Agreement Between the ASEAN Secretariat and The Government of The Republic of Indonesia Concerning the Use and Maintenance of The Premises of
The Residence of The Secretary-General of ASEAN
ความตกลงระหว่างสำนักเลขาธิการอาเซียนและรัฐบาลสาธารณอินโดนีเซียว่าด้วยการใช้ประโยชน์และการรักษาอาคารสถานที่พักอาศัยของเลขาธิการอาเซียน
พันธกรณี
(ข้อและสาระสำคัญ)
The Government of the Republic of
Indonesia, represented by the DirectorGeneral of the ASEAN National Secretariat,
Department of Foreign Affairs, hereinafter
referred to as the Frist Party, and the ASEAN
Secretariat, represented by Secretary-General
of ASEAN hereafter referred to as the Second
Party;
Article 1 Definitions
For the purpose of the this Agreement
the following expressions shall have the
meaning hereunder assigned, to them:
1. the “Government” means the
Government of the Republic of Indonesia;
2. the “ASEAN” means the Association
of South East Asian Nations;
3. the “Secretariat” means the
Secretariat of the Association of South East
Asian Nations;
4. the “premises” means the building
and parts of the building and the land

รายละเอียด
(สาระสำคัญของกฎหมาย)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รั ฐ บาลสาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย โดยอธิ บ ดี ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนั ก เลขาธิ ก ารอาเซี ย นแห่ ง ชาติ กรมกิ จ การ
ต่างประเทศ ต่อไปเรียกว่า ภาคีฝ่ายที่หนึ่ง และสำนัก
เลขาธิ ก ารอาเซี ย น โดยเลขาธิ ก ารอาเซี ย น ต่ อ ไป
เรียกว่า ภาคฝ่ายที่สอง
ข้อ ๑ บทนิยาม
เพื่อวัตถุประสงค์ของความตกลงนี้ให้ถ้อยคำ
ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
๑. รั ฐ บาล หมายถึ ง รั ฐ บาลของสาธารณรั ฐ
อินโดนีเซีย
๒. อาเซี ย น หมายถึ ง สมาคมสหประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๓. สำนักเลขาธิการ หมายถึง สำนักเลขาธิการ
อาเซียน
๔. อาคารสถานที่ หมายถึ ง อาคารหรือส่วน
ของอาคาร และที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์
ในการเป็นที่พักอาศัยของเลขาธิการอาเซียน ซึ่งตั้งอยู่
ที ่ Jalan lmam Bonjol ๔๙ กรุ ง จาการ์ ต า
ประเทศอินโดนีเซีย

เป็นความตกลงที่กำหนดขอบเขต
อำนาจหน้ า ที ่ ร ะหว่ า งอาเซี ย น
และประเทศอินโดนีเซียในฐานะ
ของประเทศที ่ ต ั ้ ง ของสำนั ก
เลขาธิการอาเซียน การดำเนินการ
ตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงนี้
จะต้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎหมาย
และกฎระเบี ย บของประเทศ
อินโดนีเซีย
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ancillary thereto, used for the purpose of the
residence of the Secretary-General of ASEAN
located at Jalan lmam Bonjol 49, Jakarta
Pusat, Indonesia;
Article 2 General Provisions
1. The First Party, as the owner of the
premises, undertakes to lend to the
Secretariat as of the 15 March 1996 the use
of the premises;
2. The lending by the First Party to the
Second Party of the use of the premises shall
continue for so long as the Second Party has
its seat in Jakarta, Indonesia. If the Second
Party ceases to maintain its seat in Jakarta,
Indonesia, the uses of the premises shall
revert to the First Party;

ข้อ ๒ บทบัญญัติทั่วไป
ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑. ภาคี ฝ ่ า ยที่ ห นึ ่ ง ในฐานะเจ้ า ของอาคาร
สถานที่จะให้ยืมใช้อาคารสถานที่แก่สำนักเลขาธิการ
ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๙๖
๒. การยื ม ใช้ อ าคารสถานที่ จ ะดำเนิ น ต่ อ ไป
ตราบเท่ า ที่ ภ าคี ฝ ่ า ยที ่ ส องยั ง ดำรงตำแหน่ ง อยู่
ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย หากภาคีฝ่าย
ที ่ ส องไม่ ไ ด้ ด ำรงตำแหน่ ง การใช้ อ าคารสถานที่
จะกลับไปเป็นของภาคีฝ่ายที่หนึ่ง

Article 3 Responsibilities of the
ข้อ ๓ ความรับผิดชอบของภาคีฝ่ายที่สอง
ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Second Party
ภาคีฝ่ายที่สองมีหน้าที่
The Second Party shall be responsible
๑. บำรุงรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่
for;
จอดรถ และบริเวณโดยรอบของอาคารสถานที่
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1. the maintenance of the landscape,
parking facilities and fencing, and the
remodelling thereof;
2. the maintenance of the building and
any remodelling or partitioning thereof;
3. the cost of maintenance of facilities
fixtures, furnture and furnishing provided by
the First Party;
4. the cost of any addtional furniture
and furnishing desired by the Ssecond Party;
5. the cost of janitorial services, security
services, electricity, telephone and waterbills
and all other charges for Public services
supplied by the First Party;
6. the cost of insurance of the premises
and its contents;
7. the cost of maintenance and
replacement, if necessary, of the Second Part
equipment other than fixtures, furniture and
furnishinng provided by the First Party,
repairs of recurring nature, the upkeep
through the provision of services and general

๒. บำรุงรักษาและปรับปรุงอาคาร
๓. ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการบำรุ ง รั ก ษาสิ ่ ง อำนวย
ความสะดวก ของใช้ ของตกแต่ งที ่ ภ าคี ฝ ่ า ยที ่ ห นึ่ ง
เป็นผู้จัดเตรียม
๔. ค่ า ใช้ จ ่ า ยของตกแต่ งเพิ ่ ม เติ ม ตามที ่ ภ าคี
ฝ่ายที่สองต้องการ
๕. ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการทำความสะอาด บริ ก าร
รั ก ษาความปลอดภั ย ค่ า ไฟ ค่ า น้ ำ ค่ า โทรศั พ ท์
และค่าสาธารณูปโภค
๖. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกันภัย
๗. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการทดแทน
อุ ป กรณ์ ข องภาคี ฝ ่ า ยที ่ ส อง หากจำเป็ น นอกจาก
ของใช้ แ ละวั ส ดุ ต กแต่ งที ่ จ ั ด หาโดยภาคี ฝ ่ า ยที ่ ห นึ่ ง
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเล็กน้อยที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยที ่ เ กิ ด ขึ ้ น จากการใช้ บ ริ ก าร รวมถึ ง การ
บำรุ งรั กษาทั ่ว ไปของอาคารสถานที ่ภายใต้ เงื ่อนไข
ที่เหมาะสม
๘. อนุญาตให้ตัวแทนผู้มีอำนาจจากผู้ให้บริการ
สาธารณู ป โภคเข้ า ตรวจสอบและซ่ อ มบำรุ ง ระบบ
สาธารณูปโภค สายไฟและท่อระบายน้ำและสิ่งอำนวย
ความสะดวกภายในอาคารสถานที่ของภาคีฝ่ายที่สอง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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maintenance if the premises of the Second
Party in a proper and suitable condition;
8. allowing duty authorized
representative of public utilities to inspect,
repair, maintain, reconstruct, and relocate
utilities, conduits, mains and sewers within
the premises of the Second Party and its
facilities.
Article 5 Settlement of Disputes
ข้อ ๕ การระงับข้อพิพาท
ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Any dispute arising out of interpretation
ข้อพิพาทใดที่เกิด จากการตีค วามหรือการใช้
or application of this Agreement shall be ความตกลงนี ้ จ ะระงั บ โดยการปรึ ก ษา ห า รื อ
settled amicably by both Parties through หรือการเจรจาระหว่างภาคี
consultation or negotiations.
Article 6 Final Provisions
ข้อ ๖ บทบัญญัติสุดท้าย
ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. This Agreement shall enter into force
๑. ความตกลงนี้มีผลบังคับใช้วันที่ลงนาม
on the date of its signing;
๒. การแก้ ไ ขและเพิ ่ ม เติ ม ความ ต กล ง
2. Amendments and addition to this ตามข้ อ เรี ย กร้ อ งของภาคี ฝ ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ ่ ง จะทำ
Agreement, upon the request of either Party, โดยการปรึกษาหารือระหว่างกันและโดยความยินยอม
shall be made through consultations and by ของภาคีทั้งสองฝ่าย
mutual consent.

๔

๕

