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ตราสารระหวา่งประเทศ  สาระส าคัญ  วนั/เดอืน/ป ี ค าแถลงตคีวาม(Declaration) /
ดา้นสทิธมินุษยชน การเขา้เปน็ภาคี   ขอ้สงวน (Reservation)

1. กตกิาระหวา่งประเทศวา่
ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธิ
ทางการเมอืง

สว่นที ่1 (ขอ้ 1) กล่าวถงึสิทธใินการก าหนดเจตจ านงตนเอง

International Covenant 
on Civil and Political 
Rights (ICCPR)

สว่นที ่2 (ขอ้ 2-5) กล่าวถงึพนัธกรณีของรัฐภาคีทีรั่บรองจะเคารพและประกนัสิทธขิอง
บคุคล รวมถงึการหา้มเลือกปฏบิติั ไมว่า่จะด้วยเหตุผลทางเชือ้ชาติ สีผิว เพศ ภาษา 
ศาสนา ความคิดเหน็ทางการเมอืง สัญชาติ สถานะทางเศรษฐกจิ สังคม ถิน่ก าเนดิ หรือ
สภาพ    อืน่ใด

สว่นที ่3 (ขอ้ 6-27) กล่าวถงึสาระของสิทธใินส่วนทีเ่ปน็สิทธพิลเมอืงและสิทธทิางการเมอืง
 อาท ิเสรีภาพในการมชีวีติ เสรีภาพจากการถกูทรมาน การหา้มมใิหบ้คุคลถกูจบักมุตาม
อ าเภอใจ เสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็และการแสดงออก

สว่นที ่4 (ขอ้ 28-45) กล่าวถงึการจดัต้ังคณะกรรมการการสิทธมินษุยชน พนัธกรณีของรัฐ
ในการจดัท ารายงานของรัฐภาคี และการปฏบิติัหนา้ทีข่องคณะกรรมการ

สว่นที ่5 (ขอ้ 46-47)  กล่าวถงึหา้มการตีความไปในทางขดักบักฎหมายระหวา่งประเทศ
อืน่ๆ รวมทัง้การมใีหตี้ความในการทีจ่ะลิดรอนสิทธทิีจ่ะใชป้ระโยชนจ์าก
ทรัพยากรธรรมชาติ

สว่นที ่1 (ขอ้ 1) กล่าวถงึสิทธใินการก าหนดเจตจ านงตนเอง

สว่นที ่2 (ขอ้ 2-5) กล่าวถงึพนัธกรณีของรัฐภาคีทีจ่ะด าเนนิมาตรการต่างๆ อยา่ง
เหมาะสมตามล าดับขัน้

สว่นที ่3 (ขอ้ 6-27) กล่าวถงึสาระของสิทธ ิได้แก ่สิทธใินการท างาน สิทธใินด้านการศึกษา
 สิทธด้ิานสุขภาพ สิทธใินวฒันธรรม

สว่นที ่4 (ขอ้ 16-25) กล่าวถงึ พนัธกรณีของรัฐในการจดัท ารายงานของรัฐภาคี และ
บทบาทของคณะมนตรีเศรษฐกจิและสังคมในการตรวจสอบการปฏบิติัตามพนัธกรณี 
ร่วมกบักลไกอืน่ๆ ของสหประชาชาติ

สว่นที ่5 (ขอ้ 26-31) กล่าวถงึการเขา้เปน็ภาคีและแกไ้ขเพิม่เติมบทบญัญัติของกติกา

ตารางสรุปตราสารระหว่างประเทศดา้นสทิธิมนุษยชนที่ไทยเปน็ภาคี

- ไทยเขา้เปน็ภาคีโดยการภาคยานวุติั
 เมือ่วนัที ่29 ตุลาคม 2539 และมผีล
บงัคับใชก้บัไทยเมือ่วนัที ่30 
มกราคม 2540

- ไทยมคี าแถลงตีความใน 4 ประเด็นคือ (1) การใชสิ้ทธกิารก าหนดเจตจ านงตนเอง ซ่ึงไทยมิ
ใหตี้ความวา่ อนญุาตหรือสนบัสนนุการกระท าใดๆ ทีจ่ะเปน็การแบง่แยกดินแดน  2) เร่ืองการ
หา้มการพพิากษาลงโทษประหารชวีติบคุคลทีอ่ายตุ่ ากวา่ 18 ป ีซ่ึงไทยมกีฎหมายหา้มไว้
เรียบร้อยแล้ว 3) เร่ืองการน าตัวผู้ต้องหาเขา้สู่การพจิารณาคดี โดยพลัน ซ่ึงรัฐธรรมนญู พ.ศ. 
2550 ได้ก าหนดใหเ้จา้พนกังานสอบสวนควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เพยีง 48 ชัว่โมง ซ่ึงถอืวา่ได้
คุ้มครองกรณีนีแ้ล้ว 4)   เร่ืองการหา้มโฆษณาชวนเชือ่เพือ่สงคราม นัน้ ไทยถอืวา่ไมร่วมถงึ
สงครามเพือ่ปอ้งกนัตนเองในกรณีทีไ่ทยจ าเปน็ต้องประชาสัมพนัธแ์ละชกัชวนใหป้ระชาชนรัก
ชาติในกรณีทีต้่องท าสงครามเพือ่ปอ้งกนัการรุกรานจากประเทศอืน่  ทัง้นี ้ไทยก าลังอยูใ่น
ระหวา่งการถอนถอ้ยแถลงตีความขอ้ (2) และ (3)

2. กตกิาระหวา่งประเทศวา่
ดว้ยสทิธทิางเศรษฐกิจ สงัคม
 และวฒันธรรม
International Covenant 
on Economic, Social and 
Cultural Rights (ICESCR)

- ไทยเขา้เปน็ภาคีโดยการภาคยานวุติั
 เมือ่วนัที ่5 กนัยายน 2542 และมี
ผลบงัคับใชก้บัไทยเมือ่วนัที ่5 
ธนัวาคม 2542

- ไทยมคี าแถลงตีความในการใชสิ้ทธกิารก าหนดเจตจ านงตนเอง ซ่ึงไทยมใิหตี้ความวา่ 
อนญุาตหรือสนบัสนนุการกระท าใดๆ ทีจ่ะเปน็การแบง่แยกดินแดน



ตราสารระหวา่งประเทศ  สาระส าคัญ  วนั/เดอืน/ป ี ค าแถลงตคีวาม(Declaration) /
ดา้นสทิธมินุษยชน การเขา้เปน็ภาคี   ขอ้สงวน (Reservation)

ตารางสรุปตราสารระหว่างประเทศดา้นสทิธิมนุษยชนที่ไทยเปน็ภาคี

สว่นที ่1 (ขอ้ 1-6) กล่าวถงึค าจ ากดัความของค าวา่การเลือกปฏบิติัต่อสตรี พนัธกรณีของ
รัฐภาคี มาตรการทีรั่ฐภาคีต้องด าเนนิการเพือ่สนบัสนนุความกา้วหนา้ของสตรี ฯลฯ

- ไทยมคี าแถลงตีความวา่ ขอ้บทในอนสัุญญา CEDAW ต้องสอดคล้องกบัรัฐรรรมนญูไทย

สว่นที ่2 (ขอ้ 7-9) กล่าวถงึความเทา่เทยีมกนัระหวา่งบรุุษและสตรีในด้านการเมอืงและ
การด ารงชวีติ เชน่ สิทธใินการเลือกต้ัง

- ไทยมขีอ้สงวนในขอ้ 16 เกีย่วกบัการสมรสและความสัมพนัธท์างครอบครัว และขอ้ 29  
เกีย่วกบัการเสนอเร่ืองใหศ้าล ICJ พจิารณาในกรณีการพพิาทระหวา่งรัฐภาคี  ขณะนี ้ไทย
ก าลังอยูร่ะหวา่งการพจิารณาถอนขอ้สงวนขอ้ 16

สว่นที ่3 (ขอ้ 10-14) กล่าวถงึสิทธขิองสตรีทีจ่ะต้องได้รับการดูแลทางเศรษฐกจิ การ
ปอ้งกนัความรุนแรงต่อสตรีในสถานทีท่ างาน และการเขา้ถงึบริการสุขภาพ ฯลฯ

สว่นที ่4 (ขอ้ 15-16) กล่าวถงึความเทา่เทยีมกนัของบรุุษและสตรีในด้านกฎหมาย
สว่นที ่5 (ขอ้ 17-22) กล่าวถงึการจดัต้ังคณะกรรมการการขจดัการเลือกปฏบิติัต่อสตรีใน
ทกุรูปแบบ พนัธกรณีของรัฐในการจดัท ารายงานของรัฐภาคี และการปฏบิติัหนา้ทีข่อง
คณะกรรมการ

สว่นที ่6 (ขอ้ 23-30) กล่าวถงึการมใิหม้ขีอ้บทของอนสัุญญาทีจ่ะขดัต่อกฎหมายภายในที่
ด าเนนิการมากกวา่ทีก่ าหนดไวใ้นอนสัุญญาและกฎหมายระหวา่งประเทศทีม่อียู ่การน า
พนัธกรณีไปปฏบิติัในระดับประเทศ ฯลฯ

 - พิธสีารเลอืกรบัอนุสญัญา
วา่ดว้ยการเลอืกปฏบิตัติอ่
สตรใีนทกุรปูแบบ
Optional Protocol to the 
CEDAW

- การยอมรับอ านาจของคณะกรรมการประจ าอนสัุญญาฯ ในการรับและพจิารณาเร่ือง
ร้องเรียนในกรณีทีม่กีารละเมดิพนัธกรณีทีป่รากฏในอนสัุญญาฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรัฐภาคี โดย
ผู้ร้องเรียนอาจเปน็บคุคลหรือกลุ่มบคุคลในนามของผู้ถกูละเมดิสิทธไิด้

 - ไทยเขา้เปน็ภาคีโดยการให้
สัตยาบนั เมือ่วนัที ่14 มถินุายน 
2543 และมผีลบงัคับใชก้บัไทยเมือ่
วนัที ่10 ธนัวาคม 2543

3. อนุสญัญาวา่ดว้ยการ
เลอืกปฏบิตัติอ่สตรใีนทกุ
รปูแบบ
Convention on the 
Elimination of All Forms 
of Discrimination Against 
Women (CEDAW)

- ไทยเขา้เปน็ภาคีโดยการภาคยานวุติั
 เมือ่วนัที ่9 สิงหาคม 2528 และมผีล
บงัคับใชก้บัไทยเมือ่วนัที ่8 กนัยายน 
2528



ตราสารระหวา่งประเทศ  สาระส าคัญ  วนั/เดอืน/ป ี ค าแถลงตคีวาม(Declaration) /
ดา้นสทิธมินุษยชน การเขา้เปน็ภาคี   ขอ้สงวน (Reservation)

ตารางสรุปตราสารระหว่างประเทศดา้นสทิธิมนุษยชนที่ไทยเปน็ภาคี

4. อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็
 Convention on the Rights 
of the Child (CRC)

สว่นที ่1 (ขอ้ 1-41) กล่าวถงึหลักการและเนือ้หาเกีย่วกบัสิทธต่ิางๆ ทีเ่ด็กพงึได้รับ 
ประกอบด้วย สิทธแิละเสรีภาพของเด็กโดยทัว่ไป การคุ้มครองร่างกาย ชวีติ เสรีภาพ และ
สวสัดิภาพของเด็ก การใหส้วสัดิการสังคมแกเ่ด็ก การคุ้มครองสิทธทิางแพง่ การคุ้มครอง
เด็กทีม่ปีญัหาความประพฤติหรือกระท าความผิดทางอาญา การคุ้มเด็กผู้ด้อยโอกาส

- ไทยเขา้เปน็ภาคีโดยการภาคยานวุติั
 เมือ่วนัที ่12 กมุภาพนัธ ์2535 และ
มผีลบงัคับใชก้บัไทยเมือ่วนัที ่26 
เมษายน 2535

- ไทยมขีอ้สงวนในขอ้ 22 เร่ืองสถานะของเด็กผู้ล้ีภยั  ซ่ึงไทยยงัไมรั่บสถานะผู้ล้ีภยัตาม
กฎหมายภายในของไทยและไทยไมไ่ด้เปน็ภาคี Convention Relating to the Status of 
Refugees

สว่นที ่2 (ขอ้ 42-45) กล่าวถงึหลักเกณฑ์และแบบพธิซ่ึีงประเทศทีใ่หสั้ตยาบนัแก่
อนสัุญญาต้องปฏบิติัตาม

สว่นที ่3 (ขอ้ 46-54) กล่าวถงึกลไกของอนสัุญญา ซ่ึงก าหนดวธิกีารติดตามดูแลการปฏบิติั
ตามอนสัุญญา และก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ในการบงัคับใช้

เปน็พธิสีารเพิม่เติมอนสัุญญาวา่ด้วยสิทธเิด็กขอ้ 32, 34, 35 ซ่ึงวา่ด้วยการแสวงประโยชน์
จากเด็กทางเศรษฐกขิและทางเพศ

สว่นที ่1 (ขอ้ 1-3) กล่าวถงึการหา้มใหม้แีละก าหนดใหเ้ปน็ความผิดทางอาญาส าหรับการ
ขายเด็ก การค้าประเวณี และส่ือลามกเกีย่วกบัเด็ก

สว่นที ่2 (ขอ้ 4-6) กล่าวถงึมาตรการในการก าหนดเขตอ านาจความผิดการส่งผู้ร้ายขา้ม
แดนและการสืบสวน

สว่นที ่3 (ขอ้ 7-10) กล่าวถงึมาตรการในการริบทรัพยท์ีเ่กีย่วกบัการกระท าผิด มาตรการ
คุ้มครองสิทธแิละผลประโยชนข์องเด็ก นโยบายปอ้งกนั แกไ้ข และส่งเสริมความตระหนกัรู้
ของสาธารณชน และความร่วมมอืระหวา่งประเทศในการปอ้งกนั แกไ้ขปญัหาการบ าบดั
ฟืน้ฟ ูและส่งกลับเด็กผู้รับเคราะห์

สว่นที ่4 (ขอ้ 11-17) กล่าวถงึการจดัท ารายงานผลการด าเนนิการตามพธิสีารเลือกรับ
เปน็พธิสีารเพิม่เติมอนสัุญญาวา่ด้วยสิทธเิด็กขอ้ 38 เกีย่วกบัหา้มการเกณฑ์เด็กเปน็ทหาร
ในภาวะสงคราม

สว่นที ่1 (ขอ้ 1-4)  กล่าวถงึหลักการเกีย่วกบัการประกนัวา่บคุคลทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ป ีจะไม่
ถกูเกณฑ์เขา้ร่วมในการสู้รบในกองทพัของรัฐ หรือกลุ่มกองก าลังติดอาวธุ

สว่นที ่2 (ขอ้ 5-7) กล่าวถงึการบงัใชก้ฎหมายภายในประเทศและระหวา่งประเทศที่
เกีย่วขอ้ง รวมถงึการด าเนนิการตามขอ้บทของพธิสีาร และการใหค้วามร่วมมอืในการ
ชว่ยเหลือระดับพหภุาคีหรือทวภิาคีในการฟืน้ฟดู้านวชิาการและด้านการเงิน

สว่นที ่3 (ขอ้ 8-13) กล่าวถงึการจดัท ารายงานผลการด าเนนิการตามพธิสีารเลือกรับ

 - พิธสีารเลอืกรบัของ
อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ 
เรือ่ง การขายเดก็ การค้า
ประเวณี และสือ่ลามก
เก่ียวกับเดก็
Optional Protocol to the 
CRC on the sale of 
children, child 
prostitution and child 
pornography

 - พิธสีารเลอืกรบัของ
อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ 
เรือ่งความเก่ียวพันของเดก็
ในความขดัแยง้กันดว้ยก าลงั
อาวธุ
- Optional Protocol to 
the CRC on the 
involvement of children 
in armed conflicts

- ไทยเขา้เปน็ภาคีโดยการภาคยานวุติั
 เมือ่วนัที ่11 มกราคม 2549 และมี
ผลบงัคับใชก้บัไทยเมือ่วนัที ่11 
กมุภาพนัธ ์2549

- ไทยเขา้เปน็ภาคีโดยการภาคยานวุติั
 เมือ่วนัที ่27 กมุภาพนัธ ์2549 และ
มผีลบงัคับใชก้บัไทยเมือ่วนัที ่27 
มนีาคม 2549

- ไทยมคี าแถลงตีความขอ้ 3 วรรค 2 สรุปวา่ การปฏบิติัหนา้ทีก่ารทหารเปน็หนา้ทีอ่นัพงึ
ปฏบิติัตามกฎหมาย ชายไทยเมือ่อายยุา่ง 18 ป ีมหีนา้ต้องแสดงตนเพือ่ลงบญัชทีหารกองเกนิ 
ซ่ึงอาจถกูเรียกใหป้ฏบิติัราชการทหารในกองได้ยามประเทศทสีงครามหรือประสบภาวะวกิฤต
 การคัดเลือกบคุคลเขา้สู่โรงเรียนทหารเหล่าต่างๆ ต้ังอยูบ่นพืน้ฐานของความสมคัรใจ การ
ผ่านการสอบคัดเลือก และต้องได้รับความยนิยอมจากผู้ปกครอง นกัเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลายทัง้ชายและหญิง สามารถเขา้รับการฝึกวชิาทหารได้โดยต้องได้รับความยนิยอมจาก
ผู้ปกครอง และการจดัต้ังกองก าลังอืน่ใดทีไ่มไ่ด้จดัต้ังขึน้โดยรัฐ เปน็ขอ้หา้มตามกฎหมาย โดย
ไมม่ขีอ้ยกเวน้ในเร่ืองอายขุองผู้เขา้ร่วมแต่อยา่งใด



ตราสารระหวา่งประเทศ  สาระส าคัญ  วนั/เดอืน/ป ี ค าแถลงตคีวาม(Declaration) /
ดา้นสทิธมินุษยชน การเขา้เปน็ภาคี   ขอ้สงวน (Reservation)

ตารางสรุปตราสารระหว่างประเทศดา้นสทิธิมนุษยชนที่ไทยเปน็ภาคี

สว่นที ่1 (ขอ้ 1-7) กล่าวถงึค าจ ากดัความของค าวา่การเลือกปฏบิติัทางเชือ้ชาติ วา่
หมายถงึ การจ าแนก กดีกนั การจ ากดัหรือการเอือ้อ านวยพเิศษ เพราะเชือ้ชาติ สีผิว เชือ้
สาย หรือชาติก าเนดิ หรือเผ่าพนัธุ์  และการด าเนนิมาตรการเพือ่ขจดัการเลือกปฏบิติัทาง
เชือ้ชาติในทกุรูปแบบ

- ไทยเขา้เปน็ภาคีโดยการภาคยานวุติั
 เมือ่วนัที ่28 มกราคม 2546 และมี
ผลบงัคับใชก้บัไทยเมือ่วนัที ่27 
กมุภาพนัธ ์2546

- ไทยมคี าแถลงตีความทัว่ไปวา่ รัฐบาลไทยจะไมตี่ความหรือใชบ้ทบญัญัติใดๆ ทีป่รากฏใน
อนสัุญญาเปน็พนัธกรณีเกนิกวา่รัฐธรรมนญูและกฎหมายภายในของไทยได้บญัญัติไว้

สว่นที ่2 (ขอ้ 8-16) กล่าวถงึการจดัต้ังคณะกรรมการการขจดัการเลือกปฏบิติัทางเชือ้ชาติ
 พนัธกรณีของรัฐในการจดัท ารายงานของรัฐภาคี และการปฏบิติัหนา้ทีข่องคณะกรรมการ

สว่นที ่3 (ขอ้ 17-25) กล่าวถงึกระบวนการเขา้เปน็ภาคีและการแกไ้ขบทบญัญัติเพิม่เติม
ของอนสัุญญา

สว่นที ่1 (ขอ้ 1-16) กล่าวถงึค านยิามของ "การทรมาน" บทบญัญัติวา่ด้วยการก าหนดให้
การทรมานเปน็ความผิดทีล่งโทษได้ตามกฎหมายอาญา เขตอ านาจทีเ่ปน็สากลเกีย่วกบั
ความผิดการทรมาน และหลักการส่งผู้ร้ายขา้มแดน

- ไทยมคี าแถลงตีความ ขอ้ 1 เร่ืองค านยิามของค าวา่ "การทรมาน"   ขอ้ 4 เร่ืองการ
ก าหนดใหก้ารทรมานทัง้ปวงเปน็ความผิดทีล่งโทษได้ตามกฎหมายอาญา  และขอ้ 5 เร่ืองให้
รัฐภาคีด าเนนิมาตรการต่างๆ ทีอ่าจจ าเปน็เพือ่ใหต้นมเีขตอ านาจเหนอืความผิดทีอ่า้งถงึตาม
ขอ้ที ่4 ขออนสัุญญา  โดยทัง้สามขอ้ใหเ้ปน็ไปตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยทีใ่ชบ้งัคับ
อยูใ่นปจัจบุนั

สว่นที ่2 (ขอ้ 17-24) กล่าวถงึการน าบทบญัญัติไปใชโ้ดยการจดัต้ังคณะกรรมการต่อต้าน
การทรมานซ่ึงเปน็องค์กรก ากบัดูแล ประกอบด้วยผู้เชีย่วชาญอสิระจ านวน 10 คน ที่
แต่งต้ังโดยภาคีสมาชกิและปฏบิติัหนา้ทีใ่นฐานะปจัเจกบคุคลตามความสามารถ ค า
ร้องเรียนระหวา่งรัฐ ค าร้องเรียนของปจัเจกบคุคล อ านาจคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน

สว่นที ่3 (ขอ้ 25-33) กล่าวถงึกระบวนการเขา้เปน็ภาคี ผลใชบ้งัคับการแกไ้ขอนสัุญญา 
โดยเฉพาะขอ้สงวน การแกไ้ขเพิม่เติมบทบญัญัติของอนสัุญญาและการระงับขอ้พพิาท

6. อนุสญัญาวา่ดว้ยการ
ตอ่ตา้นการทรมาน และการ
กระท าอ่ืนๆ ทีโ่หดรา้ย ไร้
มนุษยธรรม หรอืทีย่่ ายศัีกดิศ์รี
Convention Against 
Torture and other Cruel, 
Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment 
(CAT)

- ไทยมขีอ้สงวนขอ้ 4  โดยตีความวา่ขอ้บทดังกล่าวทีใ่หรั้ฐภาคีด าเนนิมาตรการเชงิบวกในการ
ขจดัการกระตุ้นหรือการเลือกปฏบิติัตามทีร่ะบใุนขอ้ 4(ก) (ข) (ค) กต่็อเมือ่พจิารณาเหน็วา่มี
ความจ าเปน็ทีจ่ะต้องออกเปน็กฎหมายเทา่นัน้  และขอ้ 22 วา่ด้วยกรณีเกดิขอ้พพิาทระหวา่ง
รัฐภาคีโดยไมส่ามารถเจรจาตกลงด้วยวธิกีารอืน่ใด และรัฐคู่กรณีเสนอใหศ้าลยติุธรรมระหวา่ง
ประเทศพจิารณา

5. อนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดั
การเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาติ
ในทกุรปูแบบ
Convention on the 
Elimination of All Forms 
of Racial Discrimination 
(CERD)

- ไทยเขา้เปน็ภาคีโดยการภาคยานวุติั
 เมือ่วนัที ่2 ตุลาคม 2550 และมผีล
บงัคับใชก้บัไทยเมือ่วนัที ่1 
พฤศจกิายน 2550

- ไทยมขีอ้สงวน ขอ้ที่ 30 วรรคหนึง่ โดยประเทศไทยไมรั่บผูกพนัตามขอ้บทดังกล่าว (ซ่ึงระบุ
ใหน้ าขอ้พพิาทเกีย่วกบัการตีความหรือการน าอนสัุญญาฯ ไปใช ้ขึน้สู่การวนิจิฉยัชีข้าดของ
ศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศได้หากคู่พพิาทฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ร้องขอ) ซ่ึงการจดัท าขอ้สงวนใน
ขอ้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ไมย่อมรับอ านาจของศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศเปน็การล่วงหนา้ 
เวน้เสียแต่วา่จะพจิารณาเหน็สมควรเปน็กรณีๆ ไป



ตราสารระหวา่งประเทศ  สาระส าคัญ  วนั/เดอืน/ป ี ค าแถลงตคีวาม(Declaration) /
ดา้นสทิธมินุษยชน การเขา้เปน็ภาคี   ขอ้สงวน (Reservation)

ตารางสรุปตราสารระหว่างประเทศดา้นสทิธิมนุษยชนที่ไทยเปน็ภาคี

สว่นที ่1 (ขอ้ 1-3)  กล่าวถงึวตัถปุระสงค์ ค านยิาม และหลักการทัว่ไป อาทเิคารพศักด์ิศรี
ทีม่มีาแต่ก าเนดิ เสรีภาพในการตัดสินใจด้วยตนเอง ความเปน็อสิระของบคุคล การไม่
เลือกปฏบิติัต่อคนพกิาร การมส่ีวนร่วมของคนพกิารได้อยา่งเต็มทีแ่ละมปีระสิทธภิาพใน
สังคม  เคารพความแตกต่าง ความเทา่เทยีมของโอกาสของคนพกิาร  ฯลฯ 

- ไทยเขา้เปน็ภาคีโดยการใหสั้ตยาบนั
 เมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม 2551 และมี
ผลบงัคับใชก้บัไทยเมือ่วนัที่  28 
สิงหาคม 2551

ไทยมคี าแถลงตีความขอ้ 18 วรรค 2 เกีย่วกบัสิทธใินการจดทะเบยีนเกดิ สิทธใินการมชีือ่ และ
สิทธใินการได้สัญชาติของเด็กพกิาร โดยใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายภายในของไทย

สว่นที ่2 (ขอ้ 4-8) กล่าวถงึพนัธกรณีทัว่ไป ความเทา่เทยีมกนัและการไมเ่ลือกปฏบิติั สตรี
พกิาร เด็กพกิาร และการสร้างความตระหนกัเกีย่วกบัคนพกิารในสังคม 

สว่นที ่3 (ขอ้ 9-30) กล่าวถงึสิทธขิองคนพกิาร อาท ิการจา้งงาน สุขภาพ การศึกษา 
เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการยา้ยถิน่ฐาน เสรีภาพจากการถกูทรมาน สิทธใิน
การสร้างครอบครัว ฯลฯ สว่นที ่4 (ขอ้ 31-50) กล่าวถงึการเกบ็รวบรวมสถติิขอ้มลู ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 
การตรวจสอบติดตามผลการด าเนนิงานตามอนสัุญญา อ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ
ประจ าอนสัุญญา ฯลฯ

7. อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธขิอง
คนพิการ 
Convention on the Rights 
of the Persons with 
Disabilities  (CRPD) 



 
 
 

Universal Declaration of Human Rights 
 

  



Universal Declaration of Human Rights 

Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of December 1948 

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 cooperation 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.  

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-self-governing 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.  

Article 8  

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating 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.  

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 into 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.  

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 to 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 co-operation 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, 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 

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.  

 



 
 
 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
 
 

  



 

 

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธมินุษยชน 
 

            ไดรับการรับรองและประกาศโดยขอมติสมัชชาสหประชาชาตทิี่ 217 เอ (III) วันที่ 10 ธนัวาคม พ.ศ. 

2491 
อารัมภบท 

 
 โดยที่การยอมรับศักดิ์ศรีแตกําเนิด และสิทธทิี่เทาเทียมกันและที่ไมอาจเพิกถอนไดของสมาชกิทัง้

มวลแหงครอบครัวมนุษยชาติ เปนพืน้ฐานแหงอิสรภาพ ความยุตธิรรม และสันติภาพในโลก 

             

 โดยที่การไมนาํพาและการหมิ่นในคุณคาของสิทธมินษุยชน ยังผลใหมกีารกระทําอนัปาเถื่อน ซึง่

เปนการขัดอยางรายแรงตอมโนธรรมของมนุษยชาติ และการมาถงึของโลกที่ไดมีการประกาศใหความมี

อิสรภาพในการพูดและความเชื่อ และอิสรภาพจากความหวาดกลวัและความตองการของมนษุย เปนความ

ปรารถนาสงูสดุของประชาชนทัว่ไป 

 

 โดยที่เปนการจําเปนที่สิทธมินุษยชนควรไดรับความคุมครองโดยหลักนิติธรรม ถาจะไมบังคับใหคน

ตองหนัเขาหาการลุกขึ้นตอตานทรราชและการกดขี่เปนวิถีทางสุดทาย 

 

 โดยที่เปนการจําเปนที่จะสงเสริมพัฒนาการแหงความสมัพันธฉันมิตรระหวางชาติตางๆ 

 

 โดยที่ประชาชนแหงสหประชาชาติไดยืนยนัอีกครั้งไวในกฎบัตรถึงศรัทธาในสิทธิมนุษยชนขั้น

พื้นฐาน ในศักดิ์ศรีและคาของมนษุย และในสิทธิที่เทาเทยีมกนัของบรรดาชายและหญิง และไดมุงมั่นทีจ่ะ

สงเสริมความกาวหนาทางสงัคมและมาตรฐานแหงชวีิตที่ดีข้ึนในอิสรภาพอันกวางขวางยิ่งขึน้ 

 

 โดยที่รัฐสมาชกิตางปฏิญาณที่จะบรรลุถงึซึ่งการสงเสรมิการเคารพและการยึดถือสิทธิมนุษยชน 

และอิสรภาพขั้นพืน้ฐานโดยสากล โดยความรวมมือกบัสหประชาชาติ 

 

 โดยที่ความเขาใจรวมกนัในสิทธิและอิสรภาพเหลานี้ เปนสิ่งสาํคัญทีสุ่ด เพื่อใหปฏิญาณนี้สําเร็จผล

เต็มบริบูรณ 

 

 ฉะนัน้ บัดนี ้สมัชชาจงึประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธมินุษยชนนี้ ใหเปนมาตรฐานรวมกัน

แหงความสําเร็จสําหรับประชาชนทั้งมวล และประชาชาติทั้งหลาย เพือ่จุดมุงหมายที่วา ปจเจกบคุคลทุกคน

และทุกสวนของสังคม โดยการคํานงึถงึปฏิญญานี้เปนเนืองนิตย จะมุงมั่นสงเสริมการเคารพสทิธแิละ

อิสรภาพเหลานี้ ดวยการสอนและการศึกษา และใหมีการยอมรับและยึดถือโดยสากลอยางมีประสิทธิผล 
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ดวยมาตรการแหงชาติและระหวางประเทศอันกาวหนาตามลําดับ ทั้งในบรรดาประชาชนของรัฐสมาชิก

ดวยกนัเอง และในบรรดาประชาชนของดินแดนที่อยูใตเขตอํานาจแหงรัฐนั้น 

 

 ขอ 1   

มนุษยทัง้ปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศกัดิ์ศรีและสิทธิ ตางในตนมีเหตุผลและมโนธรรม 

และควรปฏิบัติตอกันดวยจติวิญญาณแหงภราดรภาพ 

 

 ขอ 2    

ทุกคนยอมมีสิทธิและอิสรภาพทัง้ปวงตามที่กําหนดไวในปฏิญญานี้ โดยปราศจากการแบงแยกไม

วาชนิดใด อาทิ เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคดิเห็นทางการเมืองหรือทางอืน่ พื้นเพทางชาติหรือ

สังคม ทรัพยสิน การเกิด หรือสถานะอื่น นอกเหนือจากนี ้ จะไมมกีารแบงแยกใด บนพื้นฐานของสถานะ

ทางการเมือง ทางกฎหมาย หรือทางการระหวางประเทศของประเทศ หรือดินแดนทีบุ่คคลสังกัด ไมวา

ดินแดนนี้จะเปนเอกราช อยูในความพทิกัษ มิไดปกครองตนเอง หรืออยูภายใตการจํากัดอธิปไตยอื่นใด  

 

ขอ 3   

ทุกคนมีสิทธิในการมชีีวิต เสรีภาพ และความมัน่คงแหงบุคคล 

 

ขอ 4   

บุคคลใดจะตกอยูในความเปนทาส หรือสภาวะจาํยอมไมได ทั้งนี้ หามความเปนทาส และการคา

ทาสทุกรูปแบบ 

 

 ขอ 5   

บุคคลใดจะถูกกระทาํการทรมานหรือการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดราย ไรมนษุยธรรมหรือ        

ย่ํายีศักดิ์ศรีไมได 

 

 ขอ 6   

ทุกคนมีสิทธิทีจ่ะไดรับการยอมรับทุกแหงหนวาเปนบุคคลตามกฎหมาย 

 

ขอ 7   

ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธทิี่จะไดรับความคุมครองของกฎหมายเทาเทยีมกนั  

โดยปราศจากการเลือกปฏิบตัิใด ทุกคนมีสิทธทิี่จะไดรับความคุมครองเทาเทียมกันจากการเลือกปฏบิัติใด 

อันเปนการลวงละเมิดปฏิญญานี้ และจากการยุยงใหมีการเลือกปฏิบัติดังกลาว 

 

ขอ 8   
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ทุกคนมีสิทธิทีจ่ะไดรับการเยยีวยาอันมีประสิทธิผลจากศาลที่มีอํานาจแหงรัฐตอการกระทําอนัลวง

ละเมิดสิทธิข้ันพื้นฐาน  ซึง่ตนไดรับตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

 

ขอ 9   

บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขงั หรือเนรเทศตามอําเภอใจไมได 

 

ขอ 10   

ทุกคนยอมมีสิทธิในความเสมอภาคอยางเต็มที่ในการไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมและเปดเผยจาก

ศาลที่อิสระและไมลําเอียง ในการพิจารณากาํหนดสิทธิและหนาที่ของตนและขอกลาวหาอาญาใดตอตน 

 

 ขอ 11   

(1) ทุกคนที่ถกูกลาวหาวากระทําผิดทางอาญา มีสิทธทิีจ่ะไดรับการสันนษิฐานไวกอนวาบริสุทธิ์

จนกวาจะพิสูจนไดวามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาคดีที่เปดเผย ซึ่งตนไดรับหลักประกนัที่จาํเปน

ทั้งปวงสาํหรับการตอสูคดี 

 (2) บุคคลใดจะถูกตัดสินวามีความผิดทางอาญาใด อันเนื่องจากการกระทําหรือละเวนใด อันมิได

ถือวาเปนความผิดทางอาญาตามกฎหมายแหงชาติหรือกฎหมายระหวางประเทศ ในขณะที่ไดกระทําการ

นั้นไมได และจะกําหนดโทษทีห่นกักวาทีบ่ังคับใชในขณะที่ไดกระทาํความผิดทางอาญานัน้ไมได 

 

 ขอ 12   

บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอําเภอใจในความเปนสวนตัว ครอบครัว ที่อยูอาศัย หรือการสื่อสาร 

หรือจะถูกลบหลูเกยีรติยศและชื่อเสียงไมได ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองของกฎหมายตอการ

แทรกแซงสิทธหิรือการลบหลูดังกลาวนัน้ 

 

ขอ 13  

(1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงการเคลือ่นยายและการอยูอาศัยภายในพรมแดนของแตละรัฐ 

 (2) ทุกคนมีสิทธิที่จะออกนอกประเทศใด รวมทั้งประเทศของตนเอง และสิทธิที่จะกลับสูประเทศตน 

 

 ขอ 14  

(1) ทุกคนมีสิทธทิี่จะแสวงหา และที่จะไดที่ล้ีภัยในประเทศอื่นจากการประหัตประหาร 

 (2) สิทธนิี้จะยกขึ้นกลาวอางกับกรณีที่การดําเนนิคดีทีเ่กิดขึ้นโดยแท จากความผิดที่มิใชทางการ

เมืองหรือจากการกระทําอนัขัดตอวัตถุประสงคและหลกัการของสหประชาชาติไมได 
 
 ขอ 15  

(1) ทุกคนมีสิทธิในสัญชาติหนึง่ 
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(2) บุคคลใดจะถูกเพิกถอนสัญชาติของตนตามอาํเภอใจ หรือถกูปฏิเสธสิทธทิี่จะเปลี่ยนสัญชาติ

ของตนไมได 

 

 ขอ 16  

(1) บรรดาชายและหญิงที่มอีายุครบบริบูรณแลว มีสิทธทิี่จะสมรสและกอรางสรางครอบครัวโดย

ปราศจากการจํากัดใด อันเนื่องจากเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา ตางยอมมีสิทธิเทาเทยีมกนัในการสมรส 

ระหวางการสมรส และในการขาดจากการสมรส 

(2) การสมรสจะกระทาํโดยความยนิยอมอยางอิสระและเต็มที่ของผูทีจ่ะเปนคูสมรสเทานัน้ 

 (3) ครอบครัวเปนหนวยธรรมชาติและพืน้ฐานของสงัคม และยอมมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครอง

จากสงัคมและรัฐ 

 

 ขอ 17  

(1) ทุกคนมีสิทธทิี่จะเปนเจาของทรพัยสินโดยตนเอง และโดยรวมกับผูอ่ืน 

(2) บุคคลใดจะถูกเอาทรพัยสินไปจากตนตามอําเภอใจไมได 

 

 ขอ 18   

ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงความคิด มโนธรรม และศาสนา ทั้งนี้ สิทธนิี้รวมถงึอิสรภาพในการ

เปลี่ยนศาสนาหรือความเชื่อ และอิสรภาพในการแสดงออกทางศาสนาหรือความเชื่อถือของตนในการสอน 

การปฏิบัติ การสักการะบูชา และการประกอบพิธกีรรม ไมวาจะโดยลาํพงัหรือในชุมชนรวมกับผูอ่ืน และใน

ที่สาธารณะหรือสวนบุคคล 

 

 ขอ 19   

ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงความเหน็และการแสดงออก ทัง้นี้ สิทธนิีร้วมถึงอิสรภาพที่จะถือเอา

ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และที่จะแสวงหา รับและสงขอมูลขาวสารและขอคิดผานสือ่ใด         

และโดยไมคํานึงถึงพรมแดน 

 

 ขอ 20  

(1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงการชุมนุมและการสมาคมโดยสนัติ 

 (2) บุคคลใดไมอาจถกูบังคบัใหสังกัดสมาคมหนึ่งได 

 

 ขอ 21  

(1) ทุกคนมีสิทธทิี่จะมีสวนรวมในการปกครองประเทศตน โดยตรงหรือผานผูแทนซึ่งไดรับเลือกตั้ง

โดยอิสระ 

(2) ทกุคนมีสิทธทิี่จะเขาถึงบริการสาธารณะในประเทศตนโดยเสมอภาค 
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(3) เจตจํานงของประชาชนจะตองเปนพืน้ฐานแหงอํานาจการปกครอง ทั้งนี้ เจตจาํนงนี้จะตอง

แสดงออกทางการเลือกตั้งตามกาํหนดเวลาและอยางแทจริง ซึ่งตองเปนการออกเสียงอยางทัว่ถงึและเสมอ

ภาค และตองเปนการลงคะแนนลับ หรือวธิีการลงคะแนนโดยอิสระในทํานองเดยีวกนั 

 

 ขอ 22   

ทุกคน ในฐานะสมาชกิของสงัคม มีสิทธิในหลักประกนัทางสงัคม และยอมมีสิทธิในการบรรลุสิทธิ

ทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม อันจาํเปนยิ่งสาํหรบัศักดิ์ศรีของตน และการพฒันาบุคลกิภาพของตน

อยางอิสระ ผานความพยายามของรัฐและความรวมมือระหวางประเทศ และตามการจัดการและทรัพยากร

ของแตละรัฐ 

 

 ขอ 23  

(1) ทุกคนมีสิทธิในการทํางาน ในการเลือกงานโดยอิสระ ในเงื่อนไขทียุ่ติธรรมและเอื้ออํานวยตอ

การทาํงาน  และในการคุมครองตอการวางงาน 

(2) ทุกคนมีสิทธทิี่จะไดรับคาจางที่เทาเทยีมกัน สําหรับงานที่เทาเทียมกัน โดยปราศจากการเลือก

ปฏิบัติใด 

(3) ทุกคนที่ทาํงานมีสิทธทิีจ่ะไดรับคาตอบแทนที่ยุติธรรมและเอื้ออํานวยตอการประกันความ

เปนอยูอันควรคาแกศักดิ์ศรีของมนุษยสําหรับตนเองและครอบครัว และหากจําเปนก็จะไดรับการคุมครอง

ทางสังคมในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมดวย 

 (4) ทุกคนมีสิทธทิี่จะจัดตั้งและที่จะเขารวมสหภาพแรงงานเพื่อความคุมครองผลประโยชนของตน 

 

 ขอ 24  ทกุคนมีสิทธิในการพักผอนและการผอนคลายยามวาง รวมทั้งจาํกัดเวลาทํางานตาม

สมควร และวนัหยุดเปนครั้งคราวโดยไดรับคาจาง 

 

 ขอ 25  

(1) ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชพีอันเพยีงพอสําหรับสุขภาพและความอยูดีของตนและของ

ครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และการดูแลรักษาทางการแพทย และบริการสังคมที่

จําเปน  และมสิีทธิในหลักประกันยามวางงาน เจ็บปวย พิการ หมาย วยัชรา หรือปราศจากการดํารงชีพอืน่

ในสภาวะแวดลอมนอกเหนอืการควบคุมของตน 

 (2) มารดาและเด็กยอมมีสิทธทิี่จะรับการดูแลรักษาและการชวยเหลอืเปนพิเศษ เดก็ทัง้ปวงไมวาจะ

เกิดในหรือนอกสมรส จะตองไดรับการคุมครองทางสังคมเชนเดียวกนั 

 

 ขอ 26  

(1) ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา การศึกษาจะตองใหเปลาอยางนอยในขั้นประถมศึกษาและขั้น

พื้นฐาน  การศึกษาระดับประถมจะตองเปนภาคบังคับ การศึกษาดานวิชาการและวิชาชพีจะตองเปดเปน
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การทัว่ไป และการศึกษาระดับสูงขึ้นไปจะตองเขาถงึไดอยางเสมอภาคสําหรับทุกคนบนพืน้ฐานของ

คุณสมบัติความเหมาะสม 

 (2) การศึกษาจะตองมุงไปสูการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษยอยางเต็มที่ และการเสรมิสรางความ

เคารพตอสิทธมินุษยชนและอิสรภาพขั้นพืน้ฐาน การศึกษาจะตองสงเสริมความเขาใจ ขันติธรรม และ

มิตรภาพระหวางประชาชาต ิกลุมเชื้อชาติ หรือศาสนาทัง้มวล และจะตองสงเสริมกิจกรรมของ

สหประชาชาต ิเพื่อการธํารงไวซึ่งสันติภาพ 

 (3) ผูปกครองมีสิทธิเบื้องแรกที่จะเลือกประเภทการศึกษาที่จะใหแกบตุรของตน 

 

 ขอ 27  

(1) ทุกคนมีสิทธทิี่จะเขารวมโดยอิสระในชีวิตทางวัฒนธรรมของชุมชน ที่จะเพลิดเพลินกับศิลปะ  

และมีสวนในความรุดหนา และคุณประโยชนทางวทิยาศาสตร 

(2) ทุกคนมีสิทธทิี่จะไดรับการคุมครองผลประโยชนทางจิตใจและทางวัตถุ อันเปนผลจาก          

ประดิษฐกรรมใดทางวิทยาศาสตร วรรณกรรม และศิลปกรรมซึ่งตนเปนผูสราง 

 

 ขอ 28   

ทกุคนยอมมีสิทธิในระเบียบทางสังคมและระหวางประเทศ ซึ่งจะเปนกรอบใหบรรลุสิทธิและ

อิสรภาพที่กาํหนดไวในปฏิญญานี้อยางเต็มที ่

 

 ขอ 29  

(1) ทุกคนมหีนาที่ตอชุมชน ซึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพของตนโดยอิสระและเต็มที่ จะกระทาํไดก็แต

ในชุมชนเทานัน้ 

 (2) ในการใชสิทธิและอิสรภาพของตน ทกุคนจะตองอยูภายใตขอจํากัด เพยีงเทาที่มกีาํหนดไวตาม

กฎหมายเทานั้น เพื่อวตัถุประสงคของการไดมาซึ่งการยอมรับและการเคารพสทิธแิละอิสรภาพอันควรของ

ผูอ่ืน และเพื่อใหสอดรับกับความตองการอันสมควรทางดานศีลธรรม ความสงบเรียบรอยของประชาชน 

และสวัสดิการทั่วไปในสงัคมประชาธิปไตย 

 (3) สิทธิและอิสรภาพเหลานีไ้มอาจใชขัดตอวัตถุประสงค และหลักการของสหประชาชาติไมวาใน

กรณีใด 

 

 ขอ 30   

ไมมีบทใดในปฏิญญานี้ ทีอ่าจตีความไดวา เปนการใหสิทธิใดแกรัฐ กลุมคน หรือบุคคลใด              

ในการดาํเนนิกิจกรรมใด หรือกระทําการใด อันมุงตอการทําลายสิทธิและอิสรภาพใดที่กําหนดไว ณ ทีน่ี ้

------------------------ 
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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 natural wealth and resources without 
prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the 
principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own 
means of subsistence.  
 
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.  
 

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.  
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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. 
 
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.  
 
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 
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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.  
 
Article 7  
 
No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman 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 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 
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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 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.  
 
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. 
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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;  
 
(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.  
 
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 



 7

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.  
 
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 
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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.  
 
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 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  
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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.  
 
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. 3. The Secretary-General of the United Nations 
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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;  
 
(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 
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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 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 
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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;  
 
(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.  
 
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 
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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 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  
 
1. 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  
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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.  
 



 
 
 

กติการะหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสิทธพิลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

 
  



กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเม่ือ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐ ๑ 

กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมอืงและสิทธิทางการเมอืง 

(International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) 

 

อารัมภบท 

รัฐภาคีแห่งกติกาน้ี 

พิจารณาวา่ ตามหลกัการท่ีไดป้ระกาศไวใ้นกฎบตัรสหประชาชาตินั้น  การยอมรับในศกัด์ิศรีแต่ก าเนิดและสิทธิท่ี
เท่าเทียมกนัและไม่อาจเพิกถอนไดข้องสมาชิกทั้งปวงของมวลมนุษยชาตินั้นเป็นรากฐานของเสรีภาพ  ความยติุธรรม และ
สนัติธรรมในโลก 

ยอมรับวา่ สิทธิเหล่าน้ีมาจากศกัด์ิศรีแต่ก าเนิดของมนุษย ์

ยอมรับวา่ ตามปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน อุดมการณ์ท่ีวา่เสรีชนอุปโภคเสรีภาพทางพลเมืองและเสรีภาพ
ทางการเมือง  และโดยปราศจากความกลวัและความตอ้งการนั้นสามารถสมัฤทธ์ิผลหากมีการสร้างสภาวะซ่ึงทุกคนจะ
อุปโภคสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมทั้งสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 

ถึง พนัธกรณีแห่งรัฐบาลภายใตก้ฎบตัรสหประชาชาติท่ีจะส่งเสริมการเคารพและการยอมรับโดยสากลต่อสิทธิ
และเสรีภาพมนุษยชน 

ตระหนกัวา่  ปัจเจกบุคคลซ่ึงมีหนา้ท่ีต่อปัจเจกบุคคลอ่ืนและต่อประชาคมของตนมีความรับผิดชอบท่ีจะเพียร
พยายามในการส่งเสริมและการยอมรับสิทธิท่ีรับรองไวใ้นกติกาน้ี 

ลงกนัในขอ้ต่อไปน้ี 

 

ภาค ๑ 

ข้อ ๑ 

๑. ประชาชนทั้งปวงมีสิทธิในการก าหนดเจตจ านงของตนเอง โดยอาศยัสิทธินั้น  ประชาชนจะก าหนดสถานะ
ทางการเมืองของตนอยา่งเสรี รวมทั้งด าเนินการอยา่งเสรีในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของตน 

๒. เพ่ือจุดมุ่งหมายของตน  ประชาชนทั้งปวงอาจจดัการโภคทรัพยแ์ละทรัพยากรธรรมชาติของตนไดอ้ยา่งเสรี  
โดยไม่กระทบต่อพนัธกรณีใด ๆ  อนัเกิดจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของหลกัการ
แห่งผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั และกฎหมายระหวา่งประเทศ ประชาชนจะไม่ถูกลิดรอนจากวถีิทางแห่งการยงัชีพของตน
ไม่วา่ในกรณีได ๆ 



กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเม่ือ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐ ๒ 

๓. รัฐภาคีแห่งกติกาน้ี รวมทั้งผูรั้บผิดชอบในการบริหารดินแดนท่ีไม่ไดป้กครองตนเอง และดินแดนในภาวะทรัส
ตี จะส่งเสริมสิทธิในการก าหนดเจตจ านงของตนเองใหบ้รรลุผลเป็นจริง และตอ้งเคารพสิทธินั้นตามบทบญัญติัแห่งกฎบตัร
สหประชาชาติ 

 

ภาค ๒ 

ข้อ ๒ 

๑. รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกาน้ีรับท่ีจะเคารพปละประกนัแก่ปัจเจกบุคคลทั้งปวงภายในดินแดนของตนและภายใต้
เขตอ านาจของตนในสิทธิทั้งหลายท่ีรับรองไวใ้นกติกาน้ีโดยปราศจากการแบ่งแยกใด ๆ อาทิ เช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา 
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอ่ืนใด เผา่พนัธ์ุแห่งชาติหรือสงัคม ทรัพยสิ์น ก าเนิด หรือสถานะอ่ืน ๆ 

๒. ในกรณีท่ียงัไม่มีมาตรการทางนิติบญัญติัหรือมาตรการอ่ืนใด  รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกาน้ีรับท่ีจะด าเนินการ
ตามขั้นตอนท่ีจ าเป็น ตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของตนและบทบญัญติัแห่งกติกาน้ีเพ่ือใหมี้มาตรการทางนิติบญัญติั
หรือมาตรการอ่ืนใดทีอาจจ าเป็น เพ่ือใหสิ้ทธิทั้งหลายท่ีรับรองไวใ้นกติกาน้ีเป็นผล 

๓. รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกาน้ีรับท่ีจะ 

(ก) ประกนัวา่  บุคคลใดท่ีสิทธิหรือเสรีภาพของตนซ่ึงรับรองไวใ้นกติกาน้ีถูกละเมิดตอ้งไดรั้บการ
เยยีวยาอยา่งเป็นผลจริงจงั โดยไม่ตอ้งค านึงวา่การละเมิดนั้นจะกระท าโดยบุคคลผูป้ฏิบติัการตามหนา้ท่ี 

(ข) ประกนัวา่ บุคคลใดท่ีเรียกร้องการเยยีวยาดงักล่าวยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาจากฝ่ายตุลาการ  
ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบญัญติัท่ีมีอ านาจ  หรือจากหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอ านาจตามท่ีก าหนดไว ้โดยระบบกฎหมาย
ของรัฐ และจะพฒันาหนทางการเยยีวยาดว้ยกระบวนการยติุธรรมทางศาล 

(ค) ประกนัวา่ เจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจตอ้งบงัคบัการใหก้ารเยยีวยานั้นเป็นผล 

ข้อ ๓ 

รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีรับท่ีจะประกนัสิทธิอนัเท่าเทียมกนัของบุรุษและสตรี  ในการท่ีจะอุปโภคสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองทั้งปวงท่ีไดร้ะบุไวใ้นกติกาน้ี 

ข้อ ๔ 

๑. ในภาวะฉุกเฉินสาธารณะซ่ึงคุกคามความอยูร่อดของชาติ  และไดมี้การประกาศภาระนั้นอยา่งเป็นทางการแลว้  
รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีอาจใชม้าตรการท่ีเป็นการเล่ียงพนัธกรณีของตนภายใตก้ติกาน้ีไดเ้พียงเท่าท่ีจ าเป็นตามความฉุกเฉินของ
สถานการณ์ ทั้งน้ี มาตรการเช่นวา่นั้นจะตอ้งไม่ขดัแยง้ต่อพนัธกรณีอ่ืน ๆ ของตน  ภายใตก้ฎหมายระหวา่งประเทศ และไม่
เป็นการเลือกปฏิบติัเพียงเหตุแห่งเช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรือเผา่พนัทางสงัคม 



กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเม่ือ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐ ๓ 

๒. การเล่ียงพนัธกรณีตามขอ้ ๖ ขอ้ ๗ ขอ้ ๘ (  วรรค ๑ และ ๒ ) ขอ้ ๑๑ ขอ้ ๑๕ ขอ้ ๑๖ และขอ้ ๑๘  ไม่อาจท าได้
ภายใตบ้ทบญัญติัของขอ้น้ี 

๓. รัฐภาคีใดแห่งกติกาน้ีท่ีใชสิ้ทธิเล่ียงดงักล่าวตอ้งแจง้รัฐภาคีอ่ืนแห่งกติกาน้ีโดยทนัทีเพ่ือใหท้ราบถึงบทบญัญติั
ซ่ึงตนไดเ้ล่ียงและเหตุผลแห่งการเล่ียงดงักล่าว  โดยใหเ้ลขาธิการสหประชาชาติเป็นส่ือกลาง ใหมี้การแจง้โดยผา่นส่ือเดิม  
ในวนัท่ีรัฐนั้นยติุการเล่ียงดงักล่าว 

ข้อ ๕ 

๑. ไม่มีความใดในกติกาน้ีท่ีอาจน าไปตีความไปในทางท่ีจะใหรั้ฐใด  กลุ่มหรือบุคคลใดไดสิ้ทธิท่ีจะเขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรม  หรือกระท าการใดอนัมีจุดมุ่งหมายในการท าลายสิทธิและเสรีภาพประกาใดท่ีรับรองไวใ้นกติกาน้ี  
หรือเป็นการจ ากดัสิทธินั้นยิง่ไปกวา่ท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นกติกาน้ี 

๒. จะตอ้งไม่มีการจ ากดัหรือเล่ียงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานท่ีไดรั้บการรับรอง  หรือท่ีมีอยูใ่นรัฐภาคีใดในกติกาน้ี
ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย อนุสญัญา กฎระเบียบ  หรือจารีตประเพณี โดยอา้งวา่กติกาน้ีไม่รับรองสิทธิเช่นวา่นั้น  หรือรับรอง
สิทธินั้นในระดบัท่ีดอ้ยกวา่ 

 

ภาค ๓ 

ข้อ ๖ 

๑. มนุษยทุ์กคนมีสิทธิท่ีจะมีชีวติมาแต่ก าเนิด สิทธิน้ีตอ้งไดรั้บการคุม้ครองโดยกฎหมาย บุคคลจะตอ้งไม่ถูกท าให้
เสียวชีวติโดยอ าเภอใจ 

๒. ในประเทศท่ียงัมิไดย้กเลิกโทษประหารชีวติ  การลงโทษประหารชีวติอาจกระท าไดเ้ฉพาะคดีอุกฉกรรจท่ี์สุด
ตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัในขณะกระท าความผิด และไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งกติกาน้ี และต่อนุสญัญาวา่ดว้ยการป้องกนัและ
การลงโทษอาชญากรรมลา้งเผา่พนัธ์ุ การลงโทษเช่นวา่น้ีจะกระท าไดก็้แต่โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลท่ีมีอ านาจ 

๓. ในกรณีท่ีการท าใหเ้สียชีวติมีลกัษณะเป็นอาชญากรรมลา้งเผา่พนัธ์ุ  ยอ่มเป็นท่ีเขา้ใจวา่ขอ้น้ีมิไดใ้หอ้  านาจรัฐ
ภาคีใดแห่งกติกาน้ีในอนัท่ีจะเล่ียงจากพนัธกรณีใดท่ีมีตามบทบญัญติัแห่งอนุสญัญาวา่ดว้ยการป้องกนัและการลงโทษ
อาชญากรรมลา้งเผา่พนัธ์ุ 

๔. บุคคลใดตอ้งค าพิพากษาประหารชีวติ ยอ่มมีสิทธิขออภยัโทษหรือลดหยอ่นผอ่นโทษตามค าพิพากษา การนิร
โทษกรรม การอภยัโทษ หรือการลดหยอ่นผอ่นโทษตามค าพิพากษาประหารชีวติอาจใหไ้ดใ้นทุกกรณี 

๕. บุคคลอายตุ  ่ากวา่ ๑๘ ปี กระท าความผิดจะถูกพิพากษาประหารชีวติมิได้  และจะด าเนินการประหารชีวติสตรี
ขณะมีครรภมิ์ได ้

๖. รัฐภาคีใดแห่งกติน้ีจะยกขอ้น้ีข้ึนอา้งเพ่ือประวงิ หรือขดัขวางการยกเลิกโทษประหารชีวติมิได ้



กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเม่ือ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐ ๔ 

ข้อ ๗ 

บุคคลจะถูกทรมาน หรือไดรั้บการปฏิบติั หรือการลงโทษท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือต ่าชา้มิได ้โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ บุคคลจะถูกใชใ้นการทดลองทางการแพทย ์หรือทางวทิยาศาสตร์โดยปราศจากความยนิยอมอยา่งเสรีของบุคคลนั้นมิได ้

ข้อ ๘ 

๑. บุคคลจะถูกเอาตวัลงเป็นทาสมิได ้การเอาคนลงเป็นทาสและการคา้ทาสทุกรูปแบบจะตอ้งถูกหา้ม 

๒. บุคคลจะถูกบงัคบัใหต้กอยูใ่นภาวะเยีย่งทาสมิได ้

๓. (ก) บุคคลจะถูกเกณฑแ์รงงานหรือบงัคบัใชแ้รงงานมิได ้

     (ข) ในประเทศท่ีการลงโทษจ าคุกควบกบัการท างานหนกัเป็นโทษทางอาญาอยา่งหน่ึงความในวรรค ๓  (ก) 
มิไดห้า้มการท างานหนกัตามค าพิพากษาท่ีใหล้งโทษเช่นวา่นั้นของศาลท่ีมีอ านาจ 

     (ค) เพ่ือวตัถุประสงคข์องวรรคน้ี ค  าวา่ “แรงงานท่ีถูกเกณฑห์รือถูกบงัคบั” ไม่หมายรวมถึง 

(๑) งานหรือบริการใด ซ่ึงมิไดอ้า้งถึงในอนุวรรค (ข)  ซ่ึงโดยปกติบุคคลผูถู้กควบคุมโดยผลของค าสัง่ท่ี
ชอบดว้ยกฎหมายของศาล  หรือบุคคลผูอ้ยูร่ะหวา่งการปล่อยตวัจากการควบคุมโดยมีเง่ือนไปตอ้ง
กระท าตามค าสัง่ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย  
(๒) การปฏิบติังานใดในลกัษณะทางทหาร  และการรับใชช้าติท่ีกฎหมายก าหนดใหผู้ค้ดัคา้นการเป็น
ทหารเพราะขดักบัมโนธรรมตอ้งปฏิบติั  ในประเทศท่ียอมรับการคดัคา้นเช่นวา่นั้น  
(๓) การเกณฑใ์หป้ฏิบติังานใดในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีภยัพิบติัท่ีคุกคามความอยูร่อดหรือความผาสุก
ของชุมชน  
(๔) งานหรือบริการใดอนัเป็นส่วนหน่ึงของหนา้ท่ีปกติของพลเมือง 

ข้อ ๙ 

๑. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภยัของร่างกาย บุคคลจะถูกจบักมุหรือควบคุมโดยอ าเภอใจมิได ้
บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได ้ยกเวน้โดยเหตุและโดยเป็นไปตามกระบวนการท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย 

๒. ในขณะจบักมุ บุคคลใดท่ีถูกจบักมุจะตอ้งไดรั้บแจง้ถึงเหตุผลในการจบักมุ และจะตอ้งไดรั้บแจง้ถึงขอ้หาท่ีถูก
จบักมุโดยพลนั 

๓. บุคคลใดท่ีถูกจบักมุหรือควบคุมตวัในขอ้หาทางอาญา จะตอ้งถูกน าตวัโดยพลนัไปยงัศาลหรือเจา้หนา้ท่ีอ่ืนท่ีมี
อ านาจตามกฎหมายท่ีจะจะใชอ้ านาจทางตุลาการ และจะตอ้งมีสิทธิไดรั้บการพิจารณาคดีภายในเวลาอนัสมควร หรือไดรั้บ
การปล่อยตวัไป มิใหถื้อเป็นหลกัทัว่ไปวา่จะตอ้งควบคุมบุคคลท่ีรอการพิจารณาคดี แต่ในการปล่อยตวัอาจก าหนดใหมี้การ
ประกนัวา่จะมาปรากฏตวัในการพิจารณาคดี ในขั้นตอนอ่ืนของกระบวนพิจารณา และจะมาปรากฏตวัเพ่ือการบงัคบัตามค า
พิพากษา เม่ือถึงวาระนั้น 
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๔. บุคคลใดท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพโดยการจบักมุหรือการควบคุม  มีสิทธิน าคดีข้ึนสู่ศาลเพ่ือใหต้ดัสินโดยไม่ชกัชา้
ถึงความชอบดว้ยกฎหมายของการควบคุมผูน้ั้น และหากการควบคุมไม่ชอบดว้ยกฎหมายก็ใหศ้าลมีค าสัง่ปล่อยตวัไป 

๕. บุคคลใดท่ีถูกจบักมุหรือถูกควบคุมโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายมีสิทธิไดรั้บค่าสินไหมทดแทน 

ข้อ ๑๐ 

๑. บุคคลทั้งปวงท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพตอ้งไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความมีมนุษยธรรม  และความเคารพในศกัด์ิศรีแต่
ก าเนิดแห่งความเป็นมนุษย ์

๒. (ก) ยกเวน้ในสภาพการณ์พิเศษ ผูต้อ้งหาตอ้งไดรั้บการจ าแนกออกจากผูต้อ้งโทษ  และตอ้งไดรั้บการปฏิบติัท่ี
แตกต่างออกไปใหเ้หมาะสมกบัสถานะท่ีไม่ใช่ผูต้อ้งโทษ 

     (ข) ตอ้งแยกผูต้อ้งหาท่ีเป็นเด็กและเยาวชนออกจากผูต้อ้งหาท่ีเป็นผูใ้หญ่ และใหน้ าตวัข้ึนพิจารณาพิพากษาคดี
ใหเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

๓. ระบบราชทณัฑต์อ้งประกอบดว้ยการปฏิบติัต่อนกัโทษ  โดยมีจุดมุ่งหมายส าคญัท่ีจะใหน้กัโทษกลบัตวัและ
ฟ้ืนฟทูางสงัคม ผูก้ระท าผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนตอ้งไดรั้บการจ าแนกออกจากผูก้ระท าผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่  และตอ้งไดรั้บการ
ปฏิบติัใหเ้หมาะสมกบัวยัและสถานะทางกฎหมาย 

ข้อ ๑๑ 

บุคคลจะถูกจ าคุกเพียงเพราะเหตุวา่ไม่สามารถปฏิบติัการช าระหน้ีตามสญัญามิได ้

ข้อ ๑๒ 

๑. บุคคลทุกคนท่ีอยูใ่นดินแดนของรัฐใดโดยชอบดว้ยกฎหมาย ยอ่มมีสิทธิในเสรีภาพในการโยกยา้ย และเสรีภาพ
ในการเลือกถ่ินท่ีอยูภ่ายในดินแดนของรัฐนั้น 

๒. บุคคลทุกคนยอ่มมีเสรีท่ีจะออกจากประเทศใด ๆ รวมทั้งประเทศของตนได ้

๓. สิทธิดงักล่าวขา้งตน้ไม่อยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัใด ๆ เวน้แต่เป็นขอ้จ ากดัตามกฎหมาย  และท่ีจ าเป็นเพื่อรักษาความ
มัน่คงของชาติ ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชนหรือเพื่อคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
และขอ้จ ากดันั้นสอดคลอ้งกบัสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีรับรองไวใ้นกติกาน้ี 

๔. บุคคลจะถูกลิดรอนสิทธิในการเดินทางเขา้ประเทศของตนโดยอ าเภอใจมิได ้

ข้อ ๑๓ 

คนต่างดา้วผูอ้ยูใ่นดินแดนของรัฐภาคีแห่งกติกาน้ีโดยชอบดว้ยกฎหมายอาจถูกไล่ออกจากรัฐนั้นไดโ้ดยค าวนิิจฉยั
อนัไดม้าตามกฎหมายเท่านั้น และผูน้ั้นยอ่มไดรั้บอนุญาตใหช้ี้แจงแสดงเหตุผลคดัคา้นการขบัไล่ออกจากรัฐนั้น และขอใหมี้
การทบทวนเร่ืองของตนโดยเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจ หรือบุคคล หรือคณะบุคคล  ท่ีแต่งตั้งข้ึนเฉพาะการน้ีโดยเจา้หนา้ท่ีผูมี้
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อ านาจโดยไดรั้บอนุญาตใหมี้ผูแ้ทนเพ่ือวตัถุประสงคข์า้งตน้ไดเ้วน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุผลจ าเป็นอยา่งอ่ืนดา้นความมัน่คง
แห่งชาติ 

ข้อ ๑๔ 

๑. บุคคลทั้งปวงยอ่มเสมอกนัในการพิจารณาของศาลและคณะตุลาการ  ในการพิจารณาคดีอาญาซ่ึงตนตอ้งหาวา่
กระท าผิด หรือการพิจารณาคดีเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีของตน บุคคลทุกคนยอ่มมีสิทธิไดรั้บการพิจารณาอยา่งเปิดเผยและ
เป็นธรรม โดยคณะตุลาการซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย มีอ านาจ มีความเป็นอิสระ และเป็นกลาง  ส่ือมวลชนและสาธารณชน
อาจถูกหา้มเขา้ฟังการพิจารณาคดีทั้งหมดหรือบางส่วนก็ดว้ยเหตุผลทางศีลธรรม  ความสงบเรียบร้อยของประชาชน  หรือ
ความมัน่คงของชาติในสงัคมประชาธิปไตยหรือเพ่ือความจ าเป็นเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในเร่ืองชีวติส่วนตวัของคู่กรณี  หรือใน
สภาพการณ์พิเศษซ่ึงศาลเห็นวา่จ าเป็นอยา่งยิง่ เม่ือการพิจารณาโดยเปิดเผยนั้นอาจเป็นการเส่ือมเสียต่อประโยชน์แห่งความ
ยติุธรรม  แต่ค  าพิพากษาในคดีอาญา หรือค าพิพากษาหรือค าวนิิจฉยัขอ้พิพาทในคดีอ่ืนตอ้งเปิดเผย  เวน้แต่จ าเป็นเพ่ือ
ประโยชน์ของเด็กและเยาวชน หรือเป็นกระบวนพิจารณาเก่ียวดว้ยขอ้พิพาทของคู่สมรสในเร่ืองการเป็นผูป้กครองเด็ก 

๒. บุคคลทุกคนซ่ึงตอ้งหาวา่กระท าผิดอาญา ตอ้งมีสิทธิไดรั้บการสนันิษฐานวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิจนกวา่จะพิสูจน์ตาม
กฎหมายไดว้า่มีความผิด 

๓. ในการพิจารณาคดีอาญา  บุคคลทุกคนซ่ึงตอ้งหาวา่กระท าผิดยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรั้บหลกัประกนัขั้นต ่า
ดงัต่อไปน้ีโดยเสมอภาค 

(ก) สิทธิท่ีจะไดรั้บแจง้โดยพลนัซ่ึงรายละเอียดเก่ียวกบัสภาพและเหตุแห่งความผิดท่ีถูกกล่าวหา  ใน
ภาษาซ่ึงบุคคลนั้นเขา้ใจได ้

(ข) สิทธิท่ีจะมีเวลา  และไดรั้บความสะดวกเพียงพอแก่การเตรียมการเพ่ือต่อสูค้ดี  และติดต่อกบั
ทนายความท่ีตนเลือกได ้

(ค) สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาโดยไม่ชกัชา้เกินความจ าเป็น 

(ง) สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาต่อหนา้บุคคลนั้น และสิทธิท่ีจะต่อสูค้ดีดว้ยตนเอง  หรือโดยผา่นผู ้
ช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีตนเลือก  สิทธิท่ีบุคคลไดรั้บแจง้ใหท้ราบถึงสิทธิในการมีผูช่้วยเหลือทางกฎหมาย  หาก
บุคคลนั้นไม่มีผูช่้วยเหลือทางกฎหมาย ในกรณีใด ๆ เพ่ือประโยชน์แห่งความยติุธรรมบุคคลนั้นมีสิทธิท่ีจะมีผูช่้วย
เหลือทางกฎหมายซ่ึงมีการแต่งตั้งใหโ้ดยปราศจากค่าตอบแทน ในกรณีท่ีบุคคลนั้นไม่สามารถรับภาระในการจ่าย
ค่าตอบแทน 

(จ) สิทธิท่ีจะซกัถามพยานซ่ึงเป็นปรปักษต์่อตน  และขอใหเ้รียกพยานฝ่ายตนมาซกัถามภายใตเ้ง่ือนไข
เดียวกบัพยานซ่ึงเป็นปรปักษต์่อตน 

(ฉ) สิทธิท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือจากล่ามโดยไม่คิดมูลค่า  หากไม่สามารถเขา้ใจหรือพดูภาษาท่ีใชใ้น
ศาลได ้
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(ช) สิทธิท่ีจะไม่ถูกบงัคบัใหเ้บิกความเป็นปรปักษต์่อตนเอง หรือใหรั้บสารภาพผิด 

๔. ในกรณีของบุคคลท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน วธีิพิจารณาความใหเ้ป็นไปโดยค านึงถึงอายุ  และความปรารถนาท่ีจะ
ส่งเสริมการแกไ้ขฟ้ืนฟคูวามประพฤติของบุคคลนั้น 

๕. บุคคลทุกคนท่ีตอ้งค าพิพากษาลงโทษในความผิดอาญา  ยอ่มมีสิทธิท่ีจะใหค้ณะตุลาการระดบัเหนือข้ึนไป
พิจารณาทบทวนการลงโทษและค าพิพากษาโดยเป็นไปตามกฎหมาย 

๖. เม่ือบุคคลใดตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหล้งโทษในความผิดอาญา  และภายหลงัจากนั้นมีการกลบัค าพิพากษาท่ี
ใหล้งโทษบุคคลนั้น หรือบุคคลนั้นไดรั้บอภยัโทษ โดยเหตุท่ีมีขอ้เท็จจริงใหม่หรือมีขอ้เท็จจริงท่ีไดค้น้พบใหม่อนัแสดงให้
เห็นวา่ไดมี้การด าเนินกระบวนการยติุธรรมท่ีมิชอบ  บุคคลท่ีไดรั้บความทุกขอ์นัเน่ืองมาจากการลงโทษตามผลของค า
พิพากษาลงโทษเช่นวา่  ตอ้งไดรั้บการชดเชยตามกฎหมายเวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่  การไม่เปิดเผยขอ้เท็จจริงท่ียงัไม่รู้ให้
ทนัเวลาเป็นผลจากบุคคลนั้นทั้งหมด หรือบางส่วน 

๗. บุคคลยอ่มไม่ถูกพิจารณา  หรือลงโทษซ ้ าในความผิดซ่ึงบุคคลนั้นตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหล้งโทษ  หรือให้
ปล่อยตวัแลว้ตามกฎหมายและวธีิพิจารณาความอาญาของแต่ละประเทศ 

ข้อ ๑๕ 

๑. บุคคลยอ่มไม่ตอ้งรับผิดทางอาญา  เพราะกระท าหรืองดเวน้กระท าการใดซ่ึงในขณะท่ีกระท าไม่เป็นความผิด
อาญาตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหวา่งประเทศ และจะลงโทษใหห้นกักวา่โทษท่ีมีอยูใ่นขณะท่ีไดก้ระท าความผิด
อาญาไม่ได้  หากภายหลงัการกระท าความผิดนั้นไดมี้บทบญัญติัของกฎหมายก าหนดโทษเบาลง  ผูก้ระท าผิดยอ่มไดรั้บ
ประโยชน์จากบทบญัญติันั้น 

๒. ความในขอ้น้ียอ่มไม่กระทบต่อการพิจารณาคดี  และการลงโทษบุคคลซ่ึงไดก้ระท าการหรืองดเวน้กระท าการ
ใดอนัเป็นความผิดอาญาตามหลกักฎหมายทัว่ไปอนัเป็นท่ีรับรองโดยประชาคมนานาชาติในขณะท่ีมีการกระท านั้น 

ข้อ ๑๖ 

บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการยอมรับวา่เป็นบุคคลตามกฎหมายในทุกแห่งหน 

ข้อ ๑๗ 

๑. บุคคลจะถูกแทรกแซงความเป็นส่วนตวั ครอบครัว  เคหสถาน หรือการติดต่อส่ือสารโดยพลการหรือไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมายมิได ้และจะถูกลบหลู่เกียรติและช่ือเสียงโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายมิได ้

๒. บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายมิใหถู้กแทรกแซงหรือลบหลู่เช่นวา่นั้น 
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ข้อ ๑๘ 

๑. บุคคลทุกคนยอ่มมีสิทธิในเสรีภาพทางความคิด มโนธรรมและศาสนา สิทธิน้ียอ่มรวมถึงเสรีภาพในการมีหรือ
นบัถือศาสนา หรือมีความเช่ือตามคตินิยมของตน และเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา  หรือความเช่ือของตนโดยการ
สกัการบูชา การปฏิบติั การประกอบพิธีกรรม และการสอน  ไม่วา่จะโดยล าพงัตวัเอง หรือในชุมชนร่วมกบัผูอ่ื้น และไม่วา่
ต่อสาธารณชน หรือเป็นการส่วนตวั 

๒. บุคคลจะถูกบีบบงัคบัใหเ้ส่ือมเสียเสรีภาพในการมีปรือนบัถือศาสนาหรือความเช่ือตามคตินิยมของตนมิได้ 

๓. เสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา หรือความเช่ือของบุคคลอาจอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งขอ้จ ากดัเฉพาะท่ีบญัญติั
โดยกฎหมาย  และตามความจ าเป็นเพื่อรักษาความปลอดภยั ความสงบเรียบร้อย สุขอนามยั  หรือศีลธรรมของประชาชน  
หรือเพ่ือคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพขั้นมูลฐานของบุคคลอ่ืนเท่านั้น 

๔. รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีรับท่ีจะเคารพเสรีภาพของบิดามารดา  หรือผูป้กครองตามกฎหมายในการใหก้ารศึกษาทาง
ศาสนาและศีลธรรมแก่เด็กตามความเช่ือของตน 

ข้อ ๑๙ 

๑. บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง 

๒. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก สิทธิน้ีรวมถึงเสรีภาพท่ีจะแสวงหา  รับและเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารและความคิดทุกประเภท โดยไม่ค านึงถึงพรมแดน ทั้งน้ี  ไม่วา่ดว้ยวาจาเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือการตีพิมพ ์ในรูป
ของศิลปะ หรือโดยอาศยัส่ือประการอ่ืนตามท่ีตนเลือก 

๓. การใชสิ้ทธิตามท่ีบญัญติัในวรรค ๒ ของขอ้น้ี ตอ้งมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบพิเศษควบคู่ไปดว้ย การใชสิ้ทธิ
ดงักล่าวอาจมีขอ้จ ากดัในบางเร่ือง แต่ทั้งน้ีขอ้จ ากดันั้นตอ้งบญัญติัไวใ้นกฎหมายและจ าเป็นต่อ 

(ก) การเคารพในสิทธิหรือช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน 

(ข) การรักษาความมัน่คงของชาติ  หรือความสงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรมของ
ประชาชน 

ข้อ ๒๐ 

๑. การโฆษณาชวนเช่ือใด ๆ เพื่อการสงคราม เป็นส่ิงตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

๒. การสนบัสนุนใหเ้กิดความเกลียดชงัในชาติ เผา่พนัธ์ุ  หรือศาสนา ซ่ึงย ัว่ยใุหเ้กิดการเลือกปฏิบติั การเป็น
ปฏิปักษ ์หรือการใชค้วามรุนแรง เป็นส่ิงตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
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ข้อ ๒๑ 

สิทธิในการชุมนุมโดยสงบยอ่มไดรั้บการรับรอง  การจ ากดัการใชสิ้ทธิน้ีจะกระท ามิไดน้อกจากจะก าหนดโดย
กฎหมายและเพียงเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับสงัคมประชาธิปไตย  เพ่ือประโยชน์แห่งความมัน่คงของชาติ หรือความปลอดภยั 
ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชนหรือการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

ข้อ ๒๒ 

๑. บุคคลทุกคนยอ่มมีสิทธิในเสรีภาพในการรวมกนัเป็นสมาคม  รวมทั้งสิทธิท่ีจะก่อตั้งและเขา้ร่วมสหภาพ
แรงงานเพื่อปกป้องประโยชน์ของตน 

๒. การจ ากดัการใชสิ้ทธิน้ีจะกระท ามิได้  นอกจากจะก าหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับสงัคม
ประชาธิปไตย  เพ่ือประโยชน์แห่งความมัน่คงของชาติ หรือความปลอดภยั ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข  หรือ
ศีลธรรมของประชาชน หรือการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  ความในขอ้น้ีไม่หา้มการวางขอ้จ ากดัอนัชอบดว้ย
กฎหมายในการใชสิ้ทธิน้ีของทหารและต ารวจ 

๓. ความในขอ้น้ีไม่ใหอ้ านาจรัฐภาคีแห่งอนุสญัญาวา่ดว้ยเสรีภาพในการรวมกนัเป็นสมาคมและวา่ดว้ยการ
คุม้ครองสิทธิในการจดัตั้ง  ค.ศ. ๑๙๔๘ ขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศในอนัท่ีจะมีมาตรการทางนิติบญัญติั  หรือ
บงัคบัใชก้ฎหมายในลกัษณะท่ีจะกระทบต่อหลกัประกนัต่าง ๆ ท่ีบญัญติัไวใ้นอนุสญัญาดงักล่าว 

ข้อ ๒๓ 

๑. ครอบครัวเป็นหน่วยรวมของสงัคมซ่ึงเป็นพ้ืนฐานและเป็นธรรมชาติ  และยอ่มมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองจาก
สงัคมและรัฐ 

๒. สิทธิของชายและหญิงในวยัท่ีอาจสมรสไดใ้นการท่ีจะสมรสและมีครอบครัวยอ่มไดรั้บการรับรอง 

๓. การสมรสจะกระท าโดยปราศจากความยนิยอมอยา่งเตม็ใจของผูท่ี้เจตนาจะสมรสกนัมิได ้

๔. รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีจะด าเนินการท่ีเหมาะสมเพ่ือประกนัความเสมอภาคแห่งสิทธิและความรับผิดชอบของคู่
สมรสในการท่ีจะสมรส  ระหวา่งการสมรสและเม่ือการสมรสส้ินสุดลง ในกรณีการส้ินสุดของการสมรส  จะตอ้งมี
บทบญัญติัเพ่ือการคุม้ครองท่ีจ าเป็นแก่บุตร 

ข้อ ๒๔ 

๑. เด็กทุกคนยอ่มมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองโดยมาตรการต่าง ๆ  ท่ีจ าเป็นตามสถานะของผูเ้ยาว ์จากครอบครัว
ของตน สงัคมและรัฐ  โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัอนัเน่ืองมาจากเช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา  เผา่พนัธ์ุแห่งชาติหรือ
สงัคม ทรัพยสิ์น หรือก าเนิด 

๒. เด็กทุกคนตอ้งไดรั้บการจดทะเบียนทนัทีภายหลงัการเกิด และตอ้งมีช่ือ 
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๓. เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดม้าซ่ึงสญัชาติ 

ข้อ ๒๕ 

พลเมืองทุกคนยอ่มมีสิทธิและโอกาส โดยปราศจากความแตกต่างดงักล่าวไวใ้นขอ้ ๒ และโดยปราศจากขอ้จ ากดั
อนัไม่สมควร 

(ก) ในการท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารรัฐกิจโดยตรง หรือผา่นทางผูแ้ทนซ่ึงไดรั้บเลือกมาอยา่งเสรี 

(ข) ในการท่ีจะออกเสียงหรือไดรั้บเลือกตั้งในการเลือกตั้งอนัแทจ้ริงตามวาระซ่ึงมีการออกเสียงโดยทัว่ไปและ
เสมอภาค และโดยการลงคะแนนลบัเพ่ือประกนัการแสดงเจตนาโดยเสรีของผูเ้ลือก 

(ค) ในการท่ีจะเขา้ถึงการบริการสาธารณะในประเทศของตน ตามหลกัเกณฑท์ัว่ไปแห่งความเสมอภาค 

ข้อ ๒๖ 

บุคคลทั้งปวงยอ่มเสมอกนัตามกฎหมาย  และมีสิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองเท่าเทียมกนัตามกฎหมาย  โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบติัใด ๆ ในกรณีน้ี กฎหมายจะตอ้งหา้มการเลือกปฏิบติัใด ๆ  และตอ้งประกนัการคุม้ครองบุคคลทุก
คนอยา่งเสมอภาคและเป็นผลจริงจงัจากการเลือกปฏิบติัดว้ยเหตุผลใด  เช่น เช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น
ทางการเมืองหรือความคิดเห็นอ่ืนใด เผา่พนัธ์ุแห่งชาติหรือสงัคม ทรัพยสิ์น ก าเนิด หรือสถานะอ่ืน ๆ 

ข้อ ๒๗ 

ในรัฐทั้งหลายซ่ึงมีชนกลุ่มนอ้ยทางเผา่พนัธ์ุ ศาสนา  หรือภาษาอยู่  บุคคลผูเ้ป็นชนกลุ่มนอ้ยดงักล่าวจะไม่ถูก
ปฏิเสธสิทธิในอนัท่ีจะมีวฒันธรรมของตนเอง  หรือนบัถือและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของตนเอง หรือใชภ้าษาของ
ตนเอง ภายในชุมชนร่วมกบัสมาชิกอ่ืน ๆ ของชนกลุ่มนอ้ยดว้ยกนั 

 

ภาค ๔  
ข้อ ๒๘ 

๑. ใหจ้ดัตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนข้ึนคณะหน่ึง (ซ่ึงต่อไปในกติกาน้ีเรียกวา่คณะกรรมการ) คณะกรรมการ
น้ีประกอบดว้ยกรรมการสิบแปดคน และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวต้่อไปน้ี 

๒. คณะกรรมการจะประกอบดว้ยคนชาติของรัฐภาคีแห่งกติกาน้ีซ่ึงเป็นผูมี้ศีลธรรมสูง และมีความสามารถเป็นท่ี
ยอมรับในดา้นสิทธิมนุษยชน ทั้งน้ี  ใหค้  านึงถึงประโยชน์ของการมีกรรมการบางคนผูมี้ประสบการณ์ทางกฎหมายร่วมอยู่
ดว้ย 

๓. กรรมการของคณะกรรมการน้ีจะไดรั้บเลือกตั้ง และปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะเฉพาะตวั  

 



กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเม่ือ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐ ๑๑ 

ข้อ ๒๙ 

๑. กรรมการของคณะกรรมการน้ีจะไดรั้บเลือกตั้งโดยวธีิลงคะแนนลบัจากรายนามบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัดงัท่ีระบุ
ไวใ้นขอ้ ๒๘ และไดรั้บการเสนอนามเพ่ือการน้ีโดยรัฐภาคีแห่งกติกาน้ี 

๒. รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีแต่ละรัฐอาจเสนอนามบุคคลไดไ้ม่เกินสองคน  บุคคลเหล่าน้ีจะตอ้งเป็นคนชาติของรัฐท่ี
เสนอนาม 

๓. บุคคลมีสิทธิไดรั้บการเสนอนามซ ้ าอีกได ้

ข้อ ๓๐ 

๑. การเลือกตั้งคร้ังแรกจะมีข้ึนไม่ชา้กวา่หกเดือน นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีกติกาน้ีมีผลใชบ้งัคบั 

๒. นอกเหนือจากการเลือกตั้งเพ่ือแทนต าแหน่งวา่งตามขอ้ ๓๔  เลขาธิการสหประชาชาติตอ้งส่งค าเชิญเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไปยงัรัฐภาคีแห่งกติกาน้ีอยา่งนอ้ยท่ีสุดส่ีเดือนก่อนวนัเลือกตั้งคณะกรรมการแต่ละคร้ัง  เพื่อใหรั้ฐภาคีเสนอ
รายนามกรรมการภายในสามเดือน 

๓. เลขาธิการสหประชาชาติตอ้งจดัท ารายนามบุคคลทุกคนซ่ึงไดรั้บการเสนอนามตามล าดบัอกัษร  พร้อมทั้งระบุ
รัฐภาคีท่ีเสนอนามเหล่านั้น และตอ้งเสนอรายนามดงักล่าวไปยงัรัฐภาคีแห่งกติกาน้ีไม่ชา้กวา่หน่ึงเดือนก่อนวนัเลือกตั้งแต่
ละคร้ัง 

๔. การเลือกตั้งกรรมการของคณะกรรมการน้ีจะกระท าในการประชุมรัฐภาคีแห่งกติกาน้ีซ่ึงเรียกประชุมโดย
เลขาธิการสหประชาชาติ  และกระท า ณ ส านกังานใหญ่สหประชาชาติ  โดยในการประชุมดงักล่าวซ่ึงประกอบดว้ยรัฐภาคี
แห่งกติกาน้ีจ านวนสองในสามเป็นองคป์ระชุม บุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการจะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บการเสนอนาม
ซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงจ านวนสูงท่ีสุดและเป็นเสียงขา้งมากโดยเด็ดขาดของคะแนนเสียงจากผูแ้ทนรัฐภาคีท่ีเขา้ประชุมและ
ใชสิ้ทธิออกเสียง 

ข้อ ๓๑ 

๑. คณะกรรมการจะมีคนชาติจากรัฐเดียวกนัเกินกวา่หน่ึงคนไม่ได ้

๒. ในการเลือกตั้งคณะกรรมการ ใหค้  านึงถึงการกระจายสดัส่วนจ านวนกรรมการตามเขตภูมิศาสตร์อยา่งทดัเทียม
กนัของสมาชิกภาพและการเป็นตวัแทนของรูปแบบท่ีแตกต่างกนัของอารธรรมและระบบกฎหมายหลกั 

ข้อ ๓๒ 

๑. กรรมการของคณะกรรมการน้ีจะไดรั้บเลือกตั้งใหอ้ยูใ่นต าแหน่งคราวละส่ีปี  และมีสิทธิไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้
หากไดรั้บการเสนอนามซ ้ าอีก อยา่งไรก็ตาม วาระของกรรมการเกา้คนซ่ึงไดรั้บเลือกในการเลือกตั้งคร้ังแรกจะส้ินสุดลงเม่ือ
ครบก าหนดสองปี  โดยประธานในท่ีประชุมตามท่ีอา้งถึงในขอ้ ๓๐ วรรค ๔  จะเป็นผูค้ดัเลือกโดยการจบัสลากรายนาม
กรรมการทั้งเกา้คนน้ีทนัทีหลงัการเลือกตั้งคร้ังแรก 



กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเม่ือ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐ ๑๒ 

๒. การเลือกตั้งเม่ือส้ินสุดวาระการด ารงต าแหน่ง ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก่อน ๆ ในภาคน้ีของกติกาน้ี 

ข้อ ๓๓ 

๑. หากในความเห็นเป็นเอกฉนัทข์องกรรมการอ่ืน  กรรมการผูห้น่ึงผูใ้ดในคณะกรรมการน้ีไดห้ยดุการปฏิบติั
หนา้ท่ีของตนไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด นอกเหนือจากการขาดการปฏิบติัหนา้ท่ีในลกัษณะชัว่คราว ประธานคณะกรรมการจะตอ้ง
แจง้เลขาธิการสหประชาชาติซ่ึงจะเป็นผูป้ระกาศใหท้ราบโดยทัว่กนัต่อไปวา่ต าแหน่งของกรรมผูน้ั้นวา่ง 

๒. ในกรณีท่ีกรรมการผูห้น่ึงผูใ้ดของคณะกรรมการน้ีตายหรือลาออก  ประธานจะตอ้งแจง้โดยทนัทีไปยงั
เลขาธิการสหประชาชาติซ่ึงจะเป็นผูป้ระกาศใหท้ราบโดยทัว่กนัวา่ต าแหน่งดงักล่าววา่งนบัแต่วนัท่ีกรรมการผูน้ั้นตายหรือ
วนัท่ีการลาออกมีผล 

ข้อ ๓๔ 

๑. เม่ือมีการประกาศต าแหน่งวา่งตามขอ้ ๓๓  และถา้วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการซ่ึงจะถูกแทนท่ียงัไม่
ส้ินสุดลงภายในหกเดือนนบัจากการประกาศต าแหน่งวา่ง  เลขาธิการสหประชาชาติตอ้งแจง้ไปยงัรัฐภาคีแห่งกติกาน้ีแต่ละ
รัฐซ่ึงแต่ละรัฐนั้นอาจยืน่รายนามผูไ้ดรั้บการเสนอนามภายในสองเดือนตามขอ้ ๒๙ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัหาผูเ้ขา้แทน
ต าแหน่งท่ีวา่ง 

๒. เลขาธิการสหประชาชาติตอ้งจดัท ารายนามบุคคลทุกคนซ่ึงไดรั้บการเสนอนามตามล าดบัอกัษร  และตอ้งเสนอ
รายนามดงักล่าวไปยงัรัฐภาคีแห่งกติกาน้ี จากนั้นใหมี้การเลือกตั้งเพ่ือแทนต าแหน่งท่ีวา่งตามบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งในภาคน้ี
ของกติกาน้ี 

๓. กรรมการของคณะกรรมการน้ีท่ีไดรั้บเลือกเพ่ือแทนต าแหน่งท่ีวา่งดงัท่ีประกาศไวต้ามขอ้  ๓๓ จะอยูใ่น
ต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามบทบญัญติัในขอ้นั้น 

ข้อ ๓๕ 

โดยความเห็นชอบของสมชัชาสหประชาชาติ  กรรมการของคณะกรรมการน้ียอ่มไดรั้บค่าตอบแทนจากแหล่ง
การเงินของสหประชาชาติตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขซ่ึงสมชัชาสหประชาชาติพิจารณาก าหนดโดยค านึงถึงความส าคญั
ของภาระรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ข้อ ๓๖ 

เลขาธิการสหประชาชาติจะจดัเจา้หนา้ท่ีและส่ิงต่าง ๆ  ท่ีจ าเป็นเพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตาม
กติกาน้ีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ข้อ ๓๗ 

๑. เลขาธิการสหประชาชาติจะเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นคร้ังแรก ณ ส านกังานใหญ่สหประชาชาติ 



กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเม่ือ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐ ๑๓ 

๒. ภายหลงัการประชุมคร้ังแรก คณะกรรมการตอ้งประชุมตามเวลาท่ีก าหนดในระเบียบขอ้บงัคบัการประชุม 

๓. โดยปกติคณะกรรมการจะประชุมกนั ณ ส านกังานใหญ่สหประชาชาติ หรือ ส านกังานสหประชาชาติ  ณ นคร
เจนีวา 

ข้อ ๓๘ 

ก่อนเร่ิมการปฏิบติัหนา้ท่ี  กรรมการทุกคนของคณะกรรมการน้ีจะตอ้งปฏิญาณตนต่อท่ีประชุมอนัเปิดเผยของ
คณะกรรมการวา่ ตนจะปฏิบติัหนา้ท่ีโดยไม่ล าเอียงและโดยมีมโนธรรม 

ข้อ ๓๙ 

๑. คณะกรรมการจะเลือกตั้งเจา้หนา้ท่ีต่าง ๆ  ของคณะกรรมการ โดยมีวาระคราวละสองปี  เจา้หนา้ท่ีดงักล่าวอาจ
ไดรั้บเลือกตั้งซ ้ าได ้

๒. คณะกรรมการจะก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมของตน  แต่ระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมเหล่าน้ี 
นอกเหนือจากประการอ่ืนแลว้ จะตอ้งก าหนดวา่ 

(ก) กรรมการสิบสองคนจะประกอบเป็นองคป์ระชุม 

(ข) การตดัสินใจต่าง ๆ ของคณะกรรมการใหก้ระท าโดยเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ประชุม 

ข้อ ๔๐ 

๑. รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีรับท่ีจะเสนอรายงานวา่ดว้ยมาตรการต่าง ๆ ซ่ึงรัฐนั้น ๆ  ไดรั้บไวใ้นอนัท่ีจะท าใหสิ้ทธิท่ี
ไดรั้บรองไวใ้นกติกาน้ีเป็นผลจริง และวา่ดว้ยความกา้วหนา้ในการอุปโภคสิทธิเหล่านั้น 

(ก) ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีกติกาน้ีมีผลใชบ้งัคบัส าหรับรัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ๆ 

(ข) ภายหลงัจากนั้น เม่ือใดก็ตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ 

๒. ใหส่้งรายงานทั้งปวงต่อเลขาการสหประชาชาติผูซ่ึ้งจะน าส่งต่อไปใหค้ณะกรรมการพิจารณา  รายงานนั้นให้
ระบุปัจจยัปละอุปสรรคต่าง ๆ ซ่ึงกระทบต่อการปฏิบติัตามกติกาน้ี หากมี 

๓. ภายหลงัจากท่ีไดห้ารือกบัคณะกรรมการแลว้  เลขาธิการสหประชาชาติอาจน าส่งส าเนารายงานบางส่วนเท่าท่ี
อยูใ่นขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของทบวงการช านญัพิเศษใดไปยงัทบวงการช านญัพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 

๔. ใหค้ณะกรรมการศึกษารายงานท่ีรัฐภาคีแห่งกติกาน้ีไดเ้สนอ  คณะกรรมการจะจดัส่งรายงานของตนและ
ความเห็นทัว่ไปตามท่ีเห็นสมควรไปยงัรัฐภาคีนั้น ๆ  คณะกรรมการอาจส่งความเห็นดงักล่าวพร้อมดว้ยส าเนารายงานท่ี
ไดรั้บจากรัฐภาคีแห่งกติกาน้ีไปยงัคณะมนตรีเศรษฐกิจ และสงัคมดว้ย 

๕. รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีอาจเสนอขอ้สงัเกตต่อความเห็นท่ีไดใ้หไ้วต้ามวรรค ๔ ของขอ้น้ีต่อคณะกรรมการ 



กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเม่ือ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐ ๑๔ 

ข้อ ๔๑ 

๑. รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีอาจประกาศตามบทบญัญติัในขอ้น้ี ในเวลาใด ๆ วา่ตนยอมรับอ านาจของคณะกรรมการใน
อนัท่ีจะรับและพิจารณาค าแจง้ท่ีมีผลวา่รัฐภาคีหน่ึงกล่าวอา้งวา่รัฐภาคีอีกรัฐหน่ึงไม่ไดป้ฏิบติัตามพนัธกรณีของตนตาม
กติกาน้ี  การรับและพิจารณาค าแจง้ตามขอ้น้ีจะกระท าไดต้่อเม่ือเป็นค าแจง้ซ่ึงไดเ้สนอโดยรัฐภาคีซ่ึงไดป้ระกาศยอมรับ
อ านาจของคณะกรรมการแลว้ คณะกรรมการจะไม่รับค าแจง้ใด ๆ  หากค าแจง้นั้นเก่ียวขอ้งกบัรัฐภาคีซ่ึงมิไดท้ าค  าประกาศ
เช่นวา่นั้น การพิจารณาค าแจง้ท่ีไดรั้บตามขอ้น้ีใหเ้ป็นไปตามวธีิพิจารณาต่อไปน้ี 

(ก) ถา้รัฐภาคีหน่ึงแห่งกติกาน้ีพิจารณาเห็นวา่รัฐภาคีอีกรัฐหน่ึงมิไดท้ าใหบ้ทบญัญติัแห่งกติกาน้ีมีผล
จริง รัฐนั้นอาจท าค าแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัรัฐภาคีอีกรัฐหน่ึงนั้น ภายในเวลาสามเดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บค า
แจง้  ใหรั้ฐท่ีไดรั้บแจง้ตอบรัฐท่ีส่งค าแจง้โดยท าเป็นค าอธิบายหรือค าแถลงอ่ืนเป็นลายลกัษณ์อกัษรช้ีแจง
รายละเอียดของเร่ืองซ่ึงควรรวมถึงการอา้งอิงกระบวนการภายในของรัฐนั้นและการเยยีวยาท่ีไดด้ าเนินการไป  
หรือท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ หรือท่ีมีอยู ่ทั้งน้ีเท่าท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นไปได ้

(ข) ถา้กรณีท่ีเกิดข้ึนยงัไม่ไดรั้บการปรับแกใ้หเ้ป็นท่ีพอใจแก่รัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทั้งสองฝ่ายภายในหก
เดือนนบัแต่วนัท่ีรัฐผูรั้บไดรั้บค าร้องเรียนคร้ังแรก  รัฐใดรัฐหน่ึงยอ่มมีสิทธิท่ีจะเสนอกรณีดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการ โดยแจง้ใหค้ณะกรรมการและอีกรัฐหน่ึงทราบ 

(ค) คณะกรรมการจะด าเนินการกบักรณีท่ีเสนอมาไดก็้ต่อเม่ือเป็นท่ีแน่ใจแก่คณะกรรมการแลว้วา่  การ
เยยีวยาภายในประเทศไดน้ ามาใชโ้ดยถึงท่ีสุดแลว้โดยสอดคลอ้งกบัหลกักฎหมายระหวา่งประเทศซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับกนัทัว่ไป หลกัเกณฑน้ี์ไม่ใชบ้งัคบั ในกรณีท่ีการเยยีวยาจะเน่ินนานออกไปอยา่งไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

(ง) ใหค้ณะกรรมการจดัประชุมลบั เม่ือมีการพิจารณาค าร้องเรียนตามขอ้น้ี 

(จ) ภายใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญติัของอนุวรรค (ค)  คณะกรรมการจะช่วยเป็นส่ือกลางใหแ้ก่รัฐภาคีท่ี
เก่ียวขอ้ง  เพ่ือการหาขอ้ยติุฉนัเพ่ือนบนพ้ืนฐานแห่งความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูล
ฐานท่ีไดรั้บรองไวใ้นกติกาน้ี 

(ฉ) คณะกรรมการอาจร้องขอใหรั้ฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีอา้งถึงในอนุวรรค (ข)  จดัส่งขอ้มูลใด ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักรณีท่ีเสนอมาสู่การพิจารณานั้น 

(ช) รัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีอา้งถึงในอนุวรรค (ข)  ยอ่มมีสิทธิท่ีจะมีผูแ้ทนเขา้ช้ีแจงในขณะท่ีเร่ืองอยู่
ระหวา่งการพิจารณาในคณะกรรมการ และมีสิทธิท่ีจะเสนอค าแถลงดว้ยวาจาและ/หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(ซ) ภายในสิบสองเดือนนบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ตามอนุวรรค (ข) คณะกรรมการจะเสนอรายงาน 

(๑) ถา้มีการบรรลุขอ้ยติุตามท่ีระบุไวใ้นอนุวรรค (จ)  คณะกรรมการจะจ ากดัขอบเขตของ
รายงานของตนใหเ้ป็นเพียงค าแถลงโดยยอ่ในขอ้เท็จจริงและขอ้ยติุท่ีบรรลุผล 
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(๒) ถา้ไม่มีการบรรลุขอ้ยติุตามท่ีระบุไวใ้นอนุวรรค (จ)  คณะกรรมการจะจ ากดัขอบเขตของ
รายงานของตนใหเ้ป็นเพียงค าแถลงโดยยอ่ในขอ้เท็จจริง ทั้งน้ีใหแ้นบค าแถลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ
บนัทึกค าแถลงดว้ยวาจาซ่ึงกระท าโดยรัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้งไปกบัรายงานนั้นดว้ย 

ในทุกกรณี ใหส่้งรายงานดงักล่าวไปยงัรัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง 

๒. บทบญัญติัของขอ้น้ีจะมีผลใชบ้งัคบัเม่ือรัฐภาคีแห่งกติกาน้ีสิบรัฐไดท้ าค  าประกาศตามวรรค  ๑ ของขอ้น้ี  รัฐ
ภาคีจะมอบค าประกาศไวก้บัเลขาธิการสหประชาชาติซ่ึงจะส่งส าเนาค าประกาศนั้น ๆ ไปยงัรัฐภาคีอ่ืน ๆ ค าประกาศอาจถูก
ถอนเม่ือใดก็ได ้โดยการแจง้ไปยงัเลขาธิการฯ  การถอนค าประกาศยอ่มไม่กระทบกระเทือนการพิจารณากรณีใด ๆ  ซ่ึงเป็น
เร่ืองท่ีไดรั้บการแจง้ซ่ึงไดจ้ดัส่งไวแ้ลว้ตามขอ้น้ี คณะกรรมการจะไม่รับค าแจง้จากรัฐภาคีอีกต่อไปหลงัจากท่ีมีการแจง้การ
ถอนค าประกาศซ่ึงรับไวโ้ดยเลขาธิการฯ เวน้แต่รัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ าค  าประกาศใหม่แลว้ 

ข้อ ๔๒ 

๑. (ก) ถา้กรณีท่ีไดเ้สนอต่อคณะกรรมการตามขอ้ ๔๑  ไม่ไดรั้บการแกไ้ขใหเ้ป็นท่ีพอใจแก่รัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง  
คณะกรรมการโดยความยนิยอมจากรัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้งอาจแต่งตั้งคณะกรรมาธิการประนีประนอมเฉพาะกิจข้ึน  ( ซ่ึงต่อไปน้ี
จะเรียกวา่ คณะกรรมาธิการ )  คณะกรรมาธิการจะช่วยเป็นส่ือกลางแก่รัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือหาขอ้ยติุฉนัมิตรบนพ้ืนฐาน
แห่งความเคารพต่อกติกาน้ี 

   (ข) คณะกรรมาธิการจะประกอบดว้ยบุคคลหา้คนซ่ึงเป็นท่ียอมรับของรัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง ถา้รัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้งไม่
สามารถตกลงกนัในเร่ืององคป์ระกอบทั้งหมดหรือบางส่วนของคณะกรรมาธิการภายในสามเดือน ใหเ้ลือกตั้งกรรมาธิการท่ี
ไม่สามารถตกลงกนัไดน้ั้นโดยการลงคะแนนลบั โดยอาศยัคะแนนเสียงขา้งมากสองในสามของคณะกรรมการ 

๒. กรรมาธิการของคณะกรรมาธิการด ารงต าแหน่งในฐานะเฉพาะตวั กรรมาธิการตอ้งไม่เป็นคนชาติของรัฐภาคีท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือของรัฐท่ีมิไดเ้ป็นภาคีแห่งกติกาน้ี หรือของรัฐภาคีท่ีมิไดท้ าค  าประกาศตามขอ้ ๔๑ 

๓. คณะกรรมาธิการจะเลือกประธาน และก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมของตนเอง 

๔. การประชุมของคณะกรรมาธิการ  ตามปกติจะกระท าท่ีส านกังานใหญ่สหประชาชาติ หรือส านกังาน
สหประชาชาติ ณ นครเจนีวา อยา่งไรก็ตามอาจจดัประชุมข้ึน ณ สถานท่ีอ่ืนท่ีเหมาะสมตามท่ีคณะกรรมาธิการอาจก าหนด  
โดยการปรึกษากบัเลขาธิการสหประชาชาติและรัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง 

๕. ฝ่ายเลขานุการตามขอ้ ๓๖ จะปฏิบติังานใหค้ณะกรรมาธิการท่ีตั้งข้ึนตามขอ้น้ีดว้ย 

๖. ขอ้มูลท่ีคณะกรรมการไดรั้บและรวบรวมไวจ้ะตอ้งใหแ้ก่คณะกรรมาธิการดว้ย และคณะกรรมาธิการอาจขอให้
รัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้งใหข้อ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งได ้

๗. เม่ือคณะกรรมาธิการไดพิ้จารณากรณีนั้นอยา่งเตม็ท่ีแลว้  ใหเ้สนอรายงานต่อประธานคณะกรรมการเพ่ือส่ง
ต่อไปยงัรัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่ชา้กวา่สิบสองเดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บเร่ืองไว ้
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(ก) ถา้คณะกรรมาธิการไม่อาจพิจารณาใหเ้สร็จส้ินไดภ้ายในสิบสองเดือน ใหจ้ ากดัขอบเขตของรายงาน
ของตนใหเ้ป็นเพียงค าแถลงโดยยอ่ สรุปสถานะของการพิจารณากรณีนั้น ๆ 

(ข) ถา้การหาขอ้ยติุฉนัมิตรส าหรับกรณีนั้นบนพ้ืนฐานแห่งความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนท่ีไดรั้บรองไว้
ในกติกาน้ีบรรลุผล  ใหค้ณะกรรมาธิการจ ากดัขอบเขตของรายงานของตนใหเ้ป็นเพียงค าแถลงโดยยอ่ใน
ขอ้เท็จจริงและขอ้ยติุท่ีบรรลุผล 

(ค) ถา้การหาขอ้ยติุตามท่ีระบุไวใ้นอนุวรรค (ข) ไม่บรรลุผล รายงานของคณะกรรมาธิการ  จะตอ้ง
ประกอบดว้ยผลการตรวจสอบในปัญหาขอ้เท็จจริงทั้งปวงท่ีเก่ียวกบัประเด็นระหวา่งรัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง  และ
ความเห็นของคณะกรรมาธิการเก่ียวกบัความเป็นไปไดข้องการหาขอ้ยติุฉนัมิตรส าหรับกรณีนั้นรายงานน้ีตอ้ง
บรรจุค าแถลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรและบนัทึกค าแถลงดว้ยวาจาซ่ึงกระท าโดยรัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

(ง) ถา้คณะกรรมาธิการไดเ้สนอรายงานตามอนุวรรค (ค)  รัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งแจง้ใหป้ระธาน
คณะกรรมการทราบวา่ รัฐภาคีนั้น ๆ จะรับเน้ือหาสาระรายงานของคณะกรรมาธิการหรือไม่ภายในสามเดือนนบั
แต่ท่ีรับรายงานนั้น 

๘. บทบญัญติัของขอ้น้ีไม่กระทบกระเทือนต่อความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามขอ้ ๔๑ 

๙. รัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งร่วมรับผิดชอบเท่ากนัในค่าใชจ่้ายทั้งปวงของคณะกรรมาธิการตามท่ีไดป้ระมาณการ
ไวโ้ดยเลขาธิการสหประชาชาติ 

๑๐. เลขาธิการสหประชาชาติมีอ านาจทดรองค่าใชจ่้ายของคณะกรรมาธิการหากจ าเป็นก่อนท่ีจะไดรั้บชดใชคื้น
จากรัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้งตามวรรค ๙ ของขอ้น้ี 

ข้อ ๔๓ 

กรรมการของคณะกรรมการและกรรมาธิการของคณะกรรมาธิการประนีประนอมเฉพาะกิจซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้ง
ตามขอ้  ๔๒ ยอ่มมีสิทธิไดรั้บการอ านวยความสะดวก เอกสิทธิ  และความคุม้กนัส าหรับผูเ้ช่ียวชาญท่ีปฏิบติัภารกิจเพ่ือ
สหประชาชาติตามท่ีก าหนดในมาตราท่ีเก่ียวขอ้งของอนุสญัญาวา่ดว้ยเอกสิทธิและความคุม้กนัของสหประชาชาติ 

ข้อ ๔๔ 

บทบญัญติัเพ่ือการปฏิบติัตามกติกาน้ีตอ้งน ามาใชโ้ดยไม่กระทบกระเทือนต่อวธีิการท่ีไดร้ะบุไวใ้นดา้นสิทธิ
มนุษยชนโดยหรือภายใตบ้รรดาตราสารก่อตั้ง และอนุสญัญาของสหประชาชาติ และทบวงการช านญัพิเศษ และไม่ตดัสิทธิ
รัฐภาคีแห่งกติกาน้ี  ในอนัท่ีจะใชว้ธีิการอ่ืนเพ่ือระงบัขอ้พิพาทตามความตกลงระหวา่งประเทศท่ีท าข้ึนเป็นการทัว่ไปหรือ
เป็นการเฉพาะท่ีใชบ้งัคบัอยูร่ะหวา่งกนั 

ข้อ ๔๕ 

คณะกรรมการจะเสนอรายงานประจ าปีวา่ดว้ยกิจกรรมของตนไปยงัสมชัชาสหประชาชาติโดยผา่นทางคณะมนตรี
เศรษฐกิจและสงัคม 
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ภาค ๕ 

ข้อ ๔๖ 

จะตีความเร่ืองใดซ่ึงกติกาน้ีบญัญติัไวไ้ปในทางท่ีเส่ือมเสียต่อบทบญัญติัของกฎบตัรสหประชาชาติและธรรมนูญ
ของทบวงการช านญัพิเศษซ่ึงก าหนดความรับผิดชอบขององคก์ารต่าง  ๆ ของสหประชาชาติและของทบวงการช านญัพิเศษ
มิได ้ 

ข้อ ๔๗ 

จะตีความกติกาน้ีในทางท่ีเส่ือมสิทธิท่ีมีมาแต่ก าเนิดของปวงชนในอนัท่ีจะอุปโภคและใชป้ระโยชน์โภคทรัพย์
และทรัพยากรธรรมชาติอยา่งเตม็ท่ีเสรีมิได ้

 

ภาค ๖  
ข้อ ๔๘ 

๑. กติกาน้ีเปิดใหล้งนามโดยรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ  หรือสมาชิกทบวงการช านญัพิเศษของสหประชาชาติ  
รัฐภาคีแห่งธรรมนูญศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศและรัฐอ่ืนใดซ่ึงสมชัชาสหประชาชาติไดเ้ชิญใหเ้ขา้เป็นภาคีแห่งกติกาน้ี 

๒. กติกาน้ีตอ้งไดรั้บการสตัยาบนั เลขาธิการสหประชาชาติจะเป็นผูเ้ก็บรักษาสตัยาบนัสาร 

๓. กติกาน้ีจะเปิดใหภ้าคยานุวติัโดยรัฐซ่ึงกล่าวถึงในวรรค ๑ ของขอ้น้ี 

๔. การภาคยานุวติัจะมีผลเม่ือมีการมอบภาคยานุวติัสารใหแ้ก่เลขาธิการสหประชาชาติเก็บรักษา 

๕. เลขาธิการสหประชาชาติจะแจง้แก่รัฐทั้งปวงซ่ึงไดล้งนามหรือภาคยานุวติักติกาน้ีแลว้ใหท้ราบถึงการมอบ
สตัยาบนัสารหรือภาคยานุวติัสารแต่ละฉบบัท่ีไดเ้ก็บรักษาไว ้ 

ข้อ ๔๙ 

๑. กติกาน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัเม่ือครบก าหนดสามเดือนนบัจากวนัถดัจากวนัท่ีไดมี้การมอบสตัยาบนัสารหรือา
ภาคยานุวติัสารฉบบัท่ีสามสิบหา้แก่เลขาธิการสหประชาชาติแลว้ 

๒. ส าหรับแต่ละรัฐท่ีใหส้ตัยาบนัหรือภาคยานุวติักติกาน้ีภายหลงัจากท่ีมีการมอบสตัยาบนัสารหรือภาคยานุวติั
สารฉบบัท่ีสามสิบหา้แลว้ กติกาน้ีจะมีผลใชบ้งัคบักบัรัฐนั้น เม่ือครบก าหนดสามเดือนนบัจากวนัถดัจากวนัท่ีรัฐนั้นไดม้อบ
สตัยาบนัสารหรือภาคยานุวติัสารของตน 

ข้อ ๕๐ 

บทบญัญติัของกติกาน้ีจะครอบคลุมทุกภาคของรัฐท่ีเป็นรัฐร่วมโดยปราศจากขอ้จ ากดัหรือขอ้ยกเวน้ใด ๆ 



กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเม่ือ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐ ๑๘ 

ข้อ ๕๑ 

๑. รัฐภาคีใดแห่งกติกาน้ีอาจเสนอขอ้แกไ้ขและยืน่ต่อเลขาธิการสหประชาชาติ  จากนั้นเลขาธิการสหประชาชาติ
จะตอ้งส่งขอ้แกไ้ขท่ีเสนอมานั้นแก่รัฐภาคีต่าง ๆ  แห่งกติกาน้ีพร้อมกบัค าร้องขอใหรั้ฐภาคีระบุวา่  ตนเห็นควรใหมี้การ
ประชุมของรัฐภาคีทั้งหลายเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการพิจารณาและลงคะแนนเสียงต่อขอ้เสนอนั้นหรือไม่  ในกรณีท่ีมีรัฐภาคี
จ านวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดหน่ึงในสามเห็นดว้ยกบัการจดัประชุมดงักล่าว  เลขาธิการฯ จะจดัประชุมภายใตค้วามสนบัสนุนของ
สหประชาชาติ ขอ้แกไ้ขใด ๆ  ท่ีไดรั้บรองโดยรัฐภาคีส่วนใหญ่ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุม  ให้
น าเสนอต่อสมชัชาสหประชาชาติเพ่ือใหค้วามเห็นชอบ 

๒. ขอ้แกไ้ขจะมีผลใชบ้งัคบัเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากสมชัชาสหประชาชาติ  และไดรั้บการยอมรับโดยเสียง
ขา้งมากจ านวนสองในสามของรัฐภาคีแห่งกติกาน้ี ตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของรัฐนั้น ๆ 

๓. เม่ือขอ้แกไ้ขน้ีมีผลใชบ้งัคบั  ขอ้แกไ้ขนั้นจะมีผลผกูพนัรัฐภาคีท่ีใหก้ารยอมรับรัฐภาคีอ่ืนจะยงัคงผกูพนัตาม
บทบญัญติัของกติกาน้ี และตามขอ้แกไ้ขใด ๆ ก่อนหนา้นั้นท่ีรัฐภาคีดงักล่าวไดใ้หก้ารยอมรับแลว้ 

ข้อ ๕๒ 

โดยไม่ค านึงถึงการแจง้ตามขอ้ ๔๘ วรรค ๕  เลขาธิการสหประชาชาติจะแจง้ใหรั้ฐทั้งปวงท่ีกล่าวถึงในวรรค ๑  
ของขอ้นั้นทราบในเร่ืองต่อไปน้ี 

(ก) การลงนาม การสตัยาบนั และการภาคยานุวติัตามขอ้ ๔๘ 

(ข) วนัท่ีกติกาน้ีมีผลใชบ้งัคบัตามขอ้ ๔๙ และวนัท่ีขอ้แกไ้ขมีผลใชบ้งัคบัตามขอ้ ๕๑ 

ข้อ ๕๓ 

๑. ตน้ฉบบัของกติกาน้ีซ่ึงท าไวเ้ป็นภาษาจีน องักฤษ ฝร่ังเศส รัสเซีย และสเปน มีความถูกตอ้งเท่าเทียมกนั จะเก็บ
รักษาไว ้ณ หอเอกสารส าคญัของสหประชาชาติ 

๒. เลขาธิการสหประชาชาติจะส่งส าเนากติกาน้ีท่ีไดรั้บการรับรองไปใหรั้ฐทั้งปวงตามท่ีกล่าวถึงในขอ้ ๔๘ 
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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 natural wealth and resources without 
prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the 
principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own 
means of subsistence.  
 
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.  
 

PART II 
 

 
 
Article 2  
 



 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.  
 
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:  
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(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:  
 
(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 stillbirth-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;  
 
(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;  
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(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.  
 
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  
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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 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.  
 
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.  
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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 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.  
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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 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. 



 
 
 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วย 
สิทธทิางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
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กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรม 

(International Convent on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) 

 

อารัมภบท 

รัฐภาคีแห่งกติกาฉบบัน้ี 

พิจารณาวา่ ตามหลกัการซ่ึงไดป้ระกาศไวใ้นกฎบตัรสหประชาชาติการรับรองศกัด์ิศรีท่ีมีมาแต่ก าเนิดและสิทธิเท่า
เทียมกนัและไม่อาจเพิกถอนไดข้องมวลมนุษยชาตินั้นเป็นรากฐานของเสรีภาพ ความยติุธรรมและสนัติภาพในโลก 

รับรองวา่ สิทธิเหล่าน้ีมาจากศกัด์ิศรีแต่ก าเนิดของมนุษย ์

รับรองวา่ ตามปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน อุดมการณ์ท่ีวา่เสรีชนจะตอ้งปลอดจากความกลวัและความขาด
แคลนนั้น  จะสามารถสมัฤทธ์ิผลไดก็้ต่อเม่ือมีการสร้างสภาวะซ่ึงทุกคนจะไดรั้บสิทธิทางเศรษฐกิจ  สงัคม และวฒันธรรม  
รวมทั้งสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของตนเท่านั้น 

พิจารณาถึงพนัธกรณีแห่งรัฐภายใตก้ฎบตัรสหประชาชาติในการส่งเสริมการเคารพและการยอมรับโดยสากลใน
สิทธิและเสรีภาพมนุษยชน 

ตระหนกัวา่ ปัจเจกบุคคลซ่ึงมีหนา้ท่ีต่อปัจเจกบุคคลอ่ืน  และต่อประชาคมของตนมีความรับผิดชอบท่ีจะตอ้ง
พยายามส่งเสริมและยอมรับสิทธิท่ีรับรองไวใ้นกติกาน้ี 

ตกลงกนัในขอ้ต่อไปน้ี 

 
ภาค ๑ 
ข้อ ๑ 

                ๑. ประชาชาติทั้งปวงมีสิทธิก าหนดเจตจ านงของตนเอง โดยสิทธินั้น  ประชาชาติเหล่านั้นจะก าหนดสถานะ
ทางการเมืองของตนโดยเสรี และพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม  และวฒันธรรมของตนอยา่งเสรี  
                ๒. เพ่ือจุดมุ่งหมายของตน  ประชาชาติทั้งปวงอาจจดัการโภคทรัพยแ์ละทรัพยากรธรรมชาติของตนไดอ้ยา่งเสรี  
โดยไม่กระทบต่อพนัธกรณีใด ๆ  อนัเกิดจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของหลกัการ
แห่งผลประโยชน์ร่วมกนัและกฎหมายระหวา่งประเทศ  ประชาชาติจะไม่ถูกลิดรอนวถีิทางยงัชีพของตนไม่วา่ในกรณีใด  
                ๓. รัฐภาคีแห่งกติกาน้ี  รวมทั้งรัฐท่ีรับผิดชอบในการบริหารดินแดนท่ีไม่ไดป้กครองตนเองและดินแดนใน
ภาวะทรัสตี จะตอ้งส่งเสริมใหสิ้ทธิในการก าหนดเจตจ านงของตนเองมีผลจริงจงั และจะตอ้งเคารพสิทธินั้น ตามบทบญัญติั
แห่งกฎบตัรสหประชาชาติ  
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ภาค ๒ 
ข้อ ๒ 

                ๑. รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกาน้ีรับท่ีจะด าเนินการ  โดยเอกเทศและโดยความร่วมมือและความช่วยเหลือระหวา่ง
ประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางเศรษฐกิจและวชิาการ โดยใชป้ระโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรท่ีมีอยู่ เพ่ือใหส้มัฤทธ์ิผลในการ
ท าใหสิ้ทธิซ่ึงรับรองไวใ้นกติกาน้ีกลายเป็นความจริงอยา่งบริบูรณ์โดยล าดบัดว้ยวธีิทั้งปวงท่ีเหมาะสม  โดยเฉพาะอยา่งยิง่
รวมทั้งการก าหนดมาตรการทางกฎหมายดว้ย 

                ๒. รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีรับท่ีจะประกนัวา่สิทธิทั้งหลายท่ีระบุไวใ้นกติกาน้ีจะใชไ้ดโ้ดยปราศจากการเลือกปฏิบติัใด  
ๆ ในเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอ่ืนใด ชาติหรือสงัคมดั้งเดิม ทรัพยสิ์น 
ก าเนิดหรือสถานะอ่ืน 

                ๓. ประเทศก าลงัพฒันา โดยค านึงถึงตามควรต่อสิทธิมนุษยชนและเศรษฐกิจแห่งชาติตน  อาจก าหนดขอบเขตใน
การประกนัสิทธิทางเศรษฐกิจของตนตามท่ีรับรองในกติกาน้ีแก่ผูท่ี้ไม่ใช่คนชาติของตน  

ข้อ ๓ 

รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีรับท่ีจะประกนัสิทธิอนัเท่าเทียมกนัของบุรุษและสตรีในการท่ีจะอุปโภคสิทธิทางเศรษฐกิจ  
สงัคมและวฒันธรรมทั้งปวง ดงัท่ีไดร้ะบุไวใ้นกติกาน้ี  

ข้อ ๔ 

รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีรับรองวา่ ในการอุปโภคสิทธิเหล่านั้นซ่ึงรัฐใหต้ามกติกาน้ี  รัฐอาจจ ากดัสิทธิเช่นวา่ไดเ้ฉพาะ
โดยขอ้จ ากดัเช่นท่ีก าหนดโดยกฎหมายเท่าท่ีอาจสอดคลอ้งกบัลกัษณะของสิทธิเหล่าน้ี  และเพียงเพ่ือความมุ่งประสงคใ์น
การส่งเสริมสวสัดิการทัว่ไปในสงัคมประชาธิปไตย  

ข้อ ๕ 

๑. ไม่มีขอ้ความใดในกติกาน้ีท่ีอาจตีความไปในทางท่ีจะใหรั้ฐใด  กลุ่มชนหรือบุคคลใดเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมหรือกระท าการใดอนัมีจุดมุ่งหมายในการท าลายสิทธิหรือเสรีภาพตามท่ีรับรองไวใ้นกติกาน้ี  หรือเป็นการจ ากดั
สิทธินั้นยิง่ไปกวา่ท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นกติกาน้ี 

๒. หา้มการจ ากดัหรือลิดรอนสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานท่ีไดรั้บการรับรองหรือท่ีมีอยูใ่นประเทศใด  โดยอาศยั
อ านาจของกฎหมาย อนุสญัญา ขอ้บงัคบั หรือจารีตประเพณี  โดยอา้งวา่กติกาน้ีไม่รับรองสิทธิเช่นวา่นั้น  หรือรับรองสิทธิ
นั้นในขอบเขตท่ีดอ้ยกวา่  

 
ภาค ๓ 
ข้อ ๖ 
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                ๑. รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีรับรองสิทธิในการท างาน  ซ่ึงรวมทั้งสิทธิของทุกคนในโอกาสท่ีจะหาเล้ียงชีพโดยงานซ่ึง
ตนเลือกหรือรับอยา่งเสรี และจะด าเนินขั้นตอนท่ีเหมาะสมในการปกป้องสิทธิน้ี                 

๒. ขั้นตอนซ่ึงรัฐภาคีแห่งกติกาน้ีจะตอ้งด าเนินเพ่ือใหบ้รรลุผลในการท าใหสิ้ทธิน้ีเป็นจริงอยา่งบริบูรณ์  จะตอ้ง
รวมถึงการใหค้  าแนะน าทางเทคนิคและวชิาชีพและโครงการฝึกอบรม นโยบายและเทคนิคท่ีจะท าใหบ้รรลุผลในการพฒันา
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมอยา่งสม ่าเสมอ และการจา้งงานอยา่งบริบูรณ์และเป็นประโยชน์ภายใตเ้ง่ือนไขทั้งหลาย
ท่ีเป็นการปกป้องเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของปัจเจกบุคคล  

ข้อ ๗ 

รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีรับรองสิทธิของทุกคนท่ีจะมีสภาพการท างานท่ียติุธรรมและน่าพึงพอใจ  ซ่ึงประกนัโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในเร่ือง                 

(ก) ค่าตอบแทนขั้นต ่าท่ีใหแ้ก่ผูท้  างานทั้งปวง ประกอบดว้ย 

 (๑) ค่าจา้งท่ีเป็นธรรมและค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียมกนัส าหรับงานท่ีมีคุณค่าเท่ากนั  โดยปราศจากความ
แตกต่างในเร่ืองใด  โดยเฉพาะอยา่งยิง่สตรีจะไดรั้บการประกนัสภาพการท างานท่ีไม่ดอ้ยกวา่บุรุษ  โดยไดรั้บ
ค่าจา้งท่ีเท่าเทียมกนัส าหรับงานท่ีเท่าเทียมกนั                 

(๒) ความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมส าหรับตนและครอบครัวตามบทบญัญติัแห่งกติกาน้ี 

 (ข) สภาพการท างานท่ีปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ 

(ค) โอกาสเท่าเทียมกนัส าหรับทุกคนท่ีจะไดรั้บการส่งเสริมใหมี้ความกา้วหนา้ในการท างานของตนในระดบัท่ี
สูงข้ึนตามท่ีเหมาะสม โดยไม่ข้ึนอยูก่บัขอ้พิจารณาใด นอกจากอาวโุสและความสามารถ                 

(ง) การพกัผอ่น  เวลาวา่งและขอ้จ ากดัท่ีสมเหตุสมผลในเร่ืองเวลาท างานและวนัหยดุเป็นคร้ังคราวโดยไดรั้บ
ค่าตอบแทน ตลอดจนค่าตอบแทนส าหรับวนัหยดุทางการดว้ย  

ข้อ ๘ 

๑. รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีรับท่ีจะประกนั 

(ก) สิทธิของทุกคนท่ีจะก่อตั้งสหภาพแรงงานและเขา้ร่วมสหภาพแรงงานตามท่ีตนเลือก  เพ่ือส่งเสริม
และคุม้ครองประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสงัคมของตน ทั้งน้ี  โดยข้ึนอยูก่บัหลกัเกณฑข์ององคก์ารท่ีเก่ียวขอ้ง
เท่านั้น หา้มจ ากดัการใชสิ้ทธิน้ี  นอกจากท่ีไดก้ าหนดโดยกฎหมายและท่ีจ าเป็นในสงัคมประชาธิปไตย  เพื่อ
ประโยชน์ของความมัน่คงแห่งชาติ หรือความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม  หรือการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ
ผูอ่ื้น                 

(ข) สิทธิของสหภาพแรงงานท่ีจะจดัตั้งสหพนัธ์หรือสมาพนัธ์แห่งชาติ  และสิทธิของสมาพนัธ์แห่งชาติ
ท่ีจะก่อตั้งหรือเขา้ร่วมกบัองคก์ารสหภาพแรงงานระหวา่งประเทศ                 
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(ค) สิทธิของสหภาพแรงงานท่ีจะด าเนินงานอยา่งเสรีโดยไม่ข้ึนอยูก่บัการจ ากดัใด นอกจากท่ีไดก้ าหนด
โดยกฎหมายและซ่ึงจ าเป็นในสงัคมประชาธิปไตย เพ่ือประโยชน์ของความมัน่คงแห่งชาติหรือความสงบเรียบร้อย
ของส่วนรวมหรือการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน                 

(ง) สิทธิท่ีจะนดัหยดุงาน หากใชสิ้ทธิโดยสอดคลอ้งกบักฎหมายของประเทศนั้น 

๒. ความในขอ้น้ีไม่หา้มการก าหนดขอ้จ ากดัอนัชอบดว้ยกฎหมายในการใชสิ้ทธิเหล่าน้ีโดยทหารหรือต ารวจ หรือ
ฝ่ายบริหารของรัฐ                 

๓. ไม่มีขอ้ความใดในขอ้น้ีท่ีใหอ้  านาจรัฐภาคีแห่งอนุสญัญาวา่ดว้ยเสรีภาพในการสมาคมและการคุม้ครองสิทธิใน
การรวมตวักนั ค.ศ. ๑๙๔๘ ขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศใหใ้ชม้าตรการทางนิติบญัญติัหรือใชก้ฎหมายในลกัษณะ
ซ่ึงจะท าใหเ้ส่ือมเสียต่อหลกัประกนัท่ีใหไ้วใ้นอนุสญัญานั้น  

ข้อ ๙ 

รัฐภาคีแห่งกติกาฉบบัน้ีรับรองสิทธิของทุกคนในอนัท่ีจะมีสวสัดิการสงัคม รวมทั้งการประกนัสงัคม  

ข้อ ๑๐ 

รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีรับรองวา่                 

๑. ครอบครัว  ซ่ึงเป็นหน่วยรวมของสงัคมท่ีเป็นพ้ืนฐานและเป็นธรรมชาติควรไดรั้บการคุม้ครอง  และช่วยเหลือ
อยา่งกวา้งขวางท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้โดยเฉพาะในการจดัตั้งและในขณะท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อการดูแลและการศึกษาของเด็กท่ี
ยงัพ่ึงตนเองไม่ได ้การสมรสตอ้งกระท าโดยความยนิยอมอยา่งเสรีของผูท่ี้เจตนาจะสมรส                 

๒. มารดาควรไดรั้บการคุม้ครองพิเศษระหวา่งช่วงระยะเวลาตามควรก่อนหรือหลงัการใหก้ าเนิดบุตร  ในระหวา่ง
ช่วงระยะเวลาเช่นวา่ มารดาซ่ึงท างานควรไดรั้บอนุญาตใหล้าโดยไดรั้บค่าจา้ง  หรือลาโดยมีสิทธิประโยชน์ดา้นสวสัดิการ
สงัคมอยา่งเพียงพอ                 

๓. ควรมีมาตรการคุม้ครองและช่วยเหลือพิเศษแก่เด็กและผูเ้ยาวท์ั้งปวง  โดยไม่มีการเลือกปฏิบติัเน่ืองจากชาติ
ก าเนิดหรือเง่ือนไขอ่ืน ๆ เด็กและผูเ้ยาวค์วรไดรั้บการคุม้ครองจากการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสงัคม การวา่จา้ง
เด็กใหท้ างานซ่ึงเป็นภยัต่อจิตใจหรือสุขภาพหรือเป็นอนัตรายต่อชีวติหรืออาจจะขดัขวางพฒันาการตามปกติของเด็กควร
ไดรั้บการลงโทษตามกฎหมาย  รัฐควรก าหนดอายขุั้นต ่าซ่ึงหา้มไม่ใหมี้การจา้งแรงงานเด็กและก าหนดใหมี้โทษตาม
กฎหมายดว้ย  

ข้อ ๑๑ 

๑. รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีรับรองสิทธิของทุกคนในมาตรฐานการครองชีพท่ีเพียงพอส าหรับตนเองและครอบครัว  ซ่ึง
รวมถึงอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และท่ีอยูอ่าศยัท่ีเพียงพอ และสภาพการครองชีพท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รัฐภาคีจะด าเนินขั้นตอนท่ี
เหมาะสมเพ่ือประกนัการท าใหสิ้ทธิน้ีเป็นจริง  โดยรับรองความส าคญัอยา่งแทจ้ริงของความร่วมมือระหวา่งประเทศบน
พ้ืนฐานของความยนิยอมโดยเสรี 



 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคม และวฒันธรรม    ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเม่ือ ๕ กันยายน ๒๕๔๒ มีผลใช้บงัคับ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ๕ 

๒. รัฐภาคีแห่งกติกาน้ี รับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของทุกคนท่ีจะปลอดจากความหิวโหย โดยจะตอ้งด าเนินมาตรการ
โดยเอกเทศและโดยความร่วมมือระหวา่งประเทศ รวมทั้งโครงการเฉพาะซ่ึงจ าเป็น 

(ก) ในการปรับปรุงวธีิการผลิต  เก็บรักษาและการแบ่งสรรอาหาร โดยใชค้วามรู้อยา่งเตม็ท่ีทางเทคนิค
และทางวทิยาศาสตร์  โดยการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัหลกัโภชนาการ  และโดยการพฒันาหรือการปฏิรูประบบ
เกษตรกรรมในทางท่ีจะท าใหส้ามารถบรรลุผลการพฒันา  และการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ
สูงสุด                 

(ข) ในการประกนัการแบ่งสรรอยา่งเท่าเทียมของอุปทานอาหารโลกตามสดัส่วนความตอ้งการ  โดย
ค านึงถึงทั้งปัญหาของประเทศท่ีน าเขา้อาหารและประเทศส่งออกอาหาร  

ข้อ ๑๒ 

๑. รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีรับรองสิทธิของทุกคนท่ีจะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดเท่าท่ีเป็นได้  
                ๒. ขั้นตอนในการด าเนินการโดยรัฐภาคีแห่งกติกาน้ี เพ่ือบรรลุผลในการท าใหสิ้ทธิน้ีเป็นจริงอยา่งสมบูรณ์จะตอ้ง
รวมถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อ 

(ก)  การหาหนทางลดอตัราการตายของทารกก่อนคลอดและของเด็กแรกเกิดและการพฒันาท่ีมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพของเด็ก                 

(ข) การปรับปรุงในทุกดา้นของสุขลกัษณะทางส่ิงแวดลอ้มและอุตสาหกรรม                 

(ค) การป้องกนั รักษาและควบคุมโรคระบาด โรคประจ าถ่ิน โรคจากการประกอบอาชีพและโรคอ่ืน ๆ 

 (ง) การสร้างสภาวะท่ีประกนับริการทางแพทย์  และการใหก้ารดูแลรักษาพยาบาลแก่ทุกคนในกรณี
เจ็บป่วย  

ข้อ ๑๓ 

๑. รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีรับรองสิทธิของทุกคนในการศึกษา  รัฐภาคีเห็นพอ้งกนัวา่การศึกษาจะตอ้งมุ่งใหเ้กิดการ
พฒันาบุคลิกภาพของมนุษยแ์ละความส านึกในศกัด์ิศรีของตนอยา่งบริบูรณ์ และจะตอ้งเพ่ิมพนูการเคารพในสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน  รัฐภาคีเห็นพอ้งกนัอีกวา่  การศึกษาจะตอ้งท าใหทุ้กคนสามารถมีส่วนร่วมในสงัคมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  จะตอ้งส่งเสริมความเขา้ใจ ความอดกลั้นและมิตรภาพระหวา่งชาติ และกลุ่มเช้ือชาติ  ชนกลุ่มนอ้ยหรือกลุ่ม
ศาสนาทั้งปวง และสานต่อไปถึงกิจกรรมของสหประชาชาติในการธ ารงไวซ่ึ้งสนัติภาพ                 

๒. รัฐภาคีแห่งกติน้ีรับรองวา่ เพ่ือท่ีจะท าใหสิ้ทธิน้ีเป็นจริงโดยบริบูรณ์ 

ก)  การศึกษาขั้นประถมจะตอ้งเป็นการศึกษาภาคบงัคบัและจดัใหทุ้กคนแบบใหเ้ปล่า  
                (ข) จะตอ้งจดัการศึกษาขั้นมธัยมในรูปแบบต่าง ๆ  รวมทั้งการศึกษามธัยมทางเทคนิคศึกษาและ
อาชีวศึกษา ใหมี้ข้ึนโดยทัว่ไป  และใหทุ้กคนมีสิทธิไดรั้บโดยวธีิการท่ีเหมาะสมทุกทาง  และโดยเฉพาะอยา่งยิง่
โดยการน าการศึกษาแบบใหเ้ปล่ามาใชอ้ยา่งค่อยเป็นค่อยไป                 



 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคม และวฒันธรรม    ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเม่ือ ๕ กันยายน ๒๕๔๒ มีผลใช้บงัคับ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ๖ 

(ค) ทุกคนจะตอ้งสามารถไดรั้บการศึกษาขั้นอุดมศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนับนพ้ืนฐานของความสามารถ  
โดยวธีิการท่ีเหมาะสมทุกทาง  และโดยเฉพาะอยา่งยิง่โดยการน าการศึกษาแบบใหเ้ปล่ามาใชอ้ยา่งค่อยเป็นค่อย
ไป                 

(ง) การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนหรือส่งเสริมใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดส้ าหรับผูท่ี้
ไม่ไดรั้บหรือเรียนไม่ครบตามช่วงระยะเวลาทั้งหมดของการศึกษาขั้นประถม                 

(จ) จะตอ้งด าเนินการพฒันาระบบโรงเรียนทุกระดบัอยา่งแขง็ขนั  ใหมี้ระบบทุนการศึกษาท่ีเพียงพอ  
และปรับปรุงสภาพของวสัดุประกอบการสอนของครูอยา่งต่อเน่ือง 

๓. รัฐภาคีทั้งหลายแห่งกติกาน้ีรับท่ีจะเคารพเสรีภาพของบิดามารดาและผูป้กครองตามกฎหมายในกรณีท่ีมี  ใน
การเลือกโรงเรียนส าหรับเด็กของตน นอกจากท่ีจดัตั้งโดยเจา้หนา้ท่ีรัฐ  เช่นท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นต ่าท่ีรัฐ
ก าหนดไวห้รือใหค้วามเห็นชอบเพ่ือประกนัใหก้ารศึกษาทางศาสนาและศีลธรรมของเด็กเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัความ
เช่ือถือของตน                 

๔. ไม่มีส่วนใดของขอ้น้ีจะแปลไปในทางกา้วก่ายเสรีภาพของปัจเจกชน  และองคก์รในการจดัตั้งและด าเนินการ
สถาบนัการศึกษา ทั้งน้ี  ข้ึนอยูก่บัการปฏิบติัตามหลกัการท่ีระบุไวใ้นวรรค ๑ ของขอ้น้ี และขอ้ก าหนดท่ีวา่  การศึกษาใน
สถาบนัเช่นวา่จะตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานขั้นต ่าตามท่ีรัฐไดก้ าหนดไว ้ 

ข้อ ๑๔ 

รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกาน้ี ซ่ึงในเวลาเขา้เป็นภาคียงัไม่สามารถจดัใหมี้การประถมศึกษาภาคบงัคบัแบบใหเ้ปล่า
ในเขตเมืองและเขตอ่ืน ๆ ภายใตเ้ขตอ านาจของตนรับท่ีจะหาทางและจดัท าแผนปฏิบติัการโดยละเอียดเพ่ือท าใหเ้กิดความ
คืบหนา้ในการปฏิบติัตามกติกาฉบบัน้ีภายในเวลา ๒ ปี และก าหนดไวใ้นแผนภายในระยะเวลาท่ีสมเหตุสมผล  ซ่ึงหลกัการ
ในการจดัการศึกษาภาคบงัคบัแบบใหเ้ปล่าส าหรับทุกคน  

ข้อ ๑๕ 

๑. รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีรับรองสิทธิของทุกคน 

ก) ท่ีจะมีส่วนร่วมทางวฒันธรรม                 

(ข) ท่ีจะอุปโภคสิทธิประโยชน์แห่งความกา้วหนา้และการประยกุตใ์ชท้างวทิยาศาสตร์                

 (ค) ท่ีจะไดสิ้ทธิประโยชน์จากการคุม้ครองผลประโยชน์ทางดา้นศีลธรรมและทางวตัถุในประโยชน์อนั
เกิดจากการผลิตทางวทิยาศาสตร์ วรรณกรรม หรือศิลปกรรมซ่ึงตนเป็นผูส้ร้างสรรค ์

๒. ขั้นตอนซ่ึงรัฐภาคีแห่งกติกาน้ีจะด าเนินเพ่ือท าใหสิ้ทธิน้ีเป็นจริงอยา่งบริบูรณ์  ใหร้วมถึงส่ิงทั้งหลายท่ีจ าเป็น
เพื่อการอนุรักษ ์การพฒันา และการเผยแพร่ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ และทางวฒันธรรม                 



 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคม และวฒันธรรม    ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเม่ือ ๕ กันยายน ๒๕๔๒ มีผลใช้บงัคับ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ๗ 

๓. รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีรับท่ีจะเคารพเสรีภาพท่ีจ าเป็นส าหรับการวจิยัวทิยาศาสตร์  และกิจกรรมสร้างสรรค์  
                ๔. รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีรับรองสิทธิประโยชน์ท่ีไดม้าจากการสนบัสนุนและการพฒันาการติดต่อระหวา่งประเทศ
และความร่วมมือดา้นวทิยาศาสตร์และวฒันธรรม                 

 

ภาค ๔ 

ข้อ ๑๖ 

๑. รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีรับท่ีจะเสนอรายงานโดยสอดคลอ้งกบัภาคน้ีแห่งกติกาในเร่ืองมาตรการต่าง  ๆ ซ่ึงรัฐนั้น ๆ 
ไดน้ ามาใช้  และในเร่ืองความกา้วหนา้ของการด าเนินการเพ่ือใหมี้การยอมรับสิทธิท่ีไดรั้บการรับรองไว้  ณ ท่ีน้ี  
                ๒. (ก)  ใหเ้สนอรายงานทั้งปวงต่อเลขาธิการสหประชาชาติซ่ึงจะส่งส าเนาต่อไปใหค้ณะมนตรีเศรษฐกิจและ
สงัคม เพ่ือการพิจารณาตามบทบญัญติัของกติกาน้ี                 

     (ข) เลขาธิการสหประชาชาติจะตอ้งส่งส าเนารายงานหรือส่วนใดท่ีเก่ียวขอ้งของรายงานซ่ึงไดรั้บจากรัฐภาคี
แห่งกติกาน้ีซ่ึงเป็นสมาชิกแห่งทบวงการช านญัพิเศษต่าง ๆ ไปยงัทบวงการช านญัพิเศษนั้น ๆ เท่าท่ีรายงาน หรือส่วนใดของ
รายงานเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของทบวงการดงักล่าวตามตราสารก่อตั้งของตน  

ข้อ ๑๗ 

๑. รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีจะส่งรายงานเป็นช่วงระยะตามแผนงาน  ซ่ึงจะก าหนดโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสงัคม
ภายในเวลาหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีกติกาน้ีมีผลบงัคบัใช้  ภายหลงัจากการปรึกษาหารือกบัรัฐภาคีและทบวงการช านญัพิเศษท่ี
เก่ียวขอ้ง                 

๒. รายงานอาจแสดงปัจจยัและอุปสรรคซ่ึงกระทบระดบัของการปฏิบติัตามพนัธกรณีภายใตก้ติกาน้ี                

 ๓. ในกรณีท่ีรัฐภาคีใดแห่งกติกาน้ีไดส่้งขอ้สนเทศท่ีเก่ียวขอ้งไปยงัสหประชาชาติหรือทบวงการช านญัพิเศษใด
แลว้ รัฐภาคีไม่จ าเป็นตอ้งใหข้อ้สนเทศนั้นอีก เพียงแต่อา้งใหถู้กตอ้งถึงขอ้สนเทศท่ีส่งไปแลว้ก็พอ  

ข้อ ๑๘ 

ตามความรับผิดชอบภายใตก้ฎบตัรสหประชาชาติในเร่ืองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน  คณะมนตรี
เศรษฐกิจแบะสงัคมอาจจดัท าขอ้ตกลงกบัทบวงการช านญัพิเศษในการรายงานความกา้วหนา้ของการด าเนินการเพ่ือให้
บรรลุผลในการปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งกติกาน้ี  ซ่ึงอยูภ่ายในขอบเขตแห่งกิจกรรมของตน รายงานเหล่าน้ีอาจรวม
รายละเอียดของค าวนิิจฉยั  และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งกติกาเช่นวา่ซ่ึงรับรองโดยองคก์รซ่ึงมี
อ านาจของตน  

 

 



 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคม และวฒันธรรม    ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเม่ือ ๕ กันยายน ๒๕๔๒ มีผลใช้บงัคับ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ๘ 

ข้อ ๑๙ 

คณะมนตรีเศรษฐกิจและสงัคมอาจส่งรายงานเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน ซ่ึงรัฐเสนอตามขอ้ ๑๖ และ ๑๗ และรายงาน
เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนท่ีเสนอโดยทบวงการช านญัพิเศษตามขอ้ ๑๘ ไปยงัคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนเพื่อศึกษาและให้
ขอ้เสนอแนะทัว่ไป หรือเพื่อทราบตามความเหมาะสม 

ข้อ ๒๐ 

รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีและทบวงการช านญัพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งอาจเสนอความคิดเห็นไปยงัคณะมนตรีเศรษฐกิจและ
สงัคมเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะทัว่ไปภายใตข้อ้ ๑๙ หรือการอา้งถึงขอ้เสนอแนะทัว่ไปเช่นวา่ในรายงานใดของคณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชน หรือเอกสารใดท่ีอา้งถึงในรายงานนั้น  

ข้อ ๒๑ 

คณะมนตรีเศรษฐกิจและสงัคมอาจเสนอรายงานเป็นคร้ังคราวไปยงัสมชัชาใหญ่  พร้อมกบัขอ้เสนอแนะใน
ลกัษณะทัว่ไปรวมทั้งสรุปขอ้สนเทศซ่ึงไดรั้บจากรัฐภาคีแห่งกติกาน้ีและทบวงการช านญัพิเศษท่ีเก่ียวกบัมาตรการซ่ึงไดใ้ช้  
และความคืบหนา้ซ่ึงไดก้ระท าไปเพ่ือบรรลุผลในการยอมรับโดยทัว่ไป ซ่ึงสิทธิท่ีรับรองในกติกาน้ี  

ข้อ ๒๒ 

คณะมนตรีเศรษฐกิจและสงัคมอาจแจง้องคก์รอ่ืนของสหประชาชาติ  องคก์รยอ่ยและทบวงการช านญัพิเศษของ
สหประชาชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการทราบถึงเร่ืองใดท่ีเกิดข้ึนจากรายงานท่ีอา้งถึงในภาคน้ีของ
กติกา ซ่ึงอาจช่วยเหลือหน่วยงานเช่นวา่ในการวนิิจฉยั  ภายในขอบเขตอ านาจของตนเก่ียวกบัความเหมาะสมของมาตรการ
ระหวา่งประเทศซ่ึงอาจมีส่วนช่วยใหก้ารอนุวติัการตามกติกาน้ีมีความคืบหนา้และมีประสิทธิผล  

ข้อ ๒๓ 

รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีเห็นพอ้งกนัวา่การด าเนินการระหวา่งประเทศเพ่ือใหบ้รรลุผลซ่ึงสิทธิท่ีรับรองไวใ้นกติกาน้ี  
รวมถึงวธีิการ เช่น การท าอนุสญัญา การรับรองขอ้เสนอแนะ  การใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการและการจดัประชุมภูมิภาค  
และการประชุมทางวชิาการเพ่ือความมุ่งประสงคใ์นการปรึกษาหารือและการศึกษา ซ่ึงจดัโดยร่วมกบัรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้ง  

ข้อ ๒๔ 

ไม่มีบทบญัญติัใดในกติกาน้ีท่ีตีความไปในทางเส่ือมเสียต่อบทบญัญติัของกฎบตัรสหประชาชาติ  และธรรมนูญ
ของทบวงการช านญัพิเศษซ่ึงก าหนดความรับผิดชอบขององคก์รต่าง ๆ  ของสหประชาชาติและของทบวงการช านญัพิเศษ
ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักติกาน้ี  

ข้อ ๒๕ 

ไม่มีบทบญัญติัใดในกติกาน้ีท่ีจะตีความไปในทางเส่ือมเสียต่อสิทธิท่ีมีมาแต่ก าเนิดของประชาชาติทั้งปวงในอนัท่ี
จะอุปโภคและใชป้ระโยชน์จากโภคทรัพยแ์ละทรัพยากรธรรมชาติของตนอยา่งเตม็ท่ีและโดยเสรี  
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ข้อ ๒๖ 

๑. กติกาฉบบัน้ีเปิดใหมี้การลงนามโดยรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ  หรือสมาชิกทบวงการช านญัพิเศษใดของ
สหประชาชาติ รัฐภาคีแห่งธรรมนูญศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศและรัฐอ่ืนใด  ซ่ึงสมชัชาสหประชาชาติไดเ้ชิญใหเ้ขา้เป็น
ภาคีแห่งกติกาฉบบัน้ี                 

๒. กติกาน้ีตอ้งไดรั้บการสตัยาบนั ใหม้อบสตัยาบนัสารแก่เลขาธิการสหประชาชาติ                 

๓. กติกาฉบบัน้ีจะตอ้งเปิดใหภ้าคยานุวติัโดยรัฐใดซ่ึงกล่าวถึงในวรรค ๑ ของขอ้น้ี                 

๔. การภาคยานุวติัจะมีผลเม่ือมีการมอบภาคยานุวติัสารแก่เลขาธิการสหประชาชาติ                 

๕. เลขาธิการสหประชาชาติจะตอ้งแจง้ใหรั้ฐทั้งปวงซ่ึงไดล้งนามหรือภาคยานุวติักติกาน้ีแลว้ทราบถึงการมอบ
สตัยาบนัสารหรือภาคยานุวติัสารแต่ละฉบบั  

ข้อ ๒๗ 

๑. กติกาน้ีจะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือครบก าหนดสามเดือนหลงัจากวนัท่ีไดมี้การมอบสตัยาบนัสารหรือภาคยานุวติัสาร
ฉบบัท่ีสามสิบหา้แก่เลขาธิการสหประชาชาติ                 

๒. ส าหรับแต่ละรัฐท่ีใหส้ตัยาบนัหรือภาคยานุวติักติกาน้ีภายหลงัจากท่ีมีการมอบสตัยาบนัสารหรือภาคยานุวติั
สารฉบบัท่ีสามสิบหา้แลว้ กติกาน้ีจะมีผลบงัคบัใชก้บัรัฐนั้นเม่ือครบก าหนดสามเดือนหลงัจากวนัท่ีรัฐนั้นไดม้อบสตัยาบนั
สารหรือภาคยานุวติัสารของตน  

ข้อ ๒๘ 

บทบญัญติัของกติกาน้ีจะครอบคลุมทุกส่วนของรัฐท่ีเป็นสหรัฐ โดยปราศจากขอ้จ ากดัหรือขอ้ยกเวน้  

ข้อ ๒๙ 

๑. รัฐภาคีใดแห่งกติกาน้ีอาจเสนอขอ้แกไ้ขและยืน่ต่อเลขาธิการสหประชาชาติ  จากนั้นเลขาธิการสหประชาชาติ
จะตอ้งส่งขอ้แกไ้ขท่ีเสนอมานั้นแก่รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีพร้อมกบัค าร้องขอใหรั้ฐภาคีแจง้ใหต้นทราบวา่รัฐภาคีเหล่านั้นเห็น
ควรใหมี้การประชุมของรัฐภาคีทั้งหลายเพ่ือมุ่งประสงคใ์นการพิจารณาและลงคะแนนเสียงขอ้เสนอนั้นหรือไม่  ในกรณีท่ีมี
รัฐภาคีจ านวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดหน่ึงในสามเห็นดว้ยกบัการจดัประชุมดงักล่าว  เลขาธิการฯ จะตอ้งจดัประชุมภายใตก้าร
สนบัสนุนของสหประชาชาติ ขอ้แกไ้ขใดท่ีไดรั้บการรับรองโดยรัฐภาคีส่วนใหญ่ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงใน
การประชุม ใหน้ าเสนอต่อสมชัชาสหประชาชาติเพ่ือใหค้วามเห็นชอบ                 

๒. ขอ้แกไ้ขจะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากสมชัชาสหประชาชาติ  และไดรั้บการยอมรับโดยเสียง
ส่วนใหญ่สองในสามของรัฐภาคีแห่งกติกาน้ีตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของรัฐนั้น ๆ                 
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๓. เม่ือขอ้แกไ้ขมีผลบงัคบัใช้  ยอ่มมีผลผกูพนัรัฐภาคีซ่ึงไดย้อมรับขอ้แกไ้ขแลว้  ส่วนรัฐภาคีอ่ืนยงัคงผกูพนัตาม
บทบญัญติัในกติกาฉบบัน้ี และขอ้แกไ้ขก่อน ๆ ซ่ึงตนไดย้อมรับ 

ข้อ ๓๐ 

นอกเหนือจากการแจง้ตามขอ้ ๒๖ วรรค ๕ แลว้  เลขาธิการสหประชาชาติจะตอ้งแจง้ไปยงับรรดารัฐทั้งปวงท่ี
กล่าวถึงในวรรค ๑ ของขอ้เดียวกนัในเร่ืองต่อไปน้ี                 

(ก) การลงนาม การใหส้ตัยาบนัและการภาคยานุวติัตามขอ้ ๒๖                 

(ข) วนัท่ีกติกาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้ตามขอ้ ๒๗ และวนัท่ีขอ้แกไ้ขมีผลบงัคบัใชต้ามขอ้ ๒๙  

ข้อ ๓๑ 

๑. กติกาฉบบัน้ีซ่ึงท าเป็นภาษาจีน องักฤษ ฝร่ังเศส รัสเซีย และสเปน  มีความถูกตอ้งเท่าเทียมกนั ใหเ้ก็บรักษาไว ้
ณ หอเอกสารของสหประชาชาติ                 

๒. เลขาธิการสหประชาชาติจะตอ้งส่งส าเนาของกติกาฉบบัน้ี  ซ่ึงไดรั้บการรับรองแลว้ไปใหรั้ฐทั้งปวงตามท่ี
กล่าวถึงในขอ้ ๒๖ 
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Against Women 
(CEDAW) 

 
 



Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
 

Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly 
resolution 34/180 of 18 December 1979 

 
entry into force 3 September 1981, in accordance with article 27(1) 

 
The States Parties to the present Convention,  
 
Noting that the Charter of the United Nations reaffirms faith in fundamental human rights, in the 
dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women,  
 
Noting that the Universal Declaration of Human Rights affirms the principle of the inadmissibility of 
discrimination and proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and 
that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any 
kind, including distinction based on sex,  
 
Noting that the States Parties to the International Covenants on Human Rights have the obligation to 
ensure the equal rights of men and women to enjoy all economic, social, cultural, civil and political 
rights,  
 
Considering the international conventions concluded under the auspices of the United Nations and the 
specialized agencies promoting equality of rights of men and women,  
 
Noting also the resolutions, declarations and recommendations adopted by the United Nations and the 
specialized agencies promoting equality of rights of men and women,  
 
Concerned, however, that despite these various instruments extensive discrimination against women 
continues to exist,  
 
Recalling that discrimination against women violates the principles of equality of rights and respect for 
human dignity, is an obstacle to the participation of women, on equal terms with men, in the political, 
social, economic and cultural life of their countries, hampers the growth of the prosperity of society 
and the family and makes more difficult the full development of the potentialities of women in the 
service of their countries and of humanity,  
 
Concerned that in situations of poverty women have the least access to food, health, education, 
training and opportunities for employment and other needs,  
 
Convinced that the establishment of the new international economic order based on equity and justice 
will contribute significantly towards the promotion of equality between men and women,  
 
Emphasizing that the eradication of apartheid, all forms of racism, racial discrimination, colonialism, 
neo-colonialism, aggression, foreign occupation and domination and interference in the internal affairs 
of States is essential to the full enjoyment of the rights of men and women,  
 
Affirming that the strengthening of international peace and security, the relaxation of international 
tension, mutual co-operation among all States irrespective of their social and economic systems, 
general and complete disarmament, in particular nuclear disarmament under strict and effective 
international control, the affirmation of the principles of justice, equality and mutual benefit in relations 
among countries and the realization of the right of peoples under alien and colonial domination and 
foreign occupation to self-determination and independence, as well as respect for national sovereignty 
and territorial integrity, will promote social progress and development and as a consequence will 
contribute to the attainment of full equality between men and women,  
 
Convinced that the full and complete development of a country, the welfare of the world and the cause 
of peace require the maximum participation of women on equal terms with men in all fields,  
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Bearing in mind the great contribution of women to the welfare of the family and to the development 
of society, so far not fully recognized, the social significance of maternity and the role of both parents 
in the family and in the upbringing of children, and aware that the role of women in procreation should 
not be a basis for discrimination but that the upbringing of children requires a sharing of responsibility 
between men and women and society as a whole,  
 
Aware that a change in the traditional role of men as well as the role of women in society and in the 
family is needed to achieve full equality between men and women,  
 
Determined to implement the principles set forth in the Declaration on the Elimination of 
Discrimination against Women and, for that purpose, to adopt the measures required for the 
elimination of such discrimination in all its forms and manifestations,  
 
Have agreed on the following:  
 

PART I 
 
Article 1  
 
For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women" shall mean any 
distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of 
impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital 
status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the 
political, economic, social, cultural, civil or any other field.  
 
Article 2  
 
States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all 
appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this 
end, undertake:  
 
(a) To embody the principle of the equality of men and women in their national constitutions or other 
appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through law and other appropriate 
means, the practical realization of this principle;  
 
(b) To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate, 
prohibiting all discrimination against women; (c) To establish legal protection of the rights of women 
on an equal basis with men and to ensure through competent national tribunals and other public 
institutions the effective protection of women against any act of discrimination;  
 
(d) To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to ensure that 
public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation;  
 
(e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, 
organization or enterprise;  
 
(f) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, 
regulations, customs and practices which constitute discrimination against women;  
 
(g) To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women.  
 
Article 3  
 
States Parties shall take in all fields, in particular in the political, social, economic and cultural fields, all 
appropriate measures, including legislation, to en sure the full development and advancement of 
women , for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and 
fundamental freedoms on a basis of equality with men.  
 
Article 4  
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1. Adoption by States Parties of temporary special measures aimed at accelerating de facto equality 
between men and women shall not be considered discrimination as defined in the present Convention, 
but shall in no way entail as a consequence the maintenance of unequal or separate standards; these 
measures shall be discontinued when the objectives of equality of opportunity and treatment have 
been achieved.  
 
2. Adoption by States Parties of special measures, including those measures contained in the present 
Convention, aimed at protecting maternity shall not be considered discriminatory.  
 
Article 5  
 
States Parties shall take all appropriate measures:  
 
(a) To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving 
the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the 
inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women;  
 
(b) To ensure that family education includes a proper understanding of maternity as a social function 
and the recognition of the common responsibility of men and women in the upbringing and 
development of their children, it being understood that the interest of the children is the primordial 
consideration in all cases.  
 
Article 6  
 
States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic 
in women and exploitation of prostitution of women.  
 

PART II 
 
 
Article 7  
 
States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the 
political and public life of the country and, in particular, shall ensure to women, on equal terms with 
men, the right:  
 
(a) To vote in all elections and public referenda and to be eligible for election to all publicly elected 
bodies;  
 
(b) To participate in the formulation of government policy and the implementation thereof and to hold 
public office and perform all public functions at all levels of government;  
 
(c) To participate in non-governmental organizations and associations concerned with the public and 
political life of the country.  
 
Article 8  
 
States Parties shall take all appropriate measures to ensure to women, on equal terms with men and 
without any discrimination, the opportunity to represent their Governments at the international level 
and to participate in the work of international organizations.  
 
Article 9  
 
1. States Parties shall grant women equal rights with men to acquire, change or retain their 
nationality. They shall ensure in particular that neither marriage to an alien nor change of nationality 
by the husband during marriage shall automatically change the nationality of the wife, render her 
stateless or force upon her the nationality of the husband. 2. States Parties shall grant women equal 
rights with men with respect to the nationality of their children.  
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PART III 

 
Article 10  
 
States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in order 
to ensure to them equal rights with men in the field of education and in particular to ensure, on a basis 
of equality of men and women:  
 
(a) The same conditions for career and vocational guidance, for access to studies and for the 
achievement of diplomas in educational establishments of all categories in rural as well as in urban 
areas; this equality shall be ensured in pre-school, general, technical, professional and higher technical 
education, as well as in all types of vocational training;  
 
(b) Access to the same curricula, the same examinations, teaching staff with qualifications of the same 
standard and school premises and equipment of the same quality;  
 
(c) The elimination of any stereotyped concept of the roles of men and women at all levels and in all 
forms of education by encouraging coeducation and other types of education which will help to achieve 
this aim and, in particular, by the revision of textbooks and school programmes and the adaptation of 
teaching methods;  
 
(d ) The same opportunities to benefit from scholarships and other study grants;  
 
(e) The same opportunities for access to programmes of continuing education, including adult and 
functional literacy programmes, particulary those aimed at reducing, at the earliest possible time, any 
gap in education existing between men and women;  
 
(f) The reduction of female student drop-out rates and the organization of programmes for girls and 
women who have left school prematurely;  
 
(g) The same Opportunities to participate actively in sports and physical education;  
 
(h) Access to specific educational information to help to ensure the health and well-being of families, 
including information and advice on family planning.  
 
Article 11  
 
1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the 
field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in 
particular:  
 
(a) The right to work as an inalienable right of all human beings;  
 
(b) The right to the same employment opportunities, including the application of the same criteria for 
selection in matters of employment;  
 
(c) The right to free choice of profession and employment, the right to promotion, job security and all 
benefits and conditions of service and the right to receive vocational training and retraining, including 
apprenticeships, advanced vocational training and recurrent training;  
 
(d) The right to equal remuneration, including benefits, and to equal treatment in respect of work of 
equal value, as well as equality of treatment in the evaluation of the quality of work;  
 
(e) The right to social security, particularly in cases of retirement, unemployment, sickness, invalidity 
and old age and other incapacity to work, as well as the right to paid leave;  
 
(f) The right to protection of health and to safety in working conditions, including the safeguarding of 
the function of reproduction.  
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2. In order to prevent discrimination against women on the grounds of marriage or maternity and to 
ensure their effective right to work, States Parties shall take appropriate measures:  
 
(a) To prohibit, subject to the imposition of sanctions, dismissal on the grounds of pregnancy or of 
maternity leave and discrimination in dismissals on the basis of marital status;  
 
(b) To introduce maternity leave with pay or with comparable social benefits without loss of former 
employment, seniority or social allowances;  
 
(c) To encourage the provision of the necessary supporting social services to enable parents to 
combine family obligations with work responsibilities and participation in public life, in particular 
through promoting the establishment and development of a network of child-care facilities;  
 
(d) To provide special protection to women during pregnancy in types of work proved to be harmful to 
them.  
 
3. Protective legislation relating to matters covered in this article shall be reviewed periodically in the 
light of scientific and technological knowledge and shall be revised, repealed or extended as necessary.  
 
Article 12  
 
1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the 
field of health care in order to ensure, on a basis of equality of men and women, access to health care 
services, including those related to family planning.  
 
2. Notwithstanding the provisions of paragraph I of this article, States Parties shall ensure to women 
appropriate services in connection with pregnancy, confinement and the post-natal period, granting 
free services where necessary, as well as adequate nutrition during pregnancy and lactation.  
 
Article 13  
 
States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in other 
areas of economic and social life in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the 
same rights, in particular:  
 
(a) The right to family benefits;  
 
(b) The right to bank loans, mortgages and other forms of financial credit;  
 
(c) The right to participate in recreational activities, sports and all aspects of cultural life.  
 
Article 14  
 
1. States Parties shall take into account the particular problems faced by rural women and the 
significant roles which rural women play in the economic survival of their families, including their work 
in the non-monetized sectors of the economy, and shall take all appropriate measures to ensure the 
application of the provisions of the present Convention to women in rural areas.  
 
2. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in rural 
areas in order to ensure, on a basis of equality of men and women, that they participate in and benefit 
from rural development and, in particular, shall ensure to such women the right:  
 
(a) To participate in the elaboration and implementation of development planning at all levels;  
 
(b) To have access to adequate health care facilities, including information, counselling and services in 
family planning;  
 
(c) To benefit directly from social security programmes;  
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(d) To obtain all types of training and education, formal and non-formal, including that relating to 
functional literacy, as well as, inter alia, the benefit of all community and extension services, in order 
to increase their technical proficiency;  
 
(e) To organize self-help groups and co-operatives in order to obtain equal access to economic 
opportunities through employment or self employment;  
 
(f) To participate in all community activities;  
 
(g) To have access to agricultural credit and loans, marketing facilities, appropriate technology and 
equal treatment in land and agrarian reform as well as in land resettlement schemes;  
 
(h) To enjoy adequate living conditions, particularly in relation to housing, sanitation, electricity and 
water supply, transport and communications.  

 
PART IV 

 
 
Article 15  
 
1. States Parties shall accord to women equality with men before the law.  
 
2. States Parties shall accord to women, in civil matters, a legal capacity identical to that of men and 
the same opportunities to exercise that capacity. In particular, they shall give women equal rights to 
conclude contracts and to administer property and shall treat them equally in all stages of procedure in 
courts and tribunals.  
 
3. States Parties agree that all contracts and all other private instruments of any kind with a legal 
effect which is directed at restricting the legal capacity of women shall be deemed null and void.  
 
4. States Parties shall accord to men and women the same rights with regard to the law relating to the 
movement of persons and the freedom to choose their residence and domicile.  
 
Article 16  
 
1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all 
matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality 
of men and women:  
 
(a) The same right to enter into marriage;  
 
(b) The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full 
consent;  
 
(c) The same rights and responsibilities during marriage and at its dissolution;  
 
(d) The same rights and responsibilities as parents, irrespective of their marital status, in matters 
relating to their children; in all cases the interests of the children shall be paramount;  
 
(e) The same rights to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and 
to have access to the information, education and means to enable them to exercise these rights;  
 
(f) The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and 
adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all 
cases the interests of the children shall be paramount;  
 
(g) The same personal rights as husband and wife, including the right to choose a family name, a 
profession and an occupation;  
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(h) The same rights for both spouses in respect of the ownership, acquisition, management, 
administration, enjoyment and disposition of property, whether free of charge or for a valuable 
consideration.  
 
2. The betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action, 
including legislation, shall be taken to specify a minimum age for marriage and to make the 
registration of marriages in an official registry compulsory.  
 

PART V 
 
 
 
Article 17  
 
1. For the purpose of considering the progress made in the implementation of the present Convention, 
there shall be established a Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
(hereinafter referred to as the Committee) consisting, at the time of entry into force of the Convention, 
of eighteen and, after ratification of or accession to the Convention by the thirty-fifth State Party, of 
twenty-three experts of high moral standing and competence in the field covered by the Convention. 
The experts shall be elected by States Parties from among their nationals and shall serve in their 
personal capacity, consideration being given to equitable geographical distribution and to the 
representation of the different forms of civilization as well as the principal legal systems.  
 
2. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by 
States Parties. Each State Party may nominate one person from among its own nationals.  
 
3. The initial election shall be held six months after the date of the entry into force of the present 
Convention. At least three months before the date of each election the Secretary-General of the United 
Nations shall address a letter to the States Parties inviting them to submit their nominations within two 
months. The Secretary-General shall prepare a list in alphabetical order of all persons thus nominated, 
indicating the States Parties which have nominated them, and shall submit it to the States Parties.  
 
4. Elections of the members of the Committee shall be held at a meeting of States Parties convened by 
the Secretary-General at United Nations Headquarters. At that meeting, for which two thirds of the 
States Parties 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.  
 
5. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. However, the terms 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 
Committee.  
 
6. The election of the five additional members of the Committee shall be held in accordance with the 
provisions of paragraphs 2, 3 and 4 of this article, following the thirty-fifth ratification or accession. 
The terms of two of the additional members elected on this occasion shall expire at the end of two 
years, the names of these two members having been chosen by lot by the Chairman of the Committee.  
 
7. For the filling of casual vacancies, the State Party whose expert has ceased to function as a member 
of the Committee shall appoint another expert from among its nationals, subject to the approval of the 
Committee.  
 
8. The members of the Committee shall, with the approval of the General Assembly, receive 
emoluments from United Nations resources on such terms and conditions as the Assembly may decide, 
having regard to the importance of the Committee's responsibilities.  
 
9. 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 Convention.  
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Article 18  
 
1. States Parties undertake to submit to the Secretary-General of the United Nations, for consideration 
by the Committee, a report on the legislative, judicial, administrative or other measures which they 
have adopted to give effect to the provisions of the present Convention and on the progress made in 
this respect:  
 
(a) Within one year after the entry into force for the State concerned;  
 
(b) Thereafter at least every four years and further whenever the Committee so requests.  
 
2. Reports may indicate factors and difficulties affecting the degree of fulfilment of obligations under 
the present Convention.  
 
Article 19  
 
1. The Committee shall adopt its own rules of procedure. 2. The Committee shall elect its officers for a 
term of two years.  
 
Article 20  
 
1. The Committee shall normally meet for a period of not more than two weeks annually in order to 
consider the reports submitted in accordance with article 18 of the present Convention.  
 
2. The meetings of the Committee shall normally be held at United Nations Headquarters or at any 
other convenient place as determined by the Committee.  
 
Article 21  
 
1. The Committee shall, through the Economic and Social Council, report annually to the General 
Assembly of the United Nations on its activities and may make suggestions and general 
recommendations based on the examination of reports and information received from the States 
Parties. Such suggestions and general recommendations shall be included in the report of the 
Committee together with comments, if any, from States Parties.  
 
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit the reports of the Committee to the 
Commission on the Status of Women for its information.  
 
Article 22  
 
The specialized agencies shall be entitled to be represented at the consideration of the implementation 
of such provisions of the present Convention as fall within the scope of their activities. The Committee 
may invite the specialized agencies to submit reports on the implementation of the Convention in areas 
falling within the scope of their activities.  

 
PART VI 

 
 
Article 23  
 
Nothing in the present Convention shall affect any provisions that are more conducive to the 
achievement of equality between men and women which may be contained:  
 
(a) In the legislation of a State Party; or  
 
(b) In any other international convention, treaty or agreement in force for that State.  
 
Article 24  
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States Parties undertake to adopt all necessary measures at the national level aimed at achieving the 
full realization of the rights recognized in the present Convention.  
 
Article 25  
 
1. The present Convention shall be open for signature by all States.  
 
2. The Secretary-General of the United Nations is designated as the depositary of the present 
Convention.  
 
3. The present Convention is subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with 
the Secretary-General of the United Nations.  
 
4. The present Convention shall be open to accession by all States. Accession shall be effected by the 
deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.  
 
Article 26  
 
1. A request for the revision of the present Convention may be made at any time by any State Party by 
means of a notification in writing addressed to the Secretary-General of the United Nations.  
 
2. The General Assembly of the United Nations shall decide upon the steps, if any, to be taken in 
respect of such a request.  
 
Article 27  
 
1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit with the 
Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession.  
 
2. For each State ratifying the present Convention or acceding to it after the deposit of the twentieth 
instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after 
the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.  
 
Article 28  
 
1. The Secretary-General of the United Nations shall receive and circulate to all States the text of 
reservations made by States at the time of ratification or accession.  
 
2. A reservation incompatible with the object and purpose of the present Convention shall not be 
permitted.  
 
3. Reservations may be withdrawn at any time by notification to this effect addressed to the Secretary-
General of the United Nations, who shall then inform all States thereof. Such notification shall take 
effect on the date on which it is received.  
 
Article 29  
 
1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the 
present Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be 
submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the parties 
are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the 
dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court.  
 
2. Each State Party may at the time of signature or ratification of the present Convention or accession 
thereto declare that it does not consider itself bound by paragraph I of this article. The other States 
Parties shall not be bound by that paragraph with respect to any State Party which has made such a 
reservation.  
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3. Any State Party which has made a reservation in accordance with paragraph 2 of this article may at 
any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.  
 
Article 30  
 
The present Convention, the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of which are 
equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. IN WITNESS 
WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed the present Convention. 



 
 
 

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ในทุกรูปแบบต่อสตร ี

 
 
 
 



อนุสัญญาว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏิบัตต่ิอสตรีในทุกรูปแบบ 

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) 

 

บรรดารัฐภาคใีนอนุสัญญาฉบับปัจจุบัน 

สงัเกตวา่ กฎบตัรสหประชาชาติยนืยนัความเช่ือมัน่ในสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานในเกียรติศกัด์ิและ
คุณค่าของมนุษย ์และในสิทธิอนัเท่าเทียมกนัของบุรุษและสตรี 

สงัเกตวา่ ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนยนืยนัหลกัการท่ีวา่ การเลือกปฏิบติัเป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได ้
และประกาศวา่มนุษยทุ์กคนเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกนัในเกียรติศกัด์ิและสิทธิ และวา่ทุกคนยอ่มมีสิทธิและ
อิสรภาพบรรดาท่ีระบุไวใ้นปฏิญญาน้ี โดยปราศจากความแตกต่างไม่วา่ชนิดใด ๆ รวมทั้งความแตกต่างเพราะเหตุ
แห่งเพศ 

สงัเกตวา่ รัฐภาคีกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนมีความผกูพนัท่ีจะประกนัสิทธิอนัเท่าเทียม
กนัของบุรุษและสตรีในการท่ีจะไดอุ้ปโภคสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม พลเมือง และทางการเมืองทั้งปวง 

พิจารณาถึง อนุสญัญาระหวา่งประเทศท่ีก าหนดข้ึนภายใตก้ารสนบัสนุนของสหประชาชาติและทบวง
การช านญัพิเศษท่ีส่งเสริมความเสมอภาคแห่งสิทธิของบุรุษและสตรี 

อีกทั้งยงัสงัเกตถึง ญตัติ ปฏิญญา และขอ้เสนอแนะท่ีรับรองโดยสหประชาชาติและทบวงการช านญั
พิเศษซ่ึงส่งเสริมความเสมอภาคแห่งสิทธิของบุรุษและสตรี 

อยา่งไรก็ตาม มีความห่วงใยวา่ ทั้ง ๆ ท่ีมีเคร่ืองมือต่าง ๆ เหล่าน้ีแลว้ ก็ยงัคงมีการเลือกปฏิบติัต่อสตรีอยู่
อยา่งกวา้งขวาง 

ระลึกถึงวา่ การเลือกปฏิบติัต่อสตรีขดัต่อหลกัการของความเสมอภาคของสิทธิและความเคารพต่อ
เกียรติศกัด์ิของมนุษย ์เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของสตรีดว้ยเง่ือนไขท่ีเสมอภาคกนักบับุรุษในการด ารงอยู่
ทางการเมือง สงัคม เศรษฐกิจและวฒันธรรมในประเทศของตน ขดัขวางความเจริญเติบโตแห่งความรุ่งเรืองของ
สงัคมและครอบครัว และท าใหพ้ฒันาการอยา่งสมบูรณ์ของศกัยภาพต่าง ๆ ของสตรีในการใหบ้ริการแก่ประเทศ
ของตนและมนุษยชาติเป็นไปไดโ้ดยยากยิง่ข้ึน 

มีความห่วงใยวา่ ในสถานการณ์แห่งความยากจน สตรีมีโอกาสเขา้ถึงอาหาร การอนามยั การศึกษา การ
ฝึกอบรม และโอกาสในการท างานและความจ าเป็นอ่ืน ๆ ไดน้อ้ยมา 

มีความเช่ือมัน่วา่ การจดัใหมี้ระเบียบทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศแบบใหม่ ซ่ึงอยูบ่นรากฐานของสม
ธรรมและความยติุธรรม จะช่วยในการส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งบุรุษและสตรีอยา่งส าคญั 



ย  ้าวา่ การขจดัการแบ่งแยกผิว การแบ่งเช้ือชาติทุกรูปแบบ การเลือกปฏิบติัตามเช้ือชาติ ลทัธิอาณานิคม 
ลทัธิอาณานิคมสมยัใหม่ การรุกราน การยดึครองครอบครอง และการแทรกแซงของต่างชาติในกิจการภายในของ
รัฐต่าง ๆ มีความส าคญัต่อการไดอุ้ปโภคสิทธิอยา่งเตม็ท่ีของบุรุษและสตรี 

ยนืยนัวา่ การท าใหส้นัติภาพและความมัน่คงระหวา่งประเทศแขง็แกร่งข้ึน การผอ่นคลายความตึงเครียด
ระหวา่งประเทศ ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัในบรรดารัฐทั้งปวงโดยไม่ถือระบบสงัคมและเศรษฐกิจของตน การ
ลดอาวโุสโดยทัว่ ๆ ไปและอยา่งส้ินเชิง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การลดอาวธุนิวเคลียร์ภายใตก้ารควบคุมระหวา่ง
ประเทศอยา่งเขม้แขง็และไดผ้ล การยนืยนัถึงหลกัการแห่งความยติุธรรม ความเสมอภาคและผลประโยชน์ของกนั
และกนัในความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศต่าง ๆ และการตระหนกัถึงสิทธิของประชาชนท่ีอยูภ่ายใตก้าร
ครอบครองของต่างชาติและอยูภ่ายใตอ้าณานิคม และการยดึครองของต่างชาติต่อการท่ีจะปกครองตนเองและการ
ไดอิ้สรภาพ รวมทั้งการเคารพอธิปไตยแห่งชาติและบูรณภาพแห่งดินแดน จะช่วยส่งเสริมความกา้วหนา้และ
พฒันาการทางสงัคม และในฐานะเป็นผลสืบเน่ืองจะช่วยใหบ้รรลุถึงความเสมอภาคอยา่งเตม็เป่ียมระหวา่งบุรุษ
และสตรี 

มีความเช่ือมัน่วา่ พฒันาการอยา่งเตม็ท่ีและสมบูรณ์ของประเทศ สวสัดิภาพของโลกและเหตุท่ีจะมี
สนัติภาพ จ าตอ้งใหส้ตรีไดเ้ขา้ร่วมอยา่งเตม็ท่ีในทุก ๆ สาขาโดยเสมอภาคกบับุรุษ 

ค านึงถึง การท่ีสตรีมีส่วนช่วยอยา่งส าคญัต่อสวสัดิการของครอบครัวและต่อพฒันาการของสงัคม ซ่ึง
จนกระทัง่ปัจจุบนัน้ียงัไม่ไดรั้บการยอมรับอยา่งเตม็ท่ี ความส าคญัทางสงัคมของความเป็นเพศมารดาและบทบาท
ของบิดามารดาในครอบครัวและในการเล้ียงดูบุตร และตระหนกัวา่บทบาทของสตรีในการใหก้ าเนิดบุตรไม่ควร
จะเป็นพ้ืนฐานในการเลือกปฏิบติั แต่ตระหนกัวา่ การเล้ียงดูบุตรจ าตอ้งไดรั้บผิดชอบร่วมกนัระหวา่งบุรุษและ
สตรี และสงัคมทั้งมวล 

ตระหนกัวา่ จ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงบทบาทดั้งเดิมของบุรุษ รวมทั้งบทบาทของสตรีในสงัคมและใน
ครอบครัวเพ่ือใหบ้รรลุถึงความเสมอภาคอยา่งเตม็ท่ีระหวา่งบุรุษและสตรี 

ตั้งใจแน่วแน่ ท่ีจะใหมี้การปฏิบติัตามหลกัการท่ีระบุไวใ้นปฏิญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อ
สตรี และเพ่ือความมุ่งประสงคน์ั้นจะก าหนดมาตรการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการขจดัการเลือกปฏิบติัดงักล่าวใน
ทุกรูปแบบและวธีิการ ไดต้กลงกนัดงัต่อไปน้ี 

 

ภาค 1 

ข้อ 1 

เพ่ือความมุ่งประสงคข์องอนุสญัญาน้ี ค  าวา่ “เลือกปฏิบติัต่อสตรี ” จะหมายถึง การแบ่งแยก การกีดกนั 
หรือการจ ากดัใด ๆ เพราะเหตุแห่งเพศ ซ่ึงมีผลหรือความมุ่งประสงคท่ี์จะท าลายหรือท าใหเ้ส่ือมเสียการยอมรับ 
การไดอุ้ปโภค หรือใชสิ้ทธิโดยสตรี โดยไม่ค านึงถึงสถานภาพดา้นการสมรส บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคของ



บุรุษและสตรีของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมของพลเมือง
หรือดา้นอ่ืน ๆ  

ข้อ 2 

รัฐภาคีทั้งหลายขอประณามการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ ตกลงท่ีจะติดตามนโยบายเก่ียวกบั
การขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีโดยวธีิท่ีเหมาะสมทุกประการและโดยไม่ชกัชา้ และเพ่ือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายน้ี ตก
ลงท่ีจะ 

(ก) บรรจุหลกัการของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งชาติของตนหรือใน
บทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีเหมาะสมอ่ืน ๆ ถา้หากวา่ยงัไม่รวมเขา้ไวใ้นรัฐธรรมนูญและบทบญัญติัเหล่านั้น และ
ประกนัท่ีจะใหมี้การปฏิบติัตามหลกัการน้ี โดยทางกฎหมายและวธีิการท่ีเหมาะสมอ่ืน ๆ 

(ข) ก าหนดมาตรการดา้นนิติบญัญติัและอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม รวมทั้งขอ้บงัคบัเม่ือเห็นเหมาะสม ซ่ึงหา้ม
การเลือกปฏิบติัทั้งมวลต่อสตรี 

(ค) จดัใหมี้การคุม้ครองทางกฎหมายซ่ึงสิทธิของสตรีบนพ้ืนฐานท่ีเท่าเทียมกนักบับุรุษ และรับประกนั
ในการคุม้ครองสตรีอยา่งมีประสิทธิภาพต่อการเลือกปฏิบติัใด ๆ โดยผา่นศาลยติุ-ธรรมแห่งชาติท่ีมีอ านาจและ
สถาบนัรัฐบาลอ่ืน ๆ 

(ง) งดเวน้จากการเขา้ไปพวัพนัในการกระท าหรือการปฏิบติัใด ๆ เก่ียวกบัการเลือกปฏิบติัต่อสตรี และ
รับประกนัวา่เจา้หนา้ท่ีและสถาบนัของรัฐจะปฏิบติัโดยสอดคลอ้งกบัขอ้ผกูพนัน้ี 

(จ) ใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่ง เพ่ือขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีโดยบุคคล องคก์ารหรือวสิาหกิจ
ใดๆ 

(ฉ) ใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่ง รวมทั้งการออกกฎหมาย เพ่ือเปล่ียนแปลงหรือ ลม้เลิกกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ประเพณีและแนวปฏิบติัท่ียงัมีอยูซ่ึ่งก่อใหเ้กิดการเลือกปฏิบติัต่อสตรี 

(ช) เพิกถอนบทบญัญติัทางอาญาภายในทั้งปวงซ่ึงก่อใหเ้กิดการเลือกปฏิบติัต่อสตรี  

ข้อ 3 

ในทุก ๆ ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการเมือง สงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม รัฐภาคีจะใชม้าตรการ
ท่ีเหมาะสมทั้งปวง รวมทั้งการออกกฎหมายเพ่ือประกนัพฒันาการและความกา้วหนา้อยา่งเตม็ท่ีของสตรี เพ่ือ
ความมุ่งประสงคท่ี์จะรับประกนัใหส้ตรีไดใ้ชแ้ละไดอุ้ปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานบทฐานของ
ความเสมอภาคกบับุรุษ 



ข้อ 4 

1. การท่ีรัฐภาคีออกมาตรการพิเศษชัว่คราว ซ่ึงมุ่งท่ีจะเร่งรัดใหมี้ความเสมอภาคท่ีแทจ้ริงระหวา่งบุรุษ
และสตรี จะไม่ถือวา่เป็นการเลือกปฏิบติัตามท่ีไดนิ้ยามความหมายไวใ้นอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนั แต่จะโดย
ประการใดก็ตามไม่ตอ้งมีการคงมาตรฐานอนัไม่เสมอภาค หรือแบ่งแยกไวใ้นฐานะเป็นผลท่ีตามมา มาตรการ
เหล่าน้ีจะส้ินสุดเม่ือไดบ้รรลุถึงวตัถุประสงคข์องความเสมอภาคของโอกาสและการปฏิบติั 

2. การท่ีรัฐภาคีออกมาตรการพิเศษ รวมทั้งมาตรการท่ีมีอยูแ่ลว้ในอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนั ซ่ึงมุ่งท่ีจะ
ปกป้องความเป็นเพศมารดาไวจ้ะไม่ถือวา่เป็นการเลือกปฏิบติั 

ข้อ 5 

รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวง 

(ก) เพ่ือปรับปรุงแบบแผนความประพฤติทางสงัคมและวฒันธรรมของบุรุษและสตรี โดยมุ่งท่ีจะใหไ้ด้
ขจดัความเดียดฉนัทแ์ละวธีิปฏิบติัอนัเป็นประเพณีและอ่ืน ๆ ทั้งปวง ซ่ึงอยูบ่นพ้ืนฐานของความคิดเก่ียวกบัความ
ต ่าตอ้ยหรือความสูงส่งของอีกเพศหน่ึง หรือท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของบทบาทแบบเก่าส าหรับบุรุษและสตรี 

(ข) เพ่ือประกนัวา่ การศึกษาเก่ียวกบัระบบครอบครัวรวมถึงความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งเก่ียวกบัความเป็น
เพศมารดาในฐานะเป็นหนา้ท่ีทางสงัคม และเป็นการยอมรับถึงความรับผิด-ชอบร่วมกนัของบุรุษและสตรีในการ
เล้ียงดูและการพฒันาบุตร ทั้งยงัเป็นท่ีเขา้ใจดว้ยวา่ในทุก ๆ กรณี ผลประโยชน์ของบุตรยอ่มเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง
เป็นเบ้ืองแรก 

ข้อ 6 

รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่ง รวมทั้งการออกกฎหมาย เพ่ือปราบปรามการคา้สตรีและการ
แสวงหาประโยชน์จากการคา้ประเวณีของสตรีทุกรูปแบบ 

 

ภาค 2 

ข้อ 7 

รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกประการ เพ่ือขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในดา้นท่ีเก่ียวกบัการเมือง
และทัว่ ๆ ไปของประเทศ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่จะใหป้ระกนัแก่สตรีภายใตเ้ง่ือนไขแห่งความเสมอภาคกบับุรุษ
ซ่ึงสิทธิ 

(ก) ท่ีจะออกเสียงในการเลือกตั้งและลงประชามติทั้งปวง และมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งเขา้ไปในองคก์ร
ท่ีมีการเลือกตั้งอยา่งเปิดเผยทั้งมวล 



 (ข) ท่ีจะเขา้ร่วมในการวางนโยบายของรัฐบาลและด าเนินการตามนโยบายนั้น และในการรับต าแหน่ง
ราชการและปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในทุก ๆ ระดบัของรัฐบาล 

(ค) ท่ีจะเขา้ร่วมในองคก์ารและสมาคมท่ีไม่ไดเ้ป็นของรัฐบาลท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอยูท่ัว่ ๆ 
ไป และท่ีเก่ียวกบัการเมืองของประเทศ 

ข้อ 8 

รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่ง เพ่ือใหป้ระกนัแก่สตรีภายใตเ้ง่ือนไขแห่งความเสมอภาคกนั
กบับุรุษและโดยไม่มีการเลือกปฏิบติัใด ๆ ซ่ึงโอกาสท่ีจะเป็นผูแ้ทนรัฐบาลของตนในระดบัระหวา่งประเทศ และ
เขา้ร่วมในงานขององคก์ารระหวา่งประเทศ 

ข้อ 9 

1. รัฐภาคีจะใหสิ้ทธิท่ีเสมอภาคกนักบับุรุษแก่สตรี ในการท่ีจะไดม้าเปล่ียนแปลงหรือคงไวซ่ึ้งสญัชาติ
ของตน รัฐภาคีเหล่านั้นจะรับประกนัเป็นพิเศษวา่ทั้งการแต่งงานกบัคนต่างชาติ กบัทั้งการเปล่ียนสญัชาติของสามี
ระหวา่งการแต่งงานจะไม่เปล่ียนสญัชาติของภรรยาโดยอตัโนมติัไปดว้ย อนัจะท าใหเ้ธอเป็นคนไร้สญัชาติหรือ
บงัคบัเธอใหถื้อสญัชาติของสามี 

2. รัฐภาคีจะใหสิ้ทธิอนัเสมอภาคกนักบับุรุษแก่สตรี เก่ียวกบัสญัชาติของบุตรของตน 

 

ภาค 3 

ข้อ 10 

รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่งเพ่ือขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรี เพ่ือท่ีจะใหป้ระกนัแก่สตรี
ทั้งหลายซ่ึงสิทธิอนัเสมอภาคกนักบับุรุษในดา้นการศึกษา และโดยเฉพาะอยา่งยิง่เพ่ือประกนับนพ้ืนฐานแห่ง
ความเสมอภาคของบุรุษและสตรี 

(ก) เง่ือนไขเดียวกนัส าหรับอาชีพและการแนะแนวอาชีพ ส าหรับการมีโอกาสเขา้ศึกษา และส าหรับการ
ไดรั้บวฒิุบตัรในสถาบนัการศึกษาทุกประเภททั้งในเขตชนบทและเขตเมือง ความเสมอภาคน้ีจะไดรั้บการประกนั
ในการศึกษาก่อนเขา้โรงเรียน การศึกษาทัว่ ๆ ไป การศึกษาเทคนิค การศึกษาอาชีพ และการศึกษาเทคนิคชั้นสูง 
รวมทั้งการฝึกฝนดา้นอาชีพทุกแบบ 

(ข) โอกาสท่ีจะเขา้เรียนในหลกัสูตรเดียวกนั การสอบชนิดเดียวกนั คณาจารยส์อนท่ีมีคุณสมบติัได้
มาตรฐานเดียวกนั พร้อมทั้งมีอาณาบริเวณของโรงเรียนและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพชนิดเดียวกนั 



(ค) การขจดัแนวความคิดแบบเก่าเก่ียวกบับทบาทของบุรุษและสตรีในทุก ๆ ระดบั และทุก ๆ รูปแบบ
ของการศึกษา โดยการกระตุน้ใหมี้สหศึกษาและแบบอ่ืน ๆ ของการศึกษา ซ่ึงจะช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายน้ี และ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ โดยการทบทวนต าราและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และการดดัแปลงวธีิการสอน 

(ง) โอกาสเท่ากนัท่ีจะไดป้ระโยชน์จากทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือทางการศึกษาอ่ืนๆ 

(จ) โอกาสเท่ากนัท่ีจะไดเ้ขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ เก่ียวกบัการศึกษาต่อเน่ือง รวมทั้งโครงการศึกษาผูใ้หญ่ 
และโครงการรณรงคใ์หรู้้หนงัสือ โดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงการท่ีมุ่งจะลดช่องวา่งในการศึกษาท่ีมีอยูร่ะหวา่งบุรุษ
และสตรี ภายในระยะเวลาท่ีเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

(ฉ) การลดอตัราการออกจากโรงเรียนของนกัศึกษาหญิง และการจดัโครงการต่าง ๆ ส าหรับเด็กหญิง
และสตรีท่ีออกจากโรงเรียนก่อนเวลาอนัสมควร 

(ช) โอกาสเท่ากนัท่ีจะเขา้ร่วมอยา่งแขง็ขนัในกีฬาและพลศึกษา 

(ซ) โอกาสไดเ้ขา้ศึกษาขอ้สนเทศทางการศึกษาเฉพาะอยา่ง เพ่ือช่วยใหห้ลกัประกนัดา้นสุขภาพและการ
อยูดี่ของครอบครัว รวมทั้งขอ้สนเทศและค าแนะน าเก่ียวกบัการวางแผนครอบครัว 

ข้อ 11 

1. รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่ง เพ่ือขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในดา้นการจา้งงาน
เพ่ือท่ีจะประกนัสิทธิอยา่งเดียวกนับนพ้ืนฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

(ก) สิทธิท่ีจะท างานในฐานะเป็นสิทธิอนัจะพึงแบ่งแยกมิไดข้องมนุษยท์ั้งปวง 

(ข) สิทธิในโอกาสท่ีจะไดรั้บการจา้งงานชนิดเดียวกนั รวมทั้งการใชห้ลกัเกณฑใ์นการ
คดัเลือกเดียวกนัในเร่ืองของการจา้งงาน 

(ค) สิทธิในการเลือกอาชีพและการท างานไดอ้ยา่งเสรี สิทธิในการไดเ้ล่ือนต าแหน่ง ความ
ปลอดภยัในการท างาน และผลประโยชน์ รวมทั้งเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริการทั้งปวง และสิทธิท่ีจะไดรั้บ
การฝึก และการฝึกซ ้ าดา้นอาชีพ รวมทั้งภาวะการเป็นผูฝึ้กงาน การฝึก และการฝึกซ ้ าดา้นอาชีพใน
ระดบัสูง 

(ง) สิทธิท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนเท่าเทียมกนั รวมทั้งผลประโยชน์และสิทธิท่ีจะไดรั้บการ
ปฏิบติัท่ีเสมอภาคกนัเก่ียวกบังานท่ีมีคุณค่าเท่าเทียมกนั รวมทั้งความเสมอภาคของการปฏิบติัในการ
วดัผลคุณภาพของงาน 

(จ) สิทธิท่ีจะไดรั้บประกนัสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีของการเกษียณอาย ุการตกงาน 
การป่วย การทุพพลภาพและวยัชรา และการหมดสมรรถนะท่ีจะท างานอ่ืน ๆ รวมถึงสิทธิในการไดรั้บ
เงินค่าจา้งขณะพกังาน 



(ฉ) สิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองสุขภาพและความปลอดภยัในสภาพการท างานต่าง ๆ 
รวมทั้งการใหค้วามคุม้ครองในการท าหนา้ท่ีดา้นการมีบุตรสืบพนัธ์ุ 

2. เพ่ือท่ีจะป้องกนัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีดว้ยเหตุผลอนัเน่ืองมาจากการแต่งงานหรือความเป็นเพศ
มารดา และเพ่ือประกนัสิทธิอนัแทจ้ริงของสตรีในการท่ีจะท างาน รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสม 

(ก) เพ่ือหา้มภายใตก้ารบงัคบัใชข้องขอ้หา้มต่าง ๆ ไม่ใหมี้การปลดเพราะเหตุแห่งการตั้งครรภ ์
หรือเพราะการลาคลอดบุตร และการเลือกปฏิบติับนพ้ืนฐานของสถานภาพในการแต่งงาน 

(ข) เพ่ือริเร่ิมใหมี้การลาคลอดบุตรโดยไดรั้บค่าจา้ง หรือไดผ้ลประโยชน์ทางสงัคมท่ี
เปรียบเทียบไดโ้ดยไม่สูญเสียการงานเดิม อาวโุสในการท างานหรือเงินช่วยเหลือทางสงัคม 

(ค) เพ่ือกระตุน้ใหมี้บริการสงัคมอนัเป็นตวัสนบัสนุนท่ีจ าเป็น เพ่ือท่ีจะช่วยใหบิ้ดามารดา
สามารถรวบรวมขอ้ผกูพนัทางครอบครัวเขา้กบัความรับผิดชอบในการงานและการเขา้ร่วมในกิจการ
สาธารณะ โดยเฉพาะอยา่งยิง่โดยการส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งและพฒันาขอบข่ายของสวสัดิการดา้นการ
เล้ียงดูเด็ก 

(ง) ใหมี้การคุม้ครองเป็นพิเศษแก่สตรีท่ีอยูร่ะหวา่งตั้งครรภ ์ในการท างานทุกรูปแบบท่ีมี
แนวโนม้วา่จะเป็นอนัตรายต่อสตรีเหล่านั้น 

3. บทบญัญติัของกฎหมายดา้นการคุม้ครองท่ีเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นขอ้น้ี จะไดรั้บการพิจารณา
เป็นคร้ังคราวในแง่ของความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและจะไดรั้บการแกไ้ข ยกเลิก หรือขยาย เท่าท่ี
จ าเป็น 

ข้อ 12 

1. รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่ง เพ่ือขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในดา้นการรักษาสุขภาพ 
เพ่ือประกนัการมีโอกาสไดรั้บการบริการในการรักษาสุขภาพ รวมทั้งบริการท่ีเก่ียวกบัการวางแผนครอบครัว บน
พ้ืนฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี 

2. ทั้ง ๆ ท่ีมีบทบญัญติัในวรรค 1 ของขอ้น้ี รัฐภาคีจะประกนัใหส้ตรีไดรั้บบริการท่ีเหมาะสมเก่ียวกบั
การตั้งครรภ ์การคลอดบุตรและระยะหลงัคลอดบุตร โดยการใหบ้ริการแบบใหเ้ปล่าเม่ือจ าเป็น รวมทั้งการให้
โภชนาการท่ีเพียงพอระหวา่งการตั้งครรภแ์ละระยะการใหน้ม 

ข้อ 13 

รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่ง เพ่ือขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในดา้นอ่ืน ๆ ของการเป็นอยู่
ทางเศรษฐกิจและสงัคม เพ่ือท่ีจะใหไ้ดสิ้ทธิอยา่งเดียวกนับนพ้ืนฐานของความเสมอภาคระหวา่งบุรุษและสตรี 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

(ก) สิทธิท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์ดา้นครอบครัว 



(ข) สิทธิท่ีจะไดกู้ย้มืจากธนาคาร การจ านอง และสินเช่ือดา้นการเงินในรูปอ่ืน ๆ 

(ค) สิทธิท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมนนัทนาการ  การกีฬา  และเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกบัดา้นวฒันธรรมทุก
อยา่ง 

ข้อ 14 

1. รัฐภาคีจะค านึงถึงปัญหาเฉพาะท่ีสตรีในชนบทเผชิญอยู ่รวมทั้งบทบาทส าคญั ๆ ซ่ึงสตรีชนบทมีอยู ่
ในการช่วยสนบัสนุนค ้าจุนครอบครัวของตนดา้นเศรษฐกิจ รวมทั้งงานในสายเศรษฐกิจท่ีไม่ไดก้ าหนดเป็นตวัเงิน 
และจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่งรับประกนัท่ีจะใหน้ าบทบญัญติัของอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนัไปใชแ้ก่สตรี
ในเขตชนบทดว้ย 

2. รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่ง เพ่ือขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในเขตชนบท เพ่ือท่ีจะ
ประกนับนพ้ืนฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีวา่ สตรีทั้งหลายเขา้ร่วมและไดรั้บผลประโยชน์จากการ
พฒันาชนบท และโดยเฉพาะอยา่งยิง่จะใหส้ตรีดงักล่าวไดรั้บสิทธิ 

 (ก) ท่ีจะเขา้ร่วมในการจดัท ารายละเอียดและการด าเนินการตามแผนการพฒันาในทุก ๆ 
ระดบั 

ข) ท่ีจะมีโอกาสไดรั้บความสะดวกดา้นการรักษาสุขภาพอยา่งเพียงพอ รวมทั้งขอ้สนเทศ การ
ปรึกษาหารือ และการบริการในการวางแผนครอบครัว 

(ค) ท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการประกนัสงัคม 

 (ง) ท่ีจะไดรั้บการฝึกอบรมและการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งแบบในระบบและนอกระบบ รวมทั้ง
ท่ีเก่ียวกบัการรณรงคใ์หรู้้หนงัสือ และทั้งผลประโยชน์จากบริการชุมชนและบริการส่งเสริม เพ่ือท่ีจะ
เพ่ิมความช านาญดา้นเทคนิค 

(จ) ท่ีจะจดัการใหมี้กลุ่มช่วยตนเอง และสหกรณ์ เพ่ือท่ีจะไดเ้ขา้ถึงโอกาสดา้นเศรษฐกิจ โดย
การรับจา้งท างาน หรือการท างานดว้ยตนเอง 

(ฉ) ท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมชุมชนทุกประเภท 

(ช) ท่ีจะมีโอกาสไดสิ้นเช่ือและการกูย้มืทางการเกษตร ส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการตลาด 
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม และการปฏิบติัแบบเสมอภาคในการปฏิรูปท่ีดินและการเพาะปลูก รวมทั้งใน
โครงการตั้งถ่ินฐานใหม่ในท่ีดิน 

(ซ) ท่ีจะไดมี้สภาพการด ารงอยูอ่ยา่งเพียงพอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั การ
สุขาภิบาล ไฟฟ้าและน ้ าประปา การขนส่งและคมนาคม 



ภาค 4 

ข้อ 15 

1. รัฐภาคีจะใหส้ตรีมีความเสมอภาคกบับุรุษในทางกฎหมาย 

2. ในกรณีทางแพง่ รัฐภาคีจะใหค้วามสามารถตามกฎหมายแก่สตรีเช่นเดียวกบัท่ีใหค้วามสามารถนั้นแก่
บุรุษ และจะใหโ้อกาสเดียวกนัในการใชค้วามสามารถนั้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ รัฐภาคีจะใหสิ้ทธิเท่าเทียมแก่สตรี
ในการท าสญัญาและการจดัการทรัพยสิ์น และจะปฏิบติัต่อบุรุษและสตรีอยา่งเท่าเทียมกนัในกระบวนการทางศาล
และการช าระความทุกขั้นตอน 

3. รัฐภาคีตกลงวา่สญัญาทั้งปวงและเอกสารส าคญัอ่ืน ๆ ทั้งปวงไม่วา่ชนิดใดท่ีมีผลตามกฎหมายซ่ึงมุ่ง
จ ากดัความสามารถทางกฎหมายของสตรีจะถือวา่ใชไ้ม่ไดแ้ละเป็นโมฆะ 

4. รัฐภาคีจะใหสิ้ทธิเช่นเดียวกนัแก่บุรุษและสตรีในเร่ืองกฎหมายเก่ียวกบัการโยกยา้ยของบุคคลและ
เสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยูแ่ละภูมิล าเนา 

ข้อ 16 

1. รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวง ในการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในเร่ืองทั้งปวงท่ีเก่ียวกบั
การสมรสและความสมัพนัธ์ทางครอบครัว และโดยเฉพาะอยา่งยิง่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคของบุรุษและ
สตรี จะประกนั 

(ก) สิทธิเช่นเดียวกนัในการท าการสมรส 

(ข) สิทธิเช่นเดียวกนัในการเลือกคู่สมรสอยา่งอิสระ และการท าการสมรสอยา่งอิสระและดว้ย
ความยนิยอมพร้อมใจเท่านั้น 

(ค) สิทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกนัในระหวา่งการสมรสและการขาดจากการสมรส 

(ง) สิทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกนัในฐานะบิดามารดา โดยไม่ค านึงถึงสถานะในการ
สมรสของตน ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบับุตรของตน ในทุกกรณีผลประโยชน์ของบุตรจะเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด 

(จ) สิทธิเช่นเดียวกนัในการตดัสินใจอยา่งอิสระและมีความรับผิดชอบในจ านวนบุตรและ
ระยะห่างในการมีบุตรของตน และใหเ้ขา้ถึงขอ้สนเทศ การศึกษาและวธีิท่ีจะท าใหส้ตรีใชสิ้ทธิเหล่าน้ีได ้

(ฉ) สิทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกนัในเร่ืองการปกครองบุตร การปกป้องบุตร การไดรั้บ
มอบหมายใหดู้แลบุตร และการรับบุตรบุญธรรม หรือสถาบนัท่ีคลา้ยคลึงซ่ึงมีแนวความคิดเหล่าน้ีอยูใ่น
กฎหมายภายใน ในทุกกรณีผลประโยชน์ของบุตรจะเป็นส่ิงส าคญัสูงสุด 



(ช) สิทธิส่วนตวัเช่นเดียวกนัในฐานะสามีและภรรยา รวมถึงสิทธิในการเลือกใชน้ามสกลุ และ
การประกอบอาชีพ 

(ซ) สิทธิเช่นเดียวกนัส าหรับคู่สมรสทั้งสองในส่วนท่ีเก่ียวกบัเป็นเจา้ของการไดม้า การจดัการ 
การด าเนินการ การอุปโภค และการจ าหน่ายทรัพยสิ์นไม่วา่จะไม่คิดมูลค่าหรือเพ่ือตีราคาเป็นมูลค่าก็
ตาม 

2. การรับหมั้นและการแต่งงานของเด็กจะไม่มีผลทางกฎหมาย และการปฏิบติัการท่ีจ าเป็นทั้งปวง 
รวมทั้งการบญัญติักฎหมายจะตอ้งกระท าข้ึนเพ่ือระบุอายขุั้นต ่าของการแต่งงาน และใหบ้งัคบัใหมี้การจดทะเบียน
สมรส ณ ท่ีท าการจดทะเบียนของทางราชการ 

 

ภาค 5 

ข้อ 17 

1. เพ่ือความมุ่งประสงคใ์นการพิจารณาความกา้วหนา้ซ่ึงกระท าข้ึนในการปฏิบติัตามอนุสญัญาฉบบั
ปัจจุบนั ใหมี้การจดัตั้งคณะกรรมการวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรี (ต่อไปในท่ีน้ีจะเรียกวา่ 
คณะกรรมการ) ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีคุณธรรมและความสามารถสูงในสาขาท่ีครอบคลุมโดยอนุสญัญาน้ี
จ านวนสิบแปดคนในเวลาท่ีอนุสญัญาน้ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช ้และประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญยีสิ่บสามคน หลงัจากการ
ใหส้ตัยาบนัหรือภาคยานุวติัอนุสญัญาน้ีโดยรัฐภาคีรัฐท่ีสามสิบหา้ ผูเ้ช่ียวชาญจะไดรั้บเลือกตั้งโดยรัฐภาคีจาก
บรรดาคนชาติของตนและจะปฏิบติังานตามความสามารถของบุคคล โดยพิจารณาถึงการกระจายตามเขต
ภูมิศาสตร์อยา่งเป็นธรรม และการตั้งผูแ้ทนตามอารยธรรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละรูปแบบตลอดจนระบบกฎหมาย
ท่ีส าคญัอีกดว้ย 

2. สมาชิกของคณะกรรมการจะไดรั้บเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลบัจากบญัชีรายช่ือบุคคลซ่ึงเสนอช่ือ
โดยรัฐภาคี รัฐภาคีแต่ละรัฐอาจเสนอช่ือบุคคลหน่ึงคนจากบรรดาคนชาติของตนเอง 

3. การเลือกตั้งคร้ังแรกจะกระท าข้ึนหกเดือนหลงัจากวนัท่ีอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนัเร่ิมมีผลบงัคบัใช ้อยา่ง
นอ้ยท่ีสุดสามเดือนก่อนการเลือกตั้งแต่ละคร้ังเลขาธิการสหประชาชาติจะส่งจดหมายถึงรัฐภาคี เชิญใหรั้ฐภาคีท า
การเสนอช่ือภายในเวลาสองเดือน เลขาธิการจะจดัท าบญัชีรายช่ือของบุคคลทั้งปวง ตามท่ีไดรั้บการเสนอช่ือนั้น
เรียงตามล าดบัอกัษร โดยระบุถึงรัฐภาคีซ่ึงไดเ้สนอช่ือบุคคลเหล่านั้นและจะเสนอบญัชีนั้นต่อรัฐภาคี 

4. การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการจะกระท าข้ึนในการประชุมของรัฐภาคี ซ่ึงเรียกประชุมโดย
เลขาธิการ ณ ส านกังานใหญ่สหประชาชาติ ในการประชุมนั้นซ่ึงสองในสามของรัฐภาคีจะประกอบเป็นองค์
ประชุม บรรดาบุคคลท่ีไดรั้บเลือกตั้งใหเ้ป็นคณะกรรมการจะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียง
มากท่ีสุด และไดรั้บคะแนนเสียงจากจ านวนสมาชิกท่ีมีมากกวา่ฝ่ายตรงขา้มรวมทั้งหมดของผูแ้ทนของรัฐภาคีท่ีมา
ประชุมและลงคะแนนเสียง 



5. สมาชิกคณะกรรมการจะไดรั้บเลือกตั้งคราวละส่ีปี อยา่งไรก็ตามวาระของสมาชิกเกา้คนท่ีไดรั้บ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งคร้ังแรกจะส้ินสุดหลงัจากครบสองปี ช่ือของสมาชิกเกา้คนน้ีจะไดรั้บเลือกโดยทนัที
หลงัจากการเลือกตั้งคร้ังแรก โดยการจบัสลากจากประธานคณะกรรมการ 

6. การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการท่ีเพ่ิมข้ึนหา้คนจะจดัใหมี้ข้ึนตามบทบญัญติัของวรรค 2, 3 และ 4 
ของขอ้น้ีหลงัจากรัฐภาคีท่ีสามสิบหา้ไดใ้หส้ตัยาบนัหรือภาคยานุวติัแลว้ วาระของสมาชิกสองคนท่ีไดรั้บเลือกตั้ง
ท่ีเพ่ิมข้ึนในโอกาสน้ีจะส้ินสุดหลงัจากครบสองปี ช่ือของสมาชิกสองคนน้ีจะไดรั้บเลือกโดยการจบัสลากโดย
ประธานคณะกรรมการ 

7. เพ่ือบรรจุต าแหน่งท่ีวา่งลงโดยเหตุไม่ปกติ รัฐภาคีซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญของตนไดย้ติุการปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ฐานะสมาชิกคณะกรรมการ จะแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญอีกคนหน่ึงจากบรรดาคนชาติของตน โดยข้ึนอยูก่บัความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ 

8. โดยความเห็นชอบของสมชัชา สมาชิกคณะกรรมการจะไดรั้บเงินตอบแทนจากแหล่งเงินทุนของ
สหประชาชาติ ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเช่นท่ีสมชัชาอาจวนิิจฉยั โดยพิจารณาถึงความส าคญัของความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ 

9. เลขาธิการสหประชาชาติจะจดัหาเจา้หนา้ท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นเพ่ือการปฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการภายใตอ้นุสญัญาฉบบัปัจจุบนั 

ข้อ 18 

1. รัฐภาคีรับท่ีจะเสนอรายงานวา่ดว้ยมาตรการดา้นนิติบญัญติั ตุลาการ การบริหาร หรืออ่ืน ๆ ซ่ึงรัฐภาคี
เหล่านั้นไดก้ าหนดข้ึนเพ่ือใหมี้ผลต่อบทบญัญติัของอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนั และความกา้วหนา้ท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองน้ี
ต่อเลขาธิการสหประชาชาติเพ่ือการพิจารณาโดยคณะกรรมการ 

(ก) ภายในหน่ึงปีหลงัจากการเร่ิมมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ข) หลงัจากนั้นอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุก ๆ ส่ีปี และต่อจากนั้นเม่ือใดก็ตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ 

2. รายงานอาจระบุปัจจยัและความยากล าบากซ่ึงกระทบกระเทือนถึงระดบัท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติั
ตามขอ้ผกูพนัต่าง ๆ ภายใตอ้นุสญัญาฉบบัปัจจุบนั  

ข้อ 19 

1. คณะกรรมการจะก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมของตนเอง 

2. คณะกรรมการจะเลือกตั้งเจา้หนา้ท่ีของตนคราวละสองปี 

 



ข้อ 20 

1. โดยปกติ คณะกรรมการจะประชุมกนัเป็นระยะเวลาไม่เกินสองสปัดาห์ทุกปี เพ่ือพิจารณารายงานท่ี
เสนอตามขอ้ 18 ของอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนั 

2. โดยปกติ การประชุมของคณะกรรมการจะจดัใหมี้ข้ึน ณ ส านกังานใหญ่สหประชาชาติ หรือท่ีอ่ืนใดท่ี
สะดวกตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ข้อ 21 

1. คณะกรรมการจะตอ้งรายงานต่อสมชัชาของสหประชาชาติโดยผา่นทางคณะมนตรีเศรษฐกิจและ
สงัคมเป็นประจ าทุปีวา่ดว้ยกิจกรรมของคณะกรรมการ และอาจท าขอ้เสนอและขอ้แนะน าทัว่ไป โดยยดึการ
ตรวจสอบรายงานและขอ้สนเทศซ่ึงไดรั้บจากรัฐภาคีเป็นมูลฐาน ขอ้เสนอและขอ้แนะน าทัว่ไปเช่นวา่นั้น จะ
รวมอยูใ่นรายงานของคณะกรรมการ รวมทั้งค  าวจิารณ์จากรัฐภาคี ถา้มี  

2. เลขาธิการสหประชาชาติจะตอ้งส่งรายงานของคณะกรรมการไปยงัคณะกรรมาธิการวา่ดว้ยสถานภาพ
ของสตรีเพื่อทราบ 

ข้อ 22 

ทบวงการช านญัพิเศษจะมีสิทธิท่ีจะไดมี้ผูแ้ทนในการพิจารณาการปฏิบติัตามบทบญัญติัเช่นวา่ของ
อนุสญัญาฉบบัปัจจุบนัท่ีอยูภ่ายในขอบข่ายของกิจกรรมของตน คณะกรรมการอาจเชิญใหท้บวงการช านญัพิเศษ
เสนอรายงานวา่ดว้ยการปฏิบติัตามอนุสญัญาน้ีในเร่ืองท่ีอยูภ่ายในขอบข่ายของกิจกรรมของตน 

 

ภาค 6 

ข้อ 23 

ไม่มีขอ้ความใดในอนุสญัญาฉบบัน้ีท่ีจะกระทบกระเทือนบทบญัญติัใด ๆ ซ่ึงมีส่วนส่งเสริมไดม้ากกวา่
ในการท่ีจะบรรลุถึงความเสมอภาคระหวา่งบุรุษและสตรี ซ่ึงอาจบรรจุอยู ่

(ก) ในบทบญัญติัของกฎหมายของรัฐภาคี หรือ 

(ข) ในอนุสญัญา สนธิสญัญา หรือความตกลงระหวา่งประเทศอ่ืนใดซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรัฐนั้น 

 



ข้อ 24 

รัฐภาคีรับท่ีจะก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็นทั้งปวงในระดบัชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือบรรลุถึงการ
ตระหนกัอยา่งเตม็ท่ีถึงสิทธิต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการยอมรับในอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนั 

ข้อ 25 

1. อนุสญัญาฉบบัปัจจุบนัจะเปิดใหมี้การลงนามโดยรัฐทั้งปวง 

2. เลขาธิการสหประชาชาติจะไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูเ้ก็บรักษาอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนั 

3. อนุสญัญาฉบบัปัจจุบนัจะตอ้งไดรั้บการใหส้ตัยาบนั สตัยาบนัสารจะตอ้งมอบไวก้บัเลขาธิการ
สหประชาชาติ 

4. อนุสญัญาฉบบัปัจจุบนัจะเปิดใหมี้การภาคยานุวติัโดยรัฐทั้งปวง การภาคยานุวติัจะมีผลโดยการมอบ
ภาคยานุวติัสารไวก้บัเลขาธิการสหประชาชาติ 

ข้อ 26 

1. ค าร้องขอเพ่ือการแกไ้ขอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนัอาจกระท าข้ึนในเวลาใด ๆ โดยรัฐภาคีใด โดยวธีิท า
หนงัสือบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรส่งถึงเลขาธิการสหประชาชาติ 

2. สมชัชาสหประชาชาติจะตดัสินเก่ียวกบัขั้นตอนต่าง ๆ ถา้มี ท่ีจะด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวกบัค าร้อง
ขอเช่นวา่นั้น 

ข้อ 27 

1. อนุสญัญาฉบบัปัจจุบนัจะเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ีสามสิบหลงัจากการมอบสตัยาบนัสารหรือ
ภาคยานุวติัสารฉบบัท่ียีสิ่บไวก้บัเลขาธิการสหประชาชาติ 

2. ส าหรับรัฐแต่ละรัฐซ่ึงใหส้ตัยาบนัหรือภาคยานุวติัอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนั หลงัจากการมอบสตัยาบนั
หรือภาคยานุวติัสารฉบบัท่ียีสิ่บ อนุสญัญาน้ีจะเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ีสามสิบหลงัจากวนัมอบสตัยาบนัสารหรือ
ภาคยานุวติัสารของตน 

ข้อ 28 

1. เลขาธิการสหประชาชาติจะตอ้งรับและเวยีนตวับทขอ้สงวนท่ีกระท าโดยรัฐต่าง ๆ ในเวลาท าการ
สตัยาบนัหรือภาคยานุวติัใหแ้ก่รัฐทั้งปวง 

2. ขอ้สงวนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละความมุ่งประสงคข์องอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนัจะไม่ไดรั้บ
การอนุมติั 



3. ขอ้สงวนอาจถูกถอนในเวลาใด ๆ โดยหนงัสือบอกกล่าวเพ่ือการน้ีส่งไปยงัเลขาธิการสหประชาชาติ 
ผูซ่ึ้งหลงัจากนั้นจะแจง้ไปยงัรัฐทั้งปวงใหท้ราบถึงขอ้สงวนเหล่านั้น หนงัสือบอกกล่าวเช่นวา่จะมีผลในวนัท่ี
หนงัสือนั้นไดรั้บ 

ข้อ 29 

1. กรณีพิพาทใด ๆ ระหวา่งรัฐภาคีสองรัฐหรือมากกวา่เก่ียวกบัการตีความหรือการใชอ้นุสญัญาฉบบั
ปัจจุบนั ซ่ึงระงบัไม่ไดโ้ดยการเจรจา จะตอ้งเสนอต่ออนุญาโตตุลาการ เม่ือรัฐใดรัฐหน่ึงร้องขอ ถา้ภายในหกเดือน
นบัจากวนัท่ีร้องขอใหมี้อนุญาโตตุลาการ ภาคียงัไม่สามารถตกลงกนัไดใ้นเร่ืองการจดัตั้งอนุญาโตตุลาการ ภาคี
เหล่านั้นฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจเสนอกรณีพิพาทไปยงัศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศโดยการร้องขอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ขอ้บงัคบัของศาล 

2. ในเวลาท่ีลงนามใหส้ตัยาบนัหรือภาคยานุวติัอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนั รัฐภาคีแต่ละรัฐอาจประกาศวา่
ตนไม่ถือวา่ตนเองผกูมดัโดยวรรค 1 ของขอ้น้ี รัฐภาคีอ่ืน ๆ จะไม่ผกูมดัโดยวรรคนั้น ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรัฐภาคีใด
ซ่ึงไดท้ าขอ้สงวนเช่นวา่ 

3. รัฐภาคีใดซ่ึงไดท้ าขอ้สงวนตามวรรค 2 ของขอ้น้ีอาจถอนขอ้สงวนในเวลาใด ๆ โดยหนงัสือบอก
กล่าวไปยงัเลขาธิการสหประชาชาติ 

ข้อ 30 

อนุสญัญาฉบบัปัจจุบนั ซ่ึงตวับทภาษาอาหรับ จีน องักฤษ ฝร่ังเศส รัสเซีย และสเปนใชไ้ดเ้ท่าเทียมกนั 
จะมอบไวก้บัเลขาธิการสหประชาชาติ 

เพ่ือเป็นพยานแก่การน้ี ผูล้งนามขา้งทา้ยน้ี ซ่ึงไดรั้บมอบอ านาจโดยถูกตอ้งไดล้งนามอนุสญัญาฉบบั
ปัจจุบนั 
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Convention on the Rights of the Child 

U.N. General Assembly 

Document A/RES/44/25 (12 December 1989) 

with Annex 

The General Assembly, 

Recalling its previous resolutions, especially resolutions 33/166 of 20 December 1978 and 43/112 of 8  
December 1988, and those of the Commission on Human Rights and the Economic and Social Council  related 
to the question of a convention on the rights of the child, 

Taking note, in particular, of Commission on Human Rights resolution 1989/57 of 8 March 1989, by  
which the Commission decided to transmit the draft convention on the rights of the child, through the Economic 
and Social Council, to the General Assembly, and Economic and Social Council resolution 1989/79 of 24 May 
1989, 

Reaffirming that children's rights require special protection and call for continuous improvement of 
the situation of children all over the world, as well as for their development and education in conditions of 
peace and security,  

Profoundly concerned that the situation of children in many parts of the world remains critical as a 
result of inadequate social conditions, natural disasters, armed conflicts, exploitation, illiteracy, hunger and 
disability, and convinced that urgent and effective national and international action is called for, 

Mindful of the important role of the United Nations Children's Fund and of that of the United Nations 
in promoting the well-being of children and their development, 

Convinced that an international convention on the rights of the child, as a standard-setting 
accomplishment of the United Nations in the field of human rights, would make a positive contribution to  
protecting children's rights and ensuring their well-being, 

Bearing in mind that 1989 marks the thirtieth anniversary of the Declaration of the Rights of the Child  
and the tenth anniversary of the International Year of the Child, 

1. Expresses its appreciation to the Commission on Human Rights for having concluded the 
elaboration of the draft convention on the rights of the child; 



2. Adopts and opens for signature, ratification and accession the Convention on the Rights of the  
Child contained in the annex to the present resolution; 

3. Calls upon all Member States to consider signing and ratifying or acceding to the Convention as  a 
matter of priority and expresses the hope that it will come into force at an early date; 

4. Requests the Secretary-General to provide all the facilities and assistance necessary for 
dissemination of information on the Convention; 

5. Invites United Nations agencies and organizations, as well as intergovernmental and 
nongovernmental organizations, to intensify their efforts with a view to disseminating information on the 
Convention and to promoting its understanding; 

6. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its forty-fifth session a report 
on the status of the Convention on the Rights of the Child; 

7. Decides to consider the report of the Secretary-General at its forty-fifth session under an item 
entitled "Implementation of the Convention on the Rights of the Child". 

 

 

 

 

 

 

 

 

61st plenary meeting 

20 November 1989 

 

ANNEX 



Convention on the Rights of the Child 

PREAMBLE 

The States Parties to the present Convention, 

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, 

Bearing in mind that the peoples of the United Nations have, in the Charter, reaffirmed their faith in 
fundamental human rights and in the dignity and worth of the human person, and have determined to promote 
social progress and better standards of life in larger freedom, 

Recognizing that the United Nations has, in the Universal Declaration of Human Rights and in the 
International Covenants on Human Rights, proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and 
freedoms set forth therein, 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, 

Recalling that, in the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations has proclaimed that 
childhood is entitled to special care and assistance, 

Convinced that the family, as the fundamental group of society and the natural environment for the growth and 
well-being of all its members and particularly children, should be afforded the necessary protection and 
assistance so that it can fully assume its responsibilities within the community, 

Recognizing that the child, for the full and harmonious development of his or her personality, should 
grow up in a family environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding, 

Considering that the child should be fully prepared to live an individual life in society, and brought up 
in the spirit of the ideals proclaimed in the Charter of the United Nations, and in particular in the spirit of peace, 
dignity, tolerance, freedom, equality and solidarity, 

Bearing in mind that the need to extend particular care to the child has been stated in the Geneva 
Declaration of the Rights of the Child of 1924 and in the Declaration of the Rights of the Child adopted by the 
General Assembly on 20 November 1959 and recognized in the Universal Declaration of Human Rights, in the 
International Covenant on Civil and Political Rights (in particular in articles 23 and 24), in the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights  



(in particular in article 10) and in the statutes and relevant instruments of specialized agencies and international 
organizations concerned with the welfare of children, 

Bearing in mind that, as indicated in the Declaration of the Rights of the Child, "the child, by reason 
of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal 
protection, before as well as after birth", 

Recalling the provisions of the Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection 
and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and 
Internationally; the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile justice (The 
Beijing Rules); and the Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and  

Armed Conflict,  

Recognizing that, in all countries in the world, there are children living in exceptionally difficult 
conditions, and that such children need special consideration,  

Taking due account of the importance of the traditions and cultural values of each people for the 
protection and harmonious development of the child, 

Recognizing the importance of international co-operation for improving the living conditions of children in 
every country, in particular in the developing countries, 

Have agreed as follows: 

 

PART I 

Article 1 

For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of 
eighteen years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier. 

Article 2 

1. States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child 
within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or 
legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, 
property, disability, birth or other status. 



2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is protected against all 
forms of discrimination or punishment on the basis of the status, activities, expressed opinions, or beliefs of the  
child's parents, legal guardians, or family members. 

Article 3 

1. In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare 
institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be 
a primary consideration. 

2. States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is necessary for his or her 
wellbeing, taking into account the rights and duties of his or her parents, legal guardians, or other individuals 
legally responsible for him or her, and, to this end, shall take all appropriate legislative and administrative 
measures. 

3. States Parties shall ensure that the institutions, services and facilities responsible for the care or 
protection of children shall conform with the standards established by competent authorities, particularly in the 
areas of safety, health, in the number and suitability of their staff, as well as competent supervision. 

Article 4 

States Parties shall undertake all appropriate legislative, administrative, and other measures for the 
implementation of the rights recognized in the present Convention. With regard to economic, social and cultural 
rights, States Parties shall undertake such measures to the maximum extent of their available resources and, 
where needed, within the framework of international co-operation. 

Article 5 

States Parties shall respect the responsibilities, rights and duties of parents or, where applicable, the 
members of the extended family or community as provided for by local custom, legal guardians or other 
persons legally responsible for the child, to provide, in a manner consistent with the evolving capacities of the 
child, appropriate direction and guidance in the exercise by the child of the rights recognized in the 

present Convention. 

Article 6 

1. States Parties recognize that every child has the inherent right to life. 

2. States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the 
child. 



Article 7 

1. The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, 
the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents. 

2. States Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with their national law 
and their obligations under the relevant international instruments in this field, in particular where the child 
would otherwise be stateless. 

Article 8 

1. States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including 
nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference. 

2. Where a child is illegally deprived of some or all of the elements of his or her identity, States 
Parties shall provide appropriate assistance and protection, with a view to speedily re-establishing his or her 
identity. 

Article 9 

1. States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against their 
will, except when competent authorities subject to judicial review determine, in accordance with applicable law 
and procedures, that such separation is necessary for the best interests of the child. Such determination may be 
necessary in a particular case such as one involving abuse or neglect of the child by 

the parents, or one where the parents are living separately and a decision must be made as to the child's place of 
residence. 

2. In any proceedings pursuant to paragraph 1 of the present article, all interested parties shall be 
given an opportunity to participate in the proceedings and make their views known. 

3. States Parties shall respect the right of the child who is separated from one or both parents to 
maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis, except if it is contrary to the 
child's best interests. 

4. Where such separation results from any action initiated by a State Party, such as the detention, 
imprisonment, exile, deportation or death (including death arising from any cause while the person is in the 
custody of the State) of one or both parents or of the child, that State Party shall, upon request, provide the 
parents, the child or, if appropriate, another member of the family with the essential information concerning the 
whereabouts of the absent member(s) of the family unless the provision of the information would be detrimental 



to the well-being of the child. States Parties shall further ensure that the submission of such a request shall of 
itself entail no adverse consequences for the person(s) concerned. 

Article 10 

1. In accordance with the obligation of States Parties under article 9, paragraph 1, applications by a 
child or his or her parents to enter or leave a State Party for the purpose of family reunification shall be dealt 
with by States Parties in a positive, humane and expeditious manner. States Parties shall further ensure that the 
submission of such a request shall entail no adverse consequences for the applicants and for the members of 
their family. 

2. A child whose parents reside in different States shall have the right to maintain on a regular basis, 
save in exceptional circumstances personal relations and direct contacts with both parents. Towards that end 
and in accordance with the obligation of States Parties under article 9, paragraph 2, States Parties shall respect 
the right of the child and his or her parents to leave any country, including their own, and to enter  their own 
country. The right to leave any country shall be subject only to such restrictions as are prescribed by law and 
which are necessary to protect the 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 Convention. 

Article 11 

1. States Parties shall take measures to combat the illicit transfer and non-return of children abroad. 

2. To this end, States Parties shall promote the conclusion of bilateral or multilateral agreements or 
accession to existing agreements. 

Article 12 

1. States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to 
express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in 
accordance with the age and maturity of the child.  

2. For this purpose, the child shall in particular be provided the opportunity to be heard in any judicial 
and administrative proceedings affecting the child, either directly, or through a representative or an appropriate 
body, in a manner consistent with the procedural rules of national law. 

 

 

 



Article 13 

1. The child 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 the child's choice. 

2. The exercise of this right may 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; or 

(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or 
morals. 

Article 14 

1. States Parties shall respect the right of the child to freedom of thought, conscience and religion. 

2. States Parties shall respect the rights and duties of the parents and, when applicable, legal 
guardians, to provide direction to the child in the exercise of his or her right in a manner consistent with the 
evolving capacities of the child. 

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. 

Article 15 

1. States Parties recognize the rights of the child to freedom of association and to freedom of peaceful 
assembly. 

2. No restrictions may be placed on the exercise of these rights 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 16 

1. No child shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, family, 
home or correspondence, nor to unlawful attacks on his or her honour and reputation. 



2. The child has the right to the protection of the law against such interference or attacks. 

Article 17 

States Parties recognize the important function performed by the mass media and shall ensure that the 
child has access to information and material from a diversity of national and international sources, especially 
those aimed at the promotion of his or her social, spiritual and moral well-being and physical and mental health. 
To this end, States Parties shall: 

(a) Encourage the mass media to disseminate information and material of social and cultural benefit to 
the child and in accordance with the spirit of article 29; 

(b) Encourage international co-operation in the production, exchange and dissemination of such 
information and material from a diversity of cultural, national and international sources; 

(c) Encourage the production and dissemination of children's books; 

(d) Encourage the mass media to have particular regard to the linguistic needs of the child who 
belongs to a minority group or who is indigenous; 

(e) Encourage the development of appropriate guidelines for the protection of the child from 
information and material injurious to his or her well-being, bearing in mind the provisions of articles 13 and 18. 

Article 18 

1. States Parties shall use their best efforts to ensure recognition of the principle that both parents have 
common responsibilities for the upbringing and development of the child. Parents or, as the case may be, legal 
guardians, have the primary responsibility for the upbringing and development of the child. The best interests of 
the child will be their basic concern. 

2. For the purpose of guaranteeing and promoting the rights set forth in the present Convention, States 
Parties shall render appropriate assistance to parents and legal guardians in the performance of their 
childrearing responsibilities and shall ensure the development of institutions, facilities and services for the care 
of children. 

3. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that children of working parents have the 
right to benefit from child-care services and facilities for which they are eligible. 

 

 



Article 19 

1. States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures 
to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent 
treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) 
or any other person who has the care of the child. 

2. Such protective measures should, as appropriate, include effective procedures for the establishment 
of social programmes to provide necessary support for the child and for those who have the care of the child, as 
well as for other forms of prevention and for identification, reporting, referral, investigation, treatment and 
follow-up of instances of child maltreatment described heretofore, and, as appropriate, for judicial involvement. 

Article 20 

1. A child temporarily or permanently deprived of his or her family environment, or in whose own 
best interests cannot be allowed to remain in that environment, shall be entitled to special protection and 
assistance provided by the State. 

2. States Parties shall in accordance with their national laws ensure alternative care for such a child. 

3. Such care could include, inter alia, foster placement, kafalah of Islamic law, adoption or if 
necessary placement in suitable institutions for the care of children. When considering solutions, due regard 
shall be paid to the desirability of continuity in a child's upbringing and to the child's ethnic, religious, cultural 
and linguistic background. 

Article 21 

States Parties that recognize and/or permit the system of adoption shall ensure that the best interests of 
the child shall be the paramount consideration and they shall: 

(a) Ensure that the adoption of a child is authorized only by competent authorities who determine, in 
accordance with applicable law and procedures and on the basis of all pertinent and reliable information, that 
the adoption is permissible in view of the child's status concerning parents, relatives and legal guardians and 
that, if required, the persons concerned have given their informed consent to the adoption on the basis of such 
counselling as may be necessary; 

(b) Recognize that inter-country adoption may be considered as an alternative means of child's care, if 
the child cannot be placed in a foster or an adoptive family or cannot in any suitable manner be cared for in the 
child's country of origin; 



(c) Ensure that the child concerned by inter-country adoption enjoys safeguards and standards 
equivalent to those existing in the case of national adoption; 

(d) Take all appropriate measures to ensure that, in inter-country adoption, the placement does not 
result in improper financial gain for those involved in it; 

(e) Promote, where appropriate, the objectives of the present article by concluding bilateral or 
multilateral arrangements or agreements, and endeavour, within this framework, to ensure that the placement of 
the child in another country is carried out by competent authorities or organs. 

Article 22 

1. States Parties shall take appropriate measures to ensure that a child who is seeking refugee status or 
who is considered a refugee in accordance with applicable international or domestic law and procedures shall, 
whether unaccompanied or accompanied by his or her parents or by any other person, receive appropriate 
protection and humanitarian assistance in the enjoyment of applicable rights set forth in the present Convention 
and in other international human rights or humanitarian instruments to which the said States are Parties. 

2. For this purpose, States Parties shall provide, as they consider appropriate, co-operation in any 
efforts by the United Nations and other competent intergovernmental organizations or non-governmental 
organizations co-operating with the United Nations to protect and assist such a child and to trace the parents or 
other members of the family of any refugee child in order to obtain information necessary for reunification with 
his or her family In cases where no parents or other members of the family can be found, the child shall be 
accorded the same protection as any other child permanently or temporarily deprived of his or her family 
environment for any reason, as set forth in the present Convention. 

Article 23 

1. States Parties recognize that a mentally or physically disabled child should enjoy a full and decent 
life, in conditions which ensure dignity, promote self-reliance and facilitate the child's active participation in the 
community. 

2. States Parties recognize the right of the disabled child to special care and shall encourage and 
ensure the extension, subject to available resources, to the eligible child and those responsible for his or her 
care, of assistance for which application is made and which is appropriate to the child's condition and to the 
circumstances of the parents or others caring for the child. 

3. Recognizing the special needs of a disabled child, assistance extended in accordance with 
paragraph 2 of the present article shall be provided free of charge, whenever possible, taking into account the 
financial resources of the parents or others caring for the child, and shall be designed to ensure that the disabled 



child has effective access to and receives education, training, health care services, rehabilitation services, 
preparation for employment and recreation opportunities in a manner conducive to the child's achieving the 
fullest possible social integration and individual development, including his or her cultural and spiritual 
development. 

4. States Parties shall promote, in the spirit of international co-operation, the exchange of appropriate 
information in the field of preventive health care and of medical, psychological and functional treatment of 
disabled children, including dissemination of and access to information concerning methods of rehabilitation, 
education and vocational services, with the aim of enabling States Parties to improve their capabilities and skills 
and to widen their experience in these areas. In this regard, particular account shall be taken of the needs of 
developing countries. 

Article 24 

1. States Parties recognize the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of 
health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health. States Parties shall strive to 
ensure that no child is deprived of his or her right of access to such health care services. 

2. States Parties shall pursue full implementation of this right and, in particular, shall take appropriate 
measures: 

(a) To diminish infant and child mortality; 

(b) To ensure the provision of necessary medical assistance and health care to all children with 
emphasis on the development of primary health care; 

(c) To combat disease and malnutrition, including within the framework of primary health care, 
through, iner alia, the application of readily available technology and through the provision of adequate 
nutritious foods and clean drinking-water, taking into consideration the dangers and risks of environmental 
pollution; 

(d) To ensure appropriate pre-natal and post-natal health care for mothers; 

(e) To ensure that all segments of society, in particular parents and children, are informed, have access 
to education and are supported in the use of basic knowledge of child health and nutrition, the advantages of  
breast-feeding, hygiene and environmental sanitation and the prevention of accidents; 

(f) To develop preventive health care, guidance for parents and family planning education and 
services. 



3. States Parties shall take all effective and appropriate measures with a view to abolishing traditional 
practices prejudicial to the health of children. 

4. States Parties undertake to promote and encourage international co-operation with a view to 
achieving progressively the full realization of the right recognized in the present article. In this regard, 
particular account shall be taken of the needs of developing countries. 

Article 25 

States Parties recognize the right of a child who has been placed by the competent authorities for the 
purposes of care, protection or treatment of his or her physical or mental health, to a periodic review of the 
treatment provided to the child and all other circumstances relevant to his or her placement. 

Article 26 

1. States Parties shall recognize for every child the right to benefit from social security, including 
social insurance, and shall take the necessary measures to achieve the full realization of this right in accordance 
with their national law. 

2. The benefits should, where appropriate, be granted, taking into account the resources and the 
circumstances of the child and persons having responsibility for the maintenance of the child, as well as any 
other consideration relevant to an application for benefits made by or on behalf of the child. 

Article 27 

1. States Parties recognize the right of every child to a standard of living adequate for the child's 
physical, mental, spiritual, moral and social development. 

2. The parent(s) or others responsible for the child have the primary responsibility to secure, within 
their abilities and financial capacities, the conditions of living necessary for the child's development. 

3. States Parties, in accordance with national conditions and within their means, shall take appropriate 
measures to assist parents and others responsible for the child to implement this right and shall in case of need 
provide material assistance and support programmes, particularly with regard to nutrition, clothing and housing. 

4. States Parties shall take all appropriate measures to secure the recovery of maintenance for the child 
from the parents or other persons having financial responsibility for the child, both within the State Party and 
from abroad. In particular, where the person having financial responsibility for the child lives in a State 
different from that of the child, States Parties shall promote the accession to international agreements or the 
conclusion of such agreements, as well as the making of other appropriate arrangements. 



Article 28 

1. States Parties recognize the right of the child to education, and with a view to achieving this right 
progressively and on the basis of equal opportunity, they shall, in particular: 

(a) Make primary education compulsory and available free to all; 

(b) Encourage the development of different forms of secondary education, including general and 
vocational education, make them available and accessible to every child, and take appropriate measures such as 
the introduction of free education and offering financial assistance in case of need; 

(c) Make higher education accessible to all on the basis of capacity by every appropriate means; 

(d) Make educational and vocational information and guidance available and accessible to all 
children; 

(e) Take measures to encourage regular attendance at schools and the reduction of drop-out rates. 

2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that school discipline is administered in 
a manner consistent with the child's human dignity and in conformity with the present Convention. 

3. States Parties shall promote and encourage international co-operation in matters relating to 
education, in particular with a view to contributing to the elimination of ignorance and illiteracy throughout the 
world and facilitating access to scientific and technical knowledge and modern teaching methods. In this regard, 
particular account shall be taken of the needs of developing countries. 

Article 29 

1. States Parties agree that the education of the child shall be directed to: 

(a) The development of the child's personality, talents and mental and physical abilities to their fullest 
potential; 

(b) The development of respect for human rights and fundamental freedoms, and for the principles 
enshrined in the Charter of the United Nations; 

(c) The development of respect for the child's parents, his or her own cultural identity, language and 
values, for the national values of the country in which the child is living; the country from which he or she may 
originate, and for civilizations different from his or her own; 



(d) The preparation of the child for responsible life in a free society, in the spirit of understanding, 
peace, tolerance, equality of sexes, and friendship among all peoples, ethnic, national and religious groups and 
persons of indigenous origin; 

(e) The development of respect for the natural environment. 

2. No part of the present article or article 28 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 1 of the present article and to the requirements that the education given in such 
institutions shall conform to such minimum standards as may be laid down by the State. 

Article 30 

In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities or persons of indigenous origin exist, 
a child belonging to such a minority or who is indigenous shall not be denied the right, in community with other 
members of his or her group, to enjoy his or her own culture, to profess and practise his or her own religion, or 
to use his or her own language. 

Article 31 

1. States Parties recognize the right of the child to rest and leisure, to engage in play and recreational 
activities appropriate to the age of the child and to participate freely in cultural life and the arts. 

2. States Parties shall respect and promote the right of the child to participate fully in cultural and 
artistic life and shall encourage the provision of appropriate and equal opportunities for cultural, artistic, 
recreational and leisure activity. 

Article 32 

1. States Parties recognize the right of the child to be protected from economic exploitation and from 
performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to 
the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development. 

2. States Parties shall take legislative, administrative, social and educational measures to ensure the 
implementation of the present article. To this end, and having regard to the relevant provisions of other 
international instruments, States Parties shall in particular: 

(a) Provide for a minimum age or minimum ages for admission to employment; 

(b) Provide for appropriate regulation of the hours and conditions of employment; 



(c) Provide for appropriate penalties or other sanctions to ensure the, effective enforcement of the 
present article. 

Article 33 

States Parties shall take all appropriate measures, including legislative, administrative, social and 
educational measures, to protect children from the illicit use of narcotic drugs and psychotropic substances as 
defined in the relevant international treaties, and to prevent the use of children in the illicit production and 
trafficking of such substances. 

Article 34 

States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse. 
For these purposes, States Parties shall in particular take all appropriate national, bilateral and multilateral 
measures to prevent: 

(a) The inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity; 

(b) The exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices; 

(c)The exploitative use of children in pornographic performances and materials. 

Article 35 

States Parties shall take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent the 
abduction of, the sale of or traffic in children for any purpose or in any form. 

Article 36 

States Parties shall protect the child against all other forms of exploitation prejudicial to any aspects of 
thechild's welfare. 

Article 37 

States Parties shall ensure that: 

(a) No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed 
for offences committed by persons below eighteen years of age; 



(b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or 
imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort 
and for the shortest appropriate period of time; 

(c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity 
of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In  
particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child's best 
interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through 

correspondence and visits, save in exceptional circumstances; 

(d) Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to legal and other 
appropriate assistance, as well as the right to challenge the legality of the deprivation of his or her liberty before 
a court or other competent, independent and impartial authority, and to a prompt decision on any such action. 

Article 38 

1. States Parties undertake to respect and to ensure respect for rules of international humanitarian law 
applicable to them in armed conflicts which are relevant to the child. 

2. States Parties shall take all feasible measures to ensure that persons who have not attained the age 
of fifteen years do not take a direct part in hostilities. 

3. States Parties shall refrain from recruiting any person who has not attained the age of fifteen years 
into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but who 
have not attained the age of eighteen years, States Parties shall endeavour to give priority to those who are 
oldest. 

4. In accordance with their obligations under international humanitarian law to protect the civilian 
population in armed conflicts, States Parties shall take all feasible measures to ensure protection and care of 
children who are affected by an armed conflict. 

Article 39 

States Parties shall take all appropriate measures to promote physical and psychological recovery and 
social reintegration of a child victim of: any form of neglect, exploitation, or abuse; torture or any other form of 
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; or armed conflicts. Such recovery and reintegration shall 
take place in an environment which fosters the health, self-respect and dignity of the child. 

 



Article 40 

1. States Parties recognize the right of every child alleged as, accused of, or recognized as having 
infringed the penal law to be treated in a manner consistent with the promotion of the child's sense of dignity 
and worth, which reinforces the child's respect for the human rights and fundamental freedoms of others and 
which takes into account the child's age and the desirability of promoting the child's reintegration and the child's 
assuming a constructive role in society. 

2. To this end, and having regard to the relevant provisions of international instruments, States Parties 
shall, in particular, ensure that: 

(a) No child shall be alleged as, be accused of, or recognized as having infringed the penal law by 
reason of acts or omissions that were not prohibited by national or international law at the time they were 
committed; 

(b) Every child alleged as or accused of having infringed the penal law has at least the following 
guarantees: 

(i) To be presumed innocent until proven guilty according to law; 

(ii) To be informed promptly and directly of the charges against him or her, and, if appropriate, 
through his or her parents or legal guardians, and to have legal or other appropriate assistance in the preparation 
and presentation of his or her defence; 

(iii) To have the matter determined without delay by a competent, independent and impartial authority 
or judicial body in a fair hearing according to law, in the presence of legal or other appropriate assistance and, 
unless it is considered not to be in the best interest of the child, in particular, taking into account his  or her age 
or situation, his or her parents or legal guardians; 

(iv) Not to be compelled to give testimony or to confess quilt; to examine or have examined adverse 
witnesses and to obtain the participation and examination of witnesses on his or her behalf under conditions of 
equality; 

(v) If considered to have infringed the penal law, to have this decision and any measures imposed in 
consequence thereof reviewed by a higher competent, independent and impartial authority or judicial body 
according to law; 

(vi) To have the free assistance of an interpreter if the child cannot understand or speak the language 
used; 



(vii) To have his or her privacy fully respected at all stages of the proceedings. 

3. States Parties shall seek to promote the establishment of laws, procedures, authorities and 
institutions specifically applicable to children alleged as, accused of, or recognized as having infringed the 
penal law, 

and, in particular: 

(a) The establishment of a minimum age below which children shall be presumed not to have the 
capacity to infringe the penal law; 

(b) Whenever appropriate and desirable, measures for dealing with such children without resorting to judicial 
proceedings, providing that human rights and legal safeguards are fully respected. 

4. A variety of dispositions, such as care, guidance and supervision orders; counselling; probation; 
foster care; education and vocational training programmes and other alternatives to institutional care shall be 
available to ensure that children are dealt with in a manner appropriate to their well-being and proportionate 
both to their circumstances and the offence. 

Article 41 

Nothing in the present Convention shall affect any provisions which are more conducive to the 
realization of the rights of the child and which may be contained in: 

(a) The law of a State Party; or 

(b) International law in force for that State. 

 

PART II 

Article 42 

States Parties undertake to make the principles and provisions of the Convention widely known, by 
appropriate and active means, to adults and children alike. 

Article 43 

1. For the purpose of examining the progress made by States Parties in achieving the realization of the 
obligations undertaken in the present Convention, there shall be established a Committee on the Rights of  the 
Child, which shall carry out the functions hereinafter provided. 



2. The Committee shall consist of ten experts of high moral standing and recognized competent in the 
field covered by this Convention. The members of the Committee shall be elected by States Parties from among 
their nationals and shall serve in their personal capacity, consideration being given to equitable geographical 
distribution, as well as to the principal legal systems. 

3. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by 
States Parties. Each State Party may nominate one person from among its own nationals. 

4. The initial election to the Committee shall be held no later than six months after the date of the 
entry into force of the present Convention and thereafter every second year. At least four months before the date 
of each election, the Secretary-General of the United Nations shall address a letter to States Parties inviting 
them to submit their nominations within two months. The Secretary-General shall subsequently prepare a list in 
alphabetical order of all persons thus nominated, indicating States Parties which have nominated them, and 
shall submit it to the States Parties to the present Convention. 

5. The elections shall be held at meetings of States Parties convened by the Secretary-General at 
United Nations Headquarters. At those meetings, for which two thirds of States Parties shall constitute a 
quorum, the persons elected to the Committee shall be those who obtain the largest number of votes and an 
absolute majority of the votes of the representatives of States Parties present and voting. 

6. The members of the Committee shall be elected for a term of four years They shall be eligible for 
reelection if renominated. The term of five 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 five members shall be chosen by lot by the 
Chairman of the meeting. 

7. If a member of the Committee dies or resigns or declares that for any other cause he or she can no 
longer perform the duties of the Committee, the State Party which nominated the member shall appoint another 
expert from among its nationals to serve for the remainder of the term, subject to the approval of the 
Committee. 

8. The Committee shall establish its own rules of procedure. 

9. The Committee shall elect its officers for a period of two years.  

10. The meetings of the Committee shall normally be held at United Nations Headquarters or at any 
other convenient place as determined by the Committee The Committee shall normally meet annually. The 
duration of the meetings of the Committee shall be determined, and reviewed, it necessary, by a meeting of the 
States Parties to the present Convention, subject to the approval of the General Assembly. 



11. 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 Convention. 

12. With the approval of the General Assembly, the members of the Committee established under the 
present Convention shall receive emoluments from United Nations resources on such terms and conditions as 
the Assembly may decide. 

Article 44 

1. States Parties undertake to submit to the Committee, through the Secretary-General of the United 
Nations, reports on the measures they have adopted which give effect to the rights recognized herein and on the 
progress made on the enjoyment of those rights: 

(a) Within two years of the entry into force of the Convention for the State Party concerned; 

(b) Thereafter every five years. 2. Reports made under the present article shall indicate factors and 
difficulties, if any, affecting the degree of fulfillment of the obligations under the present Convention.  Reports 
shall also contain sufficient information to provide the Committee with a comprehensive understanding of the 
implementation of the Convention in the country concerned. 

3. A State Party which has submitted a comprehensive initial report to the Committee need not, in its 
subsequent reports submitted in accordance with paragraph 1(b) of the present article, repeat basic information 
previously provided. 

4. The Committee may request from States Parties further information relevant to the implementation 
of the Convention. 

5. The Committee shall submit to the General Assembly, through the Economic and Social Council, 
every two years, reports on its activities. 

6. States Parties shall make their reports widely available to the public in their own countries. 

Article 45 

In order to foster the effective implementation of the Convention and to encourage international 
cooperation in the field covered by the Convention: 

(a) The specialized agencies, the United Nations Children's Fund, and other United Nations organs 
shall be entitled to be represented at the consideration of the implementation of such provisions of the present 
Convention as fall within the scope of their mandate. The Committee may invite the specialized agencies, the 
United Nations Children's Fund and other competent bodies as it may consider appropriate to provide expert 



advice on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their respective mandates. 
The Committee may invite the specialized agencies, the United Nations Children's Fund, and other United 
Nations organs to submit reports on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of 
their activities; 

(b) The Committee shall transmit, as it may consider appropriate, to the specialized agencies, the 
United 

Nations Children's Fund and other competent bodies, any reports from States Parties that contain a request, or 
indicate a need, for technical advice or assistance, along with the Committee's observations and suggestions, if 
any, on these requests or indications; 

(c) The Committee may recommend to the General Assembly to request the Secretary-General to 
undertake on its behalf studies on specific issues relating to the rights of the child; 

(d) The Committee may make suggestions and general recommendations based on information 
received pursuant to articles 44 and 45 of the present Convention Such suggestions and general 
recommendations shall be transmitted to any State Party concerned and reported to the General Assembly, 
together withcomments, if any, from States Parties. 

 

PART III 

Article 46 

The present Convention shall be open for signature by all States. 

Article 47 

The present Convention is subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with 
the Secretary-General of the United Nations. 

Article 48 

The present Convention shall remain open for accession by any State. The instruments of accession 
shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. 

 

 



Article 49 

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit with 
the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession. 

2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the twentieth instrument 
of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after the deposit by such 
State of its instrument of ratification or accession. 

Article 50 

1. Any State Party may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United 
Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate the proposed amendment to States Parties, with a 
request that they indicate whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering and 
voting upon the proposals. In the event that, within four months from the date of such 

communication, at least one third of the States Parties favour such a conference, the Secretary-General shall 
convene the conference under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of 
States Parties present and voting at the conference shall be submitted to the General Assembly for approval. 

2. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of the present article shall enter into force 
when it has been approved by the General Assembly of the United Nations and accepted by a two-thirds 
majority of States Parties. 

3. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have 
accepted it, other States Parties still being bound by the provisions of the present Convention and any earlier 
amendments which they have accepted. 

Article 51 

1. The Secretary-General of the United Nations shall receive and circulate to all States the text of 
reservations made by States at the time of ratification or accession. 

2. A reservation incompatible with the object and purpose of the present Convention shall not be 
permitted. 

3. Reservations may be withdrawn at any time by notification to that effect addressed to the Secretary-
General of the United Nations, who shall then inform all States. Such notification shall take effect an the date 
on which it is received by the Secretary-General. 

 



Article 52 

A State Party may denounce the present Convention by written notification to the Secretary-General 
of the United Nations. Denunciation becomes effective one year after the date of receipt of the notification by 
the Secretary-General. 

Article 53 

The Secretary-General of the United Nations is designated as the depositary of the present 
Convention. 

Article 54 

The original of the present Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and 
Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. In 
witness thereof the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective 
Governments, have signed the present Convention. 

 

 

 



 
 
 

อนุสัญญาว่าด้วยสทิธิเด็ก 
 
 
 
 
 



อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็ 

Convention on the Rights of the Child 

 

อารัมภบท 

รัฐภาคีแห่งอนุสญัญาน้ี 

พิจารณาวา่ ตามหลกัการท่ีประกาศในกฎบตัรสหประชาชาตินั้น การยอมรับในศกัด์ิศรีแต่ก าเนิดและ
สิทธิท่ีเท่าเทียมกนั ซ่ึงไม่อาจเพิกถอนไดข้องสมาชิกทั้งปวงของมวลมนุษยชาตินั้น เป็นรากฐานของเสรีภาพ 
ความยติุธรรมและสนัติภาพในโลก 

ค านึงวา่ บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ไดย้นืยนัไวใ้นกฎบตัรถึงความศรัทธาต่อสิทธิมนุษยชน
ขั้นพ้ืนฐานและต่อศกัด์ิศรีและคุณค่าของมนุษย ์และไดต้ั้งเจตจ านงท่ีจะส่งเสริมความกา้วหนา้ทางสงัคมและ
มาตรฐานแห่งชีวติท่ีดีข้ึน ภายใตเ้สรีภาพท่ีกวา้งขวางข้ึน 

ยอมรับวา่ สหประชาชาติไดป้ระกาศ และตกลงในปฏิญญาและกติกาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนวา่ ทุก
คนมีสิทธิและเสรีภาพทั้งปวงท่ีก าหนดไว ้โดยปราศจากการแบ่งแยกไม่วา่ชนิดใดๆ อาทิเช่น เช้ือชาติ สีผิว เพศ 
ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืน ตน้ก าเนิดทางการเมืองหรือทางอ่ืน ตน้ก าเนิดทางชาติหรือ
สงัคม ทรัพยสิ์น การเกิดหรือสถานะอ่ืน 

ระลึกวา่ สหประชาชาติไดป้ระกาศในปฏิญญาสากลวา่เด็กมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการดูแล และการช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ 

เช่ือวา่ ครอบครัวในฐานะเป็นกลุ่มพ้ืนฐานของสงัคมและเป็นส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ ส าหรับการ
เจริญเติบโตและความอยูดี่กินดีของสมาชิกทุกคน โดยเฉพาะเด็กควรจะไดรั้บการคุม้ครองและการช่วยเหลือท่ี
จ าเป็นเพ่ือท่ีจะสามารถมีความรับผิดชอบในชุมชนของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ยอมรับวา่ เพ่ือใหเ้ด็กพฒันาบุคลิกภาพไดอ้ยา่งกลมกลืนและเตม็ท่ีท่ีจะด ารงชีวติท่ีเป็นตวัของตวัเองใน
สงัคม และควรเล้ียงดูเด็กตามเจตนารมณ์แห่งอุดมคติท่ีประกาศไวใ้นกฎบตัรของสหประชาชาติ โดยเฉพาะ
เจตนารมณ์แห่งสนัติภาพ ศกัด์ิศรี ความอดกลั้น เสรีภาพ ความเสมอภาค และความเป็นเอกภาพ 

ค านึงถึงวา่ ไดมี้การระบุถึงความจ าเป็นท่ีจะขยายการดูแลโดยเฉพาะแก่เด็กในปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก 
ค.ศ. 1924 และในปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กซ่ึงสมชัชาไดรั้บเอาเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน ค .ศ. 1959 และไดมี้การ
ยอมรับในปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ในกติกาสากลวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(โดยเฉพาะขอ้ 23 และขอ้ 24) ในกติกาสากลวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม (โดยเฉพาะขอ้ 10) 
และในธรรมนูญและตราสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของทบวงการช านญัพิเศษ และองคก์ารระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสวสัดิภาพของเด็ก 



ค านึงถึงวา่ ตามท่ีไดร้ะบุในปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กนั้น เด็กโดยเหตุท่ียงัไม่เติบโตเตม็ท่ีทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ จึงตอ้งการการพิทกัษแ์ละการดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงตอ้งการการคุม้ครองทางกฎหมายท่ีเหมาะสมทั้ง
ก่อนและหลงัการเกิด 

ระลึกวา่ บทบญัญติัของปฏิญญาวา่ดว้ยหลกักฎหมายและสงัคมอนัเก่ียวกบัการคุม้ครองและสวสัดิภาพ
เด็ก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการอุปการะและการรับเป็นบุตรบุญธรรมทั้งในประเทศและระหวา่ง
ประเทศ กฎระเบียบมาตรฐานขั้นต ่าสุดของสหประชาชาติส าหรับการบริหารงานยติุธรรมแก่ผูเ้ยาว ์(กฎปักก่ิง)
และปฏิญญาวา่ดวย้การคุม้ครองสตรีและเด็กในภาวะฉุกเฉิน และกรณีพิพาทกนัดว้ยอาวธุ 

ยอมรับวา่ ประเทศทั้งปวงในโลกมีเด็กท่ีด ารงชีวติอยูใ่นสภาวะท่ียากล าบากอยา่งยิง่ และเขาเหล่านั้น
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการเอาใจใส่เป็นพิเศษ 

พิจารณาตามสมควรถึงความส าคญัของประเพณี และค่านิยมทางวฒันธรรมของชนแต่ละกลุ่มท่ีมีต่อการ
คุม้ครองและพฒันาการอยา่งกลมกลืนของเด็ก 

ยอมรับ ความส าคญัของความร่วมมือระหวา่งประเทศ เพ่ือปรับปรุงสภาพความเป็นอยูข่องเด็กในทุกๆ
ประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศก าลงัพฒันา 

ไดต้กลงกนั ดงัน้ี 

 

ส่วนที ่1 

ข้อ 1 

เพ่ือความมุ่งประสงคแ์ห่งอนุสญัญาน้ี เด็ก หมายถึง มนุษยทุ์กคนท่ีอายตุ  ่ากวา่สิบแปดปี  เวน้แต่จะบรรลุ
นิติภาวะก่อนหนา้นั้นตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัแก่เด็กนั้น 

ข้อ 2 

1. รัฐภาคีจะเคารพและประกนัสิทธิตามท่ีก าหนดไวใ้นอนุสญัญาน้ี  แก่เด็กแต่ละคนท่ีอยูใ่นเขตอ านาจ
ของตน โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัไม่วา่ชนิดใดๆ  โดยไม่ค านึงถึง  เช้ือชาติ  สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความ
คิดเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืน ตน้ก าเนิดทางชาติ ชาติพนัธ์ุ หรือสงัคม  ทรัพยสิ์น  ความทุพพลภาพ  การเกิดหรือ
สถานะอ่ืนๆ ของเด็ก หรือบิดา มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมาย 

2. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวง  เพ่ือท่ีจะประกนัวา่เด็กไดรั้บการคุม้ครองจากการเลือก
ปฏิบติั หรือการลงโทษในทุกรูปแบบ บนพ้ืนฐานของสถานภาพ กิจกรรมความคิดเห็นท่ีแสดงออกหรือความเช่ือ
ของบิดา มารดา ผูป้กครองตามกฎหมาย หรือสมาชิกในครอบครัวของเด็ก 

 



ข้อ 3 

1. ในการกระท าทั้งปวงท่ีเก่ียวกบัเด็ก  ไม่วา่จะกระท าโดยสถาบนัสงัคมสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน  
ศาลยติุธรรม หน่วยงานฝ่ายบริหาร  หรือองคก์รนิติบญัญติั  ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงเป็น
ล าดบัแรก 

2. รัฐภาคีรับท่ีจะประกนัใหมี้การคุม้ครองและการดูแลแก่เด็กเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับความอยูดี่ของเด็กโดย
ค านึงถึงสิทธิและหนา้ท่ีของบิดามารดา  ผูป้กครองตามกฎหมาย  หรือบุคคลอ่ืนท่ีรับผิดชอบเด็กนั้นตามกฎหมาย
ดว้ย และเพ่ือการน้ีจะด าเนินมาตรการทางนิติบญัญติัและบริหารท่ีเหมาะสมทั้งปวง 

3. รัฐภาคีจะประกนัวา่  สถาบนั การบริการ  และการอ านวยความสะดวกท่ีมีส่วนรับผิดชอบต่อการดูแล
หรือการคุม้ครองเด็กนั้น จะเป็นไปตามมาตรฐานท่ีไดก้ าหนดไวโ้ดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจ โดยเฉพาะในดา้นความ
ปลอดภยัสุขภาพ และในเร่ืองจ านวนและความเหมาะสมของเจา้หนา้ท่ี ตลอดจนการก ากบัดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 4 

รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวง ทั้งดา้นนิติบญัญติั บริหาร และดา้นอ่ืนๆ เพื่อการปฏิบติัให้
เป็นไปตามสิทธิท่ีอนุสญัญาน้ีไดใ้หก้ารยอมรับ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมนั้น  รัฐ
ภาคีจะด าเนินมาตรการเช่นวา่นั้น  โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ท่ีและภายในกรอบของความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศเม่ือจ าเป็น 

ข้อ 5 

รัฐภาคีจะเคารพต่อความรับผิดชอบ  สิทธิ และหนา้ท่ีของบิดามารดา  หรือของสมาชิกของครอบครัว
ขยายหรือชุมชน  ซ่ึงก าหนดไวโ้ดยขนบธรรมเนียมในทอ้งถ่ิน  หรือของผูป้กครองตามกฎหมายหรือบุคคลอ่ืนท่ี
รับผิดชอบต่อเด็กตามกฎหมาย  ในอนัท่ีจะใหแ้นวทางและการแนะแนวตามท่ีเหมาะสมในการใชสิ้ทธิของเด็ก
ตามท่ีอนุสญัญาน้ีใหก้ารรับรอง ในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถท่ีพฒันาตามวยัของเด็ก 

ข้อ 6 

1. รัฐภาคียอมรับวา่ เด็กทุกคนมีสิทธิติดตวัท่ีจะมีชีวติ 

2. รัฐภาคีจะประกนัอยา่งเตม็ท่ีเท่าท่ีจะท าได ้ใหมี้การอยูร่อด และการพฒันาของเด็ก 

ข้อ 7 

1. เด็กจะไดรั้บการจดทะเบียนทนัทีหลงัการเกิด  และจะมีสิทธิท่ีจะมีช่ือนบัแต่เกิด  และสิทธิท่ีจะได้
สญัชาติ และเท่าท่ีจะเป็นไปได ้สิทธิท่ีจะรู้จกัและไดรั้บการดูแลเล้ียงดูจากบิดามารดาของตน 

2. รัฐภาคีจะประกนัใหมี้การปฏิบติัตามสิทธิเหล่าน้ีตามกฎหมายภายในและพนัธกรณีของรัฐภาคีท่ีมีอยู ่



ภายใตต้ราสารระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีท่ีเด็กจะตกอยูใ่นสถานะไร้สญัชาติ 

ข้อ 8 

1. รัฐภาคีรับท่ีจะเคารพต่อสิทธิของเด็ก  ในการรักษาเอกลกัษณ์ของตนไวร้วมถึงสญัชาติ  ช่ือ และ
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวของตนตามท่ีกฎหมายรับรอง โดยปราศจากการแทรกแซงท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย 

2. ในกรณีท่ีมีการตดัเอกลกัษณ์บางอยา่ง  หรือทั้งหมดของเด็กออกไปโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  รัฐภาคี
จะใหค้วามช่วยเหลือและความคุม้ครองตามสมควร เพื่อใหเ้อกลกัษณ์ของเด็กกลบัคืนมาโดยเร็ว 

ข้อ 9 

1. รัฐภาคีจะประกนัวา่ เด็กจะไม่ถูกแยกจากบิดามารดาโดยขดักบัความประสงคข์องบิดามารดา  เวน้แต่
ในกรณีท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจ  ซ่ึงอาจถูกทบทวนโดยทางศาลจะก าหนดตามกฎหมายและวธีิพิจารณาท่ีใชบ้งัคบั
อยูว่า่ การแยกเช่นวา่น้ีจ าเป็นเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก การก าหนดเช่นวา่น้ีอาจจ าเป็นในกรณีเฉพาะ เช่น ใน
กรณีท่ีเด็กถูกกระท าโดยมิชอบ หรือถูกทอดท้ิงละเลยโดยบิดามารดา หรือในกรณีท่ีบิดามารดาอยูแ่ยกกนัและตอ้ง
มีการตดัสินวา่เด็กจะพ านกัท่ีใด 

2. ในการด าเนินการใดๆ ตามวรรค 1 ของขอ้น้ี จะใหโ้อกาสทุกฝ่ายท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการดงักล่าว และแสดงความคิดเห็นของตนใหป้ระจกัษ ์

3. รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิของเด็กท่ีถูกแยกจากบิดาหรือมารดา  หรือจากทั้งคู่ในอนัท่ีจะรักษา
ความสมัพนัธ์ส่วนตวั  และการติดต่อโดยตรงทั้งกบับิดาและมารดาอยา่งสม ่าเสมอ  เวน้แต่เป็นการขดัต่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก 

4. ในกรณีท่ีการแยกเช่นวา่น้ี  เป็นผลมาจากการกระท าใดๆ  โดยรัฐภาคีต่อบิดาหรือมารดา  หรือทั้งบิดา
และมารดา  หรือต่อเด็ก  เช่น การกกัขงั  การจ าคุก  การเนรเทศ  การส่งตวัออกนอกประเทศ  หรือการเสียชีวติ  
(รวมทั้งการเสียชีวติอนัเกิดจากสาเหตุใด  ๆ ท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีผูน้ั้นอยูใ่นการควบคุมของรัฐ ) หากมีการร้องขอ รัฐ
ภาคีนั้นจะตอ้งใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัท่ีอยูข่องสมาชิกครอบครัวท่ีหายไปแก่บิดามารดา  เด็ก หรือใน
กรณีท่ีเหมาะสมแก่สมาชิกคนอ่ืนของครอบครัว เวน้แต่เน้ือหาของขอ้มูลข่าวสารนั้นจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ
ความอยูดี่ของเด็ก  อน่ึง รัฐภาคีจะใหก้ารประกนัต่อไปวา่  การยืน่ค  าร้องขอเช่นวา่นั้นจะไม่ก่อใหเ้กิดผลร้ายต่อ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อ 10 

1. ตามพนัธกรณีของรัฐภาคี  ภายใตข้อ้  9 วรรค 1 ค าร้องของเด็ก  หรือบิดามารดาของเด็ก  ท่ีจะเดิน
ทางเขา้หรือออกนอกรัฐภาคี  เพ่ือวตัถุประสงคข์องการกลบัไปอยูร่่วมกนัใหม่เป็นครอบครัว  จะไดรั้บการ
ด าเนินการโดยรัฐภาคีในลกัษณะท่ีเป็นคุณ  มีมนุษยธรรมและรวดเร็ว  รัฐภาคีจะประกนัอีกดว้ยวา่  การยืน่ค  าร้อง
ดงักล่าวจะไม่ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อผูร้้องและสมาชิกในครอบครัวของผูร้้อง 



2. เด็กท่ีบิดามารดาอาศยัอยูต่่างรัฐกนักบัเด็ก  จะมีสิทธิท่ีจะรักษาความสมัพนัธ์ส่วนตวั  และการติดต่อ
โดยตรงกบัทั้งบิดาและมารดาไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ  เวน้แต่ในสภาพการณ์พิเศษ  เพ่ือการน้ีและตามพนัธกรณีของรัฐ
ภาคีภายใตข้อ้  9 วรรค 1 รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิของเด็ก  และบิดามารดาของเด็กในอนัท่ีจะเดินทางออกนอก
ประเทศใดๆ รวมทั้งประเทศของตน และสิทธิท่ีจะเดินทางเขา้ประเทศของตน สิทธิท่ีจะเดินทางออกนอกประเทศ
ใดๆ จะอยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัดงัท่ีก าหนดไวโ้ดยกฎหมายเท่านั้น และซ่ึงจ าเป็นส าหรับการรักษาความมัน่คงแห่งชาติ  
ความสงบเรียบร้อย สาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน  หรือสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  และสอดคลอ้ง
กบัสิทธิอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการยอมรับในอนุสญัญาน้ี 

ข้อ 11 

1. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการต่าง  ๆ ท่ีจะหยดุย ั้งการโยกยา้ยเด็ก  และการไม่ส่งเด็กกลบัคืนจาก
ต่างประเทศท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย 

2. เพ่ือการน้ี รัฐภาคีจะส่งเสริมใหมี้การจดัท าความตกลงทวภิาคี  หรือพหุภาคี  หรือการภาคยานุวติัความ
ตกลงท่ีมีอยู ่

ข้อ 12 

1. รัฐภาคีจะประกนัแก่เด็กท่ีสามารถมีความคิดเห็นเป็นของตนไดแ้ลว้  ซ่ึงสิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็น
เหล่านั้นโดยเสรีในทุกๆ  เร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อเด็ก  ทั้งน้ี ความคิดเห็นดงักล่าวของเด็กจะไดรั้บการพิจารณาตาม
สมควรแก่อายแุละวฒิุภาวะของเด็กนั้น 

2. เพ่ือความมุ่งประสงคน้ี์  เด็กจะไดรั้บโดยเฉพาะอยา่งยิง่โอกาสท่ีจะมีสิทธิ  มีเสียงในกระบวนการ
พิจารณาทางตุลาการ และทางปกครองใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อเด็ก ไม่วา่โดยตรง หรือโดยผา่นผูแ้ทน  หรือองคก์รท่ี
เหมาะสม ในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัระเบียบวธีิปฏิบติัตามกฎหมายภายใน 

ข้อ 13 

1. เด็กจะมีสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก  สิทธิน้ีจะรวมถึงเสรีภาพท่ีจะแสวงหา  ไดรั้บ  หรือ
ถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร และความคิดทุกลกัษณะ  โดยไม่ถูกจ ากดัโดยเขตแดน  ไม่วา่จะโดยวาจา  ลายลกัษณ์อกัษร  
หรือการตีพิมพใ์นรูปของศิลปะ หรือผา่นส่ือใดตามท่ีเด็กเลือก 

2. การใชสิ้ทธิดงักล่าวน้ีอาจอยูภ่ายใตข้อ้จ ากดับางประการ  แต่ขอ้จ ากดัเหล่าน้ีตอ้งเป็นขอ้จ ากดัเช่นท่ี
บญัญติัตามกฎหมาย และเช่นท่ีจ าเป็นเท่านั้น 

ก) เพ่ือการเคารพต่อสิทธิ และช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน หรือ 

ข) เพ่ือการรักษาความมัน่คงแห่งชาติ  หรือความสงบเรียบร้อย  หรือสาธารณสุข  หรือศีลธรรม
ของประชาชน 

 



ข้อ 14 

1. รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิของเด็กท่ีจะมีเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และศาสนา 

2. รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิและหนา้ท่ีของบิดามารดา  และผูป้กครองตามกฎหมาย  ในกรณีท่ีเหมาะสม  
ในอนัท่ีจะใหแ้นวทางแก่เด็กในการใชสิ้ทธิของตน  ในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถท่ีพฒันาตามวยัของ
เด็ก 

3. เสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา หรือความเช่ือของตน  อาจอยูเ่พียงภายใตข้อ้จ ากดัเช่นท่ีก าหนด
โดยกฎหมายเท่านั้น และเช่นท่ีจ าเป็นท่ีจะรักษาความปลอดภยั ความสงบเรียบร้อย  สาธารณสุขหรือศีลธรรมของ
ประชาชนหรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลอ่ืน 

ข้อ 15 

1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กท่ีจะมีเสรีภาพในการสมาคม และเสรีภาพในการชุมนุมอยา่งสงบ 

2. ไม่อาจมีการจ ากดัการใชสิ้ทธิเหล่าน้ี  นอกเหนือจากขอ้จ ากดัท่ีก าหนดข้ึนโดยสอดคลอ้งกบักฎหมาย
และท่ีจ าเป็นส าหรับสงัคมประชาธิปไตย  เพ่ือประโยชน์ของความมัน่คงแห่งชาติ  หรือความปลอดภยัของ
ประชาชน ความสงบเรียบร้อย การคุม้ครองดา้นสาธารณสุข หรือศีลธรรม หรือการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอ่ืน 

ข้อ 16 

1. เด็กจะไม่ถูกแทรกแซงโดยพลการ หรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายในความเป็นส่วนตวั ครอบครัว  บา้น
หรือหนงัสือโตต้อบ รวมทั้งจะไม่ถูกกระท าโดยมิชอบต่อเกียรติและช่ือเสียง 

2. เด็กมีสิทธิไดรั้บการคุม้ครองทางกฎหมายจากการแทรกแซง หรือการกระท าดงักล่าว 

ข้อ 17 

รัฐภาคียอมรับในหนา้ท่ีอนัส าคญัของส่ือมวลชน และจะประกนัวา่ เด็กสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและ
วสัดุจากแหล่งต่าง  ๆ กนั ทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มูลข่าวสารและวสัดุท่ีมุ่ง
ส่งเสริมความผาสุกทั้งทางสงัคม จิตใจ และศีลธรรม ตลอดจนสุขภาพกายและจิตของเด็ก เพ่ือการน้ีรัฐภาคีจะ 

ก) ส่งเสริมใหส่ื้อมวลชนเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและวสัดุท่ีจะมีประโยชน์ทางสงัคมและวฒันธรรมแก่
เด็กและโดยสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของขอ้ 29 

ข) ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศในการผลิต  แลกเปล่ียนและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและวสัดุ
ดงักล่าว จากแหล่งขอ้มูลทางวฒันธรรมทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ 

ค) ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่หนงัสือส าหรับเด็ก 



ง) ส่งเสริมใหส่ื้อมวลชนใหค้วามสนใจเป็นพิเศษกบัความจ าเป็นทางดา้นภาษาของเด็กท่ีเป็นสมาชิกของ
ชนกลุ่มนอ้ยหรือชนพ้ืนเมือง 

จ) ส่งเสริมการพฒันาแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการป้องกนัเด็ก  จากขอ้มูล  ข่าวสารและวสัดุท่ีเป็น
อนัตรายต่อความอยูดี่กินดีของเด็ก ทั้งน้ี โดยค านึงถึงบทบญัญติัในขอ้ 13 และ 18 

ข้อ 18 

1. รัฐภาคีจะใหค้วามพยายามอยา่งท่ีสุด  เพ่ือประกนัใหมี้การยอมรับหลกัการท่ีวา่ทั้ง  บิดาและมารดามี
ความรับผิดชอบร่วมกนัในการเล้ียงดูและพฒันาเด็ก  บิดามารดา  หรือผูป้กครองตามกฎหมายแลว้แต่กรณี  เป็น
ผูรั้บผิดชอบเบ้ืองตน้ในการเล้ียงดูแลการพฒันาเด็ก โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นพ้ืนฐาน 

2. เพ่ือความประสงคใ์นการใหห้ลกัประกนั  และส่งเสริมสิทธิท่ีก าหนดไวใ้นอนุสญัญาน้ี  รัฐภาคีจะให้
ความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมแก่บิดามารดา และผูป้กครองตามกฎหมายในอนัท่ีจะปฏิบติัความรับผิดชอบของตนใน
การอบรมเล้ียงดูเด็ก และจะประกนัใหมี้การพฒันาสถาบนัการอ านวยความสะดวก  และการบริการต่างๆ  ส าหรับ
การดูแลเด็ก 

3. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวงท่ีจะประกนัวา่  บุตรของบิดามารดาท่ีตอ้งท างานมีสิทธิ
ไดรั้บประโยชน์จากการบริการ และส่ิงอ านวยความสะดวกเก่ียวกบัการดูแลเด็กท่ีพวกเขามีสิทธิจะได ้

ข้อ 19 

1. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวง ดา้นนิติบญัญติั บริหาร สงัคมและการศึกษา  ในอนัท่ีจะ
คุม้ครองเด็กจากรูปแบบทั้งปวงของความรุนแรง  ทั้งทางร่างกายและจิต  การท าร้ายหรือการกระท าอนัมิชอบ  การ
ทอดท้ิงหรือการปฏิบติัโดยประมาท การปฏิบติัท่ีผิดหรือการแสวงประโยชน์ รวมถึงการกระท าอนัมิชอบทางเพศ  
ขณะอยูใ่นความดูแลของบิดามารดา ผูป้กครองตามกฎหมาย หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงเด็กนั้นอยูใ่นความดูแล 

2. ตามแต่จะเหมาะสม มาตรการคุม้ครองเช่นวา่น้ี ควรรวมถึง  กระบวนการท่ีมีประสิทธิผล  ส าหรับการ
จดัตั้งแผนงานทางสงัคม  ในอนัท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนท่ีจ าเป็นแก่เด็กและบุคคลซ่ึงเด็กนั้นอยูใ่นความดูแล  
ตลอดจนกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลส าหรับการป้องกนัในรูปแบบอ่ืน และใหมี้การระบุ การรายงานการส่งเร่ือง
เพื่อพิจารณา การสืบสวน การปฏิบติัและการติดตามเร่ืองของกรณีการปฏิบติัท่ีผิดต่อเด็กตามท่ีระบุมาแลว้ขา้งตน้  
และในกรณีท่ีเหมาะสมใหท้างตุลาการเขา้มามีส่วนร่วมดว้ย 

ข้อ 20 

1. เด็กท่ีถูกพรากจากสภาพครอบครัว ไม่วา่จะโดยถาวรหรือชัว่คราว หรือท่ีไม่อาจปล่อยใหอ้ยูใ่นสภาพ
ท่ีวา่นั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเอง จะไดรั้บการคุม้ครองและความช่วยเหลือพิเศษท่ีจดัใหโ้ดยรัฐ 

2. รัฐภาคีจะประกนัใหมี้การดูแลแก่เด็กเช่นวา่นั้นตามกฎหมายภายใน 



3. นอกเหนือจากประการอ่ืนแลว้  การดูแลดงักล่าวอาจรวมถึงการจดัหาผูอุ้ปถมัภ์  กาฟาลาห์ของ
กฎหมายอิสลาม การรับบุตรบุญธรรม หรือถา้จ าเป็นการจดัใหอ้ยูใ่นความดูแลของสถาบนัท่ีเหมาะสมส าหรับการ
ดูแลเด็ก ในการพิจารณาถึงหนทางแกไ้ขใหค้  านึงถึงการควรใหมี้ความต่อเน่ืองในการเล้ียงดูเด็ก  และภูมิหลงัทาง
ชาติพนัธ์ุ ศาสนาและวฒันธรรมและภาษาของเด็ก 

ข้อ 21 

รัฐภาคีซ่ึงยอมรับและ /หรือยอมใหมี้ระบบการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจะประกนัวา่ประโยชน์สูงสุด
ของเด็กเป็นขอ้พิจารณาท่ีส าคญัท่ีสุด และจะ 

ก) ประกนัวา่การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจเท่านั้น  ซ่ึงเป็นผู ้
ก าหนดตามกฎหมายและวธีิพิจารณาท่ีใชบ้งัคบัอยู่  และอยูบ่นพ้ืนฐานของขอ้มูลข่าวสารทั้งปวงท่ีเก่ียวขอ้งและ
เช่ือถือไดว้า่  การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมนั้นกระท าไดเ้ม่ือค านึงถึงสถานภาพของเด็กในส่วนท่ีเก่ียวกบับิดา
มารดา ญาติพี่นอ้ง  และผูป้กครองตามกฎหมาย  และในกรณีท่ีจ าเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้หค้วามยนิยอมอยา่งผู ้
เขา้ใจเร่ืองต่อการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมโดยไดรั้บค าปรึกษาตามท่ีจ าเป็น 

ข) ยอมรับวา่การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมขา้มประเทศอาจถือไดว้า่เป็นทางเลือกหน่ึงของการดูแลเด็ก  
หากไม่สามารถจดัหาผูอุ้ปถมัภ ์หรือครอบครัวท่ีท่ีรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมใหเ้ด็กได ้หรือไม่สามารถใหเ้ด็กไดรั้บ
การดูแลดว้ยวธีิการอนัเหมาะสมในประเทศถ่ินก าเนิดของเด็กนั้น 

ค) ประกนัวา่เด็กท่ีอยูใ่นข่ายของการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมขา้มประเทศ  จะไดรั้บมาตรการคุม้ครอง
และมาตรฐานเช่นเดียวกบัท่ีใชอ้ยูใ่นกรณีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมภายในประเทศ 

ง) ด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวงเพ่ือประกนัวา่  ในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมขา้มประเทศนั้น  
การจดัหาผูอุ้ปการะแก่เด็ก จะไม่ส่งผลใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ทางการเงินท่ีไม่สมควรจากการนั้น 

จ) ส่งเสริมเม่ือเป็นการเหมาะสมซ่ึงความมุ่งหมายของขอ้น้ี  โดยการจดัท าขอ้ตกลงหรือความตกลงทวิ
ภาคีหรือพหุภาคี  และภายในกรอบน้ีพยายามท่ีจะประกนัวา่  การจดัหาผูอุ้ปถมัภแ์ก่เด็กในอีกประเทศหน่ึงนั้นได้
กระท าโดยหน่วยงานหรือองคก์รท่ีมีอ านาจ 

ข้อ 22 

1. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะประกนัวา่  เด็กท่ีร้องขอสถานะเป็นผูล้ี้ภยั  หรือท่ีไดรั้บการ
พิจารณาเป็นผูล้ี้ภยัตามกฎหมายหรือกระบวนการภายในหรือระหวา่งประเทศท่ีใชบ้งัคบั ไม่วา่จะมีบิดามารดาของ
เด็กหรือบุคคลอ่ืนติดตามมาดว้ยหรือไม่ก็ตาม  จะไดรั้บการคุม้ครองและความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมท่ี
เหมาะสมในการไดรั้บสิทธิท่ีมีอยูต่ามท่ีระบุไวใ้นอนุสญัญาน้ี  และในตราสารระหวา่งประเทศอ่ืนๆ  อนัเก่ียวกบั
สิทธิมนุษยชนหรือมนุษยธรรม ซ่ึงรัฐดงักล่าวเป็นภาคี 

2. เพ่ือวตัถุประสงคน้ี์  รัฐภาคีจะใหค้วามร่วมมือตามท่ีพิจารณาวา่เหมาะสมแก่ความพยายามใด  ๆ ของ
ทั้งองคก์ารสหประชาชาติ และองคก์ารระดบัรัฐบาล หรือองคก์ารท่ีมิใช่ระดบัรัฐบาลอ่ืนท่ีมีอ านาจ  ซ่ึงร่วมมือกบั



องคก์ารสหประชาชาติในการคุม้ครองและช่วยเหลือเด็กเช่นวา่  และในการติดตามหาบิดามารดาหรือสมาชิกอ่ืน
ของครอบครัวของเด็กผูล้ี้ภยั เพ่ือใหไ้ดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีจ าเป็นส าหรับการกลบัไปอยูร่่วมกนัใหม่เป็นครอบครัว
ของเด็ก  ในกรณีท่ีไม่สามารถคน้พบบิดามารดาหรือสมาชิกอ่ืนๆ  ของครอบครัว  เด็กนั้นจะไดรั้บการคุม้ครอง
เช่นเดียวกบัเด็กท่ีถูกพรากจากสภาพครอบครัว ทั้งท่ีเป็นการถาวรหรือชัว่คราวไม่วา่จะดว้ยเหตุผลใด  ดงัเช่นท่ีได้
ระบุไวใ้นอนุสญัญาน้ี 

ข้อ 23 

1. รัฐภาคียอมรับวา่เด็กท่ีพิการทางร่างกายหรือจิต ควรมีชีวติท่ีสมบูรณ์ และปกติสุขในสภาวะท่ีประกนั
ในศกัด์ิศรี ส่งเสริมการพ่ึงพาตนเองและเอ้ืออ านวยใหเ้ด็กมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัในชุมชน 

2. รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็กพิการท่ีจะไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ  และจะสนบัสนุนและประกนัท่ีจะ
ขยายเท่าท่ีก าลงัทรัพยากรจะอ านวย  ความช่วยเหลือซ่ึงมีการร้องขอและซ่ึงเหมาะสมกบัสภาพของเด็ก  และ
สภาพการณ์ของบิดา มารดา หรือบุคคลอ่ืนท่ีดูแลเด็ก ไปยงัเด็กท่ีอยูใ่นเกณฑแ์ละผูท่ี้รับผิดชอบในการดูแลเด็ก 

3. โดยยอมรับความจ าเป็นพิเศษของเด็กพิการ  ความช่วยเหลือท่ีใหต้ามวรรค  2 ของขอ้น้ี  เป็นการให้
เปล่าเท่าท่ีจะเป็นไปได้  ทั้งน้ี โดยพิจารณาถึงก าลงัทรัพยข์องบิดามารดา  หรือบุคคลอ่ืนท่ีดูแลเด็ก  และความ
ช่วยเหลือเช่นวา่จะถูกก าหนดข้ึนเพ่ือท่ีจะประกนัวา่ เด็กพิการจะสามารถอยา่งมีประสิทธิพลท่ีจะเขา้ถึง  และไดรั้บ
การศึกษา การฝึกอบรม การบริการดูแลสุขภาพ การบริการดา้นการฟ้ืนฟสูภาพ การตระเตรียมส าหรับการจา้งงาน  
และโอกาสทางดา้นสนัทนาการในลกัษณะท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กสามารถบรรลุผลส าเร็จอยา่งเตม็ท่ีเท่าท่ีเป็นไปไดใ้น
การเขา้กบัสงัคมและการพฒันาตนเอง ซ่ึงรวมถึงการพฒันาทางวฒันธรรมและจิตใจดว้ย 

4. ภายใตบ้รรยากาศความร่วมมือระหวา่งประเทศ  รัฐภาคีจะส่งเสริมการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารท่ี
เหมาะสม ในดา้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกนั และดา้นการรักษาเด็กพิการทางการแพทย ์ทางจิตวทิยา และทางการ
ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ รวมทั้งการเผยแพร่  และการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัวธีิการฟ้ืนฟกูารศึกษา  และการบริการ
ดา้นการฝึกอาชีพโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยใหรั้ฐภาคีสามารถปรับปรุงความสามารถและทกัษะ  และเพ่ิมพนู
ประสบการณ์ในดา้นน้ี ในเร่ืองน้ีความตอ้งการของประเทศก าลงัพฒันาควรไดรั้บการค านึงถึงเป็นพิเศษ 

ข้อ 24 

1. รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็กท่ีจะไดรั้บมาตรฐานสาธารณสุขท่ีสูงท่ีสุดเท่าท่ีจะหาไดแ้ละส่ิงอ านวย
ความสะดวก ส าหรับการบ าบดัรักษาความเจ็บป่วยและการฟ้ืนฟสุูขภาพ  รัฐภาคีจะพยายามด าเนินการท่ีจประกนั
วา่ไม่มีเด็กคนใดถูกริดรอนสิทธิในการรับบริการดูแลสุขภาพเช่นวา่นั้น 

2. รัฐภาคีจะใหมี้การปฏิบติัตามซ่ึงสิทธิน้ีอยา่งเตม็ท่ี  และโดยเฉพาะอยา่งยิง่จะด าเนินมาตรการท่ี
เหมาะสมดงัน้ี 

ก) ลดการเสียชีวติของทารก และเด็ก 



ข) ประกนัใหมี้การใหค้วามช่วยเหลือทางการแพทยท่ี์จ าเป็นและการดูแลสุขภาพแก่เด็กทุกคน  
โดยเนน้การพฒันาการดูแลสุขภาพขั้นปฐม 

ค) ต่อสูก้บัโรคภยั  และทุพโภชนาการ  รวมทั้งท่ีอยูภ่ายในขอบข่ายของการดูแลสุขภาพขั้น
ปฐม ซ่ึงนอกเหนือจากวธีิการอ่ืนแลว้ยงัด าเนินการโดยการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีอยูพ่ร้อมแลว้  และโดยการ
จดัหาอาการท่ีถูกหลกัโภชนาการและน ้ าด่ืมท่ีสะอาดอยา่งเพียงพอ  ทั้งน้ี โดยพิจารณาถึงอนัตราย  และ
ความเส่ียงของมลภาวะแวดลอ้ม 

ง) ประกนัใหมี้การดูแลสุขภาพอยา่งเหมาะสมแก่มารดาทั้งก่อนและหลงัคลอด 

จ) ประกนัวา่ทุกส่วนของสงัคม  โดยเฉพาะบิดามารดาและเด็ก  จะไดรั้บขอ้มูล  ข่าวสาร  และ
เขา้ถึงการศึกษาและการสนบัสนุนใหใ้ชค้วามรู้พ้ืนฐานในเร่ืองโภชนาการและสุขภาพเด็ก  เร่ือง
ประโยชน์ของการเล้ียงลูกดว้ยนมมารดา  เร่ืองอนามยัและสุขาภิบาลสภาพแวดลอ้ม  และเร่ืองการ
ป้องกนัอุบติัเหต ุ

ฉ) พฒันาการดูแลสุขภาพเชิงป้องกนั  การแนะแนวแก่บิดามารดาและการใหบ้ริการและ
การศึกษาในเร่ืองการวางแผนครอบครัว 

3. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งปวง เพ่ือท่ีจะขจดัทางปฏิบติัดั้งเดิมท่ีเป็นผลร้ายต่อ
สุขภาพของเด็ก 

4. รัฐภาคีรับท่ีจะส่งเสริมและสนบัสนุนความร่วมมือระหวา่ประเทศ  เพื่อท่ีจะใหก้ารด าเนินการใหสิ้ทธิท่ียอมรับ
ในขอ้น้ีบงัเกิดผลอยา่งเตม็ท่ีตามล าดบั  เก่ียวกบัเร่ืองน้ีความจ าเป็นของประเทศก าลงัพฒันาจะไดรั้บการพิจารณา
เป็นพิเศษ 

ข้อ 25 

รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็ก ผูซ่ึ้งไดรั้บการจดัโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจใหไ้ดรั้บการดูแล  การคุม้ครอง
หรือการบ าบดัรักษาสุขภาพ  ทั้งทางร่างกายหรือจิต  ในอนัท่ีจะไดรั้บการทบทวนการบ าบดัรักษาท่ีใหแ้ก่เด็กเป็น
ระยะๆตลอดจนสภาวะแวดลอ้มอ่ืนทั้งปวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัดงักล่าว 

ข้อ 26 

1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคน  ในอนัท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากการประกนัสงัคม  รวมถึงการ
ประกนัภยัทางสงัคม  และจะด าเนินมาตรการท่ีจ าเป็นเพ่ือใหสิ้ทธิน้ีบงัเกิดผลอยา่งเตม็ท่ีตามกฎหมายของแต่ละ
ประเทศ 

2. ในกรณีท่ีเหมาะสม การใหป้ระโยชน์ควรค านึงถึงทรัพยากร  และสภาวะแวดลอ้มของเด็ก  และบุคคล
ท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการเล้ียงดูเด็ก ตลอดจนขอ้พิจารณาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร้องขอรับประโยชน์ซ่ึงกระท า
โดยเด็กผูน้ั้นหรือตวัแทน 



ข้อ 27 

1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคน ในอนัท่ีจะไดรั้บมาตรฐานของการด ารงชีวติท่ีเพียงพอส าหรับการ
พฒันาดา้นร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสงัคมของเด็ก 

2. บิดามารดาหรือผูอ่ื้นท่ีรับผิดชอบต่อเด็ก  มีความรับผิดชอบเบ้ืองตน้ท่ีจะจดัหาสภาพความเป็นอยูท่ี่
จ าเป็นส าหรับการพฒันาของเด็ก ทั้งน้ี ตามความสามารถและก าลงัทางการเงินของบุคคลเหล่านั้น 

3. ตามสภาวะและก าลงัความสามารถของประเทศ  รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะใหค้วาม
ช่วยเหลือบิดามารดา และผูอ่ื้นท่ีรับผิดชอบต่อเด็ก ในการด าเนินการตามสิทธิน้ี และในกรณีท่ีจ าเป็นรัฐภาคีจะให้
ความช่วยเหลือดา้นวตัถุและแผนงานสนบัสนุน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นโภชนาการ เคร่ืองนุ่งห่ม และท่ีอยูอ่าศยั 

4. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวง  ท่ีจะไดรั้บชดใชค้่าเล้ียงดูเด็กคืนจากบิดามารดาหรือ
ผูอ่ื้นท่ีมีความรับผิดชอบทางการเงินต่อเด็ก ทั้งท่ีอยูใ่นรัฐภาคีเองและรัฐอ่ืน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในกรณีท่ีบุคคลท่ีมี
ความรับผิดชอบทางการเงินต่อเด็กอาศยัอยูใ่นรัฐอ่ืน นอกเหนือจากรัฐท่ีเด็กอาศยัอยู ่รัฐภาคีจะส่งเสริมการเขา้เป็น
ภาคีในความตกลงระหวา่งประเทศ  หรือการจดัท าความตกลงเช่นวา่นั้น  ตลอดจนการจดัท าขอ้ตกลงอ่ืนๆ  ท่ี
เหมาะสม 

ข้อ 28 

1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กท่ีจะไดรั้บการศึกษา  และเพ่ือท่ีจะใหสิ้ทธิน้ีบงัเกิดผลตามล าดบัและบน
พ้ืนฐานของโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั รัฐภาคีจะ 

ก) จดัการศึกษาระดบัประถมเป็นภาคบงัคบัท่ีเด็กทุกคนสามารถเรียนไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

ข) สนบัสนุนการพฒันาของการศึกษาระดบัมธัยมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการศึกษาสายสามญั
และสายอาชีพ  จดัการศึกษาใหแ้พร่หลายและเปิดกวา้งแก่เด็กทุกคน  และด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสม  
เช่น การน ามาใชซ่ึ้งการศึกษาแบบใหเ้ปล่าและการเสนอใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินในกรณีท่ีจ าเป็น 

ค) ท าใหก้ารศึกษาในระดบัสูงเปิดกวา้งแก่ทุกคนบนพ้ืนฐานของความสามารถ  โดยทุกวธีิการ
ท่ีเหมาะสม 

ง) ท าใหข้อ้มูลข่าวสาร  และการแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ  เป็นท่ีแพร่หลายและเปิด
กวา้งแก่เด็กทุกคน 

จ) ด าเนินมาตรการเพ่ือสนบัสนุนการเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  และลดอตัราการออกจาก
โรงเรียนกลางคนั 

2. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะประกนัวา่  ระเบียบวนิยัของโรงเรียนไดก้ าหนดข้ึนใน
ลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษยข์องเด็ก และสอดคลอ้งกบัอนุสญัญาน้ี 



3. รัฐภาคีจะส่งเสริมและสนบัสนุนความร่วมมือระหวา่งประเทศ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการศึกษา โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่  เพ่ือท่ีจะเก้ือกลูต่อการขจดัความเขลาและการไม่รู้หนงัสือทัว่โลก  และเอ้ืออ านวยใหไ้ดรั้บความรู้ทาง
วชิาการและทางเทคนิคและวธีิการสอนสมยัใหม่เก่ียวกบัเร่ืองน้ี  ความตอ้งการของประเทศก าลงัพฒันาจะไดรั้บ
การพิจารณาเป็นพิเศษ 

ข้อ 29 

1. รัฐภาคีตกลงวา่ การศึกษาของเด็กจะมุ่งไปสู่ 

ก) การพฒันาบุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษ และความสามารถทางดา้นร่างกายและจิตใจของ
เด็กใหเ้ตม็ศกัยภาพของเด็กแต่ละคน 

ข) การพฒันาความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน  และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานและต่อหลกัการท่ีวางไว้
ในกฏบตัรสหประชาชาติ 

ค) การพฒันาความเคารพต่อบิดามารดาของเด็ก  เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม  ภาษา และค่านิยม
ของเด็กนั้นเอง  และต่อค่านิยมของชาติท่ีเด็กนั้นอาศยัอยู่  และต่อค่านิยมของชาติถ่ินก าเนิดของเขาและ
ต่ออารยธรรมอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างไปจากของเขาเอง 

ง) การเตรียมเด็กใหมี้ชีวติท่ีมีความรับผิดชอบในสงัคมท่ีเสรีดว้ยจิตส านึกแห่งความเขา้ใจกนั  
สนัติภาพความอดกลั้น ความเสมอภาคทางเพศ และมิตรภาพในหมู่มวลมนุษยทุ์กกลุ่มชาติพนัธ์ุ  กลุ่มคน
ชาติ กลุ่มศาสนา ตลอดจนในหมู่คนพ้ืนเมืองดั้งเดิม 

จ) การพฒันาความเคารพต่อส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ 

2. ไม่มีความตอนใดในขอ้น้ีหรือในขอ้  28 ท่ีจะไดรั้บการตีความใหเ้ป็นการกา้วก่ายเสรีภาพของบุคคล
และขององคก์รในการจดัตั้งและอ านวยการสถาบนัทางการศึกษา  แต่ทั้งน้ีจะตอ้งเคารพต่อหลกัการท่ีระบุไวใ้น
วรรค 1 ของขอ้น้ีเสมอ และต่อเง่ือนไขท่ีวา่การศึกษาท่ีใหใ้นสถาบนัเหล่านั้นตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต ่าท่ีรัฐ
ไดว้างไว ้

ข้อ 30 

ในรัฐท่ีมีชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ ศาสนา หรือภาษา หรือกลุ่มชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมอาศยัอยู่  เด็กท่ีมาจาก
ชนกลุ่มนอ้ยนั้น  หรือท่ีเป็นชนพ้ืนเมืองจะตอ้งไม่ถูกปฏิเสธซ่ึงสิทธิท่ีจะปฏิบติัตามวฒันธรรม  ท่ีจะนบัถือและ
ปฏิบติัทางศาสนาหรือสิทธิท่ีจะใชภ้าษาของตนในชุมชนกบัสมาชิกอ่ืนในกลุ่มเดียวกนั 

ข้อ 31 

1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กท่ีจะมีการพกัและเวลาพกัผอ่น  การเขา้ร่วมกิจกรรมการการละเล่นทาง
สนัทนาการท่ีเหมาะสมตามวยัของเด็ก และการมีส่วนร่วมอยา่งเสรีในทางวฒันธรรมและศิลปะ 



2. รัฐภาคีจะเคารพและส่งเสริมสิทธิของเด็ก  ท่ีจะเขา้มีส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ีในทางวฒันธรรมและศิลปะ
และจะสนบัสนุนการใชโ้อกาสท่ีเหมาะสมเท่าเทียมกนั  ส าหรับกิจกรรมทางวฒันธรรม  ศิลปะ สนัทนาการ  และ
การพกัผอ่นหยอ่นใจ 

ข้อ 32 

1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองจากการแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  และจากการ
ท างานใดท่ีน่าจะเป็นการเส่ียงอนัตราย  หรือท่ีขดัขวางการศึกษาของเด็ก  หรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  หรือการ
พฒันาทางร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรมและสงัคมของเด็ก 

2. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการทางนิติบญัญติั บริหาร สงัคม และการศึกษาเพ่ือประกนัใหมี้การด าเนินการ
ตามขอ้น้ี เพ่ือวตัถุประสงคด์งักล่าวและโดยค านึงถึงบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งในตราสารระหวา่งประเทศอ่ืนๆ รัฐภาคี
จะ 

ก) ก าหนดอายขุั้นต ่าส าหรับการรับเขา้ท างาน 

ข) ก าหนดกฎเกณฑท่ี์เหมาะสมเก่ียวกบัจ านวนชัว่โมง และสภาพการจา้งงาน 

ค) ก าหนดบทลงโทษหรือวธีิการลงโทษอ่ืน  ๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือประกนัใหข้อ้น้ีมีผลใชบ้งัคบั
จริงจงั 

ข้อ 33 

รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวง  รวมทั้งมาตรการทางนิติบญัญติั  บริหาร สงัคม และทาง
การศึกษาท่ีจะคุม้ครองเด็กจากการใชโ้ดยผิดกฎหมายซ่ึงยาเสพติด  รวมทั้งสารท่ีมีพิษต่อจิตประสาทอ่ืนๆ  ท่ีได้
นิยามไวใ้นสนธิสญัญาระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  และท่ีจะป้องกนัการใชเ้ด็กเพ่ือการผลิต  และคา้โดยผิด
กฎหมายซ่ึงสารเช่นวา่นั้น 

ข้อ 34 

รัฐภาคีรับท่ีจะคุม้ครองเด็กจากการแสวงประโยชน์ทางเพศ  และการกระท าทางเพศท่ีมิชอบทุกรูปแบบ  
เพ่ือการน้ี รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวงทั้งมาตรการภายในประเทศ  และมาตรการทวภิาคีและพหุ
ภาคีเพ่ือป้องกนั 

ก) การชกัจูง หรือบีบบงัคบัใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศใดๆ ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

ข) การแสวงประโยชน์จากเด็กในการคา้ประเวณี  หรือการกระท าอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวกบัเพศท่ีไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย 

ค) การแสวงประโยชน์จากเด็กในการแสดงลามกอนาจาร และท่ีเก่ียวกบัส่ิงลามกอนาจาร 



ข้อ 35 

รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวงทั้งในระดบัประเทศ ระดบัทวภิาคีและพหุภาคี  เพ่ือป้องกนั
การลกัพา การขาย หรือการลกัลอบคา้เด็ก ไม่วา่ดว้ยวตัถุประสงคใ์ดหรือในรูปแบบใด 

ข้อ 36 

รัฐภาคีจะคุม้ครองเด็กจากการถูกแสวงประโยชน์ในทุกรูปแบบอ่ืนทั้งหมดท่ีเป็นผลร้ายต่อสวสัดิภาพ
ของเด็กไม่วา่ในดา้นใด 

ข้อ 37 

รัฐภาคีประกนัวา่ 

ก) จะไม่มีเด็กคนใดไดรั้บการทรมาน หรือถูกปฏิบติั หรือลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือต ่าชา้จะ
ไม่มีการลงโทษประหารชีวติ  หรือจ าคุกตลอดชีวติท่ีไม่มีโอกาสจะไดรั้บการปล่อยตวัส าหรับความผิดท่ีกระท า
โดยบุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากวา่สิบแปดปี 

ข) จะไม่มีเด็กคนใดถูกริดรอนเสรีภาพโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  หรือโดยพลการ  การจบักมุกกัขงัหรือ
จ าคุกเด็กจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย  และจะใชเ้ป็นมาตรการสุดทา้ยเท่านั้น  และใหมี้ระยะเวลาท่ีสั้นท่ีสุดอยา่ง
เหมาะสม 

ค) เด็กทุกคนท่ีถูกริดรอนเสรีภาพจะไดรั้บการปฏิบติัดว้ยมนุษยธรรม และดว้ยความเคารพในศกัด์ิศรีแต่
ก าเนิดของมนุษย ์และในลกัษณะท่ีค านึงถึงความตอ้งการของบุคคลในวยันั้น  โดยเฉพาะอยา่งยิง่  เด็กทุกคนท่ีถูก
ริดรอนเสรีภาพจะตอ้งถูกแยกต่างหากจากผูใ้หญ่  เวน้แต่จะพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็กท่ีจะไม่
แยกเช่นนั้น  และเด็กจะมีสิทธิท่ีจะคงการติดต่อกบัครอบครัวทางหนงัสือโตต้อบและการเยีย่มเยยีน  เวน้แต่ใน
สภาพการณ์พิเศษ 

ง) เด็กทุกคนท่ีถูกริดรอนเสรีภาพมีสิทธิท่ีจะขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือทางอ่ืนท่ีเหมาะสมโดย
พลนั ตลอดจนสิทธิท่ีจะคา้นความชอบดว้ยกฎหมายของการริดรอนเสรีภาพของเขาต่อศาล  หรือหน่วยงานท่ีมี
อ านาจอ่ืนท่ีเป็นอิสระและเป็นกลาง และท่ีจะไดรั้บค าวนิิจฉยัโดยพลนัต่อการด าเนินการเช่นวา่ 

ข้อ 38 

1. รัฐภาคีรับท่ีจะเคารพ  และประกนัใหมี้ความเคารพต่อกฎเกณฑแ์ห่งกฎหมายมนุษยธรรมระหวา่ง
ประเทศท่ีใชบ้งัคบัรัฐภาคี ในกรณีพิพาทกนัดว้ยอาวธุท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก 

2. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีสามารถกระท าไดท้ั้งปวงท่ีจะประกนัวา่บุคคลท่ีมีอายไุม่ถึง  15 ปี จะไม่มี
ส่วนร่วมโดยตรงในการกระท าอนัเป็นปฏิปักษต์่อกนั 



3. รัฐภาคีจะหลีกเล่ียงการเกณฑบุ์คคลใด ๆ ท่ีมีอายไุม่ถึง 15 ปี เขา้ประจ าในกองทพั ในการเกณฑบุ์คคล
ท่ีมีอาย ุ15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปีนั้น รัฐภาคีจะพยายามเกณฑบุ์คคลท่ีมีอายมุากท่ีสุดก่อน 

4. ตามพนัธกรณีภายใตก้ฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศในอนัท่ีจะคุม้ครองประชาชนพลเรือนใน
การพิพาทกนัดว้ยอาวธุนั้น  รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีสามารถกระท าไดท้ั้งปวง  ท่ีจะประกนัใหมี้การคุม้ครอง
และดูแลเด็กท่ีไดรั้บผลกระทบจากการพิพาทกนัดว้ยอาวธุ 

ข้อ 39 

รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวง  ท่ีจะส่งเสริมการฟ้ืนฟทูั้งทางร่างกายและจิตใจ  และการ
กลบัคืนสู่สงัคมของเด็กท่ีไดรั้บเคราะห์จากการละเลยในรูปแบบใดๆ  การแสวงประโยชน์ การกระท าอนัมิชอบ  
การทรมานหรือ การลงโทษ หรือการปฏิบติัท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือต ่าชา้โดยรูปอ่ืน  หรือการพิพาทกนัดว้ย
อาวธุ การฟ้ืนฟหูรือการกลบัคืนสู่สงัคมดงักล่าว  จะเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมสุขภาพ  การเคารพตนเอง
และศกัด์ิศรีของเด็ก 

ข้อ 40 

1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคนท่ีถูกกล่าวหา  ตั้งขอ้หา  หรือถูกถือวา่ไดฝ่้าฝืนกฎหมายอาญา  ท่ีจะ
ไดรั้บการปฏิบติัต่อในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัการส่งเสริมความส านึกในศกัด์ิศรีและคุณค่าของเด็ก  ซ่ึงจะเสริม
ความเคารพของเด็กต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของผูอ่ื้น  ในลกัษณะท่ีตอ้งค านึงถึงอายขุองเด็กและ
ความปรารถนาท่ีจะส่งเสริมการกลบัคืนสู่สงัคม และการมีบทบาทเชิงสร้างสรรคข์องเด็กในสงัคม 

2. เพ่ือการน้ี และโดยค านึงถึงบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งของตราสารระหวา่งประเทศ รัฐภาคีประกนัวา่ 

ก) จะไม่มีเด็กคนใดถูกกล่าวหา  ตั้งขอ้หา หรือถูกถือวา่ฝ่าฝืนกฎหมายอาญาโดยเหตุแห่งการ
กระท าหรืองดเวน้การกระท า ซ่ึงไม่ตอ้งหา้มตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหวา่งประเทศ  ในขณะ
ท่ีการกระท าหรือการงดเวน้การกระท านั้นเกิดข้ึน 

ข) เด็กทุกคนท่ีถูกกล่าวหาหรือตั้งขอ้หาวา่ไดฝ่้าฝืนกฎหมายอาญาอยา่งนอ้ยท่ีสุดจะไดรั้บ
หลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

(1) ไดรั้บการสนันิษฐานวา่บริสุทธ์ิ  จนกวา่จะไดรั้บการพิสูจน์วา่มีความผิดตาม
กฎหมาย 

(2) ไดรั้บแจง้ขอ้หาทนัทีและโดยตรง  และในกรณีท่ีเหมาะสมโดยผา่นบิดามารดา  
หรือผูป้กครองตามกฎหมาย และจะไดรั้บความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือทางอ่ืนท่ีเหมาะสม  
เพื่อการตระเตรียมและการสูค้ดีของเด็ก 

(3) ไดรั้บการตดัสินโดยไม่ชกัชา้  โดยหน่วยงานหรือองคก์รทางตุลาการท่ีมีอ านาจ
เป็นอิสระและเป็นกลาง  ในการพิจารณาความอยา่งยติุธรรมตามกฎหมาย  ทั้งน้ี ใหมี้ความ



ช่วยเหลือทางกฎหมายหรือทางอ่ืนท่ีเหมาะสมเวน้เสียแต่เม่ือพิจารณาเห็นวา่จะไม่เป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือค านึงถึงอายขุองเด็กหรือสถานการณ์บิดามารดา 
หรือผูป้กครองตามกฎหมาย 

(4) จะไม่ถูกบงัคบัใหเ้บิกความหรือสารภาพผิด  สามารถซกัถามหรือซกัคา้นพยาน  
และใหพ้ยานของตนเขา้มามีส่วนร่วม  และใหมี้การซกัถามพยานแทนตนภายใตเ้ง่ือนไขแห่ง
ความเท่าเทียมกนั 

(5) หากพิจารณาวา่ไดมี้การฝ่าฝืนกฎหมายอาญา  ก็ใหก้ารวนิิจฉยัหรือมาตรการใดท่ี
ก าหนดโดยผลของการวนิิจฉยันั้น ไดรั้บการทบทวนโดยหน่วยงานหรือองคก์รทางตุลาการท่ี
มีอ านาจเป็นอิสระและเป็นกลางในระดบัสูงข้ีนไป 

(6) ใหมี้ความช่วยเหลือของล่ามโดยไม่คิดมูลค่า  หากเด็กไม่สามารถเขา้ใจ  หรือพดู
ภาษาท่ีใชอ้ยู ่

(7) ในทุกขั้นตอนของกระบวนการพิจารณา  ใหเ้คารพต่อเร่ืองส่วนตวัของเด็กอยา่ง
เตม็ท่ี 

3. รัฐภาคีจะหาทางส่งเสริมใหมี้การตรากฎหมาย ก าหนดกระบวนวธีิพิจารณา จดัตั้งหน่วยงานและ 

สถาบนัซ่ึงจะใชเ้ป็นการเฉพาะกบัเด็กท่ีถูกกล่าวหา ตั้งขอ้หา หรือถูกถือวา่ไดฝ่้าฝืนกฎหมายอาญา  และโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ 

ก) การก าหนดอายขุั้นต ่า  ซ่ึงเด็กท่ีมีอายตุ  ่ากวา่นั้นจะถูกถือวา่ไม่มีความสามารถท่ีจะฝ่าฝืน
กฎหมายอาญาได ้

ข) เม่ือเห็นวา่เหมาะสมและเป็นท่ีพึงปรารถนา  ใหก้ าหนดมาตรการท่ีจะใชก้บัเด็กเหล่านั้น  
โดยไม่ตอ้งอาศยักระบวนการทางตุลาการ  ทั้งน้ี โดยมีเง่ือนไขวา่สิทธิมนุษยชนและการคุม้ครองตาม
กฎหมาย จะไดรั้บการเคารพอยา่งเตม็ท่ีอยู ่

4. การด าเนินการต่าง  ๆ เช่น ค าสัง่ใหมี้การดูแล  แนะแนว  และควบคุมการใหค้  าปรึกษา  การภาคทณัฑ์
การอุปการะดูแล  แผนงานการศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพ  และทางอ่ืน  นอกเหนือจากการใหส้ถาบนัเป็นผูดู้แล  
จะตอ้งมีไวเ้พ่ือประกนัวา่เด็กจะไดรั้บการปฏิบติัในลกัษณะท่ีเหมาะสมแก่ความเป็นอยูท่ี่ดีของเด็ก และไดส้ดัส่วน
กบัทั้งสภาพการณ์และความผิดของเด็ก 

ข้อ 41 

ไม่มีส่วนใดในอนุสญัญาน้ี จะมีผลกระทบต่อบทบญัญติัใดๆ ซ่ึงชกัจูงใหสิ้ทธิของเด็กบงัเกิดผลมากกวา่
ซ่ึงอาจปรากฎอยูใ่น 

ก) กฎหมายของรัฐภาคี หรือ 



ข) กฎหมายระหวา่งประเทศท่ีมีผลใชบ้งัคบักบัรัฐนั้น 

 

ส่วนที ่2 

ข้อ 42 

รัฐภาคีรับท่ีจะด าเนินการใหห้ลกัการและบทบญัญติัในอนุสญัญาน้ี เป็นท่ีรับรู้กนัอยา่งกวา้งขวาง  ทั้งแก่
ผูใ้หญ่และเด็ก ดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสมและจริงจงั 

ข้อ 43 

1. เพื่อวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบความคืบหนา้ของรัฐภาคี  ในการท าใหพ้นัธกรณีซ่ึงจะตอ้ง
ด าเนินการตามอนุสญัญาน้ีบงัเกิดผล ใหมี้การจดัตั้งคณะกรรมการวา่ดว้ยสิทธิเด็กข้ึน  ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีดงัท่ีก าหนด
ไวต้่อไป 

2. ใหค้ณะกรรมการ  ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญสิบคน  ท่ีมีสถานะทางศีลธรรมสูงและเป็นท่ียอมรับใน
ความสามารถในดา้นท่ีอนุสญัญาน้ีครอบคลุมถึง  รัฐภาคีจะเลือกตั้งสมาชิกของคณะกรรมการจากคนชาติของตน  
และสมาชิกของคณะกรรมการน้ีจะท าหนา้ท่ีในฐานะส่วนตวั ทั้งน้ี ใหค้  านึงถึงการกระจายทางภูมิศาสตร์อยา่งเป็น
ธรรมและค านึงถึงระบบกฎหมายหลกั 

3. ใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกของคณะกรรมการ  โดยการลงคะแนนลบัจากรายช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ
โดยรัฐภาคี รัฐภาคีแต่ละรัฐอาจเสนอนามบุคคลจากคนชาติของตนไดห้น่ึงคน 

4. การเลือกตั้งคณะกรรมการคร้ังแรก จะมีข้ึนไม่ชา้กวา่หกเดือนหลงัจากวนัท่ีอนุสญัญาน้ีมีผลใชบ้งัคบั
และหลงัจากนั้นใหมี้การเลือกตั้งอีกทุกสองปี  อน่ึง  อยา่งนอ้ยส่ีเดือนก่อนวนัเลือกตั้งแต่ละคร้ัง  เลขาธิการ
สหประชาชาติจะท าหนงัสือเชิญรัฐภาคีใหเ้สนอนามผูส้มคัรภายในสองเดือน  หลงัจากนั้นเลขาธิการฯ  จะจดัท า
รายช่ือตามล าดบัอกัษรของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอนาม  โดยระบุถึงรัฐภาคีท่ีเป็นผูเ้สนอนาม  และส่งรายช่ือไปยงัรัฐ
ภาคีอนุสญัญาน้ี 

5. การเลือกตั้งจะกระท าข้ึนในการประชุมของรัฐภาคี  ซ่ึงจดัโดยเลขาธิการฯ  ณ ส านกังานใหญ่องคก์าร
สหประชาชาติ ในการประชุมดงักล่าว  ซ่ึงสองในสามของรัฐภาคี  ประกอบข้ึนเป็นองคป์ระชุมนั้น  บุคคลท่ีไดรั้บ
เลือกตั้งใหเ้ป็นสมาชิกของคณะกรรมการ  คือ ผูท่ี้ไดรั้บคะแนนเสียงมากท่ีสุดและไดรั้บเสียงขา้งมากเด็ดขาดจาก
ผูแ้ทนรัฐภาคีท่ีเขา้ร่วมและออกเสียง 

6. สมาชิกของคณะกรรมการจะไดรั้บเลือกตั้งใหอ้ยูใ่นวาระคราวละส่ีปี  และจะมีสิทธิไดรั้บเลือกตั้งซ ้ า
หากไดรั้บการเสนอนามอีก  สมาชิกหา้คนของสมาชิกทั้งหมดท่ีไดรั้บการเลือกตั้งในคร้ังแรกจะหมดวาระเม่ืออยู่
ในต าแหน่งครบสองปี  ประธานของท่ีประชุมจะเป็นผูเ้ลือกนามของสมาชิกทั้งหา้นั้น  โดยการจบัฉลากทนัที
หลงัจากการเลือกตั้งคร้ังแรก 



7. หากมีสมาชิกคนใดของคณะกรรมการเสียชีวติ  หรือลาออก  หรือประกาศวา่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการไดอี้กต่อไปไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด  รัฐภาคีท่ีเสนอนามสมาชิกผูน้ั้นจะแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญอีกคน
หน่ึงจากบรรดาคนชาติของตนเพื่อท าหนา้ท่ีตามวาระท่ีเหลือ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

8. คณะกรรมการจะก าหนด ระเบียบ ขอ้บงัคบัการประชุมของตนเอง 

9. คณะกรรมการจะเลือกเจา้หนา้ท่ีของตน โดยมีวาระสองปี 

10. การประชุมของคณะกรรมการ  โดยปกติจะจดั  ณ ส านกังานใหญ่องคก์ารสหประชาชาติ  หรือ ณส
ถานท่ีอ่ืนท่ีสะดวกซ่ึงก าหนดโดยคณะกรรมการ โดยปกติคณะกรรมการจะประชุมเป็นประจ าทุกปีระยะเวลาการ
ประชุมของคณะกรรมการจะไดรั้บการก าหนดและทบทวนในกรณีท่ีจ าเป็น  โดยการประชุมของรัฐภาคีของ
อนุสญัญาน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเห็นชอบของสมชัชาใหญ่ 

11. เลขาธิการสหประชาชาติจะจดัเจา้หนา้ท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังาน
ท่ีมีประสิทธิผลของคณะกรรมการภายในอนุสญัญาน้ี 

12. โดยความเห็นชอบของสมชัชาใหญ่  สมาชิกของคณะกรรมการท่ีจดัตั้งข้ึนภายใตอ้นุสญัญาน้ี  จะ
ไดรั้บเงินตอบแทนจากแหล่งเงินของสหประชาชาติ ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีสมชัชาใหญ่เป็นผูก้  าหนด 

 

ข้อ 44 

1. รัฐภาคีรับท่ีจะเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ  โดยผา่นเลขาธิการสหประชาชาติในเร่ืองมาตรการ
ต่างๆท่ีรัฐบาลรับเอา ซ่ึงท าใหสิ้ทธิท่ีไดรั้บการรับรองในอนุสญัญาน้ีบงัเกิดผล  และในเร่ืองความคืบหนา้ของการ
ใชสิ้ทธิเหล่านั้น 

ก) ภายในสองปี นบัจากวนัท่ีอนุสญัญาน้ีมีผลใชบ้งัคบัต่อรัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข) ทุก ๆ หา้ปี หลงัจากนั้น 

2. รายงานท่ีท าข้ึนตามขอ้น้ี  จะระบุถึงปัจจยัและปัญหาต่างๆ  ถา้มี ท่ีส่งผลกระทบต่อระดบัของการ
ปฏิบติัตามพนัธกรณีตามอนุสญัญาน้ี  ใหร้ายงานเหล่านั้นมีขอ้มูลข่าวสารเพียงพอ  ส าหรับใหค้ณะกรรมการมี
ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทถึ้งการด าเนินการตามอนุสญัญาในประเทศท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

3. รัฐภาคีท่ีไดเ้สนอรายงานฉบบัเร่ิมแรกท่ีสมบูรณ์ใหแ้ก่คณะกรรมการแลว้ไม่จ าเป็นตอ้งใหข้อ้มูล
ข่าวสารพ้ืนฐานท่ีไดใ้หไ้วแ้ลว้แต่ตน้อีกในรายงานฉบบัต่อๆไป ท่ีเสนอตามนยัแห่งวรรค 1 (ข) ของขอ้น้ี 

4. คณะกรรมการอาจขอขอ้มูลข่าวสาร ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการตามอนุสญัญาน้ีเพ่ิมเติมจากรัฐภาคี 



5. คณะกรรมการจะรายงานกิจกรรมของตนต่อสมชัชาใหญ่สหประชาชาติ โดยผา่นคณะมนตรีเศรษฐกิจ
และสงัคมทุกๆ สองปี 

6. รัฐภาคีจะท าใหร้ายงานดงักล่าว เป็นท่ีทราบกนัอยา่งกวา้งขวางในประเทศของตน 

ข้อ 45 

เพ่ือส่งเสริมการปฏิบติัตามอนุสญัญาอยา่งมีประสิทธิผล  และเพ่ือสนบัสนุนความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศในดา้นท่ีอนุสญัญาครอบคลุมถึง 

ก) ทบวงการช านญัพิเศษต่าง  ๆ องคก์ารทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ  และองคก์รอ่ืนๆ  ของ
สหประชาชาติมีสิทธิเขา้ร่วมในการพิจารณาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามบทบญัญติัต่างๆ  ของอนุสญัญาน้ีท่ีอยูใ่น
ขอบข่ายอ านาจขององคก์รเหล่านั้น  คณะกรรมการอาจเชิญทบวงการช านญัพิเศษ  องคก์ารทุนเพ่ือเด็กแห่ง
สหประชาชาติ  และองคก์รท่ีมีอ านาจอ่ืนๆ  ของสหประชาชาติ  ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาวา่เหมาะสมมาให้
ค  าปรึกษาเฉพาะดา้นในเร่ืองการปฏิบติัตามอนุสญัญาน้ี  ในเร่ืองท่ีอยูใ่นขอบข่ายอ านาจขององคก์รเหล่านั้น  
คณะกรรมการอาจเชิญทบวงการช านญัพิเศษ  องคก์ารทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ  และองคก์รของ
สหประชาชาติอ่ืนๆ  ใหเ้สนอรายงานเร่ืองการปฏิบติัตามอนุสญัญาในเร่ืองท่ีอยูใ่นขอบข่ายกิจกรรมขององคก์ร
นั้นๆ 

ข) คณะกรรมการจะน าส่งรายงานใด  ๆ จากรัฐภาคีท่ีมีค าร้อง  หรือท่ีระบุความตอ้งการค าปรึกษา  หรือ
ความช่วยเหลือทางเทคนิค พร้อมดว้ยขอ้สงัเกตและขอ้แนะน าของคณะกรรมการต่อค าร้องขอ  หรือขอ้ระบุความ
ตอ้งการเหล่านั้น หากมีไปยงัทบวงการช านญัพิเศษ องคก์ารทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ  และองคก์รท่ีมีอ านาจ
อ่ืนๆ ตามท่ีพิจารณาเห็นเหมาะสม 

ค) คณะกรรมการอาจเสนอแนะต่อสมชัชาใหญ่  ขอใหเ้ลขาธิการฯ  ด าเนินการศึกษาในนามของ
คณะกรรมการในประเด็นเฉพาะท่ีเก่ียวกบัสิทธิของเด็ก 

ง) คณะกรรมการอาจจดัท าขอ้แนะน าและขอ้เสนอแนะทัว่ไป โดยอาศยัขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บตามขอ้ 44 
และ 45 ของอนุสญัญาน้ี ขอ้แนะน าและขอ้เสนอแนะทัว่ไปดงักล่าว จะถูกส่งไปใหรั้ฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้งและรายงาน
ไปยงัสมชัชาใหญ่พร้อมขอ้วจิารณ์จากรัฐภาคี หากมี 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่3 

ข้อ 46 

อนุสญัญาน้ีจะเปิดใหมี้การลงนามโดยรัฐทั้งปวง 

ข้อ 47 

อนุสญัญาน้ีตอ้งไดรั้บการสตัยาบนั เลขาธิการสหประชาชาติจะเป็นผูเ้ก็บรักษาสตัยาบนัสาร 

ข้อ 48 

อนุสญัญาน้ีจะยงัคงเปิดส าหรับการภาคยานุวติัโดยรัฐ  เลขาธิการสหประชาชาติจะเป็นผูเ้ก็บรักษา
ภาคยานุวติัสาร 

ข้อ 49 

1. อนุสญัญาน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ีสามสิบนบัจากวนัท่ีสตัยาบนัสารหรือภาคยานุวติัสารฉบบัท่ียีสิ่บ
ไดม้อบไวก้บัเลขาธิการสหประชาชาติ 

2. ส าหรับแต่ละรัฐท่ีใหส้ตัยาบนัหรือภาคยานุวติัอนุสญัญาน้ีภายหลงัจากการมอบสตัยาบนัสารหรือ
ภาคยานุวติัสารฉบบัท่ียีสิ่บไวแ้ลว้ อนุสญัญาน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัคบัรัฐนั้น  ๆ ในวนัท่ีสามสิบนบัจากวนัท่ีรัฐนั้นได้
มอบสตัยาบนัสารหรือภาคยานุวติัสาร 

ข้อ 50 

1. รัฐภาคีใด ๆ อาจเสนอขอ้แกไ้ข และยืน่ต่อเลขาธิการสหประชาชาติ  จากนั้นเลขาธิการสหประชาชาติ
จะตอ้งส่งขอ้แกไ้ขท่ีเสนอมานั้นแก่รัฐภาคีต่างๆ พร้อมกบัค าร้องขอใหรั้ฐภาคีระบุวา่  ตนตอ้งการใหมี้การประชุม
ของรัฐภาคีเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการพิจารณาและลงคะแนนเสียงต่อขอ้เสนอนั้นหรือไม่  ในกรณีท่ีภายในส่ีเดือน
นบัจากวนัท่ีไดส่้งขอ้เสนอนั้น  มีรัฐภาคีจ านวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดหน่ึงในสามเห็นดว้ยกบัการจดัประชุมดงักล่าว  
เลขาธิการสหประชาชาติจะจดัประชุมภายใตก้ารสนบัสนุนของสหประชาชาติ ขอ้แกไ้ขใดๆท่ีรัฐภาคีส่วนใหญ่ซ่ึง
เขา้ประชุม และลงคะแนนเสียงในการประชุมไดรั้บเอาไวจ้ะถูกเสนอต่อสมชัชาใหญ่เพ่ือใหค้วามเห็นชอบ 

2. ขอ้แกไ้ขท่ีไดรั้บการรับเอาตามวรรค 1 ของขอ้น้ี จะมีผลใชบ้งัคบัเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากสมชัชา
ใหญ่สหประชาชาติ และไดรั้บการยอมรับโดยเสียงส่วนใหญ่จ านวนสองในสามของรัฐภาคี 

3. เม่ือขอ้แกไ้ขน้ีมีผลใชบ้งัคบั ขอ้แกไ้ขนั้นจะมีผลผกูพนักบัรัฐภาคีท่ีใหก้ารยอมรับ  รัฐภาคีอ่ืนจะยงัคง
ผกูพนัตามบทบญัญติัของอนุสญัญาน้ีและตามขอ้แกไ้ขก่อนหนา้นั้นใด ๆ ท่ีรัฐภาคีดงักล่าวไดใ้หก้ารยอมรับแลว้ 

 

 



ข้อ 51 

1. เลขาธิการสหประชาชาติจะรับและเวยีนใหรั้ฐทั้งปวง ซ่ึงตวับทขอ้สงวนท่ีรัฐไดก้ าหนดไวเ้ม่ือเวลาให้
สตัยาบนัหรือภาคยานุวติั 

2. หา้มมิใหต้ั้งขอ้สงวนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และความมุ่งหมายของอนุสญัญาน้ี 

3. อาจถอนขอ้สงวนในเวลาใดก็ได ้โดยการแจง้การถอนนั้นแก่เลขาธิการสหประชาชาติ ซ่ึงจะแจง้ใหรั้ฐ
ทั้งปวงทราบต่อไป การแจง้ดงักล่าวจะมีผลนบัแต่วนัท่ีเลขาธิการฯ ไดรั้บการแจง้นั้น 

ข้อ 52 

รัฐภาคีอาจบอกเลิกอนุสญัญาน้ี  โดยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัเลขาธิการสหประชาชาติ  การ
บอกเลิกจะมีผลหน่ึงปีหลงัจากวนัท่ีเลขาฯ ไดรั้บการแจง้ดงักล่าว 

ข้อ 53 

เลขาธิการสหประชาชาติไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นผูเ้ก็บรักษาอนุสญัญาน้ี 

ข้อ 54 

ตน้ฉบบัของอนุสญัญาน้ีซ่ึงท าไวเ้ป็นภาษาอาหรับ จีน องักฤษ ฝร่ังเศส รัสเซีย และสเปน มีความถูกตอ้ง
เท่าเทียมกนัจะเก็บรักษาไวก้บัเลขาธิการสหประชาชาติเพ่ือเป็นพยานแก่การน้ี ผูมี้อ านาจเตม็ท่ีลงนามขา้งทา้ยน้ีซ่ึง
ไดรั้บมอบอ านาจโดยชอบจากรัฐบาลของตนไดล้งนามในอนุสญัญาน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Convention on the Elimination of 
All Forms of Racial Discrimination 

(CERD) 
 
 
 



International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
 

Adopted and opened for signature and ratification by General Assembly resolution 2106 
(XX) of 21 December 1965 

 
entry into force 4 January 1969, in accordance with Article 19 

 
 
The States Parties to this Convention,  
 
Considering that the Charter of the United Nations is based on the principles of the dignity and equality 
inherent in all human beings, and that all Member States have pledged themselves to take joint and 
separate action, in co-operation with the Organization, for the achievement of one of the purposes of 
the United Nations which is to promote and encourage universal respect for and observance of human 
rights and fundamental freedoms for all, without distinction as to race, sex, language or religion, 
Considering that the Universal Declaration of Human Rights proclaims that all human beings are born 
free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set out 
therein, without distinction of any kind, in particular as to race, colour or national origin,  
 
Considering that all human beings are equal before the law and are entitled to equal protection of the 
law against any discrimination and against any incitement to discrimination,  
 
Considering that the United Nations has condemned colonialism and all practices of segregation and 
discrimination associated therewith, in whatever form and wherever they exist, and that the 
Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples of 14 December 1960 
(General Assembly resolution 1514 (XV)) has affirmed and solemnly proclaimed the necessity of 
bringing them to a speedy and unconditional end,  
 
Considering that the United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
of 20 November 1963 (General Assembly resolution 1904 (XVIII)) solemnly affirms the necessity of 
speedily eliminating racial discrimination throughout the world in all its forms and manifestations and 
of securing understanding of and respect for the dignity of the human person,  
 
Convinced that any doctrine of superiority based on racial differentiation is scientifically false, morally 
condemnable, socially unjust and dangerous, and that there is no justification for racial discrimination, 
in theory or in practice, anywhere,  
 
Reaffirming that discrimination between human beings on the grounds of race, colour or ethnic origin 
is an obstacle to friendly and peaceful relations among nations and is capable of disturbing peace and 
security among peoples and the harmony of persons living side by side even within one and the same 
State,  
 
Convinced that the existence of racial barriers is repugnant to the ideals of any human society,  
 
Alarmed by manifestations of racial discrimination still in evidence in some areas of the world and by 
governmental policies based on racial superiority or hatred, such as policies of apartheid, segregation 
or separation,  
 
Resolved to adopt all necessary measures for speedily eliminating racial discrimination in all its forms 
and manifestations, and to prevent and combat racist doctrines and practices in order to promote 
understanding between races and to build an international community free from all forms of racial 
segregation and racial discrimination,  
 
Bearing in mind the Convention concerning Discrimination in respect of Employment and Occupation 
adopted by the International Labour Organisation in 1958, and the Convention against Discrimination 
in Education adopted by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization in 1960,  
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Desiring to implement the principles embodied in the United Nations Declaration on the Elimination of 
Al l Forms of Racial Discrimination and to secure the earliest adoption of practical measures to that 
end,  
 
Have agreed as follows:  
 

PART I 
 
 
Article 1  
 
1. In this Convention, the term "racial discrimination" shall mean any distinction, exclusion, restriction 
or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or 
effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human 
rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public 
life. 
 
2. This Convention shall not apply to distinctions, exclusions, restrictions or preferences made by a 
State Party to this Convention between citizens and non-citizens.  
 
3. Nothing in this Convention may be interpreted as affecting in any way the legal provisions of States 
Parties concerning nationality, citizenship or naturalization, provided that such provisions do not 
discriminate against any particular nationality.  
 
4. Special measures taken for the sole purpose of securing adequate advancement of certain racial or 
ethnic groups or individuals requiring such protection as may be necessary in order to ensure such 
groups or individuals equal enjoyment or exercise of human rights and fundamental freedoms shall not 
be deemed racial discrimination, provided, however, that such measures do not, as a consequence, 
lead to the maintenance of separate rights for different racial groups and that they shall not be 
continued after the objectives for which they were taken have been achieved. 
 
Article 2 
 
1. States Parties condemn racial discrimination and undertake to pursue by all appropriate means and 
without delay a policy of eliminating racial discrimination in all its forms and promoting understanding 
among all races, and, to this end: (a) Each State Party undertakes to engage in no act or practice of 
racial discrimination against persons, groups of persons or institutions and to en sure that all public 
authorities and public institutions, national and local, shall act in conformity with this obligation; (b) 
Each State Party undertakes not to sponsor, defend or support racial discrimination by any persons or 
organizations;  
 
(c) Each State Party shall take effective measures to review governmental, national and local policies, 
and to amend, rescind or nullify any laws and regulations which have the effect of creating or 
perpetuating racial discrimination wherever it exists;  
 
(d) Each State Party shall prohibit and bring to an end, by all appropriate means, including legislation 
as required by circumstances, racial discrimination by any persons, group or organization;  
 
(e) Each State Party undertakes to encourage, where appropriate, integrationist multiracial 
organizations and movements and other means of eliminating barriers between races, and to 
discourage anything which tends to strengthen racial division.  
 
 
2. States Parties shall, when the circumstances so warrant, take, in the social, economic, cultural and 
other fields, special and concrete measures to ensure the adequate development and protection of 
certain racial groups or individuals belonging to them, for the purpose of guaranteeing them the full 
and equal enjoyment of human rights and fundamental freedoms. These measures shall in no case en 
tail as a con sequence the maintenance of unequal or separate rights for different racial groups after 
the objectives for which they were taken have been achieved.  
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Article 3 
 
States Parties particularly condemn racial segregation and apartheid and undertake to prevent, 
prohibit and eradicate all practices of this nature in territories under their jurisdiction.  
 
Article 4 
 
States Parties condemn all propaganda and all organizations which are based on ideas or theories of 
superiority of one race or group of persons of one colour or ethnic origin, or which attempt to justify or 
promote racial hatred and discrimination in any form, and undertake to adopt immediate and positive 
measures designed to eradicate all incitement to, or acts of, such discrimination and, to this end, with 
due regard to the principles embodied in the Universal Declaration of Human Rights and the rights 
expressly set forth in article 5 of this Convention, inter alia:  
 
(a) Shall declare an offence punishable by law all dissemination of ideas based on racial superiority or 
hatred, incitement to racial discrimination, as well as all acts of violence or incitement to such acts 
against any race or group of persons of another colour or ethnic origin, and also the provision of any 
assistance to racist activities, including the financing thereof;  
 
(b) Shall declare illegal and prohibit organizations, and also organized and all other propaganda 
activities, which promote and incite racial discrimination, and shall recognize participation in such 
organizations or activities as an offence punishable by law;  
 
(c) Shall not permit public authorities or public institutions, national or local, to promote or incite racial 
discrimination.  
 
Article 5 
 
In compliance with the fundamental obligations laid down in article 2 of this Convention, States Parties 
undertake to prohibit and to eliminate racial discrimination in all its forms and to guarantee the right of 
everyone, without distinction as to race, colour, or national or ethnic origin, to equality before the law, 
notably in the enjoyment of the following rights:  
 
(a) The right to equal treatment before the tribunals and all other organs administering justice;  
 
(b) The right to security of person and protection by the State against violence or bodily harm, 
whether inflicted by government officials or by any individual group or institution;  
 
(c) Political rights, in particular the right to participate in elections-to vote and to stand for election-on 
the basis of universal and equal suffrage, to take part in the Government as well as in the conduct of 
public affairs at any level and to have equal access to public service;  
 
(d) Other civil rights, in particular:  
 
(i) The right to freedom of movement and residence within the border of the State;  
 
(ii) The right to leave any country, including one's own, and to return to one's country;  
 
(iii) The right to nationality;  
 
(iv) The right to marriage and choice of spouse;  
 
(v) The right to own property alone as well as in association with others;  
 
(vi) The right to inherit;  
 
(vii) The right to freedom of thought, conscience and religion;  
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(viii) The right to freedom of opinion and expression;  
 
(ix) The right to freedom of peaceful assembly and association;  
 
(e) Economic, social and cultural rights, in particular:  
 
(i) The rights to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work, to 
protection against unemployment, to equal pay for equal work, to just and favourable remuneration;  
 
(ii) The right to form and join trade unions;  
 
(iii) The right to housing;  
 
(iv) The right to public health, medical care, social security and social services;  
 
(v) The right to education and training;  
 
(vi) The right to equal participation in cultural activities;  
 
(f) The right of access to any place or service intended for use by the general public, such as transport 
hotels, restaurants, cafes, theatres and parks.  
 
Article 6 
 
States Parties shall assure to everyone within their jurisdiction effective protection and remedies, 
through the competent national tribunals and other State institutions, against any acts of racial 
discrimination which violate his human rights and fundamental freedoms contrary to this Convention, 
as well as the right to seek from such tribunals just and adequate reparation or satisfaction for any 
damage suffered as a result of such discrimination.  
 
Article 7 
 
States Parties undertake to adopt immediate and effective measures, particularly in the fields of 
teaching, education, culture and information, with a view to combating prejudices which lead to racial 
discrimination and to promoting understanding, tolerance and friendship among nations and racial or 
ethnical groups, as well as to propagating the purposes and principles of the Charter of the United 
Nations, the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations Declaration on the Elimination 
of All Forms of Racial Discrimination, and this Convention.  
 

PART II 
 
 
Article 8 
 
1. There shall be established a Committee on the Elimination of Racial Discrimination (hereinafter 
referred to as the Committee) consisting of eighteen experts of high moral standing and acknowledged 
impartiality elected by States Parties from among their nationals, who shall serve in their personal 
capacity, consideration being given to equitable geographical distribution and to the representation of 
the different forms of civilization as well as of the principal legal systems. 2. The members of the 
Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by the States Parties. 
Each State Party may nominate one person from among its own nationals.  
 
3. The initial election shall be held six months after the date of the entry into force of this Convention. 
At least three months before the date of each election the Secretary-General of the United Nations 
shall address a letter to the States Parties inviting them to submit their nominations within two 
months. The Secretary-General shall prepare a list in alphabetical order of all persons thus nominated, 
indicating the States Parties which have nominated them, and shall submit it to the States Parties.  
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4. Elections of the members of the Committee shall be held at a meeting of States Parties convened by 
the Secretary-General at United Nations Headquarters. At that meeting, for which two thirds of the 
States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall be nominees who 
obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of 
States Parties present and voting.  
 
5.  
 
(a) The members of the Committee shall be elected for a term of four years. However, the terms 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 
Committee;  
 
(b) For the filling of casual vacancies, the State Party whose expert has ceased to function as a 
member of the Committee shall appoint another expert from among its nationals, subject to the 
approval of the Committee.  
 
6. States Parties shall be responsible for the expenses of the members of the Committee while they 
are in performance of Committee duties.  
 
Article 9 
 
1. States Parties undertake to submit to the Secretary-General of the United Nations, for consideration 
by the Committee, a report on the legislative, judicial, administrative or other measures which they 
have adopted and which give effect to the provisions of this Convention: (a) within one year after the 
entry into force of the Convention for the State concerned; and  
 
(b) thereafter every two years and whenever the Committee so requests. The Committee may request 
further information from the States Parties.  
 
2. The Committee shall report annually, through the Secretary General, to the General Assembly of the 
United Nations on its activities and may make suggestions and general recommendations based on the 
examination of the reports and information received from the States Parties. Such suggestions and 
general recommendations shall be reported to the General Assembly together with comments, if any, 
from States Parties.  
 
Article 10 
 
1. The Committee shall adopt its own rules of procedure. 2. The Committee shall elect its officers for a 
term of two years.  
 
3. The secretariat of the Committee shall be provided by the Secretary General of the United Nations.  
 
4. The meetings of the Committee shall normally be held at United Nations Headquarters.  
 
Article 11 
 
1. If a State Party considers that another State Party is not giving effect to the provisions of this 
Convention, it may bring the matter to the attention of the Committee. The Committee shall then 
transmit the communication to the State Party concerned. Within three months, the receiving State 
shall submit to the Committee written explanations or statements clarifying the matter and the 
remedy, if any, that may have been taken by that State. 2. If the matter is not adjusted to the 
satisfaction of both parties, either by bilateral negotiations or by any other procedure open to them, 
within six months after the receipt by the receiving State of the initial communication, either State 
shall have the right to refer the matter again to the Committee by notifying the Committee and also 
the other State.  
 
3. The Committee shall deal with a matter referred to it in accordance with paragraph 2 of this article 
after it has ascertained that all available domestic remedies have been invoked and exhausted in the 
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case, 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.  
 
4. In any matter referred to it, the Committee may call upon the States Parties concerned to supply 
any other relevant information.  
 
5. When any matter arising out of this article is being considered by the Committee, the States Parties 
concerned shall be entitled to send a representative to take part in the proceedings of the Committee, 
without voting rights, while the matter is under consideration.  
 
Article 12 
 
1. (a) After the Committee has obtained and collated all the information it deems necessary, the 
Chairman shall appoint an ad hoc Conciliation Commission (hereinafter referred to as the Commission) 
comprising five persons who may or may not be members of the Committee. The members of the 
Commission shall be appointed with the unanimous consent of the parties to the dispute, and its good 
offices shall be made available to the States concerned with a view to an amicable solution of the 
matter on the basis of respect for this Convention; (b) If the States parties to the dispute fail to reach 
agreement within three months on all or part of the composition of the Commission, the members of 
the Commission not agreed upon by the States parties to the dispute shall be elected by secret ballot 
by a two-thirds majority vote of the Committee from among its own members.  
 
2. The members of the Commission shall serve in their personal capacity. They shall not be nationals 
of the States parties to the dispute or of a State not Party to this Convention. 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 United Nations Headquarters or at any 
other convenient place as determined by the Commission.  
 
5. The secretariat provided in accordance with article 10, paragraph 3, of this Convention shall also 
service the Commission whenever a dispute among States Parties brings the Commission into being.  
 
6. The States parties to the dispute 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.  
 
7. The Secretary-General shall be empowered to pay the expenses of the members of the Commission, 
if necessary, before reimbursement by the States parties to the dispute in accordance with paragraph 
6 of this article.  
 
8. The information obtained and collated by the Committee shall be made available to the Commission, 
and the Commission may call upon the States concerned to supply any other relevant information.  
 
Article 13 
 
1. When the Commission has fully considered the matter, it shall prepare and submit to the Chairman 
of the Committee a report embodying its findings on all questions of fact relevant to the issue between 
the parties and containing such recommendations as it may think proper for the amicable solution of 
the dispute. 2. The Chairman of the Committee shall communicate the report of the Commission to 
each of the States parties to the dispute. These States shall, within three months, inform the Chairman 
of the Committee whether or not they accept the recommendations contained in the report of the 
Commission.  
 
3. After the period provided for in paragraph 2 of this article, the Chairman of the Committee shall 
communicate the report of the Commission and the declarations of the States Parties concerned to the 
other States Parties to this Convention.  
 
Article 14 
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1. A State Party may at any time declare that it recognizes the competence of the Committee to 
receive and consider communications from individuals or groups of individuals within its jurisdiction 
claiming to be victims of a violation by that State Party of any of the rights set forth in this Convention. 
No communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party which has not made 
such a declaration. 2. Any State Party which makes a declaration as provided for in paragraph I of this 
article may establish or indicate a body within its national legal order which shall be competent to 
receive and consider petitions from individuals and groups of individuals within its jurisdiction who 
claim to be victims of a violation of any of the rights set forth in this Convention and who have 
exhausted other available local remedies.  
 
3. A declaration made in accordance with paragraph 1 of this article and the name of any body 
established or indicated in accordance with paragraph 2 of this article shall be deposited by the State 
Party concerned 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, but such a withdrawal shall not affect communications pending before the Committee.  
 
4. A register of petitions shall be kept by the body established or indicated in accordance with 
paragraph 2 of this article, and certified copies of the register shall be filed annually through 
appropriate channels with the Secretary-General on the understanding that the contents shall not be 
publicly disclosed.  
 
5. In the event of failure to obtain satisfaction from the body established or indicated in accordance 
with paragraph 2 of this article, the petitioner shall have the right to communicate the matter to the 
Committee within six months.  
 
6.  
 
(a) The Committee shall confidentially bring any communication referred to it to the attention of the 
State Party alleged to be violating any provision of this Convention, but the identity of the individual or 
groups of individuals concerned shall not be revealed without his or their express consent. The 
Committee shall not receive anonymous communications;  
 
(b) Within three months, the receiving State shall submit to the Committee written explanations or 
statements clarifying the matter and the remedy, if any, that may have been taken by that State.  
 
7.  
 
(a) The Committee shall consider communications in the light of all information made available to it by 
the State Party concerned and by the petitioner. The Committee shall not consider any communication 
from a petitioner unless it has ascertained that the petitioner has exhausted all available domestic 
remedies. However, this shall not be the rule where the application of the remedies is unreasonably 
prolonged;  
 
(b) The Committee shall forward its suggestions and recommendations, if any, to the State Party 
concerned and to the petitioner.  
 
8. The Committee shall include in its annual report a summary of such communications and, where 
appropriate, a summary of the explanations and statements of the States Parties concerned and of its 
own suggestions and recommendations. 9. The Committee shall be competent to exercise the 
functions provided for in this article only when at least ten States Parties to this Convention are bound 
by declarations in accordance with paragraph I of this article.  
 
Article 15 
 
1 . Pending the achievement of the objectives of the Declaration on the Granting of Independence to 
Colonial Countries and Peoples, contained in General Assembly resolution 1514 (XV) of 14 December 
1960, the provisions of this Convention shall in no way limit the right of petition granted to these 
peoples by other international instruments or by the United Nations and its specialized agencies. 2.  
 



 8

(a) The Committee established under article 8, paragraph 1, of this Convention shall receive copies of 
the petitions from, and submit expressions of opinion and recommendations on these petitions to, the 
bodies of the United Nations which deal with matters directly related to the principles and objectives of 
this Convention in their consideration of petitions from the inhabitants of Trust and Non-Self-Governing 
Territories and all other territories to which General Assembly resolution 1514 (XV) applies, relating to 
matters covered by this Convention which are before these bodies;  
 
(b) The Committee shall receive from the competent bodies of the United Nations copies of the reports 
concerning the legislative, judicial, administrative or other measures directly related to the principles 
and objectives of this Convention applied by the administering Powers within the Territories mentioned 
in subparagraph (a) of this paragraph, and shall express opinions and make recommendations to these 
bodies.  
 
3. The Committee shall include in its report to the General Assembly a summary of the petitions and 
reports it has received from United Nations bodies, and the expressions of opinion and 
recommendations of the Committee relating to the said petitions and reports. 4. The Committee shall 
request from the Secretary-General of the United Nations all information relevant to the objectives of 
this Convention and available to him regarding the Territories mentioned in paragraph 2 (a) of this 
article.  
 
Article 16 
 
The provisions of this Convention concerning the settlement of disputes or complaints shall be applied 
without prejudice to other procedures for settling disputes or complaints in the field of discrimination 
laid down in the constituent instruments of, or conventions adopted by, the United Nations and its 
specialized agencies, and shall not prevent the States Parties from having recourse to other procedures 
for settling a dispute in accordance with general or special international agreements in force between 
them.  
 

PART III 
 
 
 
Article 17 
 
1. This Convention 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 this Convention. 2. This Convention is subject to ratification. Instruments of ratification shall 
be deposited with the Secretary-General of the United Nations.  
 
Article 18 
 
1. This Convention shall be open to accession by any State referred to in article 17, paragraph 1, of 
the Convention. 2. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the 
Secretary-General of the United Nations.  
 
Article 19 
 
1. This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of the deposit with the 
Secretary-General of the United Nations of the twenty-seventh instrument of ratification or instrument 
of accession. 2. For each State ratifying this Convention or acceding to it after the deposit of the 
twenty-seventh instrument of ratification or instrument of accession, the Convention shall enter into 
force on the thirtieth day after the date of the deposit of its own instrument of ratification or 
instrument of accession.  
 
Article 20 
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1. The Secretary-General of the United Nations shall receive and circulate to all States which are or 
may become Parties to this Convention reservations made by States at the time of ratification or 
accession. Any State which objects to the reservation shall, within a period of ninety days from the 
date of the said communication, notify the Secretary-General that it does not accept it. 2. A 
reservation incompatible with the object and purpose of this Convention shall not be permitted, nor 
shall a reservation the effect of which would inhibit the operation of any of the bodies established by 
this Convention be allowed. A reservation shall be considered incompatible or inhibitive if at least two 
thirds of the States Parties to this Convention object to it.  
 
3. Reservations may be withdrawn at any time by notification to this effect addressed to the Secretary-
General. Such notification shall take effect on the date on which it is received.  
 
Article 21 
 
A State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of the 
United Nations. Denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the notification by 
the Secretary General.  
 
Article 22 
 
Any dispute between two or more States Parties with respect to the interpretation or application of this 
Convention, which is not settled by negotiation or by the procedures expressly provided for in this 
Convention, shall, at the request of any of the parties to the dispute, be referred to the International 
Court of Justice for decision, unless the disputants agree to another mode of settlement.  
 
Article 23 
 
1. A request for the revision of this Convention may be made at any time by any State Party by means 
of a notification in writing addressed to the Secretary-General of the United Nations. 2. The General 
Assembly of the United Nations shall decide upon the steps, if any, to be taken in respect of such a 
request.  
 
Article 24 
 
The Secretary-General of the United Nations shall inform all States referred to in article 17, paragraph 
1, of this Convention of the following particulars:  
 
(a) Signatures, ratifications and accessions under articles 17 and 18;  
 
(b) The date of entry into force of this Convention under article 19;  
 
(c) Communications and declarations received under articles 14, 20 and 23;  
 
(d) Denunciations under article 21.  
 
Article 25 
 
1. This Convention, 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 this Convention to all States belonging to any of the 
categories mentioned in article 17, paragraph 1, of the Convention. 



 
 
 

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาตใินทุกรูปแบบ 

 
  



อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย การขจดัการเลอืกปฏิบัตทิางเช้ือชาตใินทุกรูปแบบ 

(Convention on the Elimination of all Forms of Racial  Discrimination – CERD) 
 

รัฐภาคแีห่งอนุสัญญาฉบับนี ้

โดยพิจารณาวา่  กฎบตัรสหประชาชาติตั้งอยูบ่นหลกัการของศกัด์ิศรีและความเสมอภาคของมนุษยท์ั้งมวล  และ
โดยพิจารณาวา่ รัฐสมาชิกไดป้ระกาศตนท่ีจะร่วมกนัด าเนินการ  โดยร่วมมือกบัสหประชาชาติ  ใหบ้รรลุถึงเจตนารมณ์
ประการหน่ึงของสหประชาชาติในอนัท่ีจะส่งเสริมและสนบัสนุนความเคารพและนบัถือในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐานของมนุษยท์ั้งมวล โดยไม่มีการจ าแนกความแตกต่างในเร่ืองเช้ือชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา 

โดยพิจารณาวา่  ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประกาศวา่มนุษยท์ั้งมวลเกิดข้ึนมาอิสระ
และเสมอภาคในศกัด์ิศรีและสิทธิ  และทุกคนมีความชอบธรรมทีจะมีสิทธิและเสรีภาพซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นปฏิญญาฯ  โดยไม่มี
การจ าแนกความแตกต่างใด ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว และชาติก าเนิด 

โดยพิจารณาวา่ มนุษยท์ั้งมวลเสมอภาคกนัคามกฎหมาย  และมีสิทธิอนัชอบธรรมท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองทาง
กฎหมายจากการเลือกปฏิบติัใด ๆ และจากการกระตุน้ใด ๆ อนัอาจก่อใหเ้กิดการเลือกปฏิบติั 

โดยพิจารณาวา่ สหประชาชาติไดป้ระณามลทัธิล่าอาณานิคม และการปฏิบติัใด ๆ  อนัก่อใหเ้กิดการแบ่งแยกและ
การเลือกปฏิบติั ไม่วา่จะเป็นในรูปแบบหรือในแห่งหนใด และวา่ปฏิญญาวา่ดว้ยการคืนเอกราชใหแ้ก่ประเทศและกลุ่มชนท่ี
ตกเป็นอาณานิคม ลงวนัท่ี  14 ธนัวาคม 2503 (ขอ้มติสมชัชาสหประชาชาติท่ี 1514 (XV)) ไดย้นืยนัและประกาศอยา่งหนกั
แน่นถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งลม้ลา้งการแบ่งแยกและเลือกปฏิบติัใด ๆ อยา่งรวดเร็ว และโดยไม่มีเง่ือนไข 

โดยพิจารณาวา่  ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ ลงวนัท่ี  20 
พฤศจิกายน 2506 ( ขอ้มติสมชัชาสหประชาชาติท่ี 1904 ( XVIII ) ) ยนืยนัอยา่งหนกัแน่นถึงความจ าเป็นอยา่งเร่งด่วนท่ีจะ
ขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติท่ีมีอยูท่ัว่โลกในทุกรูปแบบและทุกแง่มุม และการสร้างเสริมความเขา้ใจและความเคารพใน
ศกัด์ิศรีของมนุษย ์

เช่ือมัน่วา่ ลทัธิใด ๆ  ท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความคิดท่ีวา่คนเช้ือชาติหน่ึงเช้ือชาติใดเหนือกวา่ชนเช้ือชาติอ่ืนเป็น
ความคิดท่ีผิดในทางวทิยาศาสตร์ และในทางจริยธรรมของสงัคม ทั้งยงัเป็นลทัธิท่ียติุธรรมและอนัตราย และไม่มีเหตุผลใด  
ๆ ท่ีอาจรองรับการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติได ้ไม่วา่ในทางทฤษฎีหรือในทางปฏิบติัไม่วา่จะแห่งหนใด 

ยนืยนัวา่ การเลือกปฏิบติัระหวา่งมนุษยบ์นพ้ืนฐานของเช้ือชาติ สีผิว  และเผา่พนัธ์ุก าเนิดเป็นอุปสรรคประการ
หน่ึงต่อความสมัพนัธ์ฉนัมิตรและสนัติภาพระหวา่งชาติ  และอาจก่อกวนความสงบสุขและสวสัดิภาพในหมู่ชน  และความ
สมานฉนัทร์ะหวา่งผูท่ี้อาศยัอยูเ่คียงขา้งกนัแมแ้ต่ภายในรัฐหน่ึงรัฐเดียวกนั 

เช่ือมัน่วา่ การคงอยูข่องอุปสรรคขวางกั้นทางเช้ือชาติไม่สอดคลอ้งอยา่งยิง่กบัอุดมการณ์ของสงัคมมนุษยใ์ด ๆ 



อนสัุญญาระหว่างประเทศว่าด้วย การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชือ้ชาติในทุกรูปแบบ  ประเทศไทยก าลังอยู่ในขั้นตอนการภาคยานวัุติต่อสหประชาชาติ (ข้อมลู มกราคม ๒๕๔๖) ๒ 

หวัน่วติก ต่อการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ  ซ่ึงยงัคงมีปรากฏใหเ้ห็นไดเ้ด่นชดัในพ้ืนท่ีบางแห่งในโลกน้ี  และต่อ
นโยบายของรัฐซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความเหนือกวา่ทางเช้ือชาติหรือความรังเกียจเดียดฉนัท ์อาทิ นโยบายแบ่งแยกผิวใน
แอฟริกาใต ้การแบ่งแยกกลุ่ม และการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ 

มุ่งมัน่ ท่ีจะจดัใหมี้มาตรการต่าง  ๆท่ีจ  าเป็นในอนัท่ีจะขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบและทุกแง่มุม
อยา่งเร่งด่วน  ตลอดจนป้องกนัและต่อสูก้บัลทัธิและแนวปฏิบติัใด ๆ ท่ีเป็นไปในการเหยยีดผิว  เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจ
ระหวา่งเช้ือชาติต่าง ๆ และสร้างประชาคมระหวา่งประเทศท่ีปราศจากการแบ่งแยกทางเช้ือชาติ และการเลือกปฏิบติัทางเช้ือ
ชาติในทุกรูปแบบ 

ตระหนกัถึง  อนุสญัญาวา่ดว้ยการเลือกปฏิบติัในการจา้งงานและการประกอบอาชีพ  ซ่ึงไดรั้บการรับรองจาก
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ เม่ือปี 2501 และอนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางการศึกษา  ซ่ึงไดรั้บการ
รับรองโดยองคก์ารการศึกษา วทิยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ เม่ือปี 2503 

ปรารถนา ท่ีจะอนุวติัหลกัการซ่ึงปรากฏอยูใ่นปฏิญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ
ในทุกรูปแบบ และประกนัใหมี้การจดัวางมาตรการท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือการอนุวติัการดงักล่าว 

ไดต้กลงกนัดงัต่อไปน้ี 

 

ภาค 1 

ข้อ 1 

1. ในอนุสญัญาน้ี ค  าวา่ “การเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ” จะหมายถึง การจ าแนก การกีดกนั  การจ ากดั หรือการเลือก 
โดยตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของเช้ือชาติ สีผิว เช้ือสายหรือชาติก าเนิดหรือเผา่พนัธ์ุก าเนิด ซ่ึงมีเจตนาหรือมีผลใหเ้กิดการระงบัหรือ
กีดกั้นการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลในดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และในดา้น
อ่ืน ๆ ของการด ารงชีวติในสงัคม รวมทั้งการระงบัหรือกีดกั้นการใชสิ้ทธิเหล่านั้นอยา่งเสมอภาคของบุคคล 

2. อนุสญัญาน้ี จะไม่ใชก้บัการจ าแนก การกีดกนั การจ ากดั หรือการเลือก  โดยรัฐภาคีของอนุสญัญาน้ี ระหวา่ง
พลเมืองและบุคคลท่ีมิใช่พลเมือง 

3. จะตีความอนุสญัญาน้ีไปในทางท่ีกระทบต่อขอ้บทของกฎหมายในของรัฐภาคีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือชาติ  
สญัชาติ และการใหส้ญัชาติไม่ได ้หากขอ้บทนั้น ๆ มิไดเ้ลือกปฏิบติัต่อชนเช้ือชาติหน่ึงเช้ือชาติใดโดยเฉพาะ 

4. มาตรการพิเศษท่ีจดัใหมี้ข้ึนตามความจ าเป็น โดยมีเจตนาเพ่ือประกนัใหมี้ความกา้วหนา้อยา่งเพียงพอในหมู่ชน
บางเช้ือชาติหรือบางเผา่พนัธ์ุ  หรือบุคคลบางกลุ่มท่ีตอ้งการความคุม้ครอง  เพ่ือใหก้ลุ่มหรือบุคคลเหล่านั้นไดมี้สิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานอยา่งเสมอภาค  จะไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ ทั้งน้ี  มาตรการดงักล่าวตอ้งไม่
ก่อใหเ้กิดการธ ารงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มชนเช้ือชาติต่าง  ๆ และจะไม่คงอยูต่่อไปภายหลงัจากท่ีไดบ้รรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวแ้ลว้  



อนสัุญญาระหว่างประเทศว่าด้วย การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชือ้ชาติในทุกรูปแบบ  ประเทศไทยก าลังอยู่ในขั้นตอนการภาคยานวัุติต่อสหประชาชาติ (ข้อมลู มกราคม ๒๕๔๖) ๓ 

ข้อ 2 

1. รัฐภาคีประณามการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ และจะจดัใหมี้นโยบายท่ีจะขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติในทุก
รูปแบบ และส่งเสริมความเขา้ใจระหวา่งชนทุกเช้ือชาติโดยวธีิการท่ีเหมาะสมและไม่รีรอ และเพ่ือการน้ี 

(ก) รัฐภาคีแต่ละรัฐจะไม่กระท าการใด ๆ  ท่ีจะเป็นการเลือกปฏิบติัต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ
สถาบนั และจะประกนัวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐทุกคน  และสถาบนัของรัฐทุกแห่งทั้งระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน  จะ
ปฏิบติัตามพนัธกรณีน้ี 

(ข) รัฐภาคีจะไม่อุปถมัภ ์ช่วยเหลือ หรือสนบัสนุนการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ โดยบุคคลหรือ
องคก์รใด 

(ค) รัฐภาคีแต่ละรัฐจะด าเนินมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือทบทวนนโยบายของรัฐบาล  ทั้ง
ในกรอบแห่งชาติและระดบัทอ้งถ่ิน และแกไ้ข เพิกถอนหรือยกเลิกกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ ท่ีมีผลก่อใหเ้กิด
หรือแพร่ขยายการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติไม่วา่ในท่ีใดก็ตาม 

(ง) รัฐภาคีแต่ละรัฐจะหา้มและยกเลิกการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติโดยบุคคล กลุ่ม  หรือองคก์ร 
โดยวธีิการอนัเหมาะสม ซ่ึงรวมทั้งการออกกฎหมายท่ีใชต้ามความจ าเป็นของสถานการณ์ 

(จ) รัฐภาคีแต่ละรัฐจะสนบัสนุนการด าเนินงานขององคก์รท่ีมุ่งประสานหลายเช้ือชาติเขา้
ดว้ยกนัและการด าเนินการเคล่ือนไหว  และการกระท าใด ๆ ในอนัท่ีจะขจดัอุปสรรคขวางกั้นทางเช้ือชาติตาม
ความเหมาะสม  และจะไม่สนบัสนุนการกระท าใด ๆ  อนัมีแนวโนม้ท่ีจะเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัการ
แบ่งแยกทางเช้ือชาติ 

2. เม่ือสถานการณ์เหมาะสม และโดยค านึงถึงดา้นสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และอ่ืน ๆ  รัฐภาคีจะจดัใหมี้
มาตรการพิเศษและเป็นรูปธรรมเพ่ือประกนัใหมี้การพฒันาอยา่งพอเพียงและใหก้ารคุม้ครองแก่กลุ่มชนหรือบุคคลบางเช้ือ
ชาติ โดยมีเจตนารมณ์ท่ีจะประกนัใหบุ้คคลเหล่านั้นมีสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานอยา่งสมบูรณ์และอยา่งเสมอ
ภาค ทั้งน้ี มาตรการเหล่าน้ีจะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดการแบ่งแยกสิทธิท่ีไม่เท่าเทียมกนัส าหรับกลุ่มชนต่างเช้ือชาติอยา่งต่อเน่ือง
ภายหลงัจากท่ีไดบ้รรลุวตัถุประสงคน์ั้นแลว้ 

ข้อ 3 

รัฐภาคีประณามอยา่งยิง่ต่อการแบ่งแยกทางเช้ือชาติและลทัธิแบ่งแยกผิว  และจะป้องกนั หา้ม และขจดัการปฏิบติั
ทั้งมวลในลกัษณะน้ีในเขตอาณาของตน 

ข้อ 4 

รัฐภาคีประณามการโฆษณาชวนเช่ือทั้งมวลและองคก์รทั้งปวงท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความคิดหรือทฤษฎีของ
ความเหนือกวา่ของชนชาติหน่ึงชนชาติใดหรือของกลุ่มบุคคลตามสีผิวหรือเผา่พนัธ์ุก าเนิด  หรือท่ีพยายามใหเ้หตุผลรองรับ
หรือส่งเสริมความเกลียดชงัระหวา่งเช้ือชาติหรือการเลือกปฏิบติัในรูปแบบใดก็ตาม  และตกลงท่ีจะจดัใหมี้มาตรการใน
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ทางบวกในทนัทีท่ีจะขจดัการกระตุน้หรือการกระท าท่ีเลือกปฏิบติัและเพ่ือการน้ีจะด าเนินการต่าง ๆ โดยค านึงถึงหลกัการท่ี
ปรากฏอยูใ่นปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและสิทธิต่าง  ๆ ท่ีไดร้ะบุในขอ้ 5 ของอนุสญัญาน้ี ซ่ึง
รวมถึง 

(ก) จะประกาศใหก้ารเผยแพร่ความคิดท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความเหนือกวา่ทางเช้ือชาติ  หรือความเกลียดชงัอนั
เกิดจากความแตกต่างทางเช้ือชาติ การช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ  และการกระท ารุนแรงหรือกระตุน้ให้
เกิดการกระท ารุนแรงนั้นต่อชนเช้ือชาติหน่ึงเช้ือชาติใดหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีสีผิวอ่ืนหรือเผา่พนัธ์ุก าเนิดอ่ืน  ตลอดจนการให้
ความช่วยเหลือหรือสนบัสนุนทางการเงินต่อกิจกรรมชาตินิยม เป็นการกระท าท่ีตอ้งไดรั้บโทษตามกฎหมาย 

(ข) จะประกาศใหอ้งคก์ร กิจกรรมจดัตั้ง  และกิจกรรมโฆษณาชวนเช่ืออ่ืน ๆ  ทั้งปวงท่ีส่งเสริมและกระตุน้การ
เลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติเป็นส่ิงผิดกฎหมายและตอ้งหา้ม และใหก้ารเขา้ร่วมในองคก์รหรือกิจกรรมเหล่านั้น เป็นการกระท า
ท่ีตอ้งไดรั้บโทษตามกฎหมาย 

(ค) จะไม่อนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐหรือขององคก์รของรัฐ  ทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน  ส่งเสริมหรือ
กระตุน้ใหมี้การเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ 

ข้อ 5 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามพนัธกรณีพ้ืนฐานท่ีไดจ้ดัวางไวต้ามขอ้ 2 ของอนุสญัญาน้ี รัฐภาคีจะหา้มและขจดัการเลือก
ปฏิบติัทางเช้ือชาติทุกรูปแบบ  และจะประกนัสิทธิของทุกคนใหมี้ความเสมอภาคกนัตามกฎหมาย โดยไม่จ าแนกตามเช้ือ
ชาติ สีผิว หรือชาติหรือเผา่พนัธ์ุก าเนิด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการใชสิ้ทธิดงัต่อไปน้ี 

(ก) สิทธิท่ีจะไดรั้บการปฏิบติัต่ออยา่งเท่าเทียมกนัภายใตศ้าลและองคก์รอ่ืน ๆ ทั้งปวง ในกระบวนการยติุธรรม 

(ข) สิทธิท่ีบุคคลจะไดรั้บสวสัดิภาพและการคุม้ครองโดยรัฐใหร้อดพน้จากความรุนแรงหรือการท าร้ายร่างกาย ไม่
วา่โดยการกระท าของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือโดยกลุ่มบุคคลหรือสถาบนัใดก็ตาม 

(ค) สิทธิทางการเมือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ สิทธิท่ีจะเขา้ร่วมในการเลือกตั้ง  การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและการ
สมคัรรับเลือกตั้ง โดยอยูบ่นพ้ืนฐานของการใชสิ้ทธิอยา่งทัว่ถึงและเสมอภาคกนั การเขา้ร่วมในรัฐบาล  และการเขา้ร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมสาธารณะในทุกระดบั และความเสมอภาคในการเขา้ถึงบริการสาธารณะ 

(ง) สิทธิพลเมืองอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

(1) สิทธิในการมีเสรีภาพในการโยกยา้ยและในการพ านกัอาศยัภายในเขตแดนของรัฐ 

(2) สิทธิในการเดินทางออกจากประเทศหน่ึงประเทศใด รวมทั้งประเทศของตน และในอนัท่ีจะกลบัคืน
มาประเทศตน 

(3) สิทธิในการครองสญัชาติ 

(4) สิทธิในการสมรสและการเลือกคู่สมรส 
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(5) สิทธิในการครอบครองทรัพยสิ์น ทั้งโดยส่วนตวัและโดยร่วมกบับุคคลอ่ืน 

(6) สิทธิในการรับมรดก 

(7) สิทธิในการมีเสรีภาพทางความนึกคิด ความส านึก และศาสนา 

(8) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก 

(9) สิทธิในการชุมนุมอยา่งสงบและการรวมกลุ่ม  

(ฉ) สิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

(1) สิทธิในการมีงานท า ในการเลือกงานอยา่งเสรี ในการมีสภาพในการท างานท่ีเหมาะสมและน่าพอใจ 
ในการไดรั้บการคุม้ครองจากสภาพการตกงาน ในการไดรั้บค่าจา้งท่ีเท่าเทียมกนักบังานท่ีท าในระดบัเดียวกนั  ใน
การไดรั้บผลตอบแทนท่ียติุธรรมและนาพอใจ 

(2) สิทธิในการจดัตั้งและเขา้ร่วมสหภาพแรงงาน 

(3) สิทธิในการมีท่ีอยูอ่าศยั 

(4) สิทธิในการไดรั้บบริการสาธารณสุข การดูแลทางการแพทย ์การประกนัสงัคม  และการบริการทาง
สงัคม 

(5) สิทธิในการไดรั้บการศึกษาและการฝึกอบรม 

(6) สิทธิในการเขา้ร่วมในกิจกรรมทางวฒันธรรมอยา่งเท่าเทียมกนั 

(ช) สิทธิในการเขา้ถึงสถานท่ีหรือบริการใด ๆ ท่ีมีไวส้ าหรับสาธารณชน เช่น  การเดินทางขนส่ง โรงแรม 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงละคร และสวนสาธารณะ 

ข้อ 6 

รัฐภาคีจะรับประกนัต่อทุกคนในเขตอาณาท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองและการเยยีวยาท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยผา่นศาล
ระดบัชาติและองคก์รของรัฐอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อการกระท าใด ๆ  อนัเป็นการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ  ซ่ึงไดล้ะเมิดต่อสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลนั้น  อนัไม่สอดคลอ้งกบัอนุสญัญาน้ี และสิทธิในอนัท่ีจะขอจากศาลนั้น  การ
ทดแทนอยา่งยติุธรรมและพอเพียงและการชดใชค้วามเสียหายอนัเป็นผลจากการเลือกปฏิบติันั้น 

ข้อ 7 

รัฐภาคีจะจดัใหมี้มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพและอยา่งทนัที  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสาขาการสอน การศึกษา 
วฒันธรรมและสารสนเทศ  โดยมุ่งหมายท่ีจะต่อสูก้บัการมีอคติอนัน าไปสู่การเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ  และเพื่อสร้างเสริม
ความเขา้ใจ ขนัติธรรมและมิตรไมตรีระหวา่งชาติต่าง ๆ และระหวา่งกลุ่มชนเช้ือชาติ และเผา่พนัธ์ุต่าง ๆ และเพ่ือแพร่ขยาย
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เจตนารมณ์  และหลกัการของกฎบตัรสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  ปฏิญญา
สหประชาชาติวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ และอนุสญัญาน้ี 

 

ภาค 2 

ข้อ 8 

1. จะมีการจดัตั้งคณะกรรมการวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ ( ต่อไปน้ี  เรียกวา่ คณะกรรมการ ) 
ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุ 8 คน ท่ีมีสถานะทางศีลธรรมสูง  และเป็นท่ียอมรับในความเป็นกลาง ไดรั้บการเลือกตั้งโดยรัฐ
ภาคีจากคนชาติตน และจะปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะส่วนตวั ทั้งน้ี  โดยค านึงถึงการกระจายสดัส่วนของภูมิภาคอยา่งเป็นธรรม
และการเป็นตวัแทนของอารยธรรมหลากหลายรูปแบบและระบบกฎหมายหลกั ๆ 

2. สมาชิกของคณะกรรมการจะไดรั้บการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลบัจากรายช่ือบุคคลท่ีเสนอโดยรัฐภาคี  รัฐ
ภาคีแต่ละรัฐอาจเสนอช่ือคนชาติตนไดห้น่ึงคน 

3. การเลือกตั้งคร้ังแรกจะจดัข้ึนหกเดือนภายหลงัจากท่ีอนุสญัญาน้ีมีผลใชบ้งัคบั  และอยา่งนอ้ยท่ีสุดสามเดือน
ก่อนวนัเลือกตั้งแต่ละคร้ัง  เลขาธิการสหประชาชาติจะท าหนงัสือเชิญรัฐภาคีใหเ้สนอนามผูส้มคัรภายในสองเดือน  และ
เลขาธิการสหประชาชาติจะตอ้งเตรียมรายนามผูท่ี้ไดรั้บการเสนอนามตามล าดบัอกัษร  โดยระบุรัฐภาคีท่ีเป็นผูเ้สนอนาม 
และจดัส่งรายนามต่อไปยงัรัฐภาคี 

4. การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการจะจดัข้ึนในการประชุมรัฐภาคีซ่ึงจดัข้ึนโดยเลขาธิการสหประชาชาติ  ณ 
ส านกังานใหญ่สหประชาชาติ ในการประชุมดงักล่าว  ซ่ึงสองในสามของรัฐภาคีประกอบข้ึนเป็นองคป์ระชุมนั้น  ผูท่ี้ไดรั้บ
เลือกตั้งใหเ้ป็นสมาชิกคณะกรรมการจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอนามท่ีไดรั้บคะแนนเสียงมากท่ีสุด  และไดรั้บเสียง
มากเด็ดขาดจากผูแ้ทนของรัฐภาคีท่ีเขา้ร่วมการประชุมและออกเสียง 

5. (ก) สมาชิกคณะกรรมการจะไดรั้บการเลือกตั้งส าหรับวาระส่ีปี  อยา่งไรก็ตามสมาชิกเกา้คนในบรรดาสมาชิกท่ี
ไดรั้บเลือกในการเลือกตั้งคร้ังแรกจะหมดวาระลงเม่ืออยูใ่นต าแหน่งครบสองปี  โดยประธานคณะกรรมการจะคดัเลือกช่ือ
ของสมาชิกเกา้คนน้ี โดยการจบัฉลาก ในทนัทีหลงัจากการเลือกตั้งคร้ังแรก 

   (ข) ส าหรับการจดัใหมี้ผูแ้ทนในต าแหน่งท่ีวา่งลง  รัฐภาคีซ่ึงผูท้รงคุณวฒิุไดย้ติุภารกิจในฐานะสมาชิกของ
คณะกรรมการ จะตอ้งแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุจากคนชาติตน ทั้งน้ี โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการดว้ย 

6. รัฐภาคีจะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายของสมาชิกคณะกรรมการในขณะท่ีสมาชิกคณะกรรมการปฏิบติัภารกิจของ
คณะกรรมการ 

 

  



อนสัุญญาระหว่างประเทศว่าด้วย การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชือ้ชาติในทุกรูปแบบ  ประเทศไทยก าลังอยู่ในขั้นตอนการภาคยานวัุติต่อสหประชาชาติ (ข้อมลู มกราคม ๒๕๔๖) ๗ 

ข้อ 9 

1. รัฐภาคีรับท่ีจะเสนอรายงานใหเ้ลขาธิการสหประชาชาติเพ่ือเขา้สู่การพิจารณาของคณะกรรมการ  เก่ียวกบั
มาตรการต่าง ๆ ทางดา้นกฎหมาย กระบวนการยติุธรรม กระบวนการบริหารและอ่ืน ๆ  ซ่ึงรัฐภาคีไดจ้ดัใหมี้ข้ึน เพ่ือบงัคบั
ใชข้อ้บทของอนุสญัญาน้ี 

(ก) ภายในหน่ึงปีหลงัจากท่ีอนุสญัญาน้ีมีผลใชบ้งัคบักบัรัฐภาคีนั้น และ 

(ข) ทุก ๆ สองปีหลงัจากนั้นและเม่ือคณะกรรมการร้องขอ ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจขอขอ้มูลอ่ืน ๆ จากรัฐภาคีได ้

2. คณะกรรมการจะรายงานเป็นประจ าทุกปี ผา่นเลขาธิการสหประชาชาติ  ใหส้มชัชาสหประชาชาติรับทราบถึง
กิจกรรมของคณะกรรมการ และอาจจดัท าขอ้เสนอแนะและขอ้แนะน าทัว่ไป โดยตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของรายงานและขอ้มูลท่ี
ไดรั้บจากรัฐภาคี  ขอ้เสนอแนะและขอ้แนะน าทัว่ไปเหล่านั้นจะไดรั้บการรายงานต่อท่ีประชุมสมชัชา  พร้อมดว้ยทศันะ ( 
หากมี ) จากรัฐภาคี 

ข้อ 10 

1. คณะกรรมการจะก าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบัการประชุมของตนเอง 

2. คณะกรรมการจะเลือกเจา้หนา้ท่ีของตนส าหรับวาระสองปี 

3. ส านกังานเลขานุการส าหรับคณะกรรมการจะไดรั้บการจดัสรรใหโ้ดยเลขาธิการสหประชาชาติ 

4. การประชุมคณะกรรมการโดยปกติจะจดัข้ึน ณ ส านกังานใหญ่สหประชาชาติ 

ข้อ 11 

1. หากรัฐภาคีใดเห็นวา่รัฐภาคีอ่ืนไม่ปฏิบติัตามขอ้บทของอนุสญัญาน้ี  รัฐภาคีนั้นอาจน าเร่ืองเขา้สู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการ  คณะกรรมการจะส่งต่อเร่ืองดงักล่าวไปยงัรัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ภายในสามเดือน  รัฐภาคีท่ีไดรั้บเร่ือง
จะตอ้งเสนอค าอธิบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือถอ้ยแถลงใหเ้กิดความกระจ่างในเร่ืองดงักล่าว รวมทั้งระบุการจดัการแกไ้ข
ซ่ึงรัฐภาคีนั้นอาจไดด้ าเนินไปใหค้ณะกรรมการทราบ 

2. หากเร่ืองดงักล่าวไม่ไดรั้บการปรับแกจ้นเป็นท่ีพอใจของทั้งสองฝ่าย  ไม่วา่จะโดยการเจรจาทวภิาคี หรือโดย
กระบวนการอ่ืน ๆ ภายในหกเดือนหลงัจากรัฐภาคีไดรั้บแจง้การร้องเรียนคร้ังแรก ไม่วา่รัฐภาคีใดในระหวา่งรัฐทั้งสองยอ่ม
มีสิทธิท่ีจะน าเร่ืองดงักล่าวเขา้สู่การพิจารณาของคณะกรรมการอีกคร้ังหน่ึง โดยการแจง้ใหค้ณะกรรมการและรัฐภาคีอีกรัฐ
หน่ึงนั้นทราบ 

3. คณะกรรมการจะจดัการกบักรณีท่ีอา้งถึงตามวรรค 2 ของขอ้น้ี  ก็ต่อเม่ือไดพิ้จารณาอยา่งชดัเจนแลว้วา่ไดมี้การ
ใชม้าตรการภายในประเทศทั้งหมดแลว้  แต่ไม่ประสบผลในกรณีดงักล่าว อนัสอดคลอ้งกบัหลกัการกฎหมายระหวา่ง
ประเทศ ซ่ึงเป็นท่ีตระหนกักนัอยูท่ัว่ไป อยา่งไรก็ดี กฎน้ีจะไม่ถือปฏิบติัหากกระบวนการการจดัการดงักล่าวด าเนินไปอยา่ง
ยดืเยื้อโดยไม่มีเหตุผลสมควร 
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4. ในกรณีใดก็ตามท่ีมีการน าเสนอต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการอาจขอใหรั้ฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้งนั้นจดัหาขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งให ้

5. ในขณะท่ีกรณีใดก็ตามตามขอ้น้ีอยูใ่นการพิจารณาของคณะกรรมการ รัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง  มีสิทธิอนัชอบธรรมท่ี
จะจดัส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการโดยไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในขณะท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาเร่ืองดงักล่าว 

ข้อ 12 

1. (ก) หลงัจากท่ีคณะกรรมการไดรั้บและไดร้วบรวมขอ้มูลท่ีเห็นวา่จ าเป็นทั้งหมดแลว้ ประธานคณะกรรมการจะ
แต่งตั้งคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจเพ่ือไกล่เกล่ีย (  ต่อไปน้ีเรียกวา่ คณะกรรมาธิการ ) ประกอบดว้ยบุคคลหา้คน  ซ่ึงอาจเป็น
สมาชิกคณะกรรมการหรือไม่ก็ได ้สมาชิกคณะกรรมการจะไดรั้บการแต่งตั้งโดยฉนัทามติจากคู่กรณี  และคณะกรรมาธิการ
จะประสานงานระหวา่งรัฐภาคีคู่กรณีโดยมุ่งหวงัท่ีจะน ามาซ่ึงการแกไ้ขปัญหาอยา่งสนัติ  โดยตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความ
เคารพในอนุสญัญาน้ี 

(ข)  หากรัฐภาคีคู่กรณีไม่สามารถตกลงกนัไดภ้ายในสามเดือนในเร่ืองการแต่งตั้งบุคคลเขา้มาเป็นสมาชิก
คณะกรรมาธิการทั้งหมดหรือบางส่วน  สมาชิกคณะกรรมาธิการท่ีไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐภาคีคู่กรณีจะไดรั้บการ
เลือกตั้งโดยการลงคะแนนลบัของคณะกรรมการดว้ยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการ 

2. สมาชิกคณะกรรมาธิการจะปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะส่วนตวั และจะตอ้งไม่เป็นคนชาติของรัฐภาคี คู่กรณีหรือรัฐท่ี
มิไดเ้ป็นภาคีอนุสญัญาน้ี 

3. คณะกรรมาธิการจะเป็นผูเ้ลือกประธานและก าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบัของตน 

4. โดยปกติการประชุมคณะกรรมาธิการจะจดัข้ึน ณ ส านกังานใหญ่สหประชาชาติ  หรือในสถานท่ีอ่ืนตามแต่
คณะกรรมาธิการจะเห็นวา่สะดวก 

5. ส านกัเลขานุการซ่ึงจดัใหมี้ข้ึนตามขอ้ 10 วรรค 3 ของอนุสญัญาน้ี  จะท างานใหค้ณะกรรมาธิการท่ีจดัตั้งข้ึน
กรณีมีขอ้พิพาทระหวา่งรัฐภาคี 

6. รัฐภาคีคู่กรณีจะร่วมกนัรับผิดชอบภาระค่าใชจ่้ายของสมาชิกคณะกรรมาธิการอยา่งเท่าเทียมกนั  ตามประมาณ
การค่าใชจ่้ายโดยเลขาธิการสหประชาชาติ 

7. เลขาธิการจะไดรั้บอ านาจใหจ่้ายค่าใชจ่้ายของสมาชิกคณะกรรมาธิการ ( หากจ าเป็น ) ก่อนท่ีจะไดรั้บการใชคื้น
จากรัฐภาคีคู่กรณี ตามวรรค 6 ของขอ้น้ี 

8. คณะกรรมาธิการจะไดรั้บขอ้มูลท่ีคณะกรรมการไดรั้บและรวบรวม  และคณะกรรมาธิการอาจขอใหรั้ฐท่ี
เก่ียวขอ้งจดัส่งขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหไ้ด ้
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ข้อ 13 

1. เม่ือคณะกรรมาธิการไดพิ้จารณาเร่ืองดงักล่าวอยา่งสมบูรณ์แลว้ คณะกรรมาธิการจะจดัเตรียมรายงานและเสนอ
ต่อประธานคณะกรรมการ  ระบุถึงผลการสอบสวนในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีดงักล่าวระหวา่งคู่กรณี  และระบุ
รวมขอ้แนะน าซ่ึงคณะกรรมาธิการเห็นเหมาะสมส าหรับการแกไ้ขขอ้พิพาทอยา่งสินติ 

2. ประธานคณะกรรมการจะจดัส่งรายงานของคณะกรรมาธิการใหก้บัรัฐภาคีคู่กรณีและภายในสามเดือน  รัฐภาคี
คู่กรณีจะตอ้งแจง้ใหป้ระธานคณะกรรมการทราบวา่รัฐนั้นยอมรับหรือไม่ยอมรับขอ้แนะน าตามท่ีระบุรวมอยูใ่นรายงาน
ของคณะกรรมาธิการ 

3. ภายหลงัจากช่วงเวลาท่ีจดัใหมี้ในวรรค 2 ของขอ้น้ี  ประธานคณะกรรมการจะจดัส่งรายงานของ
คณะกรรมาธิการและประกาศของรัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้งไปยงัรัฐอ่ืน ๆ ท่ีเป็นภาคีอนุสญัญาน้ี 

ข้อ 14 

1. รัฐภาคีรัฐหน่ึงรัฐใดอาจประกาศยอมรับอ านาจของคณะกรรมการในการรับพิจารณาขอ้ร้องเรียนจากบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลภายในเขตอาณาของรัฐภาคีนั้น ซ่ึงอา้งวา่ไดต้กเป็นเหยือ่ของการละเมิดสิทธิตามท่ีระบุในอนุสญัญาน้ีโดยรัฐภาคี
นั้น ทั้งน้ี คณะกรรมการจะไม่รับขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐภาคีท่ีมิไดป้ระกาศยอมรับอ านาจของคณะกรรมการ 

2. รัฐภาคีซ่ึงไดป้ระกาศตามวรรค 1 ของขอ้น้ีอาจจดัตั้งหรือมอบหมายหน่วยงานภายใตก้ระบวนการกฎหมาย
แห่งชาติของรัฐนั้นใหมี้อ านาจรับพิจารณาขอ้ร้องเรียนจากบุคคลและกลุ่มบุคคลภายในเขตอาณาของรัฐนั้น  ซ่ึงอา้งวา่ตก
เป็นเหยือ่ของการละเมิดสิทธิตามท่ีระบุในอนุสญัญาน้ี และไดใ้ชม้าตรการจดัการแกไ้ขในระดบัทอ้งถ่ินจนหมดส้ินแลว้ แต่
ไม่บงัเกิดผล 

3. รัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมอบเอกสารประกาศตามวรรค 1 ของขอ้น้ี  และเอกสารระบุช่ือของหน่วยงานท่ีได้
จดัตั้งหรือไดรั้บมอบหมายตามวรรค 2 ของขอ้น้ีใหเ้ลขาธิการสหประชาชาติ ซ่ึงจะจดัส่งส าเนาเอกสารไปแจง้รัฐภาคีอ่ืน ๆ  
ทั้งน้ี รัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้งอาจเพิกถอนการประกาศน้ีไดทุ้กเม่ือ  โดยการแจง้ต่อเลขาธิการสหประชาชาติ  แต่การเพิกถอน
ดงักล่าวจะตอ้งไม่กระทบต่อการร้องเรียน ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการ 

4. หน่วยงานซ่ึงจดัตั้งข้ึนหรือไดรั้บมอบหมายตามวรรค 2 ของขอ้น้ี  จะจดัท าทะเบียนขอ้ร้องเรียน  และจะจดัส่ง
ส าเนาทะเบียนดงักล่าวเป็นรายปีใหเ้ลขาธิการสหประชาชาติตามช่องทางท่ีเหมาะสม  โดยเป็นท่ีเขา้ใจกนัวา่ จะไม่มีการ
เปิดเผยเน้ือหาต่อสาธารณชน 

5. ในกรณีท่ีหน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนหรือไดรั้บมอบหมายตามวรรค 2 ของขอ้น้ีไม่สามารถปฏิบติังานเป็นท่ีพอใจ  ผู ้
ร้องเรียนมีสิทธิท่ีจะร้องเรียนเร่ืองดงักล่าวไปยงัคณะกรรมการภายในเวลา 6 เดือน 

6. (ก) คณะกรรมการจะแจง้ขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บต่อรัฐภาคีท่ีถูกกล่าวหาวา่ละเมิดขอ้บทของอนุสญัญา  โดยจะไม่
เปิดเผยช่ือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยมิไดรั้บอนุญาต ทั้งน้ี คณะกรรมการจะไม่รับขอ้ร้องเรียนท่ีไม่มีการลงนาม 
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    (ข) ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลงัจากท่ีไดรั้บการแจง้ขอ้ร้องเรียน  รัฐจะตอ้งจดัส่งค าอธิบายเป็นลายลกัษณ์
อกัษรหรือถอ้ยแถลงไปยงัคณะกรรมการเพ่ือใหเ้กิดความกระจ่างในเร่ืองดงักล่าว  รวมทั้งระบุการจดัการแกไ้ขท่ีรัฐนั้นอาจ
ไดด้ าเนินการแลว้ 

7. (ก) คณะกรรมการจะพิจารณาขอ้ร้องเรียน  โดยค านึงถึงขอ้มูลท่ีไดรั้บจากรัฐภาคีและผูร้้องเรียน ทั้งน้ี  
คณะกรรมการจะไม่พิจารณาขอ้งร้องเรียน หากผูร้้องเรียนมิไดป้ระกนัวา่ไดใ้ชก้ระบวนการจดัการภายในท่ีมีอยูจ่นหมดส้ิน
แลว้ แต่ไม่บงัเกิดผล อยา่งไรก็ตาม  กฎน้ีจะไม่ถือปฏิบติัหากกระบวนการจดัการดงักล่าวด าเนินไปอยา่งยดืเยื้อ  โดยไม่มี
เหตุผลอนัสมควร 

    (ข) คณะกรรมการจะจดัส่งขอ้เสนอแนะน าไปยงัรัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้งนั้น และไปยงัผูร้้องเรียน 

8. คณะกรรมการจะรวมสรุปขอ้ร้องเรียนดงักล่าว  สรุปค าอธิบายและถอ้ยแถลงของรัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง  และ
ขอ้เสนอและขอ้แนะน าของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจ าปีตามความเหมาะสม 

9. คณะกรรมการจะมีอ านาจปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นขอ้น้ี  เม่ือรัฐภาคีอนุสญัญาอยา่งนอ้ยท่ีสุด 10 รัฐ ได้
ประกาศยอมรับอ านาจของคณะกรรมการตามวรรค 1 ของขอ้น้ี 

ข้อ 15 

1. ในระหวา่งท่ีรอใหป้ฏิญญาวา่ดว้ยการคืนเอกราชใหแ้ก่ประเทศและกลุ่มชนท่ีตกเป็นอาณานิคมตามขอ้มติ
สมชัชาสหประชาชาติท่ี 1514 ( XV ) ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2503 บรรลุวตัถุประสงค์ ขอ้บทของอนุสญัญาน้ีจะไม่จ ากดัสิทธิ
ของกลุ่มชนเหล่านั้นท่ีจะร้องเรียน  ตามท่ีไดอ้นุญาตไวใ้นกติการะหวา่งประเทศอ่ืน ๆ  ของสหประชาชาติและทบวงการ
ช านญัพิเศษ 

2. (ก) คณะกรรมการซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามขอ้ 8 วรรค 1 ของอนุสญัญาน้ีจะรับส าเนาขอ้ร้องเรียนจากองคก์รของ
สหประชาชาติ  ซ่ึงดูแลงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัหลกัการและวตัถุประสงคข์องอนุสญัญาน้ี  ในการพิจารณาขอ้ร้องเรียน
ขององคก์รเหล่าน้ีจากผูท่ี้อยูอ่าศยัในดินแดนท่ีอยูใ่นภาวะทรัสตีและดินแดนท่ียงัมิไดป้กครองตนเอง  และดินแดนอ่ืน ๆ ท่ี
ขอ้มติสมชัชาท่ี 1514 ( XV ) มีผลใชบ้งัคบั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีครอบคลุมโดยอนุสญัญาน้ี  และจะจดัส่งขอ้คิดเห็นและ
ขอ้แนะน าท่ีเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนเหล่าน้ีใหอ้งคก์รเหล่านั้นทราบ 

   (ข) คณะกรรมการจะรับส าเนารายงานจากองคก์รของสหประชาชาติท่ีเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายยติุธรรม  
การบริหารหรือมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการและวตัถุประสงคข์องอนุสญัญาน้ี ซ่ึงผูมี้อ  านาจปกครองในดินแดนท่ี
อา้งถึงในวรรคยอ่ย ( ก ) ของขอ้น้ีไดน้ าไปใช ้และคณะกรรมการจะแสดงความคิดเห็นและจดัท าขอ้เสนอแนะไปยงัองคก์ร
เหล่าน้ี 

3. คณะกรรมการจะรวมสรุปขอ้ร้องเรียนและรายงานจากหน่วยงานของสหประชาชาติ  และขอ้คิดเห็นและ
ขอ้แนะน าของคณะกรรมการ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้ร้องเรียน  และรายงานนั้นไวใ้นรายงานของคณะกรรมการต่อสมชัชา  
4. คณะกรรมการจะขอรับขอ้มูลเก่ียวกบัดินแดนท่ีอา้งถึงในวรรค 2 ( ก ) ของขอ้น้ี  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
อนุสญัญาน้ีจากเลขาธิการสหประชาชาติได ้
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ข้อ 16 

ขอ้บทของอนุสญัญาน้ีซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการยติุขอ้พิพาทหรือขอ้ร้องเรียนจะตอ้งน าไปบงัคบัใชโ้ดยปราศจากอคติใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการอ่ืน  ๆ ซ่ึงกติกาหรืออนุสญัญาท่ีไดรั้บการรับรองจากสหประชาชาติและทบวงการช านญั
พิเศษไดก้ าหนดไวใ้นการยติุขอ้พิพาทหรือขอ้ร้องเรียนในเร่ืองการเลือกปฏิบติั  และจะไม่กีดกั้นรัฐภาคีจากการแสวงหา
กระบวนการอ่ืน ๆ เพ่ือยติุขอ้พิพาทตามท่ีก าหนดไวใ้นความตกลงระหวา่งประเทศทัว่ไปและท่ีจดัท าข้ึนเป็นพิเศษ  ซ่ึงมีผล
ใชบ้งัคบักบัรัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 

 

ภาค 3 

ข้อ 17 

1. อนุสญัญาน้ีเปิดใหรั้ฐซ่ึงเป็นสมาชิกสหประชาชาติ หรือสมาชิกทบวงการช านญัพิเศษ รัฐภาคีแห่งธรรมนูญศาล
ยติุธรรมระหวา่งประเทศ และรัฐอ่ืนซ่ึงสมชัชาสหประชาชาติไดเ้ชิญใหเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีอนุสญัญาฉบบัน้ี ลงนามได ้

2. อนุสญัญาน้ีตอ้งมีการใหส้ตัยาบนั สตัยาบนัสารจะตอ้งเก็บรักษาไวท่ี้เลขาธิการสหประชาชาติ  

ข้อ 18 

1. อนุสญัญาน้ีจะเปิดใหรั้ฐซ่ึงกล่าวถึงในขอ้ 17 วรรค 1 เขา้ภาคยานุวติัได ้

2. ภาคยานุวติัจะมีผลเม่ือมีการมอบภาคยานุวติัสารไวใ้หเ้ลขาธิการสหประชาชาติเก็บรักษา 

ข้อ 19 

1. อนุสญัญาน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัเม่ือครบก าหนดสามสิบวนั  นบัแต่วนัท่ีไดมี้การมอบสตัยาบนัสารและภาคยานุวติั
สาร ฉบบัท่ี 27 ต่อเลขาธิการสหประชาชาติแลว้ 

2. ส าหรับรัฐแต่ละรัฐซ่ึงไดใ้หส้ตัยาบนัฉบบัน้ี  หรือไดเ้ขา้ภาคยานุวติั ภายหลงัจากท่ีไดมี้การมอบสตัยาบนัสาร
หรือภาคยานุวติัสาร  ฉบบัท่ี 27 อนุสญัญาจะมีผลใชบ้งัคบักบัรัฐนั้น 30 วนั หลงัจากวนัท่ีรัฐนั้นไดม้อบสตัยาบนัสารหรือ
ภาคยานุวติัสารของตนแลว้ 

ข้อ 20 

1. เลขาธิการสหประชาชาติจะรับขอ้สงวนท่ีรัฐต่าง ๆ  จดัท าในขณะใหส้ตัยาบนัหรือภาคยานุวติั  และส่งต่อใหรั้ฐ
ทุกรัฐท่ีเป็นภาคีหรือจะเขา้เป็นภาคีอนุสญัญาน้ี ทั้งน้ี  รัฐภาคีใดท่ีตอ้งการคดัคา้นขอ้สงวนดงักล่าว  จะตอ้งแจง้คดัคา้นต่อ
เลขาธิการสหประชาชาติภายใน 90 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้จากเลขาธิการสหประชาชาติ 
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2. ไม่อนุญาตใหต้ั้งขอ้สงวนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเจตนารมณ์ของอนุสญัญา  และท่ีอาจมีผลกีดกั้น
การด าเนินการขององคก์รใด ๆ ท่ีจดัตั้งข้ึนตามอนุสญัญาน้ี  ทั้งน้ี จะถือวา่ขอ้สงวนไม่สอดคลอ้งหรือเป็นอุปสรรคกีดกั้น 
หาก 2 ใน 3 ของรัฐภาคีของอนุสญัญาน้ีคดัคา้นขอ้สงวนนั้น 

3. จะถอนขอ้สงวนไดใ้นทุกโอกาส  โดยการแจง้ต่อเลขาธิการสหประชาชาติและการแจง้ดงักล่าวจะมีผลในวนัท่ี
เลขาธิการสหประชาชาติไดรั้บเอกสารแจง้ 

ข้อ 21 

รัฐภาคีอาจเพิกถอนอนุสญัญาโดยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัเลขาธิการสหประชาชาติ  การเพิกถอนจะมี
ผลใชบ้งัคบัหน่ึงปีภายหลงัจากวนัท่ีเลขาธิการสหประชาชาติไดรั้บการแจง้ดงักล่าว 

ข้อ 22 

ขอ้พิพาทใด ๆ ระหวา่งรัฐภาคีสองรัฐหรือมากกวา่  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตีความหรือการน าอนุสญัญาไปใช้  
ซ่ึงไม่อาจตกลงกนัไดโ้ดยการเจรจาหรือโดยกระบวนการซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นอนุสญัญาน้ี  หากไดรั้บการร้องขอจากรัฐท่ีเป็น
คู่กรณี จะไดรั้บการเสนอต่อไปยงัศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศเพ่ือพิจารณา เวน้เสียแต่วา่คู่กรณีตกลงท่ีจะจดัการดว้ยวธีิการ
อ่ืน 

ข้อ 23 

1. รัฐภาคีใด ๆ  อาจขอใหมี้การแกไ้ขอนุสญัญาน้ีไดทุ้กเม่ือ  โดยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัเลขาธิการ
สหประชาชาติ 

2. สมชัชาสหประชาชาติจะตดัสินวา่จะด าเนินการใด ๆ หรือไม่ ต่อค าขอดงักล่าว 

ข้อ 24 

เลขาธิการสหประชาชาติจะแจง้ใหรั้ฐท่ีอา้งถึงตามขอ้ 17 วรรค 1 ของอนุสญัญาน้ี ถึงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(ก) การลงนามใหส้ตัยาบนัและการภาคยานุวติัตามขอ้ 17 และ 18  
(ข) วนัท่ีอนุสญัญาน้ีมีผลบงัคบัตามขอ้ 19 
(ค) การติดต่อและการประกาศท่ีไดรั้บตามขอ้ 14 20 และ 23 
(ง) การเพิกถอน ตามขอ้ 21 
 

ข้อ 25 
1. อนุสญัญาน้ีซ่ึงจดัท าไวเ้ป็นภาษาจีน องักฤษ ฝร่ังเศส รัสเซีย และสเปน เป็นตน้ฉบบัแทจ้ริงเท่าเทียมกนั จะเก็บ

รักษาไว ้ณ ส านกังานบรรณสารของสหประชาชาติ 

2. เลขาธิการสหประชาชาติจะส่งส าเนาท่ีรับรองแลว้ของอนุสญัญาน้ีไปยงัรัฐทั้งปวงท่ีไดก้ล่าวถึงในขอ้  17 วรรค 
1 ของอนุสญัญาน้ี 
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The States Parties to this Convention,  
 
Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, 
recognition 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 those rights derive from the inherent dignity of the human person,  
 
Considering the obligation of States under the Charter, in particular Article 55, to promote universal 
respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms,  
 
Having regard to article 5 of the Universal Declaration of Human Rights and article 7 of the 
International Covenant on Civil and Political Rights, both of which provide that no one shall be 
subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,  
 
Having regard also to the Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture 
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, adopted by the General Assembly 
on 9 December 1975,  
 
Desiring to make more effective the struggle against torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment throughout the world,  
 
Have agreed as follows:  
 

PART I 
 
 
Article 1  
 
1. For the purposes of this Convention, the term "torture" means any act by which severe pain or 
suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as 
obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third 
person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third 
person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted 
by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting 
in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental 
to lawful sanctions.  
 
2. This article is without prejudice to any international instrument or national legislation which does or 
may contain provisions of wider application.  
 
Article 2  
 
1. Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent 
acts of torture in any territory under its jurisdiction.  
 
2. No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal 
political in stability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture.  



 
3. An order from a superior officer or a public authority may not be invoked as a justification of 
torture.  
 
Article 3  
 
1. No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are 
substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.  
 
2. For the purpose of determining whether there are such grounds, the competent authorities shall 
take into account all relevant considerations including, where applicable, the existence in the State 
concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights.  
 
Article 4  
 
1. Each State Party shall ensure that all acts of torture are offences under its criminal law. The same 
shall apply to an attempt to commit torture and to an act by any person which constitutes complicity 
or participation in torture. 2. Each State Party shall make these offences punishable by appropriate 
penalties which take into account their grave nature.  
 
Article 5  
 
1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the 
offences referred to in article 4 in the following cases: (a) When the offences are committed in any 
territory under its jurisdiction or on board a ship or aircraft registered in that State;  
 
(b) When the alleged offender is a national of that State;  
 
(c) When the victim is a national of that State if that State considers it appropriate.  
 
2. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction 
over such offences in cases where the alleged offender is present in any territory under its jurisdiction 
and it does not extradite him pursuant to article 8 to any of the States mentioned in paragraph I of 
this article.  
 
3. This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with internal law.  
 
Article 6  
 
1. Upon being satisfied, after an examination of information available to it, that the circumstances so 
warrant, any State Party in whose territory a person alleged to have committed any offence referred to 
in article 4 is present shall take him into custody or take other legal measures to ensure his presence. 
The custody and other legal measures shall be as provided in the law of that State but may be 
continued only for such time as is necessary to enable any criminal or extradition proceedings to be 
instituted.  
 
2. Such State shall immediately make a preliminary inquiry into the facts.  
 
3. Any person in custody pursuant to paragraph I of this article shall be assisted in communicating 
immediately with the nearest appropriate representative of the State of which he is a national, or, if he 
is a stateless person, with the representative of the State where he usually resides.  
 
4. When a State, pursuant to this article, has taken a person into custody, it shall immediately notify 
the States referred to in article 5, paragraph 1, of the fact that such person is in custody and of the 
circumstances which warrant his detention. The State which makes the preliminary inquiry 
contemplated in paragraph 2 of this article shall promptly report its findings to the said States and 
shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction.  
 
Article 7  



 
1. The State Party in the territory under whose jurisdiction a person alleged to have committed any 
offence referred to in article 4 is found shall in the cases contemplated in article 5, if it does not 
extradite him, submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.  
 
2. These authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any ordinary offence 
of a serious nature under the law of that State. In the cases referred to in article 5, paragraph 2, the 
standards of evidence required for prosecution and conviction shall in no way be less stringent than 
those which apply in the cases referred to in article 5, paragraph 1.  
 
3. Any person regarding whom proceedings are brought in connection with any of the offences referred 
to in article 4 shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings.  
 
Article 8  
 
1. The offences referred to in article 4 shall be deemed to be included as extraditable offences in any 
extradition treaty existing between States Parties. States Parties undertake to include such offences as 
extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.  
 
2. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request 
for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this 
Convention as the legal basis for extradition in respect of such offences. Extradition shall be subject to 
the other conditions provided by the law of the requested State.  
 
3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize 
such offences as extraditable offences between themselves subject to the conditions provided by the 
law of the requested State.  
 
4. Such offences shall be treated, for the purpose of extradition between States Parties, as if they had 
been committed not only in the place in which they occurred but also in the territories of the States 
required to establish their jurisdiction in accordance with article 5, paragraph 1.  
 
Article 9  
 
1. States Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with 
criminal proceedings brought in respect of any of the offences referred to in article 4, including the 
supply of all evidence at their disposal necessary for the proceedings.  
 
2. States Parties shall carry out their obligations under paragraph I of this article in conformity with 
any treaties on mutual judicial assistance that may exist between them.  
 
Article 10  
 
1. Each State Party shall ensure that education and information regarding the prohibition against 
torture are fully included in the training of law enforcement personnel, civil or military, medical 
personnel, public officials and other persons who may be involved in the custody, interrogation or 
treatment of any individual subjected to any form of arrest, detention or imprisonment.  
 
2. Each State Party shall include this prohibition in the rules or instructions issued in regard to the 
duties and functions of any such person.  
 
Article 11  
 
Each State Party shall keep under systematic review interrogation rules, instructions, methods and 
practices as well as arrangements for the custody and treatment of persons subjected to any form of 
arrest, detention or imprisonment in any territory under its jurisdiction, with a view to preventing any 
cases of torture.  
Article 12  
 



Each State Party shall ensure that its competent authorities proceed to a prompt and impartial 
investigation, wherever there is reasonable ground to believe that an act of torture has been 
committed in any territory under its jurisdiction.  
 
Article 13  
 
Each State Party shall ensure that any individual who alleges he has been subjected to torture in any 
territory under its jurisdiction has the right to complain to, and to have his case promptly and 
impartially examined by, its competent authorities. Steps shall be taken to ensure that the 
complainant and witnesses are protected against all ill-treatment or intimidation as a consequence of 
his complaint or any evidence given.  
 
Article 14  
 
1. Each State Party shall ensure in its legal system that the victim of an act of torture obtains redress 
and has an enforceable right to fair and adequate compensation, including the means for as full 
rehabilitation as possible. In the event of the death of the victim as a result of an act of torture, his 
dependants shall be entitled to compensation.  
 
2. Nothing in this article shall affect any right of the victim or other persons to compensation which 
may exist under national law.  
 
Article 15  
 
Each State Party shall ensure that any statement which is established to have been made as a result of 
torture shall not be invoked as evidence in any proceedings, except against a person accused of 
torture as evidence that the statement was made.  
 
Article 16  
 
1. Each State Party shall undertake to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment which do not amount to torture as defined in article I, 
when such acts are committed by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a 
public official or other person acting in an official capacity. In particular, the obligations contained in 
articles 10, 11, 12 and 13 shall apply with the substitution for references to torture of references to 
other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.  
 
2. The provisions of this Convention are without prejudice to the provisions of any other international 
instrument or national law which prohibits cruel, inhuman or degrading treatment or punishment or 
which relates to extradition or expulsion.  
 

PART II 
 
 
 
Article 17  
 
1. There shall be established a Committee against Torture (hereinafter referred to as the Committee) 
which shall carry out the functions hereinafter provided. The Committee shall consist of ten experts of 
high moral standing and recognized competence in the field of human rights, who shall serve in their 
personal capacity. The experts shall be elected by the States Parties, consideration being given to 
equitable geographical distribution and to the usefulness of the participation of some persons having 
legal experience.  
 
2. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by 
States Parties. Each State Party may nominate one person from among its own nationals. States 
Parties shall bear in mind the usefulness of nominating persons who are also members of the Human 
Rights Committee established under the International Covenant on Civil and Political Rights and who 
are willing to serve on the Committee against Torture.  



 
3. Elections of the members of the Committee shall be held at biennial meetings of States Parties 
convened by the Secretary-General of the United Nations. At those meetings, for which two thirds of 
the States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall be those who 
obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of 
States Parties present and voting.  
 
4. The initial election shall be held no later than six months after the date of the entry into force of this 
Convention. At. Ieast four months before the date of each election, the Secretary-General of the 
United Nations shall address a letter to the States Parties inviting them to submit their nominations 
within three months. The Secretary-General shall prepare a list in alphabetical order of all persons thus 
nominated, indicating the States Parties which have nominated them, and shall submit it to the States 
Parties.  
 
5. 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 term of five 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 five members 
shall be chosen by lot by the chairman of the meeting referred to in paragraph 3 of this article.  
 
6. If a member of the Committee dies or resigns or for any other cause can no longer perform his 
Committee duties, the State Party which nominated him shall appoint another expert from among its 
nationals to serve for the remainder of his term, subject to the approval of the majority of the States 
Parties. The approval shall be considered given unless half or more of the States Parties respond 
negatively within six weeks after having been informed by the Secretary-General of the United Nations 
of the proposed appointment.  
 
7. States Parties shall be responsible for the expenses of the members of the Committee while they 
are in performance of Committee duties.  
 
Article 18  
 
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) Six members shall constitute a quorum;  
 
(b) Decisions of the Committee shall be made by a majority vote of the members present.  
 
3. 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 this Convention.  
 
4. The Secretary-General of the United Nations shall convene the initial meeting of the Committee. 
After its initial meeting, the Committee shall meet at such times as shall be provided in its rules of 
procedure.  
 
5. The States Parties shall be responsible for expenses incurred in connection with the holding of 
meetings of the States Parties and of the Committee, including reimbursement to the United Nations 
for any expenses, such as the cost of staff and facilities, incurred by the United Nations pursuant to 
paragraph 3 of this article.  
 
Article 19  
 
1. The States Parties shall submit to the Committee, through the Secretary-General of the United 
Nations, reports on the measures they have taken to give effect to their undertakings under this 
Convention, within one year after the entry into force of the Convention for the State Party concerned. 
Thereafter the States Parties shall submit supplementary reports every four years on any new 
measures taken and such other reports as the Committee may request.  



 
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit the reports to all States Parties.  
 
3. Each report shall be considered by the Committee which may make such general comments on the 
report as it may consider appropriate and shall forward these to the State Party concerned. That State 
Party may respond with any observations it chooses to the Committee.  
 
4. The Committee may, at its discretion, decide to include any comments made by it in accordance 
with paragraph 3 of this article, together with the observations thereon received from the State Party 
concerned, in its annual report made in accordance with article 24. If so requested by the State Party 
concerned, the Committee may also include a copy of the report submitted under paragraph I of this 
article.  
 
Article 20  
 
1. If the Committee receives reliable information which appears to it to contain well-founded 
indications that torture is being systematically practised in the territory of a State Party, the 
Committee shall invite that State Party to co-operate in the examination of the information and to this 
end to submit observations with regard to the information concerned.  
 
2. Taking into account any observations which may have been submitted by the State Party concerned, 
as well as any other relevant information available to it, the Committee may, if it decides that this is 
warranted, designate one or more of its members to make a confidential inquiry and to report to the 
Committee urgently.  
 
3. If an inquiry is made in accordance with paragraph 2 of this article, the Committee shall seek the 
co-operation of the State Party concerned. In agreement with that State Party, such an inquiry may 
include a visit to its territory.  
 
4. After examining the findings of its member or members submitted in accordance with paragraph 2 
of this article, the Commission shall transmit these findings to the State Party concerned together with 
any comments or suggestions which seem appropriate in view of the situation.  
 
5. All the proceedings of the Committee referred to in paragraphs I to 4 of th is article s hall be con 
fidential , and at all stages of the proceedings the co-operation of the State Party shall be sought. After 
such proceedings have been completed with regard to an inquiry made in accordance with paragraph 
2, the Committee may, after consultations with the State Party concerned, decide to include a 
summary account of the results of the proceedings in its annual report made in accordance with article 
24.  
 
Article 21  
 
1. A State Party to this Convention 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 this Convention. Such 
communications may be received and considered according to the procedures laid down in this article 
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 dealt with by the Committee under this 
article 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 
considers that another State Party is not giving effect to the provisions ofthis Convention, it may, by 
written communication, bring the matter to the attention of that State Party. Within three months afler 
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 under this article only after it has ascertained 
that all 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 or is unlikely to bring effective relief to the person who is the 
victim of the violation of this Convention;  
 
(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 the obligations provided for in this 
Convention. For this purpose, the Committee may, when appropriate, set up an ad hoc conciliation 
commission;  
 
(f) In any matter referred to it under this article, 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 by 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 five States Parties to this Convention have 
made declarations under paragraph 1 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 under this article 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 22  
 
1. A State Party to this Convention may at any time declare under this article that it recognizes the 
competence of the Committee to receive and consider communications from or on behalf of individuals 
subject to its jurisdiction who claim to be victims of a violation by a State Party of the provisions of the 
Convention. No communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party which 
has not made such a declaration.  
 
2. The Committee shall consider inadmissible any communication under this article which is 
anonymous or which it considers to be an abuse of the right of submission of such communications or 
to be incompatible with the provisions of this Convention. 
 



3. Subject to the provisions of paragraph 2, the Committee shall bring any communications submitted 
to it under this article to the attention of the State Party to this Convention which has made a 
declaration under paragraph I and is alleged to be violating any provisions of the Convention. Within 
six months, the receiving State shall submit to the Committee written explanations or statements 
clarifying the matter and the remedy, if any, that may have been taken by that State. 
 
4. The Committee shall consider communications received under this article in the light of all 
information made available to it by or on behalf of the individual and by the State Party concerned. 5. 
The Committee shall not consider any communications from an individual under this article unless it 
has ascertained that:  
 
(a) The same matter has not been, and is not being, examined under another procedure of 
international investigation or settlement;  
 
(b) The individual has exhausted all available domestic remedies; this shall not be the rule where the 
application of the remedies is unreasonably prolonged or is unlikely to bring effective reliefto the 
person who is the victim of the violation of this Convention.  
 
6. The Committee shall hold closed meetings when examining communications under this article.  
 
7. The Committee shall forward its views to the State Party concerned and to the individual.  
 
8. The provisions of this article shall come into force when five States Parties to this Convention have 
made declarations under paragraph 1 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 or on behalf of an 
individual shall be received under this article after the notification of withdrawal of the declaration has 
been received by the Secretary-General, unless the State Party has made a new declaration.  
 
Article 23  
 
The members of the Committee and of the ad hoc conciliation commissions which may be appointed 
under article 21, paragraph I (e), 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 24  
 
The Committee shall submit an annual report on its activities under this Convention to the States 
Parties and to the General Assembly of the United Nations.  
 

PART III 
 
 
 
Article 25  
 
1. This Convention is open for signature by all States. 2. This Convention is subject to ratification. 
Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.  
 
Article 26  
 
This Convention is open to accession by all States. Accession shall be effected by the deposit of an 
instrument of accession with the Secretary General of the United Nations. 
 
Article 27  
 



1. This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of the deposit with the 
Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession.  
 
2. For each State ratifying this Convention or acceding to it after the deposit of the twentieth 
instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after 
the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.  
 
Article 28  
 
1. Each State may, at the time of signature or ratification of this Convention or accession thereto, 
declare that it does not recognize the competence of the Committee provided for in article 20.  
 
2. Any State Party having made a reservation in accordance with paragraph I of this article may, at 
any time, withdraw this reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.  
 
Article 29  
 
1 . Any State Party to this Convention may propose an amendment and file it with the Secretary-
General of the United Nations. The Secretary General shall thereupon communicate the proposed 
amendment to the States Parties with a request that they notify him whether they favour a conference 
of States Parties for the purpose of considering an d voting upon the proposal. In the event that within 
four months from the date of such communication 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 by the Secretary-General to all the States Parties for acceptance.  
 
2. An amendment adopted in accordance with paragraph I of this article shall enter into force when 
two thirds of the States Parties to this Convention have notified the Secretary-General of the United 
Nations that they have accepted it in accordance with their respective constitutional processes.  
 
3. When amendments enter into force, they shall be binding on those States Parties which have 
accepted them, other States Parties still being bound by the provisions of this Convention and any 
earlier amendments which they have accepted.  
 
Article 30  
 
1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this 
Convention which cannot be settled through negotiation shall, at the request of one of them, be 
submitted to arbitration. If within six months from thc date of the request for arbitration the Parties 
are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those Parties may refer the 
dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court.  
 
2. Each State may, at the time of signature or ratification of this Con vention or accession thereto, 
declare that it does not consider itself bound by paragraph I of this article. The other States Parties 
shall not be bound by paragraph I of this article with respect to any State Party having made such a 
reservation.  
 
3. Any State Party having made a reservation in accordance with paragraph 2 of this article may at 
any time withdraw this reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.  
 
Article 31  
 
1. A State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of the 
United Nations. Denunciation becomes effective one year after the date of receipt of- the notification 
by the Secretary-General .  
 
2. Such a denunciation shall not have the effect of releasing the State Party from its obligations under 
this Convention in regard to any act or omission which occurs prior to the date at which the 
denunciation becomes effective, nor shall denunciation prejudice in any way the continued 



consideration of any matter which is already under consideration by the Committee prior to the date at 
which the denunciation becomes effective.  
 
3. Following the date at which the denunciation of a State Party becomes effective, the Committee 
shall not commence consideration of any new matter regarding that State.  
 
Article 32  
 
The Secretary-General of the United Nations shall inform all States Members of the United Nations and 
all States which have signed this Convention or acceded to it of the following: (a) Signatures, 
ratifications and accessions under articles 25 and 26;  
 
(b) The date of entry into force of this Convention under article 27 and the date of the entry into force 
of any amendments under article 29;  
 
(c) Denunciations under article 31.  
 
Article 33  
 
1. This Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are 
equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.  
 
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of this Convention to all 
States. 



 
 
 

อนุสัญญาว่าด้วยการต่อตา้นการทรมาน
และการปฏิบตัิหรือการลงโทษอื่นทีโ่หดร้าย 

ไร้มนุษยธรรมหรือย่่ายีศักดิ์ศร ี
 

  



 
อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรอืการลงโทษ 

ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศกัด์ิศร ี
 
 

 ไดรับการตกลงรับ และเปดใหลงนาม ใหสัตยาบัน และภาคยานุวัติ โดยขอมติของสมัชชา
สหประชาชาต ิที่ ๓๙/๔๖ วนัที ่ ๑๐ ธนัวาคม ค.ศ. ๑๙๘๔ 
 มีผลบังคับใชในวนัที ่๒๖ มถินุายน ค.ศ. ๑๙๘๗ ตามขอ ๒๗ (๑) 
 
 รัฐภาคีแหงอนสัุญญาฉบับนี ้
 โดยพิจารณาวา ตามหลักการที่ประกาศไวในกฎบัตรสหประชาชาติ การยอมรับสิทธทิี่เทาเทียมกัน
และโอนมิไดของสมาชกิทัง้ปวงแหงครอบครัววมนษุย เปนรากฐานแหงเสรีภาพความยุติธรรม และ
สันติภาพในโลก 
 
 โดยยอมรับวาสิทธิเหลานั้นมาจากศักดิ์ศรีแตกําเนิดของมนษุย 
  
 โดยพิจารณาถึงพนัธกรณี ของรัฐตาง ๆ ภายใตกฎบัตรฯ โดยเฉพาะอยางยิง่ขอ ๕๕ เพื่อสงเสริมการ
เคารพและการปฏิบัติตามทัว่สากลตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพืน้ฐานทัง้ปวง 
  
 โดยคํานงึถงึขอ ๕ ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และขอ ๗ ของกติการะหวางประเทศวา
ดวยสิทธิพลเมืองและสิทธทิางการเมือง ซึ่งทัง้สองฉบบัตางบัญญัติวา ตองมิใหบุคคลใดตกอยูภายใตการ
ทรมานหรือการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดราย ไรมนษุยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี 
 
 โดยคํานงึเชนกันถงึปฏิญญาวาดวยการคุมครองบุคคลทั้งปวงจากการตกอยูภายใตการทรมาน การ
ประติบัติหรือการลงโทษอืน่ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี ซึ่งสมัชชาสหประชาชาติไดตกลงรับ
เมื่อวันที่ ๙ ธนัวาคม ค.ศ. ๑๙๗๕ 
 
 โดยปรารถนาที่จะทําใหการตอสูเพื่อตอตานการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่
โหดราย ไรมนษุยธรรมหรือทีย่่ํายีศักดิ์ศรี มปีระสิทธิผลยิง่ขึ้นทั่วโลก 
 ไดตกลงกันดงัตอไปนี้ 

 



 

  

๒

ภาค ๑ 
 

ขอที่๑ 
๑. เพื่อความมุงประสงคของอนสัุญญานี้ คําวา “การทรมาน” หมายถึง การกระทําใดก็ตามโดย

เจตนาที่ทาํใหเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานอยางสาหัส ไมวาทางกายหรือทางจิตใจ
ตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อความมุงประสงคที่จะใหไดมาซึ่งขอสนเทศหรือคําสารภาพจากบุคคล
นั้นหรือจากบคุคลที่สาม การลงโทษบุคคลนั้น สําหรับการกระทาํ ซึง่บคุคลนั้นหรือบุคคลที่สาม
กระทาํหรือถกูสงสัยวาไดกระทํา หรือเปนการขมขูใหกลวัหรือเปนการบังคับขูเข็ญบุคคลนั้นหรือ
บุคคลที่สามหรือเพราะเหตุผลใดใด บนพืน้ฐานของการเลือกประติบัติ ไมวาจะเปนในรูปใด เมื่อ
ความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานนัน้กระทําโดย หรือดวยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือ
รูเห็นเปนใจของเจาพนกังานของรัฐ หรือของบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงทางการ ทัง้นี้ไม
รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานที่เกดิจาก หรืออันเปนผลปกติจาก หรืออันสืบ
เนื่องมาจากการลงโทษทั้งปวงที่ชอบดวยกฎหมาย 

 
๒. ขอนี้ไมมีผลกระทบตอตราสารระหวางประเทศหรือกฎหมายภายในใดที่มี หรืออาจจะมี

บทบัญญัติที่ใชบังคับไดในขอบเขตที่กวางกวา 
 

ขอ ๒ 
 

๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐดําเนนิมาตรการตาง ๆ ทางนิติบัญญติั ทางบริหาร ทางตุลาการหรือมาตรการ
อ่ืน ๆ ที่มีประสิทธิผลเพื่อปองกันมิใหเกิดการกระทําการทรมานในอาณาเขตใดซึ่งอยูภายใตเขต
อํานาจรัฐของตน 

๒. ไมมีพฤติการณพิเศษใด ไมวาจะเปนภาวะสงคราม หรือสภาพคุกคามที่จะเกิดสงคราม การขาด
เสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ หรือสภาวะฉกุเฉินสาธารณะอื่นใดที่ยกขึ้นมาเปนขออาง
ที่มีเหตุผลสําหรับการทรมานได 

๓. คําสั่งจากผูบังคับบัญชาหรือจากทางการ ไมสามารถยกขึ้นเปนขออางที่มีเหตุผลสําหรับการ
ทรมานได 

 
ขอ ๓ 

๑. รัฐภาคีตองไมขับไล สงกลับ (ผลักดันกลับออกไป) หรือสงบุคคลเปนผูรายขามแดนไปยังอีกรัฐ
หนึง่ เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลนัน้จะตกอยูภายใตอันตรายที่จะถูกทรมาน 



 

  

๓

๒. เพื่อความมุงประสงคที่จะวนิจิฉัยวามีเหตุอันควรเชื่อเชนวาหรือไม เจาพนักงานผูมีอํานาจตอง
คํานึงถึงขอพิจารณาทัง้ปวงที่เกีย่วของ รวมทั้งการที่มีรูปแบบที่ตอเนื่องของการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในรัฐนั้นอยางรายแรง โดยซึ่งหนา หรืออยางกวางขวางดวย หากม ี

 
ขอ ๔ 

 
๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐประกันวาการกระทําทรมานทัง้ปวงเปนความผิดตามกฎหมายอาญาของตน 

ใหใชหลักการเดียวกนันี้บังคบัสําหรับการพยายามกระทําการทรมาน และสําหรับการกระทาํโดย
บุคคลใดที่เปนการสมรูรวมคิด หรือการมสีวนรวมในการทรมานดวย 

๒. ใหรัฐภาคีแตละรัฐทําใหความผิดเหลานี้เปนความผิดที่มโีทษ ซึ่งมีระวางโทษที่เหมาะสมกับความ
รายแรงของการกระทาํเหลานัน้ 

 
ขอ ๕ 

๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐดําเนนิมาตรการตาง ๆ ที่อาจจาํเปนเพื่อใหตนมีเขตอํานาจเหนือความผิดที่
อางถงึในขอ ๔ ในกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี ้
(ก) เมื่อความผิดเหลานั้นเกิดขึ้นในอาณาเขตใดที่อยูภายใตเขตอํานาจของตน หรือบนเรือ 

หรือ อากาศยานที่จดทะเบยีนในรัฐนัน้  
(ข) เมื่อผูถูกกลาวหาเปนคนชาติของรัฐนั้น 
(ค) เมื่อผูเสียหายเปนคนชาติของรัฐนัน้ หากรัฐนั้นเหน็เปนการสมควร 

๒. ในทาํนองเดียวกัน ใหรัฐภาคีแตละรัฐดําเนินมาตรการเทาที่จําเปน เพื่อใหตนมีเขตอํานาจเหนือ
ความผิดทัง้ปวงเชนวา ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาอยูในอาณาเขตใดที่อยูภายใตเขตอํานาจรัฐของตน และ
รัฐนั้นไมยอมสงบุคคลนั้นเปนผูรายขามแดนตามขอ๘ ใหแกรัฐที่ระบุไวในวรรค ๑ ของขอนี ้
๓. อนุสัญญานีม้ไิดยกเวนเขตอํานาจทางอาญาใดที่ใชตามกฎหมายภายใน 

 
ขอ ๖ 

 
๑. เมื่อเปนที่พอใจ หลงัจากการตรวจสอบขอสนเทศที่ตนมอียูแลววา พฤติการณแวดลอมบังคับให
ตองดําเนนิการเชนนัน้  รัฐภาคีใดที่ผูถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิดใดที่อางถึงในขอ ๔ อยูในอาณา
เขตของตน ตองนาํตัวบุคคลนั้นไปคุมขังไว  หรือดําเนินมาตรการทางกฎหมายอื่นทีจ่ะประกันการคงอยู
ของบุคคลนั้น การควบคุมตัวและมาตรการทางกฎหมายอื่นตองเปนไปตามที ่บัญญัติไวในกฎหมาย
ของรัฐนั้น แตสามารถควบคุมตัวและดําเนินมาตรการนัน้ตอไปไดเพียงเทาทีจ่ําเปนที่จะทําใหการ



 

  

๔

ดําเนนิกระบวนการทางอาญาหรือกระบวนพิจารณาสาํหรับการสงตวัเปนผูรายขามแดนสามารถ
กระทาํได เทานั้น 

 
๒. รัฐเชนวาตองดําเนนิการไตสวนเบื้องตนในดานขอเท็จจริงโดยทนัท ี

 
๓. บุคคลใดที่ถูกคุมขังตามวรรค ๑ ของขอนี้ ตองไดรับความชวยเหลือในการติดตอโดยทันทีกับ
ผูแทนที่เหมาะสม ซึง่อยูใกลที่สุดของรัฐที่ตนเปนคนชาติ หรือกับผูแทนของรัฐที่ตนพาํนกัอยูเปนปกติ 
หากบุคคลผูนัน้เปนบุคคลไรสัญชาติ 

 
๔. เมื่อรัฐใดรัฐหนึ่งไดนาํตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปคุมขังไวตามขอนี้ ใหรัฐนั้นแจงใหบรรดารัฐที่อาง
ถึงในขอ ๕ วรรค ๑ ทราบโดยทนัท ีถงึขอเท็จจริงที่วาบุคคลเชนวาตกอยูภายใตการคมุขังและเกี่ยวกับ
พฤติการณแวดลอมทั้งปวงที่ทาํใหตองกักตัวบุคคลนั้นไว ใหรัฐซึง่ทาํการไตสวนเบื้องตนที่ระบุไวใน
วรรค ๒ ของขอนี้ รายงานผลการไตสวนของตนใหรัฐดังกลาวทราบโดยพลนัและใหระบุดวยวาตนตั้งใจ
ที่จะใชเขตอํานาจนั้น หรือไม 

 
ขอ ๗ 

 
๑. ในกรณีตาง ๆ ที่ระบุไวในขอ ๕ ใหรัฐภาคีซึง่พบตัวบุคคลที่ถูกกลาวหาวาไดกระทาํความผิดใดที่
อางถงึในขอ ๔ อยูในอาณาเขตซึ่งอยูภายในเขตอํานาจรัฐของตน มอบเร่ืองใหเจาพนกังานผูมีอํานาจ
ของตน เพื่อความมุงประสงคในการฟองรองดําเนินคดี หากรัฐนัน้ไมยอมสงบุคคลดังกลาวเปนผูราย
ขามแดน 
 
๒. ใหเจาพนกังานผูมีอํานาจนัน้ทาํคําวินิจฉัยของตนในลกัษณะเดียวกนักับในกรณีของความผิด
ธรรมดาที่มีลักษณะรายแรงตามกฎหมายของรัฐนั้น ในกรณีตาง ๆ ทีอ่างถงึในขอ ๕ วรรค ๒ มาตรฐาน
ทั้งปวงของพยานหลักฐานทีจ่ําเปนตองมีสําหรับการฟองรองดําเนนิคดีและการพพิากษาวามีความผิด 
ตองไมเขมงวดนอยกวามาตรฐานทัง้ปวงที่ใชบังคับสําหรับกรณีตางๆ ที่อางถงึในขอ ๕ วรรค ๑ 
 
๓. ใหบุคคลใดที่ถูกดําเนินคดทีี่เกีย่วเนื่องกบัความผิดที่อางถงึในขอ ๔ ไดรับการประกันวาจะไดรับ
การประติบัติที่เปนธรรมในทุกขั้นตอนของการดําเนนิคดี 
 

ขอ ๘ 



 

  

๕

 
๑. ความผิดที่อางถึงในขอ ๔ ใหถือวารวมอยูในความผิดทั้งปวงที่สงตวับคุคลเปนผูรายขามแดนได
ในสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนใดที่มีอยูระหวางรัฐภาคี รัฐภาคีรับที่จะเอาความผดิเชนวาเขาไปอยูใน
สนธิสัญญาสงผูรายขามแดนฉบับที่จะทาํขึ้นมาระหวางกันในอนาคต ในฐานะความผิดตางๆ ที่สงตัว
บุคคลเปนผูรายขามแดนได 
 
๒. หากรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่งซึง่กาํหนดใหการสงผูรายขามแดนขึ้นอยูกับเงื่อนไขของความคงอยูของ
สนธิสัญญา ไดรับการรองขอใหสงผูรายขามแดนจากรัฐภาคีอีกรัฐหนึง่ รัฐภาคีซึ่งมิไดมีสนธิสัญญาสง
ผูรายขามแดนดวยกับรัฐภาคีนั้น มีสิทธิทีจ่ะถือเอาอนุสัญญานี้เปนพืน้ฐานทางกฎหมายสําหรับการสง
ผูรายขามแดนที่เกีย่วกับความผิดเชนวาได การสงผูรายขามแดนตองอยูภายใตเงื่อนไขอื่นๆ ที่บัญญัติ
ไวตามกฎหมายของรัฐที่ไดรับการรองขอ 
 
๓. รัฐภาคีทั้งปวงซึ่งมิไดกําหนดใหการสงผูรายขามแดนขึ้นกับเงื่อนไขของความคงอยูของ
สนธิสัญญา ตองยอมรับวาความผิดเชนวาเปนความผิดที่สงผูรายขามแดนระหวางกนัได ภายใต
เงื่อนไขตาง ๆ ที่บัญญัติไวตามกฎหมายของรัฐที่ไดรับการรองขอ 
 
๔. เพื่อความมุงประสงคของการสงผูรายขามแดนระหวางรฐัภาคีทั้งปวง ใหถอืเสมือนวาความผิดเชน
วา มิไดเพียงแตกระทํา ณ ทีซ่ึ่งความผิดนัน้เกิดขึ้นเทานัน้ แตไดกระทาํในอาณาเขตของรัฐซึ่งมี
พันธกรณีที่จะตองทําใหตนมีเขตอํานาจเหนือการกระทาํความผิดนัน้ตามขอ ๕ วรรค ๑ ดวย 
 

ขอ ๙ 
 

๑. รัฐภาคีทั้งปวงตองเสนอมาตรการใหความชวยเหลือกนัและกันใหมากที่สุดในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับ
การดําเนินคดอีาญาทีเ่กี่ยวกับความผิดใดที่อางถึงในขอ ๔ รวมทัง้การจัดสงพยานหลักฐานทั้ง
ปวงที่ตนมีอยูเทาที่จําเปนสาํหรับการดําเนนิคดีนั้นใหดวย 

๒. ใหรัฐภาคีทั้งปวงตองปฏิบัติตามพนัธกรณขีองตนตามวรรค ๑ ของขอนี ้โดยสอดคลองกับ
สนธิสัญญาวาดวยการชวยเหลือซึ่งกันและกันทางการศาลที่อาจมีอยูระหวางกัน 

 
ขอ๑๐ 

๑. รัฐภาคีแตละรัฐตองประกันวาการศึกษาและขอสนเทศเกี่ยวกับหารหามการทรมานเขาไปบรรจุอยาง
สมบูรณในหลกัสูตรการฝกอบรมบุคลากรที่มีหนาที่บังคบัใชกฎหมาย ทั้งที่เปนพลเรอืนหรือทหาร 



 

  

๖

พนกังานทางการแพทย เจาหนาที่ของรัฐและบุคคลอื่นๆที่อาจเกี่ยวของกับการควบคมุตัว การสอบสวน 
หรือการประตบัิติตอปจเจกบุคคลที่ตกอยูภายใตภาวะของการถกูจับ การกักขงั หรือการจําคุก ไมวาจะ
ในรูปแบบใด 
๒. ใหรัฐภาคีแตละรัฐนําขอหามนี้เขาไปบรรจุอยูในกฎเกณฑหรือคําสัง่ทีอ่อกมาเกีย่วกบัหนาที่และ
ภารกิจของบุคคลเชนวา 

ขอ ๑๑ 
 

ใหรัฐภาคีแตละรัฐพิจารณาทบทวนอยางเปนระบบสําหรับกฎเกณฑ คําสั่ง วิธีการและแนวทาง
ปฏิบัติในการไตสวน ตลอดจนการจัดระเบยีบทัง้ปวงสําหรับการควบคุมและการประติบัติตอบุคคลที่ตก
อยูใตภาวะของการจับ การกกัขัง และการจําคุกไมวาในรูปแบบใด ในอาณาเขตที่อยูภายใตเขตอํานาจ
ของตน เพื่อทีจ่ะปองกนัมิใหเกิดมกีรณีการทรมานใดขึ้น 

 
ขอ ๑๒ 

ใหรัฐภาคีแตละรัฐประกันวา เจาพนกังานผูมีอํานาจของตนดําเนนิการสืบสวนโดยพลันและ
ปราศจากความลําเอียง เมื่อใดก็ตามที่มมีลูเหตุอันสมเหตุสมผลที่จะเชือ่ไดวา  ไดมีการกระทาํการ
ทรมานเกิดขึ้นในอาณาเขตใดที่อยูภายใตเขตใดที่อยูภายใตเขตอํานาจของตน 

 
 

ขอ ๑๓ 
 
๑. รัฐภาคีแตละรัฐตองประกันวา การศึกษาและขอสนเทศเกี่ยวกับการหามการทรมานเขาไปบรรจุ
อยางสมบูรณในหลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรที่มหีนาที่บังคับใชกฎหมาย ทั้งที่เปนพลเรือนหรือทหาร 
พนกังานทางการแพทย เจาหนาที่ของรัฐและบุคคลอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวของกับการควบคมุตัว การ
สอบสวน หรือการประติบัติตอปจเจกบุคคลที่ตกอยูภาวะของการถูกจับ การกักขัง หรือการจําคกุ ไมวา
จะใจรูปแบบใด 
 
๒.  ใหรัฐภาคีแตละรัฐนําขอหามนี้เขาไปบรรจุอยูในกฎเกณฑหรือคําสัง่ทีอ่อกมาเกีย่วกบัหนาที่และ
ภารกิจของบุคคลเชนวา 
 

ขอ ๑๑ 



 

  

๗

 ใหรัฐภาคีแตละรัฐพิจารณาทบทวนอยางเปนระบบสําหรับ กฎเกณฑ คําสั่ง วิธีการและแนวทาง
ปฏิบัติในการไตสวน ตลอดจนการจัดระเบยีบทัง้ปวงสําหรับการควบคุมและการประติบัติตอบุคคลที่ตํา
อยูใตภาวะของการจับ การกกัขัง และการจําคุกไมวาในรูปแบบใด ในอาณาเขตที่อยูภายใตเขตอํานาจ
ของตน เพื่อทีจ่ะปองกนัมิใหเกิดมกีรณีการทรมานใดขึ้น 

 
ขอ ๑๒ 

 
 ใหรัฐภาคีแตละรัฐกระกนัวา เจาพนักงานผูมีอํานาจของตนดําเนินการสบืสวนโดยพลนัและโดย
ปราศจากความลําเอียง เมื่อใดก็ตามที่มมีลูเหตุสมผลทีจ่ะเชื่อไดวา ไดมีการกระทําการทรมานเกดิขึ้น
ในอาณาเขตใดที่อยูภายใตเขตอํานาจของตน 

 
ขอ ๑๓ 

 
 ใหรัฐภาคีแตละรัฐประกันวา ปจเจกบุคคลที่อางวาตนถกูทรมานในอาณาเขตใดก็ตามที่อยู
ภายใตเขตอํานาจของรัฐนัน้ มีสิทธิที่จะรองทกุขตอเจาพนักงานผูมีอํานาจของรัฐนัน้ และที่จะทาํให
กรณีของตนไดรับการพิจารณาตรวจสอบโดยพลนั และโดยปราศจากความลาํเอียงโดยเจาพนกังานผูมี
อํานาจของรัฐนั้น ใหดําเนนิขั้นตอนทัง้ปวงเพื่อประกันวา ผูรองทุกขและพยานไดรับความคุมครองให
พนจากการประทษุรายหรือการขมขูใหหวาดกลัวทัง้ปวงอนัเปนผลจากการรองทกุขหรือการให
พยานหลักฐานของบุคคลนัน้ 

 
ขอ ๑๔ 

 
๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐประกันในระบบกฎหมายของตนวาผูถกูทําราย จากการกระทําการทรมาน
ไดรับการชดใชทดแทนและมีสิทธิซึง่สามารถบังคับคดีได  ที่จะไดรับสินไหมทดแทนที่เปนธรรมและ
เพียงพอ รวมทั้งวิถทีางที่จะไดรับการบําบัดฟนฟูอยางเต็มรูปแบบที่สุกเทาที่จะเปนไปได ในกรณีที่ผูถูก
ทํารายเสียชวีติ อันเปนผลจากการกระทาํการทรมาน ใหผูอยูในอุปการะของบุคคลนั้นมีสิทธทิี่จะไดรับ
สินไหมทดแทน 
 
๒. ไมมีความใดในขอนีท้ี่มีผลกระทบตอสิทธิใดของผูเสียหายหรือบุคคลอื่นในอนัที่จะไดรับสินไหม
ทดแทนซึ่งอาจมีอยูตามกฎหมายภายใน 
 



 

  

๘

ขอ ๑๕ 
 ใหรัฐภาคีแตละรัฐประกันวา จะยกคําใหการใดที่พิสูจนไดวา ไดใหโดยเปนผลจากการทรมาน  
ข้ึนอางเปนหลกัฐานในการดําเนนิคดีใดมิได เวนแตจะใชเปนหลกัฐานผูกมัดบุคคลทีถู่กกลาวหาวาได
กระทาํการทรมาน ในฐานะเปนหลกัฐานวาคําใหการไดมาโดยวิธนีั้น 
 

ขอ ๑๖ 
 
๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐรับที่จะปองกนัมิใหมกีารกระทาํอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือ การประติบัติ 
หรือการลงโทษที่ย่าํยีศักดิ์ศรีที่ไมถึงกับเปนการทรมานตามทีน่ิยามไวในขอ ๑ เกิดขึน้ในอาณาเขต
ภายใตเขตอํานาจรัฐของตน เมื่อการกระทาํเชนวาไดกระทําโดย หรือดวยการยุยง หรือความยนิยอม 
หรือความรูเหน็เปนใจของเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงทางการโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง พนัธกรณีทั้งปวงในขอ ๑๐ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ และขอ ๑๓ ใหนํามาใชบังคบั โดยการใชแทนที่การ
กลาวถึงการทรมาน หรือการกลาวถงึการประติบัติหรือการลงโทษอืน่ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํา
ยีศักดิ์ศรี 
 
๒. บทบัญญัติตางๆ ของอนุสัญญานี้ ไมมีผลกระทบตอบทบัญญัติทั้งปวงของตราสารระหวาง
ประเทศหรือกฎหมายภายใน ที่หามมิใหมกีารประติบัติ หรือการลงโทษที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่
ย่ํายีศักดิ์ศรี หรือที่เกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนหรือการขับไลออกนอกประเทศ 

 
 

ภาค ๒ 
 

ขอ ๑๗ 
 
๑. ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการตอตานการทรมาน (ซึ่งตอไปในทีน่ี้ จะเรียกวา คณะกรรมการฯ) ซึง่
ตองปฏิบัติภารกิจตามที่บัญญัติไวตอจากนี้ ใหคณะกรรมการฯ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ จาํนวน ๑๐ 
คน ทีม่ีคุณลักษณะทางศีลธรรมสูง และมคีวามสามารถอันเปนที่ยอมรับทางดานสทิธิมนุษยชน ซึ่งตอง
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเฉพาะตัว ผูเชี่ยวชาญเหลานี้ตองไดรับการเลือกตั้งโดยรฐัภาคทีั้งปวง ทัง้นี ้โดย
คํานึงถึงการกระจายตามหลกัภูมิศาสตรอยางเปนธรรมและความเปนประโยชนของการเขารวมของ
บุคคลบางคนที่มีประสบการณทางกฎหมาย 
 



 

  

๙

๒. ใหสมาชกิของคณะกรรมการฯ ไดรับการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลบัจากรายชื่อของบุคคลที่
เสนอชื่อข้ึนมาโดยรัฐภาคี   รัฐภาคีแตละรัฐสามารถเสนอชื่อบุคคลหนึ่งคนที่เลือกจากคนชาติของตน 
รัฐภาคีทั้งปวงตองคํานงึถงึความเปนประโยชนของการเสนอชื่อบุคคลที่เปนสมาชกิทั้งปวงของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึง่จัดตั้งขึ้นตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสทิธิ
ทางการเมือง และที่เต็มใจทีจ่ะปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการตอตานการทรมานดวย 
 
๓. การเลือกตั้งสมาชิกของคณะกรรมการฯ ตองกระทาํทุกสองปในการประชุมรัฐภาคีซึ่งเลขาธิการ
สหประชาชาตจิัดประชุม ในการประชุมเหลานัน้ ซึง่จะตองมีรัฐภาคีจํานวนสองในสามจึงจะครบองค
ประชุม บุคคลทั้งปวงที่จะไดรับเลือกตั้งเขามาอยูในคณะกรรมการฯ ตองเปนผูที่ไดรับคะแนนเสยีง
สูงสุด และเปนเสียงขางมากที่เกินกวากึ่งหนึง่ของผูแทนของรัฐทัง้ปวงที่เขาประชุมและออกเสียง 
 
๔. ใหจัดการเลือกตั้งครั้งแรกภายในระยะเวลาไมเกนิหกเดือนหลงัจากวนัที่อนุสัญญานี้เร่ิมมีผล
บังคับใช ภายในเวลาอยางนอยสี่เดือนกอนวนัเลือกตั้งแตละครั้ง ใหเลขาธิการสหประชาชาติมหีนงัสือ
ถึงรัฐภาคีทัง้ปวง เชิญชวนใหแจงการเสนอชื่อของตนภายในสามเดือน เลขาธิการสหประชาชาติตอง
จัดทําบัญชีรายชื่อตามลําดบัตัวอักษรของบุคคลทั้งหมดที่ไดรับการเสนอชื่อเชนวา โดยระบุชื่อรัฐภาคีที่
เสนอชื่อบุคคลเหลานั้นดวย แลวนาํเสนอตอรัฐภาคีทั้งปวง 
 
๕. สมาชกิทั้งปวงของคณะกรรมการฯ ตองไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงวาระละสี่ปสมาชิกของ
คณะกรรมการฯ เหลานีม้ีสิทธทิี่จะไดรับเลือกตั้งซ้ําอกีได หากไดรับการเสนอชื่อข้ึนใหม อยางไรกดี็วาระ
การดํารงตําแหนงของสมาชกิจํานวนหาคนที่ไดรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งแรกตองสิ้นสุดลงเมือ่ส้ิน
กําหนดเวลาสองป โดยทนัทหีลังจากการเลือกตั้งครั้งทีห่นึ่ง ชื่อของสมาชิกจาํนวนหาคนเหลานี้ตองถกู
เลือกขึ้นมาโดยการจับฉลากของประธานทีป่ระชุมตามทีอ่างถงึในวรรค ๓ ของขอนี ้
 
๖. หากสมาชกิคนใดคนหนึ่งของคณะกรรมการฯ เสยีชีวิต หรือลาออก หรือไมวาดวยสาเหตุอ่ืนใดก็
ตาม ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนในคณะกรรมการฯ ไดอีกตอไป รัฐภาคีที่เสนอชือ่สมาชิกผูนั้นตอง
แตงตั้งผูเชี่ยวชาญอีกคนหนึง่จากคนชาติของรัฐนัน้เขามาปฏิบัติหนาทีสํ่าหรับวาระการดํารงตําแหนงที่
เหลือของสมาชิกผูนัน้ ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขของการไดรับความเหน็ชอบจากรัฐภาคีสวนใหญ ความ
เห็นชอบนัน้ใหถือวาไดรับแลว เวนแตรัฐภาคีจํานวนหนึง่หรือมากกวาตอบฏิเสธภายในหกสัปดาห
หลังจากที่ไดรับการแจง โดยเลขาธิการสหประชาชาติใหทราบถงึการแตงตั้งทีถู่กเสนอ 
 



 

  

๑๐

๗. ใหรัฐภาคีทั้งปวงรับผิดชอบคาใชจายของบรรดาสมาชิกของคณะกรรมการฯ ระหวางที่สมาชิก
เหลานั้นปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการฯ (การแกไขเปลี่ยนแปลง (ดูขอมติของสมัชชาฯ ที ่๔๗/๑๑๑ 
วันที่ ๑๖ ธนัวาคม ค.ศ. ๑๙๙๒)) 
 

ขอ ๑๘ 
๑. ใหคณะกรรมการฯ เลือกตั้งเจาหนาที่ของตนวาระละสองป เจาหนาที่เหลานั้นสามารถไดรับการ
เลือกตั้งซ้ําอกีได 
 
๒. ใหคณะกรรมการฯ ออกระเบียบการดําเนนิการของตนเอง ซึง่นอกเหนือจากประเดน็อื่นแลว ให
บัญญัติวา 

(ก) ตองมีสมาชกิหกคนจึงจะครบองคคณะ 
(ข) คําวินจิฉัยของคณะกรรมการฯ ใหกระทําโดยเสียงขางมากของสมาชิกที่เขาประชุม 
 

๓. ใหเลขาธกิารสหประชาชาตจัิดหาพนกังาน และสิง่อํานวยความสะดวกตางๆ ที่จาํเปนสําหรับการ
ปฏิบัติภารกิจที่มีประสิทธิผลของคณะกรรมการฯ ตามอนุสัญญานี ้

  
 ๔. ใหเลขาธกิารสหประชาชาตจิัดประชุมคร้ังแรกของคณะกรรมการฯ หลังจากการประชุมคร้ังแรก
แลว ใหคณะกรรมการฯ ประชุมกันตามกาํหนดเวลาตางๆ ที่บัญญัติไวในระเบียบการดําเนินการของตน 
 
 ๕. ใหรัฐภาคีทั้งปวงรับผิดชอบสําหรับคาใชจายทัง้ปวงที่เกดิขึ้นเนื่องจากการจัดประชมุตางๆ ของรัฐ
ภาคีและของคณะกรรมการ รวมทัง้การชําระเงนิคืนใหแกสหประชาชาติ สําหรับ คาใชจายใดๆ เชนคา
พนกังานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่สหประชาชาติไดจายไปตามวรรค ๓ ของขอนี้ (การแกไข
เปลี่ยนแปลง (ดูขอมติสมัชชาฯ ที่ ๔๗/๑๑๑ วนัที่ ๑๖ ธนัวาคม ค.ศ. ๑๙๙๒)) 
 

ขอ ๑๖ 
 
๑. ใหรัฐภาคีทั้งปวงเสนอรายงานตอคณะกรรมการฯ โดยผานเลขาธกิารประชาชาติเกี่ยวกับมาตรการทั้ง
ปวงที่ตนไดดําเนินการไปเพือ่ทําใหขอผูกพันตางๆ ของตนตามอนุสัญญานี้เปนผลขึ้นมา ภายในเวลาหนึง่ป
หลังจากการมผีลบังคับใชของอนุสัญญานี้สําหรับรัฐภาคีที่เกี่ยวของ หลังจากนั้น ใหรัฐภาคีทัง้ปวงเสนอ
รายงานเพิ่มเติมทุกๆ ส่ีปเกีย่วกับมาตรการใหมใดที่ไดดําเนนิการไป และรายงานอืน่ๆ ตามที่คณะ
กรรมการฯ อาจรองขอ  



 

  

๑๑

 
 ๒. ใหเลขาธกิารของสหประชาชาติสงรายงานเหลานั้นใหรัฐภาคีทุกรัฐ 
 
๓. รายงานแตละฉบับตองไดรับการพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ ซึ่งสามารถทีจ่ะเสนอความคิดเหน็ทั่วไป
เกี่ยวกับรายงานนั้นไดตามที่อาจเหน็สมควร และใหสงความเห็นเหลานัน้ไปยังรัฐภาคีที่เกีย่วของ รัฐภาคีนั้น
สามารถตอบกลับไปยังคณะกรรมการฯ พรอมดวยขอสังเกตใดตามแตจะเลือก 
 
๔. คณะกรรมการฯ สามารถใชดุลพินิจที่จะวนิิจฉัยรวมความคิดเห็นใดทีต่นไดใหไวตามวรรค ๓ ของขอนี้ 
พรอมดวยขอสังเกตเกีย่วกบัความคิดเหน็นัน้ที่ไดรับจากรัฐภาคีที่เกีย่วของไวในรายงานประจาํปที่จัดขึ้นมา
ตามขอ ๒๔ หากไดรับการรองขอโดยรัฐภาคีที่เกีย่วของคณะกรรมการฯ สามารถรวมสําเนาของรายงานที่
เสนอตามวรรค ๑ ของขอนี้เขาไวดวยก็ได 
 

ขอ ๒๐ 
 

๑. หากคณะกรรมการฯ ไดรับขอสนเทศที่เชื่อถือได ที่ตนเหน็วามีส่ิงบงชี้อันควรเชื่อไดวากําลงัมีการทรมาน
อยางเปนระบบในอาณาเขตของรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่ง ใหคณะกรรมการฯ เชิญชวนใหรัฐภาคีนัน้ใหความ
รวมมือในการตรวจสอบขอสนเทศนั้น และ เพื่อการนี้ ใหขอใหรัฐนัน้เสนอขอสังเกตเกี่ยวกับขอสนเทศที่
เกี่ยวของดวย 
 
๒. โดยคํานงึถงึขอสังเกตใดที่อาจเสนอโดยรัฐภาคีที่เกีย่วของ ตลอดจนขอสนเทศอืน่ที่เกี่ยวของที่รัฐภาคี
นั้นมีอยู หากวนิิจฉัยวาสิง่นัน้เปนสิง่จาํเปนตองทํา คณะกรรมการฯ สามารถมอบหมายใหสมาชกิของตนคน
หนึง่หรือมากกวาไตสวนในทางลับ แลวรายงานผลใหคณะกรรมการฯ ทราบโดยดวน 
 
๓. หากมีการไตสวนตามวรรค ๒ ของขอนี้ ใหคณะกรรมการฯ ขอความรวมมือจากรัฐภาคีที่เกี่ยวของ โดย
ความตกลงกบัรัฐภาคีนั้นการไตสวนเชนวา อาจรวมถึงการเขาไปในอาณาเขตของรฐันั้นดวย 
 
๔. หลังจากที่ไดตรวจสอบผลการไตสวนของสมาชิกหรือสมาชิกอืน่ ๆ ที่เสนอตามวรรค ๒ ของขอนี้แลว ให
คณะกรรมการฯ สงผลของการไตสวนเหลานี้ไปยงัรัฐภาคีที่เกีย่วของ พรอมดวยความคิดเหน็หรือขอแนะนํา
ที่เหน็เหมาะสม เมื่อคํานึงถงึสถานการณนั้น 
 



 

  

๑๒

๕. การดําเนินกระบวนการพิจารณาทั้งปวงของคณะกรรมการฯ ตามที่อางถงึในวรรค ๑ ถงึ วรรค ๔ ของ
ขอนี้ ใหกระทาํในทางลับ และในทกุขั้นตอนของการดําเนินกระบวนการพิจารณานัน้ใหขอความรวมมือจาก
รัฐภาคี หลังจากทีก่ารดําเนนิกระบวนการพิจารณาเชนวาสิ้นสุดลงในสวนที่เกีย่วกบัการไตสวนทีก่ระทํา
ตามวรรค ๒ แลว คณะกรรมการฯ สามารถวินิจฉัยหลงัจากการหารือกบัรัฐภาคีที่เกี่ยวของ ใหรวมเนื้อหา
โดยสรุปของผลการดําเนินกระบวนการพิจารณานัน้ไวในรายงานประจาํปทีท่ําตามขอ ๒๔ ได 
 

ขอ ๒๑ 
 

๑. รัฐภาคีของอนสัุญญานี้ รัฐใดรัฐหนึ่งสามารถที่จะประกาศตามขอนี้เมือ่ไรก็ไดวาตนยอมรับอํานาจของ
คณะกรรมการฯ ที่จะรับและพิจารณาคํารองเรียนวารัฐภาคีใดรัฐหนึ่งอางวารัฐภาคอีีกรัฐหนึง่ไมปฏิบัติตาม
พันธกรณีตางๆ ของรัฐนั้นตามอนุสัญญานี้ คํารองเรียนเชนวาสามารถรับไวและไดรับการพิจารณาตาม
กระบวนการทีก่ําหนดไวในขอนี้ได เมื่อถกูเสนอขึ้นมาโดยรัฐภาคีที่ไดประกาศรับอํานาจของคณะกรรมการฯ 
ในสวนที่เกี่ยวกบัตนเองดวยเทานัน้  คณะกรรมการฯจะดําเนนิการกับคํารองเรียนตามขอนี้มิได หากคํา
รองเรียนนั้นเกีย่วกับรัฐภาคทีี่มิไดประกาศเชนวาใหดําเนนิการกับคํารองเรียนที่ไดรับไวตามกระบวนการ
ตอไปนี้ 
 (ก) หากรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่งเหน็วารัฐภาคีอีกรัฐหนึง่ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ รัฐ
ภาคีนั้นสามารถจะยกเรื่องนี้ข้ึนมาสูความรับทราบของอีกรัฐภาคีนั้นได  โดยการแจงเปนลายลกัษณอักษร 
ภายในสามเดอืนหลงัจากที่ไดรับคํารองเรียนนั้น รัฐที่ไดรับคํารองเรียนตองสงคาํอธบิายหรือคําแถลงอื่นเพื่อ
ชี้แจงเปนลายลักษณอักษรไปใหรัฐที่ออกรองเรียนนัน้ทราบ ซึง่ควรจะรวมถงึเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการ
ภายในและการเยียวยาที่ไดกระทาํไปแลว หรือทีก่ําลงัดาํเนนิการอยู หรือที่มีชองทางที่จะกระทาํไดในเรื่องนี้
ใหครอบคลุมและเกี่ยวของมากที่สุดเทาที่จะทําได 
 (ข) หากเรื่องนี้ไมไดรับการปรับใหเปนทีพ่อใจของรัฐภาคีทั้งสองฝายที่เกีย่วของภายในหกเดือน
หลังจากรัฐผูรับไดรับคํารองเรียนฉบับแรก รัฐใดรัฐหนึง่จะมีสิทธทิี่จะสงเรื่องนั้นไปใหคณะกรรมการฯ โดย
การแจงถงึคณะกรรมการฯ และรัฐอีกฝายหนึ่ง 
 (ค) คณะกรรมการฯ จะดําเนนิเรื่องที่สงมาใหตนตามขอนี้ไดหลังจากที่ทราบเปนที่แนชดัแลววาการ
เยียวยาภายในไดถูกนาํมาใชและดําเนนิการไปจนสิ้นสุดกระบวนการในเรื่องนี้ตามหลักกฎหมายระหวาง
ประเทศซึ่งเปนทีย่อมรับกนัโดยทัว่ไปแลว ส่ิงนี้ไมถือเปนกฎเกณฑหากการใชการเยยีวยานัน้ยืดเยือ้ออกไป
โดยไมมีเหตุผล หรือไมนาจะทําใหเกิดการบรรเทาทุกขอยางมีประสิทธิผลตอผูที่เปนผูเสียหายจากการ
ละเมิดอนุสัญญานี ้
 (ง) ใหคณะกรรมการฯ จัดประชุมลับเมื่อพิจารณาคํารองเรียนทัง้ปวงตามขอนี ้



 

  

๑๓

 (จ) ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของอนุวรรค (ค) ใหคณะกรรมการฯ พรอมที่จะทําหนาที่เปน
ส่ือกลางใหมีการเจรจากนัสาํหรับรัฐภาคทีั้งปวงที่เกีย่วของเพื่อใหมีการแกปญหาฉนัมิตรในเรื่องนั้นได บน
พื้นฐานของการเคารพพันธกรณีทั้งปวงทีบั่ญญัติไวในอนุสัญญานี้ เพือ่ความมุงประสงคนี้ เมื่อเปนการ
สมควร คณะกรรมการฯ สามารถตั้งคณะกรรมาธิการประนีประนอมเฉพาะกิจข้ึนมาได 
 (ฉ) ในเรื่องใดที่สงมายงัคณะกรรมการฯ ตามขอนี้ คณะกรรมการฯ สามารถขอใหรัฐภาคีทั้งปวงที่
เกี่ยวของตามที่อางถึงในอนวุรรค (ข) จัดสงขอสนเทศที่เกี่ยวของใหได 

(ช) รัฐภาคีทั้งปวงที่เกีย่วของที่อางถงึในอนุวรรค (ข) มีสิทธทิี่จะใหมีผูแทนของตนรวมอยูดวยเมื่อเร่ือง
นั้นกําลงัไดรับการพิจารณาโดยกรรมการฯ และที่จะแถลงดวยวาจาและ/หรือเปนลายลักษณอักษร 

(ซ) ภายในสิบสิงเดือนหลงัจากวนัที่ไดรับการแจงตามอนวุรรค (ข) ใหคณะกรรมการฯ เสนอรายงาน 
(๑) หากบรรลกุารแกปญหาตามความในอนุวรรค (จ) ได ใหคณะกรรมการฯ จํากัดรายงานของ

ตนเพยีงคําแถลงสรุปขอเท็จจริงและวิธกีารแกปญหาที่บรรลุเทานัน้ 
(๒) หากไมสามารถบรรลุการแกปญหาตามความในอนุวรรค (จ) ได ใหคณะกรรมการฯ จาํกัด

รายงานของตนเพยีงคาํแถลงสรุปขอเท็จจริง โดยตองแนบคําแถลงที่เปนลายลกัษณอักษร
และบันทกึคําแถลงดวยวาจาของรัฐภาคีทัง้ปวงที่เกี่ยวของไวในรายงานดวย 

 
 ในทุกๆ เร่ือง ใหสงรายงานไปใหรัฐภาคีทัง้ปวงที่เกีย่วของ 
 
๒. บทบัญญัติของขอนี้จะมีผลบังคับใชเมื่อรัฐภาคีของอนสัุญญานี้จาํนวนหารัฐไดทาํการประกาศตาม
วรรค ๑ ของขอนี้แลว ใหรัฐภาคีมอบคําประกาศเชนวาใหเลขาธกิารสหประชาชาติเก็บรักษาไวโดย
เลขาธิการสหประชาชาติตองสงสาํเนาคําประกาศเหลานั้นไปใหรัฐภาคีอ่ืนๆ คําประกาศนี้สามารถถูกเพกิ
ถอน เมื่อไรก็ไดโดยการแจงใหเลขาธกิารฯ ทราบ การเพกิถอนเชนวาจะไมมีผลกระทบตอการพิจารณาใน
เร่ืองใดซึ่งเปนเรื่องที่มีคํารองเรียนซึ่งไดสงไปแลวตามขอนี้คํารองเรียนเพิ่มเติมใดทีท่าํโดยรัฐภาคีใดรัฐหนึ่ง 
จะรับไวมิไดหลังจากที่เลขาธิการฯ ไดรับการแจงการเพิกถอนคําประกาศนัน้แลว เวนแตรัฐภาคีที่เกี่ยวของ
จะไดทําการประกาศใหมอีก 
 

ขอ ๒๒ 
 
๑. รัฐภาคีแหงอนสัุญญานี้รัฐใดรัฐหนึง่สามารถที่จะประกาศตามขอนี้เมือ่ไรก็ได วาตนยอมรับอํานาจของ
คณะกรรมการฯ ในอันที่จะรับไวและพิจารณาคํารองเรยีนทั้งปวงที่มาจากหรือกระทําในนามของปจเจก
บุคคลที่อยูภายใตอํานาจของตน ซึ่งอางวาไดตกเปนผูเสยีหายจากการละเมิดบทบัญญัติตางๆ ของ



 

  

๑๔

อนุสัญญานีโ้ดยรัฐใดรัฐหนึง่ คณะกรรมการฯ จะรับคํารองเรียนที่เกีย่วกับรัฐภาคีที่เกีย่วกับรัฐภาคทีี่มิไดทํา
การประกาศเชนวามิได 
 
๒. ใหคณะกรรมการฯ ถือวาคํารองเรียนใดทีไ่มปากฎนามผูสง หรือที่ตนเห็นวาเปนการใชสิทธิที่จะยืน่คํา
รองเรียนเชนวาโดยมิชอบ หรือขัดตอบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ เปนสิ่งที่จะรับไวพจิารณามไิด 
 
๓. ภายใตบังคับของบทบัญญติัทั้งปวงของวรรค ๒ ใหคณะกรรมการฯ นาํคํารองเรียนที่มีถงึตนเขามาสู
ความรับทราบของรัฐภาคีแหงอนุสัญญานีท้ี่ไดทําการประกาศตามวรรค ๑ และซึง่ตองหาวาไดละเมิด
บทบัญญัติใดของอนุสัญญานี ้รัฐผูรับตองยืน่คําอธิบายทัง้ปวงเปนลายลักษณอักษรหรือคําแถลงตางๆที่จะ
ใหความกระจางเกี่ยวกับเร่ืองนี้และการเยยีวยาที่รัฐนั้นไดกระทําไปแลวหากมีตอคณะกรรมการฯ ภายในหก
เดือน 
 
๔. ใหคณะกรรมการฯ พิจารณาคํารองเรียนทั้งปวงที่ไดรับตามขอนี้ โดยอาศัยขอสนเทศทั้งปวงที่สงมาให
ตนโดยหรือในนามของปจเจกบุคคลและโดยรัฐภาคีที่เกีย่วของ 
 
๕. คณะกรรมการฯ ตองไมพิจารณาบรรดาคํารองเรียนใดจากปจเจกบุคคลตามขอนี้ เวนแตจะแนใจแลว
วา 
 (ก) เร่ืองเดียวกันนีม้ิไดถูกตรวจสอบ หรือกาํลังอยูระหวางการถูกตรวจสอบตามกระบวนพิจารณาของ
การสืบสวนสอบสวน หรือกระบวนการระงับขอพิพาทระหวางประเทศอื่นอยู 
 (ข) ปจเจกบุคคลดังกลาวไดใชการเยียวยาภายในทั้งหมดที่มีอยูจนถงึทีสุ่ดแลว ส่ิงนี้ไมถือวาเปน
กฎเกณฑหากการใชการเยียวยาเหลานัน้ยดืเยื้อออกไปนาน โดยไมสมเหตุสมผล หรือไมนาจะทาํใหเกิดการ
บรรเทาทกุขอยางมีประสิทธผิลตอผูที่เปนผูเสียหายจากการละเมิดอนสัุญญานี ้
 
๖. ใหคณะกรรมการฯ จัดประชุมลับเมื่อพิจารณาคํารองเรียนทัง้ปวงตามขอนี ้
 
๗. ใหคณะกรรมการฯ สงขอคิดเห็นทั้งปวงของตนไปใหรัฐภาคีที่เกี่ยวของและปจเจกบคุคลนั้น 
 
๘. บทบัญญัติของขอนี้จะมีผลบังคับใชเมื่อรัฐภาคีของอนสัุญญานี้ จาํนวนหารัฐไดทาํการประกาศตาม
วรรค ๑ ของขอนี้แลว ใหรัฐภาคีมอบคําประกาศทัง้ปวงเหลานั้นใหเลขาธิการสหประชาชาติเก็บรักษาไว 
โดยเลขาธิการฯ ตองสงสําเนาคําประกาศเหลานั้นไปใหรัฐภาคีอ่ืนๆ คําประกาศนี้สามารถถกูเพกิถอนเมื่อไร
ก็ได โดยการแจงใหเลขาธิการฯ ทราบ การเพิกถอนเชนวาจะไมมีผลกระทบตอการพิจารณาในเรื่องใดซึ่ง



 

  

๑๕

เปนเรื่องที่มีคํารองเรียนที่ไดสงตอออกไปตามขอนี้แลว คํารองเรียนเพิม่เติมใดที่ทาํโดยหรือในนามของ
ปจเจกบุคคลใดจะรับไวหลังจากที่เลขาธกิารฯ ไดรับการแจงการเพิกถอนคําประกาศนั้นแลวมิได เวนแตรัฐ
ภาคีที่เกี่ยวของจะไดทาํการประกาศใหมอีก 
 

ขอ ๒๓ 
 
 สมาชิกทั้งปวงของคณะกรรมการฯและของคณะกรรมาธิการประนีประนอมเฉพาะกจิที่อาจถูกแตงตั้ง
ข้ึนตามขอ ๒๑ วรรค ๑ (จ) มีสิทธิที่จะไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก เอกสิทธิ์และความคุมกนัตาง ๆ ของ
ผูเชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติภารกิจใหสหประชาชาติ ตามที่กาํหนดไวในหมวดตางๆ ที่เกีย่วของของอนุสัญญาวา
ดวยเอกสทิธิ์และความคุมกนัของสหประชาชาต ิ

 
ขอ ๒๔ 

 
 ใหคณะกรรมการฯ เสนอรายงานประจาํปเกี่ยวกับกิจกรรมของตนภายใตอนุสัญญานี้ตอรัฐภาคทีั้งปวง
และสมัชชาสหประชาชาต ิ
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ขอ ๒๕ 
 

๑. อนุสัญญานีเ้ปดใหรัฐทุกรัฐลงนามได 
 
๒. อนุสัญญานี้อยูภายใตเงื่อนไขของการใหสัตยาบัน สัตยาบนัสารทัง้ปวงตองมอบใหเลขาธกิาร

สหประชาชาตเิก็บรักษาไว 
 

ขอ ๒๖ 
 

 อนุสัญญานีเ้ปดใหรัฐทุกรัฐภาคยานวุัติได การภาคยานวุัติใหกระทําโดยการมอบภาคยานุวัติสาร
ตอเลขาธิการสหประชาชาต ิ
 

ขอ ๒๗ 



 

  

๑๖

 
๑. อนุสัญญานีเ้ร่ิมมีผลบังคับใชในวนัที่สามสิบหลังจากวนัที่มกีารมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานวุัติ

สารฉบับที่ยี่สิบตอเลขาธิการประชาชาต ิ
 
๒. สําหรับรัฐแตละรัฐที่ใหสัตยาบันอนุสัญญานี้หรือภาคยานุวัติเขาเปนภาคีในอนุสัญญานีห้ลังจากที่

มีการมอบสัตยาบนัสารหรือภาคยานวุัติสารฉบับที่ยี่สิบแลว อนุสัญญานี้จะเร่ิมมีผลบังคับใชใน
วันที่สามสบิหลังจากวนัมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานวุัติสารของรัฐนั้น 

 
ขอ ๒๘ 

 
๑. รัฐแตละรัฐสามารถทีจ่ะประกาศในขณะทีล่งนามหรือใหสัตยาบันอนุสัญญานีห้รือภาคยานุวัติการ

เขาเปนภาค ีวาตนไมรับอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่บัญญัติไวในขอ ๒๐ 
 

๒. รัฐภาคีใดที่ไดต้ังขอสงวนตามวรรค ๑ ของขอนี้มีสิทธีจ่ะเพิกถอนขอสงวนนี้เมื่อไรก็ไดโดยการแจง
ตอเลขาธิการสหประชาชาต ิ

 
ขอ ๒๙ 

 
๑. รัฐภาคีแหงอนสัุญญานี้รัฐใดสามารถที่จะเสนอขอแกไขเพิ่มเติมและยืน่ขอเสนอนั้นตอเลขาธิการ
สหประชาชาต ิในทันทีที่ไดรับขอเสนอเชนวา เลขาธิการสหประชาชาตติองสงขอแกไขเพิ่มเติมที่ไดรับ
การเสนอนัน้ใหแกรัฐภาคีทัง้ปวงพรอมกับคํารองขอใหรัฐภาคีเหลานัน้แจงใหตนทราบวารัฐภาคี
เหลานั้นสนับสนุนใหมีการประชุมรัฐภาคีทั้งปวงเพื่อพจิารณาและออกเสียงเกี่ยวกบัขอเสนอแกไข
เพิ่มเติมนั้นหรอืไม ในกรณีทีภ่ายในสี่เดือนนับจากวนัที่แจงขอเสนอเชนวา ปรากฏวา อยางนอยหนึ่งใน
สามของรัฐภาคีทั้งปวงสนับสนุนใหมีการประชุมเชนวา ใหเลขาธกิารฯ จัดประชุมภายใตความอุปถัมภ
ของสหประชาชาติ ใหเลขาธกิารฯ สงแกไขเพิ่มเติมใดที่ไดรับการลงมตติกลงรับโดยคะแนนเสยีงขาง
มากรัฐภาคทีั้งปวงที่เขารวมประชุมและออกเสียงไปใหรัฐภาคีทั้งปวง เพื่อการใหการยอมรับ 
 
๒. ขอแกไขเพิ่มเติมที่ไดรับการลงมติตกลงรบัตามวรรค ๑ ของขอนี้ จะเร่ิมมีผลบังคับใชเมื่อสองใน
สามของรัฐภาคีทั้งปวงแหงอนุสัญญานี้ไดแจงตอเลขาธกิารสหประชาชาติวารัฐภาคเีหลานั้นไดใหการ
ยอมรับขอแกไขเพิ่มเติมนั้นตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญของรัฐเหลานัน้แลว 
 



 

  

๑๗

๓. เมื่อขอแกไขเพิ่มเติมเหลานัน้มีผลบังคับใชแลว ขอแกไขเพิ่มเติมนั้นจะมีผลผูกพนัรัฐภาคีทั้งปวงที่
ไดยอมรับขอแกไขเพิ่มเติมนัน้ สวนรัฐภาคอ่ืีนยังคงถกูผกูพนั โดยบทบัญญัติของอนุสัญญานี้และขอ
แกไขเพิ่มเติมอ่ืนใดกอนหนานัน้ที่รัฐภาคีเหลานั้นไดตกลงรับไวแลว 
 

ขอ ๓๐ 
 

๑. ขอพิพาทใดระหวางรัฐภาคีสองรัฐหรือกวานั้นขึน้ไปที่เกีย่วกับการตีความหรือการใชบังคับของ
อนุสัญญานี ้ทีไ่มสามารถระงับไดโดยการเจรจา ตองมอบใหอนุสัญญาโตตุลาการวนิิจฉัยชี้ขาดตามคํา
รองขอของรัฐภาคีคูพิพาทรฐัใดรัฐหนึ่ง หากภายในหกเดือนนับจากวนัที่มกีารรองขอใหมีการวินิจฉัย ชี้
ขาดขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ คูพิพาทยงัไมสามารถตกลงกนัไดในเรื่องการจัดใหมีการวนิจิฉัยชี้
ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ คูพิพาทฝายใดฝายหนึง่มีสิทธิที่จะสงขอพพิาทนัน้ไปยงัศาลยุติธรรมระหวาง
ประเทศตามคาํรองขอตามธรรมนูญของศาลฯ 
 
๒. รัฐแตละรัฐสามารถทีจ่ะประกาศในขณะทีล่งนามหรือใหสัตยาบันอนุสัญญานี้ หรือภาคยานุวัติการ
เขาเปนภาค ีวาตนไมถือวาตนถูกผกูพนัโดยวรรค 1 ของขอนี้ รัฐภาคีอ่ืนๆ จะไมถกูผกูพนัโดยวรรค ๑ 
ของขอนี้ในสวนที่เกี่ยวกับรัฐภาคีที่ไดต้ังขอสงวนเชนวาไว 
 
๓. รัฐภาคีใดที่ไดต้ังขอสงวนตามวรรค ๒ ของขอนี้ไวมีสิทธทิี่จะเพิกถอนขอสงวนนี้เมื่อไรก็ได โดยการ
แจงตอเลขาธกิารสหประชาชาติ 
 

ขอ ๓๑ 
 

๑. รัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึง่สามารถที่จะบอกเลิกอนุสัญญานี้ไดโดยการแจงเปนลายลกัษณอักษรตอ
เลขาธิการสหประชาชาต ิการบอกเลิกจะมีผลหลังจากวันที่เลขาธกิารสหประชาชาติไดรับการแจงเชน
วาแลวหนึง่ป 
 
๒. การบอกเลิกเชนวาจะไมมีผลเปนการปลอยรัฐภาคีใหพนจากพนัธกรณีของตนตามอนุสัญญานี ้ใน

สวนที่เกีย่วกบัการกระทําหรือการละเวนกระทําการใดที่เกิดขึ้นกอนวนัที่การบอกเลิกนั้นมีผล หรือการบอก
เลิกนัน้จะไมกระทบแตอยางใดตอการพิจารณาที่ยงัดําเนนิอยูตอไปในเรื่องใดที่ไดเร่ิมการพิจารณาไปแลว
กอนที่วนัทีก่ารบอกเลิกจะมผีล 

 



 

  

๑๘

๓. หลังจากวันทีจ่ะบอกเลิกของรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึง่เริ่มมีผลแลว คณะกรรมการฯ ตองไมเร่ิมการ
พิจารณาเรื่องใหมใดที่เกี่ยวกับรัฐนัน้ 

 
ขอ๓๒ 

 
 ใหเลขาธกิารสหประชาชาตติองใหรัฐภาคทีั้งปวงของสหประชาชาติและรัฐทั้งปวงที่ไดลงนามใน

อนุสัญญานีห้รือที่ไดภาคยานุวัติเขาเปนภาคีทราบเรื่องตาง ๆ ตอไปนี ้
(ก) การลงนาม การใหสัตยาบนัและการภาคยานวุัติทัง้ปวงตามขอ ๒๕ และ ขอ ๒๖ 
(ข) วันที่เร่ิมมีผลบังคับใชของอนสัุญญานี้ตามขอ ๒๗ และวนัที่เร่ิมมีผลบังคับใชของขอ

แกไขเพิ่มเติมใดตามขอ ๒๙ 
(ค) การบอกเลิกทัง้ปวงตามขอ ๓๑ 

 
ขอ ๓๓ 

 
๑. ตนฉบับของอนุสัญญานี้ ซึง่ตัวบทภาษาอาหรับ ภาษาจนี ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 

ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน มีความถูกตองเทาเทียมกนั ตองมอบใหเลขาธิการสหประชาชาติเกบ็รักษาไว 
 
๒. เลขาธิการสหประชาชาติตองสงสาํเนาที่ไดรับการรับรองแลวของอนุสัญญานี้ใหแกทุกรัฐ 



 
 
 

Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities 

(CRPD) 
 
 



 

CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS  
WITH DISABILITIES 

 
Preamble 

 
 The States Parties to the present Convention, 
 
 (a) Recalling the principles proclaimed in the Charter of the United 
Nations which recognize the inherent dignity and worth and the equal and 
inalienable rights of all members of the human family as the foundation of 
freedom, justice and peace in the world, 
 
 (b) Recognizing that the United Nations, in the Universal Declaration 
of Human Rights and in the International Covenants on Human Rights, has 
proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms 
set forth therein, without distinction of any kind, 
 
 (c) Reaffirming the universality, indivisibility, interdependence and 
interrelatedness of all human rights and fundamental freedoms and the need for 
persons with disabilities to be guaranteed their full enjoyment without 
discrimination, 
 
 (d) Recalling the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the 
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination, the Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women, the Convention against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the Convention on the 
Rights of the Child, and the International Convention on the Protection of the 
Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 
 
 (e) Recognizing that disability is an evolving concept and that 
disability results from the interaction between persons with impairments and 
attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective 
participation in society on an equal basis with others, 
 
 (f) Recognizing the importance of the principles and policy 
guidelines contained in the World Programme of Action concerning Disabled 
Persons and in the Standard Rules on the Equalization of Opportunities for 
Persons with Disabilities in influencing the promotion, formulation and 
evaluation of the policies, plans, programmes and actions at the national, 
regional and international levels to further equalize opportunities for persons 
with disabilities, 
 
 (g) Emphasizing the importance of mainstreaming disability issues as 
an integral part of relevant strategies of sustainable development, 
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 (h) Recognizing also that discrimination against any person on the 
basis of disability is a violation of the inherent dignity and worth of the human 
person, 
 
 (i) Recognizing further the diversity of persons with disabilities, 
 
 (j) Recognizing the need to promote and protect the human rights of 
all persons with disabilities, including those who require more intensive 
support, 
 
 (k) Concerned that, despite these various instruments and 
undertakings, persons with disabilities continue to face barriers in their 
participation as equal members of society and violations of their human rights 
in all parts of the world, 
 
 (l) Recognizing the importance of international cooperation for 
improving the living conditions of persons with disabilities in every country, 
particularly in developing countries, 
 
 (m) Recognizing the valued existing and potential contributions made 
by persons with disabilities to the overall well-being and diversity of their 
communities, and that the promotion of the full enjoyment by persons with 
disabilities of their human rights and fundamental freedoms and of full 
participation by persons with disabilities will result in their enhanced sense of 
belonging and in significant advances in the human, social and economic 
development of society and the eradication of poverty, 
 
 (n) Recognizing the importance for persons with disabilities of their 
individual autonomy and independence, including the freedom to make their 
own choices, 
 
 (o) Considering that persons with disabilities should have the 
opportunity to be actively involved in decision-making processes about 
policies and programmes, including those directly concerning them, 
 
 (p) Concerned about the difficult conditions faced by persons with 
disabilities who are subject to multiple or aggravated forms of discrimination 
on the basis of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, 
national, ethnic, indigenous or social origin, property, birth, age or other status,  
 
 (q) Recognizing that women and girls with disabilities are often at 
greater risk, both within and outside the home, of violence, injury or abuse, 
neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation,  
 
 (r) Recognizing that children with disabilities should have full 
enjoyment of all human rights and fundamental freedoms on an equal basis 
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with other children, and recalling obligations to that end undertaken by States 
Parties to the Convention on the Rights of the Child, 
 
 (s) Emphasizing the need to incorporate a gender perspective in all 
efforts to promote the full enjoyment of human rights and fundamental 
freedoms by persons with disabilities, 
 
 (t) Highlighting the fact that the majority of persons with disabilities 
live in conditions of poverty, and in this regard recognizing the critical need to 
address the negative impact of poverty on persons with disabilities, 
 
 (u) Bearing in mind that conditions of peace and security based on 
full respect for the purposes and principles contained in the Charter of the 
United Nations and observance of applicable human rights instruments are 
indispensable for the full protection of persons with disabilities, in particular 
during armed conflicts and foreign occupation, 
 
 (v) Recognizing the importance of accessibility to the physical, 
social, economic and cultural environment, to health and education and to 
information and communication, in enabling persons with disabilities to fully 
enjoy all human rights and fundamental freedoms, 
 
 (w) Realizing that the individual, having duties to other individuals 
and to the community to which he or she belongs, is under a responsibility to 
strive for the promotion and observance of the rights recognized in the 
International Bill of Human Rights, 
 
 (x) Convinced that the family is the natural and fundamental group 
unit of society and is entitled to protection by society and the State, and that 
persons with disabilities and their family members should receive the 
necessary protection and assistance to enable families to contribute towards the 
full and equal enjoyment of the rights of persons with disabilities, 
 
 (y) Convinced that a comprehensive and integral international 
convention to promote and protect the rights and dignity of persons with 
disabilities will make a significant contribution to redressing the profound 
social disadvantage of persons with disabilities and promote their participation 
in the civil, political, economic, social and cultural spheres with equal 
opportunities, in both developing and developed countries, 
 
 Have agreed as follows: 
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Article 1 
Purpose 

 
 The purpose of the present Convention is to promote, protect and ensure 
the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by 
all persons with disabilities, and to promote respect for their inherent dignity. 
 
 Persons with disabilities include those who have long-term physical, 
mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various 
barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal 
basis with others. 
 

Article 2 
Definitions 

 
 For the purposes of the present Convention:  
 
 “Communication” includes languages, display of text, Braille, tactile 
communication, large print, accessible multimedia as well as written, audio, 
plain-language, human-reader and augmentative and alternative modes, means 
and formats of communication, including accessible information and 
communication technology; 
 
 “Language” includes spoken and signed languages and other forms of 
non spoken languages; 
 
 “Discrimination on the basis of disability” means any distinction, 
exclusion or restriction on the basis of disability which has the purpose or 
effect of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise, on an 
equal basis with others, of all human rights and fundamental freedoms in the 
political, economic, social, cultural, civil or any other field. It includes all 
forms of discrimination, including denial of reasonable accommodation; 
 
 “Reasonable accommodation” means necessary and appropriate 
modification and adjustments not imposing a disproportionate or undue 
burden, where needed in a particular case, to ensure to persons with disabilities 
the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and 
fundamental freedoms; 
 
 “Universal design” means the design of products, environments, 
programmes and services to be usable by all people, to the greatest extent 
possible, without the need for adaptation or specialized design. “Universal 
design” shall not exclude assistive devices for particular groups of persons 
with disabilities where this is needed. 
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Article 3 
General principles 

 
 The principles of the present Convention shall be: 
 
 (a) Respect for inherent dignity, individual autonomy including the 
freedom to make one’s own choices, and independence of persons; 
 
 (b) Non-discrimination; 
 
 (c) Full and effective participation and inclusion in society; 
 
 (d) Respect for difference and acceptance of persons with disabilities 
as part of human diversity and humanity; 
 
 (e) Equality of opportunity; 
 
 (f) Accessibility; 
 
 (g) Equality between men and women; 
 
 (h) Respect for the evolving capacities of children with disabilities 
and respect for the right of children with disabilities to preserve their 
identities. 
 

Article 4 
General obligations 

 
1. States Parties undertake to ensure and promote the full realization of all 
human rights and fundamental freedoms for all persons with disabilities 
without discrimination of any kind on the basis of disability. To this end, States 
Parties undertake: 
 
 (a) To adopt all appropriate legislative, administrative and other 
measures for the implementation of the rights recognized in the present 
Convention; 
 
 (b) To take all appropriate measures, including legislation, to modify 
or abolish existing laws, regulations, customs and practices that constitute 
discrimination against persons with disabilities; 
 
 (c) To take into account the protection and promotion of the human 
rights of persons with disabilities in all policies and programmes; 
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 (d) To refrain from engaging in any act or practice that is inconsistent 
with the present Convention and to ensure that public authorities and 
institutions act in conformity with the present Convention; 
 
 (e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination on 
the basis of disability by any person, organization or private enterprise; 
 
 (f) To undertake or promote research and development of universally 
designed goods, services, equipment and facilities, as defined in article 2 of the 
present Convention, which should require the minimum possible adaptation 
and the least cost to meet the specific needs of a person with disabilities, to 
promote their availability and use, and to promote universal design in the 
development of standards and guidelines; 
 
 (g) To undertake or promote research and development of, and to 
promote the availability and use of new technologies, including information 
and communications technologies, mobility aids, devices and assistive 
technologies, suitable for persons with disabilities, giving priority to 
technologies at an affordable cost; 
 
 (h) To provide accessible information to persons with disabilities 
about mobility aids, devices and assistive technologies, including new 
technologies, as well as other forms of assistance, support services and 
facilities; 
 
 (i) To promote the training of professionals and staff working with 
persons with disabilities in the rights recognized in the present Convention so 
as to better provide the assistance and services guaranteed by those rights. 
 
2. With regard to economic, social and cultural rights, each State Party 
undertakes to take measures to the maximum of its available resources and, 
where needed, within the framework of international cooperation, with a view 
to achieving progressively the full realization of these rights, without prejudice 
to those obligations contained in the present Convention that are immediately 
applicable according to international law.  
 
3. In the development and implementation of legislation and policies to 
implement the present Convention, and in other decision-making processes 
concerning issues relating to persons with disabilities, States Parties shall 
closely consult with and actively involve persons with disabilities, including 
children with disabilities, through their representative organizations.  
 
4. Nothing in the present Convention shall affect any provisions which are 
more conducive to the realization of the rights of persons with disabilities and 
which may be contained in the law of a State Party or international law in force 
for that State. There shall be no restriction upon or derogation from any of the 
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human rights and fundamental freedoms recognized or existing in any State 
Party to the present Convention pursuant to law, conventions, regulation or 
custom on the pretext that the present Convention does not recognize such 
rights or freedoms or that it recognizes them to a lesser extent. 
 
5. The provisions of the present Convention shall extend to all parts of 
federal States without any limitations or exceptions. 
 

Article 5 
Equality and non-discrimination 

 
1. States Parties recognize that all persons are equal before and under the 
law and are entitled without any discrimination to the equal protection and 
equal benefit of the law. 
 
2. States Parties shall prohibit all discrimination on the basis of disability 
and guarantee to persons with disabilities equal and effective legal protection 
against discrimination on all grounds.  
 
3. In order to promote equality and eliminate discrimination, States Parties 
shall take all appropriate steps to ensure that reasonable accommodation is 
provided. 
 
4. Specific measures which are necessary to accelerate or achieve de facto 
equality of persons with disabilities shall not be considered discrimination 
under the terms of the present Convention. 
 

Article 6 
Women with disabilities 

 
1. States Parties recognize that women and girls with disabilities are 
subject to multiple discrimination, and in this regard shall take measures to 
ensure the full and equal enjoyment by them of all human rights and 
fundamental freedoms. 
 
2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure the full 
development, advancement and empowerment of women, for the purpose of 
guaranteeing them the exercise and enjoyment of the human rights and 
fundamental freedoms set out in the present Convention. 
 

Article 7 
Children with disabilities 

 
1. States Parties shall take all necessary measures to ensure the full 
enjoyment by children with disabilities of all human rights and fundamental 
freedoms on an equal basis with other children. 
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2. In all actions concerning children with disabilities, the best interests of 
the child shall be a primary consideration. 
 
3. States Parties shall ensure that children with disabilities have the right to 
express their views freely on all matters affecting them, their views being 
given due weight in accordance with their age and maturity, on an equal basis 
with other children, and to be provided with disability and age-appropriate 
assistance to realize that right. 
 

Article 8 
Awareness-raising 

 
1. States Parties undertake to adopt immediate, effective and appropriate 
measures: 
 
 (a) To raise awareness throughout society, including at the family 
level, regarding persons with disabilities, and to foster respect for the rights 
and dignity of persons with disabilities; 
 
 (b) To combat stereotypes, prejudices and harmful practices relating 
to persons with disabilities, including those based on sex and age, in all areas 
of life; 
 
 (c) To promote awareness of the capabilities and contributions of 
persons with disabilities. 
 
2. Measures to this end include: 
 
 (a) Initiating and maintaining effective public awareness campaigns 
designed: 
 
 (i) To nurture receptiveness to the rights of persons with disabilities; 
 
 (ii) To promote positive perceptions and greater social awareness 

towards persons with disabilities; 
 
 (iii) To promote recognition of the skills, merits and abilities of 

persons with disabilities, and of their contributions to the workplace and 
the labour market; 

 
 (b) Fostering at all levels of the education system, including in all 
children from an early age, an attitude of respect for the rights of persons with 
disabilities; 
 
 (c) Encouraging all organs of the media to portray persons with 
disabilities in a manner consistent with the purpose of the present Convention; 
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 (d) Promoting awareness-training programmes regarding persons 
with disabilities and the rights of persons with disabilities. 
 

Article 9 
Accessibility 

 
1. To enable persons with disabilities to live independently and participate 
fully in all aspects of life, States Parties shall take appropriate measures to 
ensure to persons with disabilities access, on an equal basis with others, to the 
physical environment, to transportation, to information and communications, 
including information and communications technologies and systems, and to 
other facilities and services open or provided to the public, both in urban and 
in rural areas. These measures, which shall include the identification and 
elimination of obstacles and barriers to accessibility, shall apply to, inter alia: 
 
 (a) Buildings, roads, transportation and other indoor and outdoor 
facilities, including schools, housing, medical facilities and workplaces;  
 
 (b) Information, communications and other services, including 
electronic services and emergency services. 
 
2. States Parties shall also take appropriate measures: 
 
 (a) To develop, promulgate and monitor the implementation of 
minimum standards and guidelines for the accessibility of facilities and 
services open or provided to the public; 
 
 (b) To ensure that private entities that offer facilities and services 
which are open or provided to the public take into account all aspects of 
accessibility for persons with disabilities; 
 
 (c) To provide training for stakeholders on accessibility issues facing 
persons with disabilities; 
 
 (d) To provide in buildings and other facilities open to the public 
signage in Braille and in easy to read and understand forms; 
 
 (e) To provide forms of live assistance and intermediaries, including 
guides, readers and professional sign language interpreters, to facilitate 
accessibility to buildings and other facilities open to the public; 
 
 (f) To promote other appropriate forms of assistance and support to 
persons with disabilities to ensure their access to information; 
 



– 10 – 

 (g) To promote access for persons with disabilities to new 
information and communications technologies and systems, including the 
Internet; 
 
 (h) To promote the design, development, production and distribution 
of accessible information and communications technologies and systems at an 
early stage, so that these technologies and systems become accessible at 
minimum cost. 
 

Article 10 
Right to life 

 
 States Parties reaffirm that every human being has the inherent right to 
life and shall take all necessary measures to ensure its effective enjoyment by 
persons with disabilities on an equal basis with others. 
 

Article 11 
Situations of risk and humanitarian emergencies 

 
 States Parties shall take, in accordance with their obligations under 
international law, including international humanitarian law and international 
human rights law, all necessary measures to ensure the protection and safety of 
persons with disabilities in situations of risk, including situations of armed 
conflict, humanitarian emergencies and the occurrence of natural disasters. 
 

Article 12 
Equal recognition before the law 

 
1. States Parties reaffirm that persons with disabilities have the right to 
recognition everywhere as persons before the law.  
 
2. States Parties shall recognize that persons with disabilities enjoy legal 
capacity on an equal basis with others in all aspects of life.  
 
3. States Parties shall take appropriate measures to provide access by 
persons with disabilities to the support they may require in exercising their 
legal capacity. 
 
4. States Parties shall ensure that all measures that relate to the exercise of 
legal capacity provide for appropriate and effective safeguards to prevent 
abuse in accordance with international human rights law. Such safeguards shall 
ensure that measures relating to the exercise of legal capacity respect the 
rights, will and preferences of the person, are free of conflict of interest and 
undue influence, are proportional and tailored to the person’s circumstances, 
apply for the shortest time possible and are subject to regular review by a 
competent, independent and impartial authority or judicial body. The 
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safeguards shall be proportional to the degree to which such measures affect 
the person’s rights and interests. 
 
5. Subject to the provisions of this article, States Parties shall take all 
appropriate and effective measures to ensure the equal right of persons with 
disabilities to own or inherit property, to control their own financial affairs and 
to have equal access to bank loans, mortgages and other forms of financial 
credit, and shall ensure that persons with disabilities are not arbitrarily 
deprived of their property. 
 

Article 13 
Access to justice 

 
1. States Parties shall ensure effective access to justice for persons with 
disabilities on an equal basis with others, including through the provision of 
procedural and age-appropriate accommodations, in order to facilitate their 
effective role as direct and indirect participants, including as witnesses, in all 
legal proceedings, including at investigative and other preliminary stages.  
 
2. In order to help to ensure effective access to justice for persons with 
disabilities, States Parties shall promote appropriate training for those working 
in the field of administration of justice, including police and prison staff. 
 

Article 14 
Liberty and security of person 

 
1. States Parties shall ensure that persons with disabilities, on an equal 
basis with others: 
 
 (a) Enjoy the right to liberty and security of person; 
 
 (b) Are not deprived of their liberty unlawfully or arbitrarily, and that 
any deprivation of liberty is in conformity with the law, and that the existence 
of a disability shall in no case justify a deprivation of liberty. 
 
2. States Parties shall ensure that if persons with disabilities are deprived 
of their liberty through any process, they are, on an equal basis with others, 
entitled to guarantees in accordance with international human rights law and 
shall be treated in compliance with the objectives and principles of the present 
Convention, including by provision of reasonable accommodation. 
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Article 15 
Freedom from torture or cruel, inhuman or degrading  

treatment or punishment 
 
1. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his or 
her free consent to medical or scientific experimentation. 
 
2. States Parties shall take all effective legislative, administrative, judicial 
or other measures to prevent persons with disabilities, on an equal basis with 
others, from being subjected to torture or cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment. 
 

Article 16 
Freedom from exploitation, violence and abuse 

 
1. States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, 
social, educational and other measures to protect persons with disabilities, both 
within and outside the home, from all forms of exploitation, violence and 
abuse, including their gender-based aspects. 
 
2. States Parties shall also take all appropriate measures to prevent all 
forms of exploitation, violence and abuse by ensuring, inter alia, appropriate 
forms of gender- and age-sensitive assistance and support for persons with 
disabilities and their families and caregivers, including through the provision 
of information and education on how to avoid, recognize and report instances 
of exploitation, violence and abuse. States Parties shall ensure that protection 
services are age-, gender- and disability-sensitive. 
 
3. In order to prevent the occurrence of all forms of exploitation, violence 
and abuse, States Parties shall ensure that all facilities and programmes 
designed to serve persons with disabilities are effectively monitored by 
independent authorities. 
 
4. States Parties shall take all appropriate measures to promote the 
physical, cognitive and psychological recovery, rehabilitation and social 
reintegration of persons with disabilities who become victims of any form of 
exploitation, violence or abuse, including through the provision of protection 
services. Such recovery and reintegration shall take place in an environment 
that fosters the health, welfare, self-respect, dignity and autonomy of the 
person and takes into account gender- and age-specific needs. 
 
5. States Parties shall put in place effective legislation and policies, 
including women- and child-focused legislation and policies, to ensure that 
instances of exploitation, violence and abuse against persons with disabilities 
are identified, investigated and, where appropriate, prosecuted. 
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Article 17 
Protecting the integrity of the person 

 
 Every person with disabilities has a right to respect for his or her 
physical and mental integrity on an equal basis with others. 
 

Article 18 
Liberty of movement and nationality 

 
1. States Parties shall recognize the rights of persons with disabilities to 
liberty of movement, to freedom to choose their residence and to a nationality, 
on an equal basis with others, including by ensuring that persons with 
disabilities: 
 
 (a) Have the right to acquire and change a nationality and are not 
deprived of their nationality arbitrarily or on the basis of disability; 
 
 (b) Are not deprived, on the basis of disability, of their ability to 
obtain, possess and utilize documentation of their nationality or other 
documentation of identification, or to utilize relevant processes such as 
immigration proceedings, that may be needed to facilitate exercise of the right 
to liberty of movement; 
 
 (c) Are free to leave any country, including their own; 
 
 (d) Are not deprived, arbitrarily or on the basis of disability, of the 
right to enter their own country. 
 
2. Children with disabilities shall be registered immediately after birth and 
shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, 
as far as possible, the right to know and be cared for by their parents. 
 

Article 19 
Living independently and being included in  

the community 
 
 States Parties to the present Convention recognize the equal right of all 
persons with disabilities to live in the community, with choices equal to others, 
and shall take effective and appropriate measures to facilitate full enjoyment 
by persons with disabilities of this right and their full inclusion and 
participation in the community, including by ensuring that: 
 
 (a) Persons with disabilities have the opportunity to choose their 
place of residence and where and with whom they live on an equal basis with 
others and are not obliged to live in a particular living arrangement; 
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 (b) Persons with disabilities have access to a range of in-home, 
residential and other community support services, including personal 
assistance necessary to support living and inclusion in the community, and to 
prevent isolation or segregation from the community; 
 
 (c) Community services and facilities for the general population are 
available on an equal basis to persons with disabilities and are responsive to 
their needs. 
 

Article 20 
Personal mobility 

 
 States Parties shall take effective measures to ensure personal mobility 
with the greatest possible independence for persons with disabilities, including 
by: 
 
 (a) Facilitating the personal mobility of persons with disabilities in 
the manner and at the time of their choice, and at affordable cost; 
 
 (b) Facilitating access by persons with disabilities to quality mobility 
aids, devices, assistive technologies and forms of live assistance and 
intermediaries, including by making them available at affordable cost; 
 
 (c) Providing training in mobility skills to persons with disabilities 
and to specialist staff working with persons with disabilities; 
 
 (d) Encouraging entities that produce mobility aids, devices and 
assistive technologies to take into account all aspects of mobility for persons 
with disabilities. 
 

Article 21 
Freedom of expression and opinion, and access  

to information 
 
 States Parties shall take all appropriate measures to ensure that persons 
with disabilities can exercise the right to freedom of expression and opinion, 
including the freedom to seek, receive and impart information and ideas on an 
equal basis with others and through all forms of communication of their 
choice, as defined in article 2 of the present Convention, including by: 
 
 (a) Providing information intended for the general public to persons 
with disabilities in accessible formats and technologies appropriate to different 
kinds of disabilities in a timely manner and without additional cost; 
 
 (b) Accepting and facilitating the use of sign languages, Braille, 
augmentative and alternative communication, and all other accessible means, 



– 15 – 

modes and formats of communication of their choice by persons with 
disabilities in official interactions; 
 
 (c) Urging private entities that provide services to the general public, 
including through the Internet, to provide information and services in 
accessible and usable formats for persons with disabilities; 
 
 (d) Encouraging the mass media, including providers of information 
through the Internet, to make their services accessible to persons with 
disabilities; 
 
 (e) Recognizing and promoting the use of sign languages. 
 

Article 22 
Respect for privacy 

 
1. No person with disabilities, regardless of place of residence or living 
arrangements, shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his 
or her privacy, family, home or correspondence or other types of 
communication or to unlawful attacks on his or her honour and reputation. 
Persons with disabilities have the right to the protection of the law against such 
interference or attacks. 
 
2. States Parties shall protect the privacy of personal, health and 
rehabilitation information of persons with disabilities on an equal basis with 
others. 
 

Article 23 
Respect for home and the family 

 
1. States Parties shall take effective and appropriate measures to eliminate 
discrimination against persons with disabilities in all matters relating to 
marriage, family, parenthood and relationships, on an equal basis with others, 
so as to ensure that:  
 
 (a) The right of all persons with disabilities who are of marriageable 
age to marry and to found a family on the basis of free and full consent of the 
intending spouses is recognized; 
 
 (b) The rights of persons with disabilities to decide freely and 
responsibly on the number and spacing of their children and to have access to 
age-appropriate information, reproductive and family planning education are 
recognized, and the means necessary to enable them to exercise these rights are 
provided;  
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 (c) Persons with disabilities, including children, retain their fertility 
on an equal basis with others.  
 
2. States Parties shall ensure the rights and responsibilities of persons with 
disabilities, with regard to guardianship, wardship, trusteeship, adoption of 
children or similar institutions, where these concepts exist in national 
legislation; in all cases the best interests of the child shall be paramount. States 
Parties shall render appropriate assistance to persons with disabilities in the 
performance of their child-rearing responsibilities. 
 
3. States Parties shall ensure that children with disabilities have equal 
rights with respect to family life. With a view to realizing these rights, and to 
prevent concealment, abandonment, neglect and segregation of children with 
disabilities, States Parties shall undertake to provide early and comprehensive 
information, services and support to children with disabilities and their 
families. 
 
4. States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or 
her parents against their will, except when competent authorities subject to 
judicial review determine, in accordance with applicable law and procedures, 
that such separation is necessary for the best interests of the child. In no case 
shall a child be separated from parents on the basis of a disability of either the 
child or one or both of the parents.  
 
5. States Parties shall, where the immediate family is unable to care for a 
child with disabilities, undertake every effort to provide alternative care within 
the wider family, and failing that, within the community in a family setting. 
 

Article 24 
Education 

 
1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to 
education. With a view to realizing this right without discrimination and on the 
basis of equal opportunity, States Parties shall ensure an inclusive education 
system at all levels and lifelong learning directed to: 
 
 (a) The full development of human potential and sense of dignity and 
self-worth, and the strengthening of respect for human rights, fundamental 
freedoms and human diversity;  
 
 (b) The development by persons with disabilities of their personality, 
talents and creativity, as well as their mental and physical abilities, to their 
fullest potential; 
 
 (c) Enabling persons with disabilities to participate effectively in a 
free society. 
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2. In realizing this right, States Parties shall ensure that: 
 
 (a) Persons with disabilities are not excluded from the general 
education system on the basis of disability, and that children with disabilities 
are not excluded from free and compulsory primary education, or from 
secondary education, on the basis of disability; 
 
 (b) Persons with disabilities can access an inclusive, quality and free 
primary education and secondary education on an equal basis with others in 
the communities in which they live; 
 
 (c) Reasonable accommodation of the individual’s requirements is 
provided;  
 
 (d) Persons with disabilities receive the support required, within the 
general education system, to facilitate their effective education; 
 
 (e) Effective individualized support measures are provided in 
environments that maximize academic and social development, consistent with 
the goal of full inclusion. 
 
3. States Parties shall enable persons with disabilities to learn life and 
social development skills to facilitate their full and equal participation in 
education and as members of the community. To this end, States Parties shall 
take appropriate measures, including:  
 
 (a) Facilitating the learning of Braille, alternative script, 
augmentative and alternative modes, means and formats of communication and 
orientation and mobility skills, and facilitating peer support and mentoring;  
 
 (b) Facilitating the learning of sign language and the promotion of 
the linguistic identity of the deaf community;  
 
 (c) Ensuring that the education of persons, and in particular children, 
who are blind, deaf or deafblind, is delivered in the most appropriate languages 
and modes and means of communication for the individual, and in 
environments which maximize academic and social development.  
 
4. In order to help ensure the realization of this right, States Parties shall 
take appropriate measures to employ teachers, including teachers with 
disabilities, who are qualified in sign language and/or Braille, and to train 
professionals and staff who work at all levels of education. Such training shall 
incorporate disability awareness and the use of appropriate augmentative and 
alternative modes, means and formats of communication, educational 
techniques and materials to support persons with disabilities. 
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5. States Parties shall ensure that persons with disabilities are able to 
access general tertiary education, vocational training, adult education and 
lifelong learning without discrimination and on an equal basis with others. To 
this end, States Parties shall ensure that reasonable accommodation is provided 
to persons with disabilities. 
 

Article 25 
Health 

 
 States Parties recognize that persons with disabilities have the right to 
the enjoyment of the highest attainable standard of health without 
discrimination on the basis of disability. States Parties shall take all 
appropriate measures to ensure access for persons with disabilities to health 
services that are gender-sensitive, including health-related rehabilitation. In 
particular, States Parties shall:  
 
 (a) Provide persons with disabilities with the same range, quality and 
standard of free or affordable health care and programmes as provided to other 
persons, including in the area of sexual and reproductive health and 
population-based public health programmes;  
 
 (b) Provide those health services needed by persons with disabilities 
specifically because of their disabilities, including early identification and 
intervention as appropriate, and services designed to minimize and prevent 
further disabilities, including among children and older persons; 
 
 (c) Provide these health services as close as possible to people’s own 
communities, including in rural areas;  
 
 (d) Require health professionals to provide care of the same quality 
to persons with disabilities as to others, including on the basis of free and 
informed consent by, inter alia, raising awareness of the human rights, dignity, 
autonomy and needs of persons with disabilities through training and the 
promulgation of ethical standards for public and private health care; 
 
 (e) Prohibit discrimination against persons with disabilities in the 
provision of health insurance, and life insurance where such insurance is 
permitted by national law, which shall be provided in a fair and reasonable 
manner; 
 
 (f) Prevent discriminatory denial of health care or health services or 
food and fluids on the basis of disability. 
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Article 26 
Habilitation and rehabilitation 

 
1. States Parties shall take effective and appropriate measures, including 
through peer support, to enable persons with disabilities to attain and maintain 
maximum independence, full physical, mental, social and vocational ability, 
and full inclusion and participation in all aspects of life. To that end, States 
Parties shall organize, strengthen and extend comprehensive habilitation and 
rehabilitation services and programmes, particularly in the areas of health, 
employment, education and social services, in such a way that these services 
and programmes: 
 
 (a) Begin at the earliest possible stage, and are based on the 
multidisciplinary assessment of individual needs and strengths; 
 
 (b) Support participation and inclusion in the community and all 
aspects of society, are voluntary, and are available to persons with disabilities 
as close as possible to their own communities, including in rural areas. 
 
2. States Parties shall promote the development of initial and continuing 
training for professionals and staff working in habilitation and rehabilitation 
services.  
 
3. States Parties shall promote the availability, knowledge and use of 
assistive devices and technologies, designed for persons with disabilities, as 
they relate to habilitation and rehabilitation. 
 

Article 27 
Work and employment 

 
1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to work, on 
an equal basis with others; this includes the right to the opportunity to gain a 
living by work freely chosen or accepted in a labour market and work 
environment that is open, inclusive and accessible to persons with disabilities. 
States Parties shall safeguard and promote the realization of the right to work, 
including for those who acquire a disability during the course of employment, 
by taking appropriate steps, including through legislation, to, inter alia: 
 
 (a) Prohibit discrimination on the basis of disability with regard to all 
matters concerning all forms of employment, including conditions of 
recruitment, hiring and employment, continuance of employment, career 
advancement and safe and healthy working conditions; 
 
 (b) Protect the rights of persons with disabilities, on an equal basis 
with others, to just and favourable conditions of work, including equal 
opportunities and equal remuneration for work of equal value, safe and healthy 
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working conditions, including protection from harassment, and the redress of 
grievances;  
 
 (c) Ensure that persons with disabilities are able to exercise their 
labour and trade union rights on an equal basis with others; 
 
 (d) Enable persons with disabilities to have effective access to 
general technical and vocational guidance programmes, placement services 
and vocational and continuing training; 
 
 (e) Promote employment opportunities and career advancement for 
persons with disabilities in the labour market, as well as assistance in finding, 
obtaining, maintaining and returning to employment;  
 
 (f) Promote opportunities for self-employment, entrepreneurship, the 
development of cooperatives and starting one’s own business; 
 
 (g) Employ persons with disabilities in the public sector; 
 
 (h) Promote the employment of persons with disabilities in the 
private sector through appropriate policies and measures, which may include 
affirmative action programmes, incentives and other measures;  
 
 (i) Ensure that reasonable accommodation is provided to persons 
with disabilities in the workplace;  
 
 (j) Promote the acquisition by persons with disabilities of work 
experience in the open labour market; 
 
 (k) Promote vocational and professional rehabilitation, job retention 
and return-to-work programmes for persons with disabilities. 
 
2. States Parties shall ensure that persons with disabilities are not held in 
slavery or in servitude, and are protected, on an equal basis with others, from 
forced or compulsory labour. 
 

Article 28 
Adequate standard of living and social protection 

 
1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to an 
adequate standard of living for themselves and their families, including 
adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of 
living conditions, and shall take appropriate steps to safeguard and promote the 
realization of this right without discrimination on the basis of disability.  
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2. States Parties recognize the right of persons with disabilities to social 
protection and to the enjoyment of that right without discrimination on the 
basis of disability, and shall take appropriate steps to safeguard and promote 
the realization of this right, including measures: 
 
 (a) To ensure equal access by persons with disabilities to clean water 
services, and to ensure access to appropriate and affordable services, devices 
and other assistance for disability-related needs; 
 
 (b) To ensure access by persons with disabilities, in particular women 
and girls with disabilities and older persons with disabilities, to social 
protection programmes and poverty reduction programmes;  
 
 (c) To ensure access by persons with disabilities and their families 
living in situations of poverty to assistance from the State with disability-
related expenses, including adequate training, counselling, financial assistance 
and respite care;  
 
 (d) To ensure access by persons with disabilities to public housing 
programmes; 
 
 (e) To ensure equal access by persons with disabilities to retirement 
benefits and programmes. 
 

Article 29 
Participation in political and public life 

 
 States Parties shall guarantee to persons with disabilities political rights 
and the opportunity to enjoy them on an equal basis with others, and shall 
undertake: 
 
 (a) To ensure that persons with disabilities can effectively and fully 
participate in political and public life on an equal basis with others, directly or 
through freely chosen representatives, including the right and opportunity for 
persons with disabilities to vote and be elected, inter alia, by: 
 
 (i) Ensuring that voting procedures, facilities and materials are 

appropriate, accessible and easy to understand and use; 
 
 (ii) Protecting the right of persons with disabilities to vote by secret 

ballot in elections and public referendums without intimidation, and to 
stand for elections, to effectively hold office and perform all public 
functions at all levels of government, facilitating the use of assistive and 
new technologies where appropriate; 
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 (iii) Guaranteeing the free expression of the will of persons with 
disabilities as electors and to this end, where necessary, at their request, 
allowing assistance in voting by a person of their own choice; 

 
 (b) To promote actively an environment in which persons with 
disabilities can effectively and fully participate in the conduct of public affairs, 
without discrimination and on an equal basis with others, and encourage their 
participation in public affairs, including: 
 
 (i) Participation in non-governmental organizations and associations 

concerned with the public and political life of the country, and in the 
activities and administration of political parties;  

 
 (ii) Forming and joining organizations of persons with disabilities to 

represent persons with disabilities at international, national, regional and 
local levels. 

 
Article 30 

Participation in cultural life, recreation,  
leisure and sport 

 
1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to take part 
on an equal basis with others in cultural life, and shall take all appropriate 
measures to ensure that persons with disabilities:  
 
 (a) Enjoy access to cultural materials in accessible formats;  
 
 (b) Enjoy access to television programmes, films, theatre and other 
cultural activities, in accessible formats;  
 
 (c) Enjoy access to places for cultural performances or services, such 
as theatres, museums, cinemas, libraries and tourism services, and, as far as 
possible, enjoy access to monuments and sites of national cultural importance. 
 
2. States Parties shall take appropriate measures to enable persons with 
disabilities to have the opportunity to develop and utilize their creative, artistic 
and intellectual potential, not only for their own benefit, but also for the 
enrichment of society.  
 
3. States Parties shall take all appropriate steps, in accordance with 
international law, to ensure that laws protecting intellectual property rights do 
not constitute an unreasonable or discriminatory barrier to access by persons 
with disabilities to cultural materials.  
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4. Persons with disabilities shall be entitled, on an equal basis with others, 
to recognition and support of their specific cultural and linguistic identity, 
including sign languages and deaf culture.  
 
5. With a view to enabling persons with disabilities to participate on an 
equal basis with others in recreational, leisure and sporting activities, States 
Parties shall take appropriate measures:  
 
 (a) To encourage and promote the participation, to the fullest extent 
possible, of persons with disabilities in mainstream sporting activities at all 
levels;  
 
 (b) To ensure that persons with disabilities have an opportunity to 
organize, develop and participate in disability-specific sporting and 
recreational activities and, to this end, encourage the provision, on an equal 
basis with others, of appropriate instruction, training and resources;  
 
 (c) To ensure that persons with disabilities have access to sporting, 
recreational and tourism venues; 
 
 (d) To ensure that children with disabilities have equal access with 
other children to participation in play, recreation and leisure and sporting 
activities, including those activities in the school system;  
 
 (e) To ensure that persons with disabilities have access to services 
from those involved in the organization of recreational, tourism, leisure and 
sporting activities. 
 

Article 31 
Statistics and data collection 

 
1. States Parties undertake to collect appropriate information, including 
statistical and research data, to enable them to formulate and implement 
policies to give effect to the present Convention. The process of collecting and 
maintaining this information shall:  
 
 (a) Comply with legally established safeguards, including legislation 
on data protection, to ensure confidentiality and respect for the privacy of 
persons with disabilities;  
 
 (b) Comply with internationally accepted norms to protect human 
rights and fundamental freedoms and ethical principles in the collection and 
use of statistics. 
 
2. The information collected in accordance with this article shall be 
disaggregated, as appropriate, and used to help assess the implementation of 
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States Parties’ obligations under the present Convention and to identify and 
address the barriers faced by persons with disabilities in exercising their rights. 
 
3. States Parties shall assume responsibility for the dissemination of these 
statistics and ensure their accessibility to persons with disabilities and others. 
 

Article 32 
International cooperation 

 
1. States Parties recognize the importance of international cooperation and 
its promotion, in support of national efforts for the realization of the purpose 
and objectives of the present Convention, and will undertake appropriate and 
effective measures in this regard, between and among States and, as 
appropriate, in partnership with relevant international and regional 
organizations and civil society, in particular organizations of persons with 
disabilities. Such measures could include, inter alia: 
 
 (a) Ensuring that international cooperation, including international 
development programmes, is inclusive of and accessible to persons with 
disabilities; 
 
 (b) Facilitating and supporting capacity-building, including through 
the exchange and sharing of information, experiences, training programmes 
and best practices; 
 
 (c) Facilitating cooperation in research and access to scientific and 
technical knowledge;  
 
 (d) Providing, as appropriate, technical and economic assistance, 
including by facilitating access to and sharing of accessible and assistive 
technologies, and through the transfer of technologies. 
 
2. The provisions of this article are without prejudice to the obligations of 
each State Party to fulfil its obligations under the present Convention. 
 

Article 33 
National implementation and monitoring 

 
1. States Parties, in accordance with their system of organization, shall 
designate one or more focal points within government for matters relating to 
the implementation of the present Convention, and shall give due consideration 
to the establishment or designation of a coordination mechanism within 
government to facilitate related action in different sectors and at different 
levels. 
 



– 25 – 

2. States Parties shall, in accordance with their legal and administrative 
systems, maintain, strengthen, designate or establish within the State Party, a 
framework, including one or more independent mechanisms, as appropriate, to 
promote, protect and monitor implementation of the present Convention. When 
designating or establishing such a mechanism, States Parties shall take into 
account the principles relating to the status and functioning of national 
institutions for protection and promotion of human rights. 
 
3. Civil society, in particular persons with disabilities and their 
representative organizations, shall be involved and participate fully in the 
monitoring process. 
 

Article 34 
Committee on the Rights of Persons with Disabilities 

 
1. There shall be established a Committee on the Rights of Persons with 
Disabilities (hereafter referred to as “the Committee”), which shall carry out 
the functions hereinafter provided.  
 
2. The Committee shall consist, at the time of entry into force of the 
present Convention, of twelve experts. After an additional sixty ratifications or 
accessions to the Convention, the membership of the Committee shall increase 
by six members, attaining a maximum number of eighteen members.  
 
3. The members of the Committee shall serve in their personal capacity 
and shall be of high moral standing and recognized competence and experience 
in the field covered by the present Convention. When nominating their 
candidates, States Parties are invited to give due consideration to the provision 
set out in article 4, paragraph 3, of the present Convention. 
 
4. The members of the Committee shall be elected by States Parties, 
consideration being given to equitable geographical distribution, representation 
of the different forms of civilization and of the principal legal systems, 
balanced gender representation and participation of experts with disabilities.  
 
5. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a 
list of persons nominated by the States Parties from among their nationals at 
meetings of the Conference of States Parties. At those meetings, for which two 
thirds of States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the 
Committee shall be those who obtain the largest number of votes and an 
absolute majority of the votes of the representatives of States Parties present 
and voting.  
 
6. The initial election shall be held no later than six months after the date 
of entry into force of the present Convention. At least four months before the 
date of each election, the Secretary-General of the United Nations shall 
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address a letter to the States Parties inviting them to submit the nominations 
within two months. The Secretary-General shall subsequently prepare a list in 
alphabetical order of all persons thus nominated, indicating the State Parties 
which have nominated them, and shall submit it to the States Parties to the 
present Convention.  
 
7. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. 
They shall be eligible for re-election once. However, the term of six 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 six members shall be 
chosen by lot by the chairperson of the meeting referred to in paragraph 5 of 
this article.  
 
8. The election of the six additional members of the Committee shall be 
held on the occasion of regular elections, in accordance with the relevant 
provisions of this article.  
 
9. If a member of the Committee dies or resigns or declares that for any 
other cause she or he can no longer perform her or his duties, the State Party 
which nominated the member shall appoint another expert possessing the 
qualifications and meeting the requirements set out in the relevant provisions 
of this article, to serve for the remainder of the term.  
 
10. The Committee shall establish its own rules of procedure. 
 
11. 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 Convention, and shall convene its initial meeting.  
 
12. With the approval of the General Assembly of the United Nations, the 
members of the Committee established under the present Convention shall 
receive emoluments from United Nations resources on such terms and 
conditions as the Assembly may decide, having regard to the importance of the 
Committee’s responsibilities. 
 
13. The members of the Committee 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 35 
Reports by States Parties 

 
1. Each State Party shall submit to the Committee, through the Secretary-
General of the United Nations, a comprehensive report on measures taken to 
give effect to its obligations under the present Convention and on the progress 
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made in that regard, within two years after the entry into force of the present 
Convention for the State Party concerned.  
 
2. Thereafter, States Parties shall submit subsequent reports at least every 
four years and further whenever the Committee so requests.  
 
3. The Committee shall decide any guidelines applicable to the content of 
the reports.  
 
4. A State Party which has submitted a comprehensive initial report to the 
Committee need not, in its subsequent reports, repeat information previously 
provided. When preparing reports to the Committee, States Parties are invited 
to consider doing so in an open and transparent process and to give due 
consideration to the provision set out in article 4, paragraph 3, of the present 
Convention. 
 
5. Reports may indicate factors and difficulties affecting the degree of 
fulfilment of obligations under the present Convention. 
 

Article 36 
Consideration of reports 

 
1. Each report shall be considered by the Committee, which shall make 
such suggestions and general recommendations on the report as it may 
consider appropriate and shall forward these to the State Party concerned. The 
State Party may respond with any information it chooses to the Committee. 
The Committee may request further information from States Parties relevant to 
the implementation of the present Convention.  
 
2. If a State Party is significantly overdue in the submission of a report, the 
Committee may notify the State Party concerned of the need to examine the 
implementation of the present Convention in that State Party, on the basis of 
reliable information available to the Committee, if the relevant report is not 
submitted within three months following the notification. The Committee shall 
invite the State Party concerned to participate in such examination. Should the 
State Party respond by submitting the relevant report, the provisions of 
paragraph 1 of this article will apply.  
 
3. The Secretary-General of the United Nations shall make available the 
reports to all States Parties.  
 
4. States Parties shall make their reports widely available to the public in 
their own countries and facilitate access to the suggestions and general 
recommendations relating to these reports.  
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5. The Committee shall transmit, as it may consider appropriate, to the 
specialized agencies, funds and programmes of the United Nations, and other 
competent bodies, reports from States Parties in order to address a request or 
indication of a need for technical advice or assistance contained therein, along 
with the Committee’s observations and recommendations, if any, on these 
requests or indications.  
 

Article 37 
Cooperation between States Parties and the Committee 

 
1. Each State Party shall cooperate with the Committee and assist its 
members in the fulfilment of their mandate. 
 
2. In its relationship with States Parties, the Committee shall give due 
consideration to ways and means of enhancing national capacities for the 
implementation of the present Convention, including through international 
cooperation. 
 

Article 38 
Relationship of the Committee with other bodies 

 
 In order to foster the effective implementation of the present Convention 
and to encourage international cooperation in the field covered by the present 
Convention: 
 
 (a) The specialized agencies and other United Nations organs shall be 
entitled to be represented at the consideration of the implementation of such 
provisions of the present Convention as fall within the scope of their mandate. 
The Committee may invite the specialized agencies and other competent 
bodies as it may consider appropriate to provide expert advice on the 
implementation of the Convention in areas falling within the scope of their 
respective mandates. The Committee may invite specialized agencies and other 
United Nations organs to submit reports on the implementation of the 
Convention in areas falling within the scope of their activities;  
 
 (b) The Committee, as it discharges its mandate, shall consult, as 
appropriate, other relevant bodies instituted by international human rights 
treaties, with a view to ensuring the consistency of their respective reporting 
guidelines, suggestions and general recommendations, and avoiding 
duplication and overlap in the performance of their functions.  
 

Article 39 
Report of the Committee 

 
 The Committee shall report every two years to the General Assembly 
and to the Economic and Social Council on its activities, and may make 
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suggestions and general recommendations based on the examination of reports 
and information received from the States Parties. Such suggestions and general 
recommendations shall be included in the report of the Committee together 
with comments, if any, from States Parties.  
 

Article 40 
Conference of States Parties 

 
1. The States Parties shall meet regularly in a Conference of States Parties 
in order to consider any matter with regard to the implementation of the 
present Convention. 
 
2. No later than six months after the entry into force of the present 
Convention, the Conference of States Parties shall be convened by the 
Secretary-General of the United Nations. The subsequent meetings shall be 
convened by the Secretary-General biennially or upon the decision of the 
Conference of States Parties. 
 

Article 41 
Depositary 

 
 The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of 
the present Convention. 
 

Article 42 
Signature 

 
 The present Convention shall be open for signature by all States and by 
regional integration organizations at United Nations Headquarters in New York 
as of 30 March 2007. 
 

Article 43 
Consent to be bound 

 
 The present Convention shall be subject to ratification by signatory 
States and to formal confirmation by signatory regional integration 
organizations. It shall be open for accession by any State or regional 
integration organization which has not signed the Convention.  
 

Article 44 
Regional integration organizations 

 
1. “Regional integration organization” shall mean an organization 
constituted by sovereign States of a given region, to which its member States 
have transferred competence in respect of matters governed by the present 
Convention. Such organizations shall declare, in their instruments of formal 
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confirmation or accession, the extent of their competence with respect to 
matters governed by the present Convention. Subsequently, they shall inform 
the depositary of any substantial modification in the extent of their 
competence. 
 
2. References to “States Parties” in the present Convention shall apply to 
such organizations within the limits of their competence.  
 
3. For the purposes of article 45, paragraph 1, and article 47, paragraphs 2 
and 3, of the present Convention, any instrument deposited by a regional 
integration organization shall not be counted. 
 
4. Regional integration organizations, in matters within their competence, 
may exercise their right to vote in the Conference of States Parties, with a 
number of votes equal to the number of their member States that are Parties to 
the present Convention. Such an organization shall not exercise its right to 
vote if any of its member States exercises its right, and vice versa. 
 

Article 45 
Entry into force 

 
1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day after 
the deposit of the twentieth instrument of ratification or accession.  
 
2. For each State or regional integration organization ratifying, formally 
confirming or acceding to the present Convention after the deposit of the 
twentieth such instrument, the Convention shall enter into force on the thirtieth 
day after the deposit of its own such instrument. 
 

Article 46 
Reservations 

 
1. Reservations incompatible with the object and purpose of the present 
Convention shall not be permitted.  
 
2. Reservations may be withdrawn at any time. 
 

Article 47 
Amendments 

 
1. Any State Party may propose an amendment to the present Convention 
and submit it to the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-
General shall communicate any proposed amendments to States Parties, with a 
request to be notified whether they favour a conference of States Parties for the 
purpose of considering and deciding upon the proposals. In the event that, 
within four months from the date of such communication, at least one third of 
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the States Parties favour such a conference, the Secretary-General shall 
convene the conference under the auspices of the United Nations. Any 
amendment adopted by a majority of two thirds of the States Parties present 
and voting shall be submitted by the Secretary-General to the General 
Assembly of the United Nations for approval and thereafter to all States Parties 
for acceptance. 
 
2. An amendment adopted and approved in accordance with paragraph 1 of 
this article shall enter into force on the thirtieth day after the number of 
instruments of acceptance deposited reaches two thirds of the number of States 
Parties at the date of adoption of the amendment. Thereafter, the amendment 
shall enter into force for any State Party on the thirtieth day following the 
deposit of its own instrument of acceptance. An amendment shall be binding 
only on those States Parties which have accepted it. 
 
3. If so decided by the Conference of States Parties by consensus, an 
amendment adopted and approved in accordance with paragraph 1 of this 
article which relates exclusively to articles 34, 38, 39 and 40 shall enter into 
force for all States Parties on the thirtieth day after the number of instruments 
of acceptance deposited reaches two thirds of the number of States Parties at 
the date of adoption of the amendment. 
 

Article 48 
Denunciation 

 
 A State Party may denounce the present Convention by written 
notification to the Secretary-General of the United Nations. The denunciation 
shall become effective one year after the date of receipt of the notification by 
the Secretary-General. 
 

Article 49 
Accessible format 

 
 The text of the present Convention shall be made available in accessible 
formats. 
 

Article 50 
Authentic texts 

 
 The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of the 
present Convention shall be equally authentic. 
 
 IN WITNESS THEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly 
authorized thereto by their respective Governments, have signed the present 
Convention. 
 



OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE  
RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES 

 
 The States Parties to the present Protocol have agreed as follows: 
 

Article 1 
 
1. A State Party to the present Protocol (“State Party”) recognizes the 
competence of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities (“the 
Committee”) to receive and consider communications from or on behalf of 
individuals or groups of individuals subject to its jurisdiction who claim to be 
victims of a violation by that State Party of the provisions of the Convention. 
 
2. No communication shall be received by the Committee if it concerns a 
State Party to the Convention that is not a party to the present Protocol. 
 

Article 2 
 
 The Committee shall consider a communication inadmissible when: 
 
 (a) The communication is anonymous; 
 (b) The communication constitutes an abuse of the right of 

submission of such communications or is incompatible with the 
provisions of the Convention; 

 (c) The same matter has already been examined by the Committee or 
has been or is being examined under another procedure of 
international investigation or settlement;  

 (d) All available domestic remedies have not been exhausted. This 
shall not be the rule where the application of the remedies is 
unreasonably prolonged or unlikely to bring effective relief;  

 (e) It is manifestly ill-founded or not sufficiently substantiated; or 
when 

 (f) The facts that are the subject of the communication occurred prior 
to the entry into force of the present Protocol for the State Party 
concerned unless those facts continued after that date. 

 
Article 3 

 
 Subject to the provisions of article 2 of the present Protocol, the 
Committee shall bring any communications submitted to it confidentially to 
the attention of the State Party. Within six months, the receiving State shall 
submit to the Committee written explanations or statements clarifying the 
matter and the remedy, if any, that may have been taken by that State. 
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Article 4 
 
1. At any time after the receipt of a communication and before a 
determination on the merits has been reached, the Committee may transmit to 
the State Party concerned for its urgent consideration a request that the State 
Party take such interim measures as may be necessary to avoid possible 
irreparable damage to the victim or victims of the alleged violation.  
 
2. Where the Committee exercises its discretion under paragraph 1 of this 
article, this does not imply a determination on admissibility or on the merits of 
the communication.  
 

Article 5 
 
 The Committee shall hold closed meetings when examining 
communications under the present Protocol. After examining a 
communication, the Committee shall forward its suggestions and 
recommendations, if any, to the State Party concerned and to the petitioner.  
 

Article 6 
 
1. If the Committee receives reliable information indicating grave or 
systematic violations by a State Party of rights set forth in the Convention, the 
Committee shall invite that State Party to cooperate in the examination of the 
information and to this end submit observations with regard to the information 
concerned. 
 
2. Taking into account any observations that may have been submitted by 
the State Party concerned as well as any other reliable information available to 
it, the Committee may designate one or more of its members to conduct an 
inquiry and to report urgently to the Committee. Where warranted and with the 
consent of the State Party, the inquiry may include a visit to its territory. 
 
3. After examining the findings of such an inquiry, the Committee shall 
transmit these findings to the State Party concerned together with any 
comments and recommendations. 
 
4. The State Party concerned shall, within six months of receiving the 
findings, comments and recommendations transmitted by the Committee, 
submit its observations to the Committee. 
 
5. Such an inquiry shall be conducted confidentially and the cooperation of 
the State Party shall be sought at all stages of the proceedings. 
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Article 7 
 
1. The Committee may invite the State Party concerned to include in its 
report under article 35 of the Convention details of any measures taken in 
response to an inquiry conducted under article 6 of the present Protocol. 
 
2. The Committee may, if necessary, after the end of the period of six 
months referred to in article 6, paragraph 4, invite the State Party concerned to 
inform it of the measures taken in response to such an inquiry. 
 

Article 8 
 
 Each State Party may, at the time of signature or ratification of the 
present Protocol or accession thereto, declare that it does not recognize the 
competence of the Committee provided for in articles 6 and 7. 
 

Article 9 
 
 The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of 
the present Protocol. 
 

Article 10 
 
 The present Protocol shall be open for signature by signatory States and 
regional integration organizations of the Convention at United Nations 
Headquarters in New York as of 30 March 2007. 
 

Article 11 
 
 The present Protocol shall be subject to ratification by signatory States 
of the present Protocol which have ratified or acceded to the Convention. It 
shall be subject to formal confirmation by signatory regional integration 
organizations of the present Protocol which have formally confirmed or 
acceded to the Convention. It shall be open for accession by any State or 
regional integration organization which has ratified, formally confirmed or 
acceded to the Convention and which has not signed the Protocol.  
 

Article 12 
 
1. “Regional integration organization” shall mean an organization 
constituted by sovereign States of a given region, to which its member States 
have transferred competence in respect of matters governed by the Convention 
and the present Protocol. Such organizations shall declare, in their instruments 
of formal confirmation or accession, the extent of their competence with 
respect to matters governed by the Convention and the present Protocol. 
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Subsequently, they shall inform the depositary of any substantial modification 
in the extent of their competence. 
 
2. References to “States Parties” in the present Protocol shall apply to such 
organizations within the limits of their competence.  
 
3. For the purposes of article 13, paragraph 1, and article 15, paragraph 2, 
of the present Protocol, any instrument deposited by a regional integration 
organization shall not be counted.  
 
4. Regional integration organizations, in matters within their competence, 
may exercise their right to vote in the meeting of States Parties, with a number 
of votes equal to the number of their member States that are Parties to the 
present Protocol. Such an organization shall not exercise its right to vote if any 
of its member States exercises its right, and vice versa. 
 

Article 13 
 
1. Subject to the entry into force of the Convention, the present Protocol 
shall enter into force on the thirtieth day after the deposit of the tenth 
instrument of ratification or accession.  
 
2. For each State or regional integration organization ratifying, formally 
confirming or acceding to the present Protocol after the deposit of the tenth 
such instrument, the Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the 
deposit of its own such instrument. 
 

Article 14 
 
1. Reservations incompatible with the object and purpose of the present 
Protocol shall not be permitted. 
 
2. Reservations may be withdrawn at any time. 
 

Article 15 
 
1. Any State Party may propose an amendment to the present Protocol and 
submit it to the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-
General shall communicate any proposed amendments to States Parties, with a 
request to be notified whether they favour a meeting of States Parties for the 
purpose of considering and deciding upon the proposals. In the event that, 
within four months from the date of such communication, at least one third of 
the States Parties favour such a meeting, the Secretary-General shall convene 
the meeting under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted 
by a majority of two thirds of the States Parties present and voting shall be 
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submitted by the Secretary-General to the General Assembly of the United 
Nations for approval and thereafter to all States Parties for acceptance. 
 
2. An amendment adopted and approved in accordance with paragraph 1 of 
this article shall enter into force on the thirtieth day after the number of 
instruments of acceptance deposited reaches two thirds of the number of States 
Parties at the date of adoption of the amendment. Thereafter, the amendment 
shall enter into force for any State Party on the thirtieth day following the 
deposit of its own instrument of acceptance. An amendment shall be binding 
only on those States Parties which have accepted it.  
 

Article 16 
 
 A State Party may denounce the present Protocol by written notification 
to the Secretary-General of the United Nations. The denunciation shall become 
effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-
General. 
 

Article 17 
 
 The text of the present Protocol shall be made available in accessible 
formats. 
 

Article 18 
 
 The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of the 
present Protocol shall be equally authentic. 
 
 IN WITNESS THEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly 
authorized thereto by their respective Governments, have signed the present 
Protocol. 
 



 
 
 

อนุสัญญาว่าด้วยสทิธิคนพิการ  
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อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ  
 

อารัมภบท 
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้  

(เอ) ระลึกถึงหลักการที่ประกาศไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งยอมรับในศักดิ์ศรีและคุณค่าที่มี
มาแต่ก าเนิด และสิทธิที่เท่าเทียมกัน และไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกท้ังปวงของมวลมนุษยชาตินั้น เป็น
รากฐานของเสรีภาพ ความยุติธรรมและสันติภาพในโลก 

(บี) ยอมรับว่าสหประชาชาติได้ประกาศ และตกลงในปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน
และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่าทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทั้งปวงที่ก าหนดไว้  โดย
ปราศจากความแตกต่างไม่ว่าชนิดใดๆ 

(ซี) ยืนยันถึงความเป็นสากล ความแบ่งแยกไม่ได้ ความเกื้อกูลซึ่งกันและกันและความเชื่อมโยง
กันของสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานทั้งปวง และความต้องการจ าเป็นที่คนพิการจะได้รับ
หลักประกันว่าจะได้อุปโภคสิทธิของตนอย่างเต็มที่โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

(ดี) ระลึกถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้
มนุษยธรรมหรือย่ ายีศักดิ์ศรี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง
สิทธิของแรงงานผู้โยกย้ายถิ่นฐานทั้งปวงและสมาชิกในครอบครัว 

(อี) ยอมรับว่าความพิการเป็นแนวคิดที่มีพัฒนาการอยู่ตลอดและความพิการเกิดขึ้นจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีความบกพร่องใดๆ กับอุปสรรคทางเจตคติและสภาพแวดล้อม ซึ่งท าให้
บุคคลนั้นไม่สามารถมีส่วนร่วมในสังคมนั้นอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิผลบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน 

(เอฟ) ยอมรับถึงความส าคัญของหลักการและแนวนโยบายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการระดับ
โลกเกี่ยวกับคนพิการ และข้อก าหนดมาตรฐานว่าด้วยการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่คนพิการที่ส่งผลต่อ
การส่งเสริม จัดท า และประเมินผลนโยบาย แผน โปรแกรมและการปฏิบัติการในระดับภูมิภาค และ
ระดับระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันส าหรับคนพิการ 

(จี) เน้นย้ าถึงความส าคัญของการบูรณาการประเด็นความพิการให้อยู่ในกระแสหลักของ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(เอช) ยอมรับด้วยว่าการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดๆ บนพื้นฐานของความพิการเป็นการละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพที่มีมาแต่ก าเนิดของมนุษย์ 

(ไอ) ยอมรับต่อไปถึงความหลากหลายของคนพิการ 

(เจ) ยอมรับถึงความต้องการจ าเป็นที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนพิการทุกคน 
รวมทั้งผู้ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษเพ่ิมข้ึน 

(เค) มีความห่วงใยว่าแม้จะมีตราสารหรือการด าเนินการต่างๆ เหล่านี้คนพิการยังคงเผชิญกับ
อุปสรรคในการมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกที่เท่าเทียมกันในสังคม และการละเมิดสิทธิมนุษยชนของตนใน
ทุกแห่งหนในโลก 
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(แอล) ยอมรับถึงความส าคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่
ของคนพิการในทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลังพัฒนา 

(เอ็ม) ยอมรับถึงการมีส่วนช่วยอันทรงคุณค่าของคนพิการที่มีอยู่และอาจมีขึ้นในความเป็นอยู่ที่ดี
โดยรวมและความหลากหลายของชุมชน และยอมรับว่าการส่งเสริมให้คนพิการได้อุปโภคสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของตนและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่  จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของที่
เพ่ิมข้ึน และความก้าวหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาสังคมด้านมนุษย์ สังคม และเศรษฐกิจ และการขจัดความ
ยากจน 

  (เอ็น) ยอมรับถึงความส าคัญที่คนพิการจะอยู่ได้ด้วยตนเองและเป็นอิสระรวมทั้งเสรีภาพในการ
เลือกแนวทางของตนเอง 

(โอ) พิจารณาว่าคนพิการควรมีโอกาสได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบาย และโครงการต่างๆ รวมถึงนโยบายและโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับตน 

(พี) มีความห่วงใยเก่ียวกับสภาพเกี่ยวกับสภาพความยากล าบากท่ีเผชิญอยู่โดยคนพิการ ซึ่งตกอยู่
ภายใต้การเลือกปฏิบัติอย่างทวีคูณในรูปแบบที่หลากหลาย หรือมีความรุนแรงบนพ้ืนฐานของเชื้อชาติ สี
ผิว เพศ ภาษา ศาสนาความคิดเห็นทางการเมือง หรืออ่ืนๆ ชาติก าเนิด ชาติพันธุ์ ความเป็นชนพ้ืนเมือง
หรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน การเกิด อายุ หรือสถานภาพอ่ืนๆ 

(คิว) ยอมรับว่าสตรีและเด็กหญิงพิการมักมีความเสี่ยงมากกว่าทั้งในและนอกเคหสถาน ที่จะถูก
กระท าความรุนแรง ท าร้ายหรือข่มเหง ทอดทิ้งหรือปฏิบัติอย่างละเลย ปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมหรือ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

(อาร์) ยอมรับว่าเด็กพิการควรได้รับการอุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานทั้งปวงอย่าง
เต็มที่บนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกันกับเด็กอ่ืนๆ และระลึกถึงการด าเนินการตามพันธกรณีในเรื่องนี้ของรัฐภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

(เอส) เน้นย้ าถึงความต้องการจ าเป็นที่จะรวมมุมมองทางเพศสภาพไว้ในความพยายามทั้งปวงที่
จะส่งเสริมให้คนพิการได้อุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานอย่างเต็มที่ 

(ที) เน้นข้อเท็จจริงที่ว่าคนพิการส่วนใหญ่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนและในการนี้จึงยอมรับถึง
ความต้องการจ าเป็นอย่างยิ่งยวดในการแก้ไขผลกระทบเชิงลบของความยากจนที่มีต่อคนพิการ 

(ยู) ค านึงว่าเงื่อนไขของสันติภาพและความมั่นคงซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของการเคารพต่อความมุ่ง
ประสงค์และหลักการในกฎบัตรสหประชาชาติ และการปฏิบัติตามตราสารต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชนที่
เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการคุ้มครองคนพิการอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในท่ามกลางความขัดแย้ง
ทางอาวุธและการยึดครองของต่างชาติ 

(วี) ยอมรับถึงความส าคัญของความสามารถในการเข้าu3606 ถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม สาธารณสุข และการศึกษา และสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจะท าให้
คนพิการได้อุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานทั้งปวงได้อย่างเต็มที่ 

(ดับเบิลยู) ตระหนักว่าปัจเจกชนผู้มีหน้าที่ต่อปัจเจกชนอ่ืนและต่อชุมชนของตนมีความ
รับผิดชอบที่จะเพียรพยายามในการส่งเสริมและการปฏิบัติตามสิทธิที่ได้รับการรับรองไว้ในกฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
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(เอกซ์) เชื่อมั่นว่าครอบครัวเป็นหน่วยรวมของสังคมซึ่งเป็นพ้ืนฐานและเป็นธรรมชาติและมีสิทธิ
ได้รับการคุ้มครองจากสังคมและรัฐ และคนพิการรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวควรได้รับการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือที่จ าเป็นเพื่อให้ครอบครัวมีส่วนช่วยให้คนพิการได้อุปโภคสิทธิอย่างเต็มที่และเท่าเทียม 

(วาย) เชื่อมั่นว่าอนุสัญญาระหว่างประเทศท่ีมีเนื้อหาที่ครอบคลุมและครบถ้วนในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของคนพิการจะมีส่วนช่วยอย่างส าคัญในการแก้ไขความเสียเปรียบอย่างยิ่ งทาง
สังคมของคนพิการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการด้านความเป็นพลเมือง  การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม โดยโอกาสที่เท่าเทียมกัน ทั้งในประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วได้ตก
ลงกัน ดังนี้ 
  

ข้อที ่1 

ความมุ่งประสงค์  

อนุสัญญานี้มีความมุ่งประสงค์เพ่ือส่งเสริม คุ้มครองและประกันให้คนพิการทั้งปวง ได้อุปโภค
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานทั้งปวงอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน  และส่งเสริมการเคารพใน
ศักดิ์ศรีที่มีมาแต่ก าเนิด  

คนพิการ หมายความรวมถึง บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา หรือทาง
ประสาทสัมผัสในระยะยาว ซึ่งเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับอุปสรรคนานัปการ จะกีดขวางการมีส่วนร่วมในสังคม
อย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน  

 
ข้อที ่2 

นิยาม  

เพ่ือความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้ "การสื่อสาร" หมายความรวมถึง การสื่อสารด้วยภาษา การ
แสดงข้อความ อักษรเบรลล์ การสื่อสารด้วยการสัมผัส ตัวพิมพ์ขนาดใหญ่ สื่อผสมที่สามารถเข้าถึงได้ 
ตลอดจนสื่อที่เป็นลายลักษณ์อักษร สื่อเสียงภาษาที่เข้าใจง่าย ผู้อ่าน และช่องทาง วิธีการ และรูปแบบ
การสื่อสารทางเลือก และการสื่อสารเสริม รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้ 

"ภาษา" หมายความรวมถึง ภาษาพูด ภาษามือ และรูปแบบอ่ืนๆของภาษาที่ไม่ใช่เสียงพูด 

"การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ" หมายถึง ความแตกต่างการกีดกัน หรือการจ ากัดบน
พ้ืนฐานของความพิการซึ่งมีความมุ่งประสงค์ หรือส่งผลให้เป็นการเสื่อมเสียหรือท าให้ไร้ผลซึ่งการยอมรับ 
การอุปโภคหรือการใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานทั้งปวงบนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนใน
ด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเป็นพลเมืองหรือด้านอ่ืนๆ รวมถึงการเลือกปฏิบัติในทุก
รูปแบบ รวมทัง้การปฏิเสธการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล 

"การช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล" หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงที่จ าเป็นและเหมาะสม
โดยไม่ก่อให้เกิดภาระอันเกินควรหรือเกินสัดส่วน เฉพาะในกรณีที่จ าเป็นเพ่ือประกันว่าคนพิการได้อุปโภค
และใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานทั้งปวงที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น 

"การออกแบบที่เป็นสากล" หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์ สภาพแวดล้อมโปรแกรม และ
บริการที่ทุกคนสามารถใช้ได้ ในขอบเขตมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยไม่จ าเป็นต้องดัดแปลง หรือ
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ออกแบบเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความต้องการจ าเป็น ?การออกแบบที่เป็นสากล? จะต้องไม่กัน
ออกไปซึ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการเฉพาะกลุ่ม 

ข้อ 3 

หลักการทั่วไป  

หลักการของอนุสัญญานี้ มีดังนี ้ 

(เอ) การเคารพในศักดิ์ศรีที่มีมาแต่ก าเนิด การอยู่ได้ด้วยตนเอง รวมถึงเสรีภาพในการตัดสินใจ
เลือกด้วยตนเอง และความเป็นอิสระของบุคคล 

 (บี) การไม่เลือกปฏิบัติ 

(ซี) การเข้ามีส่วนร่วมและเข้าร่วมได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลในสังคม 

(ดี) การเคารพความแตกต่างและการยอมรับว่าคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายของ
มนุษย์และมนุษยชาติ 

(อี) ความเท่าเทียมกันของโอกาส 

(เอฟ) ความสามารถในการเข้าถึง 

(จี) ความเทา่เทียมกันระหว่างชายกับหญิง 

(เอช) การเคารพขีดความสามารถของเด็กพิการที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและการเคารพสิทธิ
ของเด็กพิการเพ่ือสงวนรักษาอัตลักษณ์แห่งตน 

 
ข้อ 4 

พันธกรณีทั่วไป  

1. รัฐภาคีรับที่จะประกันและส่งเสริมในการท าให้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของคน
พิการทั้งปวงกลายเป็นจริงอย่างเต็มที่โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในรูปแบบใดๆ บนพ้ืนฐานจากความ
พิการ เพ่ือการนี้รัฐภาคีรับที่จะด าเนินการ 

(เอ) ออกมาตรการทางกฎหมาย ทางปกครอง และมาตรการอ่ืนๆ ที่เหมาะสมทั้งปวงเพ่ือให้มี
การปฏิบัติตามสิทธิที่รับรองไว้ในอนุสัญญานี้ 

(บี) ด าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง รวมทั้งการออกกฎหมายเพ่ือแก้ไขหรือยกเลิก
กฎหมาย กฎระเบียบ จารีตประเพณี และทางปฏิบัติที่มีอยู่ ซึ่งก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ 

(ซี) ค านึงถึงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของคนพิการในนโยบายและโปรแกรมทั้ง
ปวง 

(ดี) ละเว้นไม่เข้าร่วมในการกระท าหรือทางปฏิบัติใดๆ อันไม่สอดคล้องกับอนุสัญญานี้ และ
ประกันว่าหน่วยงานและสถาบันของรัฐจะกระท าการ โดยสอดคล้องกับอนุสัญญานี้ 

(อี) ด าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติ เพราะเหตุแห่งความพิการ
โดยบุคคล องค์การ หรือวิสาหกิจเอกชนใดๆ 

(เอฟ) รับที่จะด าเนินการหรือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าบริการเครื่องมือ  และสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีออกแบบอย่างเป็นสากล ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 2 ของอนุสัญญานี้ โดยควรให้มีการ
ดัดแปลงน้อยที่สุดและเกิดค่าใช้จ่ายต่ าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพ่ือให้ตรงกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของ
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คนพิการเพ่ือส่งเสริมการจัดให้มีและใช้ประโยชน์ และเพ่ือส่งเสริมการออกแบบที่เป็นสากลในการพัฒนา
มาตรฐานและแนวทาง 

(จี) รับที่จะด าเนินการหรือส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา และส่งเสริมการจัดให้มีและการใช้
เทคโนโลยีใหม่รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เครื่องช่วยในการเคลื่อนไหว อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อคนพิการ ทั้งนี้ให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับเทคโนโลยี
ในราคาที่คนพิการสามารถจ่ายได้ 

(เอช) จัดให้มีสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงได้แก่คนพิการเกี่ยวกับเครื่องช่วยในการเคลื่อนไหว 
เครื่องมือ เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ตลอดจนความช่วยเหลือ บริการ
สนับสนุน และสิ่งอ านวยความสะดวกในรูปแบบอ่ืน 

(ไอ) ส่งเสริมการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรที่ท างานเกี่ยวกับคนพิการให้ทราบ
ถึงสิทธิที่รับรองไว้ในอนุสัญญานี้ เพ่ือให้ความช่วยเหลือและบริการตามที่ประกันไว้โดยสิทธิเหล่านั้นได้ดี
ยิ่งขึ้น 

2. รัฐภาคีแต่ละรัฐรับที่จะด าเนินมาตรการเกี่ยวกับสิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมโดย
ใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่ของตน และหากจ าเป็นภายใต้กรอบของความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลในการท าให้สิทธิเหล่านี้กลายเป็นจริงอย่างเต็มที่โดยล าดับ โดยไม่กระทบต่อ
พันธกรณีท่ีระบุไว้ในอนุสัญญานี้ซึ่งมีผลใช้บังคับทันทีตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

3. ในการพัฒนาและปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายเพ่ืออนุวัติอนุสัญญานี้และในกระบวนการ
ตัดสินใจอ่ืนที่เกี่ยวกับประเด็นคนพิการ ให้รัฐภาคีหารือกับคนพิการอย่างใกล้ชิด และให้คนพิการ รวมทั้ง
ให้เด็กพิการได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันผ่านทางองค์การที่เป็นผู้แทนของตน 

4. อนุสัญญานี้จะไม่มีผลกระทบต่อบทบัญญัติใดๆ ที่เป็นประโยชน์ยิ่งกว่าในการท าให้สิทธิของคน
พิการกลายเป็นจริง และที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายของรัฐภาคีหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้
ต่อรัฐนั้น ทั้งนี ้จะห้ามจ ากัดหรือลิดรอนสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานใดๆ ที่ได้รับการยอมรับหรือ
ที่มีอยู่แล้วในรัฐภาคีของอนุสัญญานี้ตามกฎหมาย อนุสัญญา กฎระเบียบ หรือจารีตประเพณี โดยอ้างว่า
อนุสัญญานี้ไม่รับรองสิทธิหรือเสรีภาพดังกล่าวหรือรับรองสิทธิหรือเสรีภาพนั้นในขอบเขตท่ีด้อยกว่า 

5. ให้บทบัญญัติของอนุสัญญานี้ครอบคลุมถึงทุกส่วนของสหพันธรัฐโดยปราศจากข้อจ ากัดหรือ
ข้อยกเว้นใดๆ 

 
ข้อ 5 

ความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  

1. รัฐภาคียอมรับว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกันเบื้องหน้าและภายใต้กฎหมาย และมีสิทธิที่จะ
ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกันตามกฎหมายโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ 

2. ให้รัฐภาคีห้ามการเลือกปฏิบัติทั้งปวงเพราะเหตุแห่งความพิการ และประกันให้คนพิการได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิผลจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุทั้งปวง 

3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมกันและขจัดการเลือกปฏิบัติ  ให้รัฐภาคีด าเนินขั้นตอนที่
เหมาะสมทั้งปวงเพื่อประกันว่าจะจัดให้มีการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล 
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4. มาตรการเฉพาะซึ่งจ าเป็นในการเร่งหรือเพ่ือให้บรรลุถึงความเท่าเทียมกันในทางปฏิบัติแก่คน
พิการต้องไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขของอนุสัญญานี้ 
 

ข้อ 6 

สตรีพิการ  

1. รัฐภาคียอมรับว่าสตรีและเด็กพิการนั้นตกอยู่ภายใต้การเลือกปฏิบัติอย่างทวีคูณและในการนี้
รัฐภาคีต้องด าเนินมาตรการเพ่ือประกันว่าสตรีและเด็กหญิงพิการจะได้อุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพ้ืนฐานทั้งปวงอย่างเต็มที่และโดยเท่าเทียมกัน 

2. ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพ่ือประกันให้เกิดการพัฒนาความก้าวหน้าและ
การเสริมสร้างพลังอ านาจแก่สตรีอย่างเต็มที่เพ่ือเป็นหลักประกันว่าบุคคลเหล่านี้จะสามารถใช้และอุปโภค
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญานี้ 

 
ข้อ 7 

เด็กพิการ  

1. ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่จ าเป็นทั้งปวงเพ่ือประกันว่า เด็กพิการได้อุปโภคสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานอย่างเต็มที่บนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับเด็กอ่ืน 

2. ในการด าเนินการทั้งปวงที่เก่ียวกับเด็กพิการ ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงเป็น
ล าดับแรก 

3. ให้รัฐภาคีประกันว่าเด็กพิการมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อตน ทั้งนี้ความคิดเห็นดังกล่าวของเด็กจะได้รับการพิจารณาตามสมควรแก่อายุและวุฒิภาวะของเด็กนั้น
บนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับเด็กอ่ืน และได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับวัยและความพิการ เพ่ือให้สิทธิ
ดังกล่าวบังเกิดผล 

 
ข้อที ่8 

การสร้างความตระหนัก  

1. ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิผล เหมาะสม และมีผลทันทีเพ่ือ 
(เอ) สร้างความตระหนักเกี่ยวกับคนพิการให้มีขึ้นในสังคม รวมทั้งในระดับครอบครัว และ

เสริมสร้างการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของคนพิการ 
(บี) ต่อสู้กับเจตคติแบบเก่า อคติ และการปฏิบัติที่เป็นภัยต่อคนพิการซึ่งรวมถึงเจตคติ อคติ

และการปฏิบัติบนพื้นฐานของเพศและวัยในทุกด้านของการด าเนินชีวิต 
(ซี) ส่งเสริมการตระหนักถึงความสามารถและการมีส่วนสนับสนุนของคนพิการต่อสังคม 

2. มาตรการเพื่อการนี้รวมถึง 
(เอ) ริเริ่มและคงไว้ซึ่งการรณรงค์สร้างความตระหนักแก่สาธารณะที่มีประสิทธิผลเพ่ือ  

(1) ปลูกฝังการยอมรับในสิทธิของคนพิการ 
(2) ส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกและเพ่ิมความตระหนักทางสังคมต่อคนพิการ 
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(3) ส่งเสริมการยอมรับทักษะ ข้อดี และความสามารถของคนพิการและการยอมรับการ
มีส่วนสนับสนุนของคนพิการต่อสถานที่ท างานและตลาดแรงงาน 

(บี) เสริมสร้างเจตคติในการเคารพสิทธิของคนพิการในทุกระดับการศึกษารวมทั้งในเด็กตั้งแต่
วัยเยาว์ 

(ซี) สนับสนุนให้องค์กรสื่อท้ังปวงเสนอภาพลักษณ์ขององค์กรคนพิการในลักษณะที่สอดคล้อง
กับความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้ 

(ดี) ส่งเสริมโปรแกรมการฝึกอบรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับคนพิการและสิทธิของคนพิการ 
 

ข้อ 9 

ความสามารถในการเข้าถึง  

1. เพ่ือให้คนพิการด ารงชีวิตอยู่ได้โดยอิสระและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในทุกด้านของการด าเนิน
ชีวิต รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะให้คนพิการสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
การขนส่ง สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และสิ่ง
อ านวยความสะดวกรวมถึงบริการอ่ืนที่เปดดหรือที่จัดให้แก่สาธารณะทั้งในเมืองและในชนบท ทั้งนี้ บน
พ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน มาตรการเหล่านี้ซึ่งรวมถึงการบ่งชี้ และการขจัดอุปสรรคและข้อกีดกันต่อ
ความสามารถในการเข้าถึง ซึ่งจะใช้บังคับกับ 

(เอ) อาคาร ถนน การขนส่งและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ 
รวมถึงโรงเรียน บ้าน สถานบริการทางการแพทย์ และสถานที่ท างาน 

(บี) บริการสารสนเทศ การสื่อสาร และบริการอ่ืนๆ รวมถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์และบริการ
ในกรณีฉุกเฉิน 

2. ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่เหมาะสมดังนี้ 
(เอ) พัฒนา ประกาศใช้ และตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติขั้นต่ า 

เพ่ือการเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการที่เปดดหรือที่จัดให้แก่สาธารณะ 
(บี) ประกันว่าองค์กรภาคเอกชนซึ่งจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และบริการที่เปดดหรือจัดหาแก่

สาธารณะจะค านึงถึงแง่มุมทุกด้านของการเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวก และบริการส าหรับคนพิการ 
(ซี) จัดการฝึกอบรมส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับปัญหาการเข้าถึงที่คนพิการเผชิญอยู่ 
(ดี) จัดให้มีสัญลักษณ์ที่เป็นอักษรเบรลล์ และในรูปแบบที่อ่านและเข้าใจได้ง่ายไว้ในอาคาร

และสถานที่ท่ีเปดดให้แก่สาธารณะ 
(อี) จัดให้มีรูปแบบความช่วยเหลือที่เป็นสิ่งมีชีวิต และเป็นสื่อกลางรวมถึงคนน าทาง ผู้อ่าน 

และล่ามภาษามือมืออาชีพ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงอาคาร และสถานที่ท่ีเปดดให้แก่สาธารณะ 
(เอฟ) ส่งเสริมรูปแบบที่เหมาะสมอื่นๆ ของความช่วยเหลือ และการสนับสนุนแก่คนพิการเพ่ือ

ประกันให้คนพิการเข้าถึงสารสนเทศ 
(จี) ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศและการสื่อสารใหม่ๆ  รวมถึง

อินเตอร์เน็ต 
(เอช) ส่งเสริมการออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการจ าหน่ายเทคโนโลยีและระบบ

สารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงเทคโนโลยีและ
ระบบดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ าสุด 
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ข้อ 10 

สิทธิในชีวิต 

รัฐภาคียืนยันว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่มีมาแต่ก าเนิดในการมีชีวิต และจะด าเนินมาตรการที่จ าเป็น
ทั้งปวงเพ่ือให้คนพิการสามารถอุปโภคสิทธิดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผลบนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคล
อ่ืนConvention on the Rights of Persons with Disabilities 

ข้อ 11 

สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงและสถานการณ์ฉุกเฉินทางมนุษยธรรม 

รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการที่จ าเป็นทั้งปวงเพ่ือประกันการคุ้มครองและความปลอดภัยของคน
พิการในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง รวมทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งทางอาวุธ สถานการณ์ฉุกเฉินทาง
มนุษยธรรม และการเกิดขึ้นของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งนี้ ตามพันธกรณีของรัฐภาคีภายใต้กฎหมาย
ระหว่างประเทศ ซึ่งรวมทั้งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ 

 
ข้อ 12 

การยอมรับอย่างเท่าเทียมกันเบื้องหน้ากฎหมาย 

1. รัฐภาคียืนยันว่าคนพิการมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลเบื้องหน้ากฎหมายในทุก
แห่งหน 

2. ให้รัฐภาคียอมรับว่าคนพิการอุปโภคความสามารถทางกฎหมายในทุกด้านของการด าเนินชีวิต
บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน 

3. ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่เหมาะสมในการจัดให้คนพิการเข้าถึงการสนับสนุนที่ตนต้องการ
ในการใช้ความสามารถทางกฎหมาย 

4. ให้รัฐภาคีประกันว่ามาตรการทั้งปวงที่เก่ียวข้องกับการใช้ความสามารถทางกฎหมายจะให้การ
ปกป้องที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพ่ือป้องกันการใช้ความสามารถนั้นไปในทางที่ผิด ทั้งนี้ โดย
สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มาตรการปกป้องดังกล่าวจะต้องประกันให้
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความสามารถทางกฎหมายนั้น เคารพสิทธิ เจตนารมณ์ และความประสงค์
ของบุคคลนั้น ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนและอิทธิพลที่เกินควร อีกท้ังต้องได้สัดส่วนและเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ของบุคคล โดยจะบังคับใช้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และจะต้องมีการทบทวน
เป็นระยะโดยหน่วยงานที่มีอ านาจซึ่งมีความเป็นอิสระและเป็นกลางหรือองค์กรทางตุลาการ มาตรการ
ปกป้องดังกล่าวจะต้องได้สัดส่วนกับระดับที่มาตรการกระทบต่อสิทธิและส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลนั้น 

5. ภายใต้บทบัญญัติของข้อนี้ ให้รัฐภาคีด าเนินมาu3605 ตรการทั้งปวงที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล เพ่ือประกันสิทธิที่เท่าเทียมกันของคนพิการในการเป็นเจ้าของหรือรับทรัพย์มรดก การ
ควบคุมเรื่องการเงินของตนเอง และการเข้าถึงเงินกู้ธนาคารการจ านอง และสินเชื่อทางการเงินในรูปแบบ
อ่ืนอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งต้องประกันว่าคนพิการจะไม่ถูกลิดรอนทรัพย์สินตามอ าเภอใจ 
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ข้อ 13 

การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

1. ให้รัฐภาคีประกันการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิผลส าหรับคนพิการบน
พ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน ซึ่งรวมถึงการให้ความช่วยเหลือในเรื่องกระบวนวิธีพิจารณา และความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมตามวัย เพ่ืออ านวยความสะดวกในการแสดงบทบาทของคนพิการในฐานะผู้มีส่วน
ร่วมโดยตรงและโดยอ้อม รวมทั้งในฐานะเป็นพยานในกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายทั้งปวง รวมทั้ง
ในขั้นตอนการสอบสวน และกระบวนการเบื้องต้นอ่ืนๆ 

2. เพ่ือประกันการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิผลส าหรับคนพิการให้รัฐภาคี
ส่งเสริมการฝึกอบรมที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่ท างานในด้านกระบวนการยุติธรรม รวมถึงเจ้าหน้าที่ต ารวจ
และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ ์

 
ข้อ 14 

เสรีภาพและความม่ันคงของบุคคล 

1. ให้รัฐภาคีประกันให้คนพิการบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น 
(เอ) อุปโภคสิทธิในเสรีภาพและความม่ันคงของบุคคล 
(บี) ไม่ถูกลิดรอนเสรีภาพของตนโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือตามอ าเภอใจและการลิดรอน

เสรีภาพใดๆ จะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย และไม่ว่าในกรณีใดก็ตามความพิการที่มีอยู่ย่อมไม่เป็นเหตุ
แห่งการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ 

2. ให้รัฐภาคีประกันว่าหากคนพิการถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพโดยกระบวนการใดๆพวกเขาจะมี
สิทธิได้รับหลักประกันที่สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศบนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับ
บุคคลอื่น และจะได้รับการปฏิบัติโดยสอดคล้องกับความมุ่งประสงค์และหลักการของอนุสัญญานี้  รวมทั้ง
การได้รับการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล 

 
ข้อ 15 

เสรีภาพจากการถูกทรมาน หรือการลงโทษ หรือการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่่ายี
ศักดิ์ศรี 

1. บุคคลจะถูกทรมาน หรือได้รับการปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ ายี
ศักดิ์ศรีมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลจะถูกใช้ในการทดลองทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์  โดย
ปราศจากความยินยอมอย่างเสรีของบุคคลนั้นมิได้ 

2. ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการทั้งปวงทางกฎหมาย ทางปกครอง ทางศาล หรือมาตรการอ่ืนๆ ที่มี
ประสิทธิผล เพ่ือป้องกันคนพิการจากการเป็นเหยื่อของการกระท าทรมาน ปฏิบัติ หรือลงโทษที่โหดร้ายไร้
มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรีบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น 
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ข้อ 16 

เสรีภาพจากการถูกแสวงประโยชน์ การใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิด 

1. ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการทั้งปวงทางกฎหมาย ทางปกครอง สังคม การศึกษาและมาตรการ
อ่ืนที่เหมาะสมทั้งปวง เพ่ือคุ้มครองคนพิการทั้งภายในและนอกเคหสถานจากการถูกแสวงประโยชน์  การ
ใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ รวมถึงการกระท าเช่นว่าบนพื้นฐานของเพศสภาพ 

2. ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพ่ือป้องกันการถูกแสวงประโยชน์การใช้ความ
รุนแรง และการล่วงละเมิด ด้วยการประกันให้มีรูปแบบความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่เหมาะสมและ
ค านึงถึงเพศและวัยแก่คนพิการและครอบครัวและผู้ดูแล รวมทั้งการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและการศึกษา
ว่าด้วยการหลีกเลี่ยงตระหนักและรายงานเหตุการณ์การถูกแสวงประโยชน์  การใช้ความรุนแรง และการ
ล่วงละเมิด ให้รัฐภาคีประกันว่าการบริการให้ความคุ้มครองจะค านึงถึงวัยเพศสภาพ และความพิการของ
บุคคล 

3. เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการถูกแสวงประโยชน์ การใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิด ให้รัฐภาคี
ประกันว่าสิ่งอ านวยความสะดวก และโปรแกรมที่ออกแบบเพ่ือให้บริการคนพิการจะต้องได้รับการ
ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผลจากหน่วยงานอิสระ 

4. ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงในการส่งเสริมการฟ้ืนคืน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางร่างกาย จิตใจ และการรับรู้  และการคืนสู่สังคมของคนพิการซึ่งตกเป็นเหยื่อของการถูกแสวง
ประโยชน์ การใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิดไม่ว่าในรูปแบบใดๆ รวมถึงโดยการจัดให้มีบริการให้
ความคุ้มครองการฟ้ืนคืนและการคืนสู่สังคมเช่นว่านั้นจะต้องเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
สุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี การเคารพตนเอง ศักดิ์ศรีและการอยู่ได้ด้วยตนเองของบุคคลและค านึงถึงความ
ต้องการจ าเป็นเฉพาะตามเพศสภาพและวัยของบุคคลด้วย 

5. ให้รัฐภาคีจัดท ากฎหมายและนโยบายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงกฎหมายและนโยบายส าหรับ
สตรีและเด็กเป็นการเฉพาะ เพ่ือประกันว่าการถูกแสวงประโยชน์การใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิดที่
เกิดข้ึนจะได้รับการพิสูจน์ทราบ สอบสวนและฟ้องร้องด าเนินคดีต่อไปได้ในกรณีท่ีเหมาะสม 

 

ข้อ 17 

การคุ้มครองบูรณภาพของบุคคล 

คนพิการทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการเคารพในบูรณภาพทางร่างกายและจิตใจของตนบนพ้ืนฐานที่
เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน 

 

ข้อ 18 

เสรีภาพในการโยกย้ายถิ่นฐานและการถือสัญชาติ 

1. ให้รัฐภาคียอมรับสิทธิของคนพิการที่จะมีเสรีภาพในการโยกย้ายถิ่นฐาน เสรีภาพในการเลือกที่
อยู่อาศัยของตนเอง และการถือสัญชาติบนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน รวมทั้งโดยการประกันให้คน
พิการ 
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(เอ) มีสิทธิในการได้และเปลี่ยนแปลงสัญชาติ และจะต้องไม่ถูกถอนสัญชาติตามอ าเภอใจหรือ
เพราะเหตุแห่งความพิการ 

(บี) ไม่ถูกลิดรอนจากการมีสิทธิที่จะได้รับครอบครองและใช้เอกสารสัญชาติของตน หรือ
เอกสารอ่ืนเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวหรือด าเนินขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองที่
จ าเป็นในการโยกย้ายถิ่นฐานได้ ทั้งนี้เพราะเหตุแห่งความพิการ 

(ซี) ย่อมออกจากประเทศใดๆ รวมทั้งประเทศของตนได้โดยเสรี 
(ดี) ไม่ถูกลิดรอนสิทธิในการเดินทางเข้าประเทศของตนตามอ าเภอใจหรือเพราะเหตุแห่ง

ความพิการ 
2. เด็กพิการจะได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังจากเกิด และจะมีสิทธิตั้งแต่เกิดในการมีชื่อ มีสิทธิ

ที่จะได้มาซึ่งสัญชาติ และในขอบเขตที่เป็นไปได้ที่สุด สิทธิที่จะรู้จัก และได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดา
ของตนในขอบเขตที่เป็นไปได้ท่ีสุด 

 
ข้อ 19 

การอยู่ได้โดยอิสระและการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน 

รัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้ ยอมรับสิทธิเท่าเทียมกันของคนพิการทั้งหลายในการอยู่อาศัยในชุมชน 
โดยสามารถเลือกได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน และจะด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมที่
เอ้ือให้คนพิการได้อุปโภคสิทธินี้ได้อย่างเต็มที่  และการเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ใน
ชุมชน รวมทั้งประกันว่า 

(เอ) คนพิการมีโอกาสเลือกสถานที่อยู่อาศัย ทั้งสถานที่ตั้งและบุคคลที่ตนต้องการอาศัยอยู่ด้วย
บนพื้นฐานที่เทา่เทียมกับบุคคลอ่ืน และไม่จ าเป็นต้องอาศัยอยู่ในที่อาศัยที่มีการจัดเตรียมให้เฉพาะเท่านั้น 

(บี) คนพิการจะสามารถเข้าถึงบริการในระดับต่างๆ ทั้งบริการภายในเคหสถาน บริการที่พัก
อาศัย และบริการสนับสนุนอื่นๆ ในชุมชน รวมถึงความช่วยเหลือส่วนบุคคลที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต การ
เป็นส่วนหนึ่งในชุมชนและการป้องกันการถูกท าให้โดดเดี่ยวหรือแบ่งแยกออกจากชุมชน 

(ซี) บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของชุมชนที่จัดไว้ส าหรับประชาชนทั่วไปจะต้องจัดไว้ให้
ส าหรับคนพิการบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน และตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็นของคนพิการ 

 
ข้อ 20 

การเคลื่อนไหวส่วนบุคคล 

ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิผล เพ่ือประกันการเคลื่อนไหวส่วนบุคคลส าหรับคนพิการ
อย่างเป็นอิสระท่ีเป็นไปได้สูงสุด รวมทั้ง 

(เอ) การอ านวยความสะu3604 ดวกในการเคลื่อนไหวส่วนบุคคลของคนพิการในลักษณะ และ
เวลาที่คนพิการเลือก และในราคาที่คนพิการสามารถจ่ายได้ 

(บี) การอ านวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวเครื่องมือ เทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก และรูปแบบความช่วยเหลือที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสื่อกลาง รวมทั้งท าให้สิ่งดังกล่าวอยู่ใน
ราคาที่คนพิการสามารถจ่ายได้ 

(ซี) การจัดการฝึกอบรมด้านทักษะการเคลื่อนไหวให้แก่คนพิการ และแก่เจ้าหน้าที่เฉพาะทางที่
ท างานกับคนพิการ 
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(ดี) การสนับสนุนให้องค์กรที่ผลิตเครื่องช่วยในการเคลื่อนไหว เครื่องมือ เทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ค านึงถึงทุกแง่มุมของการเคลื่อนไหวส าหรับคนพิการ 

 
ข้อ 21 

เสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น และการเข้าถึงสารสนเทศ 

ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพ่ือประกันให้คนพิการสามารถใช้สิทธิในการมี
เสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น รวมถึงเสรีภาพในการแสวงหา ได้รับ และเผยแพร่
สารสนเทศ และความคิดบนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน และโดยผ่านรูปแบบการสื่อสารทั้งปวงที่คน
พิการเลือก ตามท่ีได้นิยามไว้ในข้อ 2 ของอนุสัญญานี้ โดยรวมถึง 

(เอ) การจัดให้มีสารสนเทศที่มีไว้ส าหรับประชาชนทั่วไปแก่คนพิการในรูปแบบ และเทคโนโลยีที่
สามารถเข้าถึงได้และเหมาะสมต่อความพิการในรูปแบบต่างๆ ภายในเวลาที่เหมาะสม และไม่มีค่าใช้จ่าย
เพ่ิม 

(บี) การยอมรับและอ านวยความสะดวกการใช้ภาษามือ อักษรเบรลล์ การสื่อสารทางเลือก และ
การสื่อสารเสริม และช่องทางวิธีการ และรูปแบบการสื่อสารทั้งปวงที่สามารถเข้าถึงได้ที่คนพิการเลือกใน
การมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ 

(ซี) การเร่งรัดองค์กรภาคเอกชนซึ่งให้บริการประชาชนโดยทั่วไป รวมถึงบริการผ่านอินเตอร์เน็ต 
เพ่ือให้สารสนเทศและบริการในรูปแบบที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้on the Rights 

(ดี) การสนับสนุนให้สื่อมวลชน รวมทั้งผู้ให้บริการสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ตจัดท าบริการของ
ตนให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้ 

(อี) การยอมรับและส่งเสริมการใช้ภาษามือ 
 
ข้อ 22 

การเคารพความเป็นส่วนตัว 

1. คนพิการไม่ว่าจะมีสถานที่อยู่อาศัยหรือการจัดที่อยู่อาศัยลักษณะใดจะถูกแทรกแซงความเป็น
ส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน หรือการติดต่อทางจดหมายหรือการสื่อสารชนิดอ่ืนโดยพลการ หรือโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายหรือถูกลบหลู่ เกียรติยศและชื่อเสียงโดยมิชอบด้วยกฎหมายมิได้ คนพิการมีสิทธิที่จะ
ได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมายจากการถูกแทรกแซงหรือถูกลบหลู่ดังกล่าว 

2. ให้รัฐภาคีคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของคนพิการ บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน 

 
ข้อ 23 

การเคารพในการสร้างครอบครัวและสถาบันครอบครัว 

1. ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิผลและเหมาะสม เพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ
ในทุกด้านที่เกี่ยวกับการสมรส ครอบครัว ความเป็นบิดามารดาและความสัมพันธ์ต่างๆ บนพ้ืนฐานที่เท่า
เทียมกับบุคคลอ่ืน โดยประกันว่าConvention on the Rights of Persons wi 

(เอ) สิทธิของคนพิการทั้งปวงที่ถึงวัยสมรสให้สามารถสมรสและสร้างครอบครัวได้บนพ้ืนฐานของ
ความยินยอมพร้อมใจ และโดยอิสระของผู้เจตนาจะสมรสกัน 
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(บี) สิทธิของคนพิการในการตัดสินใจได้อย่างอิสระและอย่างมีความรับผิดชอบในการก าหนด
จ านวนบุตรและการเว้นระยะการมีบุตร และให้เข้าถึงสารสนเทศที่เหมาะสมกับวัย การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเจริญพันธุ์ และการวางแผนครอบครัวย่อมได้รับการยอมรับ และจัดให้มีวิธีการที่ช่วยให้คนพิการ 

สามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้ 
(ซี) คนพิการรวมทั้งเด็กพิการ คงไว้ซึ่งความสามารถในการเจริญพันธุ์บนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับ

บุคคลอื่น 

2. ให้รัฐภาคีประกันสิทธิและความรับผิดชอบของคนพิการในเรื่องการปกครองบุตร การปกป้อง
บุตร การได้รับมอบหมายให้ดูแลบุตร และการรับบุตรบุญธรรมหรือรูปแบบใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่ง
แนวคิดเหล่านี้ปรากฏในกฎหมายภายในในทุกกรณีประโยชน์สูงสุดของเด็กจะเป็นสิ่งส าคัญที่สุด  ให้รัฐ
ภาคีให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่คนพิการในการท าหน้าที่รับผิดชอบเลี้ยงดูบุตร 

3. ให้รัฐภาคีประกันว่าเด็กพิการมีสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนในด้านชีวิตครอบครัวและเพ่ือให้
สามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้จริง และเพ่ือป้องกันการปกปดด ทอดทิ้งละเลย และพรากเด็กพิการจากครอบครัว 
รัฐภาคีจะด าเนินการเพื่อจัดให้มีสารสนเทศ การบริการ และการสนับสนุนที่ครอบคลุม และตั้งแต่แรกเริ่ม
แก่เด็กพิการและครอบครัว 

4. ให้รัฐภาคีประกันว่าเด็กจะไม่ถูกแยกจากบิดามารดา โดยขัดต่อความประสงค์ของบิดามารดา 
เว้นแต่จะก าหนดโดยหน่วยงานที่มีอ านาจว่าการแยกเช่นนี้จ าเป็นเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็ก  โดย
สอดคล้องกับกฎหมายและวิธีพิจารณาที่ใช้บังคับอยู่  ทั้งนี้ การก าหนดเช่นว่าอาจถูกทบทวนได้โดยทาง
ศาล ในทุกกรณีเด็กย่อมไม่ถูกแยกจากบิดามารดาเพราะเหตุแห่งความพิการไม่ว่าของเด็กหรือของบิดา  
หรือของมารดา หรือของทั้งบิดาและมารดา 

5. ในกรณีที่ครอบครัวใกล้ชิดไม่สามารถดูแลเด็กพิการได้  ให้รัฐภาคีด าเนินความพยายามทุก
วิถีทางเพ่ือให้เด็กพิการได้รับการดูแลทางเลือกภายในครอบครัวขยายของเด็กนั้น แต่หากยังไม่อาจเป็นไป
ได้ก็ให้ได้รับการดูแลแบบครอบครัวภายในชุมชนที่เด็กพิการดังกล่าวอาศัยอยู่ 

 
ข้อ 24 

การศึกษา 

1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของคนพิการด้านการศึกษา และเพ่ือให้สามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้จริงโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ  และบนพ้ืนฐานของโอกาสที่เท่าเทียมกันให้รัฐภาคีประกันการมีระบบ
การศึกษาแบบเรียนร่วมในทุกระดับและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมุ่งเพ่ือ 

(เอ) การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ และการส านึกในศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนอย่างเต็มที่ และ
การเสริมสร้างการเคารพในสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานและความหลากหลายของมนุษย์ 

(บี) การให้คนพิการได้พัฒนาบุคลิกภาพ พรสวรรค์ และความคิดสร้างสรรค์ของตน รวมทั้งความ 
สามารถด้านจิตใจและร่างกายให้ถึงศักยภาพสูงสุด 

(ซี) การให้คนพิการสามารถเข้ามีส่วนร่วมในสังคมเสรีได้อย่างมีประสิทธิผล 

2. เพ่ือให้สามารถใช้สิทธินี้ได้จริง ให้รัฐภาคีประกันว่า 
(เอ) คนพิการจะไม่ถูกกีดกันออกจากระบบการศึกษาทั่วไปเพราะเหตุแห่งความพิการ  และเด็ก

พิการนั้นจะไม่ถูกกีดกันจากการศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษา และโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพราะเหตุแห่งความพิการ 
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(บี) คนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาแบบเรียนร่วมที่มี
คุณภาพ และโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ 

(ซี) คนพิการจะได้รับความช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลกับความต้องการของแต่ละบุคคล 
 (ดี) คนพิการได้รับการสนับสนุนตามที่ต้องการในระบบการศึกษาทั่วไปเพ่ืออ านวยความสะดวก

ในการศึกษาอย่างมีประสิทธิผลแก่คนพิการนั้น 
(อี) มีการจัดมาตรการสนับสนุนเฉพาะบุคคลที่มีประสิทธิผลแก่คนพิการในสภาพแวดล้อมที่

ส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาการ และการพัฒนาทางสังคมอย่างสูงสุด และสอดคล้องกับเป้าหมายการเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเต็มที ่

3. ให้รัฐภาคีด าเนินการให้คนพิการสามารถเรียนรู้ทักษะในการพัฒนาชีวิตและทักษะทางสังคม
เพ่ือให้สามารถเข้าร่วมในการศึกษาได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมและในฐานะเป็นสมาชิกของชุมชน เพ่ือการ
นี้ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่เหมาะสมอันรวมถึง 

(เอ) การส่งเสริมการเรียนอักษรเบรลล์ ตัวอักษรทางเลือกอ่ืน ช่องทางวิธีการ และรูปแบบการ
สื่อสารทางเลือกและการสื่อสารเสริม และทักษะการท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและเคลื่อนไหว 
และการส่งเสริมการสนับสนุนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และระบบพี่เลี้ยง 

(บี) การส่งเสริมให้มีการเรียนภาษามือ และการสนับสนุนเอกลักษณ์ทางภาษาของชุมชนคนหู
หนวก 

(ซี) การประกันว่าการให้การศึกษาแก่บุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กตาบอด หูหนวก หรือตาบอด
หูหนวกจะมีภาษาและวิธีสื่อสารที่เหมาะสมที่สุดส าหรับแต่ละบุคคล และในสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาทางสังคมได้อย่างสูงสุด on the Rights of Persons with Disabil 

4. เพ่ือเป็นการช่วยประกันการใช้สิทธินี้ได้จริงในประการดังกล่าว ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่
เหมาะสมเพ่ือจ้างครู รวมทั้งครูพิการที่มีความช านาญในการใช้ภาษามือและ/หรืออักษรเบรลล์ และจะ
ฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ที่ท างานในทุกระดับการศึกษา การฝึกอบรมดังกล่าวจะบรรจุ
การตระหนักเรื่องความพิการไว้และการใช้ช่องทาง วิธีการ และรูปแบบการสื่อสารทางเลือกและการ
สื่อสารเสริมที่เหมาะสม เทคนิค สื่อ และวิธีการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนคนพิการ 

5. ให้รัฐภาคีประกันว่าคนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษาการฝึกอบรม
วิชาชีพ การศึกษาผู้ใหญ่ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตปราศจากการเลือกปฏิบัติและบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับ
บุคคลอื่น เพ่ือการนี ้ให้รัฐภาคีประกันว่าจะจัดให้มีความช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลแก่คนพิการ 

 
ข้อ 25 

สุขภาพ 

รัฐภาคียอมรับว่าคนพิการมีสิทธิในการอุปโภคมาตรฐานสาธารณสุขที่สูงสุดเท่าที่จะหาได้โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรu3585 การที่เหมาะสมทั้งปวง
เพ่ือประกันให้คนพิการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขโดยค านึงถึงเพศสภาพ รวมถึงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ด้านสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้รัฐภาคีConvention on the hts of Persons with Disabilities 

 (เอ) จัดให้มีบริการด้านสุขภาพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือที่สามารถจ่ายได้ส าหรับคนพิการใน
ระดับคุณภาพและมาตรฐานเช่นเดียวกับที่จัดให้บุคคลอ่ืน รวมถึงบริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัย
เจริญพันธุ์ และโปรแกรมสาธารณสุขที่มีให้กับประชาชนทั่วไป 
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(บี) จัดให้มีบริการด้านสุขภาพที่จ าเป็นส าหรับคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับความพิการ
รวมทั้งการบ่งชี้และช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มอย่างเหมาะสมและการบริการที่จัดให้เพ่ือจ ากัดระดับความ
พิการให้น้อยที่สุด และป้องกันไม่ให้เกิดความพิการเพ่ิมขึ้น ทั้งนี ้รวมทั้งในเด็กและผู้สูงอายุ 

(ซี) จัดให้มีบริการด้านสุขภาพเหล่านี้ ให้อยู่ใกล้เคียงมากที่สุดกับชุมชนที่คนพิการอาศัยอยู่เท่าที่
จะเป็นไปได ้รวมทั้งในพ้ืนที่ชนบท 

(ดี) ก าหนดให้บุคลากรทางการแพทย์ให้การดูแลคนพิการด้วยคุณภาพเดียวกันกับที่ให้แก่คนอ่ืนๆ 
รวมถึงบนพื้นฐานของความยินยอมโดยสมัครใจ และโดยได้รับข้อมูลข่าวสาร ด้วยการสร้างความตระหนัก
ด้านสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีการอยู่ได้ด้วยตนเอง และความต้องการจ าเป็นของคนพิการโดยวิธีฝึกอบรม
และประกาศใช้มาตรฐานจรรยาบรรณส าหรับการดูแลสุขภาพโดยภาครัฐและเอกชน 

(อี) ห้ามการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการในการประกันสุขภาพและการประกันชีวิตซึ่งต้องจัดให้มี
อย่างยุติธรรมและสมเหตุสมผล และในกรณีการประกันชีวิตให้เป็นไปตามกฎหมายภายในของรัฐนั้นที่
ก าหนดให้มีการประกันชีวิตได้ 

(เอฟ) ป้องกันการปฏิเสธการดูแลด้านสุขภาพหรือการบริการด้านสุขภาพหรืออาหารและสาร
เหลวโดยเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความพิการ 

 
ข้อ 26 

การส่งเสริมสมรรถภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

1. ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการสนับสนุนแบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือน เพ่ือให้คนพิการสามารถบรรลุ และรักษาความเป็นอิสระไว้อย่างสูงสุดเต็มความสามารถทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สังคม และการอาชีพ และการรวมเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในทุกด้านของ
ชีวิต เพ่ือการนี ้ให้รัฐภาคีจัดบริการและโปรแกรมด้านการส่งเสริมสมรรถภาพและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่
ครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพ การว่าจ้างงาน การศึกษา และบริการสังคม ในลักษณะที่
บริการและโปรแกรมเหล่านี้ 

(เอ) เริ่มด าเนินการตั้งแต่ในระยะแรกสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และบนพ้ืนฐานการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นและจุดแข็งของแต่ละบุคคลโดยหลักสหวิชาชีพ 

(บี) สนับสนุนการมีส่วนร่วมในชุมชนและการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนและทุกด้านของสังคม โดยให้
เป็นไปตามความสมัครใจของคนพิการ และจัดไว้ให้ใกล้เคียงกับชุมชนที่คนพิการอาศัยอยู่เท่าที่จะเป็นไป
ได ้รวมทั้งในพ้ืนที่ชนบทConvention on the Rights of Persons with Disabilities 

2. ให้รัฐภาคีส่งเสริมการพัฒนาการฝึกอบรมขั้นต้นและต่อเนื่องส าหรับนักวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ที่
ท างานด้านบริการส่งเสริมสมรรถภาพและฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนพิการ 

3. ให้รัฐภาคีส่งเสริมการจัดให้มีไว้ การให้ความรู้ และการใช้อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่ออกแบบส าหรับคนพิการซึ่งต่างล้วนเกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมสมรรถภาพและการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ 
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ข้อ 27 

งานและการจ้างงาน 

1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของคนพิการในการท างานบนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน ทั้งนี้รวมถึง
สิทธิในโอกาสที่จะหาเลี้ยงชีพโดยการท างานที่ตนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกโดยอิสระ และได้รับการยอมรับใน
ตลาดแรงงาน และท างานในสภาพแวดล้อมการท างานที่เปดดกว้างท างานร่วมกัน และที่คนพิการสามารถ
เข้าถึงได้ ให้รัฐภาคีปกป้อง และส่งเสริมให้การใช้สิทธิของคนพิการในการท างานดังกล่าวเป็นจริง รวมถึง
ส าหรับผู้ซึ่งได้รับความพิการในระหว่างการจ้างงาน โดยการด าเนินขั้นตอนที่เหมาะสม รวมถึงการตรา
กฎหมาย 

(เอ) ห้ามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการในทุกด้านที่ เกี่ยวกับการจ้างงาน รวมถึง
เงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคล การว่าจ้าง และการจ้างงานการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าใน
อาชีพการงาน และสภาพการท างานที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัยConvention on the Rights of  

 (บี) คุ้มครองu3626 สิทธิของคนพิการ บนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนในการมีเงื่อนไขการ
ท างานที่เป็นธรรมและเอ้ือประโยชน์ต่อคนพิการ รวมทั้งโอกาสที่เท่าเทียมกัน และค่าตอบแทนการท างาน
ที่เท่ากันส าหรับเนื้องานที่เท่ากันความปลอดภัยและเงื่อนไขการท างานที่ถูกสุขอนามัย  รวมถึงการ
คุ้มครองจากการถูกคุกคาม และการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียน 

(ซี) ประกันว่าคนพิการสามารถใช้สิทธิด้านแรงงานและสหภาพแรงงานบนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับ
บุคคลอื่น 

(ดี) ท าให้คนพิการสามารถเข้าถึงโปรแกรมแนะแนวอาชีพ และแนะแนวทั่วไป บริการจัดหางาน 
และการฝึกอาชีพอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิผล 

(อี) ส่งเสริมโอกาสการจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพส าหรับคนพิการในตลาดแรงงาน 
รวมทั้งความช่วยเหลือในการหางานได้งาน และคงสภาพการจ้างงาน รวมทั้งการกลับเข้าท างาน 

(เอฟ) ส่งเสริมโอกาสในการประกอบอาชีพอิสระ การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาสหกรณ์ 
และการเริ่มธุรกิจของตนเอง 

(จี) ว่าจ้างคนพิการเข้าท างานในหน่วยงานภาครัฐ 
(เอช) ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาคเอกชนด้วยนโยบายและมาตรการที่

เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงโปรแกรมท่ีเป็นมาตรการเชิงบวกสิ่งจูงใจ และมาตรการอ่ืนๆsons with  
 (ไอ) ประกันว่ามีการจัดให้มีความช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลแก่คนพิการในสถานที่ท างาน 
(เจ) ส่งเสริมให้คนพิการได้รับประสบการณ์ท างานในตลาดแรงงานเปดด 
(เค) ส่งเสริมให้มีโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ และวิชาชีพการรักษาต าแหน่งงาน 

และการกลับเข้าท างานส าหรับคนพิการ 

2. ให้รัฐภาคีประกันว่าคนพิการย่อมไม่ถูกน าลงไปเป็นทาสหรือไม่ตกอยู่ในภาวะเยี่ยงทาส และจะ
ได้รับการคุ้มครองจากการถูกเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ ทั้งนี้บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน 

 
ข้อ 28 

มาตรฐานความเป็นอยู่และความคุ้มครองทางสังคมอย่างเพียงพอ 

1. รัฐภาคียอมรับถึงสิทธิของคนพิการในการมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่เพียงพอส าหรับตนและ
ครอบครัว รวมถึงอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัยที่เพียงพอและสภาพการครองชีพที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
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และให้รัฐภาคีด าเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพ่ือปกป้องและส่งเสริมให้สิทธินี้เกิดขึ้นได้จริงโดยปราศจากการ
เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ 

2. รัฐภาคียอมรับถึงสิทธิของคนพิการในการได้รับความคุ้มครองทางสังคม และการอุปโภคสิทธิ
นั้น โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ และให้รัฐภาคีด าเนินขั้นตอนเพ่ือปกป้องและ
ส่งเสริมให้สิทธินี้เกิดข้ึนได้จริง ทั้งนี้รวมถึงมาตรการดังนี้ts of Persons with Disabilities 

 (เอ) ประกันการเข้าถึงบริการน้ าสะอาดโดยคนพิการอย่างเท่าเทียม และประกันการเข้าถึง
บริการอุปกรณ์ต่างๆ และความช่วยเหลืออ่ืนส าหรับความต้องการจ าเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับความพิการที่
เหมาะสม และท่ีสามารถจ่ายได้ 

(บี) ประกันการเข้าถึงโปรแกรมการคุ้มครองทางสังคม และโปรแกรมลดความยากจนส าหรับคน
พิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรี และเด็กหญิงพิการ และผู้สูงอายุที่พิการ 

(ซี) ประกันว่าคนพิการและครอบครัวของคนพิการที่มีสภาพความเป็นอยู่ยากจน สามารถเข้าถึง
ความช่วยเหลือจากรัฐในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความพิการรวมถึงการฝึกอบรมที่เพียงพอ การให้
ค าปรึกษา ความช่วยเหลือทางการเงิน และการให้ความดูแลชั่วคราว 

(ดี) ประกันการเข้าถึงโปรแกรมสวัสดิการที่อยู่อาu3624 ศัยของรัฐส าหรับคนพิการ 
(อี) ประกันการเข้าถึงโปรแกรมและสิทธิประโยชน์หลังการเกษียณอายุส าหรับคนพิการอย่างเท่า

เทียม 
 
ข้อ 29 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองและเรื่องสาธารณะ 

ให้รัฐภาคีประกันสิทธิทางการเมืองของคนพิการและการอุปโภคสิทธิดังกล่าว  บนพ้ืนฐานที่เท่า
เทียมกับบุคคลอ่ืน และให้ด าเนินการon on th Rights of Persons with 

 (เอ) ประกันว่าคนพิการสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองและเรื่องสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิผล
และเต็มที่บนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน ทั้งโดยทางตรงหรือโดยผ่านผู้แทนที่ได้รับเลือกอย่างอิสระ 
รวมถึงสิทธิและโอกาสของคนพิการในการออกเสียงและได้รับเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

(1) ประกันให้กระบวนการออกเสียง สิ่งอ านวยความสะดวก และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการออก
เสียงเหมาะสมเข้าถึงได้ เข้าใจ และใช้งานได้ง่าย 

(2) คุ้มครองสิทธิของคนพิการในการออกเสียงด้วยการลงคะแนนลับในการเลือกตั้งและการลง
ประชามต ิโดยปราศจากการคุกคาม และสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งและด ารงต าแหน่งทุกต าแหน่ง และ
ในทุกระดับของภาครัฐ จัดให้มีการอ านวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีเครื่องช่วยความ
พิการใหม่ๆ ตามความเหมาะสม 

(3) รับรองให้คนพิการมีเสรีภาพในการแสดงเจตนารมณ์ในฐานะเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
และเพ่ือการนี้อนุญาตให้บุคคลที่คนพิการเลือกเองช่วยเหลือในการลงคะแนนเสียง หากจ าเป็นและตามที่
คนพิการร้องขอ 

(บี) ส่งเสริมอย่างแข็งขันให้เกิดสภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมสาธา รณะได้อย่างมีประสิทธิผลและอย่างเต็มที่โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติบนพ้ืนฐานที่เท่า
เทียมกับบุคคลอ่ืน และกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในสาธารณกิจ อันรวมถึง 

(1) การมีส่วนร่วมในองค์กรพัฒนาเอกชน และสมาคมที่ท างานด้านสาธารณะ และด้านการเมือง
ของประเทศ รวมทั้งในกิจกรรมและการบริหารของพรรคการเมืองbilities 
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 (2) ก่อตั้งและร่วมกับองค์กรคนพิการ ในการเป็นผู้แทนของคนพิการในระดับนานาประเทศ 
ระดับประเทศระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น 

 
ข้อ 30 

การมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม นันทนาการ การผ่อนคลายยามว่าง และกีฬา 

1. รัฐภาคียอมรับในสิทธิของคนพิการในการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานของความเท่า
เทียมกับบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อประกันว่าคนพิการ 

(เอ) เข้าถึงสิ่งต่างๆ ที่เก่ียวกับวัฒนธรรมในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ 
(บี) เข้าถึงรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละคร และกิจกรรมอ่ืนๆ ทางวัฒนธรรมในรูปแบบที่

สามารถเข้าถึงได้ 
(ซี) เข้าถึงสถานที่ที่จัดแสดงวัฒนธรรมหรือบริการ อาทิ โรงละคร พิพิธภัณฑ์ โรงภาพยนตร์ 

ห้องสมุด และบริการด้านท่องเที่ยว และทั้งนี้ในขอบเขตที่จะท าได้ สามารถเข้าถึงอนุสรณ์สถาน และ
สถานที่ทีม่ีความส าคัญทางวัฒนธรรมของชาติ 

2. ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือให้คนพิการมีโอกาสได้พัฒนา และใช้ศักยภาพของ
ตนทางด้านการสร้างสรรค์งาน ด้านศิลปะ และสติปัญญา ไม่เพียงแต่เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
เท่านั้น แต่ยังเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่สังคมอีกด้วย 

3. ให้รัฐภาคีด าเนินขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งปวงโดยสอดคล้อง หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
เพ่ือประกันว่ากฎหมายต่างๆ ที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไม่เป็นการกีดกั้นที่ไม่สมเหตุสมผล หรือเลือก
ปฏิบัติต่อการเข้าถึงสิ่งต่างๆ ที่เก่ียวกับวัฒนธรรมโดยคนพิการ 

4. ให้คนพิการมีสิทธิได้รับการยอมรับ และส่งเสริมอัตลักษณ์เฉพาะด้านวัฒนธรรมและภาษา 
รวมถึงภาษามือและวัฒนธรรมของคนหูหนวก ทั้งนี้บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน 

5. เพ่ือให้คนพิการได้มีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนในกิจกรรมด้านนันทนาการ 
การผ่อนคลายยามว่าง และกีฬา ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่เหมาะสมดังนี้ 

(เอ) กระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการเท่าที่จะเป็นไปได้มากที่สุดในกิจกรรมกีฬา
ทั่วไปทุกระดับ 

(บี) ประกันให้คนพิการมีโอกาสจัด พัฒนา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา และนันทนาการเฉพาะ
ของคนพิการแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะความพิการ และเพ่ือการนี้ส่งเสริมการจัดให้มี
การสอน การฝึกอบรมและทรัพยากรที่เหมาะสมบนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน 

(ซี) ประกันให้คนพิการสามารถเข้าถึงสถานที่จัดกีฬา นันทนาการ และท่องเที่ยว 
(ดี) ประกันให้เด็กพิการสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกับเด็กอ่ืนในกิจกรรม การเล่น นันทนาการ 

และการผ่อนคลายยามว่าง และกีฬาโดยรวมถึงกิจกรรมเหล่านั้นในระบบโรงเรียน 
(อี) ประกันให้คนพิการเข้าถึงบริการจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม นันทนาการ การ

ท่องเที่ยว การผ่อนคลายยามว่างและกีฬา 
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ข้อ 31 

สถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. รัฐภาคีจะด าเนินการเก็บรวบรวมสารสนเทศที่เหมาะสม รวมถึงข้อมูลทางสถิติและวิจัย 
เพ่ือให้สามารถจัดท าและด าเนินการตามนโยบาย เพ่ือท าให้อนุสัญญานี้เกิดผล กระบวนการรวบรวม และ
เก็บรักษาสารสนเทศนี้ต้อง 

(เอ) สอดคล้องกับมาตรการปกป้องทางกฎหมาย รวมถึงกฎหมายคุ้มครอง ข้อมูล เพ่ือประกัน
การรักษาความลับ และการเคารพในความเป็นส่วนตัวของคนพิการ 

(บี) สอดคล้องกับปทัสถานที่ยอมรับกันในทางระหว่างประเทศ เพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน และหลักจรรยาบรรณในการรวบรวมและใช้สถิติ 

2. สารสนเทศที่เก็บรวบรวมตามข้อนี้จะได้รับการจ าแนกอย่างเหมาะสม และใช้เพ่ือช่วย
ประเมินผลการปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐภาคีภายใต้อนุสัญญานี้ และใช้เพ่ือบ่งชี้และแก้ไขข้อกีดกั้นที่คน
พิการเผชิญอยู่ในการใช้สิทธิของตน 

3. ให้รัฐภาคีรับผิดชอบในการเผยแพร่สถิติเหล่านี้  และประกันว่าคนพิการและบุคคลอ่ืนๆ 
สามารถเข้าถึงสถิติได ้

 
ข้อ 32 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1. รัฐภาคียอมรับถึงความส าคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศ และการส่งเสริมความร่วมมือ
เช่นว่านั้น เพ่ือสนับสนุนให้ความพยายามระดับประเทศบรรลุความมุ่งประสงค์  และ วัตถุประสงค์ของ
อนุสัญญานี้ได้จริง และจะด าเนินมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลในเรื่องนี้ระหว่างและในหมู่รัฐ  
และหากเหมาะสมในลักษณะเป็นหุ้นส่วนกับองค์การระหว่างประเทศและภูมิภาคที่เกี่ยวข้องและภาค
ประชาสังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การของคนพิการ มาตรการเช่นว่านี้อาจรวมถึง 

(เอ) การประกันว่าความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงโปรแกรมพัฒนาระหว่างประเทศที่
ครอบคลุมคนพิการ และคนพิการสามารถเข้าถึงได้onvention on the Rights of  

(บี) การอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพรวมถึงการแลกเปลี่ยนและ
การแบ่งปันสารสนเทศ ประสบการณ์ โปรแกรมการฝึกอบรม และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

(ซี) การอ านวยความสะดวกในความร่วมมือในการวิจัย และการเข้าถึงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคนิค 

(ดี) การจัดความช่วยเหลือด้านวิชาการและเศรษฐกิจ รวมถึงการอ านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงและแบ่งปันเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก และเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ และโดยการถ่าย
โอนเทคโนโลยี ทั้งนี ้หากเหมาะสม 

2. บทบัญญัติของข้อนี้ไม่มีผลกระทบต่อพันธกรณีของรัฐในการปฏิบัติตามพันธกรณีของตน
ภายใต้อนุสัญญานี้ 
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ข้อ 33 

การอนุวัติและการตรวจสอบติดตามระดับประเทศ 

1. ภายใต้ระบบการจัดองค์กรของตน ให้รัฐภาคีก าหนดหน่วยประสานงานหลักหนึ่งหน่วยงาน 
หรือมากกว่าหนึ่งหน่วยงานภายในภาครัฐ เพ่ือกิจการที่เกี่ยวกับการอนุวัติตามอนุสัญญานี้ และจะต้องให้
ความส าคัญในการจัดตั้งหรือแต่งตั้งกลไกการประสานงานภายในรัฐบาล เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินการที่เก่ียวข้องในภาคส่วนต่างๆ และในระดับต่างๆ 

2. ภายใต้ระบบกฎหมายและระบบการปกครองของตน ให้รัฐภาคีรักษาเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็ง แต่งตั้งหรือจัดตั้งโครงสร้างภายในประเทศ รวมถึงกลไกอิสระหนึ่งหน่วยงานหรือมากกว่าหาก
เหมาะสม เพ่ือส่งเสริม คุ้มครอง และติดตามการอนุวัติตามอนุสัญญาในการแต่งตั้งหรือจัดตั้งกลไก
ดังกล่าว ให้รัฐภาคีค านึงถึงหลักการที่เกี่ยวกับสถานะและหน้าที่ของสถาบันระดับประเทศที่เกี่ยวกับการ
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

3. ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการและองค์การผู้แทนของคนพิการจะต้องมีส่วน
เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกระบวนการตรวจสอบติดตามการด าเนินงาน 

 
ข้อ 34 

คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ 

1. ให้จัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการขึ้นคณะหนึ่ง (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า?คณะกรรมการ?) 
ซึ่งจะปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ 

2. เมื่ออนุสัญญานี้เริ่มมีผลบังคับใช้ คณะกรรมการจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสิบสองคน 
ภายหลังที่มีการยื่นสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารเพ่ิมอีกหกสิบประเทศ  องค์ประกอบของ
คณะกรรมการจะเพ่ิมข้ึนได้อีกหกคน ท าให้คณะกรรมการมีจ านวนได้มากสุดถึงสิบแปดคนConvention  

3. สมาชิกของคณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเฉพาะตัว และต้องเป็นผู้มีศีลธรรมสูง มี
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาภายใต้อนุสัญญานี้ เมื่อมีการเสนอชื่อผู้เข้ารับการ
เลือกตั้ง ให้รัฐภาคีค านึงถึงบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในข้อ 4 วรรค 3 ของอนุสัญญานี้ 

4. สมาชิกของคณะกรรมการจะได้รับการเลือกตั้งจากรัฐภาคี โดยพิจารณาถึงการกระจายตาม
เขตภูมิศาสตร์อย่างเป็นธรรม และการตั้งผู้แทนตามอารยธรรมที่มีรูปแบบแตกต่างกัน ตลอดจนตามระบบ
กฎหมายหลักการเป็นตัวแทนเพศสภาพที่สมดุล และการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความพิการ 

5. ในการประชุมของที่ประชุมรัฐภาคี สมาชิกของคณะกรรมการจะได้รับการเลือกตั้งโดยการ
ลงคะแนนลับจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่เสนอชื่อโดยรัฐภาคี รัฐภาคีแต่ละรัฐอาจเสนอชื่อบุคคลหนึ่งคนจาก
บรรดาคนชาติของตนเองในการประชุมของที่ประชุมรัฐภาคี ในการประชุมดังกล่าว ซึ่งองค์ประชุมจะต้อง
ประกอบด้วยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้จ านวนสองในสาม บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็น 

คณะกรรมการจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเสียงจ านวนสูงที่สุดและเป็นเสียงข้างมากโดยเด็ดขาด
ของคะแนนเสียงจากผู้แทนรัฐภาคีท่ีเข้าประชุมและออกเสียง 

6. การเลือกตั้งครั้งแรกจะกระท าข้ึนภายในไม่เกินหกเดือนหลังจากที่อนุสัญญานี้เริ่มมีผลบังคับใช้ 
อย่างน้อยที่สุดสี่เดือนก่อนวันเลือกตั้งของแต่ละครั้งเลขาธิการสหประชาชาติจะจัดท าบัญชีรายชื่อของ
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บุคคลทั้งปวง ตามที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นเรียงตามล าดับอักษร โดยระบุถึงรัฐภาคีซึ่งได้เสนอชื่อบุคคล
เหล่านั้นและจะเสนอบัญชีนั้นต่อรัฐภาค ี

7. สมาชิกของคณะกรรมการจะท าการเลือกตั้งขึ้นเพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลาสี่ปี โดยมีสิทธิ
ได้รับเลือกตั้งใหม่อีกครั้งในทันทีท่ีหมดวาระ อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งส าหรับสมาชิกทั้ง
หกคนที่เลือกตั้งขึ้นคราวแรกให้สิ้นสุดลงเมื่อครบก าหนดสองปีนับจากการเลือกตั้งในคราวแรกนั้น  โดย
รายชื่อของสมาชิกทั้งหกคนดังกล่าวจะท าการคัดเลือกด้วยการจับสลากโดยประธานที่ประชุมตามอ้างอิง
ถึงในวรรค 5 ของข้อนี้ 

8. การเลือกตัง้สมาชิกในคณะกรรมการเพ่ิมจ านวนหกคน ให้จัดให้มีขึ้นในวาระการเลือกตั้งปกติ
โดยเป็นไปตามบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องซึ่งระบุไว้ในข้อนี้ 

9. หากสมาชิกคนใดคนหนึ่งของคณะกรรมการ ตายหรือลาออก หรือแจ้งว่าตนไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ดี รัฐภาคีซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อสมาชิกผู้นั้น จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญท่านอ่ืนซึ่งมี
คุณสมบัติพร้อมตามบทบัญญัติอันระบุไว้ในข้อนี้เพ่ือให้ด ารงต าแหน่งแทนในระยะเวลาที่เหลือs 

10. คณะกรรมการจะก าหนดระเบียบข้อบังคับการประชุมของตนเอง 

11. เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดเจ้าหน้าที่และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลของคณะกรรมการภายใต้อนุสัญญานี้และให้เรียกประชุมคณะกรรมการเป็นครั้ง
แรก 

12. โดยความเห็นชอบของสมัชชาสหประชาชาติ  สมาชิกของคณะกรรมการนี้จะได้รับ
ค่าตอบแทนจากแหล่งการเงินของสหประชาชาติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขซึ่งสมัชชาสหประชาชาติ
พิจารณาก าหนดโดยค านึงถึงความส าคัญของภาระรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

13. สมาชิกของคณะกรรมการมีสิทธิได้รับการอ านวยความสะดวก เอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่ให้
ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติภารกิจเพ่ือสหประชาชาติตามท่ีก าหนดไว้ในหมวดที่เก่ียวข้องของอนุสัญญาว่า
ด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสหประชาชาติ 

 

ข้อ 35 

การจัดท่ารายงานของรัฐภาคี 

1. ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เก่ียวกับมาตรการในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้
อนุสัญญานี้และความคืบหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ โดยผ่านเลขาธิการสหประชาชาติ ทั้งนี้
ภายในระยะเวลาสองปีหลังจากท่ีอนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้กับรัฐภาคีท่ีเกี่ยวข้องRights of 

2. หลังจากนั้น ให้รัฐภาคีส่งรายงานฉบับต่อไปอย่างน้อยทุกๆ สี่ปี และเมื่อใดก็ตามที่
คณะกรรมการร้องขอ 

3. ให้คณะกรรมการก าหนดแนวทางเก่ียวกับเนื้อหาของรายงาน 

4. รัฐภาคีซึ่งส่งรายงานฉบับเริ่มแรกที่สมบูรณ์ไปยังคณะกรรมการแล้ว ไม่จ าเป็นต้องรายงาน
ข้อมูลที่ได้กล่าวไปแล้วซ้ าในรายงานฉบับต่อๆ ไป เมื่อมีการจัดเตรียมรายงานต่อคณะกรรมการ รัฐภาคีจะ
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พิจารณาจัดเตรียมรายงานโดยกระบวนการที่เปดดกว้างและโปร่งใส และให้ค านึงถึงข้อบัญญัติที่ก าหนดไว้
ใน ข้อ 4 วรรค 3 ของอนุสัญญานี้ 

5. รายงานอาจระบุปัจจัยและความยากล าบากซึ่งกระทบต่อระดับความส าเร็จที่ท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญานี้ 

 

ข้อ 36 

การพิจารณารายงาน 

1. รายงานแต่ละฉบับจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะให้ข้อเสนอแนะและ
ข้อแนะน าทั่วไปเกี่ยวกับรายงานตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และจะส่งต่อไปยังรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง รัฐ
ภาคีอาจตอบข้อมูลใดที่ตนเลือกไปยังคณะกรรมการ คณะกรรมการอาจร้องขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุวัติการตามอนุสัญญานี้เพิ่มเติมจากรัฐภาคี 

2. ถ้ารัฐภาคีส่งรายงานช้ากว่าก าหนด คณะกรรมการอาจแจ้งต่อรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องถึงความ
จ าเป็นในการตรวจสอบการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่คณะกรรมการมีอยู่  
ถ้ารัฐภาคีนั้นไม่ส่งรายงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาสามเดือนหลังจากการที่ได้รับแจ้งให้คณะกรรมการ
เชิญรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการตรวจสอบนี้ด้วย ถ้ารัฐภาคีส่งรายงานที่เกี่ยวข้อง บทบัญญัติของวรรค
หนึ่งของข้อนี้จะน ามาใช้บังคับ 

3. เลขาธิการสหประชาชาติจะเปดดโอกาสให้รัฐภาคีทุกประเทศสามารถเข้าถึงรายงาน 

4. ให้รัฐภาคีเปดดโอกาสให้สาธารณชนในประเทศของตนสามารถเข้าถึงรายงานและเปดดโอกาสให้
เข้าถึงข้อเสนอแนะและข้อแนะน าทั่วไปที่เกี่ยวกับรายงานเหล่านี้ 

5. หากพิจารณาว่าเหมาะสม ให้คณะกรรมการน าส่งรายงานของรัฐภาคีไปยังทบวงการช านัญ
พิเศษ กองทุน และโปรแกรมต่างๆ ของสหประชาชาติ และองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งค าร้องหรือ
ข้อระบุความต้องการค าแนะน าทางวิชาการหรือความช่วยเหลือที่ระบุในรายงาน พร้อมข้อสังเกตและ
ข้อแนะน าของคณะกรรมการ (ถ้ามี) เกี่ยวกับค าร้องหรือข้อระบุความต้องการเหล่านี้ the Rights of 
Persons with Disabilities 

ข้อ 37 

ความร่วมมือระหว่างรัฐภาคีและคณะกรรมการ 

1. ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐร่วมมือกับคณะกรรมการ และช่วยเหลือสมาชิกของคณะกรรมการในการ
ด าเนินการตามอาณัติให้บรรลุผลส าเร็จ 

2. ในความสัมพันธ์กับรัฐภาคี คณะกรรมการจะค านึงถึงหนทาง และวิธีการเพ่ิมประสิทธิผลของ
ประเทศในการอนุวัติการตามอนุสัญญานี้ ซึ่งรวมถึงผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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ข้อ 38 

ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับหน่วยงานอ่ืนๆ 

เพ่ือให้การอนุวัติการตามอนุสัญญานี้  เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในด้านที่อยู่ภายใต้อนุสัญญานี้ 

(เอ) ทบวงการช านัญพิเศษและองค์กรอ่ืนๆ ของสหประชาชาติ มีสิทธิที่จะมีตัวแทนในการ
พิจารณาการอนุวัติการตามบทบัญญัติเหล่านั้นของอนุสัญญานี้ภายในขอบข่ายอ านาจหน้าที่ขององค์กร
เหล่านั้น คณะกรรมการอาจเชิญทบวงการช านัญพิเศษและองค์กรอ่ืนๆ ของสหประชาชาติตามที่
เห็นสมควรเพ่ือให้ค าแนะน าในฐานะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการอนุวัติการตามอนุสัญญาในเรื่องที่อยู่ใน
ขอบข่ายอ านาจหน้าที่ขององค์กรนั้น คณะกรรมการอาจเชิญทบวงการช านัญพิเศษและองค์กรอ่ืนๆ ของ
สหประชาชาติให้เสนอรายงานเกี่ยวกับการอนุวัติตามอนุสัญญาในเรื่องที่อยู่ภายในขอบข่ายกิจกรรมของ
องค์กรดังกล่าว 

(บี) หากเหมาะสม ในการปฏิบัติตามขอบข่ายอ านาจหน้าที่ของตน คณะกรรมการจะหารือกับ
องค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดตั้งขึ้น โดยสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่างๆ เพ่ือประกันว่า
แนวทางในการจัดท ารายงานข้อเสนอแนะและข้อแนะน าทั่วไปมีความสอดคล้องกันและหลีกเลี่ยงการ
ซ้ าซ้อนและทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ 

 

ข้อ 39 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะรายงานต่อสมัชชาสหประชาชาติและคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมเป็นประจ า
ทุกๆ สองปี เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการและอาจท าข้อเสนอแนะและข้อแนะน าทั่วไป  โดย
พิจารณาจากรายงานและสารสนเทศที่ได้รับจากรัฐภาคีเป็นฐานข้อเสนอแนะและข้อแนะน าทั่วไปเช่นว่า
นั้นต้องรวมอยู่ในรายงานของคณะกรรมการ พร้อมทั้งข้อสังเกตจากรัฐภาคี (ถ้ามี)nvention on the 
Rights of Persons with Disabilities 

ข้อ 40 

ที่ประชุมของรัฐภาคี 

1. รัฐภาคีจะต้องประชุมอย่างสม่ าเสมอในที่ประชุมของรัฐภาคี เพ่ือพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุวัติตามอนุสัญญานี้ 

2. ภายในเวลาไม่เกินหกเดือนหลังจากท่ีอนุสัญญานี้เริ่มมีผลบังคับใช้ เลขาธิการสหประชาชาติจะ
เรียกประชุมที่ประชุมของรัฐภาคี การประชุมครั้งต่อๆ ไป เลขาธิการสหประชาชาติจะเรียกประชุมทุกๆ 
สองป ีหรือตามมติที่ประชุมของรัฐภาคี 

 

ข้อ 41 

การเก็บรักษาอนุสัญญา 

เลขาธิการสหประชาชาติเป็นผู้เก็บรักษาอนุสัญญานี้ 
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ข้อ 42 

การลงนาม 

อนุสัญญานี้จะเปดดให้ทุกรัฐ และองค์การรวมตัวระดับภูมิภาคลงนามได้ที่ส านักงานใหญ่องค์การ
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก นับแต่วันที่ 30 มีนาคม พ. ศ. 2550Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities 

ข้อ 43 

ความยินยอมให้ผูกพัน 

อนุสัญญานี้ จะต้องได้รับการสัตยาบันโดยรัฐที่ได้ลงนามในอนุสัญญาและได้รับการยืนยันอย่าง
เป็นทางการโดยองค์การรวมตัวระดับภูมิภาคที่ได้ล งนามในอนุสัญญา อนุสัญญาจะเปดดให้มีการ
ภาคยานุวัติโดยรัฐหรือองค์การรวมตัวระดับภูมิภาคใดๆ ที่ไม่ได้ลงนามในอนุสัญญา 

 

ข้อ 44 

องค์การรวมตัวระดับภูมิภาค 

1. องค์การรวมตัวระดับภูมิภาค หมายถึง องค์การที่ประกอบด้วย รัฐอธิปไตยของภูมิภาคหนึ่งๆ 
ซึ่งรัฐสมาชิกได้ถ่ายโอนอ านาจที่เกี่ยวข้องกับประเด็นตามอนุสัญญานี้ให้กับองค์การระดับภูมิภาคดังกล่าว
แล้ว องค์การต่างๆ ดังกล่าว จะต้องประกาศในตราสารยืนยันอย่างเป็นทางการ หรือภาคยานุวัติสาร ถึง
ขอบเขตอ านาจของตนในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นภายใต้อนุสัญญานี้  หลังจากนั้น องค์การดังกล่าวจะต้อง
แจ้งไปยังผู้เก็บรักษาอนุสัญญาให้ทราบถึงการแก้ไขท่ีส าคัญเก่ียวกับขอบเขตอ านาจของตน 

2. การอ้างถึง "รัฐภาคี" ในอนุสัญญานี้จะใช้กับองค์การดังกล่าวภายในขอบเขตอ านาจของ
องค์การนั้นๆ 

3. ภายใต้ความมุ่งประสงค์ของข้อ 45 วรรค 1 และข้อ 47 วรรค 2 และ 3 จะไม่นับรวมถึงตรา
สารที่ยื่นโดยองค์การรวมตัวระดับภูมิภาค 

4. องค์การรวมตัวระดับภูมิภาค ในเรื่องที่อยู่ในขอบเขตอ านาจของตนอาจใช้สิทธิในการ
ลงคะแนนเสียงในที่ประชุมของรัฐภาคี โดยจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดเท่ากับจ านวนรัฐสมาชิกทั้งหมดที่
เป็นภาคีอนุสัญญานี้ องค์การ จะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงหากรัฐสมาชิกใดขององค์การใช้สิทธิในการ
ลงคะแนนเสียงของตนและในทางกลับกัน 

 

ข้อ 45 

การเริ่มมีผลบังคับใช้ 

1. อนุสัญญานี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่สามสิบถัดจากวันที่ได้มีการยื่นสัตยาบันสารหรือ
ภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบ 
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2. ส าหรับแต่ละรัฐหรือองค์การรวมตัวระดับภูมิภาคที่ได้ให้สัตยาบันยืนยันอย่างเป็นทางการหรือ
ได้ภาคยานุวัติอนุสัญญาภายหลังจากท่ีได้มีการยื่นสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบ อนุสัญญา
จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่สามสิบนับถัดจากวันที่ได้ยื่นสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารของตน 

 

ข้อ 46 

ข้อสงวน 

1. ห้ามตั้งข้อสงวนที่ไม่สอดคล้องต่อวัตถุท่ีหมายและความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้ 

2. อาจถอนข้อสงวนในเวลาใดก็ได้ 

ention on the Rights of Persons with Disabilities 

ข้อ 47 

การแก้ไข 

1. รัฐภาคีใดๆ อาจเสนอข้อแก้ไขอนุสัญญานี้และยื่นต่อเลขาธิการสหประชาชาติหลังจากนั้น
เลขาธิการสหประชาชาติ จะต้องส่งข้อแก้ไขที่เสนอมาแก่รัฐภาคีทั้งหลายพร้อมกับค าร้องขอที่ให้รัฐภาคี
ระบุว่า รัฐภาคีนั้นเห็นชอบให้จัดประชุมที่ประชุมของรัฐภาคีเพ่ือความมุ่งประสงค์ในการพิจารณาและ
ลงคะแนนเสียงต่อข้อเสนอนั้นหรือไม่ ในกรณีที่ภายในสี่เดือนนับจากวันที่ได้แจ้งข้อเสนอเช่นว่านั้น มีรัฐ
ภาคีจ านวนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งในสามเห็นชอบกับการจัดประชุมเช่นว่านั้น เลขาธิการสหประชาชาติจะจัด
ให้มีการประชุมภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติข้อแก้ไขใดๆ ที่รับรองโดยรัฐภาคีส่วนใหญ่ที่เข้าร่วม
และลงคะแนนเสียงในที่ประชุมจะต้องเสนอต่อสมัชชาสหประชาชาติ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

2. ข้อแก้ไขที่ได้มีการรับเอาและเห็นชอบตามวรรคหนึ่งของข้อนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่
สามสิบถัดจากวันที่ได้มีการยื่นตราสารยอมรับข้อแก้ไขด้วยคะแนนเสียงข้างมากจ านวนสองในสามของรัฐ
ภาคี ณ วันที่รับเอาข้อแก้ไขดังกล่าวนั้น หลังจากนั้นข้อเสนอแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ส าหรับรัฐภาคีใด ณ 
วันที่สามสิบถัดจากวันที่รัฐภาคีนั้นยื่นตราสารยอมรับข้อแก้ไข การแก้ไขจะผูกพันเฉพาะรัฐภาคีที่ยอมรับ
ข้อแก้ไขนั้นnention on the Rights of Persons with Disabilities 

3. หากที่ประชุมรัฐภาคีมีฉันทามติ ข้อแก้ไขที่ได้มีการรับเอาและเห็นชอบตามวรรคหนึ่งของข้อนี้  
ซึ่งเกี่ยวเนื่องเฉพาะกับข้อ 34 ข้อ 38 ข้อ 39 และข้อ 40 จะเริ่มมีผลบังคับใช้ต่อรัฐภาคีทั้งปวง ณ วันที่
สามสิบถัดจากวันที่รัฐภาคีนั้นยื่นตราสารยอมรับข้อแก้ไข ข้อแก้ไขจะผูกพันเฉพาะรัฐภาคีที่ยอมรับข้อ
แก้ไขนั้น 

 

ข้อ 48 

การบอกเลิก 

รัฐภาคีอาจบอกเลิกอนุสัญญานี้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ  
การบอกเลิกจะมีผลหนึ่งปีหลังจากวันที่เลขาธิการสหประชาชาติได้รับแจ้ง 
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ข้อ 49 

รูปแบบท่ีเข้าถึงได้ 

ตัวบทของอนุสัญญานี้จะต้องจัดให้มีอยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities 

ข้อ 50 
ตัวบทท่ีถูกต้อง 
ตัวบทฉบับภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเชีย และสเปนของอนุสัญญานี้มีความถูกต้อง

เท่าเทียมกันเพ่ือเป็นประจักษ์แก่การนี้ ผู้มีอ านาจเต็มซึ่งลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับการมอบอ านาจโดย
ชอบจากรัฐบาลของตนได้ลงนามในอนุสัญญานี้ 

 




