
 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคม และวฒันธรรม    ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเม่ือ ๕ กันยายน ๒๕๔๒ มีผลใช้บงัคับ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ๑ 

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  



 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคม และวฒันธรรม    ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเม่ือ ๕ กันยายน ๒๕๔๒ มีผลใช้บงัคับ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ๙ 

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                 



 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคม และวฒันธรรม    ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเม่ือ ๕ กันยายน ๒๕๔๒ มีผลใช้บงัคับ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ๑๐ 

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 


