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นายชัยเกษม นิติสิริ
อัยการสูงสุด
แนวนโยบายบริหารราชการดานการคุมครองสิทธิ
และชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยในตางประเทศ
“การคุม ครองสิ ทธิ และช วยเหลื อทางกฎหมายแกคนไทยในตางประเทศ เป น
ภารกิจหนึ่งที่สํานักงานอัย การสูงสุดใหความสํ าคัญ โดยไดกํ าหนดเปนนโยบายของสํานักงาน
อัยการสูงสุด ในปจจุบันพนักงานอัยการเดินทางไปพบปะและชวยเหลือทางกฎหมายแกพี่นอง
คนไทยในตางแดนตามโครงการความรวมมือกับกระทรวงการตางประเทศเปนประจําทุกป รวมทั้ง
ไดจัดทําหนังสื อกฎหมายนารูสํ าหรับคนไทยที่สมรสกับคนตางชาติแ ละแรงงานไทยในต างแดน
เผยแพร ตลอดมา นอกจากนี้ ยั ง ได พั ฒ นาระบบการให บ ริ ก ารสอบถามป ญ หากฎหมายผ า น
อิน เทอร เน็ต ตามโครงการรัฐ บาลอิ เล็ก ทรอนิ กส (e-Government) โดยได รับการสนั บสนุนจาก
กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อใหบริก ารที่มี ความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล”
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คํานํา
ตามที่สํา นักงานอัยการสู งสุดไดมอบหมายใหสํานักงานอัยการพิเศษฝายคุมครอง
สิทธิป ระชาชนระหวางประเทศรับ ผิดชอบโครงการเผยแพรสิท ธิมนุษ ยชนศึกษา ตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. 2551 ของสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน
นั้น สํ านักงานอัยการพิเศษฝ ายคุม ครองสิท ธิป ระชาชนระหวางประเทศ จึงไดจัดทําหนังสือ คูมื อ
สิท ธิม นุษ ยชนศึกษาสํา หรับพนัก งานอัยการขึ้น เพื่อให พนั กงานอัย การมีองคค วามรูในเรื่องสิท ธิ
มนุษยชนที่เปนเรื่องใกลตัว และ เพื่อใหก ารดําเนินงานของพนักงานอัยการสอดคลองกับพันธกรณี
ที่ประเทศไทยไดเขา เปนภาคีสนธิสัญญาระหวางประเทศหลัก ดานสิทธิมนุษยชน อัน ไดแก กติก า
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สัง คม และวัฒนธรรม ภายใต ก รอบรั ฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจั ก รไทยอั น เปน
กฎหมายภายในของประเทศไทย
โดยเหตุที่ ในสวนที่เกี่ย วของกั บ นานาประเทศนั้น ประเทศไทยไดเข า เป นภาคี
สมาชิกขององคการสหประชาชาติ (The United Nations) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 1946 และยอมตอง
ถื อ ปฏิ บั ติต ามธรรมนู ญ (Bill)ที่ บั ญ ญัติ เ ป น ตราสารให ป ระเทศภาคี ส มาชิ ก ตอ งถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
ขอ ตกลง คื อ กฎบัต รสหประชาชาติ (Charter of the United Nations) ซึ่ง ในส วนอารัม ภบท
(Preamble)ได บั ญ ญั ติ ถึ ง การที่ อ งค ก ารสหประชาชาติ ไ ด กํ า หนดเงื่ อ นไขที่ ยุ ติ ธ รรมภายใต
ภาระหนาที่ ที่เกิด ขึ้นจากสนธิ สัญญาหรือกฎหมายระหวางประเทศเพื่อใหป ระเทศภาคี สมาชิ กถื อ
ปฏิบัติ (To establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from
treaties and other sources of international law can be maintained) และจัดหากลไกระหวางประเทศ
เพื่อสงเสริมความกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนทั้งหมด (to employ international
machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples) รวมทั้ง
กําหนดวัตถุประสงคไวในมาตรา 1 ในเรื่องสิทธิที่เทาเทียมกัน (equal rights) สิทธิในการตัดสินใจ
ดว ยตนเอง (Self Determination) และการปราศจากการแบง แยก เชื้ อชาติ เพศ ภาษา ศาสนา
(without distinction as to race, sex, language or religion) ซึ่งประเทศภาคีสมาชิกจะตองยอมรับและ
ปฏิ บั ติ ต ามพั น ธะหน า ที่ ที่ ไ ด บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นกฎบั ต รนี้ ตลอดจนคํ า วิ นิ จ ฉั ย ขององค ก รต า งๆ
(Membership in the United Nations is open to all other peace-loving states which accept the
obligations contained in the present Charter and, in the judgement of the Organizations are able
and willing to carry out these obligations.)
นอกจากกฎบั ตรสหประชาชาติแลวในสวนที่เกี่ยวกับ สิทธิมนุษ ยชนยั งมีตราสาร
ระหว างประเทศที่กําหนดใหภาคีสมาชิกถือปฏิบัติ เชน กติก าระหวางประเทศวาดวยสิ ทธิพลเมือง
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และสิท ธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights 1966) และ
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights 1966) และประเทศไทยก็ไดลงนามและภาคยานุวัติเพื่อเปน
ภาคีสมาชิกในตราสารระหวางประเทศตางๆ หลายฉบับ
ประกอบกับ ป นี้เ ป น ป ค รบรอบ 60 ปข องปฏิ ญญาสากลวา ดว ยสิ ท ธิ ม นุษ ยชน
(Universal Declaration of Human Rights) สํา นักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
แกป ระชาชน โดยสํ า นัก งานอัย การพิเ ศษฝา ยคุ ม ครองสิท ธิป ระชาชนระหวา งประเทศ จึง
เห็นควรจัดพิ ม พ เนื้อหาของปฏิ ญญาสากลวา ดว ยสิ ท ธิ ม นุษ ยชน กติก าระหวา งประเทศวา ดว ย
สิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิท ธิท างการเมื อ ง กติก าระหวา งประเทศวา ดว ยสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม
และวัฒนธรรม ซึ่ งเป นกฎหมายพื้ นฐานระหวา งประเทศวา ดวยสิ ท ธิ ม นุษ ยชน และเนื่องจาก
คณะรัฐ มนตรีไ ดมี ม ติม อบหมายใหสํา นัก งานอัย การสู ง สุ ดเป น หนว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบในการ
จัดทํารายงานของประเทศไทยตามกติกาทั้ง สองฉบับ ดังกล าว จึงมี ความจําเปน ที่พนักงานอัย การ
ตอ งพัฒ นาองคค วามรู ใ นดา นนี ้ เพื ่อ เปน หลัก ในการเผยแพรค วามรู ท างกฎหมายดา นการ
คุม ครองสิท ธิม นุษ ยชนใหกั บประชาชน
สํ า นัก งานอั ย การสู ง สุ ด หวั ง เป นอย า งยิ่ ง ว า เนื้ อหาและข อมู ล ที่ รวบรวมไว ใ น
หนังสื อเล ม นี้ จะเปนประโยชนตอ พนัก งานอัยการในการปฏิ บั ติภารกิ จดา นคุ ม ครองสิท ธิ และ
ชวยเหลือประชาชนตอไป
ร.ต.ท.
( ดร.อุทัย อาทิเวช )
อัยการผูเชี่ยวชาญ รักษาการแทน
อัยการพิเศษฝายคุมครองสิทธิประชาชนระหวางประเทศ

( ดร.วิชช จีระแพทย )
อธิบดีอัยการฝายชวยเหลือทางกฎหมาย
สํานักงานอัยการสูงสุด
พ.ศ.2551
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บทนํา
สํานัก งานอัย การสู งสุ ดมี ภารกิ จหลั ก ในการดํา เนินงานหลายประการ หนึ่ง ใน
ภารกิจนั้ นคือ การคุมครองสิ ทธิ เสรีภาพ และชวยเหลื อทางกฎหมายแกป ระชาชน เพื่อใหการ
ปฏิบัติภารกิจดังกลาวบรรลุเปาหมาย สํานักงานอัยการสูงสุด จึงไดกําหนดยุทธศาสตรที่ 3 เรื่อง การ
คุมครองสิท ธิม นุษ ยชนและชวยเหลื อทางกฎหมายไว ในแผนยุ ทธศาสตรและแผนปฏิบั ติก าร 4 ป
สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2551-2554 โดยกําหนดใหมีการจัดทําโครงการเผยแพรสิทธิมนุษยชน
ศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อสนับสนุนแผนงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน
2. เพื่อเผยแพร ความรูเกี่ ยวกับ สิท ธิม นุษ ยชนศึก ษาแก พนั กงานอัย การ เจาหนาที่
ของรัฐ และประชาชนกลุมเปาหมาย
3. เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานรวมกัน หรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงาน
อื่นที่ เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิ มนุษยชน และเพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีในการทํางานรวมกัน
ตลอดจนการสรา งพั นธมิ ตรและสร างเครือ ขายสิท ธิมนุ ษยชนศึ กษา และเพื่ อดําเนิ นการคุมครอง
สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล
4. เพื่อใหเกิดการศึ กษาวิจัยและพัฒนา แนวทางการคุ ม ครองสิท ธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยให เปนไปตามพั นธกรณี ของกฎหมายระหว างประเทศดานสิ ทธิม นุษยชนที่ป ระเทศ
ไทยเขาเปนภาคี
ดั ง นั้ น การพั ฒ นาองค ค วามรู ข องพนั ก งานอั ย การทางด า นกฎหมายระหว า ง
ประเทศวาดวยสิท ธิม นุษ ยชน จึงนับวาเป นความจําเป นในฐานะเป นบุ คลากรผู นําทางดา นการ
สง เสริม และพัฒ นาการคุม ครองสิท ธิม นุษยชนให กับ ประชาชน และสอดคลอ งกับ วิสั ยทั ศน ของ
สํานักงานอัยการสูงสุด ที่จะไปสูองคกรระดับมาตรฐานสากล
1. กฎหมายระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน
กฎหมายระหวางประเทศดานสิ ทธิม นุษยชนเกิ ดจากความพยายามขององคการ
สหประชาชาติ(United Nations Organizations) ที่จะแสวงหากลไกปอ งกัน สงครามโลกโดยในป พ.ศ.
2488 องคก ารสหประชาชาติ ไ ด ป ระกาศกฎบั ต รสหประชาชาติ ซึ่ ง รับ รองและคุ ม ครองสิ ท ธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย ตอจากนั้นไดมีการตั้งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
ขึ้ น ในป 2489 และประกาศปฏิ ญ ญาสากลว า ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขึ้ น ในป พ.ศ.2491 ( Universal
Declaration of Human Rights 1948:UDHR) ซึ่ง ยัง คงใช อยู ตลอดมาจวบจนป จจุบัน ซึ่ง การใหค วาม
คุมครองสิทธิตามกฎหมายระหวางประเทศ อาจจําแนกไดดังนี้

7

1.
2.
3.
4.

สิทธิของปจเจกบุคคล (Individual rights)
สิทธิของกลุม (Group rights)
สิทธิโดยรวมกันของบุคคล (Collective rights)
สิทธิชุมชน (Communities rights)
แยกพิจารณา ดังนี้
1. สิทธิของปจเจกบุคคล (Individual rights)
สํ า หรั บ การให ค วามคุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในฐานะสิ ท ธิ ข องป จ เจกบุ ค คล
(Individual rights) เปนแนวคิดสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and Political right) ของ
ลัทธิเสรีปจเจกบุคคลนิยม ซึ่งเปนสิทธิมนุษยชนในยุคที่ 1 ก็ไดรับอิทธิพ ลจากแนวความคิดดังกลาว
ซึ่งไดรับรองคุณคาในตัวของตัวเองของปจเจกบุคคลแตละคนไวตามกติก าระหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยแยกการใหความคุมครองสิทธิของปจเจกบุคคลตามหลั ก
สิทธิมนุษยชนในฐานะสิทธิพลเมือง ดังนี้
1.1 สิทธิของปจเจกบุคคลดานสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
การคุมครองประชาชนจากการใชอํานาจโดยมิชอบของรัฐนี้ เกิดจากแนวความคิด
เรื่ อง “กฎหมายธรรมชาติ ” และ “สั ญญาประชาคม” เพื่อตอ ตานการใช อํา นาจของรัฐในการใช
อํานาจเกินขอบเขตของผูมีอํานาจปกครองรัฐ และตอมาไดขยายความคุมครองใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการจัดทํานโยบายรวมกับรัฐ และการมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมือง ซึ่งอยาง
นอยที่สุดประชาชนจะมีโอกาสขั้นพื้นฐานที่เทาเทียมกันในการใชสิทธิและเสรีภาพตางๆ ที่รัฐ ให
การรั บ รองไว โดยสอดคล องกับขอเรีย กรอ งของหลัก นิติรั ฐ (Rechtsstaatsprinzip) และการใช
ดุลพินิจฝายปกครอง ในเรื่องการใชดุลพินิจฝายปกครองที่ควรจะพิจารณานั้นมีสองประการดวยกัน
ประการแรก หลักนิติรัฐเรียกรองใหฝายนิติบัญญัติตรากฎหมายใหชัดแจงเพื่อประชาชนจะไดทราบ
วา มีกฎหมายบัญญัติหามหรือใหสิทธิตนไวอยางไรบาง และประการที่สอง หลักนิติรัฐเรียกรองให
มีองคกรตุลาการเพื่อประกันสิทธิใหแกประชาชน ในกรณีที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําของ
ฝายปกครอง
สําหรับสิทธิของประชาชนในทางการเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองกับรัฐ
นี้ไดรับการรับรองไวตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
1.2 สิทธิของปจเจกบุคคลดานสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม
สิทธิที่ไดรับ การรับ รองไวตามกติก าระหวางประเทศวาดวยสิท ธิทางเศรษฐกิ จ
สังคม และวัฒนธรรมในลักษณะของการสงเสริม ใหเกิดการคุมครองสิทธิเพิ่มเติมใหแกประชาชน
เพื่อความเปนอยูที่ดีหรือเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มิใชการคุมครองในฐานะสิทธิขั้ นพื้นฐานที่บุคคล
จะไดรับ โดยขึ้นอยูกับความพรอม (completeness) ของแตละประเทศ การดําเนินการจึงกําหนดให
เปนในลักษณะของการพัฒนาการ (progressive action) เพื่อใหเกิดการคุมครองสิทธิดังกลาวโดย
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ประเทศภาคีสมาชิก ดังนั้น กลไกในการบังคับเพื่อใหมีการรับรองและคุมครองสิทธิตามกติกาฉบับ
นี้จึงเปนเพียงการรองขอ (claim) มิไดเครงครัดดังเชน กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง
1.3 สิทธิข องปจเจกบุคคลดานสิท ธิของประชาชน หรือสิทธิในความเปนป กแผ น
หรือสิทธิโดยรวมกันของบุคคล
การคุมครองสิทธิของปจเจกบุคคลดานสิทธิของประชาชน หรือสิทธิในความเปน
ปก แผน หรื อสิ ทธิ โดยร วมกัน ของบุ คคลนี้ เปน การใหค วามคุ มครองสิ ทธิ ใน 2 ลั กษณะ กลา วคื อ
การคุมครองบุค คลที่มี ลัก ษณะเฉพาะเชนว านั้น ในฐานะของป จเจกบุค คลที่เ ปนสมาชิ กของกลุ ม
และการคุ มครองสิ ทธิข องกลุม โดยไม แยกความคุ มครองแกบุ คคลที่เป นสมาชิ กในกลุ มเปนการ
เฉพาะรายแตอยางใด
2. สิทธิของกลุม (Group rights)
ตามกฎหมายระหวางประเทศการใหความคุม ครองกลุมบุค คลนี้ ซึ่ งมีทั้ง สิทธิที่
เรียกวา สิทธิของกลุม (Group rights) และสิทธิโดยรวมกันของบุคคล (Collective rights) อันเปนคํา
ที่มีความหมายใกลเคียงกัน แตก็มีสวนที่ตางกันบางประการ จึงควรทราบถึงความหมายขอพิจารณา
เงื่อนไข ตลอดจนผลดีและผลเสียของสิทธิของกลุมตลอดจนความสัมพันธของสิทธิกอน ดังนี้
ความหมายของคําวาสิทธิของกลุม (Group rights)
สิ ท ธิ ข องกลุ ม (Group rights) เป น แนวคิ ด สิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วั ฒ นธรรม (Economic, Social and Cultural rights) ของลัทธิสังคมนิยมและ Marxist ซึ่งเปนสิทธิ
มนุษยชนในยุคที่ 2 โดยการใหสิทธิ แก กลุ มว า บุค คลกลุ มนี้มีสิ ทธิเสรีภ าพอะไรบา ง สิทธิที่ไดรับ
นี้จึง เปน สิท ธิที่มี และใช ไดใ นระดับ กลุมเทานั้น โดยไมเกี่ยวของกับบุคคลที่เปนสมาชิกของกลุม
แตอยางใด
เงื่อนไขการใชสิทธิของกลุม
การใชสิทธิของกลุมนี้ อยูใ นความหมายของกลุมสังคมอยางหนึ่ง ที่มี ความหมาย
มากกว าการที่ คนจํา นวนหนึ่งมาอยูร วมกั น ณ ที่ใดที่หนึ่ ง และในเวลาใดเวลาหนึ่ง เทานั้ น โดยมี
ลักษณะที่สําคัญ 2 ประการ ดังนี้
(1.) มีก ารรวมตัวกันของผูคนจํานวนหนึ่ ง ที่ผลจากการรวมตัวนั้น แสดงให เห็น
ถึงความมี เอกลั ก ษณและลั ก ษณะเฉพาะของกลุ ม สั ง คม และลั กษณะเฉพาะนั้นทํ า ใหเกิ ดความ
แตกต างระหวางกลุ มสั งคมที่ ตนอยูกั บสั งคมของประชากรสวนอื่นๆ ของรัฐนั้น โดยที่ค วามเปน
กลุม และสมาชิกในกลุมนั้นสามารถแยกออกจากกันได ดวยเหตุนี้ในทางปฏิบั ติบุคคลมักจะไดรับ
การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุจากการเปนสมาชิกกลุมมากกวาเพราะเหตุจากลักษณะของปจเจกบุคคล
(2.) เงื่อนไขของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เงื่อนไขนี้เปนตัวชี้นําแนวความคิด
ในเรื่องการรวมตัวกันของกลุม
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การรวมตัวกันนี้มีรูปแบบที่สําคัญ 2 แบบ ดังนี้
(1.) การรวมตั ว กัน บนพื้ น ฐานของเจตนาที่ จ ะดํา เนิ น การบางอย า งร ว มกั น
เช น การจัดตั้ง
สโมสรทีมกีฬา ฯลฯ
(2.) การรวมตัวกันบนพื้นฐานของการยอมรับกันทางธรรมชาติ การมีเอกลักษณ
หรือลักษณะเฉพาะบางอยางรวมกัน ซึ่งการดํารงอยูรวมกันจะมีขึ้นไดโดยสมาชิกในกลุมและกลุม
ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการรวมตัวกันในลักษณะนี้นํามาสูการเปนชนกลุมนอย
เมื่ อพิจารณาถึงพัฒนาการสิทธิมนุษยชนของฝายตะวันตก จะเห็ นไดวา สิทธิ
ในทางการเมืองนั้นเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ไดรับความคุมครอง และสิทธิในทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งเปนสิทธิของกลุมนั้ นเปนสิทธิมนุษยชนในยุคที่ 2 ที่ไดรับความคุมครอง
ในลําดับตอมา
ผลดีและผลเสียของการมีสิทธิของกลุม
ผลดีและผลเสียของการมีสิทธิของกลุม มีขอพิจารณา ดังนี้
(1.) ผลดี
แนวความคิดที่สนับสนุนการมีสิทธิของกลุม เห็นวา การยอมรับและการจัดตั้งระบบ
การคุมครองสิทธิของกลุม นอกจากจะไมทําใหเกิดการแตกแยกที่รุนแรงภายในรัฐแลว ยังทําใหเกิด
ความสงบสุขภายในรัฐดวย เนื่องจากกลุมตางๆ จะมองรัฐในทางที่ดี และตองการรวมตัวเปอันหนึ่ง
อันเดียวกับชนกลุ มอื่นๆ โดยไมตองมีมาตรการบังคับ แตการไมย อมรับอาจทําใหเกิดความขัดแยง
ระหวางชนกลุมอื่นๆ ที่มีความแตกตางกันเกิดขึ้น เมื่อยอมรับความสําคัญของสิทธิของกลุมแลวการ
กําหนดสิทธิของกลุมก็เปนเพียงเครื่องมือเทานั้น นอกจากนี้ การใชสิทธิของกลุมจะตองเคารพความ
ตองการของสวนรวม และเคารพความตองการของปจเจกบุคคลของสมาชิกในกลุมดวย
(2.) ผลเสีย
แนวความคิดที่ตอตานสิทธิของกลุมมีความเห็นดังนี้
1. การคํานึง ถึง สิท ธิของกลุม อาจทําให ผลประโยชนของสิท ธิของป จเจกบุคคล
ไดรับผลกระทบโดยสิทธิของกลุม
สิทธิของกลุมอาจมีผลตอเสรีภาพในการตัดสินใจของสมาชิกของกลุม โดยการให
สิทธิแกกลุมนั้น อาจทําใหผลประโยชนของกลุมมีความสําคัญกวาและสิทธิของปจเจกบุคคลลดลง
เมื่อมีความขัดแยงระหวางผลประโยชนของกลุมและผลประโยชนของปจเจกบุคคล ซึ่งในประเด็น
นี้ก ารหาจุดสมดุล ระหวางสิ ท ธิ ของกลุ ม และสิ ท ธิ ข องป จเจกบุ ค คลยั ง ไม อาจหาข อยุ ติไ ด แต มี
ขอสังเกตวา ทั้งสิทธิของปจเจกบุคคลและสิทธิของกลุมตางก็มีขอจํากัดตามกฎหมาย และไมมีสิทธิ
ใดเปนสิทธิเด็ดขาด
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2. การยอมรับใหมีการแบงแยกชนกลุมนอยออกจากพลเมืองสวนอื่นๆ ของรัฐ
การใชสิ ทธิของกลุมในการแบงแยกพลเมื องโดยเชื้ อชาติ ภาษา และศาสนานั้น
อาจเปนการรับรอง การเนน และการดํารงไวซึ่งความแตกแยกของประชาชนภายในประเทศ หรือ
ทําใหขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายในประเทศ นอกจากนี้ การที่รัฐมีมาตรการพิเศษเพื่อให
เกิดความเทาเทีย มกั นที่ แท จริ งระหวางชนกลุ มนอยและพลเมื องของรัฐนั้ นอาจก อใหเกิดความ
เกลียดชังชนกลุมนอยมากยิ่งขึ้น และการสนับสนุนเชนนี้ อาจนําไปสูการแยกตัวของชนกลุมนอยที่
กระทบตอความมั่นคงของรัฐได
3. การใชสิทธิของกลุม อาจทําใหเกิดความยากลําบากในทางปฏิบัติหลายประการ
เชน การดําเนินการที่ตองมีตัวแทนของกลุม และวิธีการในการใชสิทธิของกลุม ซึ่งอาจทําใหเกิดผล
เสียแกสมาชิกของกลุมนั้นๆ เมื่อกลุมมีอํานาจปกครองตัวเองมากขึ้นแลว
3. สิทธิโดยรวมกันของบุคคล (Collective rights)
สิทธิโดยรวมกันของบุคคล (Collective rights) เปนสิทธิของปจเจกบุคคล แตตอง
ใชรวมกันโดยกลุม ตามแนวคิดสิทธิในความเปนปกแผน (Solidarity rights) ซึ่ งเปนสิทธิมนุษยชน
ในยุคที่ 3 กลาวคือ เปนสิทธิที่ใหแกบุคคล แตบุคคลจะไดรับสิทธิเชนวานั้น เนื่องจากบุคคลนั้นเปน
สมาชิกในกลุม หรือสัง คมที่มีลักษณะเฉพาะรวมกันอยางใดอยางหนึ่ง ไมวาจะเปนลักษณะเฉพาะ
ทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา ฯลฯ อยางไรก็ตาม การใชสิทธิโดยรวมกันของบุคคลนี้ แมวา
จะเปนการใหแกบุคคลที่เปนสมาชิกกลุม แตการใชสิทธินั้นเปนการใชรวมกัน โดยสิทธิดังกลาวจะ
ไมมีความหมายแตอยางใดเลย หากวาบุคคลที่เปนสมาชิกกลุมนั้นใชสิทธิแตเพียงบุคคลเดียว ดังนั้น
สิทธิโดยรวมกันของบุคคล (Collective rights) แมวาจะไมใชสิทธิของกลุม (Group rights) แตก็เปน
การใชสิทธิเพื่อใหเกิดผลที่มีลักษณะของการใชสิทธิแบบกลุมดวย
4. สิทธิชุมชน (Communities rights)
สําหรับกรณีสิทธิชุมชน (Communities rights) อาจดําเนินการได 2 รูปแบบ ดังนี้
(1.) ในรูปแบบสิทธิของกลุม ดังกลาวมาแลวในเรื่องของสิทธิของกลุม ซึ่งเปนที่
ยอมรับในประเทศสังคมนิยม แตในประเทศเสรีประชาธิ ปไตยจะไมยอมรับ สิทธิชุมชนในรูปแบบ
ของกลุม แตจะยอมรับในฐานะสิทธิโดยรวมกันของบุคคล ตามรูปแบบสิทธิโดยรวมกันของบุคคล
(2.) ในรูปแบบสิทธิโดยรวมกันของบุคคล ซึ่งถือวาเปนสิทธิของปจเจกบุคคล แต
จะตองใชรวมกันโดยกลุม รูปแบบนี้จะเปนที่ยอมรับของเสรีประชาธิปไตยสําหรับประเทศไทยยอมรับ
สิทธิ มนุษ ยชนทั้งใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบสิทธิของกลุม และรูปแบบสิทธิโ ดยรว มกั นของบุค คล
หลังจากประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขึ้นแลว องคก ารสหประชาชาติไดจัดตั้งกลไก
เพื่อดําเนินงานดานการสงเสริมพัฒนาและคุมครองสิทธิมนุษยชนใหเกิดผลสมดังเจตนารมณ กลไก
เหลานี้ไ ดแก ตราสารทางกฎหมายหรือสนธิสัญญาระหวางประเทศตางๆ ซึ่งกําหนดพันธกรณีให
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รัฐ ภาคีคุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของบุ ค คลในเขตอํา นาจรั ฐ ในป จ จุบั นมี ก ารกํ า หนดกติ ก าและ
อนุสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนซึ่งเปนกลไกหลักไวรวม 7 ฉบับ คือ
1. กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)
2. กติ ก าระหว า งประเทศว า ด ว ยสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR)
3. อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการขจัด การเลือกปฏิบัติท างเชื้ อชาติใ นทุก
รูปแบบ(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination – ICERD)
4. อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW)
5. อนุสัญญาต อตานการทรมานและการปฏิบั ติหรือการลงโทษอื่นที่ โหดราย ไร
มนุษ ยธรรมหรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment – CAT)

6. อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child – CRC)
7. อนุสั ญญาวาดวยการคุ มครองสิท ธิ ข องคนงานอพยพและสมาชิ ก ครอบครัว
(International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of their
Families –CMW)
ซึ่งประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติจํานวนมากไดเขาเปนภาคีสมาชิกกลไก
ระหวางประเทศดังกลา วแล วตามความสามารถ และความเหมาะสมกับสถานการณของประเทศที่
จะปฏิบัติตามพันธกรณีได
2. ประเทศไทยกับการเขาเปนภาคีสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีหลักที่ตองปฏิบัติ
ประเทศไทยเขาเปนภาคีข องกติก าและอนุสั ญญาระหวางประเทศหลั กดานสิ ทธิ
มนุษยชนแลวรวม 6 ฉบับ ตามลําดับการเขาเปนภาคีดังนี้
1. อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)
2. อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (CRC )
3. กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)
4. กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR)
5.อนุสั ญญาระหวางประเทศวาดวยการขจัดการเลือกปฏิ บัติทางเชื้ อชาติใ นทุ ก
รูปแบบ(ICERD)
6.อนุ สัญ ญาตอ ตา นการทรมานและการปฏิบั ติห รือ การลงโทษอื่น ที่โหดรา ย ไร
มนุษ ยธรรมหรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading

Treatment or Punishment – CAT)
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การเขาเปนภาคีของกติก าและอนุสัญญาระหวางประเทศหลักดานสิทธิมนุษยชน
ทําใหประเทศไทยเกิดพันธะผูกพันที่จะตองดําเนินการตามพันธกิจหลักของสนธิสัญญา 4 ประการ
คือ
1. การประกันใหเกิดสิทธิตางๆตามที่ระบุไวในสนธิสัญญา
2. การปฏิบัติใหเกิดสิทธิตามที่รับรองไวในสนธิสัญญาดวยความกาวหนา
3. การเผยแพรหลักการของสิทธิตามสนธิสัญญานั้นใหกวางขวาง และ
4. การเสนอรายงานผลของการปฏิบั ติใหเกิ ดสิ ทธิ และความกา วหนา ตอ องคก ร
ตามสนธิสัญญาซึ่งสวนใหญปรากฏในรูปของคณะกรรมการ
3. การนํากฎหมายระหวางประเทศมาใชเปนกฎหมายภายในของแตละประเทศ
แนวความคิดที่สนับสนุนภาวะนิยมอีกแนวความคิดหนึ่งคือ แนวคิดเรื่องกฎหมาย
ธรรมชาติ ซึ่ งถือว า กฎหมายระหวางประเทศมีอํา นาจบั งคับโดยอาศั ยภาวะหรือ ป จจั ยภายนอก
นอกเหนือ จากเจตนารมณข องรัฐ ไดแ ก วิ คตอเรีย (Victoria) และฟรานซิ สโก ซั วเรส (Francisco
Suarez) ฮิวโก โกรติอุส (Hugo Grotius) ซึ่งเปนบิดาของกฎหมายระหวางประเทศ ยอมรับวาสวน
หนึ่งของกฎหมายระหวางประเทศมาจากกฎหมายธรรมชาติ โดยสาระสําคัญแหงแนวคิดเกี่ยวกับ
กฎหมายธรรมชาติ แลวถือวา อํานาจบังคับของกฎหมายระหวางประเทศจะมีได โดยที่กฎหมายนั้น
สอดคลองกับกฎหมายธรรมชาติ ซึ่งเปนที่ยอมรับ วาเป นสิ่งที่ยุติธ รรมและเปนธรรมอยางยิ่งใน
ความสัม พันธระหวางประเทศ กฎหมายระหวางประเทศยอมมี ผลเกี่ยวพัน กับ กฎหมายธรรมชาติ
อยางลึก ซึ้ง เชน หลัก สุจริต หลัก นิติธ รรมในการขจัดขอพิพาทระหวางประเทศ หลักมนุษ ยธรรม
หลั กการป องกันตนเอง ฯลฯ ล วนแลว แตเ ปนหลักซึ่งเป นรากฐานของกฎหมายระหว างประเทศ
ทั้งนั้น
อี ก แนวความคิ ด หนึ่ ง ที่ ส นั บ สนุ น ทฤษฎี ภ าวะนิ ย ม ได แ ก ทฤษฎี สั ง คมวิ ท ยา
กฎหมายถือวาอํานาจบังคับของกฎหมายระหวางประเทศขึ้นอยูกับความจําเปนของสังคม ไมวาใน
แงเนื้อหาสาระของกฎหมายหรืออํา นาจบังคับ เมื่อมีความจําเปนในสั งคมมากเทาใด ความจําเปน
ดังกลาวก็จะแปรสภาพเปนกฎเกณฑของกฎหมาย นักกฎหมายที่ส นับสนุนแนวคิดนี้ ไดแก เลอง ดู
กิต (Leon Duguit) และ แซล (Scelle) ไดเนนถึงความสมัครสมานของสังคมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งวา
สามารถจะกอ ให เกิ ดอํ านาจบั งคั บแหง กฎหมายได กฎหมายไม วา กฎหมายระหวา งประเทศหรือ
กฎหมายภายใน ยอมมาจากความจําเปนของสังคมทั้งสิ้น และความจําเปนเปนสิ่งที่ทําใหกฎหมายมี
อํานาจบังคับ
ทฤษฎีวาดวยความสัมพันธระหวา งกฎหมายระหวางประเทศกั บกฎหมายภายใน
จะทํา ให ทราบถึง กฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวพัน กับ รัฐอยางไร การปรับใชก ฎหมายภายในกับ
กฎหมายระหวางประเทศคุณคาในการบังคับใชกฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายใน
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นั ก กฎหมายที่ ว า อํ า นาจบั ง คั บ ของกฎหมายระหว า งประเทศขึ้ น อยู กั บ ป จ จั ย
ภายนอก มิ ใ ชเจตนารมณของรัฐ กฎหมายไม วา จะเป นกฎหมายระหวา งประเทศหรือ กฎหมาย
ภายใน ก็ยอ มมีขึ้ นโดยอาศัยป จจัยภายนอกลักษณะเดียวกัน ดังนั้น กฎหมายจึงเปนกฎหมายระบบ
เดียวกัน ไมค วรแยกจากกัน เป นกฎหมายภายในและกฎหมายระหว างประเทศ เรี ยกวาทฤษฎีเอก
นิยม (Monism Doctrine) สวนนักกฎหมายระหวางประเทศที่เห็นดวยกับการสนับสนุนเจตนารมณ
ของรัฐเปนสําคัญ ถือวากฎหมายภายในกับกฎหมายระหวางประเทศเปนกฎหมายคนละระบบกัน
และเปนอิสระตอกัน เรียกวาทฤษฎีทวินิยม (Dualism Doctrine) เพื่อที่จะเขาใจถึงทฤษฎีดังกลาว จึง
ควรทราบถึงสาระสําคัญของทั้งสองทฤษฎี ดังนี้
(1.) ทฤษฎีเอกนิยม (Monism Doctrine)
(2.) ทฤษฎีทวินิยม (Dualism Doctrine)
แยกพิจารณาดังนี้
(1.) ทฤษฎีเอกนิยม (Monism Doctrine)
สาระสํา คัญ ของทฤษฎีนี้ ถือ วา ระบบกฎหมายไม วา จะเป นกฎหมายภายใน หรือ
กฎหมายระหวางประเทศ มีค วามเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กฎเกณฑ ของกฎหมายจะมี การประสาน
สอดคลองกันตามลําดับขั้น
ผลที่ตามมาสํา หรับ ทฤษฎี นี้คือ กฎหมายระหวางประเทศสามารถเขามามีผลเปน
กฎหมายภายในได โดยไมจําเปนตองแปลงรูปกฎหมายระหวางประเทศใหเปนกฎหมายภายในกอน
แตตามทฤษฎีทวินิยมถือวา กฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายในเปนกฎหมายคนละระบบ
และแยกจากกันเด็ ดขาด ซึ่ งในทางปฏิบัติหาได มีการแยกกันอยางเด็ด ขาดไม บางครั้งศาลระหวาง
ประเทศก็ยอนสงไปใหใชกฎหมายภายในบังคับเปนบางกรณี หรือถาพิจารณากฎหมายรัฐธรรมนูญ
ซึ่ง เป นกฎหมายภายใน รัฐ ธรรมนูญหลายประเทศถือ วา สนธิสัญญาที่ก ระทํา ขึ้น โดยไม ชอบด วย
กระบวนการแหงรัฐธรรมนูญยอมไรผล แสดงวาสนธิสัญญาซึ่งเปนกฎหมายระหวางประเทศยอมมี
สวนเกี่ยวพันกับกฎหมายภายใน สําหรับทฤษฎีเอกนิยม ถือวากฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมาย
ภายในเปนกฎหมายระบบเดีย วกั น มีลํ าดับสูงต่ํา ซึ่ง บางความเห็นวากฎหมายระหวางประเทศสูง
กว ากฎหมายภายใน บางความเห็น วากฎหมายภายในสูง กว ากฎหมายระหวา งประเทศ แตในทาง
ปฏิ บัติมิ ไดถื อเปน สาระสํา คัญ รัฐ เพี ยงแตอ อกกฎหมายใหสอดคล อง หรือ ยอมรับ หลัก กฎหมาย
ระหวางประเทศเทานั้น และมักจะใหกฎหมายระหวางประเทศมีคาบังคับเหนือกวากฎหมายภายใน
(2.) ทฤษฎีทวินิยม (Dualism Doctrine)
ความคิดหลักของทฤษฎีทวินิยม คือ กฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายใน
เปนระบบกฎหมายสองระบบที่ แตกตางกั น เปนระบบกฎหมายที่ มีค วามเทา เที ย มกัน ลั ก ษณะ
แตกตา งกันคือ บอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศกั บกฎหมายภายในมีที่ มาตา งกัน กฎหมาย
ภายในมีที่มาจากรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญจะเปนกฎหมายแมบทที่กําหนดวิธีหรือกระบวนการ
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นิติบัญญั ติ ในขณะเดี ยวกันกฎหมายระหวางประเทศมาจากสนธิสัญญาและจารีต ประเพณี โดย
ยึดถื อความยิ นยอมของรัฐเปนสํ าคัญ นอกจากบ อเกิ ดหรือที่ ม าของกฎหมายทั้ ง สองระบบจะมี
ลักษณะที่แตกตางกันแลว บุคคลในกฎหมายทั้งสองระบบก็ยังแตกตางกัน รัฐและองคก ารระหวาง
ประเทศเป น บุ ค คลในกฎหมายระหว า งประเทศ ส ว นเอกชนเป น บุ ค คลในกฎหมายภายใน
นอกจากนี้ โครงสรางของกฎหมายทั้ งสองระบบแตกตา งกั น โดยสัง คมภายในเปนสั งคมที่มีก าร
พัฒนาอยางมากทางดานโครงสรางของสังคม เมื่อมีการละเมิดกฎหมาย ก็จะมีกระบวนการบังคับ มี
กลไกในการลงโทษตางๆ ซึ่งสังคมระหวางประเทศขาดกลไกดังกลาว รัฐเทานั้นที่เปนหัวใจสําคัญ
ในเรื่องการบังคับ
ทฤษฎีทวินิยมกอใหเกิดผลทางกฎหมายในความสัมพันธระหวางกฎหมายระหวาง
ประเทศกับกฎหมายภายใน สําหรับดานเนื้อหาสาระของกฎหมายทั้งสองฉบับเมื่อเกิดการขัดกัน
รัฐ ในฐานะที่ เป นบุค คลในกฎหมายระหว า งประเทศและในฐานะที่เ ป น ผู ส ร า งกฎเกณฑ ข อง
กฎหมายภายใน ก็จะแยกความรับ ผิดชอบจากกัน เนื่องจากกฎหมายทั้งสองมีระบบที่แตกตางกัน
กลาวคือหากกฎหมายภายในขัดกับ กฎหมายระหวางประเทศ ตามทฤษฎี ทวิ นิย มนี้ รัฐในฐานะ
เปนผูสรางกฎหมายภายใน ไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลงกฎหมายภายในของตน กฎหมายภายในยอม
ไม ถู ก กระทบกระเทื อ นจากการขั ดกั น กั บ กฎหมายระหว า งประเทศ แต ถ า รัฐ ไม เปลี่ ย นแปลง
กฎหมายภายในที่ ขัดกับ กฎหมายระหวา งประเทศ รัฐก็ ยอมมี ความรับ ผิ ดตามกฎหมายระหวา ง
ประเทศ
สวนในเรื่องที่ทําใหกฎหมายระหวางประเทศหรือพั นธกรณีระหวางประเทศ เขา
มามีผลผูกพั นตามกฎหมายภายในนั้น จะตองมี กระบวนการแปลงรูปกฎหมายระหวางประเทศเขา
มาเปนกฎหมายภายในเสีย กอน เหตุผ ลที่ จะตองมี กระบวนการแปลงรูปก็ เพราะวา เนื้อหาของ
กฎหมายระหวางประเทศไมอาจจะนํามาใชภายในประเทศไดโดยตรง ถาจะนํามาใชตองมีก ารแปลง
เปนกฎหมายภายใน และประกาศใหมีผลใชบัง คับภายในประเทศ การแปลงรูปอาจจะเป นการ
ประกาศรับสนธิสัญญาฉบับนั้นเขามามีผลบังคับเปนกฎหมายภายใน หรืออาจแปลงรูปโดยวิธีการ
ออกกฎหมายก็ ไ ด ซึ่ งความหมายของสนธิ สั ญญาตามกฎหมายระหว า งประเทศโดยทั่ วไปนั้ น
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.1969 มิไดปฏิเ สธถึง การมีผ ลใชบั งคั บตาม
กฎหมายระหว า งประเทศของความตกลงระหว า งประเทศ ซึ่ ง มิ ไ ด อ ยู ภ ายใต คํ า นิ ย ามของ
“สนธิสัญญา” ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.1969 ที่ไมจําเปนตองเปน
สนธิสัญญาที่ทํ าเปน ลายลัก ษณ อักษร เพราะสนธิสัญ ญา หรือความตกลงระหวา งประเทศทํ าดวย
วาจา เชน “ความตกลงสุภ าพบุรุษ” (gentleman agreement) นั้น ถึ งแมจะไมอยูภ ายใตบัง คับ แหง
อนุสัญญากรุงเจนีว านี้ ก็อาจตกอยูภายใตบังคับของกฎหมายจารีต ประเพณีระหวางประเทศ หรือ
หลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาที่ประเทศตางๆ เขาผูกพันเปนภาคีสมาชิกก็ได
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4.การเปนภาคีสมาชิก
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.1969 ยอมรับอีกวาความตก
ลงระหวางประเทศซึ่ง มิไ ดอยูภ ายใตบัง คับ แหงอนุสั ญญากรุงเวียนนาวา ดวยกฎหมายสนธิ สัญ ญา
ค.ศ.1969 อาจตกอยูภ ายใตบัง คับ ของกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ หรือหลั กกฎหมาย
ทั่วไป เกี่ยวกับสนธิสัญญาได ดังนั้น สนธิสัญญาในความหมายอยางกวางขวางนั้น ยอมหมายความ
รวมถึ งความตกลงระหวางประเทศ ซึ่ง ทําขึ้นไมวาจะเปนลายลักษณอัก ษร หรือด วยวาจาก็ตาม
ระหว า งบุ ค คลในกฎหมายระหวา งประเทศไม วา จะเป น รั ฐกั บ รั ฐ หรื อรั ฐกั บ องค ก ารระหว า ง
ประเทศ หรือแมแตระหวางองคการระหวางประเทศดวยกันก็ตาม หากความตกลงระหวางประเทศ
เชนวานั้นอยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ ไมวาจะเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศ
สนธิสัญญา หรือหลักกฎหมายทั่วไปก็ตาม ซึ่งจะขอกลาวถึงตราสารที่ เกี่ยวกับประเทศไทย คือ
ชนิดของตราสาร รวมทั้งวิธีการเปนภาคีสมาชิก ตลอดจนผลผูกพันของสนธิสัญญาพิจารณา ดังนี้
(1.) ชนิดของตราสาร
(2.) วิธีการเปนภาคีสมาชิก
(3.) ผลผูกพันของสนธิสัญญา
แยกพิจารณา ดังนี้
(1.) ชนิดของตราสาร
สนธิสัญญาตามนัยแหงอนุ สัญญากรุง เวี ยนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.
1969 ไมจํา กัดวาจะเรี ยกชื่อว าอยางไร เช น สนธิสัญญา (treaty) อนุ สัญญา (convention) พิธีสาร
(protocol) กติกา (pact) กฎบัตร(charter) ปฏิ ญญา (declaration) ธรรมนูญ (statute) กรรมสาร (act)
บันทึกแลกเปลี่ ยน (exchange of notes) บันทึกความตกลง (memorandum of agreement) modus
Vivendi และ compromis เปนตน โดยไมตองคํานึงว าความตกลงเหลานี้จะอยูในตราสารเดียวกั น
หรือตราสารที่เกี่ยวของกันสองฉบับหรือกวานั้นขึ้นไป เชน ในกรณีของพิธีส าร (protocol) ที่แนบ
ทายความตกลง (agreement) หรือ แนบทา ยสนธิสั ญญา ก็ ถือเปนสวนหนึ่งของความตกลง หรือ
สนธิ สัญญานั้นดว ย ในที่นี้ จะขอกลาวถึงเฉพาะตราสารที่เกี่ยวของที่ประเทศสวนใหญผูกพันเป น
ภาคีสมาชิก ดังนี้
1. สนธิสั ญญา (treaty) เปนข อตกลงสําคั ญเปนทางการที่ กระทําโดยรัฐ มักเปน
ความตกลงทางการเมือง คําวาสนธิสัญญาเปนชื่อเรียกขอตกลงทั่วไปที่อาจมีชื่อเรียกตางๆ สุดแทแต
ลักษณะของตราสารการเรียกชื่อแตกตางกันนี้ มิไดมีกฎเกณฑเฉพาะเจาะจงแนชัด บางครั้งก็ใชชื่อ
ตางกัน แตมีลัก ษณะเดี ยวกัน หรือใชชื่ อเหมื อนกันแตมีลั กษณะตางกัน เปนตน ในอดี ตการใชชื่ อ
เรียกสนธิสัญญานี้มีความสับสนมาก แตในปจจุ บันโดยทั่วไปมีแนวทางปฏิบัติ สําหรับสนธิสัญญา
แตละลักษณะ
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2. อนุสัญญา (convention) ปกติใชสําหรับเอกสารความตกลงทางการที่มีลักษณะ
พหุ ภาคีหรือเอกสารความตกลงที่ร างขึ้น โดยองค การของสถาบั นระหวา งประเทศ เช น ที่ป ระชุม
แรงงานระหวางประเทศ หรือสมัชชา องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ความตกลงเชนนี้มุง
ใหมีลักษณะเปนการสรางกฎเกณฑทางกฎหมายขึ้น หรือเปนการประมวลกฎหมาย
3.สนธิสัญญาที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น นอกเหนือจากที่ไดกลาวมาแลว ยั งมีชื่อเรีย ก
เอกสารสนธิสัญญาอยางอื่ นอีก เช น ขอตกลง (accord) กรรมสาร (act) ซึ่งใชกํ าหนดหลั กเกณฑ
ทั่ ว ไปของกฎหมายระหวา งประเทศ หรื อ จัด ตั้ ง องค ก รระหว า งประเทศ บั น ทึ ก ช วยจํ า ( aidemé moire) มาตราบท (articles หรื อ articles of agreement) เช น ความตกลงแหงกองทุ น
การเงินระหวางประเทศ (articles of agreement of the International Monetary Fund, 1944) กฎบัตร
(charter) และธรรมนูญ (constitution) ซึ่งเปนเอกสารแมบทขององคการระหวางประเทศ
4.นอกจากนี้ ยั ง มี ศั พ ท อื่ น เช น หนั ง สื อ สั ญ ญา (compact) สาร (instrument)
บันทึก (memorandum) บั น ทึ ก ข อ ตกลง (memorandum of agreement) บั น ทึ ก ความ
เข า ใจ (memorandum of understanding) บันทึกการประชุม (minute) หรือบันทึกผลการเจรจา
(agreed minute) ซึ่งใชบันทึกความเขาใจที่ไมสําคัญนัก หรือเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการดําเนินงาน
บันทึกวาจา (note verbale) กติกาสัญญา (pact) ซึ่งใชบันทึกขอผูกพันสําคัญ กรรมสารสาธารณะ
(public act) ฯลฯ
จะเห็น ไดวา โดยทั่วไปคําวา สนธิสัญญา และอนุสัญญา เปนศัพ ทที่ใชในการตก
ลงสํ าคัญระหวางประเทศ โดยคํา วาสนธิ สั ญญามั ก ใช กั บ ความตกลงสํ า คั ญระหวา งประเทศ 2
ประเทศหรือประเทศจํานวนไมมากนักในเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชนเฉพาะกลุม สวนอนุสัญญาใช
กับ ความตกลงสําคัญที่ กระทําโดยทั่วไประหวางประเทศ อัน มักเปนผลจากการประชุมระหวาง
ประเทศซึ่งมีประเทศเขารวมเปนจํานวนมาก
นอกเหนือจากคํา วาสนธิสัญ ญาและอนุ สัญญาแลว ยังมี คําศั พทอื่น ๆ ซึ่ งใชเ รีย ก
เอกสารข อตกลงระหวางประเทศซึ่งมีผลผูกพัน และบังคับใชไดในฐานะที่เปนสนธิสัญญาตาม
ความหมายที่ใช ในอนุ สัญญากรุง เวี ยนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.1969 ซึ่งไมเกี่ยวของ
โดยตรง จึงไมขอนํามากลาวในที่นี้
(2.) วิธีการเปนภาคีสมาชิก
เมื่อไดทราบถึงชนิดของตราสาร ที่ถือเปนสิ่งผูกพันประเทศตางๆ นอกเหนือจาก
กฎหมายระหวางประเทศแล ว วิธี ก ารใหต ราสารมี ผ ลผู ก พั น ก็ อ าจดํ า เนิ นการได ตามวิธี ก ารที่
องคการสหประชาชาติกําหนดไว ดังนี้
1. ภาคีในสนธิ สัญญาหมายถึง ประเทศที่ เข ารวมในการเจรจาตกลง และลงนาม
หรือใหสั ตยาบันสนธิ สัญญา ซึ่งเปนการยอมรับพันธกรณีตามสนธิสัญญาดังกลาว ในกรณีที่มี การ
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ยอมรั บพั นธะของสนธิ สัญ ญาภายหลัง โดยวิ ธีภาคยานุวัติ ภาคีหมายรวมไปถึงการทํา ภาคยานุวัติ
ดวย ถึงแมวาจะมิไดรวมในการเจรจาตกลงแตแรกก็ตาม ตามหลักการนี้ เฉพาะผูใหความเห็นชอบ
กับขอตกลงเทานั้นถือเปนภาคีข องสนธิสัญญา โดยหลักทั่ว ไปสนธิสัญญาจะกอภาระผูกพันหรือ
ใหสิทธิแกฝายที่สามโดยปราศจากความยินยอมของฝายนั้นมิได สนธิสัญญาจํานวนมากกําหนดไว
ชัดแจงวาใหมีผลผูกพันเฉพาะภาคีสมาชิกเทานั้น
หลั ก ทั่ ว ไปดั ง กล า วมี ข อ ยกเว น ที่ ทํ า ให ส นธิ สั ญ ญาอาจก อ พั น ธะและสิ ท ธิ แ ก
ประเทศที่สามซึ่งมิไดรวมในการจัดทําสนธิสัญญา
ขอยกเวนมีดังตอไปนี้
(1.) สนธิสัญญาซึ่ งภาคีสมาชิกตั้งใจใหสิทธิแกประเทศที่สาม หรือกลุมประเทศที่
สาม หรือประเทศอื่น ๆ ทั่ วไป ทั้งนี้ โดยประเทศที่สามดังกลาวนั้นใหความยิน ยอม ตัว อยางเช น
สนธิ สัญญาที่มีผ ลในการยุติเรื่องราวระหวางประเทศ หรือใหสถานภาพระหวางประเทศแกทาเรือ
เสนทางน้ํา เปนตน
บางกรณี ถึงแม ภาคีในสั ญญาจะมิไดกําหนดสิ ทธิ ใหแกประเทศที่ สาม แตหาก
สนธิสัญญามีลักษณะเอื้อประโยชนกวางขวางทั่วไป ประเทศที่สามมีสิทธิเรียกรองใหมีการปฏิบัติ
ตามสัญญาได
(2.) สนธิสัญญาพหุภาคีซึ่ง ประมวลกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศยอม
ใชกับ ประเทศที่มิใช ภาคีส มาชิก ดวย กรณีนี้อาจถื อไดวา ประเทศที่ส ามมิไ ดผูกพั นโดยสัญ ญา แต
ผูกพันตามจารีตประเพณีระหวางประเทศที่เปนอยู ในทํานองเดียวกันก็อาจถือไดวา ขอบัญ ญัติใ น
สนธิสัญญาไมวาจะเปนสนธิสัญญาทวิภาคีหรือพหุภาคี ก็ตาม เปนกฎหมายจารีตประเพณีสําหรับ
ประเทศที่สาม ซึ่งประเทศที่สามอาจยอมรับวาผูกพันตนก็ได ตัวอยางเชน อนุสัญญากรุงเวียนนาวา
ดวยความสัมพันธทางการทูต ค.ศ.1961 มีลักษณะการประมวลธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการทูต ซึ่ง
เปนที่ยอมรับและใชปฏิบัติมานาน ในกรณีนี้ประเทศที่มิไดรวมเปนภาคีอนุสัญญาก็ยังตองมีพันธะ
ตามจารีตประเพณีระหวางประเทศดวย
(3.) สนธิสัญญาพหุภาคีที่สรางกฎเกณฑใหมๆ แหงกฎหมายระหวางประเทศ อาจ
มีผลผูกพันประเทศที่สามในลั กษณะเดี ยวกับกฎเกณฑอื่น ๆ ของกฎหมายระหวางประเทศ เช น
กติก าสัญญาบริอ องคเคลลอกป ค.ศ.1928 (Briand-Kellogg Pact 1982) ซึ่งประกาศใหการทํ า
สงครามเปนเรื่องผิดกฎหมายนั้น ไดมีคําพิพากษาที่นูเร็มเบิรก ป ค.ศ.1946 วาเปนการสรางกฎหมาย
ทั่วไปขึ้นมาใช ในลั ก ษณะเช นนี้ ทั้ งภาคีที่ ล งนามและประเทศที่ มิ ไดลงนามตอ งมีพั นธะยึดถื อ
ปฏิบัติตามกติกาดังกลาว ถือเปนเอกสารที่กําหนดกฎเกณฑมาตรฐานใชบังคับทั่วไป
(4.) สนธิ สั ญ ญาพหุ ภ าคี ซึ่ ง มุ ง ให ใ ช ป ฏิ บั ติ ทั่ ว ไป สนธิ สั ญ ญาประเภทนี้ อ าจ
กํา หนดใหขยายถึงผูมิใ ชภาคี ดวย เชน อนุสั ญญาเกี่ย วกั บยาเสพติด ที่ ใช ทั้ง กับประเทศภาคี และที่
ไมใชประเทศภาคี

18

(5.) ขอ 35 ของอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1969 ระบุวา ประเทศที่ส ามมีพันธะตาม
สนธิสัญญาหากภาคีสนธิ สัญญามุงที่จะใหบ ทบัญญัติของสนธิสั ญญาก อใหเ กิดพันธะดัง กลาว แต
ประเทศที่สามตองใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษร
2. ภาคยานุวัติ (accession)
ในทางปฏิบัติประเทศที่ ไม ไดรวมเจรจา หรือไม ไดรวมลงนามยอมรับ ชั่ว คราว
ในสนธิ สั ญญาพหุภ าคี อาจเขา รว มเป น ภาคี ส นธิ สั ญญาภายหลั ง ก็ ไ ด ตามทางปฏิ บั ติ ที่ เ ป น อยู
ประเทศที่มิไ ดรว มลงนามอาจเขา รวมเปนภาคียอมรับข อผูก พันในสนธิสัญญากอนสนธิสัญญาใช
บังคับก็ได การยอมรับพันธะตามสนธิสัญญาในลักษณะนี้เรียกวา ภาคยานุวัติ
อนุ สัญญากรุง เวี ยนนา ค.ศ.1969 ไดกําหนดเงื่ อนไขการภาคยานุ วัติไ ววา ความ
ยิน ยอมของประเทศที่ จะรับ พันธกรณีตามสนธิ สัญญาว าดวยการภาคยานุวัตินั้น ทํา ไดใ นกรณีใด
กรณีหนึ่งดังตอไปนี้
1. สนธิสัญญากําหนดใหมีการทําภาคยานุวัติได
2. มีการกําหนดไวเปนอยางอื่นวาประเทศที่รวมเจรจาตกลงใหมีการทําภาคยานุวัติ
3. ภาคีทุกประเทศตกลงวาใหมีการทําภาคยานุวัติได
ดัง นั้น ถึ งแมป ระเทศจะมิไ ดเข าร วมเจรจาหรื อลงนามแตต น ก็ส ามารถรว มเปน
ภาคีในสนธิสัญญาไดในภายหลัง เชน โดยประเทศอื่น ที่เปน ภาคีส มาชิ กเชื้ อเชิญใหเข ารว มหรือ
ตัว เองยื่นความจํา นงขอเขารว มหากสนธิสั ญญาเป ดโอกาสใหกระทํา ได โดยปกติส นธิสั ญญา
ทั่วไปที่มิไดจํากัดภาคีสมาชิก มักเปดโอกาสใหประเทศที่มิไดรวมลงนามไดเขาเปนภาคีสมาชิกใน
สนธิสัญญา
ในบางกรณี สนธิสัญญาหรือภาคีอาจไมเปดโอกาสใหประเทศอื่นเขารวมเปนภาคี
สมาชิก เนื่องจากเปนเรื่ องผูก พันเกี่ย วของเฉพาะบางประเทศ หรือบางกรณีภาคี อาจกํา หนดให
ประเทศอื่นเขารวมโดยมีเงื่อนไขนอกเหนือจากภาคยานุวัติก็ได ตัวอยางเชน กฎบัตรสหประชาชาติ
เปดโอกาสใหประเทศอื่นเขาเปนสมาชิก คือ เปดใหรัฐที่รักสันติทุกรัฐเขารวมได แตตองขึ้นอยูกับ
ดุล พิ นิจขององคก ารสหประชาชาติ คื อ รัฐที่ จะเข า เป นสมาชิ ก ได ตอ งไดรับ ความยิ นยอมจาก
สมัชชาใหญ โดยคําแนะนําของคณะมนตรีความมั่นคง โดยประเทศที่ประสงคจะสมัครเปนสมาชิก
ตองยื่น ความจํานงตอองค การสหประชาชาติ เมื่อคณะมนตรี ความมั่นคงเห็น ชอบจะเสนอแนะให
สมั ช ชาใหญ พิ จ ารณา สมั ช ชาใหญ จ ะลงมติ ลั บ ด ว ยคะแนนเสี ย ง 2 ใน 3 ของประเทศที่ ร ว ม
ลงคะแนนเสียง หากสมัชชาใหญลงมติรับประเทศที่สมัครก็ทําภาคยานุวัติรับพันธกรณีตามกฎบัตร
สหประชาชาติ
ประเทศที่ ไ ดทํ าภาคยานุวัติ ย อมเป นภาคี ส มาชิ ก ของสนธิ สั ญญาตั้ง แต ที่ ไ ดทํ า
ภาคยานุวั ติ มี สิ ท ธิ แ ละพั น ธะตามที่ ส นธิ สั ญ ญากํ า หนดนั บ ตั้ ง แต นั้ น ไม มี ผ ลย อ นหลั ง ดั ง นั้ น
ประเทศที่เคยละเมิดวัตถุประสงคของสนธิสัญญากอนวันที่ภาคยานุวัติ ยอมไมตองรับผิดชอบหรือ
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ถูกตําหนิติเตียนในภายหลังเมื่อตนไดทําภาคยานุวัติแลว ขอนี้ตางไปจากการสัตยาบันซึ่งตั้งแตมีการ
ลงนาม ประเทศที่ลงนามตองไมกระทําการใหเสียหายตอวัตถุประสงคของสนธิสัญญา และเมื่อได
ใหภาคยานุวัติไปแลว ก็ถือวาประเทศนั้นมีศักดิ์และสิทธิเทาเทียมกับประเทศที่ใหสัตยาบัน ถือเปน
ภาคีสมาชิกเสมอหนากันไมมีเงื่อนไขขอแตกตางใดๆ
การตีความสนธิสัญญา
หลังจากที่สนธิ สัญญามีผลใชบังคั บแลว ปญหาการตีค วามหมายของสนธิสัญ ญา
อาจเกิดขึ้นไดโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับพันธะหนาที่หรือสิทธิประโยชนของรัฐ
เรื่องการตีความสนธิสัญญานี้เปนประเด็นสําคัญทางกฎหมายระหวางประเทศ จึง
กําหนดหลักเกณฑในการตีความเอาไว
ปจจุบันแนวคิดทั่วไปซึ่งเปนที่ยอมรับเกี่ยวกับการตีความ คือ
(1.) วัตถุประสงคข องการตีความ คือ กําหนดความหมายที่แทจริงตามความเขาใจ
และตามความตองการแตเริ่มแรกของภาคีสมาชิก ซึ่งยอมรับสนธิสัญญานั้น
(2.) หากไมมี หลักฐานใดแสดงไวเปนอยางอื่น ตอ งถือวาสนธิสัญ ญาถูกสรางขึ้น
เพื่อใหมีผลปฏิบัติได มิใชกําหนดขึ้นโดยไมมุงหมายใหเกิดผลใดๆ
(3.) ต องมี ก ารตีความสนธิ สั ญญาโดยสุ จริต (in good faith) ใหส อดคล องกั บ
เนื้ อหาและวัตถุประสงคของสนธิสัญญา
(3.) ผลผูกพันของสนธิสัญญา
โดยทั่วไปของสนธิสัญญายอมมีผลผูกพันภาคี แตสนธิสัญญาบางลักษณะอาจมีผล
ตอประเทศที่สามก็ได ดังนี้
1. ผลผูกพันของสนธิสัญญาตอประเทศภาคีสมาชิก
2. ผลผูกพันของสนธิสัญญาตอประเทศที่สาม
แยกพิจารณาดังนี้
1. ผลผูกพันของสนธิสัญญาตอประเทศภาคีสมาชิก
เมื่อประเทศภาคีสมาชิกแสดงการยืนยันยอมรับพันธกรณีของสนธิสัญญาโดยการ
ลงนาม การสัตยาบันภาคยานุวัติ หรือการยอมรับดวยวิธีอื่นดังกลาวแลว สนธิสัญญายอมมีผลบังคับ
ใชผูกพันภาคี และภาคีตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาโดยสุจริต ตามหลักการทั่วไปที่เรียกวา pacta sunt
servanda โดยทั่วไป สนธิสัญญาจะใชครอบคลุมอาณาบริเวณทั้งหมดของประเทศภาคี และไมมีผล
ยอนหลัง เวนแตจะกําหนดเปนอยางอื่น
ตามหลั ก แล วสนธิ สั ญญาย อมมี ผ ลตามกฎหมาย มี ผ ลผู ก พั นใหองค ก รทางนิ ติ
บัญญัติ บริหาร และตุล าการของประเทศตอ งปฏิบั ติตามความผู กพั นในสนธิสั ญญา ภาคีจะยก
บทบั ญญั ติแ หงกฎหมายภายในมาเปนขออา งในการไมถือปฏิ บัติตามสนธิสัญญาหาไดไ ม ตาม
อนุ สั ญ ญากรุ ง เวี ย นนา ค.ศ.1969 แต อ าจมี ข อ ยกเว น ในกรณี ที่ ก ารยอมรั บ ความผู ก พั น ตาม
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สนธิสัญญานั้น เปนการละเมิดอยางชัดแจงตอขอกําหนดตามกฎหมายภายในเกี่ยวกับความสามารถ
ในการทํ าสนธิสั ญญา และขอกําหนดนี้เป นหลั กการสํ าคั ญพื้ นฐานในประเทศ เช น กรณี ที่ผู ทํ า
สัญญาระหวางประเทศ ไมมีอํานาจตามกฎหมายภายในในการรับขอผูกพันระหวางประเทศ เปนตน
เมื่ อยอมรับ สนธิ สั ญญาแล ว ประเทศมี หนา ที่ ดํา เนินการตางๆ ที่ จําเป น เพื่อให
สนธิสัญญามีผลบังคับใชอยางสมบูรณ ดังนี้
1.1 การดําเนินการดานนิติ บัญญัติ ในกรณีป ระเทศที่ ถือ หลั กว าสนธิ สัญ ญา ก็ คือ
กฎหมายของประเทศ หรื อ เหนื อ กว า กฎหมายของประเทศ คื อ ถื อ ทฤษฎี เ อกนิ ย ม (Monism
Doctrine) ก็ไ มจําเปนตอ งดําเนินการใดตอ ไป เพราะถือวา สนธิสัญญามีผ ลบั งคั บใชใ นประเทศ
โดยตรงทันที แตประเทศสวนใหญมักแยกสนธิสัญญาออกจากกฎหมายภายใน คือ กรณีประเทศที่
ถือทฤษฎี ทวินิย ม (Dualism Doctrine) เมื่อ เปนเชนนี้ก็ตองมี การดําเนินการภายในอีกครั้งหนึ่งให
เกิดผลตามกฎหมายภายในประเทศ เชน ออกกฎหมายภายในหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายภายในให
สอดคลองกับบทบัญญัติแหงสนธิสัญญา ตัวอยางเชน ประเทศไทย ออกพระราชกฤษฎีกาตามความ
ในประมวลรัษฎากรยกเวนภาษีใหแกองคการตางๆ เชน สถานทูต องค การสหประชาชาติ ซึ่งเปน
การออกกฎหมายใหเปนไปตามความตกลงระหวางประเทศ ฝายนิติบัญญัติจะตรากฎหมายใหมที่มี
ผลลบลางหรือขัดแยงกับสนธิสัญญาไมได หากมีการออกกฎหมายที่มีผลขัดแยงกับสนธิสัญญาใน
ลั ก ษณะที่ ทํ า ให ป ระเทศนั้ น ไม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามสนธิ สั ญ ญาได ก็ ถื อ ว า ประเทศนั้ น ละเมิ ด
พันธกรณีของสนธิสัญญา
1.2 การดําเนินการดานบริหาร นอกจากการดําเนินการภายในกรอบของอํานาจนิติ
บัญญัติแลว ฝายบริหารก็ตองดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ย วของ เชน เสนอรางกฎหมายภายในที่อนุวรรตน
ให เ ป น ไปตามสนธิ สั ญ ญา ประกาศหรื อ ลงพิ ม พ ใ นหนั ง สื อราชการ ตลอดจนดํ า เนิ น การตาม
บทบัญญัติแหงสนธิสัญญา เชนจายเงิน จัดตั้งองคกรที่จําเปน ถอนทหาร กําหนดระเบียบขอบังคั บ
ตางๆ ฯลฯ
1.3 การดําเนินการด า นตุ ล าการ หมายความวา ในการใช ก ฎหมาย หรือตีค วาม
กฎหมายโดยฝายตุล าการนั้น ตอ งสอดคล องกับ บทบัญญัติ แหง สนธิสั ญญา การดํ าเนินการทาง
ตุล าการของแตล ะประเทศอาจมีลั กษณะแตกตา งกัน ไป สุด แท แตว าประเทศนั้นยึดถื อทฤษฎี เอก
นิยมหรือทวินิยม
นอกเหนือจากผลที่มีตอประเทศภาคีสมาชิก แลว สนธิสัญญาอาจมีผลโดยตรงตอ
ประชาชนในประเทศภาคีสมาชิกดวย แมศาลยุติธรรมประจําระหวางประเทศ (Permanent Court of
International Justice) ณ กรุงเฮก เคยใหความเห็นไว เมื่อวัน ที่ 3 มีนาคม ค.ศ.1928 วา “ตามหลัก
กฎหมายระหวางประเทศนั้น ความตกลงระหวางประเทศยอมไมกอใหเกิดสิทธิและหนาที่โดยตรง
ตอเอกชน แตอยางไรก็ตาม วัตถุประสงคของความ ตกลงระหวางประเทศ ซึ่งภาคีคูสนธิสัญญาได
เจตนาทําขึ้น อาจกอสิทธิและหนาที่แกเอกชนอันอาจใชบังคับในศาลภายในของประเทศแตล ะฝาย
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ไดในบางกรณี ประเทศภาคีอาจตกลงในสนธิ สัญญาโดยแจง ชัดใหสนธิสัญญามีผลโดยตรงตอ
ประชาชนภายในประเทศภาคีก็ได
2. ผลผูกพันของสนธิสัญญาตอประเทศที่สาม
โดยหลักการทั่วไป ผลของสนธิสัญญายอมใชบังคับแกประเทศคูภาคีเทานั้น ไมมี
สวนผูกพันประเทศอื่นซึ่งมิไดรวมเปนภาคีดวย
ในทางปฏิบัติ นอกจากกรณีที่ใหประเทศที่สามเขารวมเปนภาคีสมาชิกแลว ความ
ตกลงระหวางประเทศจํานวนมาก ไดกํา หนดแจงชั ดใหเอื้อประโยชนแก ประเทศหรือองคก รและ
บุคคลฝายที่สามดวย ทั้งนี้ยังคงยึดถือหลักความยินยอมของประเทศเปนเกณฑ กลาวคือ สนธิสัญญา
ไมอาจกอพันธะหรือสิทธิใดๆ แกประเทศที่สามได หากปราศจากความยินยอมของประเทศนั้น แต
หากประเทศที่ สามยอมรับ โดยแสดงออกอย างเปดเผย ก็ถือ วาประเทศที่ส ามยอมรับผูกพั นตามที่
สนธิสัญญากําหนดใหไว การแสดงออกนี้อาจไมจําเปนตองแสดงโดยระบุวารับพันธะหรือสิทธิ แต
แสดงโดยถือปฏิบัติและไมคัดคานสิทธิที่ไดรับก็ใชได
ตามอนุ สั ญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1969 สนธิ สัญญาอาจใหทั้ งพั นธะหรือสิท ธิแก
ประเทศที่ส ามไดในกรณีการกําหนดพั นธะ สนธิสัญญาอาจกํ าหนดพัน ธะแก ประเทศที่ สาม หาก
ภาคีส นธิ สัญญามุ งใหเปนไปเช นนั้น และประเทศที่ สามแสดงการยอมรับพัน ธะดังกล าวเปนลาย
ลั ก ษณ อั ก ษร ก็ แ สดงว า ประเทศที่ ส ามซึ่ ง มิ ไ ด เ ป น ภาคี ส นธิ สั ญ ญา มี พั น ธะต อ งปฏิ บั ติ ต าม
สนธิสัญญา ในสวนที่เกี่ยวกับพันธะซึ่งสนธิสัญญากําหนดใหประเทศที่สามปฏิบัติ
สํ า หรั บ กรณี ก ารกํ า หนดสิ ท ธิ นั้ น ภาคี ใ นสนธิ สั ญ ญาอาจกํ า หนดให สิ ท ธิ แ ก
ประเทศที่ ส าม หรือกลุ มของประเทศ หรือทุ ก ประเทศ ที่ มิไ ดเป นภาคีก็ ไ ด และประเทศที่ ส าม
ยอมรับ การยอมรับ นี้ไมตองมีการแสดงออกที่เปนลายลักษณอักษร แตใหถือวามีการยอมรับตราบ
เทาที่ประเทศที่สามมิไดแสดงออกในทางตรงกันขาม เว นแต สนธิสัญญาจะระบุเปนอยางอื่น และ
ประเทศที่สามตองปฏิบัติ ตามเงื่อนไขในการใชสิทธิตามที่กํา หนดในสนธิสั ญญาหรือที่กําหนดให
เปนไปตามสนธิสัญญา
เมื่ อใดที่สนธิสัญญากําหนดพันธะแกประเทศที่สามแลว การลมเลิกพันธะหรือ
เปลี่ยนแปลงพันธะ จะกระทําไดตอเมื่อประเทศที่สามและภาคียินยอม
สําหรับกรณีข องสิท ธิ หากมี การกําหนดวา สนธิสัญญามิไดมุงหมายใหมี การเพิก
ถอนสิ ทธิ หรือเปลี่ย นแปลงโดยปราศจากความยินยอมของประเทศที่ สาม สิท ธินั้ นจะถูก เพิกถอน
หรือเปลี่ยนแปลงมิได
ตัวอยางสนธิสัญญาที่ใหสิทธิแกประเทศที่สาม ไดแก กฎบัตรสหประชาชาติที่ระบุ
วาประเทศซึ่งมิไดเปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติ อาจเสนอกรณีพิพาทซึ่งตนเปนคูกรณีตอ
คณะมนตรีความมั่ นคงหรือสมั ชชาใหญแหงสหประชาชาติได ถา ประเทศนั้นยอมรับล วงหนาซึ่ ง
พันธะในการยุติกรณีพิพาทโดยสันติตามที่กฎบัตรกําหนด เกี่ยวกับการสนองรับและความเห็นชอบ
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อนุสัญญากรุงเวีย นนา ค.ศ.1969 มิ ไดกล าวพาดพิ งมากนัก นอกจากกํ าหนดวา ประเทศอาจแสดง
ความยิน ยอมรับขอผูกพันโดยสนธิสัญญาได ดวยการสนองรับ หรือความเห็นชอบ ภายใต เงื่อนไข
เดียวกั บกรณีก ารใหสัตยาบัน โดยแทจริงแลวลัก ษณะการสนองรั บและความเห็น ชอบไมแตกตาง
จากการใหสัตยาบัน ตัวอยางการสนองรับ เชน ธรรมนูญองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
แหงสหประชาชาติ (UNESCO) บัญญัติว า ธรรมนูญ นี้ตองมีการสนองรั บ ตัวอยา งความเห็นชอบ
เชน ธรรมนูญองคการอนามัยโลก (WHO)
กล าวได วา กฎหมายระหวา งประเทศมีลั กษณะเป นกฎหมาย แมวา จะมีท ฤษฎีที่
คัดคานสภาพความเปนกฎหมายของกฎหมายระหวางประเทศก็ตาม แตกฎหมายระหวางประเทศมี
ลัก ษณะไม เหมือนกั บกฎหมายภายใน ทั้งนี้เพราะโครงสร างของสั งคมภายในและสังคมระหวา ง
ประเทศแตกตางกั น โครงสรางของสั ง คมระหวา งประเทศมิไ ดมี การพัฒนาอย า งสมบู รณ แบบ
กลาวคือ ไมมี ฝายนิ ติบัญญัติ ฝ ายบริหาร และตุ ลาการเหมือนกับสัง คมภายใน ดังนั้น สภาพบังคั บ
ของกฎหมายทั้งสองจึงแตกตา งกัน กฎหมายระหวางประเทศมีลั กษณะเป นกฎหมาย เพราะเนื้อหา
สาระของกฎหมายประเภทนี้ มุงกําหนดการประพฤติปฏิบัติตอกันของสมาชิกในสังคม และลงโทษ
เมื่อมีการฝาฝน แตการลงโทษจะเปนอยางไร รูปแบบใด ไดผลมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับสภาพ
ของสังคมระหวางประเทศนั่นเอง
นอกจากนี้ยั งมีป ฏิญ ญาสากลว าด วยสิท ธิมนุ ษยชน (Universal Declaration of
Human Rights: UDHR) เปนหลัก ที่ต องคํา นึงและปฏิบั ติตาม โดยถือเปนพื้น ฐานหลัก ของสิ ทธิ
มนุษยชน
5. สํานักงานอัยการสูงสุดกับพันธกิจในการจัดทํารายงานของประเทศไทย
ในบรรดากติกาและอนุสัญญาระหวางประเทศหลักดานสิทธิมนุษยชนซึ่งประเทศ
ไทยเขาเปนภาคีนั้น มีอยู 2 ฉบับ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหสํานักงานอัยการสูงสุด เปนผูจัดทํา
รายงานประเทศ คือ กติการะหวางประเทศว าดวยสิท ธิพ ลเมืองและสิท ธิท างการเมือง และกติก า
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในการจัดทํารายงานประเทศตาม
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนั้น มีหนวยงานที่รว มดําเนินการ
กับสํานักงานอัย การสูงสุดอีก 2 หนวยงาน คือกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการตางประเทศ
โดยไดมีการจั ดทํ ารายงานของประเทศฉบับแรกไปแลว ขณะนี้อยูระหว างการจัด ทํา รายงานของ
ประเทศฉบับ ที่ส อง สวนการจัด ทํารายงานประเทศตามกติก าระหวางประเทศ วา ดวยสิ ทธิ ทาง
เศรษฐกิ จ สั ง คมและวัฒ นธรรม คณะรั ฐ มนตรีไ ด ม อบหมายให สํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด เพี ย ง
หนวยงานเดีย วเป นผูรับ ผิดชอบในการดํา เนินงาน ขณะนี้อยู ระหว า งการนํ า เสนอรายงานของ
ประเทศฉบับแรก
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6. สาระสําคัญของกติการะหวางประเทศ 2 ฉบับ ที่ประเทศไทยเปนภาคี
สํ านั ก งานอัย การสู งสุ ดไดจัด ทํ า หนัง สื อฉบั บ นี้ขึ้ นตามโครงการเผยแพร สิ ท ธิ
มนุษยชนศึกษา ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแก
ประชาชน โดยในป พ.ศ. 2551 นี้ ได กํา หนดกรอบการทํา งานไว โดยเริ่มตนเผยแพรความรู
ดานสิทธิมนุษยชนศึกษาใหกับพนักงานอัยการทั่ว ประเทศกอน โดยการจัดทําคูมือสิท ธิมนุษยชน
ศึกษา ในชั้นนี้สํานักงานอัยการสูงสุดเห็นสมควรที่จะใหพนักงานอัยการทั่วประเทศ ไดตระหนักถึง
บทบาทของสํานักงานอัยการสูงสุด ในการปฏิบัติภารกิจงานดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ที่
มี ส วนเกี่ ย วของกั บ การปฏิ บั ติงานของพนัก งานอัย การ โดยเฉพาะในดา นเนื้อหาของกฎหมาย
ระหวางประเทศที่ป ระเทศไทยมีพั นธกรณีอยูใ นปจจุบัน โดยมีวัตถุ ประสงค ให พนั กงานอัยการมี
ความรูใ นเนื้อ หา กลไกที่ร ับ ผิด ชอบ และกระบวนการดํา เนิน งาน ตามที่บ ัญ ญั ติไ วใ นกติก า
ระหวางประเทศทั้ง 2 ฉบับ คือ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ พลเมืองและสิท ธิทางการเมือง
และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กอนที่จะทําการเผยแพร
ความรูในระดับมาตรฐานสากลใหกับประชาชนตอไป
(ก) กติ ก าระหว า งประเทศว า ด ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง
(International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) ประเทศไทยเขาเปนภาคี โดยการ
ภาคยานุวัติ (คือการเข าผูกพั นตามสนธิสัญญานั้นๆในภายหลังจากที่ สนธิสัญญาไดผา นการเจรจา
และลงนามแลว) และกติกามีผลบังคับใชกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2540
เนื้อหาของกติกาฉบับนี้ มี 6 สวน 53 ขอ สําหรับเนื้อหาของ 3 สวนแรกนั้น (ขอ127) เปนสารบัญญัติวา ดวยสิทธิตางๆ สวนที่ 4 (ขอ 28-45) วาดวยคณะกรรมการ การเสนอรายงาน
(ขอ 40) การไกลเกลี่ยขอร องเรียนระหวางประเทศเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของกติกา
สวนที่ 5 (ขอ 46-47) วาดวยการตีความ และสวนที่ 6 (ขอ 48-53) วาดวยการลงนามเขาเปนภาคี การ
มีผลใชบังคับ การแกไข การเก็บรักษาตนฉบับทั้ง 5 ภาษา (จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน)
สวนที่เปนสารบัญญัติ 27 ขอแรกได กําหนดสิทธิตางๆ ทั้งในสว นที่เปนสิทธิของ
ประชาชน ว าด วยการกํ าหนดเจตจํ านงของตนเองของประชาชนในเรื่ องการเมือ ง และสามารถ
ดําเนินการอยางเสรีในการจัดการทรัพยากรและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตน และ
การประกันสิทธิของรัฐภาคี ที่จะตองสง เสริ ม ใหบั ง เกิ ดผลตามสิ ท ธิ ดั ง กล า ว โดยปราศจากการ
เลื อ กปฏิ บั ติ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเหล านี้ร วมถึ ง สิ ท ธิ ที่ จ ะมี ชีวิต และการยกเลิกโทษประหารชีวิต การ
หามการทรมาน/ลงโทษทารุณ โหดราย การห ามมีท าส สิทธิ ของป จเจกบุค คล (Individual rights)
สิท ธิของกลุม (Group rights) สิท ธิโดยรว มกัน ของบุคคล (Collective rights) และสิทธิ ชุ ม ชน
(Communities rights) ได แ ก เสรี ภ าพในความปลอดภั ย ของร า งกาย ห า มการจั บ กุ ม โดย
มิ ไ ด ทํา ผิ ด กฎหมาย การปฏิบัติตอผูถูกจับกุมดวยความมีมนุษยธรรม เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู
อาศัย ความเสมอภาคในด านกฎหมาย และกระบวนการยุ ติธ รรมทางศาล สิ ทธิในสถานะบุคคล
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สิทธิใ นความเปนสว นตัว สิ ทธิเสรีภาพทางความคิดและศาสนา การห ามการโฆษณาชวนเชื่ อเพื่อ
การสงครามและการเกลียดชังเผาพันธุ สิทธิในการชุมนุมอยางสงบ การรวมตัวเปนสมาคม การ
คุม ครองครอบครัวและการสมรส สิ ทธิ ข องเด็ก ในดา นการคุ ม ครอง การมี ท ะเบี ย นเกิ ดและ
สัญชาติ การมีสิทธิมีสวนในการบริหารบานเมือง และสิทธิของชนกลุมนอย
(ข) กติ ก าระหว า งประเทศว า ด ว ยสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) ประเทศไทยไดเขาเปน
ภาคีโดยการภาคยานุวัติ (คือการเขาผูกพันตามสนธิสัญญานั้นๆในภายหลังจากที่สนธิสัญญาไดผาน
การเจรจาและลงนามแลว) และกติกา มีผลบังคับใชกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542
เนื้อหาของกติกาฉบับนี้มี 5 สวน 31 ขอ สําหรับเนื้อหา 3 สวนแรกนั้น (ขอ1-15) เปนสารบัญญัติวา
ดวยสิทธิตางๆ สวนที่ 4 (ขอ 16-25) วาดวยการเสนอรายงานทั้งของรัฐภาคี และการใหความรวมมือ
และการประชุมทางวิชาการ และการตีความ และสวนที่ 5 (ขอ 26-31) วาดวยการลงนามเขาเปนรัฐ
ภาคี การมีผลบังคับใช การครอบคลุมของกติกา การแกไขและการเก็บรักษาตนฉบับทั้ง 5 ภาษา (จีน
อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน)
สวนที่เปนสารบัญญัติ 15 ขอแรกได กําหนดสิทธิตางๆ ของประชาชน ไดแก การ
กําหนดเจตจํานงของตน การจัดการทรัพยากรและการประกันสิทธิของรัฐภาคี ที่จะตองใหสิทธิแก
ทั้งประชาชนและผูที่ไ มใช คนชาติของตน การประกันสิ ทธิ ความเทาเทีย มกันในเรื่ องเศรษฐกิ จ
สังคม และวัฒนธรรมระหวางชายหญิงและความเสมอภาคกั นในสั ง คมประชาธิ ป ไตย การหา ม
ลิ ดรอนสิ ท ธิ ม นุษ ยชนขั้นพื้ นฐาน ไม วา สิ ท ธิ ข องปจเจกบุคคล (Individual rights) สิทธิของกลุม
(Group rights) สิทธิโดยรว มกันของบุคคล (Collective rights) และสิทธิชุมชน (Communities
rights) ไดแก การรับรองสิทธิในการทํางานหาเลี้ยงชีพดวยสภาพการทํางานที่ยุติธรรม คาจางที่เปน
ตามความเปนอยูและสภาพการทํา งานที่ปลอดภัย ถู กสุข ลัก ษณะ การกอตั้งสหภาพแรงงาน สิ ทธิ
ของคนงาน สิทธิในสวัสดิก ารสังคม การประกัน สังคม สิทธิของครอบครัวในฐานะจําเปน สัง คม
พื้นฐานทางธรรมชาติ สิทธิของมารดา เด็ก ผูเยาว และการคุมครองสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่
เพียงพอในปจจัยสี่ โดยเฉพาะเรื่องอาหารโดยปลอดจากความหิวโหยและการแบงสรรอาหาร สิทธิ
ดา นสุขภาพ สุขลั กษณะ บริก ารทางการแพทย การควบคุ มโรคระบาด โดยเฉพาะอนามั ยทารก
สิท ธิท างการศึก ษา ซึ่ง ในระดับประถมศึก ษาจะเปนการศึกษาภาคบังคั บที่ ให เปลา แก ทุกคน และ
การศึกษาในระดับมัธยมและอุดมศึกษาที่เหมาะสมเทาเทียมกันรวมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะตอง
สงเสริมใหมากที่ สุด สิทธิ ที่จะมีสว นรว มของประชาชนในดานวัฒ นธรรม วิท ยาศาสตร และการ
ดูแลจากภาครัฐที่จะคุมครอง อนุรักษ และการเผยแพรความรูในเรื่องดังกลาว
อนึ่ง เพื่อใหคูมือสิทธิมนุษยชนศึกษาสําหรับพนักงานอัยการเลมนี้มีเนื้อหาสาระที่
สมบูรณ และเปน ประโยชนแ กก ารศึก ษาอย างแท จริง สํ านั กงานอัย การสู งสุ ดจึ งไดนํ าเนื้อ หาของ
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนมาจัดพิมพไวในคูมือฉบับนี้ และเนื่องในโอกาสที่ปพ.ศ.2551นี้
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เปนปที่ ครบรอบ 60 ปของปฏิ ญญาสากลวา ดวยสิท ธิ มนุษ ยชน จึง เป นโอกาสอันดีที่ สํา นักงาน
อัย การสูงสุ ดจะไดมีส วนร วมในการสงเสริม และสนับ สนุนการเผยแพรค วามรู ดานการคุมครอง
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยไว ณ โอกาสนี้ นอกจากนั้นสํานักงานอัยการสูงสุดยังไดบรรจุเนื้อหา
ของภาคภาษาอังกฤษไวในหนังสือคูมือฉบับนี้ดวย เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาและการเผยแพร
ความรูใหแกประชาชนตอไป
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สํา นั ก งานอัย การพิ เศษฝ า ยคุ ม ครองสิท ธิ
ประชาชนระหว า งประเทศ (สฝคป.)
สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน (สคช.)
สํานั ก งานอั ย การสูงสุด
1. การจัดตั้ง สฝคป.
 ตามคําสั่งสํานักงานอัยการสูงสุดที่ 251/2548 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2548 โดยเปน
หนวยงานที่สังกัดอยูในสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน (สคช.) ชื่อ
“ศูนยอัยการคุมครองสิทธิประชาชนระหวางประเทศ” (ศอสป.) และตอมาไดมีกฎกระทรวงแบง
สวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ขอ 5 (24) (ง) จัดตั้งเปน “สํานักงาน
อัยการพิเศษคุมครองสิทธิประชาชนระหวางประเทศ” (สฝคป.)

2. เหตุผลและความจําเปน
 สํา นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด มี อํา นาจหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการดํา เนิ น การเกี่ ย วกั บ การ
คุมครองสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและผลประโยชนของประชาชน รวมทั้งการใหความชวยเหลือ
ทางกฎหมาย เผยแพรความรูทางกฎหมายแกประชาชนตามกฎกระทรวง แบงสวนราชการสํานักงาน
อัยการสูงสุด พ.ศ.2546 ขอ 3 (24)
 ปจจุบันมีคนไทยเปนจํานวนมากไปอยูตา งประเทศ สวนใหญไปประกอบอาชีพ
เชน ขายแรงงาน เปนกรรมกรกอสราง เปนลูกจางในกิจการตางๆ เปนแมบาน ทํางานบาน บางก็
ไปเปดกิจการรานคาหรือประกอบธุรกิจ บางก็ไปเปนภรรยาของชาวตางประเทศ
 คนไทยจํานวนไมนอยประสบปญหาในดานกฎหมาย เชน ป ญหาเรื่องการทํ านิติ
กรรมสัญญากับผูจัดหางานที่มักถูกเอารัดเอาเปรียบขณะเดินทางไปทํางานตางประเทศ ปญหาเรื่อง
สิทธิในครอบครัวเมื่อตองสมรสกับคนตางดาว ปญหากับนายจางในตางประเทศ และปญหาการถูก
ดําเนินคดีในตางประเทศ เปนตน
 คนตางประเทศในประเทศไทยที่ม าทองเที่ยว มาประกอบอาชีพหรือพํานักอาศัย
ในประเทศไทย บางครั้งก็ประสบปญหาทางกฎหมายหรือตองการพึ่งพาบริก ารทางกฎหมาย แตไม
ทราบจะไปติดตอขอรับคําปรึกษาไดที่ไหน
 ปจจุบันประเทศไทยมีพันธกรณีตามอนุสัญญาและกติการะหวางประเทศทางดาน
สิ ท ธิ ม นุษ ยชนหลายฉบั บ ซึ่ ง สํ า นัก งานอั ย การสู ง สุ ดมี หน า ที่ ตอ งดู แลสิ ท ธิ แ ละประโยชนข อง
ประชาชนที่อยูทั้งในและตางประเทศใหเปนไปตามพันธกรณีดังกลาว
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 อัย การสูง สุดตระหนัก ถึงความสําคั ญของปญหาดังกลาวขางตน จึง มีคําสั่ งให ตั้ง
สฝคป. ขึ้น

3. อํานาจหนาที่ของ สฝคป.
 จัดบริการให ความรูทางกฎหมาย ตอบป ญหาและให ขอแนะนํ าดานกฎหมายใน
ลักษณะคลินิกกฎหมายสัญจรไปจังหวัดตาง ๆ ที่คนไทยสมรสกับชาวตางชาติ และมีคนตางชาติมา
ทองเที่ ยว ประกอบธุ รกิจหรือพํานักอาศั ย อยู เปนจํา นวนมากและในตางประเทศที่มี คนไทยไป
ประกอบอาชีพหรือพํานักอาศัยอยูเปนจํานวนมาก
 ตอบป ญหากฎหมายทางอิน เทอรเน็ ตแกค นไทยในประเทศและที่ พํา นัก อาศัย ใน
ตางประเทศและชาวตางประเทศในประเทศไทย
 เปนคลินิ กกฎหมายในประเทศที่ ชาวไทยและชาวตางประเทศสามารถเดินเขามา
ขอรับคําปรึกษาทางกฎหมายได
 ใหความชวยเหลื อทางกฎหมายแก คนไทยที่ตองคดีในตา งแดนโดยรวมมือกั บ
กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงแรงงาน
 คุมครองสิท ธิป ระชาชนชาวไทยทั้ง ในและตางประเทศ และชาวตางประเทศใน
ประเทศไทยตามกฎหมายระหวางประเทศทางดานสิทธิมนุษยชน

4. ชองทางและวิธีการในการขอรับบริการ

 สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส(e-mail) มาถามปญหาไดที่ humanrights @ ago.go.th
 คลิก เขาไปหาขอมูลใน website : www.humanrights.ago.go.th
 เขียนจดหมายและสงไปรษณียเขามาถามและปรึกษาปญหากฎหมายตามที่อยูขางลาง
 เดินทางมาพบพนักงานอัยการที่สํานักงานดวยตนเองเพื่อขอรับคําปรึกษา
 โทรศัพทมาปรึกษาปญหาทางกฎหมายไดที่หมายเลขโทรศัพท 0-2515-4061 และ
0-2515-4792 ถาโทร ฯ จากตางประเทศกด 662 กอน
 ติดตอทางโทรสารไดที่หมายเลข 0-2515-4792

5. ที่อยูหรือสถานที่ตั้งของ สฝคป.
 สํานักงานอัย การพิ เศษฝา ยคุม ครองสิ ทธิ ป ระชาชนระหวางประเทศ (สฝคป.)
สํานักงานคุมครองสิท ธิและชวยเหลือทางกฎหมายแก ประชาชน (สคช.) ชั้น 2 สํานัก งานอัยการ
สูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
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ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
 รับรองและประกาศโดยสมัชชาสหประชาชาติ ใน วันที่ 10 ธันวาคม 2491

คําปรารภ
โดยที่การยอมรับนับถือในศักดิ์ศรีแตกําเนิดและสิทธิเทาเทียมกันและโอนมิไดของบรรดา
สมาชิ ก ทั้ งหลายแหงครอบครัวมนุษ ย เป นหลั ก มู ล เหตุแหง อิส รภาพ และความยุ ติธ รรมและ
สันติภาพในโลก
โดยไมนําพาและเหยียดหยามตอมนุษยชน ยังผลใหมีการกระทําอยางปาเถื่อน ซึ่งเปนการ
ละเมิดมโนธรรมของมนุษยชาติอยางรายแรง และไดมีการประกาศวา ปฏิญญาสูงสุดของสามัญชน
ไดแกความตองการใหมนุษยมีชีวิตอยูในโลกดวยอิสรภาพ ในการพูดและความเชื่อถือและอิสรภาพ
พนจากความหวาดกลัวและความตองการ
โดยที่เปนความจําเปนอยางยิ่งที่สิทธิมนุษยชนควรไดรับความคุมครองโดยหลักบังคับของ
กฎหมาย ถาไมประสงคจะใหคนตกอยูในบังคับใหหันเขาหาขบถขัดขืนตอทรราชยและการกดขี่
เปนวิถีทางสุดทาย
โดยที่ เป นความจํา เป น อย างยิ่ ง ที่ จะส ง เสริม วิวั ฒนาการแห ง สั ม พั น ธ ไ มตรี ระหวา ง
นานาชาติ
โดยที่ประชาชนแหงสหประชาชาติไดยืนยันไวในกฎบัตรถึงความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชน
อันเปนหลักมูล ในเกียรติศักดิ์และคุณคาของมนุษยและสิทธิในความเทาเทียมกันของบรรดาชาย
และหญิง และไดตกลงใจที่จะสงเสริมความกาวหนาทางสังคมและมาตรฐานแหงชีวิตที่ดีขึ้นดวยใน
อิสรภาพ อันกวางขวางยิ่งขึ้น
โดยที่รัฐ สมาชิกตา งปฏิญาณจะใหบรรลุถึงซึ่ง การสงเสริม การเคารพและปฏิบัติ ตามทั่ว
สากลตอสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพหลักมูล โดยรวมมือกับสหประชาชาติ
โดยที่ความเขาใจรวมกันในสิ ทธิ และอิสรภาพเหล านี้เปนสิ่งสําคั ญยิ่ง เพื่อใหปฏิญ ญานี้
สําเร็จผลเต็มบริบูรณ
ฉะนั้น บัดนี้ สมัชชาจึงประกาศวา :ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนนี้ เปนมาตรฐานรวมกันแหงความสําเร็จสําหรับบรรดา
ประชากรและประชาชาติทั้งหลาย เพื่อจุดหมายปลายทางที่วา เอกชนทุกคนและองคการสังคมทุก
องคการ โดยการรําลึกถึงปฏิญญานี้เปนเนืองนิจ จะบากบั่นพยายามดวยการสอนและศึกษา ในอันที่
สงเสริม การเคารพสิทธิและอิส รภาพเหลานี้ และดวยมาตรการอั นกาวหนาทั้งในและระหวาง
ประเทศ ในอันที่จะสงเสริมการเคารพสิทธิและอิสรภาพเหลานี้ และดวยมาตรการอันกาวหนาทั้งใน
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และระหวางประเทศ ในอันที่จะใหมี การยอมรับนับถือและปฏิบัติตามโดยสากลและอยา งเปนผล
จริงจัง ทั้งในบรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกดวยกันเอง และในบรรดาประชาชนของดินแดนที่อยู
ใตอํานาจของรัฐนั้น ๆ
ขอ 1
มนุษย ทั้ง หลายเกิดมามี อิสระและเสมอภาคกัน ในเกียรติศักดิ์และสิท ธิ ตางมีเหตุผลและ
มโนธรรม และควรปฏิบัติตอกันดวยเจตนารมณแหงภราดรภาพ
ขอ 2
(1) ทุกคนยอมมีสิทธิและอิสรภาพบรรดาที่กําหนดไวในปฏิ ญญานี้ โดยปราศจากความ
แตกตางไมวาชนิดใด ๆ ดังเชน เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทาง
อื่น เผาพันธุแหงชาติ หรือสังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะอื่น ๆ
(2) อนึ่ง จะไมมีความแตกตางใด ๆ ตามมูลฐานแหงสถานะ ทางการเมือง ทางการศาล หรือ
ทางการระหวางประเทศ ของประเทศหรือดินแดนที่บุคคลสังกัด ไมวาดินแดนนี้เปนเอกราช อยูใน
ความพิทักษ ไมไดปกครองตนเอง หรืออยูภายใตการจํากัดอธิปไตยใด ๆ ทั้งสิ้น
ขอ 3
คนทุกคนมีสิทธิในการดํารงชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงแหงตัวตน
ขอ 4
บุคคลใด ๆ จะถูกยึดเปนทาส หรือตองภาระความจํายอมไมได ความเปนทาส และการคา
ทาส เปนหามขาดทุกรูป
ขอ 5
บุคคลใด ๆ จะถูกทรมานหรือไดรับผลปฏิบั ติ หรือการลงโทษที่โหดรายผิดมนุษยธรรม
หรือต่ําชาไมได
ขอ 6
ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการยอมรับนับถือวา เปนบุคคลตามกฎหมายทุกแหงทุกหน
ขอ 7
ทุกคนเสมอกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองของกฎหมายเทาเทียมกัน
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองเทาเทียมกันจากการเลือก
ปฏิบัติใดๆอันเปนการลวงละเมิดปฏิญญา และจากการยุยงใหเลือกปฏิบัติดังกลาว
ขอ 8
ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับบําบัดอันเปนผลจริงจังจากศาลที่มีอํานาจแหงชาติตอการกระทําอัน
ละเมิดสิทธิหลักมูล ซึ่งตนไดรับตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ขอ 9
บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรือเนรเทศไปตางถิ่นโดยพลการไมได
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ขอ 10
ทุกคนมีสิทธิโดยเสมอภาคเต็มที่ในอันที่จะไดรับการพิจารณาที่เปนธรรมและเปดเผย จาก
ศาลที่อิสระและเที่ยงธรรมในการกําหนดสิทธิและหนาที่ของตนและการกระทําผิดอาชญาใด ๆ ที่
ตนถูกกลาวหา
ขอ 11
(1) ทุก คนที่ถู กกลา วหาวาทํ าผิ ดทางอาชญา มีสิ ทธิ ที่จะไดรับการสัน นิษ ฐานไวก อนวา
บริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจน ไดวามีผิดตามกฎหมายในการพิจารณาเปดเผย ซึ่งตนไดรับหลักประกั น
บรรดาที่จําเปนสําหรับการตอสูคดี
(2) จะถือบุคคลใดๆวามีความผิดทางอาญาเนื่องดวยการกระทําหรือละเวนใด ๆ อันมิไ ด
จัดเปนความผิดทางอาชญาตามกฎหมายแหงชาติหรือ กฎหมายระหวางประเทศในขณะได กระทํ า
การนั้ นขึ้นไม ได และจะลงโทษอันหนัก กวา ที่ใ ชอยูในขณะที่ ไดก ระทํา ความผิ ดทางอาชญานั้น
ไมได
ขอ 12
บุค คลใด ๆ จะถูกแทรกสอดโดยพลการในความเปนอยูสวนตัว ในครอบครัว ใน
เคหสถานหรือในการสื่อสาร หรือจะถูก ลบหลูในเกียรติยศและชื่อเสียงไมได ทุกคนมีสิทธิที่จะ
ไดรับความคุมครองของกฎหมายตอการแทรกสอด หรือการลบหลูดังกลาวนั้น
ขอ 13
(1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงการเคลื่อนไหวและสถานที่อยูภายในเขตของแตละรัฐ
(2) ทุกคนมีสิทธิที่จะออกจากประเทศใดๆไป รวมทั้งประเทศของตนเองดวย และที่จะกลับ
ยังประเทศตน
ขอ 14
(1) ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหา และที่จะไดอาศัยพํานักในประเทศอื่น เพื่อลี้ภัยจากการ
ประหัตประหาร
(2) จะอางสิทธินี้ไมได ในกรณีที่การดําเนินคดีสืบเนื่องอยางแทจริงมาจากความผิดที่ไมใช
ทางการเมือง หรือจากการกระทําอันขัดตอวัตถุประสงคและหลักการของสหประชาชาติ
ขอ 15
(1) ทุกคนมีสิทธิในการถือสัญชาติหนึ่ง
(2) บุคคลใดๆจะถูกตัดสัญชาติของตนโดยพลการ หรือถูกปฏิเสธสิทธิที่จะเปลี่ยนสัญชาติ
ไมได

31

ขอ 16
(1) ชายและหญิงที่มีอายุเต็มบริบูรณ มีสิทธิที่จะทําการสมรส และจะกอตั้ง ครอบครัว โดย
ปราศจากการจํากัดใด ๆ อันเนื่องจากเชื้อชาติ สัญชาติหรือ ศาสนา ตางมีสิทธิเทาเทียมกันในเรื่อง
การสมรส ระหวางการสมรสและการขาดจากสมรส
(2) การสมรสจะกระทํากันก็แตดวยความยินยอมโดยอิสระและเต็มที่ของผูที่เจตนาจะเปนคู
สมรส
(3) ครอบครั วเปน หนว ยธรรมชาติ และหลั กมู ลของสัง คมและมี สิท ธิที่ จะได รับ ความ
คุมครองจากสังคมและรัฐ
ขอ 17
(1) ทุกคนมีสิทธิที่จะเปนเจาของทรัพยสินโดยลําพังตนเอง เชนเดียวกับโดยรวมกับผูอื่น
(2) บุคคลใด ๆ ที่จะถูกริบทรัพยสินโดยพลการไมได
ขอ 18
ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงความคิดมโนธรรมและศาสนา สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพในการ
ที่จะประกาศ ศาสนา หรือความเชื่อของตน โดยการสอน การปฏิบัติสักการบูชาและการประกอบ
พิธีกรรม ไม วาจะโดยลําพัง ตนเองหรือประชาคมรวมกั บผู อื่น และเปนการสาธารณะหรือส วน
บุคคล
ขอ 19
ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงความเห็นและการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพในการที่
จะถือเอาความคิดโดยปราศจากความแทรกสอดและที่จะแสวงหา รับและแจกจายขาวสารและความ
คิดเห็นไมวาโดยวิธีใด ๆ และโดยไมคํานึงถึงเขตแดน
ขอ 20
(1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงการรวมประชุมและการตั้งสมาคมโดยสันติ
(2) บุคคลใด ๆ จะถูกบังคับใหสังกัดสมาคมใดสมาคมหนึ่งไมได
ขอ 21
(1) ทุกคนมีสิทธิที่จะมีสวนในรัฐบาลของประเทศตน จะเปนโดยตรงหรือโดยการผานทาง
ผูแทนซึ่งไดเลือกตั้งโดยอิสระ
(2) บุคคลมีสิทธิที่เขาถึงบริการสาธารณะในประเทศของตนโดยเสมอภาค
(3) เจตจํานงของประชาชนจะตองเปนมูลฐานแห งอํานาจของรัฐบาล เจตจํานงนี้จะตอง
แสดงออกทางการเลือกตั้งตามกําหนดเวลา และอยางแทจริง ซึ่งอาศัยการออกเสียงกันอยางทั่วไป
และเสมอภาค และการลงคะแนนลับ หรือวิธีการลงคะแนนโดยอิสระอยางอื่นทํานองเดียวกัน
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ขอ 22
ทุกคน ในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคม มีสิทธิในทางมั่นคงของสังคม และมีสิทธิในการ
บรรลุถึงซึ่งสิทธิทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทางวัฒนธรรม อันจําเปนอยางยิ่งสําหรับเกียรติศักดิ์
ของตน และการพัฒนาบุคลิกภาพของตนอยางอิส ระ ทั้งนี้ โดยความเพียรพยายามแหงชาติและ
ความรวมมือระหวางประเทศ และตามระบอบการและทรัพยากรของแตละรัฐ
ขอ 23
(1) ทุกคนมีสิทธิในการงาน ในการเลือกงานโดยอิสระในเงื่อนไขอันยุติธรรม และเป น
ประโยชนแหงการงาน และการคุมครองแหงการวางงาน
(2) ทุกคนมีสิ ทธิที่จะไดรับเงินสินจางเทาเทียมกันสําหรับงานเทา เทียมกัน โดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติใด ๆ
(3) ทุกคนที่ทํางานมีสิทธิที่จะไดรับคาจางที่ยุติธรรมและเปนประโยชน ที่จะใหประกันแก
ตนเองและครอบครัวแหงตน ซึ่ง ความเปนอยูอันคูควรแก เกียรติศักดิ์ของมนุษย และถา จําเปนก็
จะตองไดรับวิถีทางคุมครองทางสังคมอื่น ๆ เพิ่มเติมดวย
(4) ทุก คนมีสิ ทธิ ที่จ ะจั ดตั้ ง และที่ จะเข าร วมสหพัน ธก รรมกร เพื่ อความคุ มครองแหง
ประโยชนของตน
ขอ 24
ทุก คนมี สิท ธิในการพักผอ นและเวลาว าง รวมทั้ง จํากัดเวลาการทํ างานตามสมควรและ
วันหยุดงานเปนครั้งคราวโดยไดรับสินจาง
ขอ 25
(1) ทุกคนมีสิทธิ ในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสํา หรับ สุขภาพและความเปนอยู ดี
ของตนและครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และการดูแลรักษาทางการแพทยและ
บริการทางสัง คมที่จําเปนและมีสิทธิในความมั่นคงยามวางงาน เจ็บปวย พิการ เปนหมาย วัยชรา
หรือขาดอาชีพอื่น ในพฤติการณที่นอกเหนืออํานาจของตน
(2) มารดาและเด็กมีสิทธิที่จะรับการดูแลรักษาและการชวยเหลือเปนพิเศษ เด็กทั้งปวงไมวา
จะเกิดในหรือนอกสมรส จะตองไดรับการคุมครองทางสังคมเชนเดียวกัน
ขอ 26
(1) ทุก คนมีสิท ธิใ นศึ กษา การศึก ษาจะตองใหเปลา อยางนอยในชั้นประถมศึก ษาและ
การศึกษาชั้ นหลัก มูล การประถมศึก ษาจะตองเปนการบังคั บ การศึกษาทางเทคนิคและวิช าชี พ
จะตองเปนอันเปดโดยทั่วไป และการศึกษาชั้นสูงสุดขึ้นไป จะตองเปนอันเปดสําหรับทุกคน เขาได
ถึงโดยเสมอภาคตามมูลฐานแหงคุณวุฒิ
(2) การศึกษาจะไดจัดไปในทางพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษยอยางเต็มที่และยังความเคารพ
ตอสิทธิมนุษยชน และอิสรภาพหลักมูลใหมั่นคงแข็งแรง จะตอง สงเสริมความเขาใจ ขันติธ รรม
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และมิตรภาพแหงบรรดาประชาชาติ กลุมเชื้อชาติ หรือ ศาสนา และจะตองสงเสริมกิจกรรมของ
สหประชาชาติ เพื่อธํารงไวซึ่งสันติภาพ
(3) บิดามารดา มีสิทธิเบื้องแรกที่จะเลือกชนิดของการศึกษาอันจะใหแกบุตรหลานของตน
ขอ 27
(1) ทุกคนมีสิทธิที่เขารวมในชีวิตทางวัฒนธรรมของประชาชนโดยอิสระ ที่จะบันเทิงใจใน
ศิลปะและที่มีสวนในความรุดหนา และคุณประโยชนทางวิทยาศาสตร
(2) ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการคุมครองผลประโยชนทางศีลธรรมและทางวัตถุ อันเปนผล
จากการประดิษฐกรรมใด ๆ ทางวิทยาศาสตร วรรณกรรมและทางศิลปกรรม ซึ่งตนเปนผูสราง
ขอ 28
ทุกคนมีสิทธิ ในระเบียบทางสั งคมและระหวางประเทศ ซึ่งจะเปนทางให สําเร็จผลเต็มที่
ตามสิทธิและอิสรภาพดังกําหนดไวในปฏิญญานี้
ขอ 29
(1) ทุกคนมีหนาที่ตอประชาคม ดวยการพัฒนาตอบุคลิกภาพของตนโดยอิสรภาพเต็มที่ จะ
กระทําไดก็แคประชาคมเทานั้น
(2) ในการใชสิทธิแ ละอิสรภาพแห งตน ทุกคนตกอยูในบังคับของขอจํากัดเพียงเทาที่ได
กําหนดลงโดยกฎหมายเท านั้น เพื่อประโยชนที่ ไดม าซึ่ง การนับถื อ และเคารพสิท ธิและอิส รภาพ
ของผูอื่นตามสมควรและที่จะเผชิญกับความเรียกรองตองการอันเที่ยงธรรมของศีลธรรม ความสงบ
เรียบรอยของประชาชน และสวัสดิการทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย
(3) สิทธิแ ละอิสรภาพเหลานี้ จะใชขัดตอวั ตถุประสงค และหลักการของสหประชาชาติ
ไมได ไมวาในกรณีใด ๆ
ขอ 30
ไมมีบทใด ในปฏิญญานี้ที่จะอนุมานวาใหสิทธิใด ๆ แกรัฐ หมูคน หรือบุคคล ในอันที่จะ
ดําเนินกิจกรรมใด ๆ หรือปฏิบัติการใด ๆ อันมุงตอการทําลายสิทธิและอิสรภาพ ดังกําหนดไว ณ
ที่นี้
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Universal Declaration of Human Rights
Preamble
Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and
inalienable rights of all members of the human family is the foundation
of freedom, justice and peace in the world,
Whereas disregard and contempt for human rights have resulted
in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and
the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of
speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed
as the highest aspiration of the common people,
Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have
recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression,
that human rights should be protected by the rule of law,
Whereas it is essential to promote the development of friendly
relations between nations,
Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter
reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and
worth of the human person and in the equal rights of men and women
and have determined to promote social progress and better standards of
life in larger freedom,
Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in
co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect
for and observance of human rights and fundamental freedoms,
Whereas a common understanding of these rights and freedoms
is of the greatest importance for the full realization of this pledge,
Now, Therefore,
THE GENERAL ASSEMBLY
PROCLAIMS
THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS as a
common standard of achievement for all peoples and all nations, to the
end that every individual and every organ of society, keeping this
Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to
promote respect for these rights and freedoms and by progressive
measures, national and international, to secure their universal and
effective recognition and observance, both among the peoples of
Member States themselves and among the peoples of territories under
their jurisdiction.
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Article 1
All human beings are born free and equal in dignity and
rights.They are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood.

Article 2
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this
Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex,
language, religion, political or other opinion, national or social origin,
property, birth or other status.
Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the
political, jurisdictional or international status of the country or territory
to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-selfgoverning or under any other limitation of sovereignty.
Article 3
Everyone has the right to life, liberty and security of person.
Article 4
No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave
trade shall be prohibited in all their forms.
Article 5
No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment.
Article 6
Everyone has the right to recognition everywhere as a person before
the law.
Article 7
All are equal before the law and are entitled without any
discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal
protection against any discrimination in violation of this Declaration and
against any incitement to such discrimination.
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Article 8
Everyone has the right to an effective remedy by the competent
national tribunals for acts violation the fundamental rights granted him
by the constitution or by law.
Article 9
No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.
Article 10
Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by
an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights
and obligations and of any criminal charge against him.
Article 11
(1) Everyone charged with a penal offence has the right to be
presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial
at which he has had all the guarantees necessary for his defence.
(2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of
any act or omission which did not constitute a penal offence, under
national or international law, at the time when it was committed. Nor
shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at
the time the penal offence was committed.
Article 12
No one shall be subjected to arbitrary interference with his
privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his
honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the
law against such interference or attacks.
Article 13
(1) Everyone has the right to freedom of movement and residence
within the borders of each state.
(2) Everyone has the right to leave any country, including his own,
and to return to his country.
Article 14
(1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries
asylum from persecution.
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(2) This right may not be invoked in the case of prosecutions
genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the
purposes and principles of the United Nations.
Article 15
(1) Everyone has the right to a nationality.
(2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor
denied the right to change his nationality.
Article 16
(1) Men and women of full age, without any limitation due to race,
nationality or religion, have the right to marry and to found a family.
They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at
its dissolution.
(2) Marriage shall be entered in to only with the free and full
consent of the intending spouses.
(3) The family is the natural and fundamental group unit of society
and is entitled to protection by society and the State.
Article 17
(1) Everyone has the right to own property alone as well as in
association with others.
(2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.
Article 18
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and
religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and
freedom, either alone or in community with others and in public or
private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship
and observance.
Article 19
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this
right includes freedom to hold opinions without interference and to seek,
receive and impart information and ideas through any media and
regardless of frontiers.
Article 20
(1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and
association.
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(2) No one may be compelled to belong to an association.
Article 21
(1) Everyone has the right to take part in the government of his
country, directly or through freely chosen representatives.
(2) Everyone has the right of equal access to public service in his
country.
(3) The will of the people shall be the basis of the authority of
government; this will shall be expressed in periodic and genuine
elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be
held by secret vote or by equivalent free voting procedures.
Article 22
Everyone, as a member of society, has the right to social security
and is entitled to realization, through national effort and international cooperation and in accordance with the organization and resources of
each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for
his dignity and the free development of his personality.
Article 23
(1) Everyone has the right to work, to free choice of employment,
to just and favourable conditions of work and to protection against
unemployment.
(2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal
pay for equal work.
(3) Everyone who works has the right to just and favourable
remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of
human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of
social protection.
(4) Everyone has the right to form and to join trade unions for the
protection of his interests.
Article 24
Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable
limitation of working hours and periodic holidays with pay.
Article 25
(1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the
health and well-being of himself and of his family, including food,
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clothing, housing and medical care and necessary social services, and
the right to security in the event of unemployment, sickness, disability,
widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond
his control.
(2) Motherhood and childhood are entitled to special care and
assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy
the same social protection.
Article 26
(1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at
least in the elementary and fundamental stages. Elementary education
shall be compulsory. Technical and professional education shall be
made generally available and higher education shall be equally
accessible to all on the basis of merit.
(2) Education shall be directed to the full development of the
human personality and to the strengthening of respect for human rights
and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance
and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall
further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
(3) Parents have a prior right to choose the kind of education that
shall be given to their children.
Article 27
(1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of
the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement
and its benefits.
(2) Everyone has the right to the protection of the moral and
material interests resulting from any scientific, literary or artistic
production of which he is the author.
Article 28
Everyone is entitled to a social and international order in which
the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.
Article 29
(1) Everyone has duties to the community in which alone the free
and full development of his personality is possible.
(2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be
subject only to such limitations as are determined by law solely for the
purpose of securing due recognition and respect for the rights and
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freedoms of others and of meeting the just requirements of morality,
public order and the general welfare in a democratic society.
(3) These rights and freedoms may in no case be exercised
contrary to the purposes and principles of the United Nations.
Article 30
Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any
State, group or person any right to engage in any activity or to perform
any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set
forth herein.
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กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
อารัมภบท
รัฐภาคีแหงกติกานี้
พิจารณาวา ตามหลักการที่ไดประกาศไวในกฎบัตรสหประชาชาตินั้น การยอมรั บใน
ศั ก ดิ์ ศ รี แ ต กํ า เนิ ด และสิ ท ธิ ที่ เ ท า เที ย มกั น และไม อ าจเพิ ก ถอนได ข องสมาชิ ก ทั้ ง ปวงของมวล
มนุษยชาตินั้นเปนรากฐานของเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติธรรมในโลก
ยอมรับวา สิทธิเหลานี้มาจากศักดิ์ศรีแตกําเนิดของมนุษย
ยอมรับวา ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน อุดมการณที่วาเสรีชนอุปโภคเสรีภาพ
ทางพลเมืองและเสรีภาพทางการเมือง และโดยปราศจากความกลัวและความตองการนั้นสามารถ
สัมฤทธิ์ผลหากมีการสรางสภาวะซึ่งทุกคนจะอุปโภคสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมทั้ง
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
พิจารณาถึง พันธกรณีแหงรัฐบาลภายใตกฎบัตรสหประชาชาติที่จะสงเสริมการเคารพ
และการยอมรับโดยสากลตอสิทธิและเสรีภาพมนุษยชน
ตระหนักวา ปจเจกบุคคลซึ่งมีหนาที่ตอปจเจกบุคคลอื่นและตอประชาคมของตนมีความ
รับผิดชอบที่จะเพียรพยายามในการสงเสริมและการยอมรับสิทธิที่รับรองไวในกติกานี้
ตกลงกันในขอตอไปนี้

ภาค 1
ขอ 1
1. ประชาชนทั้งปวงมีสิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเอง โดยอาศัยสิทธินั้น ประชาชนจะ
กําหนดสถานะทางการเมือ งของตนอยางเสรี รวมทั้ง ดํา เนินการอยา งเสรีใ นการพัฒนาเศรษฐกิ จ
สังคม และวัฒนธรรมของตน
2. เพื่อจุดมุงหมายของตน ประชาชนทั้งปวงอาจจัดการโภคทรัพยและทรัพยากรธรรมชาติ
ของตนไดอยางเสรี โดยไมกระทบตอพันธกรณีใด ๆ อันเกิดจากความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศซึ่ง ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลั กการแหงผลประโยชนซึ่ง กันและกัน และกฎหมายระหวา ง
ประเทศ ประชาชนจะไมถูกลิดรอนจากวิถีทางแหงการยังชีพของตนไมวาในกรณีใด ๆ
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3. รัฐภาคีแหงกติกานี้ รวมทั้ งผู รับผิดชอบในการบริห ารดิน แดนที่ไมไดปกครองตนเอง
และดิ นแดนในภาวะทรัสตี จะสงเสริมสิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเองใหบรรลุผลเปนจริง
และตองเคารพสิทธินั้นตามบทบัญญัติแหงกฎบัตรสหประชาชาติ

ภาค 2
ขอ 2
1. รัฐภาคีแตล ะรัฐแหง กติกานี้รับที่ จะเคารพและประกั นแกป จเจกบุค คลทั้ งปวงภายใน
ดินแดนของตนและภายใตเขตอํานาจของตนในสิทธิทั้ง หลายที่รับ รองไวในกติกานี้โดยปราศจาก
การแบงแยกใด ๆ อาทิ เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็น
อื่นใด เผาพันธุแหงชาติหรือสังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะอื่น ๆ
2. ในกรณีที่ยังไมมีมาตรการทางนิติบัญญัติหรือมาตรการอื่นใด รัฐภาคีแตล ะรัฐแหงกติกา
นี้รับที่จะดําเนินการตามขั้นตอนที่จําเปน ตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของตนและบทบัญญัติ
แหงกติกานี้เพื่อใหมีมาตรการทางนิติบัญญัติหรือมาตรการอื่นใดที่อาจจําเปน เพื่อใหสิทธิทั้งหลาย
ที่รับรองไวในกติกานี้เปนผล
3. รัฐภาคีแตละรัฐแหงกติกานี้รับที่จะ
(ก) ประกันวา บุคคลใดที่ สิทธิหรือเสรีภาพของตนซึ่งรับรองไวในกติกานี้ถูก ละเมิด
ตอ งไดรับ การเยียวยาอยา งเป นผลจริ งจัง โดยไมต องคํานึ งวา การละเมิ ดนั้น จะ
กระทําโดยบุคคลผูปฏิบัติการตามหนาที่
(ข) ประกั นวา บุ คคลใดที่เรียกรอ งการเยี ยวยาดังกล าวยอมมีสิ ทธิ ที่ จะไดรับการ
พิจ ารณาจากฝา ยตุ ลาการ ฝา ยบริห าร หรื อฝ ายนิ ติบัญ ญัติ ที่มี อํา นาจ หรื อจาก
หนวยงานอื่นที่มีอํานาจตามที่กําหนดไว โดยระบบกฎหมายของรัฐ และจะพัฒนา
หนทางการเยียวยาดวยกระบวนการยุติธรรมทางศาล
(ค) ประกันวา เจาหนาที่ผูมีอํานาจตองบังคับการใหการเยียวยานั้นเปนผล
ขอ 3
รัฐ ภาคีแหงกติก านี้รับ ที่จะประกันสิทธิ อัน เทาเที ยมกันของบุรุษ และสตรี ในการที่ จะ
อุปโภคสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองทั้งปวงดังที่ไดระบุไวในกติกานี้
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ขอ 4
1. ในภาวะฉุกเฉินสาธารณะซึ่งคุกคามความอยูรอดของชาติ และไดมีการประกาศภาวะนั้น
อยางเปนทางการแลว รัฐภาคีแหง กติกานี้อาจใชมาตรการที่เ ปนการเลี่ ยงพันธกรณีข องตนภายใต
กติกานี้ไดเพียงเทาที่จําเปนตามความฉุก เฉิน ของสถานการณ ทั้ง นี้ มาตรการเชนวานั้นจะตองไม
ขัดแยงตอพันธกรณีอื่น ๆ ของตน ภายใตกฎหมายระหวางประเทศ และไมเปนการเลือกปฏิบัติเพียง
เหตุแหงเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรือเผาพันธุทางสังคม
2. การเลี่ยงพันธกรณีตามขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ( วรรค 1 และ 2 ) ขอ 11 ขอ 15 ขอ 16 และขอ 18
ไมอาจทําไดภายใตบทบัญญัติของขอนี้
3. รัฐ ภาคีใ ดแหงกติกานี้ที่ใช สิท ธิเ ลี่ย งดังกล าวตองแจงรัฐภาคี อื่น แหงกติก านี้โดยทั นที
เพื่อใหท ราบถึงบทบั ญญั ติซึ่ งตนไดเลี่ ย งและเหตุผลแหงการเลี่ย งดัง กล า ว โดยใหเลขาธิ ก าร
สหประชาชาติเปนสื่อกลาง ใหมีการแจงโดยผานสื่อเดิม ในวันที่รัฐนั้นยุติการเลี่ยงดังกลาว
ขอ 5
1. ไมมีความใดในกติกานี้ที่อาจนําไปตีความไปในทางที่จะใหรัฐใด กลุมหรือบุคคลใดได
สิทธิที่ จะเขาไปเกี่ย วของกับ กิจกรรม หรือกระทํา การใดอันมีจุดมุง หมายในการทําลายสิท ธิแ ละ
เสรีภาพประการใดที่รับรองไวในกติกานี้ หรือเปนการจํากั ดสิทธิ นั้นยิ่ง ไปกว าที่ ไดบัญญัติไว ใน
กติกานี้
2. จะตองไมมีการจํากัดหรือเลี่ยงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ไดรับการรับรอง หรือที่มีอยู
ในรัฐภาคีใดในกติกานี้ซึ่งเปนไปตามกฎหมาย อนุสัญญา กฎระเบียบ หรือจารีตประเพณี โดยอางวา
กติกานี้ไมรับรองสิทธิเชนวานั้น หรือรับรองสิทธินั้นในระดับที่ดอยกวา

ภาค 3
ขอ 6
1. มนุษยทุกคนมีสิทธิที่จ ะมีชีวิตมาแตกําเนิด สิทธินี้ตองไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย
บุคคลจะตองไมถูกทําใหเสียชีวิตโดยอําเภอใจ
2. ในประเทศที่ยั งมิไดยกเลิกโทษประหารชีวิ ต การลงโทษประหารชีวิตอาจกระทํา ได
เฉพาะคดีอุกฉกรรจที่สุดตามกฎหมายที่ใชบังคับในขณะกระทําความผิด และไมขัดตอ บทบัญญัติ
แหงกติกานี้ และอนุสัญญาวาดวยการปองกันและการลงโทษอาชญากรรมลางเผาพันธุ การลงโทษ
เชนวานี้จะกระทําไดก็แตโดยคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลที่มีอํานาจ
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3. ในกรณีที่การทําใหเสียชีวิตมีลักษณะเปนอาชญากรรมลางเผาพันธุ ยอมเปนที่เขาใจว า
ขอ นี้มิ ได ให อํา นาจรั ฐภาคี ใดแห งกติก านี้ ในอัน ที่จ ะเลี่ย งจากพัน ธกรณี ใดที่มี ตามบทบั ญญั ติแ หง
อนุสัญญาวาดวยการปองกันและการลงโทษอาชญากรรมลางเผาพันธุ
4. บุคคลใดตองคําพิพากษาประหารชีวิต ยอมมีสิทธิขออภัยโทษหรือลดหยอนผอนโทษ
ตามคําพิพากษา การนิรโทษกรรม การอภั ยโทษ หรือ การลดหยอนผอนโทษตามคําพิ พากษา
ประหารชีวิตอาจใหไดในทุกกรณี
5. บุ คคลอายุ ต่ํา กวา 18 ป กระทํา ความผิ ดจะถู กพิ พากษาประหารชี วิตมิไ ด และจะ
ดําเนินการประหารชีวิตสตรีขณะมีครรภมิได
6. รัฐภาคีใดแหงกตินี้จะยกข อนี้ขึ้นอางเพื่อประวิง หรือขัดขวางการยกเลิกโทษประหาร
ชีวิตมิได
ขอ 7
บุคคลจะถูกทรมาน หรือไดรับการปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดรายไรมนุษยธรรมหรือต่ํา
ชามิได โดยเฉพาะอยางยิ่ ง บุคคลจะถูกใชในการทดลองทางการแพทย หรือทางวิทยาศาสตรโดย
ปราศจากความยินยอมอยางเสรีของบุคคลนั้นมิได
ขอ 8
1. บุคคลจะถูก เอาตัวลงเปนทาสมิไ ด การเอาคนลงเปนทาสและการคา ทาสทุ กรูปแบบ
จะตองถูกหาม
2. บุคคลจะถูกบังคับใหตกอยูในภาวะเยี่ยงทาสมิได
3. (ก) บุคคลจะถูกเกณฑแรงงานหรือบังคับใชแรงงานมิได
(ข) ในประเทศที่การลงโทษจําคุกควบกับการทํางานหนักเปนโทษทางอาญาอยางหนึ่ง
ความในวรรค 3 (ก) มิไดหามการทํางานหนักตามคําพิพากษาที่ใหลงโทษเชนวา
นั้นของศาลที่มีอํานาจ
(ค) เพื่อวัตถุประสงคของวรรคนี้ คําวา “แรงงานที่ถูกเกณฑหรือถูกบัง คับ” ไมห มาย
รวมถึง
(1) งานหรือบริการใด ซึ่ งมิ ได อางถึ งในอนุวรรค (ข) ซึ่ง โดยปกติ บุค คลผูถู ก
ควบคุมโดยผลของ คําสั่ งที่ชอบดวยกฎหมายของศาล หรือบุค คลผูอยู
ระหวางการปลอ ยตัวจากการควบคุมโดยมี เงื่อนไขตองกระทํา ตามคํ าสั่ งที่
ชอบดวยกฎหมาย
(2) การปฏิ บั ติ งานใดในลั ก ษณะทางทหาร และการรั บ ใช ช าติ ที่ ก ฎหมาย
กํา หนดใหผูคั ดค านการเป นทหารเพราะขัด กับ มโนธรรมตอ งปฏิ บัติ ใน
ประเทศที่ยอมรับการคัดคานเชนวานั้น
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(3) การเกณฑใ หปฏิบั ติงานใดในกรณีฉุกเฉินหรื อกรณีภั ยพิบัติที่คุกคามความ
อยูรอดหรือความผาสุกของชุมชน
(4) งานหรือบริการใดอันเปนสวนหนึ่งของหนาที่ปกติของพลเมือง
ขอ 9
1. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของรางกาย บุคคลจะถูกจับกุ มหรือ
ควบคุมโดยอําเภอใจมิได บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได ยกเวนโดยเหตุแ ละโดยเปนไป
ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในกฎหมาย
2. ในขณะจับกุม บุคคลใดที่ถูกจับกุมจะตองไดรับแจงถึงเหตุผลในการจับกุม และจะตอง
ไดรับแจงถึงขอหาที่ถูกจับกุมโดยพลัน
3. บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในขอหาทางอาญา จะตองถูกนําตัว โดยพลันไปยั ง
ศาลหรือเจาหนาที่อื่นที่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะใชอํานาจทางตุลาการ และจะตองมีสิทธิไดรับการ
พิจารณาคดี ภายในเวลาอันสมควร หรื อไดรับการปลอยตัว ไป มิให ถือ เปน หลั กทั่ว ไปว าจะตอ ง
ควบคุมบุคคลที่รอการพิจารณาคดี แตในการปลอยตัวอาจกําหนดใหมี การประกันว าจะมาปรากฏ
ตัวในการพิจารณาคดี ในขั้นตอนอื่นของกระบวนพิจารณา และจะมาปรากฏตัวเพื่อการบังคับตาม
คําพิพากษา เมื่อถึงวาระนั้น
4. บุคคลใดที่ถูกลิด รอนเสรีภ าพโดยการจั บกุมหรือ การควบคุม มีสิท ธินําคดีขึ้ นสูศาล
เพื่อใหตัดสินโดยไมชักชาถึงความชอบดวยกฎหมายของการควบคุมผูนั้น และหากการควบคุมไม
ชอบดวยกฎหมายก็ใหศาลมีคําสั่งปลอยตัวไป
5. บุค คลใดที่ถู กจับกุม หรือถูก ควบคุม โดยไม ชอบดวยกฎหมายมีสิ ทธิ ไดรับค าสิน ไหม
ทดแทน
ขอ 10
1. บุคคลทั้ง ปวงที่ ถูก ลิด รอนเสรีภาพตองได รับการปฏิบั ติดวยความมีม นุษยธรรม และ
ความเคารพในศักดิ์ศรีแตกําเนิดแหงความเปนมนุษย
2. (ก) ยกเวนในสภาพการณพิเศษ ผูตองหาตองไดรับการจําแนกออกจากผูตองโทษ และ
ตองไดรับการปฏิบัติที่แตกตางออกไปใหเหมาะสมกับสถานะที่ไมใชผูตองโทษ
(ข) ตองแยกผูตองหาที่เปนเด็กและเยาวชนออกจากผูตองหาที่เปนผูใหญ และใหนําตัว
ขึ้นพิจารณาพิพากษาคดีใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
3. ระบบราชทัณฑตองประกอบดวยการปฏิบัติตอนักโทษ โดยมีจุดมุงหมายสําคัญที่จะให
นักโทษกลับตัวและฟนฟูทางสังคม ผูกระทําผิดที่เปนเด็กและเยาวชนตองไดรับการจําแนกออกจาก
ผูกระทําผิดที่เปนผูใหญ และตองไดรับการปฏิบัติใหเหมาะสมกับวัยและสถานะทางกฎหมาย
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ขอ 11
บุคคลจะถูกจําคุกเพียงเพราะเหตุวาไมสามารถปฏิบัติการชําระหนี้ตามสัญญามิได
ขอ 12
1. บุคคลทุกคนที่อยูในดินแดนของรัฐใดโดยชอบดวยกฎหมาย ยอมมีสิทธิในเสรีภาพใน
การโยกยาย และเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูภายในดินแดนของรัฐนั้น
2. บุคคลทุกคนยอมมีเสรีที่จะออกจากประเทศใด ๆ รวมทั้งประเทศของตนได
3. สิทธิดังกลาวขางตนไมอยูภายใตขอจํากัดใด ๆ เวนแตเปนขอจํากัดตามกฎหมาย และที่
จํา เปนเพื่ อรั กษาความมั่ นคงของชาติ ความสงบเรี ยบรอย การสาธารณสุข หรือ ศีล ธรรมของ
ประชาชนหรือเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น และขอจํากัดนั้นสอดคลองกับสิทธิอื่น ๆ ที่
รับรองไวในกติกานี้
4. บุคคลจะถูกลิดรอนสิทธิในการเดินทางเขาประเทศของตนโดยอําเภอใจมิได
ขอ 13
คนตางดาวผูอยูในดินแดนของรัฐภาคีแหงกติกานี้โดยชอบดวยกฎหมายอาจถูกไลออกจาก
รัฐ นั้นไดโดยคําวินิจฉัยอันได มาตามกฎหมายเท านั้น และผูนั้นย อมไดรับอนุญาตใหชี้แจงแสดง
เหตุผลคัดคานการขับไลออกจากรัฐนั้น และขอใหมีการทบทวนเรื่องของตนโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
หรือบุคคล หรือคณะบุคคล ที่แตงตั้งขึ้นเฉพาะการนี้โดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจโดยไดรับอนุญาตใหมี
ผูแทนเพื่อวัตถุประสงคขางตนไดเวนแตในกรณีที่มีเหตุผลจําเปนอยางอื่นดานความมั่นคงแหงชาติ
ขอ 14
1. บุคคลทั้งปวงยอมเสมอกันในการพิจารณาของศาลและคณะตุลาการ ในการพิจารณา
คดีอาญาซึ่งตนตองหาวากระทําผิด หรือการพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของตน บุคคลทุก
คนยอ มมีสิ ทธิไ ดรับ การพิจ ารณาอย างเปด เผยและเปน ธรรม โดยคณะตุ ลาการซึ่งจั ดตั้ง ขึ้นตาม
กฎหมาย มี อํานาจ มีความเปนอิสระ และเปนกลาง สื่อมวลชนและสาธารณชนอาจถูกหามเขาฟง
การพิจารณาคดีทั้งหมดหรือบางสวนก็ดวยเหตุผลทางศีลธรรม ความสงบเรียบรอยของประชาชน
หรือความมั่ นคงของชาติในสั งคมประชาธิ ปไตยหรือเพื่อความจํา เปนเกี่ย วกั บส วนได เสี ยในเรื่อ ง
ชีวิตสวนตัวของคูกรณี หรือในสภาพการณพิเศษซึ่งศาลเห็นวาจําเปนอยางยิ่ง เมื่อการพิจารณาโดย
เปดเผยนั้นอาจเปนการเสื่อมเสียตอประโยชนแหงความยุติธรรม แตคําพิพากษาในคดีอาญา หรือคํา
พิพ ากษาหรือคํา วินิจฉัย ขอพิพ าทในคดีอื่ นตองเปดเผย เว นแตจําเปนเพื่อประโยชนของเด็ก และ
เยาวชน หรือเปนกระบวนพิจารณาเกี่ยวดวยขอพิพาทของคูสมรสในเรื่องการเปนผูปกครองเด็ก
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2. บุคคลทุ กคนซึ่ง ตอ งหาว ากระทําผิ ดอาญา ตอ งมีสิ ทธิ ได รับ การสัน นิษ ฐานว าเปน ผู
บริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนตามกฎหมายไดวามีความผิด
3. ในการพิจารณาคดี อาญา บุคคลทุก คนซึ่ง ตองหาวา กระทํ าผิด ยอ มมี สิท ธิที่จ ะไดรั บ
หลักประกันขั้นต่ําดังตอไปนี้โดยเสมอภาค
(ก) สิทธิที่จะไดรับแจงโดยพลัน ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพและเหตุแหงความผิดที่
ถูกกลาวหา ในภาษาซึ่งบุคคลนั้นเขาใจได
(ข) สิทธิที่จะมีเวลา และไดรับความสะดวกเพียงพอแกการเตรียมการเพื่อตอสูคดี และ
ติดตอกับทนายความที่ตนเลือกได
(ค) สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาโดยไมชักชาเกินความจําเปน
(ง) สิท ธิที่จะไดรับ การพิจ ารณาตอ หน าบุคคลนั้น และสิท ธิที่จะตอ สูคดี ดวยตนเอง
หรือโดยผาน ผูชวยเหลือทางกฎหมายที่ตนเลือก สิทธิที่บุคคลไดรับแจงใหทราบ
ถึงสิท ธิ ในการมีผูช วยเหลื อทางกฎหมาย หากบุค คลนั้นไม มีผู ช วยเหลื อทาง
กฎหมาย ในกรณีใด ๆ เพื่อประโยชนแหง ความยุติ ธรรมบุค คลนั้นมีสิ ทธิ ที่จะมี
ผูชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งมีก ารแตงตั้ งใหโดยปราศจากคาตอบแทน ในกรณีที่
บุคคลนั้นไมสามารถรับภาระในการจายคาตอบแทน
(จ) สิทธิที่จะซักถามพยานซึ่งเปนปรป กษตอ ตน และขอใหเรีย กพยานฝา ยตนมา
ซักถามภายใตเงื่อนไขเดียวกับพยานซึ่งเปนปรปกษตอตน
(ฉ) สิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือจากลามโดยไมคิดมูลคา หากไมสามารถเขาใจหรือ
พูดภาษาที่ใชในศาลได
(ช) สิทธิที่จะไมถูกบังคับใหเบิกความเปนปรปกษตอตนเอง หรือใหรับสารภาพผิด
4. ในกรณีของบุคคลที่เปนเด็กหรือเยาวชน วิธีพิจารณาความให เปนไปโดยคํานึงถึงอายุ
และความปรารถนาที่จะสงเสริมการแกไขฟนฟูความประพฤติของบุคคลนั้น
5. บุคคลทุกคนที่ตองคําพิพากษาลงโทษในความผิดอาญา ยอมมีสิทธิที่จะใหคณะตุลาการ
ระดับเหนือขึ้นไปพิจารณาทบทวนการลงโทษและคําพิพากษาโดยเปนไปตามกฎหมาย
6. เมื่อบุคคลใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษในความผิดอาญา และภายหลังจากนั้นมี
การกลับคําพิพากษาที่ใหลงโทษบุคคลนั้น หรือ บุคคลนั้นไดรับอภัย โทษ โดยเหตุที่มีขอเท็ จจริ ง
ใหมหรือมีข อเท็จจริงที่ ไดคนพบใหมอันแสดงใหเห็นวา ได มีก ารดํ าเนินกระบวนการยุติธ รรมที่ มิ
ชอบ บุคคลที่ไดรับความทุกขอันเนื่องมาจากการลงโทษตามผลของคําพิพากษาลงโทษเชนวา ตอง
ไดรับการชดเชยตามกฎหมายเวนแตจะพิสูจนไ ดวา การไมเปดเผยขอเท็จจริง ที่ยัง ไมรูใหทันเวลา
เปนผลจากบุคคลนั้นทั้งหมด หรือบางสวน
7. บุค คลยอมไมถู กพิ จารณา หรือลงโทษซ้ําในความผิ ดซึ่ งบุ คคลนั้ นตองคํา พิพ ากษาถึง
ที่สุดใหลงโทษ หรือใหปลอยตัวแลวตามกฎหมายและวิธีพิจารณาความอาญาของแตละประเทศ
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ขอ 15
1. บุคคลยอมไมตองรับผิดทางอาญา เพราะกระทําหรืองดเวน กระทําการใดซึ่งในขณะที่
กระทําไมเปนความผิดอาญาตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหวางประเทศ และจะลงโทษให
หนักกวาโทษที่มีอยูในขณะที่ไดกระทําความผิดอาญาไมได หากภายหลังการกระทําความผิดนั้นได
มีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดโทษเบาลง ผูกระทําผิดยอมไดรับประโยชนจากบทบัญญัตินั้น
2. ความในขอนี้ยอมไมกระทบตอการพิจารณาคดี และการลงโทษบุคคลซึ่งไดกระทําการ
หรื อ งดเว น กระทํ า การใดอั น เป น ความผิ ด อาญาตามหลั ก กฎหมายทั่ ว ไปอั น เป น ที่ รั บ รองโดย
ประชาคมนานาชาติในขณะที่มีการกระทํานั้น
ขอ 16
บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลตามกฎหมายในทุกแหงหน
ขอ 17
1. บุคคลจะถูกแทรกแซงความเปนสวนตัว ครอบครัว เคหสถาน หรือการติดตอสื่อสารโดย
พลการหรือ ไมช อบดวยกฎหมายมิไ ด และจะถูก ลบหลู เกี ยรติแ ละชื่ อเสีย งโดยไม ชอบดวย
กฎหมายมิได
2. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายมิใหถูกแทรกแซงหรือลบหลู
เชนวานั้น
ขอ 18
1. บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิในเสรีภ าพทางความคิด มโนธรรมและศาสนา สิทธินี้ยอม
รวมถึงเสรีภาพในการมีหรือนับถือศาสนา หรือมีความเชื่อตามคตินิยมของตน และเสรีภาพในการ
แสดงออกทางศาสนา หรือความเชื่อของตนโดยการสักการบูชา การปฏิบัติ การประกอบพิธีก รรม
และการสอน ไมวาจะโดยลําพังตัวเอง หรือในชุมชนรวมกับผู อื่น และไมว าตอสาธารณชน หรือ
เปนการสวนตัว
2. บุคคลจะถูกบีบบังคับใหเสื่อมเสียเสรีภาพในการมีหรือนับถือศาสนาหรือความเชื่อตาม
คตินิยมของตนมิได
3. เสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา หรือความเชื่อของบุคคลอาจอยูภายใตบังคับแหง
ขอจํา กัดเฉพาะที่ บัญ ญัติโดยกฎหมาย และตามความจําเป นเพื่อรัก ษาความปลอดภัย ความสงบ
เรียบรอย สุขอนามัย หรือศีลธรรมของประชาชน หรือเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพขั้นมูลฐานของ
บุคคลอื่นเทานั้น
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4. รัฐภาคีแหงกติกานี้รับที่จะเคารพเสรีภาพของบิดามารดา หรือผูปกครองตามกฎหมายใน
การใหการศึกษาทางศาสนาและศีลธรรมแกเด็กตามความเชื่อของตน
ขอ 19
1. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง
2. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแหงการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา รับ
และเผยแพรขอมูลขาวสารและความคิดทุกประเภท โดยไมคํานึงถึงพรมแดน ทั้งนี้ ไมวาดวยวาจา
เปนลายลักษณอักษรหรือการตีพิมพ ในรูปของศิลปะ หรือโดยอาศัยสื่อประการอื่นตามที่ตนเลือก
3. การใชสิ ทธิ ตามที่ บัญญัติในวรรค 2 ของข อนี้ ตองมีห นาที่แ ละความรับผิดชอบพิ เศษ
ควบคูไปดวย การใชสิทธิดังกลาวอาจมีขอจํากัดในบางเรื่อง แตทั้งนี้ขอจํากัดนั้นตองบัญญัติไวใน
กฎหมายและจําเปนตอ
(ก) การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น
(ข) การรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบรอย หรือการสาธารณสุข หรือ
ศีลธรรมของประชาชน
ขอ 20
1. การโฆษณาชวนเชื่อใด ๆ เพื่อการสงคราม เปนสิ่งตองหามตามกฎหมาย
2. การสนับสนุนใหเกิดความเกลียดชังในชาติ เผาพันธุ หรือศาสนา ซึ่งยั่วยุใหเกิดการเลือก
ปฏิบัติ การเปนปฏิปกษ หรือการใชความรุนแรง เปนสิ่งตองหามตามกฎหมาย
ขอ 21
สิท ธิใ นการชุ มนุมโดยสงบยอมไดรับการรับรอง การจํ ากั ดการใช สิท ธินี้ จะกระทํา มิไ ด
นอกจากจะกํา หนดโดยกฎหมายและเพีย งเทาที่จํ าเปนสํา หรับสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชน
แหงความมั่นคงของชาติ หรือความปลอดภัย ความสงบเรียบรอย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของ
ประชาชนหรือการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
ขอ 22
1. บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิในเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม รวมทั้งสิทธิที่จะกอตั้งและ
เขารวมสหภาพแรงงานเพื่อปกปองประโยชนของตน
2. การจํากัดการใชสิทธินี้จะกระทํา มิได นอกจากจะกํา หนดโดยกฎหมายและเพียงเทาที่
จําเป นสํ าหรับสัง คมประชาธิป ไตย เพื่อประโยชนแหงความมั่ นคงของชาติ หรือความปลอดภัย
ความสงบเรียบรอย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน หรือการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
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ของบุคคลอื่น ความในขอนี้ไมหามการวางขอจํากัดอันชอบดวยกฎหมายในการใชสิทธินี้ของทหาร
และตํารวจ
3. ความในขอนี้ไมใหอํานาจรัฐภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม
และวาดวยการคุมครองสิทธิในการจัดตั้ง ค.ศ. 1948 ขององคก ารแรงงานระหวางประเทศในอัน ที่
จะมีมาตรการทางนิติบัญญัติ หรือบังคับใชกฎหมายในลักษณะที่จะกระทบตอหลักประกันตาง ๆ ที่
บัญญัติไวในอนุสัญญาดังกลาว
ขอ 23
1. ครอบครัวเปนหนว ยรวมของสังคมซึ่งเปนพื้นฐานและเป นธรรมชาติ และยอมมีสิทธิ
ไดรับความคุมครองจากสังคมและรัฐ
2. สิทธิของชายและหญิงในวัยที่อาจสมรสไดในการที่จะสมรสและมีครอบครัวยอมไดรับ
การรับรอง
3. การสมรสจะกระทํา โดยปราศจากความยินยอมอยา งเต็ มใจของผู ที่เจตนาจะสมรสกัน
มิได
4. รัฐภาคีแหงกติกานี้จะดําเนิน การที่เ หมาะสมเพื่อประกันความเสมอภาคแหงสิท ธิแ ละ
ความรับผิดชอบของคูสมรสในการที่จะสมรส ระหวางการสมรสและเมื่ อการสมรสสิ้นสุดลง ใน
กรณีการสิ้นสุดของการสมรส จะตองมีบทบัญญัติเพื่อการคุมครองที่จําเปนแกบุตร
ขอ 24
1. เด็กทุกคนยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองโดยมาตรการตาง ๆ ที่จําเปนตามสถานะของ
ผูเยาว จากครอบครัวของตน สังคมและรัฐ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ ผิว
เพศ ภาษา ศาสนา เผาพันธุแหงชาติหรือสังคม ทรัพยสิน หรือกําเนิด
2. เด็กทุกคนตองไดรับการจดทะเบียนทันทีภายหลังการเกิด และตองมีชื่อ
3. เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดมาซึ่งสัญชาติ
ขอ 25
พลเมืองทุกคนยอมมีสิทธิและโอกาส โดยปราศจากความแตกตางดังกลาวไวในขอ 2 และ
โดยปราศจากขอจํากัดอันไมสมควร
(ก) ในการที่จะเขาไปมีสวนร วมในการบริหารรัฐกิจโดยตรง หรือ ผานทางผูแทนซึ่ง
ไดรับเลือกมาอยางเสรี
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(ข) ในการที่จะออกเสียงหรือไดรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งอันแทจริงตามวาระซึ่งมีการ
ออกเสียงโดยทั่วไปและเสมอภาค และโดยการลงคะแนนลับเพื่อประกันการแสดง
เจตนาโดยเสรีของผูเลือก
(ค) ในการที่จะเขาถึงการบริการสาธารณะในประเทศของตน ตามหลักเกณฑทั่วไปแหง
ความเสมอภาค
ขอ 26
บุคคลทั้งปวงยอมเสมอกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จ ะได รับความคุ มครองเท าเทียมกัน
ตามกฎหมาย โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ในกรณีนี้ กฎหมายจะตองหามการเลือกปฏิบัติใด
ๆ และตองประกันการคุมครองบุคคลทุก คนอยางเสมอภาคและเปนผลจริงจังจากการเลือกปฏิบั ติ
ดวยเหตุผลใด เชน เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด
เผาพันธุแหงชาติหรือสังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะอื่น ๆ
ขอ 27
ในรัฐทั้งหลายซึ่งมีชนกลุมนอยทางเผาพันธุ ศาสนา หรือภาษาอยู บุคคลผูเปนชนกลุมนอย
ดังกลาวจะไมถูกปฏิเสธสิทธิในอันที่จะมีวัฒนธรรมของตนเอง หรือนับถือและประกอบพิธีก รรม
ทางศาสนาของตนเอง หรือใชภาษาของตนเอง ภายในชุมชนรวมกับสมาชิกอื่น ๆ ของชนกลุมนอย
ดวยกัน

ภาค 4
ขอ 28
1. ใหจัดตั้งคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนขึ้นคณะหนึ่ง (ซึ่ง ตอ ไปในกติกานี้เรีย กวา
คณะกรรมการ) คณะกรรมการนี้ประกอบดวยกรรมการสิบแปดคน และปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนด
ไวตอไปนี้
2. คณะกรรมการจะประกอบดวยคนชาติของรัฐภาคีแหงกติกานี้ซึ่งเปนผูมีศีลธรรมสูง และ
มีความสามารถเปนที่ยอมรับในดานสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงประโยชนของการมีก รรมการ
บางคนผูมีประสบการณทางกฎหมายรวมอยูดวย
3. กรรมการของคณะกรรมการนี้จะไดรับเลือกตั้ง และปฏิบัติหนาที่ในฐานะเฉพาะตัว
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ขอ 29
1. กรรมการของคณะกรรมการนี้จะไดรับเลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนลับจากรายนามบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติดังที่ระบุไวในขอ 28 และไดรับการเสนอนามเพื่อการนี้โดยรัฐภาคีแหงกติกานี้
2. รัฐภาคีแหงกติกานี้แตละรัฐอาจเสนอนามบุคคลไดไมเกินสองคน บุคคลเหลานี้จะตอง
เปนคนชาติของรัฐที่เสนอนาม
3. บุคคลมีสิทธิไดรับการเสนอนามซ้ําอีกได

ขอ 30
1. การเลือกตั้ง ครั้งแรกจะมีขึ้ นไม ชา กว าหกเดื อน นับ แตวันถั ดจากวันที่ กติ กานี้มีผ ลใช
บังคับ
2. นอกเหนือจากการเลือกตั้งเพื่อแทนตําแหนงวางตามขอ 34 เลขาธิการสหประชาชาติตอง
สงคําเชิ ญเป นลายลั ก ษณอัก ษรไปยั งรัฐ ภาคี แหง กติก านี้อย า งนอยที่ สุ ดสี่ เดือนก อนวันเลื อกตั้ง
คณะกรรมการแตละครั้ง เพื่อใหรัฐภาคีเสนอรายนามกรรมการภายในสามเดือน
3. เลขาธิ ก ารสหประชาชาติ ตอ งจั ดทํ า รายนามบุ ค คลทุ ก คนซึ่ ง ไดรั บ การเสนอนาม
ตามลําดับอักษร พรอมทั้งระบุรัฐภาคีที่เสนอนามเหลานั้น และตองเสนอรายนามดังกลาวไปยังรัฐ
ภาคีแหงกติกานี้ไมชากวาหนึ่งเดือนกอนวันเลือกตั้งแตละครั้ง
4. การเลือกตั้งกรรมการของคณะกรรมการนี้จะกระทําในการประชุมรัฐภาคีแหงกติกานี้ซึ่ง
เรียกประชุมโดยเลขาธิการสหประชาชาติ และกระทํา ณ สํานักงานใหญส หประชาชาติ โดยในการ
ประชุมดังกลาวซึ่งประกอบดวยรัฐภาคี แหงกติกานี้จํานวนสองในสามเปนองคประชุม บุคคลซึ่ง
ไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการจะตองเปนผูไดรับการเสนอนามซึ่งไดรับคะแนนเสียงจํานวนสูง
ที่สุดและเป นเสียงขางมากโดยเด็ดขาดของคะแนนเสียงจากผูแทนรัฐภาคีที่เขาประชุมและใชสิทธิ
ออกเสียง
ขอ 31
1. คณะกรรมการจะมีคนชาติจากรัฐเดียวกันเกินกวาหนึ่งคนไมได
2. ในการเลือกตั้งคณะกรรมการ ใหคํานึงถึงการกระจายสัดสวนจํานวนกรรมการตามเขต
ภูมิศาสตรอยางทัดเทียมกันของสมาชิกภาพและการเปนตัวแทนของรูปแบบที่แตกตางกันของอารย
ธรรมและระบบกฎหมายหลัก
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ขอ 32
1. กรรมการของคณะกรรมการนี้จะไดรับเลือกตั้งใหอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และมีสิทธิ
ไดรับเลือกตั้งใหมได หากไดรับการเสนอนามซ้ํา อีก อยางไรก็ตาม วาระของกรรมการเกาคนซึ่ง
ไดรับเลือกในการเลือกตั้ง ครั้งแรกจะสิ้นสุด ลงเมื่ อครบกํา หนดสองป โดยประธานในที่ ประชุ ม
ตามที่อางถึงในขอ 30 วรรค 4 จะเปนผูคัดเลือกโดยการจับสลากรายนามกรรมการทั้งเกาคนนี้ทันที
หลังการเลือกตั้งครั้งแรก
2. การเลื อกตั้งเมื่อสิ้นสุดวาระการดํารงตํ าแหนง ใหเปนไปตามขอกอน ๆ ในภาคนี้ของ
กติกานี้
ขอ 33
1. หากในความเห็นเปนเอกฉันทของกรรมการอื่น กรรมการผูหนึ่งผูใดในคณะกรรมการนี้
ไดหยุด การปฏิบั ติห นา ที่ข องตนไม วาดวยสาเหตุใ ด นอกเหนือจากการขาดการปฏิบั ติห นา ที่ใ น
ลักษณะชั่วคราว ประธานคณะกรรมการจะตองแจงเลขาธิการสหประชาชาติซึ่งจะเปนผูประกาศให
ทราบโดยทั่วกันตอไปวาตําแหนงของกรรมผูนั้นวาง
2. ในกรณีที่กรรมการผูหนึ่งผูใดของคณะกรรมการนี้ตายหรือลาออก ประธานจะตองแจง
โดยทันทีไปยังเลขาธิการสหประชาชาติซึ่งจะเปนผูประกาศใหทราบโดยทั่วกันวาตําแหนงดังกลาว
วางนับแตวันที่กรรมการผูนั้นตายหรือวันที่การลาออกมีผล
ขอ 34
1. เมื่อมีการประกาศตําแหนงวางตามขอ 33 และถาวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการซึ่ง
จะถู ก แทนที่ ยั ง ไม สิ้ น สุ ด ลงภายในหกเดื อ นนั บ จากการประกาศตํ า แหน ง ว า ง เลขาธิ ก าร
สหประชาชาติตองแจงไปยังรัฐภาคีแหงกติ กานี้แตละรัฐซึ่งแตละรัฐนั้นอาจยื่ นรายนามผูไดรับการ
เสนอนามภายในสองเดือนตามขอ 29 เพื่อวัตถุประสงคในการจัดหาผูเขาแทนตําแหนงที่วาง
2. เลขาธิ ก ารสหประชาชาติ ตอ งจั ดทํ า รายนามบุ ค คลทุ ก คนซึ่ ง ไดรั บ การเสนอนาม
ตามลําดับอักษร และตองเสนอรายนามดังกลาวไปยังรัฐภาคีแหงกติกานี้ จากนั้นใหมีการเลือกตั้ง
เพื่อแทนตําแหนงที่วางตามบทบัญญัติที่เกี่ยวของในภาคนี้ของกติกานี้
3. กรรมการของคณะกรรมการนี้ที่ไดรับเลือกเพื่อแทนตําแหนงที่วางดังที่ประกาศไวตาม
ขอ 33 จะอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่พนจากตําแหนงตามบทบัญญัติใน
ขอนั้น
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ขอ 35
โดยความเห็นชอบของสมั ชชาสหประชาชาติ กรรมการของคณะกรรมการนี้ยอมไดรั บ
ค า ตอบแทนจากแหล ง การเงิ น ของสหประชาชาติ ต ามข อ กํ า หนดและเงื่ อ นไขซึ่ ง สมั ช ชา
สหประชาชาติพิจารณากําหนดโดยคํานึงถึงความสําคัญของภาระรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ขอ 36
เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดเจาหนาที่และสิ่งตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการตามกติกานี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ 37
1. เลขาธิการสหประชาชาติจะเรียกประชุมคณะกรรมการเปนครั้งแรก ณ สํานักงานใหญ
สหประชาชาติ
2. ภายหลัง การประชุมครั้งแรก คณะกรรมการตองประชุมตามเวลาที่กําหนดในระเบียบ
ขอบังคับการประชุม
3. โดยปกติคณะกรรมการจะประชุมกัน ณ สํานักงานใหญสหประชาชาติ หรือ สํานักงาน
สหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
ขอ 38
กอนเริ่ม การปฏิบั ติหนาที่ กรรมการทุกคนของคณะกรรมการนี้จะตอ งปฏิญ าณตนตอที่
ประชุมอันเปดเผยของคณะกรรมการวา ตนจะปฏิบัติหนาที่โดยไมลําเอียงและโดยมีมโนธรรม
ขอ 39
1. คณะกรรมการจะเลือกตั้งเจาหนาที่ตาง ๆ ของคณะกรรมการ โดยมีวาระคราวละสองป
เจาหนาที่ดังกลาวอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําได
2. คณะกรรมการจะกําหนดระเบียบขอบังคับการประชุมของตน แตระเบียบขอบังคับการ
ประชุมเหลานี้ นอกเหนือจากประการอื่นแลว จะตองกําหนดวา
(ก) กรรมการสิบสองคนจะประกอบเปนองคประชุม
(ข) การตัดสินใจตาง ๆ ของคณะกรรมการใหกระทําโดยเสียงขางมากของกรรมการที่
เขาประชุม
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ขอ 40
1. รัฐภาคีแหงกติกานี้รับที่จะเสนอรายงานวาดวยมาตรการตาง ๆ ซึ่งรัฐนั้น ๆ ไดรับไวใน
อันที่จะทําใหสิทธิที่ไดรับรองไวในกติกานี้เปนผลจริง และวาดวยความกาวหนาในการอุปโภคสิทธิ
เหลานั้น
(ก) ภายในหนึ่งปนับแตวันที่กติกานี้มีผลใชบังคับสําหรับรัฐภาคีที่เกี่ยวของนั้น ๆ
(ข) ภายหลังจากนั้น เมื่อใดก็ตามที่คณะกรรมการรองขอ
2. ใหสงรายงานทั้งปวงตอเลขาธิการสหประชาชาติผูซึ่งจะนํา สงต อไปใหค ณะกรรมการ
พิจารณา รายงานนั้นใหระบุปจจัยและอุปสรรคตาง ๆ ซึ่งกระทบตอการปฏิบัติตามกติกานี้ หากมี
3. ภายหลังจากที่ไดหารือกับคณะกรรมการแลว เลขาธิการสหประชาชาติอาจนําสงสําเนา
รายงานบางสวนเทาที่ อยูในขอบเขตอํ านาจหนาที่ ของทบวงการชํ านัญพิ เศษใดไปยั งทบวงการ
ชํานัญพิเศษที่เกี่ยวของนั้น
4. ใหคณะกรรมการศึก ษารายงานที่รัฐภาคี แหงกติกานี้ไ ดเสนอ คณะกรรมการจะจัดสง
รายงานของตนและความเห็ นทั่ วไปตามที่เห็นสมควรไปยัง รัฐ ภาคีนั้น ๆ คณะกรรมการอาจส ง
ความเห็นดังกลาวพรอมดวยสําเนารายงานที่ไดรับจากรัฐภาคีแหงกติกานี้ไปยังคณะมนตรีเศรษฐกิจ
และสังคมดวย
5. รัฐภาคีแหงกติกานี้อาจเสนอขอสังเกตตอความเห็นที่ได ใหไวตามวรรค 4 ของขอนี้ต อ
คณะกรรมการ
ขอ 41
1. รัฐภาคีแหงกติกานี้อาจประกาศตามบทบัญญัติในขอนี้ ในเวลาใด ๆ วาตนยอมรับอํานาจ
ของคณะกรรมการในอันที่จะรับและพิจารณาคําแจงที่ มีผลวารัฐภาคีหนึ่งกลาวอางวารัฐภาคี อีกรัฐ
หนึ่งไมไดปฏิบัติตามพันธกรณีของตนตามกติกานี้ การรับและพิจารณาคําแจงตามขอนี้จะกระทําได
ตอเมื่ อเป นคํ าแจ งซึ่ งได เสนอโดยรัฐ ภาคี ซึ่ ง ไดป ระกาศยอมรับ อํ า นาจของคณะกรรมการแล ว
คณะกรรมการจะไมรับคําแจงใด ๆ หากคําแจงนั้นเกี่ยวของกับรัฐภาคีซึ่งมิไดทําคําประกาศเชนวา
นั้น การพิจารณาคําแจงที่ไดรับตามขอนี้ใหเปนไปตามวิธีพิจารณาตอไปนี้
(ก) ถารัฐภาคีหนึ่งแหงกติกานี้พิจารณาเห็นวารัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งมิไดทําใหบทบัญญัติแหง
กติกานี้มีผลจริง รัฐนั้นอาจทํา คําแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่ง
นั้น ภายในเวลาสามเดือนนับแตวันที่ไดรับคําแจง ใหรัฐที่ไดรับแจงตอบรัฐที่สงคํา
แจงโดยทํา เปนคําอธิบ ายหรือคําแถลงอื่นเปน ลายลัก ษณ อัก ษรชี้แจงรายละเอีย ด
ของเรื่องซึ่งควรรวมถึงการอางอิงกระบวนการภายในของรัฐนั้นและการเยียวยาที่
ไดดําเนินการไป หรือที่อยูระหวางดําเนินการ หรือที่มีอยู ทั้งนี้เทาที่เกี่ยวของและ
เปนไปได
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(ข) ถากรณีที่เกิดขึ้นยังไมไดรับการปรับแกใหเปนที่พอใจแกรัฐภาคีที่เกี่ยวของทั้งสอง
ฝายภายในหกเดือนนับแตวันที่รัฐผูรับไดรับคํารองเรียนครั้งแรก รัฐใดรัฐหนึ่งยอม
มีสิทธิที่จะเสนอกรณีดังกลาวตอคณะกรรมการ โดยแจงใหคณะกรรมการและอีก
รัฐหนึ่งทราบ
(ค) คณะกรรมการจะดํ า เนิ น การกั บ กรณี ที่ เ สนอมาได ก็ ต อ เมื่ อ เป น ที่ แ น ใ จแก
คณะกรรมการแลววา การเยียวยาภายในประเทศไดนํามาใช โดยถึงที่สุดแลวโดย
สอดคลองกับหลักกฎหมายระหวางประเทศซึ่งเปนที่ยอมรับกันทั่วไป หลักเกณฑ
นี้ไมใชบังคับ ในกรณีที่การเยียวยาจะเนิ่นนานออกไปอยางไมมีเหตุผลอันสมควร
(ง) ใหคณะกรรมการจัดประชุมลับ เมื่อมีการพิจารณาคํารองเรียนตามขอนี้
(จ) ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของอนุวรรค (ค) คณะกรรมการจะชวยเปนสื่ อกลาง
ใหแกรัฐภาคีที่เกี่ยวของ เพื่อการหาขอยุติฉันเพื่อนบนพื้นฐานแหงความเคารพตอ
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ ขั้นมูลฐานที่ไดรับรองไวในกติกานี้
(ฉ) คณะกรรมการอาจรองขอใหรัฐภาคีที่เกี่ยวของตามที่อางถึงในอนุวรรค (ข) จัดสง
ขอมูลใด ๆ ที่เกี่ยวของกับกรณีที่เสนอมาสูการพิจารณานั้น
(ช) รัฐภาคีที่เกี่ยวของตามที่อางถึงในอนุวรรค (ข) ยอมมีสิทธิที่จะมีผูแทนเขาชี้แจงใน
ขณะที่เ รื่อ งอยูระหวางการพิจ ารณาในคณะกรรมการ และมีสิ ทธิที่จ ะเสนอคํ า
แถลงดวยวาจาและ/หรือเปนลายลักษณอักษร
(ซ) ภายในสิ บ สองเดื อ นนั บ แต วั น ถั ด จากวั น ที่ ไ ด รั บ แจ ง ตามอนุ ว รรค (ข)
คณะกรรมการจะเสนอรายงาน
(1) ถามีก ารบรรลุขอ ยุติ ตามที่ระบุไ วในอนุ วรรค (จ) คณะกรรมการจะจํา กัด
ขอบเขตของรายงานของตนใหเปนเพียงคําแถลงโดยยอในขอเท็จจริงและขอยุติที่
บรรลุผล
(2) ถา ไมมี การบรรลุขอ ยุติ ตามที่ร ะบุไ วใ นอนุ วรรค (จ) คณะกรรมการจะจํากัด
ขอบเขตของรายงานของตนใหเปนเพียงคําแถลงโดยยอในขอเท็จจริงทั้งนี้ใหแนบ
คําแถลงเปนลายลักษณอักษรและบันทึกคําแถลงดวยวาจาซึ่งกระทําโดยรัฐภาคีที่
เกี่ยวของไปกับรายงานนั้นดวยในทุกกรณีใหสงรายงานดังกลาวไปยังรัฐภาคีที่เกี่ยวของ
2. บทบัญญัติของขอนี้จะมีผลใชบังคับเมื่อรัฐภาคีแหงกติกานี้สิบรัฐไดทําคําประกาศตาม
วรรค 1 ของขอนี้ รัฐภาคีจะมอบคําประกาศไวกับเลขาธิการสหประชาชาติซึ่งจะสงสําเนาคําประกาศ
นั้น ๆ ไปยังรัฐภาคีอื่น ๆ คําประกาศอาจถูกถอนเมื่อใดก็ได โดยการแจงไปยังเลขาธิการฯ การถอน
คําประกาศยอมไมกระทบกระเทือนการพิจารณากรณีใด ๆ ซึ่งเปนเรื่องที่ไดรับการแจงซึ่งไดจัดสง
ไวแลวตามขอนี้ คณะกรรมการจะไมรับคําแจงจากรัฐภาคีอีก ตอไปหลังจากที่มีการแจงการถอนคํา
ประกาศซึ่งรับไวโดยเลขาธิการฯ เวนแตรัฐภาคีที่เกี่ยวของไดทําคําประกาศใหมแลว
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ขอ 42
1. (ก) ถากรณีที่ไดเสนอตอคณะกรรมการตามขอ 41 ไมไดรับการแกไขใหเปนที่พอใจ
แกรัฐภาคีที่เกี่ยวของ คณะกรรมการโดยความยินยอมจากรัฐภาคีที่เกี่ยวของอาจแตงตั้ง
คณะกรรมาธิการประนีประนอมเฉพาะกิจขึ้น ( ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา คณะกรรมาธิการ )
คณะกรรมาธิ การจะชวยเปนสื่อกลางแกรัฐ ภาคีที่เกี่ยวข องเพื่อหาขอยุติฉั นมิตรบน
พื้นฐานแหงความเคารพตอกติกานี้
(ข) คณะกรรมาธิ ก ารจะประกอบดวยบุ ค คลหา คนซึ่ ง เป นที่ ย อมรับ ของรัฐภาคี ที่
เกี่ยวของ ถารัฐภาคีที่เกี่ยวของไมสามารถตกลงกันในเรื่ององคประกอบทั้งหมดหรือ
บางสวนของคณะกรรมาธิการภายในสามเดือน ใหเลือกตั้งกรรมาธิการที่ไ มสามารถ
ตกลงกันไดนั้นโดยการลงคะแนนลับ โดยอาศัยคะแนนเสียงขางมากสองในสามของ
คณะกรรมการ
2. กรรมาธิการของคณะกรรมาธิการดํารงตําแหนงในฐานะเฉพาะตัว กรรมาธิการตองไม
เปนคนชาติของรัฐภาคีที่เกี่ยวของ หรือของรัฐที่มิไดเปนภาคีแหงกติกานี้ หรือของรัฐภาคีที่มิไดทํา
คําประกาศตามขอ 41
3. คณะกรรมาธิการจะเลือกประธาน และกําหนดระเบียบขอบังคับการประชุมของตนเอง
4. การประชุม ของคณะกรรมาธิ การ ตามปกติ จะกระทํ าที่ สํา นัก งานใหญสหประชาชาติ
หรือ สํานักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา อย างไรก็ตามอาจจัด ประชุ มขึ้น ณ สถานที่ อื่น ที่
เหมาะสมตามที่คณะกรรมาธิการอาจกําหนด โดยการปรึ กษากับเลขาธิการสหประชาชาติและรัฐ
ภาคีที่เกี่ยวของ
5. ฝายเลขานุการตามขอ 36 จะปฏิบัติงานใหคณะกรรมาธิการที่ตั้งขึ้นตามขอนี้ดวย
6. ขอมูล ที่คณะกรรมการไดรับและรวบรวมไวจะตองใหแกคณะกรรมาธิก ารด วย และ
คณะกรรมาธิการอาจขอใหรัฐภาคีที่เกี่ยวของใหขอมูลอื่นที่เกี่ยวของได
7. เมื่อคณะกรรมาธิการไดพิจารณากรณีนั้นอยางเต็มที่แลว ใหเสนอรายงานตอประธาน
คณะกรรมการเพื่อสงต อไปยั งรัฐภาคี ที่เกี่ย วข อง แตทั้ง นี้ตองไม ชา กว าสิบ สองเดือ นนับแตวันที่
ไดรับเรื่องไว
(ก) ถาคณะกรรมาธิการไมอาจพิ จารณาใหเสร็จสิ้ นไดภายในสิบสองเดือน ให จํากัด
ขอบเขตของรายงานของตนใหเปนเพี ยงคําแถลงโดยย อ สรุ ปสถานะของการ
พิจารณากรณีนั้น ๆ
(ข) ถ า การหาข อ ยุ ติ ฉั น มิ ต รสํ า หรั บ กรณี นั้ น บนพื้ น ฐานแห ง ความเคารพต อ สิ ท ธิ
มนุษยชนที่ไดรับรองไวในกติกานี้บรรลุผล ใหคณะกรรมาธิการจํากัดขอบเขตของ
รายงานของตนใหเปนเพียงคําแถลงโดยยอในขอเท็จจริงและขอยุติที่บรรลุผล

58

(ค) ถ า การหาข อ ยุ ติ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นอนุ ว รรค (ข) ไม บ รรลุ ผ ล รายงานของ
คณะกรรมาธิการ จะตองประกอบดวยผลการตรวจสอบในปญหาขอเท็จจริงทั้ ง
ปวงที่ เ กี่ ย วกั บ ประเด็ น ระหว า งรั ฐ ภาคี ที่ เ กี่ ย วข อ ง และความเห็ น ของ
คณะกรรมาธิการเกี่ยวกับความเปนไปไดของการหาขอยุติฉันมิตรสําหรับกรณีนั้น
รายงานนี้ตองบรรจุคําแถลงเปนลายลักษณอักษรและบัน ทึกคําแถลงดวยวาจาซึ่ง
กระทําโดยรัฐภาคีที่เกี่ยวของดวย
(ง) ถาคณะกรรมาธิก ารได เสนอรายงานตามอนุว รรค (ค) รัฐภาคีที่ เกี่ยวของจะต อง
แจง ให ประธานคณะกรรมการทราบว า รัฐภาคีนั้น ๆ จะรับเนื้อหาสาระรายงาน
ของคณะกรรมาธิการหรือไมภายในสามเดือนนับแตที่รับรายงานนั้น
8. บทบัญญัติ ของขอนี้ไ ม กระทบกระเทือนตอความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการตาม
ขอ 41
9. รัฐภาคีที่เกี่ยวของจะตองรวมรับผิดชอบเทากันในคาใชจายทั้งปวงของคณะกรรมาธิการ
ตามที่ไดประมาณการไวโดยเลขาธิการสหประชาชาติ
10. เลขาธิก ารสหประชาชาติมีอํานาจทดรองค าใช จายของคณะกรรมาธิ การหากจําเป น
กอนที่จะไดรับชดใชคืนจากรัฐภาคีที่เกี่ยวของตามวรรค 9 ของขอนี้
ขอ 43
กรรมการของคณะกรรมการและกรรมาธิการของคณะกรรมาธิการประนีประนอมเฉพาะ
กิจซึ่งไดรับการแตงตั้งตามขอ 42 ยอมมีสิทธิไดรับการอํานวยความสะดวก เอกสิทธิ และความคุม
กันสําหรับ ผูเชี่ ย วชาญที่ ปฏิบัติภ ารกิจเพื่อสหประชาชาติต ามที่กํ าหนดในมาตราที่เกี่ยวของของ
อนุสัญญาวาดวยเอกสิทธิและความคุมกันของสหประชาชาติ
ขอ 44
บทบัญญั ติเพื่ อการปฏิบัติตามกติก านี้ตองนํามาใช โดยไมกระทบกระเทือนตอวิ ธีการที่ ได
ระบุไวในดานสิทธิมนุษยชนโดยหรือภายใตบรรดาตราสารกอตั้ง และอนุสัญญาของสหประชาชาติ
และทบวงการชํานัญพิเศษ และไมตัดสิทธิรัฐภาคีแหงกติกานี้ ในอันที่จะใชวิธีการอื่นเพื่อระงับขอ
พิพ าทตามความตกลงระหวางประเทศที่ ทํา ขึ้นเปนการทั่วไปหรือ เปนการเฉพาะที่ใ ชบั ง คับ อยู
ระหวางกัน
ขอ 45
คณะกรรมการจะเสนอรายงานประจําปวาดวยกิจกรรมของตนไปยังสมัชชาสหประชาชาติ
โดยผานทางคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
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ภาค 5
ขอ 46
จะตี ความเรื่อ งใดซึ่ ง กติก านี้ บั ญ ญัติไ วไ ปในทางที่ เ สื่ อ มเสี ย ต อบทบั ญ ญัติ ข องกฎบั ต ร
สหประชาชาติและธรรมนูญของทบวงการชํานัญพิเศษซึ่งกําหนดความรับผิดชอบขององคการตาง
ๆ ของสหประชาชาติและของทบวงการชํานัญพิเศษมิได
ขอ 47
จะตีความกติกานี้ในทางที่เสื่อมสิทธิที่มีมาแตกําเนิดของปวงชนในอันที่จะอุป โภคและใช
ประโยชนโภคทรัพยและทรัพยากรธรรมชาติอยางเต็มที่เสรีมิได

ภาค 6
ขอ 48
1. กติ ก านี้ เ ป ด ให ล งนามโดยรั ฐ สมาชิ ก ของสหประชาชาติ หรื อ สมาชิ ก ทบวงการ
ชํา นัญพิ เศษของสหประชาชาติ รัฐภาคี แหง ธรรมนูญศาลยุ ติ ธ รรมระหว า งประเทศและรั ฐ อื่ น
ใดซึ่ งสมั ช ชาสหประชาชาติไ ดเชิ ญใหเข า เป นภาคี แหง กติก านี้
2. กติกานี้ตองไดรับการสัตยาบัน เลขาธิการสหประชาชาติจะเปนผูเก็บรักษาสัตยาบันสาร
3. กติกานี้จะเปดใหภาคยานุวัติโดยรัฐซึ่งกลาวถึงในวรรค 1 ของขอนี้
4. การภาคยานุวัติจะมีผลเมื่อมีการมอบภาคยานุวัติสารใหแกเลขาธิการสหประชาชาติเก็บ
รักษา
5. เลขาธิการสหประชาชาติจะแจงแกรัฐทั้งปวงซึ่งไดลงนามหรือภาคยานุวัติกติกานี้แลวให
ทราบถึงการมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารแตละฉบับที่ไดเก็บรักษาไว
ขอ 49
1. กติกานี้จะมี ผลใช บัง คับ เมื่อ ครบกํ าหนดสามเดือนนับจากวันถัด จากวั นที่ได มีก ารมอบ
สัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่สามสิบหาแกเลขาธิการสหประชาชาติแลว
2. สําหรับแตละรัฐที่ใหสัตยาบันหรือภาคยานุวัติกติกานี้ภายหลังจากที่มีการมอบสัตยาบัน
สารหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่สามสิบห าแลว กติกานี้จะมีผลใชบัง คับกับรัฐนั้น เมื่อครบกําหนด
สามเดือนนับจากวันถัดจากวันที่รัฐนั้นไดมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารของตน
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ขอ 50
บทบัญญัติของกติกานี้จะครอบคลุมทุกภาคของรัฐที่เปนรัฐรวมโดยปราศจากขอจํากัดหรือ
ขอยกเวนใด ๆ
ขอ 51
1. รัฐ ภาคีใ ดแหง กติก านี ้อ าจเสนอขอ แกไ ขและยื ่น ตอ เลขาธิก ารสหประชาชาติ
จากนั้ น เลขาธิ ก ารสหประชาชาติจะตองสง ขอแกไ ขที่ เสนอมานั้นแก รัฐ ภาคีตาง ๆ แห งกติก านี้
พร อ มกั บ คํ า ร อ งขอให รั ฐ ภาคี ร ะบุ ว า ตนเห็ น ควรให มี ก ารประชุ ม ของรั ฐ ภาคี ทั้ ง หลายเพื่ อ
วัตถุประสงคในการพิจารณาและลงคะแนนเสียงตอขอเสนอนั้นหรือไม ในกรณีที่มีรัฐภาคีจํานวน
อยางนอยที่สุดหนึ่งในสามเห็นดวยกับการจัดประชุมดังกลาว เลขาธิการฯ จะจัดประชุมภายใตความ
สนับสนุนของสหประชาชาติ ขอแกไขใด ๆ ที่ไดรับรองโดยรัฐภาคีสวนใหญซึ่งเขารวมประชุมและ
ลงคะแนนเสียงในการประชุม ใหนําเสนอตอสมัชชาสหประชาชาติเพื่อใหความเห็นชอบ
2. ขอแกไขจะมีผลใชบังคับเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสมัชชาสหประชาชาติ และไดรับ
การยอมรับ โดยเสียงข างมากจํา นวนสองในสามของรัฐ ภาคีแหง กติก านี้ ตามกระบวนการทาง
รัฐธรรมนูญของรัฐนั้น ๆ
3. เมื่อขอแกไขนี้มีผลใชบังคับ ขอแกไขนั้นจะมีผลผูกพันรัฐภาคีที่ใหการยอมรับรัฐภาคีอื่น
จะยังคงผูกพันตามบทบัญญัติของกติกานี้ และตามขอแกไขใด ๆ กอนหนานั้นที่รัฐภาคีดังกลาวได
ใหการยอมรับแลว
ขอ 52
โดยไมคํานึงถึงการแจงตามขอ 48 วรรค 5 เลขาธิ การสหประชาชาติจะแจงใหรัฐทั้งปวงที่
กลาวถึงในวรรค 1 ของขอนั้นทราบในเรื่องตอไปนี้
(ก) การลงนาม การสัตยาบัน และการภาคยานุวัติตามขอ 48
(ข) วันที่กติกานี้มีผลใชบังคับตามขอ 49 และวันที่ขอแกไขมีผลใชบังคับตามขอ 51
ขอ 53
1. ตนฉบับของกติกานี้ซึ่งทําไวเปนภาษาจีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน มีความถูก
ตองเทาเทียมกัน จะเก็บรักษาไว ณ หอเอกสารสําคัญของสหประชาชาติ
2. เลขาธิการสหประชาชาติจะสงสําเนากติกานี้ที่ไ ดรับการรับรองไปใหรัฐ ทั้งปวงตามที่
กลาวถึงในขอ 48
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International Covenant on Civil and Political Rights
Preamble
The States Parties to the present Covenant,
Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the
Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the
equal and inalienable rights of all members of the human family is the
foundation of freedom, justice and peace in the world,
Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the
human person,
Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of
Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political
freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions
are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well
as his economic, social and cultural rights,
Considering the obligation of States under the Charter of the United
Nations to promote universal respect for, and observance of, human rights and
freedoms,
Realizing that the individual, having duties to other individuals and to
the community to which he belongs, is under a responsibility to strive for the
promotion and observance of the rights recognized in the present Covenant,
Agree upon the following articles:

PART I
Article 1
1. All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right
they freely determine their political status and freely pursue their economic,
social and cultural development.
2. All peoples may, for their own ends, freely dispose of their
wealth and resources without prejudice to any obligations arising
international economic co-operation, based upon the principle of
benefit, and international law. In no case may a people be deprived of
means of subsistence.

natural
out of
mutual
its own

3. The States Parties to the present Covenant, including those having
responsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust
Territories, shall promote the realization of the right of self-determination, and
shall respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the
United Nations.
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PART II
Article 2
1. Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and
to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the
rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind,
such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion,
national or social origin, property, birth or other status.
2. Where not already provided for by existing legislative or other
measures, each State Party to the present Covenant undertakes to take the
necessary steps, in accordance with its constitutional processes and with the
provisions of the present Covenant, to adopt such laws or other measures as
may be necessary to give effect to the rights recognized in the present
Covenant.
3. Each State Party to the present Covenant undertakes:
(a) To ensure that any person whose rights or freedoms as herein
recognized are violated shall have an effective remedy,
notwithstanding that the violation has been committed by
persons acting in an official capacity;
(b) To ensure that any person claiming such a remedy shall have
his right thereto determined by competent judicial, administrative or
legislative authorities, or by any other competent authority
provided for by the legal system of the State, and to develop the
possibilities of judicial remedy;
(c) To ensure that the competent authorities shall enforce such
remedies when granted.
Article 3
The States Parties to the present Covenant undertake to ensure the
equal right of men and women to the enjoyment of all civil and political rights
set forth in the present Covenant. General comment on its implementation
Article 4
1 . In time of public emergency which threatens the life of the nation and
the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present
Covenant may take measures derogating from their obligations under the
present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the
situation, provided that such measures are not inconsistent with their other
obligations under international law and do not involve discrimination solely on
the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.
2. No derogation from articles 6, 7, 8 (paragraphs I and 2), 11, 15, 16
and 18 may be made under this provision.
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3. Any State Party to the present Covenant availing itself of the right of
derogation shall immediately inform the other States Parties to the present
Covenant, through the intermediary of the Secretary-General of the United
Nations, of the provisions from which it has derogated and of the reasons by
which it was actuated. A further communication shall be made, through the
same intermediary, on the date on which it terminates such derogation.
Article 5
1. Nothing in the present Covenant may be interpreted as implying for
any State, group or person any right to engage in any activity or perform any
act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms recognized
herein or at their limitation to a greater extent than is provided for in the
present Covenant.
2. There shall be no restriction upon or derogation from any of the
fundamental human rights recognized or existing in any State Party to the
present Covenant pursuant to law, conventions, regulations or custom on the
pretext that the present Covenant does not recognize such rights or that it
recognizes them to a lesser extent.

PART III
Article 6
1. Every human being has the inherent right to life. This right shall be
protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.
2. In countries which have not abolished the death penalty, sentence of
death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with
the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to
the provisions of the present Covenant and to the Convention on the
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only
be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.
3. When deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is
understood that nothing in this article shall authorize any State Party to the
present Covenant to derogate in any way from any obligation assumed under
the provisions of the Convention on the Prevention and Punishment of the
Crime of Genocide.
4. Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or
commutation of the sentence. Amnesty, pardon or commutation of the
sentence of death may be granted in all cases.
5. Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by
persons below eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant
women.
6. Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the
abolition of capital punishment by any State Party to the present Covenant.
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Article 7
No one shall be subjected to torture or to cruel, in human or degrading
treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his
free consent to medical or scientific experimentation
Article 8
1. No one shall be held in slavery; slavery and the slave-trade in all
their forms shall be prohibited.
2. No one shall be held in servitude.
3.
(a) No one shall be required to perform forced or compulsory
labour;
(b) Paragraph 3 (a) shall not be held to preclude, in countries where
imprisonment with hard labour may be imposed as a punishment
for a crime, the performance of hard labour in pursuance of a
sentence to such punishment by a competent court;
(c) For the purpose of this paragraph the term "forced or
compulsory labour" shall not include:
(i) Any work or service, not referred to in subparagraph (b),
normally required of a person who is under detention in
consequence of a lawful order of a court, or of a person
during conditional release from such detention;
(ii) Any service of a military character and, in countries where
conscientious objection is recognized, any national service
required by law of conscientious objectors;
(iii) Any service exacted in cases of emergency or calamity
threatening the life or well-being of the community;
(iv) Any work or service which forms part of normal civil
obligations.
Article 9
1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall
be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his
liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are
established by law.
2. Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of
the reasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges
against him.
3. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought
promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial
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power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It
shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in
custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any
other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for
execution of the judgement.
4. Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be
entitled to take proceedings before a court, in order that court may decide
without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the
detention is not lawful.
5. Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall
have an enforceable right to compensation.
Article 10
1. All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity
and with respect for the inherent dignity of the human person.
2.
(a) Accused persons shall, save in exceptional circumstances, be
segregated from convicted persons and shall be subject to
separate treatment appropriate to their status as unconvicted
persons;
(b) Accused juvenile persons shall be separated from adults and
brought as speedily as possible for adjudication.
3. The penitentiary system shall comprise treatment of prisoners the
essential aim of which shall be their reformation and social rehabilitation.
Juvenile offenders shall be segregated from adults and be accorded treatment
appropriate to their age and legal status.
Article 11
No one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a
contractual obligation.
Article 12
1. Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that
territory, have the right to liberty of movement and freedom to choose his
residence.
2. Everyone shall be free to leave any country, including his own.
3. The above-mentioned rights shall not be subject to any restrictions
except those which are provided by law, are necessary to protect national
security, public order (ordre public), public health or morals or the rights and
freedoms of others, and are consistent with the other rights recognized in the
present Covenant.
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4. No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own
country.
Article 13
An alien lawfully in the territory of a State Party to the present
Covenant may be expelled therefrom only in pursuance of a decision reached
in accordance with law and shall, except where compelling reasons of
national security otherwise require, be allowed to submit the reasons against
his expulsion and to have his case reviewed by, and be represented for the
purpose before, the competent authority or a person or persons especially
designated by the competent authority.
Article 14
1. All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the
determination of any criminal charge against him, or of his rights and
obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public
hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by
law. The press and the public may be excluded from all or part of a trial for
reasons of morals, public order (ordre public) or national security in a
democratic society, or when the interest of the private lives of the parties so
requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in
special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice;
but any judgement rendered in a criminal case or in a suit at law shall be
made public except where the interest of juvenile persons otherwise requires
or the proceedings concern matrimonial disputes or the guardianship of
children.
2. Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be
presumed innocent until proved guilty according to law.
3. In the determination of any criminal charge against him, everyone
shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:
(a) To be informed promptly and in detail in a language which he
understands of the nature and cause of the charge against him;
(b) To have adequate time and facilities for the preparation of his
defence and to communicate with counsel of his own choosing;
(c) To be tried without undue delay;
(d) To be tried in his presence, and to defend himself in person or
through legal assistance of his own choosing; to be informed, if
he does not have legal assistance, of this right; and to have
legal assistance assigned to him, in any case where the
interests of justice so require, and without payment by him in
any such case if he does not have sufficient means to pay for it;
(e) To examine, or have examined, the witnesses against him and
to obtain the attendance and examination of witnesses on his
behalf under the same conditions as witnesses against him;
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(f) To have the free assistance of an interpreter if he cannot
understand or speak the language used in court;
(g) Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt.
4. In the case of juvenile persons, the procedure shall be such as will
take account of their age and the desirability of promoting their rehabilitation.
5. Everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction
and sentence being reviewed by a higher tribunal according to law.
6. When a person has by a final decision been convicted of a criminal
offence and when subsequently his conviction has been reversed or he has
been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows
conclusively that there has been a miscarriage of justice, the person who has
suffered punishment as a result of such conviction shall be compensated
according to law, unless it is proved that the non-disclosure of the unknown
fact in time is wholly or partly attributable to him.
7. No one shall be liable to be tried or punished again for an offence for
which he has already been finally convicted or acquitted in accordance with
the law and penal procedure of each country.
Article 15
1 . No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any
act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or
international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier
penalty be imposed than the one that was applicable at the time when the
criminal offence was committed. If, subsequent to the commission of the
offence, provision is made by law for the imposition of the lighter penalty, the
offender shall benefit thereby.
2. Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any
person for any act or omission which, at the time when it was committed, was
criminal according to the general principles of law recognized by the
community of nations.
Article 16
Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person
before the law.
Article 17
1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with
his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his
honour and reputation.
2. Everyone has the right to the protection of the law against such
interference or attacks.
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Article 18
1. Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and
religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief
of his choice, and freedom, either individually or in community with others and
in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance,
practice and teaching.
2. No one shall be subject to coercion which would impair his freedom
to have or to adopt a religion or belief of his choice.
3. Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to
such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public
safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of
others.
4. The States Parties to the present Covenant undertake to have
respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to
ensure the religious and moral education of their children in conformity with
their own convictions.
Article 19
1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.
2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right
shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all
kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of
art, or through any other media of his choice.
3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article
carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to
certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and
are necessary:
(a) For respect of the rights or reputations of others;
(b) For the protection of national security or of public order (ordre
public), or of public health or morals.
Article 20
1. Any propaganda for war shall be prohibited by law.
2. Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes
incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.
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Article 21
The right of peaceful assembly shall be recognized. No restrictions
may be placed on the exercise of this right other than those imposed in
conformity with the law and which are necessary in a democratic society in
the interests of national security or public safety, public order (ordre public),
the protection of public health or morals or the protection of the rights and
freedoms of others.
Article 22
1. Everyone shall have the right to freedom of association with others,
including the right to form and join trade unions for the protection of his
interests.
2. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than
those which are prescribed by law and which are necessary in a democratic
society in the interests of national security or public safety, public order (ordre
public), the protection of public health or morals or the protection of the rights
and freedoms of others. This article shall not prevent the imposition of lawful
restrictions on members of the armed forces and of the police in their exercise
of this right.
3. Nothing in this article shall authorize States Parties to the
International Labour Organisation Convention of 1948 concerning Freedom of
Association and Protection of the Right to Organize to take legislative
measures which would prejudice, or to apply the law in such a manner as to
prejudice, the guarantees provided for in that Convention.
Article 23
1. The family is the natural and fundamental group unit of society and
is entitled to protection by society and the State.
2. The right of men and women of marriageable age to marry and to
found a family shall be recognized.
3. No marriage shall be entered into without the free and full consent of
the intending spouses.
4. States Parties to the present Covenant shall take appropriate steps
to ensure equality of rights and responsibilities of spouses as to marriage,
during marriage and at its dissolution. In the case of dissolution, provision
shall be made for the necessary protection of any children.
Article 24
1. Every child shall have, without any discrimination as to race, colour,
sex, language, religion, national or social origin, property or birth, the right to
such measures of protection as are required by his status as a minor, on the
part of his family, society and the State.
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2. Every child shall be registered immediately after birth and shall have
a name.
3. Every child has the right to acquire a nationality.
Article 25
Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the
distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:
(a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through
freely chosen representatives;
(b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which
shall be by universal and equal suffrage and shall be held by
secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the
electors;
(c) To have access, on general terms of equality, to public service
in his country.
Article 26
All persons are equal before the law and are entitled without any
discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall
prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective
protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex,
language, religion, political or other opinion, national or social origin, property,
birth or other status.
Article 27
In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist,
persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in
community with the other members of their group, to enjoy their own culture,
to profess and practise their own religion, or to use their own language.

PART IV
Article 28
1. There shall be established a Human Rights Committee (hereafter
referred to in the present Covenant as the Committee). It shall consist of
eighteen members and shall carry out the functions hereinafter provided.
2. The Committee shall be composed of nationals of the States Parties
to the present Covenant who shall be persons of high moral character and
recognized competence in the field of human rights, consideration being given
to the usefulness of the participation of some persons having legal
experience.
3. The members of the Committee shall be elected and shall serve in
their personal capacity.
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Article 29
1 . The members of the Committee shall be elected by secret ballot
from a list of persons possessing the qualifications prescribed in article 28 and
nominated for the purpose by the States Parties to the present Covenant.
2. Each State Party to the present Covenant may nominate not more
than two persons. These persons shall be nationals of the nominating State.
3. A person shall be eligible for renomination.

Article 30
1. The initial election shall be held no later than six months after the
date of the entry into force of the present Covenant.
2. At least four months before the date of each election to the
Committee, other than an election to fill a vacancy declared in accordance
with article 34, the Secretary-General of the United Nations shall address a
written invitation to the States Parties to the present Covenant to submit their
nominations for membership of the Committee within three months.
3. The Secretary-General of the United Nations shall prepare a list in
alphabetical order of all the persons thus nominated, with an indication of the
States Parties which have nominated them, and shall submit it to the States
Parties to the present Covenant no later than one month before the date of
each election.
4. Elections of the members of the Committee shall be held at a
meeting of the States Parties to the present Covenant convened by the
Secretary General of the United Nations at the Headquarters of the United
Nations. At that meeting, for which two thirds of the States Parties to the
present Covenant shall constitute a quorum, the persons elected to the
Committee shall be those nominees who obtain the largest number of votes
and an absolute majority of the votes of the representatives of States Parties
present and voting.
Article 31
1. The Committee may not include more than one national of the same
State.
2. In the election of the Committee, consideration shall be given to
equitable geographical distribution of membership and to the representation of
the different forms of civilization and of the principal legal systems.
Article 32
1. The members of the Committee shall be elected for a term of four
years. They shall be eligible for re-election if renominated. However, the terms
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of nine of the members elected at the first election shall expire at the end of
two years; immediately after the first election, the names of these nine
members shall be chosen by lot by the Chairman of the meeting referred to in
article 30, paragraph 4.
2. Elections at the expiry of office shall be held in accordance with the
preceding articles of this part of the present Covenant.
Article 33
1. If, in the unanimous opinion of the other members, a member of the
Committee has ceased to carry out his functions for any cause other than
absence of a temporary character, the Chairman of the Committee shall notify
the Secretary-General of the United Nations, who shall then declare the seat
of that member to be vacant.
2. In the event of the death or the resignation of a member of the
Committee, the Chairman shall immediately notify the Secretary-General of
the United Nations, who shall declare the seat vacant from the date of death
or the date on which the resignation takes effect.
Article 34
1. When a vacancy is declared in accordance with article 33 and if the
term of office of the member to be replaced does not expire within six months
of the declaration of the vacancy, the Secretary-General of the United Nations
shall notify each of the States Parties to the present Covenant, which may
within two months submit nominations in accordance with article 29 for the
purpose of filling the vacancy.
2. The Secretary-General of the United Nations shall prepare a list in
alphabetical order of the persons thus nominated and shall submit it to the
States Parties to the present Covenant. The election to fill the vacancy shall
then take place in accordance with the relevant provisions of this part of the
present Covenant.
3. A member of the Committee elected to fill a vacancy declared in
accordance with article 33 shall hold office for the remainder of the term of the
member who vacated the seat on the Committee under the provisions of that
article.
Article 35
The members of the Committee shall, with the approval of the General
Assembly of the United Nations, receive emoluments from United Nations
resources on such terms and conditions as the General Assembly may
decide, having regard to the importance of the Committee's responsibilities.
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Article 36
The Secretary-General of the United Nations shall provide the
necessary staff and facilities for the effective performance of the functions of
the Committee under the present Covenant.
Article 37
1. The Secretary-General of the United Nations shall convene the initial
meeting of the Committee at the Headquarters of the United Nations.
2. After its initial meeting, the Committee shall meet at such times as
shall be provided in its rules of procedure.
3. The Committee shall normally meet at the Headquarters of the
United Nations or at the United Nations Office at Geneva.
Article 38
Every member of the Committee shall, before taking up his duties,
make a solemn declaration in open committee that he will perform his
functions impartially and conscientiously.
Article 39
1. The Committee shall elect its officers for a term of two years. They
may be
re-elected.
2. The Committee shall establish its own rules of procedure, but these
rules shall provide, inter alia, that:
(a) Twelve members shall constitute a quorum;
(b) Decisions of the Committee shall be made by a majority vote of
the members present.
Article 40
1. The States Parties to the present Covenant undertake to submit
reports on the measures they have adopted which give effect to the rights
recognized herein and on the progress made in the enjoyment of those rights:
(a) Within one year of the entry into force of the present Covenant
for the States Parties concerned;
(b) Thereafter whenever the Committee so requests.
2. All reports shall be submitted to the Secretary-General of the United
Nations, who shall transmit them to the Committee for consideration. Reports
shall indicate the factors and difficulties, if any, affecting the implementation of
the present Covenant.
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3. The Secretary-General of the United Nations may, after consultation
with the Committee, transmit to the specialized agencies concerned copies of
such parts of the reports as may fall within their field of competence.
4. The Committee shall study the reports submitted by the States
Parties to the present Covenant. It shall transmit its reports, and such general
comments as it may consider appropriate, to the States Parties. The
Committee may also transmit to the Economic and Social Council these
comments along with the copies of the reports it has received from States
Parties to the present Covenant.
5. The States Parties to the present Covenant may submit to the
Committee observations on any comments that may be made in accordance
with paragraph 4 of this article.
Article 41
1. A State Party to the present Covenant may at any time declare under
this article that it recognizes the competence of the Committee to receive and
consider communications to the effect that a State Party claims that another
State Party is not fulfilling its obligations under the present Covenant.
Communications under this article may be received and considered only if
submitted by a State Party which has made a declaration recognizing in
regard to itself the competence of the Committee. No communication shall be
received by the Committee if it concerns a State Party which has not made
such a declaration. Communications received under this article shall be dealt
with in accordance with the following procedure:
(a) If a State Party to the present Covenant considers that another
State Party is not giving effect to the provisions of the present
Covenant, it may, by written communication, bring the matter to
the attention of that State Party. Within three months after the
receipt of the communication the receiving State shall afford the
State which sent the communication an explanation, or any
other statement in writing clarifying the matter which should
include, to the extent possible and pertinent, reference to
domestic procedures and remedies taken, pending, or available
in the matter;
(b) If the matter is not adjusted to the satisfaction of both States
Parties concerned within six months after the receipt by the
receiving State of the initial communication, either State shall
have the right to refer the matter to the Committee, by notice
given to the Committee and to the other State;
(c) The Committee shall deal with a matter referred to it only after it
has ascertained that all available domestic remedies have been
invoked and exhausted in the matter, in conformity with the
generally recognized principles of international law. This shall not
be the rule where the application of the remedies is
unreasonably prolonged;
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(d) The Committee shall hold closed meetings when examining
communications under this article;
(e) Subject to the provisions of subparagraph (c), the Committee
shall make available its good offices to the States Parties
concerned with a view to a friendly solution of the matter on the
basis of respect for human rights and fundamental freedoms as
recognized in the present Covenant;
(f) In any matter referred to it, the Committee may call upon the
States Parties concerned, referred to in subparagraph (b), to
supply any relevant information;
(g) The States Parties concerned, referred to in subparagraph (b),
shall have the right to be represented when the matter is being
considered in the Committee and to make submissions orally
and/or in writing;
(h) The Committee shall, within twelve months after the date of
receipt of notice under subparagraph (b), submit a report:
(i) If a solution within the terms of subparagraph (e) is reached,
the Committee shall confine its report to a brief statement of
the facts and of the solution reached;
(ii) If a solution within the terms of subparagraph (e) is not
reached, the Committee shall confine its report to a brief
statement of the facts; the written submissions and record of
the oral submissions made by the States Parties concerned
shall be attached to the report. In every matter, the report
shall be communicated to the States Parties concerned.
2. The provisions of this article shall come into force when ten States
Parties to the present Covenant have made declarations under paragraph I of
this article. Such declarations shall be deposited by the States Parties with the
Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to
the other States Parties. A declaration may be withdrawn at any time by
notification to the Secretary-General. Such a withdrawal shall not prejudice
the consideration of any matter which is the subject of a communication
already transmitted under this article; no further communication by any State
Party shall be received after the notification of withdrawal of the declaration
has been received by the Secretary-General, unless the State Party
concerned has made a new declaration.
Article 42
1.
(a) If a matter referred to the Committee in accordance with article
41 is not resolved to the satisfaction of the States Parties
concerned, the Committee may, with the prior consent of the
States Parties concerned, appoint an ad hoc Conciliation
Commission (hereinafter referred to as the Commission). The
good offices of the Commission shall be made available to the
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States Parties concerned with a view to an amicable solution of
the matter on the basis of respect for the present Covenant;
(b) The Commission shall consist of five persons acceptable to the
States Parties concerned. If the States Parties concerned fail to
reach agreement within three months on all or part of the
composition of the Commission, the members of the
Commission concerning whom no agreement has been reached
shall be elected by secret ballot by a two-thirds majority vote of
the Committee from among its members.
2. The members of the Commission shall serve in their personal
capacity. They shall not be nationals of the States Parties concerned, or of a
State not Party to the present Covenant, or of a State Party which has not
made a declaration under article 41.
3. The Commission shall elect its own Chairman and adopt its own
rules of procedure.
4. The meetings of the Commission shall normally be held at the
Headquarters of the United Nations or at the United Nations Office at Geneva.
However, they may be held at such other convenient places as the
Commission may determine in consultation with the Secretary-General of the
United Nations and the States Parties concerned.
5. The secretariat provided in accordance with article 36 shall also
service the commissions appointed under this article.
6. The information received and collated by the Committee shall be
made available to the Commission and the Commission may call upon the
States Parties concerned to supply any other relevant information.
7. When the Commission has fully considered the matter, but in any
event not later than twelve months after having been seized of the matter, it
shall submit to the Chairman of the Committee a report for communication to
the States Parties concerned:
(a) If the Commission is unable to complete its consideration of the
matter within twelve months, it shall confine its report to a brief
statement of the status of its consideration of the matter;
(b) If an amicable solution to the matter on tie basis of respect for
human rights as recognized in the present Covenant is reached,
the Commission shall confine its report to a brief statement of
the facts and of the solution reached;
(c) If a solution within the terms of subparagraph (b) is not reached,
the Commission's report shall embody its findings on all
questions of fact relevant to the issues between the States
Parties concerned, and its views on the possibilities of an
amicable solution of the matter. This report shall also contain the
written submissions and a record of the oral submissions made
by the States Parties concerned;
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(d) If the Commission's report is submitted under subparagraph (c),
the States Parties concerned shall, within three months of the
receipt of the report, notify the Chairman of the Committee
whether or not they accept the contents of the report of the
Commission.
8. The provisions of this article are without prejudice to the
responsibilities of the Committee under article 41.
9. The States Parties concerned shall share equally all the expenses of
the members of the Commission in accordance with estimates to be provided
by the Secretary-General of the United Nations.
10. The Secretary-General of the United Nations shall be empowered
to pay the expenses of the members of the Commission, if necessary, before
reimbursement by the States Parties concerned, in accordance with
paragraph 9 of this article.
Article 43
The members of the Committee, and of the ad hoc conciliation
commissions which may be appointed under article 42, shall be entitled to the
facilities, privileges and immunities of experts on mission for the United
Nations as laid down in the relevant sections of the Convention on the
Privileges and Immunities of the United Nations.
Article 44
The provisions for the implementation of the present Covenant shall
apply without prejudice to the procedures prescribed in the field of human rights
by or under the constituent instruments and the conventions of the United
Nations and of the specialized agencies and shall not prevent the States
Parties to the present Covenant from having recourse to other procedures for
settling a dispute in accordance with general or special international
agreements in force between them.
Article 45
The Committee shall submit to the General Assembly of the United
Nations, through the Economic and Social Council, an annual report on its
activities.

PART V
Article 46
Nothing in the present Covenant shall be interpreted as impairing the
provisions of the Charter of the United Nations and of the constitutions of the
specialized agencies which define the respective responsibilities of the
various organs of the United Nations and of the specialized agencies in
regard to the matters dealt with in the present Covenant.
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Article 47
Nothing in the present Covenant shall be interpreted as impairing the
inherent right of all peoples to enjoy and utilize fully and freely their natural
wealth and resources.

PART VI
Article 48
1. The present Covenant is open for signature by any State Member of
the United Nations or member of any of its specialized agencies, by any State
Party to the Statute of the International Court of Justice, and by any other
State which has been invited by the General Assembly of the United Nations
to become a Party to the present Covenant.
2. The present Covenant is subject to ratification. Instruments of
ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United
Nations.
3. The present Covenant shall be open to accession by any State
referred to in paragraph 1 of this article.
4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of
accession with the Secretary-General of the United Nations.
5. The Secretary-General of the United Nations shall inform all States
which have signed this Covenant or acceded to it of the deposit of each
instrument of ratification or accession.
Article 49
1. The present Covenant shall enter into force three months after the
date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of the
thirty-fifth instrument of ratification or instrument of accession.
2. For each State ratifying the present Covenant or acceding to it after
the deposit of the thirty-fifth instrument of ratification or instrument of
accession, the present Covenant shall enter into force three months after the
date of the deposit of its own instrument of ratification or instrument of
accession.
Article 50
The provisions of the present Covenant shall extend to all parts of
federal States without any limitations or exceptions.
Article 51
1. Any State Party to the present Covenant may propose an
amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations. The
Secretary-General of the United Nations shall thereupon communicate any
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proposed amendments to the States Parties to the present Covenant with a
request that they notify him whether they favour a conference of States
Parties for the purpose of considering and voting upon the proposals. In the
event that at least one third of the States Parties favours such a conference,
the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of
the United Nations. Any amendment adopted by a majority of the States
Parties present and voting at the conference shall be submitted to the General
Assembly of the United Nations for approval.
2. Amendments shall come into force when they have been approved
by the General Assembly of the United Nations and accepted by a two-thirds
majority of the States Parties to the present Covenant in accordance with their
respective constitutional processes.
3. When amendments come into force, they shall be binding on those
States Parties which have accepted them, other States Parties still being
bound by the provisions of the present Covenant and any earlier amendment
which they have accepted.
Article 52
Irrespective of the notifications made under article 48, paragraph 5, the
Secretary-General of the United Nations shall inform all States referred to in
paragraph I of the same article of the following particulars:
(a) Signatures, ratifications and accessions under article 48;
(b) The date of the entry into force of the present Covenant under
article 49 and the date of the entry into force of any amendments under article
51.
Article 53
1. The present Covenant, of which the Chinese, English, French,
Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the
archives of the United Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified
copies of the present Covenant to all States referred to in article 48.
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กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(ICCPR)
ณ นครนิวยอรก วันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1966
วันที่มีผลบังคับใช :

เมื ่อ วัน ที ่ 23 มีน าคม ค.ศ. 1976
เปน ไปตามขอ 49
ซึ ่ง มีผ ลใหใ ชบ ัง คับ บทบัญ ญัต ิท ุก ขอ ยกเวน บทบัญ ญัติ
ในขอ 41 และเมื่อวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 1979 ซึ่งใหบทบัญญัติ
ในขอ 41 (คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน) มีผลบังคับใช
สอดคลองกับวรรคสองของบทบัญญั ติใ นขอ 41

การลงทะเบียน :

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1976 หมายเลขที่ 14668

สถานะ :

ประเทศที่ลงนาม 70 ประเทศ ประเทศภาคี 161 ประเทศ

หมายเหตุ :

ไดมีการเปดใหมีการลงนามอยางเปนทางการในกติก าระหวา ง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมื องและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 1966

ประเทศที่เขารวม

ลงนาม

อัฟกานิสถาน
แอลเบเนีย
แอลจีเรีย
อันเดอรรา
แองโกลา
อารเจนตินา
อารเมเนีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
อาเซอรไบจาน

.
.
10 ธ.ค.2511
5 ส.ค.2545
.
19 ก.พ.2511
.
18 ธ.ค.2515
10 ธ.ค.2516
.

การใหสัตยาบัน,การเขาเปนภาคี,
หรือ ภาคยานุวัติ
24 ม.ค.2526
4 ต.ค.2534
12 ก.ย.2532
22 ก.ย.2549
10 ม.ค.2535
8 ส.ค.2529
23 มิ.ย.2536
13 ส.ค.2523
10 ก.ย.2521
13 ส.ค.2535
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บาหเรน
บังกลาเทศ
บารบาโดส
เบลารุส
เบลเยียม
เบลีซ
เบนิน
โบลิเวีย
บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา
บอตสวานา
บราซิล
บัลแกเรีย
บูรกินาฟาโซ
บุรุนดี
กัมพูชา
แคเมอรูน
แคนาดา
เคปเวิรด
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
ชาด
ชิลี
จีน
โคลอมเบีย
สาธารณรัฐคองโก
คอสตาริกา
โกตดิวัวร
โครเอเชีย
คิวบา
ไซปรัส
สาธารณรัฐเช็ก

.
.
.
19 มี.ค.2511
10 ธ.ค.2511
.
.
.
.
8 ก.ย.2543
.
8 ต.ค.2511
.
.
17 ต.ค.2523
.
.
.
.
.
16 ก.ย.2512
5 ต.ค.2541
21 ธ.ค.2509
.
19 ธ.ค.2509
.
.
28 ก.พ.2551
19 ธ.ค.2509
.

20 ก.ย.2549
6 ก.ย.2543
5 ม.ค.2516
12 พ.ย.2516
21 เม.ย.2526
10 มิ.ย.2539
12 มี.ค.2535
12 ส.ค.2525
1 ก.ย.2536
8 ก.ย.2543
24 ม.ค.2535
21 ก.ย.2513
4 ม.ค.2542
9 พ.ค.2533
26 พ.ค.2535
27 มิ.ย.2527
19 พ.ค.2519
6 ส.ค.2536
8 พ.ค.2524
9 มิ.ย.2538
10 ก.พ.2515
.
29 ต.ค.2512
5 ต.ค.2526
29 พ.ย.2511
26 มี.ค.2535
12 ต.ค.2535
2 เม.ย.2512
22 ก.พ.2536
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เกาหลีเหนือ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
เดนมารก
จิบูตี
โดมินิกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
เอกวาดอร
อียิปต
เอลซัลวาดอร
อิเควทอเรียลกินี
เอริเทรีย
เอสโตเนีย
เอธิโอเปย
ฟนแลนด
ฝรั่งเศส
กาบอง
แกมเบีย
จอรเจีย
เยอรมนี
กานา
กรีซ
เกรเนดา
กัวเตมาลา
กินี
กินีบิสเซา
กายอานา
เฮติ
ฮอนดูรัส
ฮังการี
ไอซแลนด

.
.
20 มี.ค.2511
.
.
.
4 เม.ย.2511
4 ส.ค.2510
21 ก.ย.2510
.
.
.
.
11 ต.ค.2510
.
.
.
.
9 ต.ค.2511
7 ก.ย.2543
.
.
.
28 ก.พ.2510
12 ก.ย.2543
22 ส.ค.2511
.
19 ธ.ค.2509
25 มี.ค.2512
30 ธ.ค.2511

14 ก.ย.2524
1 พ.ย. 2519
6 ม.ค.2515
5 พ.ย.2545
17 มิ.ย.2536
4 ม.ค.2521
6 มี.ค.2512
14 ม.ค.2525
30 พ.ย.2522
25 ก.ย.2530
22 ม.ค.2545
21 ต.ค.2534
11 มิ.ย.2536
19 ส.ค.2518
4 พ.ย.2523
21 ม.ค.2526
22 มี.ค.2522
3 พ.ค.2537
17 ธ.ค.2516
7 ก.ย.2543
5 พ.ค.2540
6 ก.ย.2534
5 พ.ค.2535
24 ม.ค.2521
.
15 ก.พ.2520
6 ก.พ.2534
25 ส.ค.2540
17 ม.ค.2517
22 ส.ค.2522
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อินเดีย
อินโดนีเซีย
อิหราน
อิรัก
ไอรแลนด
อิสราเอล
อิตาลี
จาเมกา
ญี่ปุน
จอรแดน
คาซัคสถาน
เคนยา
คูเวต
คีรกีซสถาน
ลาว
ลัตเวีย
เลบานอน
เลโซโท
ไลบิเรีย
ลิเบีย
ลิกเตนสไตน
ลิทัวเนีย
ลักเซมเบิรก
มาดากัสการ
มาลาวี
มัลดีฟส
มาลี
มอลตา
มอริเตเนีย
มอริเชียส

.
.
4 เม.ย.2511
18 ก.พ.2512
1 ต.ค.2516
19 ธ.ค.2509
18 ม.ค.2510
19 ธ.ค.2509
30 พ.ค.2521
30 มิ.ย.2515
2 ธ.ค.2546
.
.
.
7 ธ.ค.2543
.
.
.
18 เม.ย.2510
.
.
.
26 พ.ย.2517
17 ก.ย.2512
.
.
.
.
.
.

10 เม.ย2522
23 ก.พ.2549
24 มิ.ย.2518
25 ม.ค.2514
8 ธ.ค.2532
3 ต.ค.2534
15 ก.ย.2521
3 ต.ค.2518
21 มิ.ย.2522
28 พ.ค.2518
24 ม.ค.2549
1 พ.ค.2515
21 พ.ค.2539
7 ต.ค.2537
.
14 เม.ย.2535
3 พ.ย.2515
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เม็กซิโก
โมนาโก
มองโกเลีย
มอนเตเนโกร
โมรอคโก
โมซัมบิก
นามิเบีย
นาอูรู
เนปาล
เนเธอรแลนด
นิวซีแลนด
นิการากัว
ไนเจอร
ไนจีเรีย
นอรเวย
ปากีสถาน
ปานามา
ปารากวัย
เปรู
ฟลิปปนส
โปแลนด
โปตุเกส
เกาหลีใต
สาธารณรัฐมอลโดวา
โรมาเนีย
รัสเซีย
รวันดา
เซนตวินเซนตและเกรนาดีนส
ซามัว
ซานมารีโน
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เซาตูเมและปรินซิป
เซเนกัล
เซอรเบียและมอนเตเนโกร
เซเชลส
เซียรราลีโอน
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย
โซมาเลีย
แอฟริกาใต
สเปน
ศรีลังกา
ซูดาน
ซูรินาเม
สวาซิแลนด
สวีเดน
สวิตเซอรแลนด
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
ทาจิกิสถาน
ไทย
มาเซโดเนีย
ติมอรตะวันออก
โตโก
ตรินิแดดและโตเบโก
ตูนิเซีย
ตุรกี
เติรกเมนิสถาน
ยูกันดา
ยูเครน
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ และ
ไอรแลนดเหนือ
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สาธารณรัฐแทนซาเนีย
สหรัฐอเมริกา
อุรุกวัย
อุซเบกิสถาน
วานูอาตู
เวเนซุเอลา
เวียดนาม
เยเมน
แซมเบีย
ซิมบับเว
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กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
อารัมภบท
รัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้
พิจารณาวา ตามหลักการซึ่งไดประกาศไวในกฎบัตรสหประชาชาติการรับรองศักดิ์ศรีที่มี
มาแตกํา เนิดและสิท ธิเทา เทีย มกั นและไม อาจเพิก ถอนได ของมวลมนุ ษยชาตินั้นเปนรากฐานของ
เสรีภาพ ความยุติธรรมและสันติภาพในโลก
รับรองวา สิทธิเหลานี้มาจากศักดิ์ศรีแตกําเนิดของมนุษย
รับรองวา ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน อุดมการณที่วาเสรีชนจะตองปลอดจาก
ความกลัวและความขาดแคลนนั้น จะสามารถสัมฤทธิ์ผลไดก็ตอเมื่อมีการสรางสภาวะซึ่งทุกคนจะ
ไดรับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของตน
เทานั้น
พิจารณาถึ งพั นธกรณีแหงรัฐ ภายใตกฎบัตรสหประชาชาติ ในการสงเสริมการเคารพและ
การยอมรับโดยสากลในสิทธิและเสรีภาพมนุษยชน
ตระหนักวา ปจเจกบุคคลซึ่งมี หนาที่ตอปจเจกบุคคลอื่น และตอประชาคมของตนมีความ
รับผิดชอบที่จะตองพยายามสงเสริมและยอมรับสิทธิที่รับรองไวในกติกานี้
ตกลงกันในขอตอไปนี้

ภาค 1
ขอ 1
1. ประชาชาติทั้งปวงมีสิทธิกําหนดเจตจํานงของตนเอง โดยสิทธินั้น ประชาชาติเหลานั้น
จะกําหนดสถานะทางการเมืองของตนโดยเสรี และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตน
อยางเสรี
2. เพื่อจุดมุงหมายของตน ประชาชาติทั้งปวงอาจจัดการโภคทรัพ ยและทรัพยากรธรรมชาติ
ของตนไดอยางเสรี โดยไมกระทบตอพันธกรณีใด ๆ อันเกิดจากความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศซึ่ งตั้งอยูบ นพื้นฐานของหลัก การแหงผลประโยชนรว มกั นและกฎหมายระหวางประเทศ
ประชาชาติจะไมถูกลิดรอนวิถีทางยังชีพของตนไมวาในกรณีใด
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3. รัฐภาคีแหงกติกานี้ รวมทั้งรัฐที่รับผิดชอบในการบริหารดินแดนที่ไมไดปกครองตนเอง
และดินแดนในภาวะทรัส ตี จะตองสงเสริมใหสิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเองมีผลจริงจั ง
และจะตองเคารพสิทธินั้น ตามบทบัญญัติแหงกฎบัตรสหประชาชาติ

ภาค 2
ขอ 2
1. รัฐภาคีแตล ะรัฐแห งกติกานี้รับที่จะดําเนิน การ โดยเอกเทศและโดยความรวมมือและ
ความชวยเหลื อระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยา งยิ่ งทางเศรษฐกิ จและวิช าการ โดยใช ประโยชน
สูงสุด จากทรัพยากรที่มี อยู เพื่อใหสั มฤทธิ์ ผลในการทําใหสิทธิ ซึ่ง รับรองไว ในกติ กานี้ก ลายเปน
ความจริงอยางบริบูรณโดยลําดั บดวยวิธี ทั้งปวงที่ เหมาะสม โดยเฉพาะอยา งยิ่ง รวมทั้งการกําหนด
มาตรการทางกฎหมายดวย
2. รัฐ ภาคีแหงกติก านี้รับ ที่ จะประกันวาสิทธิทั้งหลายที่ระบุไวในกติก านี้จะใชไดโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง
หรือความคิดเห็นอื่นใด ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพยสิน กําเนิดหรือสถานะอื่น
3. ประเทศกําลังพัฒนา โดยคํานึงถึงตามควรตอสิทธิมนุษยชนและเศรษฐกิจแหงชาติต น
อาจกําหนดขอบเขตในการประกันสิทธิทางเศรษฐกิจของตนตามที่รับรองในกติกานี้แกผูที่ไมใชคน
ชาติของตน
ขอ 3
รัฐ ภาคีแ ห ง กติก านี้ รั บ ที่ จ ะประกั น สิ ท ธิ อั น เท า เที ย มกั น ของบุ รุ ษ และสตรี ใ นการที่ จ ะ
อุปโภคสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมทั้งปวง ดังที่ไดระบุไวในกติกานี้
ขอ 4
รัฐภาคีแหงกติกานี้รับรองวา ในการอุปโภคสิทธิเหลานั้นซึ่งรัฐใหตามกติกานี้ รัฐอาจจํากัด
สิท ธิเช นว าไดเฉพาะโดยขอจํา กัดเชน ที่กํ าหนดโดยกฎหมายเทา ที่อาจสอดคล องกับลั กษณะของ
สิทธิเหลานี้ และเพียงเพื่อความ มุงประสงคในการสงเสริมสวัสดิการทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย
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ขอ 5
1. ไมมีขอความใดในกติกานี้ที่อาจตีความไปในทางที่จะใหรัฐใด กลุมชนหรือบุคคลใดเขา
ไปเกี่ยวของกั บกิ จกรรมหรือกระทํา การใดอันมี จุดมุง หมายในการทําลายสิท ธิห รือเสรีภาพตามที่
รับรองไวในกติกานี้ หรือเปนการจํากัดสิทธินั้นยิ่งไปกวาที่ไดบัญญัติไวในกติกานี้
2. หามการจํากัด หรือลิดรอนสิท ธิม นุษ ยชนขั้นพื้ นฐานที่ไ ดรับการรับรองหรือที่มี อยูใน
ประเทศใด โดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย อนุสัญญา ขอบังคับ หรือจารีตประเพณี โดยอางวากติกา
นี้ไมรับรองสิทธิเชนวานั้น หรือรับรองสิทธินั้นในขอบเขตที่ดอยกวา

ภาค 3
ขอ 6
1. รัฐภาคีแหงกติกานี้รับรองสิทธิในการทํางาน ซึ่งรวมทั้งสิทธิของทุกคนในโอกาสที่จะหา
เลี้ยงชีพโดยงานซึ่งตนเลือกหรือรับอยางเสรี และจะดําเนินขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกปองสิทธินี้
2. ขั้นตอนซึ่งรัฐภาคีแหงกติ กานี้จะตองดําเนินเพื่อใหบรรลุผลในการทําใหสิทธินี้ เปนจริง
อยางบริบูรณ จะตองรวมถึงการใหคําแนะนําทางเทคนิคและวิชาชีพและโครงการฝกอบรม นโยบาย
และเทคนิคที่จะทํ าใหบรรลุผ ลในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สั งคม และวั ฒนธรรมอยางสม่ํา เสมอ
และการจางงานอยางบริบูรณและเปนประโยชนภายใตเงื่อนไขทั้งหลายที่เปนการปกปองเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของปจเจกบุคคล
ขอ 7
รัฐภาคีแหงกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสภาพการทํางานที่ยุติธรรมและนาพึงพอใจ
ซึ่งประกันโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง
(ก) คาตอบแทนขั้นต่ําที่ใหแกผูทํางานทั้งปวง ประกอบดวย
(1) คาจางที่เปนธรรมและคา ตอบแทนที่เทาเทียมกันสําหรับ งานที่มีคุณคาเทากั น
โดยปราศจากความแตกตางในเรื่องใด โดยเฉพาะอยางยิ่ง สตรีจะไดรับการ
ประกัน สภาพการทํา งานที่ไ มดอ ยกวา บุรุษ โดยไดรับ คา จางที่เ ทา เทีย มกั น
สําหรับงานที่เทาเทียมกัน
(2) ความเปนอยูที่เหมาะสมสําหรับตนและครอบครัวตามบทบัญญัติแหงกติกานี้
(ข) สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
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(ค) โอกาสเทาเทียมกันสําหรับทุกคนที่จะไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนาในการ
ทํางานของตนในระดับที่ สูง ขึ้นตามที่ เหมาะสม โดยไมขึ้ นอยู กับ ขอพิจารณาใด
นอกจากอาวุโสและความสามารถ
(ง) การพักผอน เวลาวางและขอจํากัดที่สมเหตุสมผลในเรื่องเวลาทํางานและวันหยุด
เปนครั้งคราวโดยไดรับคาตอบแทน ตลอดจนคาตอบแทนสําหรับวันหยุดทางการ
ดวย
ขอ 8

1. รัฐภาคีแหงกติกานี้รับที่จะประกัน
(ก) สิท ธิข องทุก คนที่จะกอ ตั้งสหภาพแรงงานและเข ารวมสหภาพแรงงานตามที่ ตน
เลือก เพื่อสงเสริมและคุม ครองประโยชนทางเศรษฐกิ จและสัง คมของตน ทั้ง นี้
โดยขึ้น อยูกับหลัก เกณฑข ององคก ารที่เ กี่ย วขอ งเทานั้ น หามจํากัดการใชสิ ทธิ นี้
นอกจากที่ไ ดกําหนดโดยกฎหมายและที่จํา เป นในสั ง คมประชาธิ ป ไตย เพื่ อ
ประโยชนของความมั่นคงแหงชาติ หรือความสงบเรียบรอยของสวนรวม หรือการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น
(ข) สิทธิของสหภาพแรงงานที่จะจัดตั้งสหพันธหรือสมาพันธแหงชาติ และสิทธิของ
สมาพั นธ แห งชาติที่ จะก อตั้ง หรื อเข า ร วมกั บ องค ก ารสหภาพแรงงานระหวา ง
ประเทศ
(ค) สิทธิของสหภาพแรงงานที่จะดําเนิ นงานอยางเสรีโ ดยไมขึ้นอยูกับการจํ ากัดใด
นอกจากที่ไดกําหนดโดยกฎหมายและซึ่งจํา เปนในสัง คมประชาธิปไตย เพื่ อ
ประโยชนของความมั่นคงแหงชาติหรือความสงบเรียบรอยของสวนรวมหรือการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
(ง) สิทธิที่จะนัดหยุดงาน หากใชสิทธิโดยสอดคลองกับกฎหมายของประเทศนั้น
2. ความในขอนี้ไมหามการกําหนดขอจํากัดอันชอบดวยกฎหมายในการใชสิทธิเหลานี้โดย
ทหารหรือตํารวจ หรือฝายบริหารของรัฐ
3. ไมมี ขอความใดในขอนี้ ที่ใหอํานาจรัฐภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยเสรีภาพในการสมาคม
และการคุมครองสิ ทธิ ในการรวมตัวกั น ค.ศ. 1948 ขององคก ารแรงงานระหวา งประเทศใหใ ช
มาตรการทางนิติบัญญัติหรือใชกฎหมายในลักษณะซึ่งจะทําใหเสื่อมเสียตอหลักประกันที่ใหไวใ น
อนุสัญญานั้น
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ขอ 9
รัฐภาคี แหง กติกาฉบับนี้รับรองสิท ธิของทุก คนในอันที่จะมี สวั สดิการสังคม รวมทั้ง การ
ประกันสังคม
ขอ 10
รัฐภาคีแหงกติกานี้รับรองวา
1. ครอบครัว ซึ่ง เปนหน วยรวมของสัง คมที่เปนพื้นฐานและเปนธรรมชาติควรได รับการ
คุมครอง และชวยเหลืออยางกวางขวางที่สุดเทาที่จะทําได โดยเฉพาะในการจัดตั้งและในขณะที่ตอง
รับผิดชอบต อการดูแลและการศึกษาของเด็กที่ยังพึ่งตนเองไมได การสมรสตองกระทําโดยความ
ยินยอมอยางเสรีของผูที่เจตนาจะสมรส
2. มารดาควรไดรับการคุมครองพิเศษระหวางชวงระยะเวลาตามควรกอนหรือหลังการให
กํา เนิ ดบุตร ในระหวางชวงระยะเวลาเชนวา มารดาซึ่ง ทํา งานควรไดรับอนุญาตใหล าโดยได รับ
คาจาง หรือลาโดยมีสิทธิประโยชนดานสวัสดิการสังคมอยางเพียงพอ
3. ควรมีมาตรการคุมครองและชวยเหลือพิเศษแกเด็กและผูเยาวทั้งปวง โดยไมมีการเลือก
ปฏิบัติเนื่องจากชาติกําเนิดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ เด็กและผูเยาวควรไดรับการคุมครองจากการแสวงหา
ประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม การวาจางเด็กใหทํางานซึ่งเปนภัยตอจิตใจหรือสุขภาพหรือเปน
อันตรายตอชีวิตหรืออาจจะขัดขวางพัฒนาการตามปกติของเด็กควรไดรับการลงโทษตามกฎหมาย
รัฐควรกําหนดอายุขั้นต่ําซึ่งหามไมใหมีการจางแรงงานเด็กและกําหนดใหมีโทษตามกฎหมายดวย
ขอ 11
1. รัฐภาคีแหงกติกานี้รับ รองสิทธิของทุกคนในมาตรฐานการครองชีพที่ เพียงพอสําหรับ
ตนเองและครอบครัว ซึ่งรวมถึงอาหาร เครื่องนุงหม และที่อยูอาศัยที่เพียงพอ และสภาพการครองชีพ
ที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง รัฐภาคีจะดําเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อประกันการทําใหสิทธินี้เปนจริง โดย
รับรองความสําคัญอยางแทจริ งของความรวมมือระหวางประเทศบนพื้นฐานของความยิ นยอมโดย
เสรี
2. รัฐภาคีแหงกติกานี้ รับรองสิทธิขั้ นพื้นฐานของทุกคนที่จะปลอดจากความหิวโหย โดย
จะตองดําเนินมาตรการโดยเอกเทศและโดยความรวมมือระหวางประเทศ รวมทั้งโครงการเฉพาะซึ่ง
จําเปน
(ก) ในการปรับปรุงวิธีการผลิต เก็บรักษาและการแบงสรรอาหาร โดยใชความรูอยาง
เต็ ม ที่ ท างเทคนิคและทางวิท ยาศาสตร โดยการเผยแพรค วามรูเกี่ย วกั บ หลั ก
โภชนาการ และโดยการพัฒนาหรือการปฏิรูประบบเกษตรกรรมในทางที่จะทําให
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สามารถบรรลุผลการพัฒนา และการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
(ข) ในการประกันการแบงสรรอยางเทาเทียมของอุปทานอาหารโลกตามสัดสวนความ
ตองการ โดยคํ านึงถึ งทั้ งป ญหาของประเทศที่ นําเขาอาหารและประเทศส งออก
อาหาร
ขอ 12
1. รัฐภาคีแหงกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐาน
สูงสุดเทาที่เปนได
2. ขั้นตอนในการดําเนินการโดยรัฐภาคีแ หงกติกานี้ เพื่อบรรลุผลในการทําให สิทธินี้เปน
จริงอยางสมบูรณจะตองรวมถึงสิ่งตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อ
(ก) การหาหนทางลดอัตราการตายของทารกกอนคลอดและของเด็กแรกเกิดและการ
พัฒนาที่มีประโยชนตอสุขภาพของเด็ก
(ข) การปรับปรุงในทุกดานของสุขลักษณะทางสิ่งแวดลอมและอุตสาหกรรม
(ค) การปองกัน รักษาและควบคุม โรคระบาด โรคประจํ าถิ่ น โรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคอื่น ๆ
(ง) การสรางสภาวะที่ประกันบริการทางแพทย และการใหการดูแลรักษาพยาบาลแก
ทุกคนในกรณีเจ็บปวย
ขอ 13
1. รัฐภาคีแหงกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนในการศึกษา รัฐภาคีเห็นพองกันวาการศึกษา
จะตอ งมุ งให เกิดการพัฒนาบุ คลิ กภาพของมนุษยแ ละความสํ านึก ในศักดิ์ศรีข องตนอย างบริบูรณ
และจะตองเพิ่มพู นการเคารพในสิทธิม นุษยชนและเสรีภาพขั้ นพื้นฐาน รัฐภาคี เห็น พองกันอีกว า
การศึกษาจะตองทําใหทุกคนสามารถมีสวนรวมในสังคมอยางมีประสิทธิภาพ จะตองสงเสริมความ
เขาใจ ความอดกลั้นและมิตรภาพระหวางชาติ และกลุมเชื้อชาติ ชนกลุมนอยหรือกลุมศาสนาทั้ง
ปวง และสานตอไปถึงกิจกรรมของสหประชาชาติในการธํารงไวซึ่งสันติภาพ
2. รัฐภาคีแหงกติกานี้รับรองวา เพื่อที่จะทําใหสิทธินี้เปนจริงโดยบริบูรณ
(ก) การศึกษาขั้นประถมจะตองเปนการศึกษาภาคบังคับและจัดใหทุกคนแบบใหเปลา
(ข) จะตองจัดการศึกษาขั้นมัธยมในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งการศึกษามัธยมทางเทคนิค
ศึกษาและอาชีวศึกษา ใหมีขึ้นโดยทั่วไป และใหทุกคนมีสิทธิไดรับ โดยวิ ธีการที่
เหมาะสมทุก ทาง และโดยเฉพาะอย างยิ่ งโดยการนําการศึกษาแบบใหเปลามาใช
อยางคอยเปนคอยไป
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(ค) ทุกคนจะตองสามารถไดรับการศึกษาขั้ นอุดมศึก ษาอยางเทาเทีย มกันบนพื้นฐาน
ของความสามารถ โดยวิธีการที่เหมาะสมทุกทาง และโดยเฉพาะอยางยิ่งโดยการ
นําการศึกษาแบบใหเปลามาใชอยางคอยเปนคอยไป
(ง) การศึกษาขั้นพื้นฐานจะตองไดรับการสนับสนุนหรือสงเสริมใหมากที่สุดเทาที่จะ
ทํ า ได สํ า หรั บ ผู ที่ ไ ม ไ ด รั บ หรื อ เรี ย นไม ค รบตามช ว งระยะเวลาทั้ ง หมดของ
การศึกษาขั้นประถม
(จ) จะต อ งดํ า เนิ น การพั ฒ นาระบบโรงเรี ย นทุ ก ระดั บ อย า งแข็ ง ขั น ให มี ร ะบบ
ทุนการศึก ษาที่เ พีย งพอ และปรั บปรุง สภาพของวัส ดุป ระกอบการสอนของครู
อยางตอเนื่อง
3. รัฐ ภาคีทั้ งหลายแหงกติกานี้รับ ที่จะเคารพเสรีภาพของบิด ามารดาและผู ปกครองตาม
กฎหมายในกรณีที่มี ในการเลือกโรงเรียนสําหรับเด็กของตน นอกจากที่จัดตั้งโดยเจาหนาที่รัฐ เชนที่
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นต่ําที่รัฐกําหนดไวหรือให ความเห็นชอบเพื่อประกันใหการศึก ษา
ทางศาสนาและศีลธรรมของเด็กเปนไปโดยสอดคลองกับความเชื่อถือของตน
4. ไมมีสวนใดของขอนี้จะแปลไปในทางกาวกายเสรีภาพของปจเจกชน และองคก รในการ
จัดตั้งและดําเนินการสถาบั นการศึกษา ทั้ งนี้ ขึ้นอยูกับการปฏิบัติตามหลักการที่ระบุไว ในวรรค 1
ของขอนี้ และขอกําหนดที่วา การศึกษาในสถาบันเชนวาจะตองสอดคลองกับมาตรฐานขั้นต่ําตามที่
รัฐไดกําหนดไว
ขอ 14
รัฐภาคีแตละรัฐแหงกติกานี้ ซึ่งในเวลาเขาเปนภาคียังไมสามารถจัดใหมีการประถมศึกษา
ภาคบังคับแบบใหเปลาในเขตเมืองและเขตอื่น ๆ ภายใตเขตอํานาจของตนรับที่จะหาทางและจัดทํา
แผนปฏิบัติการโดยละเอียดเพื่อทําใหเกิดความคืบหนาในการปฏิบัติตามกติกาฉบับนี้ภายในเวลา 2
ป และกําหนดไวในแผนภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล ซึ่งหลักการในการจัดการศึก ษาภาคบังคับ
แบบใหเปลาสําหรับทุกคน
ขอ 15
1. รัฐภาคีแหงกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคน
(ก) ที่จะมีสวนรวมทางวัฒนธรรม
(ข) ที่ จ ะอุ ป โภคสิ ท ธิ ป ระโยชน แ ห ง ความก า วหน า และการประยุ ก ต ใ ช ท าง
วิทยาศาสตร
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(ค) ที่จ ะไดสิทธิประโยชนจากการคุ มครองผลประโยชนทางดานศีล ธรรมและทาง
วัตถุในประโยชนอันเกิดจากการผลิตทางวิทยาศาสตร วรรณกรรม หรือศิลปกรรม
ซึ่งตนเปนผูสรางสรรค
2. ขั้นตอนซึ่งรัฐภาคีแหงกติกานี้จะดําเนินเพื่อทําใหสิทธินี้เปนจริงอยางบริบูรณ ใหรวมถึง
สิ่งทั้ งหลายที่จําเปนเพื่อการอนุรักษ การพัฒนา และการเผยแพรความรูทางวิทยาศาสตร และทาง
วัฒนธรรม
3. รัฐภาคี แหงกติกานี้รับที่จะเคารพเสรีภาพที่ จําเปนสํา หรับการวิจัยวิ ทยาศาสตร และ
กิจกรรมสรางสรรค
4. รัฐภาคีแหงกติก านี้รับรองสิทธิประโยชนที่ไ ดมาจากการสนับ สนุน และการพัฒนาการ
ติดตอระหวางประเทศและความรวมมือดานวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม

ภาค 4
ขอ 16
1. รัฐภาคีแหงกติกานี้รับที่จะเสนอรายงานโดยสอดคลองกับภาคนี้แหงกติกาในเรื่องมาตรการ
ตาง ๆ ซึ่งรัฐนั้น ๆ ไดนํามาใช และในเรื่องความกาวหนาของการดําเนินการเพื่อใหมีการยอมรับสิทธิ
ที่ไดรับการรับรองไว ณ ที่นี้
2. (ก) ใหเสนอรายงานทั้งปวงตอเลขาธิการสหประชาชาติซึ่งจะสงสําเนาตอไปใหคณะ
มนตรีเศรษฐกิจ และ สังคม เพื่อการพิจารณาตามบทบัญญัติของกติกานี้
(ข) เลขาธิ ก ารสหประชาชาติจะต องส ง สํ า เนารายงานหรือส ว นใดที่ เกี่ ย วข องของ
รายงานซึ่ งได รับ จากรัฐภาคี แหงกติกานี้ซึ่งเปนสมาชิ กแหงทบวงการชํานัญพิเศษ
ตาง ๆ ไปยังทบวงการชํานัญพิเศษนั้น ๆ เทา ที่รายงาน หรือส วนใดของรายงาน
เกี่ยวของกับเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบของทบวงการดังกลาวตามตราสารกอตั้ง
ของตน
ขอ 17
1. รัฐภาคีแหงกติกานี้จะสงรายงานเปนชวงระยะตามแผนงาน ซึ่งจะกําหนดโดยคณะมนตรี
เศรษฐกิ จและสั ง คมภายในเวลาหนึ่ ง ป นับ จากวั น ที่ ก ติ ก านี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช ภายหลั ง จากการ
ปรึกษาหารือกับรัฐภาคีและทบวงการชํานัญพิเศษที่เกี่ยวของ
2. รายงานอาจแสดงปจ จัย และอุ ปสรรคซึ่ งกระทบระดับของการปฏิบัติต ามพั นธกรณี
ภายใตกติกานี้
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3. ในกรณีที่ รัฐ ภาคีใ ดแหง กติ กานี้ไ ดส งข อสนเทศที่เ กี่ย วข องไปยัง สหประชาชาติ หรื อ
ทบวงการชํานัญพิเศษใดแลว รัฐภาคีไ มจํา เปนตองใหขอสนเทศนั้นอีก เพีย งแตอางใหถู กตองถึง
ขอสนเทศที่สงไปแลวก็พอ
ขอ 18
ตามความรับผิดชอบภายใตกฎบัตรสหประชาชาติในเรื่องสิ ทธิ มนุษยชนและเสรีภาพขั้ น
พื้นฐาน คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมอาจจัดทําขอตกลงกับทบวงการชํานัญพิเศษในการรายงาน
ความกา วหนาของการดําเนิ นการเพื่อใหบรรลุผลในการปฏิบั ติตามบทบั ญญัติแหง กติกานี้ ซึ่ง อยู
ภายในขอบเขตแหงกิ จกรรมของตน รายงานเหล า นี้อาจรวมรายละเอี ย ดของคํ า วินิจฉั ย และ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกติกา เชนวาซึ่งรับรองโดยองคก รซึ่งมีอํานาจ
ของตน
ขอ 19
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมอาจสงรายงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งรัฐเสนอตามขอ 16
และ 17 และรายงานเกี่ยวกับ สิทธิมนุ ษยชนที่เสนอโดยทบวงการชํ านัญ พิเศษตามขอ 18 ไปยัง
คณะกรรมาธิการสิทธิม นุษยชนเพื่อศึ กษาและใหข อเสนอแนะทั่ว ไป หรือ เพื่อทราบตามความ
เหมาะสม
ขอ 20
รัฐภาคีแหงกติกานี้และทบวงการชํานัญพิเศษที่เกี่ยวของอาจเสนอความคิดเห็นไปยั งคณะ
มนตรีเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับ ขอเสนอแนะทั่ วไปภายใตขอ 19 หรือการอางถึง ขอเสนอแนะ
ทั่วไปเชนวาในรายงานใดของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน หรือเอกสารใดที่อางถึงในรายงาน
นั้น
ขอ 21
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมอาจเสนอรายงานเปนครั้งคราวไปยังสมัชชาใหญ พรอมกับ
ขอเสนอแนะในลักษณะทั่วไปรวมทั้งสรุปขอสนเทศซึ่งไดรับจากรัฐภาคีแหงกติกานี้และทบวงการ
ชํา นัญพิ เศษที่เ กี่ย วกับ มาตรการซึ่งไดใ ช และความคืบ หนาซึ่ง ได กระทํา ไปเพื่อบรรลุผ ลในการ
ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งสิทธิที่รับรองในกติกานี้
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ขอ 22
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมอาจแจงองคกรอื่นของสหประชาชาติ องคก รยอยและทบวง
การชํานัญพิเศษของสหประชาชาติที่เกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือทางวิชาการทราบถึงเรื่องใด
ที่เกิดขึ้นจากรายงานที่อางถึง ในภาคนี้ของกติกา ซึ่งอาจชว ยเหลือหน วยงานเช นวาในการวินิจฉัย
ภายในขอบเขตอํ านาจของตนเกี่ยวกับความเหมาะสมของมาตรการระหวางประเทศซึ่งอาจมีสว น
ชวยใหการอนุวัติการตามกติกานี้มีความคืบหนาและมีประสิทธิผล
ขอ 23
รัฐภาคีแหงกติกานี้เห็นพองกันวาการดําเนินการระหวางประเทศเพื่อใหบรรลุผลซึ่งสิทธิที่
รับรองไวในกติกานี้ รวมถึงวิธี การ เชน การทํ าอนุ สัญ ญา การรับ รองขอเสนอแนะ การใหความ
ชวยเหลือทางวิชาการและการจัดประชุมภูมิภาค และการประชุมทางวิชาการเพื่อความมุงประสงค
ในการปรึกษาหารือและการศึกษา ซึ่งจัดโดยรวมกับรัฐบาลที่เกี่ยวของ
ขอ 24
ไม มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ดในกติ ก านี้ ที่ ตี ค วามไปในทางเสื่ อ มเสี ย ต อ บทบั ญ ญั ติ ข องกฎบั ต ร
สหประชาชาติ และธรรมนูญของทบวงการชํานัญพิเศษซึ่งกําหนดความรับผิดชอบขององคกรตาง
ๆ ของสหประชาชาติและของทบวงการชํานัญพิเศษในเรื่องที่เกี่ยวกับกติกานี้
ขอ 25
ไม มีบ ทบั ญญั ติใ ดในกติก านี้ ที่จะตีค วามไปในทางเสื่ อมเสีย ตอ สิทธิ ที่มี มาแตกํ าเนิ ดของ
ประชาชาติทั้งปวงในอันที่จะอุป โภคและใชประโยชนจากโภคทรัพยและทรัพยากรธรรมชาติของ
ตนอยางเต็มที่และโดยเสรี

ภาค 5
ขอที่ 26
1. กติกาฉบับนี้เปดใหมีการลงนามโดยรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ หรือสมาชิกทบวงการ
ชํานัญพิเศษใดของสหประชาชาติ รัฐภาคีแหงธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศและรัฐอื่นใด
ซึ่งสมัชชาสหประชาชาติไดเชิญใหเขาเปนภาคีแหงกติกาฉบับนี้
2. กติกานี้ตองไดรับการสัตยาบัน ใหมอบสัตยาบันสารแกเลขาธิการสหประชาชาติ
3. กติกาฉบับนี้จะตองเปดใหภาคยานุวัติโดยรัฐใดซึ่งกลาวถึงในวรรค 1 ของขอนี้
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4. การภาคยานุวัติจะมีผลเมื่อมีการมอบภาคยานุวัติสารแกเลขาธิการสหประชาชาติ
5. เลขาธิการสหประชาชาติจะตองแจง ใหรัฐทั้งปวงซึ่งไดลงนามหรือภาคยานุวัติ กติกานี้
แลวทราบถึงการมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารแตละฉบับ
ขอ 27
1. กติกานี้จะมีผลบังคับใชเมื่อครบกําหนดสามเดือนหลังจากวันที่ไดมี การมอบสัตยาบัน
สารหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่สามสิบหาแกเลขาธิการสหประชาชาติ
2. สําหรับแตละรัฐที่ใหสัตยาบันหรือภาคยานุวัติกติกานี้ภายหลังจากที่มีการมอบสัตยาบัน
สารหรือภาคยานุวัติส ารฉบับที่สามสิบหาแลว กติกานี้จะมีผลบังคับใช กับรัฐนั้ นเมื่ อครบกํ าหนด
สามเดือนหลังจากวันที่รัฐนั้นไดมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารของตน
ขอ 28
บทบัญญัติของกติกานี้จะครอบคลุมทุกสวนของรัฐที่เปนสหรัฐ โดยปราศจากขอจํากัดหรือ
ขอยกเวน
ขอ 29
1. รัฐภาคี ใดแหงกติกานี้อาจเสนอข อแกไขและยื่น ตอเลขาธิการสหประชาชาติ จากนั้ น
เลขาธิก ารสหประชาชาติ จะตอ งส งข อแกไ ขที่ เสนอมานั้น แก รัฐ ภาคีแ หง กติ กานี้พ รอ มกั บคํ าร อง
ขอใหรัฐภาคีแจงใหตนทราบวารัฐภาคีเหลานั้นเห็นควรใหมีการประชุมของรัฐภาคีทั้งหลายเพื่อมุง
ประสงคใ นการพิจารณาและลงคะแนนเสียงขอเสนอนั้นหรือไม ในกรณีที่ มีรัฐภาคีจํานวนอยา ง
นอยที่สุดหนึ่งในสามเห็นดวยกับการจัดประชุมดัง กลาว เลขาธิการฯ จะตองจัดประชุมภายใตการ
สนับสนุนของสหประชาชาติ ขอแกไขใดที่ไดรับการรับรองโดยรัฐภาคีสวนใหญซึ่งเขารวมประชุม
และลงคะแนนเสียงในการประชุม ใหนําเสนอตอสมัชชาสหประชาชาติเพื่อใหความเห็นชอบ
2. ขอแกไขจะมีผลบังคับใชเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสมัชชาสหประชาชาติ และไดรับ
การยอมรับโดยเสียงสวนใหญสองในสามของรัฐภาคีแหงกติกานี้ตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญ
ของรัฐนั้น ๆ
3. เมื่อขอแกไขมีผลบังคับใช ยอมมีผลผูกพันรัฐภาคีซึ่งไดยอมรับขอแกไขแลว สวนรัฐภาคี
อื่นยังคงผูกพันตามบทบัญญัติในกติกาฉบับนี้ และขอแกไขกอน ๆ ซึ่งตนไดยอมรับ
ขอ 30
นอกเหนือจากการแจงตามขอ 26 วรรค 5 แล ว เลขาธิการสหประชาชาติจะตองแจ งไปยัง
บรรดารัฐทั้งปวง ที่กลาวถึงในวรรค 1 ของขอเดียวกันในเรื่องตอไปนี้
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(ก) การลงนาม การใหสัตยาบันและการภาคยานุวัติตามขอ 26
(ข) วันที่กติกาฉบับนี้มีผลบังคับใช ตามขอ 27 และวันที่ขอแกไขมีผลบังคับใชตามขอ
29
ขอ 31
1. กติกาฉบับนี้ซึ่งทําเปนภาษาจีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัส เซีย และสเปน มีความถูกตองเทา
เทียมกัน ใหเก็บรักษาไว ณ หอเอกสารของสหประชาชาติ
2. เลขาธิการสหประชาชาติจะตองสงสําเนาของกติกาฉบับนี้ ซึ่งไดรับการรับรองแลวไป
ใหรัฐทั้งปวงตามที่กลาวถึงในขอ 26
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International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights
Preamble
The States Parties to the present Covenant,
Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the
Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the
equal and inalienable rights of all members of the human family is the
foundation of freedom, justice and peace in the world,
Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the
human person,
Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of
Human Rights, the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and
want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may
enjoy his economic, social and cultural rights, as well as his civil and political
rights,
Considering the obligation of States under the Charter of the United
Nations to promote universal respect for, and observance of, human rights
and freedoms,
Realizing that the individual, having duties to other individuals and to
the community to which he belongs, is under a responsibility to strive for the
promotion and observance of the rights recognized in the present Covenant,
Agree upon the following articles:

PART I
Article 1
1. All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right
they freely determine their political status and freely pursue their economic,
social and cultural development.
2. All peoples may, for their own ends, freely dispose of their
wealth and resources without prejudice to any obligations arising
international economic co-operation, based upon the principle of
benefit, and international law. In no case may a people be deprived of
means of subsistence.

natural
out of
mutual
its own

3. The States Parties to the present Covenant, including those having
responsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust
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Territories, shall promote the realization of the right of self-determination, and
shall respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the
United Nations.

PART II
Article 2
1. Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps,
individually and through international assistance and co-operation, especially
economic and technical, to the maximum of its available resources, with a
view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in
the present Covenant by all appropriate means, including particularly the
adoption of legislative measures.
2. The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee
that the rights enunciated in the present Covenant will be exercised without
discrimination of any kind as to race, colour, sex, language, religion, political
or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
3. Developing countries, with due regard to human rights and their
national economy, may determine to what extent they would guarantee the
economic rights recognized in the present Covenant to non-nationals.
Article 3
The States Parties to the present Covenant undertake to ensure the
equal right of men and women to the enjoyment of all economic, social and
cultural rights set forth in the present Covenant.
Article 4
The States Parties to the present Covenant recognize that, in the
enjoyment of those rights provided by the State in conformity with the present
Covenant, the State may subject such rights only to such limitations as are
determined by law only in so far as this may be compatible with the nature of
these rights and solely for the purpose of promoting the general welfare in a
democratic society.
Article 5
1. Nothing in the present Covenant may be interpreted as implying for
any State, group or person any right to engage in any activity or to perform
any act aimed at the destruction of any of the rights or freedoms recognized
herein, or at their limitation to a greater extent than is provided for in the
present Covenant.
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2. No restriction upon or derogation from any of the fundamental
human rights recognized or existing in any country in virtue of law,
conventions, regulations or custom shall be admitted on the pretext that the
present Covenant does not recognize such rights or that it recognizes them to
a lesser extent.

PART III
Article 6
1. The States Parties to the present Covenant recognize the right to
work, which includes the right of everyone to the opportunity to gain his living
by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to
safeguard this right.
2. The steps to be taken by a State Party to the present Covenant to
achieve the full realization of this right shall include technical and vocational
guidance and training programmes, policies and techniques to achieve steady
economic, social and cultural development and full and productive
employment under conditions safeguarding fundamental political and
economic freedoms to the individual.
Article 7
The States Parties to the present Covenant recognize the right of
everyone to the enjoyment of just and favourable conditions of work which
ensure, in particular:
(a) Remuneration which provides all workers, as a minimum, with:
(i) Fair wages and equal remuneration for work of equal value
without distinction of any kind, in particular women being
guaranteed conditions of work not inferior to those enjoyed by
men, with equal pay for equal work;
(ii) A decent living for themselves and their families in accordance
with the provisions of the present Covenant;
(b) Safe and healthy working conditions;
(c) Equal opportunity for everyone to be promoted in his employment to
an appropriate higher level, subject to no considerations other than those of
seniority and competence;
(d ) Rest, leisure and reasonable limitation of working hours and
periodic holidays with pay, as well as remuneration for public holidays
Article 8
1. The States Parties to the present Covenant undertake to ensure:
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(a) The right of everyone to form trade unions and join the trade
union of his choice, subject only to the rules of the organization
concerned, for the promotion and protection of his economic
and social interests. No restrictions may be placed on the
exercise of this right other than those prescribed by law and
which are necessary in a democratic society in the interests of
national security or public order or for the protection of the
rights and freedoms of others;
(b) The right of trade unions to establish national federations or
confederations and the right of the latter to form or join
international trade-union organizations;
(c) The right of trade unions to function freely subject to no
limitations other than those prescribed by law and which are
necessary in a democratic society in the interests of national
security or public order or for the protection of the rights and
freedoms of others;
(d) The right to strike, provided that it is exercised in conformity
with the laws of the particular country.
2. This article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on
the exercise of these rights by members of the armed forces or of the police
or of the administration of the State.
3. Nothing in this article shall authorize States Parties to the
International Labour Organisation Convention of 1948 concerning Freedom of
Association and Protection of the Right to Organize to take legislative
measures which would prejudice, or apply the law in such a manner as would
prejudice, the guarantees provided for in that Convention.
Article 9
The States Parties to the present Covenant recognize the right of
everyone to social security, including social insurance.
Article 10
The States Parties to the present Covenant recognize that:
1. The widest possible protection and assistance should be accorded
to the family, which is the natural and fundamental group unit of society,
particularly for its establishment and while it is responsible for the care and
education of dependent children. Marriage must be entered into with the free
consent of the intending spouses.
2. Special protection should be accorded to mothers during a
reasonable period before and after childbirth. During such period working
mothers should be accorded paid leave or leave with adequate social security
benefits.
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3. Special measures of protection and assistance should be taken on
behalf of all children and young persons without any discrimination for
reasons of parentage or other conditions. Children and young persons should
be protected from economic and social exploitation. Their employment in work
harmful to their morals or health or dangerous to life or likely to hamper their
normal development should be punishable by law. States should also set age
limits below which the paid employment of child labour should be prohibited
and punishable by law.
Article 11
1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of
everyone to an adequate standard of living for himself and his family,
including adequate food, clothing and housing, and to the continuous
improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate
steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the
essential importance of international co-operation based on free consent.
2. The States Parties to the present Covenant, recognizing the
fundamental right of everyone to be free from hunger, shall take, individually
and through international co-operation, the measures, including specific
programmes, which are needed:
(a) To improve methods of production, conservation and
distribution of food by making full use of technical and scientific
knowledge, by disseminating knowledge of the principles of
nutrition and by developing or reforming agrarian systems in
such a way as to achieve the most efficient development and
utilization of natural resources;
(b) Taking into account the problems of both food-importing and
food-exporting countries, to ensure an equitable distribution of
world food supplies in relation to need.
Article 12
1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of
everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and
mental health.
2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant
to achieve the full realization of this right shall include those necessary for:
(a) The provision for the reduction of the still birth-rate and of infant
mortality and for the healthy development of the child;
(b) The improvement of all aspects of environmental and industrial
hygiene;
(c) The prevention, treatment and control of epidemic, endemic,
occupational and other diseases;
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(d) The creation of conditions which would assure to all medical
service and medical attention in the event of sickness.
Article 13
1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of
everyone to education. They agree that education shall be directed to the full
development of the human personality and the sense of its dignity, and shall
strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. They
further agree that education shall enable all persons to participate effectively
in a free society, promote understanding, tolerance and friendship among all
nations and all racial, ethnic or religious groups, and further the activities of
the United Nations for the maintenance of peace.
2. The States Parties to the present Covenant recognize that, with a
view to achieving the full realization of this right:
(a) Primary education shall be compulsory and available free to all;
(b) Secondary education in its different forms, including technical
and vocational secondary education, shall be made generally
available and accessible to all by every appropriate means, and
in particular by the progressive introduction of free education;
(c) Higher education shall be made equally accessible to all, on the
basis of capacity, by every appropriate means, and in particular
by the progressive introduction of free education;
(d) Fundamental education shall be encouraged or intensified as far
as possible for those persons who have not received or
completed the whole period of their primary education;
(e) The development of a system of schools at all levels shall be
actively pursued, an adequate fellowship system shall be
established, and the material conditions of teaching staff shall be
continuously improved.
3. The States Parties to the present Covenant undertake to have
respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to
choose for their children schools, other than those established by the public
authorities, which conform to such minimum educational standards as may be
laid down or approved by the State and to ensure the religious and moral
education of their children in conformity with their own convictions.
4. No part of this article shall be construed so as to interfere with the
liberty of individuals and bodies to establish and direct educational institutions,
subject always to the observance of the principles set forth in paragraph I of
this article and to the requirement that the education given in such institutions
shall conform to such minimum standards as may be laid down by the State.
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Article 14
Each State Party to the present Covenant which, at the time of
becoming a Party, has not been able to secure in its metropolitan territory or
other territories under its jurisdiction compulsory primary education, free of
charge, undertakes, within two years, to work out and adopt a detailed plan of
action for the progressive implementation, within a reasonable number of
years, to be fixed in the plan, of the principle of compulsory education free of
charge for all.
Article 15
1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of
everyone:
(a) To take part in cultural life;
(b) To enjoy the benefits of scientific progress and its applications;
(c) To benefit from the protection of the moral and material interests
resulting from any scientific, literary or artistic production of
which he is the author.
2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant
to achieve the full realization of this right shall include those necessary for the
conservation, the development and the diffusion of science and culture.
3. The States Parties to the present Covenant undertake to respect the
freedom indispensable for scientific research and creative activity.
4. The States Parties to the present Covenant recognize the benefits to
be derived from the encouragement and development of international
contacts and co-operation in the scientific and cultural fields.

PART IV
Article 16
1. The States Parties to the present Covenant undertake to submit in
conformity with this part of the Covenant reports on the measures which they
have adopted and the progress made in achieving the observance of the
rights recognized herein.
2.
(a) All reports shall be submitted to the Secretary-General of the
United Nations, who shall transmit copies to the Economic and
Social Council for consideration in accordance with the provisions
of the present Covenant;
(b) The Secretary-General of the United Nations shall also transmit
to the specialized agencies copies of the reports, or any
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relevant parts therefrom, from States Parties to the present
Covenant which are also members of these specialized
agencies in so far as these reports, or parts therefrom, relate to
any matters which fall within the responsibilities of the said
agencies in accordance with their constitutional instruments.
Article 17
1. The States Parties to the present Covenant shall furnish their reports
in stages, in accordance with a programme to be established by the Economic
and Social Council within one year of the entry into force of the present
Covenant after consultation with the States Parties and the specialized
agencies concerned.
2. Reports may indicate factors and difficulties affecting the degree of
fulfilment of obligations under the present Covenant.
3. Where relevant information has previously been furnished to the
United Nations or to any specialized agency by any State Party to the present
Covenant, it will not be necessary to reproduce that information, but a precise
reference to the information so furnished will suffice.
Article 18
Pursuant to its responsibilities under the Charter of the United Nations
in the field of human rights and fundamental freedoms, the Economic and
Social Council may make arrangements with the specialized agencies in
respect of their reporting to it on the progress made in achieving the
observance of the provisions of the present Covenant falling within the scope
of their activities. These reports may include particulars of decisions and
recommendations on such implementation adopted by their competent
organs.
Article 19
The Economic and Social Council may transmit to the Commission on
Human Rights for study and general recommendation or, as appropriate, for
information the reports concerning human rights submitted by States in
accordance with articles 16 and 17, and those concerning human rights
submitted by the specialized agencies in accordance with article 18.
Article 20
The States Parties to the present Covenant and the specialized
agencies concerned may submit comments to the Economic and Social
Council on any general recommendation under article 19 or reference to such
general recommendation in any report of the Commission on Human Rights
or any documentation referred to therein.
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Article 21
The Economic and Social Council may submit from time to time to the
General Assembly reports with recommendations of a general nature and a
summary of the information received from the States Parties to the present
Covenant and the specialized agencies on the measures taken and the
progress made in achieving general observance of the rights recognized in
the present Covenant.
Article 22
The Economic and Social Council may bring to the attention of other
organs of the United Nations, their subsidiary organs and specialized
agencies concerned with furnishing technical assistance any matters arising
out of the reports referred to in this part of the present Covenant which may
assist such bodies in deciding, each within its field of competence, on the
advisability of international measures likely to contribute to the effective
progressive implementation of the present Covenant.
Article 23
The States Parties to the present Covenant agree that international
action for the achievement of the rights recognized in the present Covenant
includes such methods as the conclusion of conventions, the adoption of
recommendations, the furnishing of technical assistance and the holding of
regional meetings and technical meetings for the purpose of consultation and
study organized in conjunction with the Governments concerned.
Article 24
Nothing in the present Covenant shall be interpreted as impairing the
provisions of the Charter of the United Nations and of the constitutions of the
specialized agencies which define the respective responsibilities of the
various organs of the United Nations and of the specialized agencies in
regard to the matters dealt with in the present Covenant.
Article 25
Nothing in the present Covenant shall be interpreted as impairing the
inherent right of all peoples to enjoy and utilize fully and freely their natural
wealth and resources.

PART V
Article 26
1. The present Covenant is open for signature by any State Member of
the United Nations or member of any of its specialized agencies, by any State
Party to the Statute of the International Court of Justice, and by any other

112
State which has been invited by the General Assembly of the United Nations
to become a party to the present Covenant.
2. The present Covenant is subject to ratification. Instruments of
ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United
Nations.
3. The present Covenant shall be open to accession by any State
referred to in paragraph 1 of this article.
4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of
accession with the Secretary-General of the United Nations.
5. The Secretary-General of the United Nations shall inform all States
which have signed the present Covenant or acceded to it of the deposit of
each instrument of ratification or accession.
Article 27
1. The present Covenant shall enter into force three months after the
date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of the
thirty-fifth instrument of ratification or instrument of accession.
2. For each State ratifying the present Covenant or acceding to it after
the deposit of the thirty-fifth instrument of ratification or instrument of
accession, the present Covenant shall enter into force three months after the
date of the deposit of its own instrument of ratification or instrument of
accession.
Article 28
The provisions of the present Covenant shall extend to all parts of
federal States without any limitations or exceptions.
Article 29
1. Any State Party to the present Covenant may propose an
amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations. The
Secretary-General shall thereupon communicate any proposed amendments
to the States Parties to the present Covenant with a request that they notify
him whether they favour a conference of States Parties for the purpose of
considering and voting upon the proposals. In the event that at least one third
of the States Parties favours such a conference, the Secretary-General shall
convene the conference under the auspices of the United Nations. Any
amendment adopted by a majority of the States Parties present and voting at
the conference shall be submitted to the General Assembly of the United
Nations for approval.
2. Amendments shall come into force when they have been approved
by the General Assembly of the United Nations and accepted by a two-thirds
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majority of the States Parties to the present Covenant in accordance with their
respective constitutional processes.
3. When amendments come into force they shall be binding on those
States Parties which have accepted them, other States Parties still being
bound by the provisions of the present Covenant and any earlier amendment
which they have accepted.
Article 30
Irrespective of the notifications made under article 26, paragraph 5, the
Secretary-General of the United Nations shall inform all States referred to in
paragraph I of the same article of the following particulars:
(a) Signatures, ratifications and accessions under article 26;
(b) The date of the entry into force of the present Covenant under
article 27 and the date of the entry into force of any amendments
under article 29.

Article 31
1. The present Covenant, of which the Chinese, English, French,
Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the
archives of the United Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified
copies of the present Covenant to all States referred to in article 26.

114

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(ICESCR)
ณ นครนิวยอรก วันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1966
วันที่มีผลบังคับใช :

เมื่ อวั นที่ 3 มกราคม ค.ศ. 1976 สอดคล องกับ ขอ 27

การลงทะเบียน :

เมื่อวันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 1976 หมายเลขที่ 14531

สถานะ :

ประเทศที่ลงนาม 67 ประเทศ ประเทศภาคี 158 ประเทศ

หมายเหตุ :

ไดมีการเปดใหมีการลงนามอยางเปนทางการในกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(ICESCR) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 1966

ประเทศที่เขารวม

ลงนาม

อัฟกานิสถาน
แอลเบเนีย
แอลจีเรีย
อันดอรรา
อารเจนตินา
อารเมเนีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
อาเซอรไบจาน
บาหเรน
บังกลาเทศ
บารบาโดส
เบลารุส
เบลเยียม

.
.
10 ธ.ค.2511
.
19 ก.พ.2511
.
18 ธ.ค.2515
10 ธ.ค.2516
.
.
.
19 มี.ค.2511
10 ธ.ค.2511

การใหสัตยาบัน,การเขาเปนภาคี,
หรือ ภาคยานุวัติ
24 ม.ค.2526
4 ต.ค.2534
12 ก.ย.2532
10 ม.ค.2535
8 ส.ค.2529
13 ก.ย.2536
10 ธ.ค.2518
10 ก.ย.2521
13 ส.ค.2535
27 ก.ย.2550
5 ต.ค.2541
5 ม.ค.2516
12 พ.ย.2516
21 เม.ย.2526
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เบลีซ
เบนิน
โบลิเวีย
บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา
บราซิล
บัลแกเรีย
บูรกินาฟาโซ
บุรุนดี
กัมพูชา
แคเมอรูน
แคนาดา
เคปเวิรด
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
ชาด
ชิลี
จีน
โคลอมเบีย
สาธารณรัฐคองโก
คอสตาริกา
โกตดิวัวร
โครเอเชีย
คิวบา
ไซปรัส
สาธารณรัฐเช็ก
เกาหลีเหนือ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
เดนมารก
จิบูตี
โดมินิกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน

6 ก.ย.2543
.
.
.
.
8 ต.ค.2511
.
.
17 ต.ค.2523
.
.
.
.
.
16 ก.ย.2512
27 ต.ค.2540
21 ธ.ค.2509
.
19 ธ.ค.2509
.
.
28 ก.พ.2551
9 ม.ค.2510
.
.
.
20 มี.ค.2511
.
.
.

.
12 มี.ค.2535
12 ส.ค.2525
1 ก.ย.2536
24 ม.ค.2535
21 ก.ย.2513
4 ม.ค.2542
9 พ.ค.2533
26 พ.ค.2535
27 มิ.ย.2527
19 พ.ค.2519
6 ส.ค.2536
8 พ.ค.2524
9 มิ.ย.2538
10 ก.พ.2515
27 มี.ค.2544
29 ต.ค.2512
5 ต.ค.2526
29 พ.ย. 2511
26 มี.ค.2535
12 ต.ค.2535
.
2 เม.ย.2512
22 ก.พ.2536
14 ก.ย.2524
1 พ.ย.2519
6 ม.ค.2515
5 พ.ย.2545
17 มิ.ย.2536
4 ม.ค.2521
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เอกวาดอร
อียิปต
เอลซัลวาดอร
อิเควทอเรียลกินี
เอริเทรีย
เอสโตเนีย
เอธิโอเปย
ฟนแลนด
ฝรั่งเศส
กาบอง
แกมเบีย
จอรเจีย
เยอรมนี
กานา
กรีซ
เกรเนดา
กัวเตมาลา
กินี
กินีบิสเซา
กายอานา
ฮอนดูรัส
ฮังการี
ไอซแลนด
อินเดีย
อินโดนีเซีย
อิหราน
อิรัก
ไอรแลนด
อิสราเอล
อิตาลี

29 ก.ย.2510
4 ส.ค.2510
21 ก.ย.2510
.
.
.
.
11 ต.ค.2510
.
.
.
.
9 ต.ค.2511
7 ก.ย.2543
.
.
.
28 ก.พ.2510
.
22 ต.ค.2511
19 ธ.ค.2509
25 มี.ค.2512
30 ธ.ค.2511
.
.
4 เม.ย.2511
18 ก.พ.2512
1 ต.ค.2516
19 ธ.ค.2509
18 ม.ค.2510

6 มี.ค.2512
14 ม.ค.2525
30 พ.ย.2522
25 ก.ย.2530
17 เม.ย.2544
21 ต.ค.2534
11 มิ.ย.2536
19 ส.ค.2518
4 พ.ย.2523
21 ม.ค.2526
29 ธ.ค.2521
3 พ.ค.2537
17 ธ.ค.2516
7 ก.ย.2543
16 มี.ค. 2528
6 ก.ย.2534
19 พ.ค.2531
24 ม.ค.2521
2 ก.ค.2535
15 ก.พ.2520
17 ก.พ.2524
17 ม.ค.2517
22 ส.ค.2522
10 เม.ย.2522
23 ก.พ.2549
24 มิ.ย.2518
25 ม.ค.2514
8 ธ.ค.2532
3 ต.ค.2534
15 ก.ย.2521
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จาเมกา
ญี่ปุน
จอรแดน
คาซัคสถาน
เคนยา
คูเวต
คีรกีซสถาน
ลาว
ลัตเวีย
เลบานอน
เลโซโท
ไลบิเรีย
ลิเบีย
ลิกเตนสไตน
ลิทัวเนีย
ลักเซมเบิรก
มาดากัสการ
มาลาวี
มัลดีฟส
มาลี
มอลตา
มอริเตเนีย
มอริเชียส
เม็กซิโก
มอลโดวา
โมนาโก
มองโกเลีย
มอนเตเนโกร
โมรอกโก
นามิเบีย

19 ธ.ค.2509
30 พ.ค.2521
30 มิ.ย.2515
2 ธ.ค.2546
.
.
.
7 ธ.ค.2543
.
.
.
18 เม.ย.2510
.
.
.
26 พ.ย.2517
14 เม.ย.2513
.
.
.
22 ต.ค.2511
.
.
.
.
5 มิ.ย.2511
.
19 ม.ค.2520
.

3 ต.ค.2518
21 มิ.ย.2522
28 พ.ค.2518
24 ม.ค.2549
1 พ.ค.2515
21 พ.ค.2539
7 ต.ค.2537
13 ก.พ.2550
14 เม.ย.2535
3 พ.ย.2515
9 ก.ย.2535
22 ก.ย.2547
15 พ.ค.2513
10 ธ.ค.2541
20 พ.ย.2534
18 ส.ค.2526
22 ก.ย.2514
22 ธ.ค.2536
19 ก.ย.2549
16 ก.ค.2517
13 ก.ย.2533
17 พ.ย.2547
12 ธ.ค.2516
23 มี.ค.2524
26 ม.ค.2536
28 ส.ค.2540
18 พ.ย.2517
23 ต.ค.2549
3 พ.ค.2522
28 พ.ย.2537
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เนปาล
เนเธอรแลนด
นิวซีแลนด
นิการากัว
ไนเจอร
ไนจีเรีย
นอรเวย
ปากีสถาน
ปานามา
ปารากวัย
เปรู
ฟลิปปนส
โปแลนด
โปรตุเกส
เกาหลีใต
โรมาเนีย
รัสเซีย
รวันดา
เซนตวินเซนตและเกรนาดีนส
ซานมารีโน
เซาตูเมและปรินซิป
เซเนกัล
เซอรเบีย
เซเชลส
เซียรราลีโอน
สโลวาเกีย
สโลวาเนีย
หมูเกาะโซโลมอน
โซมาเลีย
แอฟริกาใต

.
25 มิ.ย.2512
12 พ.ย.2511
.
.
.
20 มี.ค.2511
3 พ.ย.2547
27 ก.ค.2519
.
11 ส.ค.2520
19 ธ.ค.2509
2 มี.ค.2510
7 ต.ค.2519
.
27 มิ.ย.2511
18 มี.ค.2511
.
.
.
31 ต.ค.2538
6 ก.ค.2513
.
.
.
.
.
.
.
3 ต.ค.2537

14 พ.ค.2534
11 ธ.ค.2521
28 ธ.ค.2521
12 มี.ค.2523
7 มี.ค.2529
29 ก.ค.2536
13 ก.ย.2515
17 เม.ย.2551
8 มี.ค.2520
10 มิ.ย.2535
28 เม.ย.2521
7 มิ.ย.2517
18 มี.ค.2520
31 ก.ค.2521
10 เม.ย.2533
9 ธ.ค.2517
16 ต.ค.2516
16 เม.ย.2518
9 พ.ย.2524
18 ต.ค.2528
.
13 ก.พ.2521
12 มี.ค.2544
5 พ.ค.2535
23 ส.ค.2539
28 พ.ค.2536
6 ก.ค.2535
17 มี.ค.2525
24 ม.ค.2533
.
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สเปน
ศรีลังกา
ซูดาน
ซูรินาเม
สวาซิแลนด
สวีเดน
สวิตเซอรแลนด
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
ทาจิกิสถาน
ไทย
มาเซโดเนีย
ติมอรตะวันออก
โตโก
ตรินิแดดและโตเบโก
ตูนิเซีย
ตุรกี
เติรกเมนิสถาน
ยูกันดา
ยูเครน
สหราชอาณาจักร บริเตนใหญและ
ไอรแลนดเหนือ
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
อเมริกา
อุรุกวัย
อุซเบกิสถาน
เวเนซุเอลา
เวียดนาม
เยเมน
แซมเบีย
ซิมบับเว

28 ก.ย.2519
.
.
.
.
29 ก.ย.2510
.
.
.
.
.
.
.
.
30 เม.ย.2511
15 ส.ค.2543
.
.
20 มี.ค.2511

27 เม.ย.2520
11 มิ.ย.2523
18 มี.ค.2529
28 ธ.ค.2519
26 มี.ค.2547
6 ธ.ค.2514
18 มิ.ย.2535
21 เม.ย.2512
4 ม.ค.2542
5 ก.ย.2542
18 ม.ค.2537
16 เม.ย.2546
24 พ.ค.2527
8 ธ.ค.2521
18 มี.ค.2512
23 ก.ย.2546
1 พ.ค.2540
21 ม.ค.2530
12 พ.ย.2516

16 ก.ย.2511

20 พ.ค.2519

.
5 ต.ค.2520
21 ก.พ.2510
.
24 มิ.ย.2512
.
.
.
.

11 มิ.ย.2519
.
1 เม.ย.2513
28 ก.ย.2538
10 พ.ค.2521
24 ก.ย.2525
9 ก.พ.2530
10 เม.ย.2527
13 พ.ค.2534
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