
Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia  
Indonesia, 24 February 1976 

                        ___________________________________________ 
     
     PREAMBLE 
The High Contracting Parties :  
 
CONSCIOUS of the existing ties of history, geography and culture, which 
have bound their peoples together;  
 
ANXIOUS to promote regional peace and stability through abiding respect 
for justice and the rule or law and enhancing regional resilience in their 
relations;  
 
DESIRING to enhance peace, friendship and mutual cooperation on matters 
affecting Southeast Asia consistent with the spirit and principles of the 
Charter of the United Nations, the Ten Principles adopted by the Asian-
African Conference in Bandung on 25 April 1955, the Declaration of the 
Association of Southeast Asian Nations signed in Bangkok on 8 August 
1967, and the Declaration signed in Kuala Lumpur on 27 November 1971;  
 
CONVINCED that the settlement of differences or disputes between their 
countries should be regulated by rational, effective and sufficiently flexible 
procedures, avoiding negative aftitudes which might endanger or hinder 
cooperation;  
 
BELIEVING in the need for cooperation with all peace-loving nations, both 
within and outside Southeast Asia, in the furtherance of world peace, 
stability and harmony;  
 
SOLEMNLY AGREE to enter into a Treaty of Amity and Cooperation as 
follows:  
 

สนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

บาหลี ๒๔ กุมภาพันธ  ๑๙๗๖ (พ.ศ.๒๕๑๙) 

____________________________________________________________  
     
     คําปรารภ 
 
อัครภาคีผูทําสัญญา 
 
สํานึก ในความผูกพันที่มีอยูในทางประวัติศาสตร ภูมิศาสตร และวัฒนธรรม ซึ่งไดผูกพันประชาชนของ

ตนไวดวยกัน 

 

หวงใย ที่จะสงเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยยึดถือการเคารพความยุติธรรมและ

หลักเกณฑแหงกฎหมาย และโดยเพิ่มพูนพลังอันเข็มแข็งของภูมิภาคในความสัมพันธของตน 

 

ปรารถนา ที่จะเพิ่มพูนสันติภาพ มิตรภาพ และความรวมมือกันในเรื่องตางๆ ที่มีผลตอเอเชียตะวันออก

เฉียงใตในแนวทางตามเจตนารมยและหลักการหางกฎบัตรสหประชาชาติหลักสิบประการซึ่งไดรับเอา

แลวโดยการประชุมเอเชีย-แอฟริกา ณ เมืองบันดุงเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๑๙๕๕ (พ.ศ. ๒๔๙๘) 

ปฏิญญาแหงสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งไดลงนามกัน ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๘ 

สิงหาคม ๑๙๖๗ (พ.ศ. ๒๕๑๐) และปฏิญญาซึ่งไดลงนามกัน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร เมื่อวันที่ ๒๗ 

พฤศจิกายน ๑๙๖๗ (พ.ศ. ๒๕๑๔)  

 

เชื่อมั่น วาการระงับขอขัดแยงหรือกรณีพิพาทระหวางประเทศของตนจะตองกําหนดใหเปนระเบียบโดย

กระบวนการที่มีเหตุผล มีประสิทธิผล และมีความยืดหยุนเพียงพอ โดยเลี่ยงที่จะใชทาทีในทางปฏิเสธ

ใดๆ ซี่งอาจเปนอันตรายหรือเปนการขัดขวางตอการรวมมือกัน 

 

เชื่อ ในความจําเปนที่จะตองรวมมือกับบรรดาประชาชาติที่รักสันติทั้งปวงทั้งภายในและภายนอกเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตในการชวย  สงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพและความสมัครสมานกันของโลก 

 

จึงตกลงกนัอยางแนวแน ที่จะกระทําสนธิสัญญามิตรภาพ และความรวมมือ ดังตอไปนี้ 



 

CHAPTER I : PURPOSE AND PRINCIPLES 

Article 1 
The purpose of this Treaty is to promote perpetual peace, everlasting 
amity and cooperation among their peoples which would contribute to their 
strength, solidarity and closer relationship,  

Article 2 
In their relations with one another, the High Contracting Parties shall be 
guided by the following fundamental principles : 

a. Mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial 
integrity and national identity of all nations;  
b. The right of every State to lead its national existence free from external 
interference, subversion or coersion;  
c. Non-interference in the internal affairs of one another;  
d. Settlement of differences or disputes by peaceful means;  
e. Renunciation of the threat or use of force;  
f. Effective cooperation among themselves.  

CHAPTER II : AMITY 

Article 3 
In pursuance of the purpose of this Treaty the High Contracting Parties shall 
endeavour to develop and strengthen the traditional, cultural and historical 
ties of friendship, good neighbourliness and cooperation which bind them 
together and shall fulfill in good faith the obligations assumed under this 
Treaty. In order to promote closer understanding among them, the High  
Contracting Parties shall encourage and facilitate contact and intercourse 
among their peoples.  

 

 
 

บทที่ ๑ ความมุงประสงคและหลักการ 

 

ขอ ๑ 

ความมุงประสงคแหงสนธิสัญญานี้ ไดแก การที่จะสงเสริมสันติภาพนิรันดรมิตรภาพและความรวมมือกัน

ตลอดกาลระหวางประชาชนของตน ซึ่งจะชวยเกื้อกูลใหเกิดความเขมแข็ง ความเปนปกแผน และ 

สัมพันธภาพอนัใกลชิดกันยิ่งขึ้น 

 

ขอ ๒ 

ในความสัมพันธระหวางกัน อัครภาคีผูทําสัญญาจักรับเอาหลักการขั้นมูลฐานดังตอไปนี้เปนแนวทาง คือ 

ก. การเคารพซึ่งกันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแหงดินแดนและเอกลักษณ

แหงชาติของประชาชาติทั้งปวง 

ข. สิทธิของทุกรัฐที่จะนําความคงอยูของชาติตนใหปลอดจากการแทรกแซงการบอนทําลาย หรือการขู

บังคับจากภายนอก 

ค. งดการไมแทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน 

ง. การระงับขอขัดแยงหรือขอพิพาทโดยสันติวิธี 

จ. การเลิกคุกคามหรือใชกําลัง 

ฉ. ความรวมมือระหวางอัครภาคีดวยกันอยางมีประสิทธิผล 
 

บทที่ ๒ มิตรภาพ 

 

ขอ ๓ 
โดยอนุวัติตามความมุงประสงคแหงสนธิสัญญานี้ อัครภาคีผูทําสัญญาจักพยายามพัฒนาและกระชับความ

ผูกพันในความเปนมิตรตอกันตามประเพณี วัฒนธรรม และประวัติศาสตร ความเปนเพื่อนบานที่ดีและความ

รวมมือกันซึ่งผูกพันไวดวยกัน และจะปฏิบัติใหถูกตองตามขอผูกพันที่รับวาจะปฏิบัติตามสนธิสัญญานี้โดยสุจริต 

เพื่อที่จะสงเสริมความเขาใจระหวางกันใหใกลชิดยิ่งขึ้น อัครภาคีผูทําสัญญาจักสนับสนุนและอํานวยความสะดวก

แกการติดตอและความเกี่ยวพันกันระหวางประชาชนของตน



 
CHAPTER III : COOPERATION 

Article 4 
The High Contracting Parties shall promote active cooperation in the 
economic, social, technical, scientific and administrative fields as well as in 
matters of common ideals and aspirations of international peace and 
stability in the region and all other matters of common interest.  
 

Article 5 
Pursuant to Article 4 the High Contracting Parties shall exert their maximum 
efforts multilaterally as well as bilaterally on the basis of equality, non-
discrimination and mutual benefit.  
 

Article 6 
The High Contracting Parties shall collaborate for the acceleration of the 
economic growth in the region in order to strengthen the foundation for a 
prosperous and peaceful community of nations in Southeast Asia. To this 
end, they shall promote the greater utilization of their agriculture and 
industries, the expansion of their trade and the improvement of their 
economic infrastructure for the mutual benefit of their peoples. In this 
regard, they shall continue to explore all avenues for close and beneficial 
cooperation with other States as well as international and regional 
organisations outside the region.  
 
Article 7 
The High Contracting Parties, in order to achieve social justice and to raise 
the standards of living of the peoples of the region, shall intensify economic 
cooperation. For this purpose, they shall adopt appropriate regional 
strategies for economic development and mutual assistance.  
 
 

บทที่ ๓ ความรวมมือ 

 

ขอ ๔ 

อัครภาคีผูทําสัญญาจักสงเสริมใหมีความรวมมือกันอยางจริงจังในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

วิชาการ วิทยาศาสตร และการบริหาร กับทั้งในเรื่องใดๆ อันเกี่ยวกับอุดมคติและประณิธานรวมกัน

เกี่ยวกับสันติภาพและเสถียรภาพระหวางประเทศในภูมิภาคและเรื่องอื่นๆ ทั้งปวงอันเปนผลประโยชน

รวมกัน 

 

ขอ ๕ 

โดยอนุวัติตามขอ ๔ อัครภาคีผูทําสัญญาจักใชความพยายามมากที่สุดทั้งที่เปนการหลายฝายและสอง

ฝายตามมูลฐานแหงความเสมอภาพ การไมเลือกประติบัติ และเกิดคุณประโยชนแกกันและกนั 

 

 

ขอ ๖ 

อัครภาคีผูทําสัญญาจักรวมกันเพื่อเรงรัดใหเกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อที่จะเสริมสราง

รากฐานประชาคมของประชาชาติใหมีความไพบูลยและมีสันติภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อ

จุดมุงหมายนี้ อัครภาคีผูทําสัญญาจักสงเสริมใหมีการใชประโยชนจากเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมมาก

ยิ่งขึ้น ใหมีการขยายตัวทางการคาและปรับปรุงพื้นฐานทางเศรษฐกิจใหดีขึ้นเพื่อคุณประโยชนซึ่งกันและ

กันของประชาชนของตน ในการนี้ อัครภาคีผูทําสัญญาจักคนหาหนทางทั้งปวงสืบไปเพื่อความรวมมือ

อยางใกลชิดและอํานวยประโยชนกับรัฐอื่นๆ ทั้งกับองคการระหวางประเทศและองคการสวนภูมิภาคซึ่ง

อยูภายนอกภูมิภาคนี้ดวย 

 

 

ขอ ๗ 

อัครภาคีผูทําสัญญาจักขยายความรวมมือกันในทางเศรษฐกิจเพื่อใหบรรลุถึงความยุติธรรมทางสังคม

และเพื่อยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในภูมิภาค เพื่อความมุงประสงคนี้ จักรับเอายุทธศาสตร

ที่เหมาะสมของภูมภิาคเพื่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

 
 



Article 8 
The High Contracting Parties shall strive to achieve the closest cooperation 
on the widest scale and shall seek to provide assistance to one another in 
the form of training and research facilities in the social, cultural, technical, 
scientific and administrative fields.  

Article 9 
The High Contracting Parties shall endeavour to foster cooperation in the 
furtherance of the cause of peace, harmony, and stability in the region. To 
this end, the High Contracting Parties shall maintain regular contacts and 
consultations with one another on international and regional matters with a 
view to coordinating their views actions and policies.  

Article 10 
Each High Contracting Party shall not in any manner or form participate in 
any activity which shall constitute a threat to the political and economic 
stability, sovereignty, or territorial integrity of another High Contracting 
Party.  

Article 11 
The High Contracting Parties shall endeavour to strengthen their respective 
national resilience in their political, economic, socio-cultural as well as 
security fields in conformity with their respective ideals and aspirations, 
free from external interference as well as internal subversive activities in 
order to preserve their respective national identities.  
 
Article 12 
 
The High Contracting Parties in their efforts to achieve regional prosperity 
and security, shall endeavour to cooperate in all fields for the promotion of 
regional resilience, based on the principles of self-confidence, self-reliance, 
mutual respect, cooperation and solidarity which will constitute the 
foundation for a strong and viable community of nations in Southeast Asia.  
 

 
 
 

 

ขอ ๘ 

อัครภาคีผูทําสัญญาจักพยายามใหบรรลุถึงความรวมมือกันอยางใกลชิดที่สุดตามมาตราสวนที่

กวางขวางยิ่ง และจะหาทางใหความชวยเหลือแกกันและกันในรูปการใหความสะดวกเกี่ยวกับการ

ฝกอบรมและการวิจัยในดานสังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร และการบริหาร 

 

ขอ ๙ 

อัครภาคีผูทําสัญญาจักพยายามสนับสนุนใหมีความรวมมือกันยิ่งขึ้นเพื่อชวยสงเสริมอุดมการณแหง

สันติภาพ ความสมัครสมานและเสถียรภาพในภูมิภาค เพื่อจุดมุงหมายนี้อคัรภาคีผูทําสัญญาจักดํารงไว

ซึ่งกันติดตอและการปรึกษาหารือกันเปนประจําในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการระหวางประเทศและเกี่ยวกับ

ภูมิภาคเพื่อประสานทัศนคติ การกระทํา และนโยบายจองตนเขาดวยกัน 

 

ขอ ๑๐ 

อัครภาคีผูทําสัญญาแตละฝายจักไมเขามีสวนรวมไมวาในทํานองหรือรูปแบบใดๆ ในกิจกรรมซึ่งจะ

กอใหเกิดการคุกคามตอเสรีภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ อธิปไตยหรือบูรณภาพแหงดินแดนของอัคร

ภาคีผูทําสัญญาอีกฝายหนึ่ง 

 

ขอ ๑๑ 

อัครภาคีผูทําสัญญาจักพยายามเสริมสรางพลังอันเขมแข็งของชาติของตนแตละฝายทั้งในดานการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กับทั้งในดานความมั่นคงใหเปนการสอดคลองกับอุดมคติและประณิธาน

ของแตละฝาย เพื่อใหปลอดจากการแทรกแซงจากภายนอก และปลอดจากกิจกรรมในทางบอนทําลาย

ภายในเพื่อรักษาไวซึ่งเอกลักษณแหงชาติของแตละฝาย 

 

ขอ ๑๒ 

ในความพยายามที่จะบรรลุถึงความไพบูลยและความมั่นคงในภูมิภาค อัครภาคีผูทําสัญญาจักพยายาม

รวมมือกันในทุกดานเพื่อสงเสริมพลังอันเขมแข็งของภูมภิาคตามมูลฐานแหงหลักการวาดวยความ

เชื่อมั่นในตนเอง การพึ่งตนเอง การเคารพซึ่งกันและกัน ความรวมมือและความเปนปกแผน ซึ่งจะสราง

รากฐานความแข็งแกรงและความดํารงคงมั่นใหแกประชาคมของประชาชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 
 



CHAPTER IV : PACIFIC SETTLEMENT OF DISPUTES  

Article 13 
The High Contracting Parties shall have the determination and good faith to 
prevent disputes from arising. In case disputes on matters directly affecting 
them should arise, especially disputes likely to disturb regional peace and 
harmony, they shall refrain from the threat or use of force and shall at all 
times settle such disputes among themselves through friendly negotiations.  
 
Article 14 
To settle disputes through regional processes, the High Contracting Parties 
shall constitute, as a continuing body, a High Council comprising a 
Representative at ministerial level from each of the High Contracting 
Parties to take cognizance of the existence of disputes or situations likely to 
disturb regional peace and harmony.  
 
Article 15 
In the event no solution is reached through direct negotiations, the High 
Council shall take cognizance of the dispute or the situation and shall 
recommend to the parties in dispute appropriate means of settlement such 
as good offices, mediation, inquiry or conciliation. The High Council may 
however offer its good offices, or upon agreement of the parties in dispute, 
constitute itself into a committee of mediation, inquiry or conciliation. When 
deemed necessary, the High Council shall recommend appropriate 
measures for the prevention of a deterioration of the dispute or the 
situation.  
 
Article 16 
The foregoing provision of this Chapter shall not apply to a dispute unless 
all the parties to the dispute agree to their application to that dispute. 
However, this shall not preclude the other High Contracting Parties not 
party to the dispute from offering all possible assistance to settle the said 
dispute. Parties to the dispute should be well disposed towards such offers   
of assistance.  
 

บทที่ ๔ การระงับขอพิพาทโดยสันต ิ

 

ขอ ๑๓ 

อัครภาคีผูทําสัญญาจักมีความมุงมั่นและมีความสุจริตใจที่จะปองกันมิใหเกดิกรณีพิพาทขึ้นได ในกรณีที่

กรณีพิพาทในเรื่องที่กระทบกระเทือนตนโดยตรงเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีพิพาทที่นาจะกอความ

ระส่ําระสายตอสันติภาพและความสมัครสมานในภูมิภาค อัครภาคีผูทําสัญญาจะละเวนจากการคุกคาม
หรือการใชกําลัง และในทุกขณะ จักระงบักรณีพิพาทระหวางกันเชนวานั้น โดยการเจรจากันอยางฉันทมิตร 
 

ขอ ๑๔ 

ในการระงับกรณีพพิาทโดยกรรมวิธีใดๆ ของภูมิภาค อัครภาคีผูทําสัญญาจะไดตั้งคณะอัครมนตรีใน

ฐานะองคคณะที่คงอยูตลอดไปขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยผูแทนระดับรัฐมนตรีจากอัครภาคีผูทําสัญญา

แตละฝาย เพื่อรับทราบกรณีพิพาททีม่ีอยู หรือรับทราบสถานการณที่นาจะกอความระส่ําระสายตอ

สันติภาพและความสมัครสมานกันในภูมิภาค 

 

ขอ ๑๕ 

ในกรณีที่ไมสามารถตกลงกันไดโดยการเจรจาโดยตรง คณะอัครมนตรีจักรับทราบกรณีพิพาทหรือ

สถานการณ และจักทําขอเสนอแนะใหคูกรณีพิพาททราบวิธีระงับกรณีที่เหมาะสม เชน การใหบริการ

ประสานไมตรี การไกลเกลี่ย การไตสวน หรือการประนอม อยางไรก็ตาม คณะอัครมนตรีอาจเสนอตน

เปนผูใหบริการประสานไมตรี หรือเมื่อคูกรณีในกรณีพพิาทไดตกลงกัน คณะอัครมนตรีอาจตั้งตนเองเปน

คณะกรรมการไกลเกลี่ย คณะกรรมการไตสวน หรือคณะกรรมการประนอมได เมื่อเห็นวาจําเปน คณะ

อัครมนตรีจะไดเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปองกันการเสื่อมทรามลงของกรณีพพิาทหรือ

สถานการณนั้น 

 

ขอ ๑๖ 

ความในบทบัญญัติที่กลาวมาแลวในบทนี้จะไมใชบังคับกรณีพิพาท เวนแตคูกรณีในกรณีพพิาททั้งหมด

ยินยอมใหใชบังคับ อยางไรก็ตาม ขอหามนี้จะไมกีดกันอัครภาคีผูทําสัญญาอื่นๆ ซึ่งมิไดเปนคูกรณีใน

กรณีพิพาทที่จะเสนอความชวยเหลือทุกวิถีทางที่เปนไปได เพื่อระงับกรณีพิพาทดังกลาว คูกรณีในกรณี

พิพาทควรเห็นดวยกับขอเสนอเชนวานั้น 

 



Article 17 
Nothing in this Treaty shall preclude recourse to the modes of peaceful 
settlement contained in Article 33(l) of the Charter of the United Nations. 
The High Contracting Parties which are parties to a dispute should be 
encouraged to take initiatives to solve it by friendly negotiations before 
resorting to the other procedures provided for in the Charter of the United 
Nations.  
 
CHAPTER V : General Provision 
 
Article 18 
This Treaty shall be signed by the Republic of Indonesia, Malaysia, the 
Republic of the Philippines, the Republic of Singapore and the Kingdom of 
Thailand. It shall be ratified in accordance with the constitutional 
procedures of each signatory State. It shall be open for accession by other 
States in Southeast Asia.  
 
Article 19 
This Treaty shall enter into force on the date of the deposit of the fifth 
instrument of ratification with the Governments of the signatory States which 
are designated Depositories of this Treaty and the instruments of 
ratification or accession.  
 
Article 20 
This Treaty is drawn up in the official languages of the High Contracting 
Parties, all of which are equally authoritative. There shall be an agreed 
common translation of the texts in the English language. Any divergent 
interpretation of the common text shall be settled by negotiation.  
 
IN FAITH THEREOF the High Contracting Parties have signed the Treaty and 
have hereto affixed their Seals.  
 

DONE at Denpasar, Bali, this twenty-fourth day of February in the year 
one thousand nine hundred and seventy-six 

ขอ ๑๗ 
ความในสนธิสัญญานี้มิใหเปนอันกีดกันการอาศัยวิธีระงับกรณีดดยสันติที่มีอยูในขอ ๓๓ (๑) แหงกฎ

บัตรสหประชาชาติ อัครภาคีผูทําสัญญาซึ่งเปนคูกรณีในกรณีพิพาทจักไดรับความสนับสนุนใหใชความ

ริเริ่มเพื่อระงับกรณีพิพาทนั้นโดยเจรจาฉันทมิตรกอนที่จะอาศัยกระบวนอื่นๆ ตามที่บัญญัติไวในกฎบัตร

สหประชาชาติ 

 

บทที่ ๕ บทบัญญัติทั่วไป 

 

ขอ ๑๘ 

สนธิสัญญานี้จักมกีารลงนามโดยสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐ

สิงคโปร และราชอาณาจักรไทย สนธิสัญญาจักไดรับสัตยาบันตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของรัฐผู

ลงนามแตละรัฐ สนธิสัญญาฉบับนี้จักเปดใหมีการภาคยานุวัติโดยรัฐอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

 

ขอ ๑๙ 

สนธิสัญญานี้จักเริ่มใชบังคับในวันมอบสัตยาบันสารฉบับที่หาไวกับรัฐบาลของรัฐผูลงนามใดๆ ซึ่งไดรับ

แตงตั้งใหเปนผูรับมอบสนธิสัญญานี้ และเปนผูรับมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสาร 

 

 

ขอ ๒๐ 

สนธิสัญญานี้ไดจัดทําขึ้นเปนภาษาทางราชการของอัครภาคีผูทําสัญญา ซึ่งทุกภาษาใชเปนหลักฐานได

เทากัน จะมีคําแปลตัวบทตางๆ เปนภาษาอังกฤษตามที่ตกลงรวมกันไว การตีบทความที่แตกตางกันใดๆ 

ในตัวบทรวมกันนั้นจะตกลงโดยการเจรจา  

  

เพื่อความสุจริตในการนี้ อัครภาคีผูทําสัญญา ไดลงนามสนธิสัญญาและประทับตราของตนไวใน

สนธิสัญญานี ้

 

ทํา ณ เมืองเดนปารซา บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ปหนึ่งพันเการอยเจ็ดสิบหก 



 

สําหรับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย                                  สําหรับสาธารณรัฐสิงคโปร         

  

  

       

          ลายมือชื่อ               ลายมือชื่อ 

(ประธานาธิบดี ซูฮารโต)              (นายกรัฐมนตรี ลี กวน ยู) 

 

 

 

สําหรับมาเลเซีย                         สําหรับราชอาณาจักรไทย 

        

 

 

            ลายมือชื่อ         ลายมือชื่อ 

(นายกรัฐมนตรีดาตุค ฮุสเซน ออน)  (นายกรัฐมนตรี ม.ร.ว. คึกฤทธ ปราโมช) 

 

 

สําหรับสาธารณรัฐฟลิปปนส    

 

 

 

 

                 ลายมือชื่อ 

(ประธานาธิบดีเฟอรดินัน อี มารกอส) 



Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast 
Asia 

Philippines, 15 December 1987 
________________________________________ 

 
The Government of Brunei Darussalam  
The Government of the Republic of Indonesia  
The Government of Malaysia  
The Government of the Republic of the Philippines  
The Government of the Republic of Singapore  
The Government of the Kingdom of Thailand  
 
 
DESIRING to further enhance cooperation With all peace-loving nations, 
both within and outside Southeast Asia and, in particular, neighbouring 
States of the Southeast Asia region  
 
CONSIDERING Paragraph 5 of the preamble of the Treaty of Amity and 
Cooperation in Southeast Asia, done at Denpasar, Bali, on 24 February 
1976 (hereinafter referred to as the Treaty of Amity) which refers to the 
need for cooperation with all peace-loving nations, both within and outside 
Southeast Asia, in the furtherance of world peace, stability and harmony.  
 
 
HEREBY AGREE TO THE FOLLOWING:  
Article 18 of the Treaty of Amity shall be amended to read as follows:  
 

 

 

 

 

 

(คําแปลอยางไมเปนทางการ) 

พิธีสารเพื่อแกไขสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ฟลิปปนส ๑๕ ธันวาคม ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) 

________________________________________ 

รัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม  

รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

รัฐบาลมาเลเซีย  

รัฐบาลสาธารณรัฐฟลิปปนส  

รัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร  

รัฐบาลราชอาณาจักรไทย  

 

ปรารถนา ที่จะเพิ่มพูนความรวมมือกับบรรดาประชาชาติที่รักสันติทั้งปวง ทั้งภายในและภายนอกเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตและโดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐเพื่อนบานใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

 

คํานึงถึง วรรค ๕ ของอารัมบทของสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทํา

ที่ เมืองเดนปาซาร เกาะบาหลี วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๑๙๗๖ (พ.ศ. ๒๕๑๙) (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา

สนธิสัญญามิตรภาพ) ซึ่งกลาวถึงความจําเปนของความรวมมือกับบรรดาประชาชาติที่รักสันติทั้งปวง ที่

อยูภายในและภายนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความสมัครสมาน

ของโลก 

 

จึงไดตกลงกัน ดังตอไปนี้   

ขอ ๑๘ ของสนธิสัญญามิตรภาพจะตองถูกแกไขดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 



"This Treaty shall be signed by the Republic of Indonesia, Malaysia, the 
Republic of the Philippines, the Republic of Singapore and the Kingdom of 
Thailand. It shall be ratified in accordance with the constitutional 
procedures of each signatory State.  
 
It shall be open for accession by other States in Southeast Asia.  
 
States outside Southeast Asia may also accede to this Treaty by the consent 
of all the States in Southeast Asia which are signatories to this Treaty and 
Brunei Darussalam."  
 
Article 2 
Article 14 of the Treaty of Amity shall be amended to read as follows:  
 
"The settle disputes through regional processes, the High Contracting Parties 
shall constitute, as a continuing body, a High Council comprising a 
Representative at ministerial level from each of the High Contracting 
Parties to take cognizance of the existence of disputes or situations likely to 
disturb regional peace and harmony.  
 
However, this article shall apply to any of the States outside Southeast Asia 
which have acceded to the Treaty only in cases where that state is directly 
involved in the dispute to be settled through the regional processes.” 
 
Article 3 
This Protocol shall be subject to ratification and shall come into force on the 
date the last instrument of ratification of the High Contracting Parties is 
deposited.  
 
 
DONE at Manila, the fifteenth day of December in the year one thousand 
nine hundred and eighty-seven.  
 
 

"สนธิสัญญานี้จักมีการลงนามโดยสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐ
สิงคโปร และราชอาณาจักรไทย สนธิสัญญาจักไดรับสัตยาบันตามกระบวนการรัฐธรรมนูญของแตละรัฐ

ผูลงนาม  
 
สนธิสัญญาฉบับนีจ้ักเปดใหมีการภาคยานุวัติโดยรัฐอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
 
รัฐนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใตอาจภาคยานุวัติสนธิสัญญาไดโดยความยินยอมของทุกรัฐ ในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตที่ลงนามสนธิสัญญานี้และบรูไนดารุสซาลาม"  
 
ขอ ๒  
ขอ ๑๔ ของสนธิสัญญามิตรภาพจะตองถูกแกไขดังนี้  
 
“ในการระงับกรณพีิพาทโดยกรรมวิธีใดๆ ของภูมิภาค อัครภาคีผูทําสัญญาจะไดตั้งคณะอัครมนตรีใน

ฐานะองคคณะที่คงอยูตลอดไปขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยผูแทนระดับรัฐมนตรีจากอัครภาคีผูทําสัญญา

แตละฝาย เพื่อรับทราบกรณีพิพาททีม่ีอยู หรือรับทราบสถานการณที่นาจะกอความระส่ําระสายตอ

สันติภาพและความสมัครสมานกันในภูมิภาค” 

 

อยางไรก็ตามขอนี้ใหใชบังคับกับรัฐนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งไดภาคยานุวัติสนธิสัญญาเฉพาะใน

กรณีที่ รัฐนั้นมีสวนเกี่ยวของโดยตรงในกรณีพิพาทที่จะรับการตัดสินโดยกรรมวิธีใดๆ ของภูมิภาค” 

 
ขอ ๓  

พิธีสารนี้ตองไดรับการใหสัตยาบันและจักเริ่มใชบังคับ ในวันที่สัตยาบันสารฉบับสุดทายของอัครภาคี

ผูทําสัญญาไดรับการเก็บรักษา  
 
ทํา ณ กรุงมะนิลาในวันที่สิบหาของเดือนธันวาคมในปหนึ่งพันเการอยแปดสิบเจ็ด 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับบรูไนดารุสซาลาม                                         สําหรับสาธารณรัฐฟลิปปนส       

 

                 ลายมือชื่อ     ลายมือชื่อ 

    (เจาชายฮาจี โมฮาเหม็ด โบลเกียห)        (นายราอุล เอส. มังลาปุส) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ            รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

 

สําหรับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย             สําหรับรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร 

 

                  ลายมือชื่อ       ลายมือชื่อ 

     (ศ.ดร.มอคตาร กุสุมา อัดมัดจา)                                            (นายเอส. ธานาบาลัน) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ                 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

 

สําหรับมาเลเซีย              สําหรับราชอาณาจักรไทย  

 

                 ลายมือชื่อ     ลายมือชื่อ   

        (นายฮาจี อาบู ฮัสซัน โอมาร)                          (พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ                    รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Second Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in 
Southeast Asia 

Manila, Philippines, 25 July 1998 
 

________________________________________ 
 
The Government of Brunei Darussalam 
The Government of the Kingdom of Cambodia 
The Government of the Republic of Indonesia 
The Government of the Lao People's Democratic Republic 
The Government of Malaysia 
The Government of the Union of Myanmar 
The Government of the Republic of the Philippines 
The Government of the Republic of Singapore 
The Government of the Kingdom of Thailand 
The Government of the Socialist Republic of Vietnam 
The Government of Papua New Guinea  
 
Hereinafter referred to as the High Contracting Parties:  
 
 
DESIRING to ensure that there is appropriate enhancement of 
cooperation with all peace-loving nations, both within and outside 
Southeast Asia and, in particular, neighboring States of the Southeast 
Asia region;  
 
 
 
 
 
 
 

(คําแปลอยางไมเปนทางการ) 

พิธีสารเพื่อแกไขสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

กรุงมะนิลา ฟลิปปนส ๒๕ กรกฎาคม ๑๙๙๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

________________________________________ 

 
รัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม  

รัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา 

รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

รัฐาบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

รัฐบาลมาเลเซีย  

รัฐบาลสหภาพพมา 

รัฐบาลสาธารณรัฐฟลิปปนส  

รัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร  

รัฐบาลราชอาณาจักรไทย  

รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

รัฐบาลปาปวนิวกีนี 

 
ตอไปนี้เรียกวาอัครภาคีผูทําสัญญา 
 
ปรารถนา ที่จะทําใหมั่นใจวามีการเพิ่มพูนความรวมมือที่เหมาะสมกับบรรดาประชาชาติที่รักสันติทั้ง

ปวง ทั้งภายในและภายนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะรัฐเพื่อนบานของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

 
 
 
 
 
 
 



CONSIDERING Paragraph 5 of the preamble of the Treaty of Amity 
and Cooperation in Southeast Asia, done at Denpasar, Bali, on 24 
February 1976 (hereinafter referred to as the Treaty of Amity) 
which refers to the need for cooperation with all peace-loving 
nations, both within and outside Southeast Asia, in the furtherance of 
world peace, stability and harmony.  
 
 
HEREBY AGREE TO THE FOLLOWING:  
Article 1 
Article 18, Paragraph 3, of the Treaty of Amity shall be amended to 
read as follows:  
 
 
"States outside Southeast Asia may also accede to this Treaty with 
the consent of all the States in Southeast Asia, namely, Brunei 
Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, 
the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of 
Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, 
the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Vietnam."  
 
 
Article 2 
This Protocol shall be subject to ratification and shall come into force 
on the date the last instrument of ratification of the High Contracting 
Parties is deposited.  
 
DONE at Manila, the twenty-fifth day of July in the year one 
thousand nine hundred and ninety-eight.  
 
 

คํานึงถึง วรรค ๕ ของอารัมบทของสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทํา

ที่ เมืองเดนปาซาร เกาะบาหลี วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๑๙๗๖ (พ.ศ. ๒๕๑๙) (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา

สนธิสัญญามิตรภาพ) ซึ่งกลาวถึงความจําเปนของความรวมมือกับบรรดาประชาชาติที่รักสันติทั้งปวง ที่

อยูภายในและภายนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความสมัครสมาน

กันของโลก  

 
จึงไดตกลงกัน ดงัตอไปนี้ :  

ขอ ๑  

ขอ ๑๘ วรรค ๓ ของสนธิสัญญามิตรภาพจะตองถูกแกไข ดังนี้ 

 
 

“รัฐนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใตอาจภาคยานุวัติสนธิสัญญานี้ไดโดยความยินยอมของทุกรัฐ ในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ไดแก บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพมา สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร 

ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” 

 
 
ขอ ๒  

พิธีสารนี้ตองไดรับการใหสัตยาบันและจักเริ่มใชบังคับ ในวันที่สัตยาบันสารฉบับสุดทายของอัครภาคี

ผูทําสัญญาไดรับการเก็บรักษา  
 
ทําที่ กรุงมะนิลาในวันที่ยี่สิบหาของเดือนกรกฎาคมในปหนึ่งพันเการอยเกาสิบแปด 



 

 

 
สําหรับบรูไนดารุสซาลาม                                                สําหรับสหภาพพมา       

               ลายมือชื่อ               ลายมือชื่อ 

 (เจาชาย ฮาจี โมฮาเหม็ด โบลเกียห)              (นายอู โอน จอ) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ       รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

 

สําหรับราชอาณาจักรกัมพูชา      สําหรับสาธารณรัฐฟลิปปนส 

               ลายมือชื่อ     ลายมือชื่อ 

          (นายเจม วิทยา)                                            (นายโดมิงโก แอล. ไซวอน จูเนียร) 

ผูแทนพิเศษแหงรัฐบาลกัมพูชา                              รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

 

สําหรับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย                       สําหรับสาธารณรัฐสิงคโปร  

   ลายมือชื่อ     ลายมือชื่อ 

             (นายอาลี อาลาตัส)                                       (นายเอส จายากุมาร) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ                รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

 

สําหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว        สําหรับราชอาณาจักรไทย       

                 ลายมือชื่อ                                                           ลายมือชื่อ 

        (นายสมสวัสดิ์   เลง็สวัสดิ์)                                               (นายสุรินทร พิศสุวรรณ) 

        รองนายกรฐัมนตรี และ                                   รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  

 

สําหรับมาเลเซีย                          สําหรับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

                   ลายมือชื่อ    ลายมือชื่อ   

(นายดาตุค เสรี อับดุลลาห อาหมัด บัดดาวี)                         (นายเหียน แหมง เกม) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ                    รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

                                                      

                                    สําหรับปาปวนิวกีนี      

                                                            ลายมอืชื่อ  

                                                          (นายรอย ยากิ)                                       

                                           รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ      



             THIRD PROTOCOL AMENDING THE TREATY OF AMITY 

AND COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA 
Hanoi, Viet Nam, 23 July 2010 

________________________________________ 
 
Brunei Darussalam 
The Kingdom of Cambodia 
The Republic of Indonesia 
The Lao People’s Democratic Republic 
Malaysia 
The Union of Myanmar 
The Republic of the Philippines 
The Republic of Singapore 
The Kingdom of Thailand 
The Socialist Republic of Viet Nam 
The Commonwealth of Australia 
The People’s Republic of Bangladesh 
The People’s Republic of China 
The Democratic People’s Republic of Korea 
The French Republic 
The Republic of India 
Japan 
Mongolia 
New Zealand 
The Islamic Republic of Pakistan 
Papua New Guinea 
The Republic of Korea 
The Russian Federation 
The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 
The Democratic Republic of Timor-Leste 
The Republic of Turkey 
The United States of America 
 
Hereinafter referred to as the High Contracting Parties: 

(คําแปลอยางไมเปนทางการ) 

พิธีสารฉบับที่ ๓ เพื่อแกไขสนธิสญัญามิตรภาพและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

กรุงฮานอย เวียดนาม ๒๓ กรกฎาคม ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) 

________________________________________ 
 
บรูไนดารุสซาลาม 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
มาเลเซีย 
สหภาพพมา 
สาธารณรัฐฟลิปปนส 
สาธารณรัฐสิงคโปร 
ราชอาณาจักรไทย 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
เครือรัฐออสเตรเลีย 
สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
สาธารณรัฐอินเดีย 
ญี่ปุน 
มองโกเลีย 
นิวซีแลนด 
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 
ปาปวนิวกีนี 
สาธารณรัฐเกาหลี 
สหพันธรัฐรัสเซีย 
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต 
สาธารณรัฐตุรกี 
สหรัฐอเมริกา 
 
ตอไปนี้เรียกวาอัครภาคีผูทําสัญญา 



DESIRING to ensure that there is appropriate enhancement 
of cooperation with all peace-loving nations both within and 
outside Southeast Asia, in particular, neighbouring States of 
the Southeast Asian region, as well as with regional 
organisations whose members are only sovereign States; 
 
CONSIDERING Paragraph 5 of the preamble of the Treaty of 
Amity and Cooperation in Southeast Asia, done at Denpasar, 
Bali, on 24 February 1976 (hereinafter referred to as the 
Treaty of Amity) which refers to the need for cooperation with 
all peace-loving nations, both within and outside Southeast 
Asia, in the furtherance of world peace, stability and 
harmony; 
 
HEREBY AGREE TO THE FOLLOWING: 
ARTICLE 1 
Article 18, Paragraph 3, of the Treaty of Amity shall be 
amended to read as follows: 
 
“This Treaty shall be open for accession by States outside 
Southeast Asia and regional organisations whose members 
are only sovereign States subject to the consent of all the 
States in Southeast Asia, namely, Brunei Darussalam, the 
Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao 
People’s Democratic Republic, Malaysia, the Union of 
Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of 
Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist 
Republic of Viet Nam.” 
 
ARTICLE 2 
Article 14, Paragraph 2, of the Treaty of Amity shall be 

ปรารถนา ที่จะทําใหมั่นใจวามีการเพิ่มพูนความรวมมือที่เหมาะสมกับบรรดาประชาชาติที่รักสันติทั้ง

ปวง ทั้งภายในและภายนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะรัฐเพื่อนบานของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ตลอดจนกับองคการระดับภูมิภาคซึ่งมีสมาชิกเปนรัฐอธิปไตยเทานั้น 

 

คํานึงถึง วรรค ๕ ของอารัมบทของสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทํา

ที่ เมืองเดนปาซาร เกาะบาหลี วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๑๙๗๖ (พ.ศ. ๒๕๑๙) (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา

สนธิสัญญามิตรภาพ) ซึ่งกลาวถึงความจําเปนของความรวมมือกับบรรดาประชาชาติที่รักสันติทั้งปวง ทั้ง

ภายในและภายนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความสมัครสมานกัน

ของโลก  

 

จึงไดตกลงกัน ดงัตอไปนี้  

ขอ ๑ 

ขอ ๑๘ วรรค ๓ ของสนธิสัญญามิตรภาพจะตองถูกแกไขดังนี้ 

 

“สนธิสัญญานี้จะเปดรับการภาคยานุวัติโดยรัฐที่อยูนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและองคการ

ระดับภูมิภาคซึ่งมีสมาชิกเปนรัฐอธิปไตยเทานั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความยินยอมของรัฐในเอเชียตะวันออก

เฉียงใตทั้งปวง ไดแก บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพมา สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร  

ราชอาณาจักรไทย  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”  

 

ขอ ๒ 

ขอ ๑๔ วรรค ๒ ของสนธิสัญญามิตรภาพจะตองถูกแกไขดังนี้ 

 

 
 
 



amended to read as follows: 
 

“However, this article shall apply to any of the High 
Contracting Parties outside Southeast Asia only in cases 
where that High Contracting Party is directly involved in the 
dispute to be settled through the regional processes.” 
 
ARTICLE 3 
This Protocol shall be subject to ratification and shall come 
into force on the date the last instrument of ratification of the 
High Contracting Parties is deposited. 
 
DONE at Ha Noi, Viet Nam, on the Twenty-Third Day of July 
in the Year Two Thousand and Ten, in a single copy in the 
English language. 
 
 

 

 

 
 

 

“อยางไรก็ตาม ขอนี้จะใชกับอัครภาคีผูทําสัญญาใดๆ ที่อยูนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใตเฉพาะในกรณีที่

อัครภาคีผูทําสัญญานั้นมีสวนเกี่ยวของโดยตรงในกรณพีพิาทที่จะรับการตัดสินโดยกรรมวิธีใดๆ ของใน

ภูมิภาค” 

 

ขอ ๓ 

พิธีสารนี้ตองไดรับการใหสัตยาบันและจักเริ่มใชบังคับในวันที่สัตยาบันสารฉบับสุดทายของอัครภาคีผูทํา

สัญญาไดรับการเก็บรักษา 

 

ทําที่ กรุงฮานอย  ประเทศเวียดนาม ในวันที่ยี่สิบสามเดือนกรกฎาคมปสองพันสิบ เปนฉบับ

ภาษาอังกฤษ 

 
 

สําหรับประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

ลายมือชือ่ 

เจาชายโมฮาเหม็ด โบลเกียห 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

 

สําหรับราชอาณาจักรกมัพูชา 

ลายมือชือ่ 

นายฮอร นัมฮอง 

รองนายกรฐัมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและความรวมมือระหวางประเทศ 

 

สําหรับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ลายมือชือ่ 

ดร. อาร เอ็ม มารตี้ เอ็ม นาตาเลกาวา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 



 

 

 

 

 
สําหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ลายมือชือ่ 
ดร.ทองลุน  สีสุลิด 

รองนายกรฐัมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

 

สําหรับมาเลเซีย 

ลายมือชือ่ 
ดาหโตะ ซรี อานิฟา อาหมาน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

 

สําหรับสหภาพพมา 

ลายมือชือ่ 
นายญาณ วิน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

 

สําหรับสาธารณรัฐฟลปิปนส 

ลายมือชือ่ 
นางเออรลินดา เอฟ. บาซีลีโอ 
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

 

สําหรับสาธารณรัฐสิงคโปร 

ลายมือชือ่ 
นายจอรจ ยงบุน เยยีว 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

 

สําหรับราชอาณาจักรไทย 

ลายมือชือ่ 
นายกษิต ภิรมย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

 

สําหรับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ลายมือชือ่ 
ดร.ฝาม ซา เคียม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 



 

 
 

 
สําหรับเครือรัฐออสเตรเลีย 

ลายมือชือ่ 
นางจิลเลียน เบิรด 

เอกอคัรราชฑตูประจําอาเซยีน 

 

สําหรับสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ 

ลายมือชือ่ 
นายดีปู  โมน ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

 

 

สําหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจนี 

ลายมือชือ่ 
นายหยาง เจี๋ยฉือ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

 

สําหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหล ี

ลายมือชือ่ 
นายปก อึย ชุน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

 

สําหรับสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

ลายมือชือ่ 
นายฌอง-ฟรองซัว ชีโรลต 

เอกอคัรราชฑตูวิสามัญผูมีอํานาจเต็มประจาํเวียดนาม 

 

สําหรับสาธารณรัฐอินเดีย 

ลายมือชือ่ 
นางปรีณีต คอร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

 
 



    

 
 
 
 
 
 
 

สําหรับญี่ปุน 

ลายมือชือ่ 
นายคทัสึยะ โอคาดะ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

 

สําหรับมองโกเลยี 

ลายมือชือ่ 
นายซันดันชาตาร กอมโบยัฟ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและการคา 

 

 

สําหรับนิวซีแลนด 

ลายมือชือ่ 
นายเมอรเรย แมคคัลลี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

 

สําหรับสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 

ลายมือชือ่ 
นายมัคคดูม ชาห มะหมูด คูเรชิ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

 

สําหรับปาปวนิวกนี ี

ลายมือชือ่ 
นายคริสโตเฟอร เอส.เมโร 

ผูแทนพิเศษของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ การคาและการตรวจคนเขาเมือง 

 

สําหรับสาธารณรัฐเกาหล ี

ลายมือชือ่ 
นายยู มยอง-ฮวาน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและการคา 

 
 
 
 
 



สําหรับสหพันธรัฐรัสเซยี 

 

ลายมือชือ่ 
นายเซอรเกย ลาฟรอฟ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

 

 

สําหรับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรลีังกา 

ลายมือชือ่ 
นายคีตาญชนะ คุณวรเทนะ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ 

 

 

สําหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต 

ลายมือชือ่ 
นายซาการีอัส อัลบาโน ดา คอสตา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

 

สําหรับสาธารณรัฐตุรก ี

ลายมือชือ่ 
นายอาหเหม็ด ดาวูโตลู 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
 
 

สําหรับสหรัฐอเมริกา 

       

ลายมือชือ่ 
นางฮิลลารี รอดแฮม คลินตัน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

 
 
 
 
 
 




