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หมายเหตุ  

ARTICLE I. Establishment And Membership  

There shall be established the ASEAN 

FOUNDATION, hereinafter referred to as "the 

Foundation”. Member States of ASEAN shall 

be members of the Foundation. 

ขอ ๑ การกอต้ังและสมาชิก  

ใหมีการจัดตั้งมูลนิธิอาเซียน ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา 

มูลนิธิ โดยใหรัฐสมาชิกอาเซียนเปนสมาชิกของมูลนิธิ 

ไมมีกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

 

บันทึกความเขาใจฉบับทบทวน 

วาดวยการกอตั้ งมูลนิ ธิอาเซียน 

มีสาระสําคัญเก่ียวกับโครงสราง

มู ล นิ ธิ อ า เ ซี ย น  ส ถ า น ท่ี ตั้ ง  

แหลงเงินทุน สมาชิก และขอบเขต

อํานาจหนาท่ีของมูลนิธิอาเซียน  

ซึ่ ง ไ ม ไ ด กํ า ห น ด พั น ธ ก ร ณ ี

ทา งกฎ หม าย เป นก า ร เ ฉ พา ะ 

ใหตองปฏิบัติ  

ARTICLE II. Headquarters  

The headquarters of the Foundation shall 

be in the Republic of Indonesia, hereinafter 

referred to as “the Host Country”, and shall be 

based in Jakarta. 

ขอ ๒ สํานักงานใหญ 

สํานักงานใหญมูลนิธิอาเซียนตั้งอยู ณ กรุงจาการตา 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา ประเทศท่ีมี

สํานักงานใหญตั้งอยู  

ไมมีกฎหมายท่ีเก่ียวของ   

ARTICLE III. Legal Status, Privileges And 

Immunities  

The Foundation is a non-profit 

organization, and shall have legal personality. 

The Foundation shall have the capacity, to:  

ขอ ๓ สถานะทางกฎหมาย 

เอกสิทธิและความคุมกนั  

มูลนิธิเปนองคกรไมแสวงหากําไร มีสภาพนิติบุคคล

ตามกฎหมาย และมูลนิธิสามารถท่ีจะ 

ก. ทําสัญญา 

ไมมีกฎหมายท่ีเก่ียวของ   

๑ 

 



 

Revised Memorandum of Understanding on the Establishment of the ASEAN Foundation 

บันทึกความเขาใจฉบับทบทวนวาดวยการกอต้ังมูลนิธิอาเซียน 

พันธกรณี 

(ขอและสาระสําคัญ) 

รายละเอียด 

(สาระสําคัญของกฎหมาย) 
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

หมายเหตุ  

a. Enter into contracts;  

b. Acquire and dispose of movable and 

immovable property; and  

c. Sue and be sued.  

The Host Country shall extend to the 

Foundation, the Executive Director and the 

Staff who hold diplomatic status such 

privileges and immunities as may be necessary 

for the performance of their duties and 

functions in accordance with the laws and 

regulations prevailing in the Host Country. 

ข .  ค ร อ บ ค ร อ ง แ ล ะ จั ด ก า ร สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย 

และอสังหาริมทรัพย และ 

ค. ฟองรองหรือถูกฟองรอง 

มูล นิ ธิ อา เซี ยน  ผู อํ านวยการ ใหญของมู ล นิ ธิ 

และเจาหนาท่ีของมูลนิธิท่ีมีสถานะทางการทูตอาจไดรับ 

เอกสิทธิและความคุมกันตามความจําเปนจากประเทศ 

ท่ีมีสํานักงานใหญตั้ งอยู  เ พ่ือใหสามารถปฏิบัติหนา ท่ี 

และภารกิจของตนภายใตกฎหมายและระเบียบขอบังคับ

โดยท่ัวไปของประเทศน้ัน  

ARTICLE IV. Objectives  

The Foundation shall promote greater 

awareness of ASEAN, and greater interaction 

among the peoples of ASEAN as well as their 

wider participation in ASEAN’s activities inter 

alia through human resources development 

that will enable them to realize their full 

potential and capacity to contribute to 

ขอ ๔ วัตถุประสงค 

มูลนิธิจะสงเสริมความตระหนักเก่ียวกับอาเซียน 

และการมีปฏิสัมพันธระหวางประชาชนใหมากยิ่ง ข้ึน  

รวมท้ังสงเสริมการมีสวนรวมอยางกวางขวางในกิจกรรม 

ของอาเซียนผานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยกิจกรรม 

ตาง ๆ จะทําใหผูมีสวนรวมไดตระหนักถึงศักยภาพ 

และความสามารถของตนในการมี ส วนช วย ให เ กิด

ค ว าม ก า วห น า ให กั บ รั ฐ ส ม า ชิ ก อา เ ซี ย น ใน ฐ า น ะ 

ไมมีกฎหมายท่ีเก่ียวของ   

๒ 
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progress of ASEAN Member States as 

productive and responsible members of 

society.  

The Foundation shall also endeavour to 

contribute to the evolution of a development 

cooperation strategy that promotes mutual 

assistance, equitable economic development, 

and the alleviation of poverty. 

ผูสรางคุณประโยชนและเปนสมาชิกท่ีมีความรับผิดชอบ 

ตอสังคม  

มูล นิ ธิจะส นับส นุนยุ ทธศาสตร ความร วมมื อ 

ดานการพัฒนา ซึ่งสงเสริมการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  

การพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางเสมอภาคและการบรรเทา

ความยากจน 

ARTICLE V. Activities  

The Foundation, to achieve its objectives, 

shall undertake the following activities:  

a. organize and support activities to 

promote education, training (including in the 

areas of science and technology), health and 

cultural life;  

b. provide assistance to uplift the social 

condition of the peoples in the ASEAN 

Member States;  

๕. กิจกรรม  

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของมูลนิธิจะมีการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปน้ี  

ก. จัดการและสนับสนุนกิจกรรมเ พ่ือสงเสริม

การศึกษา การฝกอบรม (รวมไปถึงสาขาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี) สุขภาพ และกิจกรรมวัฒนธรรมตาง ๆ  

ข .  ให ค วามช วย เหลื อ ในการยกระดั บสั งคม 

ของประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน  

ค. ใหทุนการศึกษาและสนับสนุนการแลกเปลี่ยน

เยาวชนอาเซียน และนักเรียน นักศึกษา 

ไมมีกฎหมายท่ีเก่ียวของ   

๓ 
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c. provide fellowships to and support 

exchanges of ASEAN youths and students;  

d. promote collaborative work among 

academics, professionals and scientists;  

e. implement projects assigned by ASEAN 

Leaders or Ministers;  

f. collaborate with the relevant ASEAN 

bodies;  

g. organize its own projects; and  

h. actively raise funds for the 

Foundation’s activities. 

ง. สงเสริมการทํางานรวมกันระหวางนักวิชาการ 

ผูเช่ียวชาญ และนักวิทยาศาสตร  

จ. ดําเนินโครงการท่ีไดรับมอบหมายจากผู นํา 

หรือรัฐมนตรีอาเซียน  

ฉ. ใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับอาเซียน  

ช. ดําเนินโครงการของมูลนิธิ และ 

ซ. ระดมทุนเพ่ือการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ 

 ARTICLE VI. Assistance  

Academic, cultural, economic, social and 

other relevant government institutions and 

bona fide nongovernmental organizations of 

ASEAN member countries shall be eligible for 

assistance from the Foundation in conformity 

with its stated objectives. 

ขอ ๖ ความชวยเหลือ  

สถาบันวิชาการ สถาบันดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

สังคม และหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ รวมถึงองคกรอ่ืน 

ท่ีมิใชภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียนมีสิทธิไดรับ 

ความช วย เหลื อจากมู ล นิ ธิ  โดยตอ งสอดคล อง กับ

วัตถุประสงคท่ีระบุไว 

ไมมีกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

๔ 
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ARTICLE VII. Budget And Funding  

1. For the purpose of fulfilling its 

objectives and activities, the Foundation shall 

have a Fund.  

2. Under this Fund, there shall be kept 

three accounts called the Endowment 

Account, the Operational Account and the 

Projects Account.  

3. The Fund of the Foundation shall 

come from the contributions, including that of 

ASEAN Member States, private corporations 

and other foundations or individuals. 

4. Contributions made to the Foundation 

shall be paid into any of the Endowment 

Account, Operational Account or the Projects 

Account, as specified by the donors. If 

unspecified by the donors, the contributions 

shall be paid into the Endowment Account.  

ขอ ๗ งบประมาณและการระดมทุน 

๑. มูลนิธิจะมีกองทุนเ พ่ือใชในการดําเนินการ 

ตามวัตถุประสงคและกิจกรรม  

๒. ภายใตกองทุนดังกลาวจะมีบัญชีท้ังหมด ๓ บัญชี 

ไดแก บัญชีเงินบริจาค บัญชีการดําเนินงาน และบัญชี

โครงการ  

๓ .  เ งิ น ทุนขอ งมู ล นิ ธิ จ ะม าจ ากกา รบริ จ าค 

จากหลายภาคสวน ท้ังรัฐสมาชิกอาเซียน บริษัทเอกชน  

และมูลนิธิตาง ๆ หรือบุคคลท่ัวไป 

๔. การบริจาคเงินทุนใหกับมูลนิธิ ผูบริจาคกระทําได 

โดยการบริจาคเขาบัญชีเงินบริจาค บัญชีการดําเนินงาน 

หรือบัญชีโครงการ หากผูบริจาคไมไดระบุไว เงินบริจาคน้ัน

จะถูกนําเขาบัญชีเงินบริจาค 

๕.  เ งิน ทุนในบัญชี เ งินบริ จาคจะ นํา ไปลง ทุน 

เพ่ือรายไดของมูลนิธิ สวนของบัญชีการดําเนินงานมีไว 

เ พ่ือบริหารค าใชจ ายของมูลนิ ธิ  และบัญชีโครงการ 

มีไวเพ่ือการอนุมัติโครงการ การจัดสรรรายไดประจําป 

จากบัญชีเงินบริจาคไปยังบัญชีท้ัง ๓ บัญชีใหดําเนินการ 

โดยคณะกรรมการอํานวยการ  

ไมมีกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

๕ 
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5. The Endowment Account shall be 

invested to realise income for the Foundation. 

The Operational Account shall provide 

financing for day to day administrative costs of 

the Foundation. The Projects Account shall 

provide financing for approved projects. The 

allocation of the annual income from the 

Endowment Account to the Endowment, 

Operational and Projects Accounts shall be 

decided by the Board of Trustees.  

6. The Accounts of the Foundation shall 

be maintained according to generally 

accepted international accounting practice.  

7. The Foundation shall have the capacity 

to accept gifts, donations and contributions 

from other ASEAN Member States, private 

corporations and/or individuals. 

๖. บัญชีของมูลนิธิใหไดรับการจัดสรรตามหลัก

ปฏิบัติของการบัญชีระหวางประเทศท่ีไดรับการยอมรับ

โดยท่ัวไป  

๗ .  มู ล นิ ธิ ส าม า รถรั บ ขอ งข วัญ  เ งิ นบริ จ า ค 

และคาบํารุงรักษาจากรัฐสมาชิกอาเซียน บริษัทเอกชน 

และ/หรือปจเจกบุคคลได 

 

๖ 
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ARTICLE VIII. Organization  

The organization of the Foundation shall 

consist of a Board of Trustees, Executive 

Director, a Council of Advisors and the Staff of 

the ASEAN Foundation Secretariat 

ขอ ๘ องคกร 

องคกรของมูลนิธิประกอบดวยคณะกรรมการ

อํ า น วย ก า ร  ผู อํ า น ว ย ก า ร บ ริ ห า ร  ส ภ า ท่ี ป รึ ก ษ า 

และเจาหนาท่ีของเลขาธิการมูลนิธิอาเซียน  

ไมมีกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

ARTICLE IX. Board Of Trustees  

1. The Board of Trustees, hereinafter 

referred to as ‘the Board’, shall consist of:  

a. a representative of each of the ASEAN 

Member States to be appointed by the 

respective governments;  

b. the Secretary-General of ASEAN as ex-

officio member; and  

c. the Executive Director as ex-officio member. 

  

2. Each member of the Board, except for 

the ex-officio members, shall be appointed for 

a term to be decided by the appointing 

ขอ ๙ คณะกรรมการอํานวยการ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา 

คณะกรรมการ ประกอบดวย  

ก. ผูแทนจากแตละประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งไดรับ

การแตงตั้งโดยรัฐบาลของแตละประเทศ 

ข.  เลขา ธิการอาเซียน  ทําหน า ท่ี เปนสมา ชิก 

โดยตําแหนง และ 

ค.  ผู อํ านวยการบริหาร ทําหน า ท่ี เปนสมาชิก 

โดยตําแหนง  

 

๒. สมาชิกคณะกรรมการอํานวยการ (ยกเวน 

ผูท่ีเปนสมาชิกโดยตําแหนง) จะไดรับการแตงตั้งตามวาระ

โดยรัฐบาลเปนผูแตงตั้ง และใหสิทธิไดรับการแตงตั้ ง 

อีกครั้งได  

ไมมีกฎหมายท่ีเก่ียวของ   

๗ 

 



 

Revised Memorandum of Understanding on the Establishment of the ASEAN Foundation 

บันทึกความเขาใจฉบับทบทวนวาดวยการกอต้ังมูลนิธิอาเซียน 

พันธกรณี 

(ขอและสาระสําคัญ) 

รายละเอียด 

(สาระสําคัญของกฎหมาย) 
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

หมายเหตุ  

government and shall be eligible for re-

appointment.  

 

3. Officers of the Board shall be elected 

based on the following procedures:  

a. the Members of the Board, except for 

the ex-officio members, shall elect a Chairman 

from among themselves for a term of one 

year;  

b. the Members of the Board, except for 

the ex-officio members, shall elect two (2) 

ViceChairmen from among themselves each 

for a term of one year;  

c. the election of the Chairman and Vice-

Chairmen shall be by rotation, in alphabetical 

order; and  

d. the ex-officio members of the Board 

are not eligible to be elected as Chairman or 

Vice-Chairman.  

๓. การเลือกสมาชิกคณะกรรมการใหดําเนินการดังน้ี 

ก. สมาชิกคณะกรรมการ (ยกเวนผู ท่ีเปนสมาชิก 

โดยตํ าแหน ง )  ทําการ เลือกตั้ งประธานจากสมาชิก 

ดวยกันเอง โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๑ ป 

ข. สมาชิกคณะกรรมการ (ยกเวนผูท่ีเปนสมาชิก 

โดยตํ าแหน ง )  ทําการ เลือกตั้ ง รองประธาน ๒  คน  

จากสมาชิกดวยกันเอง โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 

คราวละ ๑ ป 

ค .  ก า ร เ ลื อ กตั้ ง ป ร ะ ธ าน แ ละ ร อ งป ระ ธ า น 

ใหหมุนเวียนตามลําดับอักษร และ 

ง. คณะกรรมการท่ีเปนสมาชิกโดยตําแหนงไมมีสิทธิ

ไดรับเลือกเปนประธานและรองประธาน 

 

๔. ใหคณะกรรมการ 

ก. กําหนดแนวทางและระเบียบพิจารณาสําหรับ

รางวัล ทุนการศึกษา และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของมูลนิธิ 

ข. รับผิดชอบการดําเนินงานโดยรวมของกองทุน 

มูลนิธิ และใหรับผิดชอบนโยบายดานการจัดซื้อจัดจาง 

ท่ีเปนประโยชนตอกองทุนมูลนิธิ 

๘ 
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4. The Board shall:  

a. formulate the guidelines and 

procedures for the award of scholarships / 

fellowships and other activities of the 

Foundation; 

b. have the overall responsibility for the 

Fund of the Foundation and shall be 

responsible for the formulation of policy for 

the procurement and the utilization of Fund 

for the Foundation; 

c. approve projects seeking support from 

the Fund of the Foundation; 

d. approve the annual operational budget 

for the Foundation; 

e. perform such other functions as may be 

necessary to carry out the objectives of the 

Foundation; and 

f. meet at least once a year. 

ค. เห็นชอบโครงการ ท่ีตองการการสนับสนุน 

จากกองทุนของมูลนิธิ 

ง. เห็นชอบงบประมาณสําหรับการดําเนินงาน

ประจําปของมูลนิธิ 

จ.  ปฏิ บัติหน า ท่ี อ่ืน  ๆ  ท่ีจํ า เปน เ พ่ือ ใหบรรลุ

วัตถุประสงคของมูลนิธิ และ  

ฉ. จัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ ๑ ครั้ง  

 

๕. ในการปฏิบัติหนาท่ีภายใตขอน้ี ใหคณะกรรมการ

มีหนาท่ีดังน้ี 

ก. ปรึกษาสภาท่ีปรึกษาท่ีไดรับการจัดตั้งตามขอ ๑๑ 

ของบันทึกความเขาใจฉบับน้ี และ 

ข. ใหคํานึงถึงคําแนะนําและขอเสนอแนะท่ีถูกเสนอ

โดยสภาท่ีปรึกษา  

 

๖.  ให คณะกรรมการรายงานตอผู นํ า รั ฐบาล 

อาเซียนผานการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน 

และคณะกรรมการประจําอาเซียน  

 

๙ 
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5. In discharging its functions under this 

Article, the Board shall: 

a. consult the Council of Advisors 

established by Article Xl of this Memorandum 

of Understanding; and  

b. take into consideration any advice and 

recommendation rendered or made by the 

Council to it.  

 

6. The Board shall report to the ASEAN 

Heads of Government through the ASEAN 

Ministerial Meeting and the ASEAN Standing 

Committee. 

 

ARTICLE X. Executive Director  

1. The Executive Director shall be a 

national of an ASEAN Member State and shall 

be appointed by the Board through open 

ขอ ๑๐ ผูอํานวยการ 

๑ .  ผู อํ า น ว ย ก า ร บ ริ ห า ร ต อ ง เ ป น บุ ค ค ล 

ท่ีมีสัญชาติของรัฐสมาชิกอาเซียน และไดรับการแตงตั้ง 

โดยคณะกรรมการผ านการคัด เลือกแบบเปดกว าง 

ไมมีกฎหมายท่ีเก่ียวของ   

๑๐ 
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recruitment for a non-renewable term of three 

years.  

2. The Executive Director in discharging 

his/her functions to serve ASEAN Member 

States, shall represent the ASEAN Foundation, 

not his/her country or any other institution.  

3. The Executive Director shall:  

a. represent the Foundation in all 

administrative and operational matters, 

manage the activities of the Foundation and 

perform such other functions as may be 

assigned by the Board from time to time;  

b. have authority to appoint such 

professional, secretarial and administrative 

staff as are necessary to achieve the 

Foundation’s objectives; and  

c. undertake activities to raise funds for 

the Foundation’s activities, in accordance with 

และใหมีวาระการดํารงตําแหนง ๓ ป โดยผูอํานวยการ 

คนหน่ึงสามารถดํารงตําแหนงไดคราวเดียว  

๒. ใหผูอํานวยการบริหารปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือรัฐสมาชิก

อาเซียน โดยเปนผูแทนมูลนิธิอาเซียน ซึ่งตองไมใชในฐานะ

ประเทศหรือสถาบันอ่ืนใดของตน  

๓. ใหผูอํานวยการบริหาร 

ก .  เ ป น ผู แ ท น ข อ ง มู ล นิ ธิ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร 

และการดําเนินงานท้ังหมด ปฏิบัติกิจกรรมของมูลนิธิ 

แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ห น า ท่ี อ่ื น  ๆ  ต า ม ท่ี ไ ด รั บ ม อ บ ห ม า ย 

จากคณะกรรมการ 

ข. มีอํานาจในการแตงตั้งผูเช่ียวชาญ เลขานุการ 

และเจาหนาท่ีตามความจําเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

ของมูลนิธิ และ  

ค.  ดํ า เ นินกิจกรรมเ พ่ือหารายได เ ข ากองทุน 

ใ น กิ จ ก ร ร ม ต า ง  ๆ  ข อ ง มู ล นิ ธิ ต า ม แ น ว ป ฏิ บั ต ิ

และกระบวนการท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยคณะกรรมการ 

 

๔ .  ผู อํ า น ว ย ก า ร บ ริ ห า ร ใ ห รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ

คณะกรรมการ  

๑๑ 
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the guidelines and procedures as established 

by the Board.  

4. The Executive Director shall be 

responsible to the Board. 

ARTICLE XI. Council Of Advisors  

1. The Council of Advisors, hereinafter 

referred to as “the Council”, shall consist of:  

a. a representative who is appointed by 

the government of each ASEAN Member State, 

hereinafter collectively referred to as 

“Representative”; 

b. the Secretary-General of ASEAN as ex-

officio member; and  

c. the Executive Director as ex-officio 

member.  

2. Representatives shall serve for a term 

to be decided by the appointing government 

and shall be eligible for re-appointment.  

ขอ ๑๑ สภาท่ีปรึกษา 

๑ .  สภ า ท่ีป รึ กษ า  ซึ่ ง ต อ ไ ป น้ี เ รี ย ก ว า  ส ภ า

ประกอบดวย  

ก. ผูแทนท่ีไดรับการแตงตั้งจากรัฐบาลของแตละ

ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา ผูแทน  

ข. เลขาธิการอาเซียนเปนสมาชิกโดยตําแหนง และ 

ค. ผูอํานวยการบริหารเปนสมาชิกโดยตําแหนง  

๒. ผูแทน มีวาระการดํารงตําแหนงตามท่ีไดรับ 

การแตงตั้งจากรัฐบาล และใหไดรับการแตงตั้งใหกลับเขา

ดํารงตําแหนงไดตามความเหมาะสม  

๓. สภาจะทําหนา ท่ีเปนท่ีปรึกษาดานนโยบาย 

แกคณะกรรมการ และจะทําหนาท่ีในการใหคําแนะนํา 

ในการกําหนดแผนการดําเ นินงานตามวัตถุประสงค 

ของอาเซียน  

ไมมีกฎหมายเก่ียวของ   

๑๒ 
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3. The Council shall act as an advisory 

body to the Board. The Council shall advise 

the Board in setting its programme thrusts in 

accordance with ASEAN’s overall objectives. 

ARTICLE XII. External Audit 

1. The Foundation’s operations and its 

financial accounts shall be subject to yearly 

financial auditing  

2. As and when the Board deems fit, 

operational and management audit of the 

ASEAN Foundation shall also be undertaken.  

3. The Board shall be vested with the 

authority to appoint the external auditor.  

4. The external auditor shall submit his 

Report directly to the Board. 

ขอ ๑๒ การตรวจสอบบัญชีจากภายนอก 

๑. การดําเนินงานตาง ๆ และบัญชีทางการเงิน 

ของมูลนิธิอาเซียนจะไดรับการตรวจสอบทุกป  

๒. การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานและการบริหาร

ของมูลนิธิอาเซียนจะเกิดข้ึนตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

เห็นสมควร  

๓. ใหคณะกรรมการอํานวยการมีอํานาจในการ

แตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีจากภายนอก 

๔. ผูตรวจสอบบัญชีจากภายนอกใหสงรายงาน 

การตรวจสอบไปยังคณะกรรมการบริหารโดยตรง 

 

ไมมีกฎหมายท่ีเก่ียวของ   

ARTICLE XIII. Staff  

1. The staff shall be nationals of ASEAN 

Member States.  

ขอ ๑๓ เจาหนาท่ี  

๑. เจาหนา ท่ีของมูลนิ ธิอา เซียนให เปนบุคคล 

ท่ีมีสัญชาติของรัฐสมาชิกอาเซียน  

ไมมีกฎหมายท่ีเก่ียวของ   

๑๓ 
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2. Subject to the provisions of this 

Memorandum of Understanding, the terms 

and conditions of employment of the 

members of the staff of the Foundation shall 

be set out in Staff Regulations issued by the 

Executive Director and approved by the Board. 

๒. ภายใตขอตกลงของบันทึกความเขาใจฉบับน้ี 

เง่ือนไขและขอกําหนดในการจางเจาหนาท่ีของมูลนิธิ

อาเซียนจะถูกกําหนดไวในระเบียบขอบังคับของเจาหนาท่ี 

ซึ่ งออกโดยผู อํานวยการบริหารและไดรับการอนุมัติ 

โดยคณะกรรมการอํานวยการ  

 

ARTICLE XIV. Relationship Between The 

Foundation And The ASEAN Secretariat  

1. The Foundation and the ASEAN 

Secretariat shall play complementary roles to 

help achieve ASEAN’s objectives in accordance 

with ASEAN’s priorities.  

2. The Foundation should maintain dose 

collaboration and mutually supportive 

relationship with the ASEAN Secretariat and 

other ASEAN bodies. 

ขอ ๑๔ ความสัมพันธระหวางมูลนิธิอาเซียน 

และสํานักงานเลขาธิการอาเซียน  

๑. มูลนิธิอาเซียนและสํานักเลขาธิการอาเซียน 

ตองมีบทบาทท่ีสอดคลองกันในการทํางานเพ่ือใหบรรลุ

วัต ถุประสงคของอาเซียน โดยให เปนไปตามลําดับ

ความสําคัญ 

๒. มูลนิธิอาเซียนควรรักษาไวซึ่ งความสัมพันธ 

และการรวมมือ รวมท้ังสนับสนุนงานการดําเนินงาน 

ของเลขาธิการอาเซียนและองคกรตาง ๆ ในอาเซียน  

 

ไมมีกฎหมายท่ีเก่ียวของ   

ARTICLE XV. Amendment  

Any ASEAN Member State may propose 

amendments to this Memorandum of 

ขอ ๑๕ การแกไข 

ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศสามารถ 

เสนอเพ่ือการแกไขหรือเพ่ิมเติมในบันทึกขอตกลงฉบับน้ี 

ไมมีกฎหมายท่ีเก่ียวของ   

๑๔ 
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Understanding. Such amendments, when 

approved by all ASEAN Member States, shall 

come into force on such date as may be 

agreed upon. 

โดยขอแกไขหรือเพ่ิมเติมน้ัน เมื่อไดรับความเห็นชอบ 

จากประเทศสมาชิกท้ังหมด  และการแก ไข เ พ่ิมเติม 

จะมีผลบังคับใชตามวันท่ีมีการตกลงรวมกัน  

ARTICLE XVI. Working Language  

The working language of the Foundation 

shall be English 

ขอ ๑๖ ภาษาท่ีใชในการดําเนินงาน 

ใหภาษาท่ีใช ในการดํา เ นินงานของมูลนิ ธิ เปน

ภาษาอังกฤษ 

ไมมีกฎหมายท่ีเก่ียวของ   

ARTICLE XVII Final Provisions  

1. This Memorandum of Understanding 

shall enter into force upon deposit of 

instruments of ratification or letters of 

acceptance by all signatory governments with 

the Secretary-General of ASEAN.  

2. This Memorandum of Understanding 

shall be deposited with the Secretary General 

of ASEAN, who shall promptly furnish a 

certified copy thereof to each ASEAN Member 

State.  

ขอ ๑๗ บทบัญญัติสุดทาย  

๑. บันทึกความเขาใจฉบับน้ีจะบังคับใชเมื่อมีการ 

มอบสัตยาบันสารหรือเอกสารท่ีไดรับความเห็นชอบ 

จากรัฐบาลของประเทศผูลงนามท่ีใหไว กับเลขาธิการ

อาเซียน 

๒. บันทึกความเขาใจฉบบน้ีจะเก็บรักษาไวกับ

เลขาธิการอาเซียน ผูซึ่งจะจัดทําสําเนาซึ่งไดรับการรับรอง

แลวใหกับประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ  

๓.  ข อ โต แย ง ใด  ๆ  ท่ี เ กิด ข้ึนจากการตีความ 

ของบทบัญญัติในบันทึกความเขาใจฉบับน้ีใหไดรับการ

พิจารณาหรือปรึกษาหารือระหวางรัฐสมาชิกอาเซียน  

 

ไมมีกฎหมายท่ีเก่ียวของ   

๑๕ 
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3. Any differences arising in the 

interpretation of the provisions of this 

Memorandum of Understanding shall be 

settled through consultations among the 

ASEAN Member States. 

ARTICLE XVIII. Repeal And Savings Provisions  

1. Subject to clause 2 of this Article, the 

Memorandum of Understanding on the 

Establishment of the Foundation done in 

Kuala Lumpur, Malaysia, on the Fifteenth day 

of December 1997 is hereby repealed, 

hereinafter referred to as “the repealed 

Memorandum of Understanding”.  

2. When this Memorandum of 

Understanding enters into force, the 

reconstitution of the Foundation established 

by the repealed Memorandum of 

Understanding shall take effect and its 

objectives, organs and powers shall be as 

ขอ ๑๘ การคงไวหรือยกเลิกซ่ึงบทบัญญัติ  

๑. ภายใตขอบทท่ี ๒ ของบันทึกความเขาใจฉบับน้ี 

บันทึกความเขาใจในการจัดตั้งมูลนิธิอาเซียนท่ีจัดทําข้ึน ณ 

กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดถูกยกเลิกไป ซึ่งตอไปจะเรียกวา บันทึก 

ความเขาใจท่ีถูกยกเลิก  

๒. เมื่อบันทึกความเขาใจฉบับน้ีมีผลบังคับใช 

มูลนิธิอาเซียนท่ีจัดตั้งข้ึนตามบันทึกความเขาใจท่ีถูกยกเลิก

ไป ให มี ผล บั งคั บ ใช  และ ให มู ล นิ ธิอ า เซี ยนมี สภาพ 

เปนนิติบุคคล โดยวัตถุประสงค องคประกอบ และอํานาจ 

ของมูลนิธิอาเซียนใหเปนไปตามท่ีกําหนดในบันทึกฉบับน้ี  

ท้ังน้ี ทรัพยสิน สิทธิ และหน้ีสินท้ังปวงของมูลนิธิอาเซียน 

ท่ีจัดตั้งตามบันทึกความเขาใจท่ีถูกยกเลิกไปใหถือเปน

ทรัพยสิน สิทธิ และหน้ีสินของมูลนิธิอาเซียนท่ีจัดตั้งตาม

ไมมีกฎหมายท่ีเก่ียวของ   

๑๖ 
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provided in this Memorandum. The legal 

personality possessed by and the assets, rights 

and liabilities of the ASEAN Foundation 

established by the repealed Memorandum of 

Understanding shall continue in the 

Foundation established by this Memorandum. 

Unless otherwise decided by the Board, all 

decisions taken and acts done pursuant to the 

repealed Memorandum of Understanding shall 

continue to be effective and be deemed to be 

in accordance with the relevant provisions of 

this Memorandum. 

บันทึกความเขาใจฉบับน้ีตอไป  นอกจากน้ี การตัดสินใจ

หรือการกระทําใด ๆ ท่ีผานมาของมูลนิธิอาเซียนท่ีจัดตั้งข้ึน

ตามบันทึกความเขาใจท่ีถูกยกเลิกไป ใหมูลนิธิอาเซียน 

ท่ีจัดตั้งข้ึนตามบันทึกความเขาใจฉบับน้ีดําเนินการตอไป

และใหถือวาเปนความสอดคลองรวมกันกับบทบัญญัต ิ

แหงบันทึกความเขาใจฉบับน้ี เวนแตจะมีการพิจารณา

เปลี่ยนแปลงโดยคณะกรรมการ   

 

๑๗ 

 


