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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


