอินโดนีเซีย 
จะได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในระหว่างการปฏิบัติ
หน้าที่และเพื่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ 
อย่างเป ็นอิสระภายในและที ่ เก ี ่ยวกับอาณาเขต 
ของประเทศเจ้าบ้านตามที ่กำหนดไว้ในอนุส ัญญา 
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independent exercises of their respective 
duties, functions and responsibilities, be 
granted privileges and immunities as 
stipulated in the Vienna Convention on 
Diplomatic Relations 1961 and: 

(i) be immune from legal process in 
respect of words spoken or written and all 
acts performed by him or her while in his or 
her official capacity; 

(ii) be exempt from taxation on the 
salary and emoluments paid to him or her by 
ASEAN through the Secretariat; 

(iii) be immune, together with his or 
her members of the family, from immigration 
restrictions and alien registration; 

(iv) be accorded the same privileges 
in respect of exchange facilities as are 
accorded to the officials of comparable rank 
of diplomatic missions; 

(v) be given, together with his wife or 
her husband, relatives and children, the same 

กร ุ ง เว ียนนาว ่ าด ้ วยความส ัมพ ันธ ์ทางการทูต  
ค.ศ. ๑๙๖๑ และ 

๑ )  ไ ด ้ ร ั บ ค ว ามค ุ ้ ม ก ั น จ ากการค้ า
กระบวนการทางกฎหมายในส่วนของการกล่าวถ้อยคำ
วาจาหรือลายลักษณ์อักษร และการกระทำทั ้งปวง 
ทีก่ระทำลงในระหว่างการปฏิบัติหน้าที ่

๒) ได้ร ับการยกเว้นภาษีจากเงินเดือน 
และค ่าตอบแทนที่ ได ้ร ับจากอาเซ ียนผ ่านสำนัก
เลขาธิการ 

๓) ได ้ร ับความค ุ ้มก ันจากข ้อกำหนด 
การตรวจคนเข้าเมืองและการขึ้นทะเบียนของบุคคล 
ต่างด้าว ซึ่งรวมถึงสมาชิกในครอบครัวด้วย 

๔) ได้ร ับเอกสิทธิ ์เก ี ่ยวกับการอำนวย 
ความสะดวกเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทน
ทางการทูตซึ่งมตีำแหน่งเทียบเท่ากัน 

๕) ได้รับการอำนวยความสะดวกในการ 
ส ่งต ัวกล ับในช ่วงว ิกฤตการณ์ระหว ่างประเทศ
เช่นเดียวกับคณะทูต ซึ่งรวมถึงสมาชิกในครอบครัว
ด้วย 

๖) ได ้ร ับความค ุ ้มก ันจากการจ ับกุม 
หรือการควบคุมตัว  
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repatriation facilities, in times of international 
crisis as diplomatic envoys; 

(vi) be immune from personal arrest 
or detention; 

(vii) be immune from seizure of 
personal baggage; 

(viii) be immune from seizure of 
official baggage; 

(ix) have the freedom to maintain, 
within the territory of the Host Country, or 
elsewhere, foreign securities, and other 
movable and immovable property, and while 
employed by the Secretariat, and at the time 
of termination of such employment, the right 
to take out of the Host Country, funds in any 
foreign currency without restriction or 
limitation, provided that the said officials can 
show good cause for their lawful possession 
of such funds. 

(x) have the right to import free of 
duty and other levies, prohibition and 

๗) ได้รับความคุ้มกันจากการยึดสัมภาระ
ส่วนตัว 

๘) ได้รับความคุ้มกันจากการยึดสัมภาระ
ราชการ 

๙) ได้รับอิสระในการคงไว้ซึ ่งหลักทรัพย์
ต ่างประเทศ สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์  
ในอาณาเขตของประเทศเจ ้าบ ้านหร ือท ี ่อ ื ่น ๆ  
ใน ร ะหว ่ า ง กา รว ่ า จ ้ า ง โดยสำน ั ก เ ลข า ธ ิ ก า ร 
และ เม ื ่ อส ิ ้ นส ุ ดระยะการจ ้ า งด ั งกล ่ าวมีส ิทธิ  
ในการนำออกนอกประเทศเจ้าบ้านโดยไม่มีเงื ่อนไข 
หร ือข ้ อจำก ัด  แต ่ จะต ้องม ี การแสดงถ ึ งท ี ่ มา 
ของการได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย  

๑๐) ส ิทธ ิท ี ่จะนำเข ้า โดยปลอดภาษี  
การเร ียกเก็บค่าธรรมเนียม ข้อห้ามหรือข้อจำกัด 
ในการนำ เข ้ า เฟอร ์น ิ เ จอร์ และของใช ้ส ่ วนตั ว 
รวมถึงรถยนต์จำนวน ๑ คัน ภายในเวลา ๖ เดือน 
หลังจากดำรงตำแหน่งครั้งแรกในประเทศเจ้าบ้าน โดย
ให้ใช้กฎระเบียบเดียวกันกับที่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ใน
คณะทูตที่พำนักอยู่ในประเทศเจ้าบ้านในระดับที่เท่า
เท ี ยมก ั น ในกรณีการ โอนการนำ เข ้ า และการ
เปลี่ยนแปลงรถยนต์  
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restriction on imports, furniture and personal 
effects, including one motor vehicle, within 
six months after first taking up post in the 
Host Country. The same regulations shall 
apply in the case of importation transfer and 
replacements of automobiles as are in force 
for the resident members of diplomatic 
missions of comparable rank. 

(xi) be immune from national service 
obligations. 

(2) The Director, Head of Division, who 
are not of Indonesian nationality, shall enjoy 
privileges and immunities as accorded to the 
Secretary-General in accordance with 
Paragraph 1 of this Article. 

(3) The Staff of the Secretariat who are 
not of Indonesian nationality and do not fall 
under the categories referred to in Paragraph 
3 of Article 13 shall enjoy: 

(i) immunity from legal process in 
respect of words spoken or written and all 

๑๑) ความค ุ ้มก ันเก ี ่ยวก ับข ้อผ ูกพัน 
ในการรับใช้ชาติ 

(๒) ผู ้อำนวยการและหัวหน้าฝ่าย ซึ ่งไม่ใช่ 
บุคคลที ่มีส ัญชาต ิอ ินโดน ี เซ ียจะได ้ร ับเอกส ิทธิ์ 
และความคุ้มกันเช่นเดียวกับเลขาธิการ ตามวรรค ๑ 
ของข้อนี ้

(๓) เจ้าหน้าที ่ของสำนักเลขาธิการ ซึ ่งไม่ใช่
บุคคลที่มีสัญชาติอินโดนีเซีย และไม่ตกอยู ่ภายใต้ 
วรรค ๓ ของข้อ ๑๓ มีสิทธิ 

๑) ได้รับความคุ ้มกันจากการดำเนินการ 
ทางกฎหมายในส ่วนของการกล ่าวถ ้อยคำวาจา 
หร ือลายล ักษณ ์อ ักษร และการกระทำท ั ้ งปวง 
ที่กระทำลงในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

๒) ได ้ร ับการยกเว ้นภาษีจากเง ินเดือน 
และค ่าตอบแทนที่ ได ้ร ับจากอาเซ ียนผ ่านสำนัก
เลขาธิการ 

๓) ความคุ้มกันจากการยึดสัมภาระราชการ  
๔) อ ิสระในการคงไว ้ซ ึ ่ งหล ั กทร ั พย์

ต่างประเทศ สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์  
ในอาณาเขตของประเทศเจ ้าบ ้านหร ือท ี ่อ ื ่น ๆ  
ใน ร ะหว ่ า งกา รว ่ า จ ้ า ง โดยสำน ั ก เ ลข า ธ ิ ก า ร 
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acts performed by him or her while in his or 
her official capacity; 

(ii) exemption from taxation on the 
salary and emoluments paid to him or her by 
the Secretariat; 

(iii) immunity from seizure of official 
baggage; 

(iv) have the freedom to maintain, 
within the territory of the Host Country, or 
elsewhere, foreign securities, and other 
movable and immovable property, and while 
employed by the Secretariat, and at the time 
of termination of such employment, the right 
to take out of the Host Country, funds in any 
foreign currency without restriction or 
limitation, provided that the said officials can 
show good cause for their lawful possession 
of such funds; and 

(v) have the right to import free of 
duty and other levies, prohibition and 
restriction on imports, furniture and personal 

และเมื ่อสิ ้นสุดระยะเวลาการว่าจ้างมีส ิทธิในการ 
ถือเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศเจ้าบ้าน  
โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อกำหนด แต่จะต้องมีการแสดง
ถ ึงท ี ่มาของการได ้มาซ ึ ่ งทร ัพย ์ส ินน ั ้นโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย 

(๕) ส ิทธ ิท ี ่ จะนำเข ้า โดยปลอดภาษี  
การเร ียกเก็บค่าธรรมเนียม ข้อห้ามหรือข้อจำกัด 
ในการนำเข ้าของใช ้ ในบ ้านและของใช ้ส ่วนตัว 
และรถยนต์จำนวน ๑ คัน ภายในเวลา ๖ เดือน 
หลังจากดำรงตำแหน่งครั ้งแรกในประเทศเจ้าบ้าน 
กฎระ เบ ี ยบ เด ี ยวก ั นน ี ้ จ ะ ใช ้ ในกรณี การ โอน 
การนำเข ้าและการเปล ี ่ยนรถยนต์  ซ ึ ่ งใช ้บ ั งคับ 
กั บสมาช ิ ก ผ ู ้ ม ี ถ ิ ่ นท ี ่ อ ยู่ ใ นประ เทศ เจ ้ า บ ้ าน 
เพื่อปฏิบัติภารกิจทางการทูตในระดับที่เทียบเท่ากัน 

(๔) ผู ้ม ีส ัญชาติอินโดนีเซียซึ ่งได้ร ับแต่งตั้ง 
ให้เป็นเลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการ หัวหน้า
ฝ่ายและเจ้าหน้าที ่ของสำนักเลขาธิการมีเอกสิทธิ์  
และความค ุ ้ มก ันด ั งต ่ อ ไปนี้ ภ ายในอาณา เขต 
ของประเทศเจ้าบ้าน 

(๑) ได้รับความคุ้มกันจากการดำเนินการ 
ทางกฎหมายในส ่วนของการกล ่าวถ้ อยคำวาจา 
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effects, including one motor vehicle, within 
six months after first taking up post in the 
Host Country. The same regulations shall 
apply in the case of importation transfer and 
replacements of automobiles as are in force 
for the resident members of diplomatic 
missions of comparable rank. 

(4) Indonesian nationals who are 
appointed as Secretary General, Deputy 
Secretary-General, Director, Head of Division 
and Staff of the Secretariat shall enjoy, within 
and with respect to the territory of the Host 
Country: 

(i) immunity from legal process in 
respect of acts including words spoken or 
written, performed by them while in their 
official capacity and in the discharge of their 
duties; and 

(ii) immunity from seizure of their 
official baggage. 

หรือด้วยลายลักษณ์อักษร และการกระทำทั ้งปวง 
ที่กระทำลงในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

(๒) ได้รับความคุ้มกันจากการยึดสัมภาระ
ราชการ 

(๕ )  สมาช ิกในครอบคร ัวของเลขาธ ิการ  
รองเลขาธิการตามที ่อ ้างถ ึงในวรรค ๑ ของข้อนี้  
จะได้ร ับเอกสิทธ ิ ์และความคุ ้มก ันตามที ่กำหนด 
ในอน ุส ัญญากร ุงเว ียนนาว ่าด ้วยความส ัมพั นธ์ 
ทางการทูต ค.ศ. ๑๙๖๑ และข ้อ ๕ , ๖ , และ ๗  
ของข้อนี ้

(๖) สำนักเลขาธิการจะแจ้งให้ประเทศเจ้าบ้าน
ทราบทุกปีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ 
รวมถึงรายชื่อที่อยู่และสัญชาติของเจ้าหน้าท่ีทุกคน 

(๗) หน ่วยงานที ่ม ีอำนาจของอ ินโดน ี เซีย 
จะออกบัตรประจำตัวให้กับเลขาธิการ รองเลขาธิการ  
และเจ้าหน้าท่ีของสำนักเลขาธิการ  
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(5) Members of the family of the 
Secretary-General, Deputy Secretaries-
General, referred to in Paragraph 1 of this 
Article, shall enjoy privileges and immunities 
as stipulated in the Vienna Convention on 
Diplomatic Relations 1961 and in Paragraph 1 
(v), (vi) and (vii) of this Article. 

(6) The Secretariat shall notify the Host 
Country biannually on matters concerning 
the employment of its Staff, including the list 
of names, addresses and nationalities of all its 
employees. 

(7) Appropriate Indonesian Authorities 
shall provide the Secretary-General, Deputy 
Secretaries-General and the Staff of the 
Secretariat with identity cards. 

ARTICLE 15 Experts on Missions for 
ASEAN 

(1) Experts, except Indonesian nationals, 
on missions for ASEAN, shall be accorded 
such privileges and immunities as are 

ข้อ ๑๕ ผู้เชี่ยวชาญด้านภารกิจของอาเซียน 
(๑) ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด ้านภารก ิจของอาเซ ียน 

ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่มีสัญชาติอินโดนีเซีย จะได้รับเอกสิทธ์ิ
และความคุ ้มกันที ่จำเป็นเพื ่อการปฏิบัติหน้าที่ ใน
ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ ดังนี ้
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necessary for the proper exercise of their 
functions during the period of their missions, 
as follows: 

(i) inviolability for all papers, 
documents and records in any form; 

(ii) for the purpose of communicating 
with the Secretariat, the right to receive 
papers and correspondence by courier or in 
sealed bags; 

(iii) immunities and facilities in 
respect of their personal baggage as are 
accorded to diplomatic envoys; and 

(iv) the same facilities in respect of 
currency or exchange restrictions as are 
accorded to representatives of foreign 
governments on temporary official missions. 

(2) Experts on missions for ASEAN for at 
least one year are entitled to bring their 
members of the family, in accordance with 
the laws and regulations of the Host Country. 

(๑) ไม ่ถ ูกละเม ิด เอกสารและบันทึก 
ในรูปแบบใด ๆ 

(๒) ส ิทธ ิท ี ่จะได ้ร ับเอกสารและการ
ป ร ะ ส า น โ ด ย ผ ุ ้ น ำ ส า ร ห ร ื อ ใ น ถ ุ ง ป ิ ด ผ นึ ก 
เพ ื ่อว ัตถ ุประสงค์ ในการต ิดต ่อส ื ่อสารกับสำนัก
เลขาธิการ  

( ๓ )  ค ว า ม ค ุ ้ ม ก ั น แ ล ะ ก า ร อ ำ น วย 
ความสะดวกในส ่วนที ่ เก ี ่ยวก ับส ัมภาระส่วนตัว
เช่นเดียวกับคณะทูต และ 

(๔) การอำนวยความสะดวกในส่วนที่
เกี ่ยวกับสกุลเงินหรือข้อจำกัดในการแลกเปลี ่ยน
เงินตราเช่นเดียวกับที่มอบให้แก่ผู ้แทนของรัฐบาล
ต่างประเทศในการปฏิบัติภารกิจเป็นการชั่วคราว 

(๒) ผู้เชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติภารกิจให้กับอาเซียน
อย่างน ้อย ๑ ปีม ีส ิทธ ิท ี ่จะให ้สมาช ิกครอบครัว 
ต ิดตามได้   ท ั ้ งนี้  ตามกฎหมายและกฎระเบ ียบ 
ของประเทศเจ้าบ้าน  
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ARTICLE 16 Waiver of Immunities 
(1) The privileges and immunities under 

this Agreement are granted in the interest of 
ASEAN or the Secretariat and not for the 
personal benefit of the individuals 
themselves. 

(2) The Secretary-General shall have the 
right and the duty to waive the immunity of 
any member of the Staff of the Secretariat in 
any case where, in his or her opinion, the 
immunity would impede the course of justice 
and can be waived without prejudice to the 
interests of ASEAN. The immunity of the 
Secretary General of ASEAN may be waived 
by the ASEAN Summit, or by whomsoever 
authorised by the ASEAN Summit. 

(3) The Secretary-General shall have the 
right and the duty to waive the immunity of 
Experts on missions for ASEAN in any case, 
where, in his or her opinion, the immunity 
would impede the course of justice and can 

ข้อ ๑๖ การสละความคุ้มกัน 
( ๑ )  เ อกส ิ ท ธิ์ แ ล ะคว ามค ุ ้ ม ก ั นภ าย ใ ต้  

ความตกลงนี้ ให ้ ไ ว้ เพ ื ่ อประโยชน ์ของอาเซ ียน 
หรือสำนักเลขาธิการมิใช ่เพ ื ่อประโยชน์ส ่วนตน 
ของบุคคล 

(๒ )  สำน ัก เลขาธ ิ การม ี ส ิทธ ิ และหน ้าที่  
ในการสละความคุ ้มก ันของเจ ้าหน้าที ่ของสำนัก
เลขาธิการ ในกรณีที ่เห็นว่าความคุ ้มกันดังกล ่าว 
จะขัดขวางกระบวนการยุติธรรม และสามารถสละได้
โ ดย ไม ่ ก ระทบต ่ อผ ลประ โยชน ์ ขอ งอา เ ซ ี ยน  
ค ว า ม ค ุ ้ ม ก ั นขอ ง เ ลข า ธ ิ ก า ร อ า จถ ู ก สละ ไ ด้  
โดยที ่ประชุมสุดยอดอาเซียนหรือบุคคลใดก็ตาม 
ที่ได้รับการมอบหมายจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน  

(๓ )  เลขาธ ิการม ีส ิทธ ิและหน ้าท ี ่ ในการ 
สละความคุ้มกันของผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติภารกิจ 
ของอาเซียน ในกรณีเห็นว่าความคุ ้มก ันดังกล ่าว 
จะข ัดขวางกระบวนการย ุต ิธรรมและสามารถ 
สละความคุ ้มกันได้โดยไม่กระทบต่อผลประโยชน์ 
ของอาเซียน  

(๔) เลขาธิการอาเซียนจะร่วมมือกับหน่วยงาน 
ที่มีอำนาจของอินโดนีเซียในการอำนวยความสะดวก
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be waived without prejudice to the interests 
of ASEAN. 

(4) The Secretary-General shall 
cooperate at all times with Appropriate 
Indonesian Authorities to facilitate the proper 
administration of justice, secure the 
observance of police regulations and prevent 
the occurrence of any abuse in connection 
with the privileges and immunities and 
facilities provided under this Agreement. 

ด้านการบริหารงานยุต ิธรรม การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตำรวจ 
และป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน และการอำนวยความสะดวก 
ภายใต้ความตกลงนี้ 

 

ARTICLE 17 Respect for the Laws and 
Regulations of the Host Country 

(1) Without prejudice to their privileges 
and immunities provided for in this 
Agreement, it is the duty of all persons 
enjoying such privileges and immunities to 
respect the laws and regulations of the Host 
Country. They also have a duty not to 
interfere in the internal affairs of the Host 
Country. 

ข้อ ๑๗ การเคารพกฎหมายและกฎระเบียบ
ของประเทศเจ้าบ้าน 

(๑) โดยไม่กระทบถึงเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน 
ที่ ไ ด ้ ร ั บ ต า ม ค ว า ม ต ก ล ง น ี ้  บ ุ ค ค ล ที่ ไ ด ้ รั บ 
เอกสิทธิ์และความคุ ้มก ันมีหน้าที่ เคารพกฎหมาย 
และกฎระเบียบของประเทศเจ้าบ้าน รวมทั้งหน้าที่ 
ที ่จะไม ่เข ้าแทรกแซงกิจการภายในของประเทศ 
เจ้าบ้าน 

(๒) อาคารสถานที ่จะไม่ถูกใช้ในลักษณะที่  
ไม่สอดคล้องกับการใช้งานของสำนักเลขาธิการ 
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(2) The Premises shall not be used in any 
manner incompatible with the exercise of the 
Secretariat functions. 

 
 
 
 

CHAPTER IV GENERAL AND FINAL 
PROVISIONS 

ARTICLE 18 Security of the Host 
Country 

(1) Nothing in this Agreement shall affect 
the right of the Host Country to apply 
appropriate safeguard in the interests of its 
security. If any such measure is considered 
necessary, the Host Country shall contact the 
Secretariat to decide jointly on the 
appropriate measures to protect the interest 
of the Secretariat. 

(2) The Secretariat shall cooperate with 
the Appropriate Indonesian Authorities to 
ensure that the activities of the Secretariat 

หมวดที่ ๔ บทบัญญัติทั ่วไปและบทบัญญัติ
สุดท้าย  

 
ข้อ ๑๘ ความปลอดภัยของประเทศเจ้าบ้าน  
(๑ )  ไม ่ม ีบทบ ัญญ ัต ิ ใดของความตกลงนี้  

ที่กระทบต่อสิทธิของประเทศเจ้าบ้านในการดำเนิน
ม าต รกา ร ร ั กษาคว ามปลอดภ ั ยท ี ่ เ หม าะสม 
เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคง เมื่อจำเป็นต้องดำเนิน
มาตรการด ั งกล ่ าว ให้ประ เทศเจ ้ าบ ้ านต ิดต่ อ 
สำน ักเลขาธ ิการเพ ื ่อต ัดส ินใจร ่วมก ันในการหา
มาตรการที ่ เหมาะสมเพื ่อค ุ ้มครองผลประโยชน์  
ของสำนักเลขาธิการ 

(๒) สำนักเลขาธิการจะร่วมมือกับหน่วยงาน 
ที่มีอำนาจของอินโดนีเซียเพื่อให้การดำเนินกิจกรรม 
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will not prejudice the security of the Host 
Country. 

ของสำนักเลขาธิการไม่กระทบต่อความปลอดภัย 
ของประเทศเจ้าบ้าน  

ARTICLE 19 Supplementary 
Arrangements 

ASEAN and the Host Country may enter 
into such arrangements as may be necessary 
to give effect to this Agreement. 

 

ข้อ ๑๙ ข้อตกลงเพ่ิมเติม  
อาเซียนและประเทศเจ้าภาพสามารถตกลง

ร่วมกันเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ความตกลงนี้มีผล 

  

ARTICLE 20 Settlement of Disputes 
Any dispute concerning the 

interpretation or application of this 
Agreement shall be settled amicably by the 
Parties through consultation or negotiation. 

ข้อ ๒๐ การระงับข้อพิพาท 
ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการตีความหรือการใชค้วาม

ตกลงน ี ้จะระง ับฉ ันท ์ม ิตรโดยการปร ึกษาหารือ 
หรือการเจรจาระหว่างภาคี 

  

ARTICLE 21 Amendments 
This Agreement may be amended in 

writing subject to the mutual consent of the 
Parties. The amendments to this Agreement 
shall enter into force on the date of 
notification by the Host Country of the 

ข้อ ๒๑ การแก้ไข  
ความตกลงนี้อาจได้รับการแก้ไขเปน็ลายลักษณ์

อักษร โดยได้รับความเห็นชอบจากภาคีทั ้งสองฝ่าย 
การแก้ไขความตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ได้รับ
แจ้งจากประเทศเจ้าบ้านถึงการดำเนินกระบวนการ
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พันธกรณี 
(ข้อและสาระสำคัญ) 

รายละเอียด 
(สาระสำคัญของกฎหมาย) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
หมายเหตุ 

completion of its internal requirements for 
the entry into force of the amendment. 

ภายในที ่ เสร ็จสมบูรณ์แล ้วเพ ื ่อให ้การแก ้ไขนั้น 
มีผลบังคับใช้ 

ARTICLE 22 Entry into Force and 
Termination 

(1) This Agreement shall enter into force 
on the date of written notification to the 
Secretary-General by the Host Country of the 
completion of its internal requirements for 
the entry into force of this Agreement. 

(2) Either Party may terminate this 
Agreement by giving a notice in writing of not 
less than six (6) months to the other Party of 
its intention to terminate this Agreement. 

ข้อ ๒๒ การมีผลบังคับใช้และการสิ้นสุด  
(๑) ความตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้วันที่มีการแจ้ง

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขาธิการ โดยประเทศ
เจ ้าบ้านเม ื ่อเสร็จสิ ้นกระบวนการภายในเพื ่อให้  
ความตกลงนี้มีผลบังคับใช้ 

(๒) ภาคีฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกความตกลงนี้ได้
โดยการแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ภาคี  
อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 

  

ARTICLE 23 Final Provisions 
(1) The Agreement between the 

Government of the Republic of Indonesia and 
ASEAN Relating to the Privileges and 
Immunities of the ASEAN Secretariat of 1979 
and the Agreement on the Use and 

ข้อ ๒๓ บทเฉพาะกาล 
(๑) ความตกลงระหว่างร ัฐบาลสาธารณรัฐ

อ ิ น โ ด น ี เ ซ ี ย แ ล ะ อ า เ ซ ี ย น ว ่ า ด ้ ว ย เ อ ก ส ิ ท ธิ์  
และความคุ้มกันของเลขาธิการอาเซียน  ค.ศ. ๑๙๗๙  
และความตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์และการดูแล
รักษาอาคารสถานที ่ของสำนักเลขาธิการอาเซียน  
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หมายเหตุ 

Maintenance of the Premises of the ASEAN 
Secretariat of 1981 shall be terminated with 
immediate effect upon the entry into force of 
this Agreement. 

(2) Wherever this Agreement imposes 
obligations on Appropriate Indonesian 
Authorities, the responsibility for the 
fulfillment of such obligations shall rest with 
the Host Country. 

ค.ศ. ๑๙๘๑ จะสิ ้นส ุดลงทันทีเม ื ่อความตกลงนี้  
มีผลบังคับใช้ 

(๒) เมื่อใดก็ตามที่ความตกลงนี้กำหนดหน้าที่ 
ของหน ่ ว ย ง านที่ ร ั บ ผ ิ ดชอบ ของอ ิ น โดน ี เ ซี ย 
ความรับผิดชอบดังกล่าวจะเป็นของประเทศเจ้าบ้าน  

 


