กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(International Convent on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR)

อารัมภบท
รัฐภาคีแห่งกติกาฉบับนี้
พิจารณาว่า ตามหลักการซึ่งได้ประกาศไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติการรับรองศักดิ์ศรี ที่มีมาแต่กาเนิดและสิ ทธิเท่า
เทียมกันและไม่อาจเพิกถอนได้ของมวลมนุษยชาติน้ นั เป็ นรากฐานของเสรี ภาพ ความยุติธรรมและสันติภาพในโลก
รับรองว่า สิ ทธิเหล่านี้มาจากศักดิ์ศรี แต่กาเนิดของมนุษย์
รับรองว่า ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน อุดมการณ์ที่วา่ เสรี ชนจะต้องปลอดจากความกลัวและความขาด
แคลนนั้น จะสามารถสัมฤทธิ์ผลได้ก็ต่อเมื่อมีการสร้างสภาวะซึ่งทุกคนจะได้รับสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมืองของตนเท่านั้น
พิจารณาถึงพันธกรณี แห่งรัฐภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติในการส่งเสริ มการเคารพและการยอมรับโดยสากลใน
สิ ทธิและเสรี ภาพมนุษยชน
ตระหนักว่า ปั จเจกบุคคลซึ่งมีหน้าที่ต่อปั จเจกบุคคลอื่น
พยายามส่งเสริ มและยอมรับสิ ทธิที่รับรองไว้ในกติกานี้

และต่อประชาคมของตนมีความรับผิดชอบที่จะต้อง

ตกลงกันในข้อต่อไปนี้
ภาค ๑
ข้ อ ๑
๑. ประชาชาติท้ งั ปวงมีสิทธิกาหนดเจตจานงของตนเอง โดยสิ ทธิน้ นั ประชาชาติเหล่านั้นจะกาหนดสถานะ
ทางการเมืองของตนโดยเสรี และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของตนอย่างเสรี
๒. เพื่อจุดมุ่งหมายของตน ประชาชาติท้ งั ปวงอาจจัดการโภคทรัพย์และทรัพยากรธรรมชาติของตนได้อย่างเสรี
โดยไม่กระทบต่อพันธกรณี ใด ๆ อันเกิดจากความร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของหลักการ
แห่งผลประโยชน์ร่วมกันและกฎหมายระหว่างประเทศ ประชาชาติจะไม่ถูกลิดรอนวิถีทางยังชีพของตนไม่วา่ ในกรณี ใด
๓. รัฐภาคีแห่งกติกานี้ รวมทั้งรัฐที่รับผิดชอบในการบริ หารดินแดนที่ไม่ได้ปกครองตนเองและดินแดนใน
ภาวะทรัสตี จะต้องส่งเสริ มให้สิทธิในการกาหนดเจตจานงของตนเองมีผลจริ งจัง และจะต้องเคารพสิ ทธิน้ นั ตามบทบัญญัติ
แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ
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ภาค ๒
ข้ อ ๒
๑. รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะดาเนินการ โดยเอกเทศและโดยความร่ วมมือและความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางเศรษฐกิจและวิชาการ โดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้สมั ฤทธิ์ผลในการ
ทาให้สิทธิซ่ ึงรับรองไว้ในกติกานี้กลายเป็ นความจริ งอย่างบริ บูรณ์โดยลาดับด้วยวิธีท้ งั ปวงที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่
รวมทั้งการกาหนดมาตรการทางกฎหมายด้วย
๒. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะประกันว่าสิ ทธิท้ งั หลายที่ระบุไว้ในกติกานี้จะใช้ได้โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิใด
ๆ ในเรื่ องเชื้อชาติ สี ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรื อความคิดเห็นอื่นใด ชาติหรื อสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน
กาเนิดหรื อสถานะอื่น
๓. ประเทศกาลังพัฒนา โดยคานึงถึงตามควรต่อสิ ทธิมนุษยชนและเศรษฐกิจแห่งชาติตน อาจกาหนดขอบเขตใน
การประกันสิ ทธิทางเศรษฐกิจของตนตามที่รับรองในกติกานี้แก่ผทู ้ ี่ไม่ใช่คนชาติของตน
ข้ อ ๓
รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะประกันสิ ทธิอนั เท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี ในการที่จะอุปโภคสิ ทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมทั้งปวง ดังที่ได้ระบุไว้ในกติกานี้
ข้ อ ๔
รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองว่า ในการอุปโภคสิ ทธิเหล่านั้นซึ่งรัฐให้ตามกติกานี้ รัฐอาจจากัดสิ ทธิเช่นว่าได้เฉพาะ
โดยข้อจากัดเช่นที่กาหนดโดยกฎหมายเท่าที่อาจสอดคล้องกับลักษณะของสิ ทธิเหล่านี้ และเพียงเพื่อความมุ่งประสงค์ใน
การส่งเสริ มสวัสดิการทัว่ ไปในสังคมประชาธิปไตย
ข้ อ ๕
๑. ไม่มีขอ้ ความใดในกติกานี้ที่อาจตีความไปในทางที่จะให้รัฐใด กลุม่ ชนหรื อบุคคลใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมหรื อกระทาการใดอันมีจุดมุ่งหมายในการทาลายสิ ทธิหรื อเสรี ภาพตามที่รับรองไว้ในกติกานี้ หรื อเป็ นการจากัด
สิ ทธิน้ นั ยิง่ ไปกว่าที่ได้บญั ญัติไว้ในกติกานี้
๒. ห้ามการจากัดหรื อลิดรอนสิ ทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองหรื อที่มีอยูใ่ นประเทศใด โดยอาศัย
อานาจของกฎหมาย อนุสญ
ั ญา ข้อบังคับ หรื อจารี ตประเพณี โดยอ้างว่ากติกานี้ไม่รับรองสิ ทธิเช่นว่านั้น หรื อรับรองสิ ทธิ
นั้นในขอบเขตที่ดอ้ ยกว่า
ภาค ๓
ข้ อ ๖
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๑. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิ ทธิในการทางาน ซึ่งรวมทั้งสิ ทธิของทุกคนในโอกาสที่จะหาเลี้ยงชีพโดยงานซึ่ง
ตนเลือกหรื อรับอย่างเสรี และจะดาเนินขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกป้ องสิ ทธิน้ ี
๒. ขั้นตอนซึ่งรัฐภาคีแห่งกติกานี้จะต้องดาเนินเพื่อให้บรรลุผลในการทาให้สิทธิน้ ีเป็ นจริ งอย่างบริ บูรณ์ จะต้อง
รวมถึงการให้คาแนะนาทางเทคนิคและวิชาชีพและโครงการฝึ กอบรม นโยบายและเทคนิคที่จะทาให้บรรลุผลในการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างสม่าเสมอ และการจ้างงานอย่างบริ บูรณ์และเป็ นประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขทั้งหลาย
ที่เป็ นการปกป้ องเสรี ภาพขั้นพื้นฐานทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของปั จเจกบุคคล
ข้ อ ๗
รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิ ทธิของทุกคนที่จะมีสภาพการทางานที่ยตุ ิธรรมและน่าพึงพอใจ ซึ่งประกันโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในเรื่ อง
(ก) ค่าตอบแทนขั้นต่าที่ให้แก่ผทู ้ างานทั้งปวง ประกอบด้วย
(๑) ค่าจ้างที่เป็ นธรรมและค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันสาหรับงานที่มีคุณค่าเท่ากัน โดยปราศจากความ
แตกต่างในเรื่ องใด โดยเฉพาะอย่างยิง่ สตรี จะได้รับการประกันสภาพการทางานที่ไม่ดอ้ ยกว่าบุรุษ โดยได้รับ
ค่าจ้างที่เท่าเทียมกันสาหรับงานที่เท่าเทียมกัน
(๒) ความเป็ นอยูท่ ี่เหมาะสมสาหรับตนและครอบครัวตามบทบัญญัติแห่งกติกานี้
(ข) สภาพการทางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
(ค) โอกาสเท่าเทียมกันสาหรับทุกคนที่จะได้รับการส่งเสริ มให้มีความก้าวหน้าในการทางานของตนในระดับที่
สูงขึ้นตามที่เหมาะสม โดยไม่ข้ ึนอยูก่ บั ข้อพิจารณาใด นอกจากอาวุโสและความสามารถ
(ง) การพักผ่อน เวลาว่างและข้อจากัดที่สมเหตุสมผลในเรื่ องเวลาทางานและวันหยุดเป็ นครั้งคราวโดยได้รับ
ค่าตอบแทน ตลอดจนค่าตอบแทนสาหรับวันหยุดทางการด้วย
ข้ อ ๘
๑. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะประกัน
(ก) สิ ทธิของทุกคนที่จะก่อตั้งสหภาพแรงงานและเข้าร่ วมสหภาพแรงงานตามที่ตนเลือก เพื่อส่งเสริ ม
และคุม้ ครองประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของตน ทั้งนี้ โดยขึ้นอยูก่ บั หลักเกณฑ์ขององค์การที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น ห้ามจากัดการใช้สิทธิน้ ี นอกจากที่ได้กาหนดโดยกฎหมายและที่จาเป็ นในสังคมประชาธิปไตย เพื่อ
ประโยชน์ของความมัน่ คงแห่งชาติ หรื อความสงบเรี ยบร้อยของส่วนรวม หรื อการคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพของ
ผูอ้ ื่น
(ข) สิ ทธิของสหภาพแรงงานที่จะจัดตั้งสหพันธ์หรื อสมาพันธ์แห่งชาติ และสิ ทธิของสมาพันธ์แห่งชาติ
ที่จะก่อตั้งหรื อเข้าร่ วมกับองค์การสหภาพแรงงานระหว่างประเทศ
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(ค) สิ ทธิของสหภาพแรงงานที่จะดาเนินงานอย่างเสรี โดยไม่ข้ ึนอยูก่ บั การจากัดใด นอกจากที่ได้กาหนด
โดยกฎหมายและซึ่งจาเป็ นในสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์ของความมัน่ คงแห่งชาติหรื อความสงบเรี ยบร้อย
ของส่วนรวมหรื อการคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลอื่น
(ง) สิ ทธิที่จะนัดหยุดงาน หากใช้สิทธิโดยสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศนั้น
๒. ความในข้อนี้ไม่หา้ มการกาหนดข้อจากัดอันชอบด้วยกฎหมายในการใช้สิทธิเหล่านี้โดยทหารหรื อตารวจ หรื อ
ฝ่ ายบริ หารของรัฐ
๓. ไม่มีขอ้ ความใดในข้อนี้ที่ให้อานาจรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาว่าด้วยเสรี ภาพในการสมาคมและการคุม้ ครองสิ ทธิใน
การรวมตัวกัน ค.ศ. ๑๙๔๘ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศให้ใช้มาตรการทางนิติบญั ญัติหรื อใช้กฎหมายในลักษณะ
ซึ่งจะทาให้เสื่ อมเสี ยต่อหลักประกันที่ให้ไว้ในอนุสญ
ั ญานั้น
ข้ อ ๙
รัฐภาคีแห่งกติกาฉบับนี้รับรองสิ ทธิของทุกคนในอันที่จะมีสวัสดิการสังคม รวมทั้งการประกันสังคม
ข้ อ ๑๐
รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองว่า
๑. ครอบครัว ซึ่งเป็ นหน่วยรวมของสังคมที่เป็ นพื้นฐานและเป็ นธรรมชาติควรได้รับการคุม้ ครอง และช่วยเหลือ
อย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยเฉพาะในการจัดตั้งและในขณะที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อการดูแลและการศึกษาของเด็กที่
ยังพึ่งตนเองไม่ได้ การสมรสต้องกระทาโดยความยินยอมอย่างเสรี ของผูท้ ี่เจตนาจะสมรส
๒. มารดาควรได้รับการคุม้ ครองพิเศษระหว่างช่วงระยะเวลาตามควรก่อนหรื อหลังการให้กาเนิดบุตร ในระหว่าง
ช่วงระยะเวลาเช่นว่า มารดาซึ่งทางานควรได้รับอนุญาตให้ลาโดยได้รับค่าจ้าง หรื อลาโดยมีสิทธิประโยชน์ดา้ นสวัสดิการ
สังคมอย่างเพียงพอ
๓. ควรมีมาตรการคุม้ ครองและช่วยเหลือพิเศษแก่เด็กและผูเ้ ยาว์ท้ งั ปวง โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิเนื่องจากชาติ
กาเนิดหรื อเงื่อนไขอื่น ๆ เด็กและผูเ้ ยาว์ควรได้รับการคุม้ ครองจากการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม การว่าจ้าง
เด็กให้ทางานซึ่งเป็ นภัยต่อจิตใจหรื อสุขภาพหรื อเป็ นอันตรายต่อชีวติ หรื ออาจจะขัดขวางพัฒนาการตามปกติของเด็กควร
ได้รับการลงโทษตามกฎหมาย รัฐควรกาหนดอายุข้ นั ต่าซึ่งห้ามไม่ให้มีการจ้างแรงงานเด็กและกาหนดให้มีโทษตาม
กฎหมายด้วย
ข้ อ ๑๑
๑. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิ ทธิของทุกคนในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอสาหรับตนเองและครอบครัว ซึ่ง
รวมถึงอาหาร เครื่ องนุ่งห่ม และที่อยูอ่ าศัยที่เพียงพอ และสภาพการครองชีพที่ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง รัฐภาคีจะดาเนินขั้นตอนที่
เหมาะสมเพื่อประกันการทาให้สิทธิน้ ีเป็ นจริ ง โดยรับรองความสาคัญอย่างแท้จริ งของความร่ วมมือระหว่างประเทศบน
พื้นฐานของความยินยอมโดยเสรี
กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรม ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคีเมื่อ ๕ กันยายน ๒๕๔๒ มีผลใช้ บงั คับ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

๔

๒. รัฐภาคีแห่งกติกานี้ รับรองสิ ทธิข้ นั พื้นฐานของทุกคนที่จะปลอดจากความหิ วโหย โดยจะต้องดาเนินมาตรการ
โดยเอกเทศและโดยความร่ วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งโครงการเฉพาะซึ่งจาเป็ น
(ก) ในการปรับปรุ งวิธีการผลิต เก็บรักษาและการแบ่งสรรอาหาร โดยใช้ความรู ้อย่างเต็มที่ทางเทคนิค
และทางวิทยาศาสตร์ โดยการเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับหลักโภชนาการ และโดยการพัฒนาหรื อการปฏิรูประบบ
เกษตรกรรมในทางที่จะทาให้สามารถบรรลุผลการพัฒนา และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิ ทธิภาพ
สูงสุด
(ข) ในการประกันการแบ่งสรรอย่างเท่าเทียมของอุปทานอาหารโลกตามสัดส่วนความต้องการ
คานึงถึงทั้งปั ญหาของประเทศที่นาเข้าอาหารและประเทศส่งออกอาหาร

โดย

ข้ อ ๑๒
๑. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิ ทธิของทุกคนที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็ นได้
๒. ขั้นตอนในการดาเนินการโดยรัฐภาคีแห่งกติกานี้ เพื่อบรรลุผลในการทาให้สิทธิน้ ีเป็ นจริ งอย่างสมบูรณ์จะต้อง
รวมถึงสิ่ งต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อ
(ก) การหาหนทางลดอัตราการตายของทารกก่อนคลอดและของเด็กแรกเกิดและการพัฒนาที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพของเด็ก
(ข) การปรับปรุ งในทุกด้านของสุขลักษณะทางสิ่ งแวดล้อมและอุตสาหกรรม
(ค) การป้ องกัน รักษาและควบคุมโรคระบาด โรคประจาถิ่น โรคจากการประกอบอาชีพและโรคอื่น ๆ
(ง) การสร้างสภาวะที่ประกันบริ การทางแพทย์ และการให้การดูแลรักษาพยาบาลแก่ทุกคนในกรณี
เจ็บป่ วย
ข้ อ ๑๓
๑. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิ ทธิของทุกคนในการศึกษา รัฐภาคีเห็นพ้องกันว่าการศึกษาจะต้องมุง่ ให้เกิดการ
พัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์และความสานึกในศักดิ์ศรี ของตนอย่างบริ บูรณ์ และจะต้องเพิ่มพูนการเคารพในสิ ทธิมนุษยชน
และเสรี ภาพขั้นพื้นฐาน รัฐภาคีเห็นพ้องกันอีกว่า การศึกษาจะต้องทาให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่ วมในสังคมอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ จะต้องส่งเสริ มความเข้าใจ ความอดกลั้นและมิตรภาพระหว่างชาติ และกลุ่มเชื้อชาติ ชนกลุ่มน้อยหรื อกลุ่ม
ศาสนาทั้งปวง และสานต่อไปถึงกิจกรรมของสหประชาชาติในการธารงไว้ซ่ ึงสันติภาพ
๒. รัฐภาคีแห่งกติน้ ีรับรองว่า เพื่อที่จะทาให้สิทธิน้ ีเป็ นจริ งโดยบริ บูรณ์
ก)
การศึกษาขั้นประถมจะต้องเป็ นการศึกษาภาคบังคับและจัดให้ทุกคนแบบให้เปล่า
(ข) จะต้องจัดการศึกษาขั้นมัธยมในรู ปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษามัธยมทางเทคนิคศึกษาและ
อาชีวศึกษา ให้มีข้ ึนโดยทัว่ ไป และให้ทุกคนมีสิทธิได้รับโดยวิธีการที่เหมาะสมทุกทาง และโดยเฉพาะอย่างยิง่
โดยการนาการศึกษาแบบให้เปล่ามาใช้อย่างค่อยเป็ นค่อยไป
กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรม ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคีเมื่อ ๕ กันยายน ๒๕๔๒ มีผลใช้ บงั คับ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

๕

(ค) ทุกคนจะต้องสามารถได้รับการศึกษาขั้นอุดมศึกษาอย่างเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของความสามารถ
โดยวิธีการที่เหมาะสมทุกทาง และโดยเฉพาะอย่างยิง่ โดยการนาการศึกษาแบบให้เปล่ามาใช้อย่างค่อยเป็ นค่อย
ไป
(ง) การศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องได้รับการสนับสนุนหรื อส่งเสริ มให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้สาหรับผูท้ ี่
ไม่ได้รับหรื อเรี ยนไม่ครบตามช่วงระยะเวลาทั้งหมดของการศึกษาขั้นประถม
(จ) จะต้องดาเนินการพัฒนาระบบโรงเรี ยนทุกระดับอย่างแข็งขัน ให้มีระบบทุนการศึกษาที่เพียงพอ
และปรับปรุ งสภาพของวัสดุประกอบการสอนของครู อย่างต่อเนื่อง
๓. รัฐภาคีท้ งั หลายแห่งกติกานี้รับที่จะเคารพเสรี ภาพของบิดามารดาและผูป้ กครองตามกฎหมายในกรณี ที่มี ใน
การเลือกโรงเรี ยนสาหรับเด็กของตน นอกจากที่จดั ตั้งโดยเจ้าหน้าที่รัฐ เช่นที่เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นต่าที่รัฐ
กาหนดไว้หรื อให้ความเห็นชอบเพื่อประกันให้การศึกษาทางศาสนาและศีลธรรมของเด็กเป็ นไปโดยสอดคล้องกับความ
เชื่อถือของตน
๔. ไม่มีส่วนใดของข้อนี้จะแปลไปในทางก้าวก่ายเสรี ภาพของปั จเจกชน และองค์กรในการจัดตั้งและดาเนินการ
สถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั การปฏิบตั ิตามหลักการที่ระบุไว้ในวรรค ๑ ของข้อนี้ และข้อกาหนดที่วา่ การศึกษาใน
สถาบันเช่นว่าจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่าตามที่รัฐได้กาหนดไว้
ข้ อ ๑๔
รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้ ซึ่งในเวลาเข้าเป็ นภาคียงั ไม่สามารถจัดให้มีการประถมศึกษาภาคบังคับแบบให้เปล่า
ในเขตเมืองและเขตอื่น ๆ ภายใต้เขตอานาจของตนรับที่จะหาทางและจัดทาแผนปฏิบตั ิการโดยละเอียดเพื่อทาให้เกิดความ
คืบหน้าในการปฏิบตั ิตามกติกาฉบับนี้ภายในเวลา ๒ ปี และกาหนดไว้ในแผนภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล ซึ่งหลักการ
ในการจัดการศึกษาภาคบังคับแบบให้เปล่าสาหรับทุกคน
ข้ อ ๑๕
๑. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิ ทธิของทุกคน
ก) ที่จะมีส่วนร่ วมทางวัฒนธรรม
(ข) ที่จะอุปโภคสิ ทธิประโยชน์แห่งความก้าวหน้าและการประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์
(ค) ที่จะได้สิทธิประโยชน์จากการคุม้ ครองผลประโยชน์ทางด้านศีลธรรมและทางวัตถุในประโยชน์อนั
เกิดจากการผลิตทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม หรื อศิลปกรรมซึ่งตนเป็ นผูส้ ร้างสรรค์
๒. ขั้นตอนซึ่งรัฐภาคีแห่งกติกานี้จะดาเนินเพื่อทาให้สิทธิน้ ีเป็ นจริ งอย่างบริ บูรณ์ ให้รวมถึงสิ่ งทั้งหลายที่จาเป็ น
เพื่อการอนุรักษ์ การพัฒนา และการเผยแพร่ ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และทางวัฒนธรรม

กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรม ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคีเมื่อ ๕ กันยายน ๒๕๔๒ มีผลใช้ บงั คับ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

๖

๓. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะเคารพเสรี ภาพที่จาเป็ นสาหรับการวิจยั วิทยาศาสตร์
และกิจกรรมสร้างสรรค์
๔. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิ ทธิประโยชน์ที่ได้มาจากการสนับสนุนและการพัฒนาการติดต่อระหว่างประเทศ
และความร่ วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

ภาค ๔
ข้ อ ๑๖
๑. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะเสนอรายงานโดยสอดคล้องกับภาคนี้แห่งกติกาในเรื่ องมาตรการต่าง ๆ ซึ่งรัฐนั้น ๆ
ได้นามาใช้ และในเรื่ องความก้าวหน้าของการดาเนินการเพื่อให้มีการยอมรับสิ ทธิที่ได้รับการรับรองไว้
ณ ที่น้ ี
๒. (ก) ให้เสนอรายงานทั้งปวงต่อเลขาธิการสหประชาชาติซ่ ึงจะส่งสาเนาต่อไปให้คณะมนตรี เศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อการพิจารณาตามบทบัญญัติของกติกานี้
(ข) เลขาธิการสหประชาชาติจะต้องส่งสาเนารายงานหรื อส่วนใดที่เกี่ยวข้องของรายงานซึ่งได้รับจากรัฐภาคี
แห่งกติกานี้ซ่ ึงเป็ นสมาชิกแห่งทบวงการชานัญพิเศษต่าง ๆ ไปยังทบวงการชานัญพิเศษนั้น ๆ เท่าที่รายงาน หรื อส่วนใดของ
รายงานเกี่ยวข้องกับเรื่ องที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของทบวงการดังกล่าวตามตราสารก่อตั้งของตน
ข้ อ ๑๗
๑. รัฐภาคีแห่งกติกานี้จะส่งรายงานเป็ นช่วงระยะตามแผนงาน ซึ่งจะกาหนดโดยคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคม
ภายในเวลาหนึ่งปี นับจากวันที่กติกานี้มีผลบังคับใช้ ภายหลังจากการปรึ กษาหารื อกับรัฐภาคีและทบวงการชานัญพิเศษที่
เกี่ยวข้อง
๒. รายงานอาจแสดงปั จจัยและอุปสรรคซึ่งกระทบระดับของการปฏิบตั ิตามพันธกรณี ภายใต้กติกานี้
๓. ในกรณี ที่รัฐภาคีใดแห่งกติกานี้ได้ส่งข้อสนเทศที่เกี่ยวข้องไปยังสหประชาชาติหรื อทบวงการชานัญพิเศษใด
แล้ว รัฐภาคีไม่จาเป็ นต้องให้ขอ้ สนเทศนั้นอีก เพียงแต่อา้ งให้ถูกต้องถึงข้อสนเทศที่ส่งไปแล้วก็พอ
ข้ อ ๑๘
ตามความรับผิดชอบภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติในเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนและเสรี ภาพขั้นพื้นฐาน
คณะมนตรี
เศรษฐกิจแบะสังคมอาจจัดทาข้อตกลงกับทบวงการชานัญพิเศษในการรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการเพื่อให้
บรรลุผลในการปฏิบตั ิตามบทบัญญัติแห่งกติกานี้ ซึ่งอยูภ่ ายในขอบเขตแห่งกิจกรรมของตน รายงานเหล่านี้อาจรวม
รายละเอียดของคาวินิจฉัย และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามบทบัญญัติแห่งกติกาเช่นว่าซึ่งรับรองโดยองค์กรซึ่งมี
อานาจของตน

กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรม ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคีเมื่อ ๕ กันยายน ๒๕๔๒ มีผลใช้ บงั คับ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
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ข้ อ ๑๙
คณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคมอาจส่งรายงานเกี่ยวกับสิ ทธิมนุษยชน ซึ่งรัฐเสนอตามข้อ ๑๖ และ ๑๗ และรายงาน
เกี่ยวกับสิ ทธิมนุษยชนที่เสนอโดยทบวงการชานัญพิเศษตามข้อ ๑๘ ไปยังคณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชนเพื่อศึกษาและให้
ข้อเสนอแนะทัว่ ไป หรื อเพื่อทราบตามความเหมาะสม
ข้ อ ๒๐
รัฐภาคีแห่งกติกานี้และทบวงการชานัญพิเศษที่เกี่ยวข้องอาจเสนอความคิดเห็นไปยังคณะมนตรี เศรษฐกิจและ
สังคมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะทัว่ ไปภายใต้ขอ้ ๑๙ หรื อการอ้างถึงข้อเสนอแนะทัว่ ไปเช่นว่าในรายงานใดของคณะกรรมาธิการ
สิ ทธิมนุษยชน หรื อเอกสารใดที่อา้ งถึงในรายงานนั้น
ข้ อ ๒๑
คณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคมอาจเสนอรายงานเป็ นครั้งคราวไปยังสมัชชาใหญ่
พร้อมกับข้อเสนอแนะใน
ลักษณะทัว่ ไปรวมทั้งสรุ ปข้อสนเทศซึ่งได้รับจากรัฐภาคีแห่งกติกานี้และทบวงการชานัญพิเศษที่เกี่ยวกับมาตรการซึ่งได้ใช้
และความคืบหน้าซึ่งได้กระทาไปเพื่อบรรลุผลในการยอมรับโดยทัว่ ไป ซึ่งสิ ทธิที่รับรองในกติกานี้
ข้ อ ๒๒
คณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคมอาจแจ้งองค์กรอื่นของสหประชาชาติ องค์กรย่อยและทบวงการชานัญพิเศษของ
สหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการทราบถึงเรื่ องใดที่เกิดขึ้นจากรายงานที่อา้ งถึงในภาคนี้ของ
กติกา ซึ่งอาจช่วยเหลือหน่วยงานเช่นว่าในการวินิจฉัย ภายในขอบเขตอานาจของตนเกี่ยวกับความเหมาะสมของมาตรการ
ระหว่างประเทศซึ่งอาจมีส่วนช่วยให้การอนุวตั ิการตามกติกานี้มีความคืบหน้าและมีประสิ ทธิผล
ข้ อ ๒๓
รัฐภาคีแห่งกติกานี้เห็นพ้องกันว่าการดาเนินการระหว่างประเทศเพื่อให้บรรลุผลซึ่งสิ ทธิที่รับรองไว้ในกติกานี้
รวมถึงวิธีการ เช่น การทาอนุสญ
ั ญา การรับรองข้อเสนอแนะ การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการจัดประชุมภูมิภาค
และการประชุมทางวิชาการเพื่อความมุ่งประสงค์ในการปรึ กษาหารื อและการศึกษา ซึ่งจัดโดยร่ วมกับรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ ๒๔
ไม่มีบทบัญญัติใดในกติกานี้ที่ตีความไปในทางเสื่ อมเสี ยต่อบทบัญญัติของกฎบัตรสหประชาชาติ และธรรมนูญ
ของทบวงการชานัญพิเศษซึ่งกาหนดความรับผิดชอบขององค์กรต่าง ๆ ของสหประชาชาติและของทบวงการชานัญพิเศษ
ในเรื่ องที่เกี่ยวกับกติกานี้
ข้ อ ๒๕
ไม่มีบทบัญญัติใดในกติกานี้ที่จะตีความไปในทางเสื่ อมเสี ยต่อสิ ทธิที่มีมาแต่กาเนิดของประชาชาติท้ งั ปวงในอันที่
จะอุปโภคและใช้ประโยชน์จากโภคทรัพย์และทรัพยากรธรรมชาติของตนอย่างเต็มที่และโดยเสรี
กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรม ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคีเมื่อ ๕ กันยายน ๒๕๔๒ มีผลใช้ บงั คับ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

๘

ข้ อ ๒๖
๑. กติกาฉบับนี้เปิ ดให้มีการลงนามโดยรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ หรื อสมาชิกทบวงการชานัญพิเศษใดของ
สหประชาชาติ รัฐภาคีแห่งธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและรัฐอื่นใด ซึ่งสมัชชาสหประชาชาติได้เชิญให้เข้าเป็ น
ภาคีแห่งกติกาฉบับนี้
๒. กติกานี้ตอ้ งได้รับการสัตยาบัน ให้มอบสัตยาบันสารแก่เลขาธิการสหประชาชาติ
๓. กติกาฉบับนี้จะต้องเปิ ดให้ภาคยานุวตั ิโดยรัฐใดซึ่งกล่าวถึงในวรรค ๑ ของข้อนี้
๔. การภาคยานุวตั ิจะมีผลเมื่อมีการมอบภาคยานุวตั ิสารแก่เลขาธิการสหประชาชาติ
๕. เลขาธิการสหประชาชาติจะต้องแจ้งให้รัฐทั้งปวงซึ่งได้ลงนามหรื อภาคยานุวตั ิกติกานี้แล้วทราบถึงการมอบ
สัตยาบันสารหรื อภาคยานุวตั ิสารแต่ละฉบับ
ข้ อ ๒๗
๑. กติกานี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อครบกาหนดสามเดือนหลังจากวันที่ได้มีการมอบสัตยาบันสารหรื อภาคยานุวตั ิสาร
ฉบับที่สามสิ บห้าแก่เลขาธิการสหประชาชาติ
๒. สาหรับแต่ละรัฐที่ให้สตั ยาบันหรื อภาคยานุวตั ิกติกานี้ภายหลังจากที่มีการมอบสัตยาบันสารหรื อภาคยานุวตั ิ
สารฉบับที่สามสิ บห้าแล้ว กติกานี้จะมีผลบังคับใช้กบั รัฐนั้นเมื่อครบกาหนดสามเดือนหลังจากวันที่รัฐนั้นได้มอบสัตยาบัน
สารหรื อภาคยานุวตั ิสารของตน
ข้ อ ๒๘
บทบัญญัติของกติกานี้จะครอบคลุมทุกส่วนของรัฐที่เป็ นสหรัฐ โดยปราศจากข้อจากัดหรื อข้อยกเว้น
ข้ อ ๒๙
๑. รัฐภาคีใดแห่งกติกานี้อาจเสนอข้อแก้ไขและยืน่ ต่อเลขาธิการสหประชาชาติ จากนั้นเลขาธิการสหประชาชาติ
จะต้องส่งข้อแก้ไขที่เสนอมานั้นแก่รัฐภาคีแห่งกติกานี้พร้อมกับคาร้องขอให้รัฐภาคีแจ้งให้ตนทราบว่ารัฐภาคีเหล่านั้นเห็น
ควรให้มีการประชุมของรัฐภาคีท้ งั หลายเพื่อมุ่งประสงค์ในการพิจารณาและลงคะแนนเสี ยงข้อเสนอนั้นหรื อไม่ ในกรณี ที่มี
รัฐภาคีจานวนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งในสามเห็นด้วยกับการจัดประชุมดังกล่าว เลขาธิการฯ จะต้องจัดประชุมภายใต้การ
สนับสนุนของสหประชาชาติ ข้อแก้ไขใดที่ได้รับการรับรองโดยรัฐภาคีส่วนใหญ่ซ่ ึงเข้าร่ วมประชุมและลงคะแนนเสี ยงใน
การประชุม ให้นาเสนอต่อสมัชชาสหประชาชาติเพื่อให้ความเห็นชอบ
๒. ข้อแก้ไขจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสมัชชาสหประชาชาติ และได้รับการยอมรับโดยเสี ยง
ส่วนใหญ่สองในสามของรัฐภาคีแห่งกติกานี้ตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของรัฐนั้น ๆ
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๓. เมื่อข้อแก้ไขมีผลบังคับใช้ ย่อมมีผลผูกพันรัฐภาคีซ่ ึงได้ยอมรับข้อแก้ไขแล้ว ส่วนรัฐภาคีอื่นยังคงผูกพันตาม
บทบัญญัติในกติกาฉบับนี้ และข้อแก้ไขก่อน ๆ ซึ่งตนได้ยอมรับ
ข้ อ ๓๐
นอกเหนือจากการแจ้งตามข้อ ๒๖ วรรค ๕ แล้ว เลขาธิการสหประชาชาติจะต้องแจ้งไปยังบรรดารัฐทั้งปวงที่
กล่าวถึงในวรรค ๑ ของข้อเดียวกันในเรื่ องต่อไปนี้
(ก) การลงนาม การให้สตั ยาบันและการภาคยานุวตั ิตามข้อ ๒๖
(ข) วันที่กติกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ตามข้อ ๒๗ และวันที่ขอ้ แก้ไขมีผลบังคับใช้ตามข้อ ๒๙
ข้ อ ๓๑
๑. กติกาฉบับนี้ซ่ ึงทาเป็ นภาษาจีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน มีความถูกต้องเท่าเทียมกัน ให้เก็บรักษาไว้
ณ หอเอกสารของสหประชาชาติ
๒. เลขาธิการสหประชาชาติจะต้องส่งสาเนาของกติกาฉบับนี้ ซึ่งได้รับการรับรองแล้วไปให้รัฐทั้งปวงตามที่
กล่าวถึงในข้อ ๒๖
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