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กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

คํานํา

  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

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

ไดรบัการรบัรองจากทีป่ระชมุสมชัชาสหประชาชาต ิสมยัที ่๒๑ เมือ่วนัที ่๑๖ ธนัวาคม ๒๕๐๙

โดยตอมา กติกาฯ ไดมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๑๙

 ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีกติกา ICESCR โดยมีผลใชบังคับกับไทยตั้งแตวันที่ 

๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยไทยไดจัดทํารายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตกติกา 

ICESCR ฉบับแรกเสนอตอคณะกรรมการประจํากติกาฯ เพื่อทบทวนแนวปฏิบัติของไทย

ในการปกปองคุ มครองสิทธิที่ไดรับการรับรองไวในกติกาฯ โดยไดนําเสนอรายงาน

การปฏิบัติตามพันธกรณีดวยวาจาเปนครั้งแรก ระหวางวันที่ ๔ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งเปนโอกาสในการตอบขอซักถามและแลกเปลี่ยน

ขอคิดเห็นกับคณะกรรมการฯ ที่เปนประโยชนสําหรับการพัฒนาการสงเสริมสิทธิ

ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในประเทศไทยอยางตอเนื่องตอไป 

 กติกา ICESCR เปนหนึ่งในสนธิสัญญาหลักดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ

ภายใตสหประชาชาติ (core international human rights treaties) ที่ใหการปกปอง

และคุมครองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของบุคคลทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติ 

รัฐภาคีมีพันธกรณีภายใตกติกาฯ ที่ไมจํากัดเพียงแคการนําเสนอรายงานประเทศเทานั้น 

แตที่สําคัญยิ่งกวา รัฐภาคีจะตองดําเนินการเพื่อใหเกิดการรับรองสิทธิในดานตาง ๆ 

ตามที่ปรากฏในกติกาฯ ในทางปฏิบัติอยางแทจริง ทั้งนี้ สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม ภายใตกติกา ICESCR มีสาระครอบคลุมสิทธิในดานตางๆ อยางกวางขวาง

อาทิ สิทธิแรงงาน สิทธิในที่ดินและความเปนอยูอยางเพียงพอ สิทธิในการเขาถึงบริการ

สขุภาพ สทิธใินการไดรบัการศกึษา สทิธใินการมสีวนรวมทางวฒันธรรม อกีทัง้ยงัครอบคลมุ

บุคคลทุกคนจากกลุ มต าง ๆ ที่หลากหลาย อาทิ เด็ก สตรี ผู พิการ ผู สูงอายุ 

ผูมีความหลากหลายทางเพศ ผูโยกยายถิ่นฐาน กลุมชาติพันธุ 
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 คณะผู จัดพิมพเห็นวา การปกปองและคุ มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกันอยางชัดเจนกับการสงเสริมและบรรลุ

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ นอกจากนี้ การสรางความตระหนักรูยังเปน

กลไกที่สําคัญยิ่งที่จะชวยใหเกิดการปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพและ

เปนรูปธรรม คณะผู จัดพิมพจึงไดจัดพิมพกติกา ICESCR นี้ขึ้นเพื่อเผยแพรความรู  

และสรางความเขาใจเกี่ยวกับกติกา ICESCR โดยมุงหวังที่จะสรางความตระหนักรูใหแก

หนวยงานราชการ เจาหนาที่รัฐ และประชาชนทั่วไป คณะผูจัดพิมพหวังเปนอยางยิ่งวา

หนังสือกติกา ICESCR ฉบับนี้จะนําไปสูความสนใจในวงกวางตอหลักการภายใตกติกา 

ICESCR และเปนประโยชนตอบุคคลตาง ๆ ตอไป เพราะทายที่สุดแลว การสงเสริมสิทธิ

มนุษยชนที่มีประสิทธิภาพที่สุดเริ่มตนจากตัวเราทุกคน

**************

กรมองคการระหวางประเทศ

กระทรวงการตางประเทศ

กันยายน ๒๕๕๘
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กติการะหวางประเทศวาดวย

สิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม

อารัมภบท 

 รัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้ 

 พิจารณาวา ตามหลักการซึ่งไดประกาศไวในกฎบัตรสหประชาชาติ การรับรอง

ศักดิ์ศรีที่มีมาแตกําเนิดและสิทธิเทาเทียมกันและไมอาจเพิกถอนไดของมวลมนุษยชาตินั้น

เปนรากฐานของเสรีภาพ ความยุติธรรมและสันติภาพในโลก 

 รับรองวา สิทธิเหลานี้มาจากศักดิ์ศรีแตกําเนิดของมนุษย 

 รับรองวา ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน อุดมการณที่วาเสรีชนจะ

ตองปลอดจากความกลัวและความขาดแคลนนั้น จะสามารถสัมฤทธิ์ผลไดก็ตอเมื่อมี

การสรางสภาวะซึง่ทกุคนจะไดรบัสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม รวมทัง้สทิธพิลเมอืง

และสิทธิทางการเมืองของตนเทานั้น 

 พิจารณาถึงพันธกรณีแหงรัฐภายใตกฎบัตรสหประชาชาติในการสงเสริม

การเคารพและการยอมรับโดยสากลในสิทธิและเสรีภาพมนุษยชน 

 ตระหนักวา ปจเจกบุคคลซึ่งมีหนาที่ตอปจเจกบุคคลอื่น และตอประชาคม

ของตนมีความรับผิดชอบที่จะตองพยายามสงเสริมและยอมรับสิทธิที่รับรองไวในกติกานี้ 

 ตกลงกันในขอตอไปนี้ 
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International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights 

(ICESCR)

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: 
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ภาค ๑

ขอ ๑

 ๑.  ประชาชาตทิัง้ปวงมสีทิธกิาํหนดเจตจาํนงของตนเอง โดยสทิธนิัน้ ประชาชาติ

เหลานั้นจะกําหนดสถานะทางการเมืองของตนโดยเสรีและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมของตนอยางเสรี

 ๒. เพื่อจุดมุ งหมายของตน ประชาชาติทั้งปวงอาจจัดการโภคทรัพยและ

ทรัพยากรธรรมชาติของตนไดอยางเสรี โดยไมกระทบตอพันธกรณีใด ๆ  อันเกิดจาก

ความร วมมือทางเศรษฐกิจระหว างประเทศซึ่ งตั้ งอยู บนพื้นฐานของหลักการ

แหงผลประโยชนรวมกันและกฎหมายระหวางประเทศ ประชาชาติจะไมถูกลิดรอนวิถีทาง

ยังชีพของตนไมวาในกรณีใด

 ๓. รัฐภาคีแห  งกติกานี้  รวมทั้ งรั ฐที่ รับผิดชอบในการบริหารดินแดน

ที่ไมไดปกครองตนเองและดินแดนในภาวะทรัสตี จะตองสงเสริมใหสิทธิในการกําหนด

เจตจํานงของตนเองมีผลจริงจัง และจะตองเคารพสิทธินั้นตามบทบัญญัติแหงกฎบัตร

สหประชาชาติ 

ภาค ๒

ขอ ๒

 ๑. รัฐภาคีแต ละรัฐแหงกติกานี้รับที่จะดําเนินการโดยเอกเทศและโดย

ความรวมมือและความชวยเหลือระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางเศรษฐกิจและ

วิชาการ โดยใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู เพื่อใหสัมฤทธิ์ผลในการทําใหสิทธิ

ซึ่งรับรองไว ในกติกานี้กลายเปนความจริงอยางบริบูรณโดยลําดับดวยวิธีทั้งปวง

ที่เหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งรวมทั้งการกําหนดมาตรการทางกฎหมายดวย
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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 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. 
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 ๒. รัฐภาคีแหงกติกานี้รับที่จะประกันวาสิทธิทั้งหลายที่ระบุไว ในกติกานี้

จะใชไดโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา 

ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพยสิน กําเนิด

หรือสถานะอื่น

 ๓. ประเทศกําลังพัฒนา โดยคํานึงถึงตามควรตอสิทธิมนุษยชนและเศรษฐกิจ

แหงชาติตน อาจกําหนดขอบเขตในการประกันสิทธิทางเศรษฐกิจของตนตามที่รับรองใน

กติกานี้แกผูที่ไมใชคนชาติของตน 

ขอ ๓

 รัฐภาคีแหงกติกานี้รับที่จะประกันสิทธิอันเทาเทียมกันของบุรุษและสตรีในการที่

จะอุปโภคสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมทั้งปวง ดังที่ไดระบุไวในกติกานี้ 

ขอ ๔

 รัฐภาคีแหงกติกานี้รับรองวา ในการอุปโภคสิทธิเหลานั้นซึ่งรัฐใหตามกติกานี้ 

รัฐอาจจํากัดสิทธิเชนวาไดเฉพาะโดยขอจํากัดเชนที่กําหนดโดยกฎหมายเทาที่อาจ

สอดคลองกับลักษณะของสิทธิเหลานี้ และเพียงเพื่อความมุงประสงคในการสงเสริม

สวัสดิการทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย 
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 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. 



10

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ขอ ๕

 ๑. ไมมีขอความใดในกติกานี้ที่อาจตีความไปในทางที่จะใหรัฐใด กลุ มชน

หรือบุคคลใดเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมหรือกระทําการใดอันมีจุดมุงหมายในการทําลาย

สทิธหิรอืเสรภีาพตามทีร่บัรองไวในกตกิานี ้หรอืเปนการจาํกดัสทิธนิัน้ยิง่ไปกวาทีไ่ดบญัญตัิ

ไวในกติกานี้

 ๒. หามการจํากัดหรือลิดรอนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ไดรับการรับรอง

หรือที่มีอยู ในประเทศใด โดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย อนุสัญญา ขอบังคับ หรือ

จารีตประเพณี โดยอางวากติกานี้ไมรับรองสิทธิเชนวานั้น หรือรับรองสิทธินั้นในขอบเขต

ที่ดอยกวา 

ภาค ๓

ขอ ๖

 ๑. รัฐภาคีแหงกติกานี้รับรองสิทธิในการทํางาน ซึ่งรวมทั้งสิทธิของทุกคน

ในโอกาสที่จะหาเลี้ยงชีพโดยงานซึ่งตนเลือกหรือรับอยางเสรี และจะดําเนินขั้นตอน

ที่เหมาะสมในการปกปองสิทธินี้ 

 ๒. ขั้นตอนซึ่งรัฐภาคีแหงกติกานี้จะตองดําเนินเพื่อใหบรรลุผลในการทําให

สิทธินี้เปนจริงอยางบริบูรณ จะตองรวมถึงการใหคําแนะนําทางเทคนิคและวิชาชีพและ

โครงการฝกอบรม นโยบายและเทคนิคที่จะทําใหบรรลุผลในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรมอยางสมํ่าเสมอ และการจางงานอยางบริบูรณและเปนประโยชน

ภายใต  เงื่อนไขทั้งหลายที่ เป นการปกปองเสรีภาพขั้นพื้นฐานทางการเมืองและ

ทางเศรษฐกิจของปจเจกบุคคล 
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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. 
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ขอ ๗

 รัฐภาคีแหงกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสภาพการทํางานที่ยุติธรรมและ

นาพึงพอใจ ซึ่งประกันโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง 

 (ก) คาตอบแทนขั้นตํ่าที่ใหแกผูทํางานทั้งปวง ประกอบดวย

    (๑) คาจางที่ เปนธรรมและคาตอบแทนที่ เทา เทียมกันสําหรับงาน

ที่มีคุณคาเทากัน โดยปราศจากความแตกตางในเรื่องใด โดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีจะไดรับ

การประกันสภาพการทํางานที่ไมดอยกวาบุรุษ โดยไดรับคาจางที่เทาเทียมกันสําหรับงาน

ที่เทาเทียมกัน 

     (๒) ความเปนอยู ที่เหมาะสมสําหรับตนและครอบครัวตามบทบัญญัติ

แหงกติกานี้

 (ข) สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

 (ค) โอกาสเทาเทียมกันสําหรับทุกคนที่จะไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนา

ในการทาํงานของตนในระดบัทีส่งูขึน้ตามทีเ่หมาะสม      โดยไมขึน้อยูกบัขอพจิารณาใด นอกจาก

อาวุโสและความสามารถ 

 (ง) การพักผอน เวลาวางและขอจํากัดที่สมเหตุสมผลในเรื่องเวลาทํางานและ

วนัหยดุเปนครัง้คราวโดยไดรบัคาตอบแทน ตลอดจนคาตอบแทนสาํหรบัวนัหยดุทางการดวย 
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Article 7

 The States Parties to the present Covenant recognize the right of 

everyone to the enjoyment of just and favourable conditions of work which 

ensure, in particular: 

 (a) Remuneration which provides all workers, as a minimum, with: 

     (i) Fair wages and equal remuneration for work of equal value 

without distinction of any kind, in particular women being guaranteed conditions

of work not inferior to those enjoyed by men, with equal pay for equal work; 

   (ii) A decent living for themselves and their families in 

accordance with the provisions of the present Covenant; 

 (b) Safe and healthy working conditions; 

 (c)   Equal opportunity for everyone to be promoted in his employment

to an appropriate higher level, subject to no considerations other than those 

of seniority and competence; 

 (d) Rest, leisure and reasonable limitation of working hours and 

periodic holidays with pay, as well as remuneration for public holidays. 
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ขอ ๘

 ๑. รัฐภาคีแหงกติกานี้รับที่จะประกัน

    (ก) สิทธิของทุกคนที่จะกอตั้งสหภาพแรงงานและเขารวมสหภาพแรงงาน

ตามที่ตนเลือก เพื่อสงเสริมและคุมครองประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของตน ทั้งนี้ 

โดยขึ้นอยูกับหลักเกณฑขององคการที่เกี่ยวของเทานั้น หามจํากัดการใชสิทธินี้ นอกจาก

ทีไ่ดกาํหนดโดยกฎหมายและทีจ่าํเปนในสงัคมประชาธปิไตย เพือ่ประโยชนของความมัน่คง

แหงชาติ หรือความสงบเรียบรอยของสวนรวม หรือการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น 

      (ข) สทิธขิองสหภาพแรงงานทีจ่ะจดัตัง้สหพนัธหรอืสมาพนัธแหงชาต ิและสทิธิ

ของสมาพันธแหงชาติที่จะกอตั้งหรือเขารวมกับองคการสหภาพแรงงานระหวางประเทศ 

         (ค)     สทิธขิองสหภาพแรงงานทีจ่ะดาํเนนิงานอยางเสรโีดยไมขึน้อยูกบัการจาํกดัใด

นอกจากที่ไดกําหนดโดยกฎหมายและซึ่งจําเปนในสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชนของ

ความมัน่คงแหงชาตหิรอืความสงบเรยีบรอยของสวนรวมหรอืการคุมครองสทิธแิละเสรภีาพ

ของบุคคลอื่น 

       (ง)   สทิธทิีจ่ะนดัหยดุงาน หากใชสทิธโิดยสอดคลองกบักฎหมายของประเทศนัน้

 ๒. ความในขอนี้ไมหามการกําหนดขอจํากัดอันชอบดวยกฎหมายในการใชสิทธิ

เหลานี้โดยทหารหรือตํารวจ หรือฝายบริหารของรัฐ 

 ๓. ไมมีขอความใดในขอนี้ที่ใหอํานาจรัฐภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยเสรีภาพ

ในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการรวมตัวกัน ค.ศ. ๑๙๔๘ ขององคการแรงงาน

ระหวางประเทศใหใชมาตรการทางนิติบัญญัติหรือใชกฎหมายในลักษณะซึ่งจะทําให

เสื่อมเสียตอหลักประกันที่ใหไวในอนุสัญญานั้น 
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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. 
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ขอ ๙

 รฐัภาคแีหงกตกิาฉบบันีร้บัรองสทิธขิองทกุคนในอนัทีจ่ะมสีวสัดกิารสงัคม รวมทัง้

การประกันสังคม 

ขอ ๑๐

 รัฐภาคีแหงกติกานี้รับรองวา 

 ๑. ครอบครัว ซึ่งเปนหนวยรวมของสังคมที่เปนพื้นฐานและเปนธรรมชาติควร

ไดรบัการคุมครองและชวยเหลอือยางกวางขวางทีส่ดุเทาทีจ่ะทาํได โดยเฉพาะในการจดัตัง้

และในขณะที่ตองรับผิดชอบตอการดูแลและการศึกษาของเด็กที่ยังพึ่งตนเองไมได 

การสมรสตองกระทําโดยความยินยอมอยางเสรีของผูที่เจตนาจะสมรส 

 ๒. มารดาควรไดรับการคุมครองพิเศษระหวางชวงระยะเวลาตามควรกอนหรือ

หลังการใหกําเนิดบุตร ในระหวางชวงระยะเวลาเชนวา มารดาซึ่งทํางานควรไดรับอนุญาต

ใหลาโดยไดรับคาจาง หรือลาโดยมีสิทธิประโยชนดานสวัสดิการสังคมอยางเพียงพอ 

 ๓.  ควรมมีาตรการคุมครองและชวยเหลอืพเิศษแกเดก็และผูเยาวทัง้ปวง โดยไมมี

การเลอืกปฏบิตัเินือ่งจากชาตกิาํเนดิหรอืเงือ่นไขอืน่ ๆ  เดก็และผูเยาวควรไดรบัการคุมครอง

จากการแสวงหาประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม การวาจางเด็กใหทํางานซึ่งเปนภัย

ตอจิตใจหรือสุขภาพหรือเปนอันตรายตอชีวิตหรืออาจจะขัดขวางพัฒนาการตามปกติ

ของเด็กควรไดรับการลงโทษตามกฎหมาย รัฐควรกําหนดอายุขั้นตํ่าซึ่งหามไมใหมีการจาง

แรงงานเด็กและกําหนดใหมีโทษตามกฎหมายดวย 
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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. 

 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. 
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ขอ ๑๑

 ๑. รัฐภาคีแหงกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ

สําหรับตนเองและครอบครัว ซึ่งรวมถึงอาหาร เครื่องนุงหม และที่อยูอาศัยที่เพียงพอ และ

สภาพการครองชีพที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง รัฐภาคีจะดําเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อประกัน

การทําใหสิทธินี้เปนจริง โดยรับรองความสําคัญอยางแทจริงของความรวมมือระหวาง

ประเทศบนพื้นฐานของความยินยอมโดยเสรี

 ๒. รัฐภาคีแหงกติกานี้  รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนที่จะปลอดจาก

ความหวิโหย โดยจะตองดาํเนนิมาตรการโดยเอกเทศและโดยความรวมมอืระหวางประเทศ 

รวมทั้งโครงการเฉพาะซึ่งจําเปน

    (ก) ในการปรับปรุงวิธีการผลิต เก็บรักษาและการแบ งสรรอาหาร 

โดยใชความรู อยางเต็มที่ทางเทคนิคและทางวิทยาศาสตร โดยการเผยแพรความรู 

เกี่ยวกับหลักโภชนาการ และโดยการพัฒนาหรือการปฏิรูประบบเกษตรกรรมในทางที่จะ

ทาํใหสามารถบรรลผุลการพฒันา และการใชทรพัยากรธรรมชาตอิยางมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

    (ข) ในการประกันการแบงสรรอยางเทาเทียมของอุปทานอาหารโลก

ตามสัดสวนความตองการ โดยคํานึงถึงทั้งปญหาของประเทศที่นําเขาอาหารและประเทศ

สงออกอาหาร 

ขอ ๑๒

 ๑. รัฐภาคีแหงกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ตามมาตรฐานสูงสุดเทาที่เปนได

 ๒.  ขั้นตอนในการดําเนินการโดยรัฐภาคีแหงกติกานี้ เพื่อบรรลุผลในการทําให

สิทธินี้เปนจริงอยางสมบูรณจะตองรวมถึงสิ่งตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อ
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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 cooperation 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: 
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      (ก) การหาหนทางลดอัตราการตายของทารกกอนคลอดและของเด็กแรกเกิด

และการพัฒนาที่มีประโยชนตอสุขภาพของเด็ก 

      (ข)  การปรับปรุงในทุกดานของสุขลักษณะทางสิ่งแวดลอมและอุตสาหกรรม 

    (ค) การปองกัน รักษาและควบคุมโรคระบาด โรคประจําถิ่น โรคจาก

การประกอบอาชีพและโรคอื่น ๆ

     (ง) การสรางสภาวะที่ประกันบริการทางแพทย และการใหการดูแลรักษา

พยาบาลแกทุกคนในกรณีเจ็บปวย 

ขอ ๑๓

 ๑. รัฐภาคีแหงกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนในการศึกษา รัฐภาคีเห็นพองกัน

วาการศึกษาจะตองมุงใหเกิดการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษยและความสํานึกในศักดิ์ศรี

ของตนอยางบรบิรูณ และจะตองเพิม่พนูการเคารพในสทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน

รัฐภาคีเห็นพองกันอีกวา การศึกษาจะตองทําใหทุกคนสามารถมีสวนรวมในสังคมอยางมี

ประสิทธิภาพ จะตองสงเสริมความเขาใจ ความอดกลั้นและมิตรภาพระหวางชาติ และ

กลุ มเชื้อชาติ ชนกลุ มนอยหรือกลุ มศาสนาทั้งปวง และสานตอไปถึงกิจกรรมของ

สหประชาชาติในการธํารงไวซึ่งสันติภาพ 

 ๒.  รัฐภาคีแหงกติกานี้รับรองวา เพื่อที่จะทําใหสิทธินี้เปนจริงโดยบริบูรณ

    (ก) การศึกษาขั้นประถมจะตองเปนการศึกษาภาคบังคับและจัดให

ทุกคนแบบใหเปลา

    (ข) จะตองจัดการศึกษาขั้นมัธยมในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งการศึกษา

มัธยมทางเทคนิคศึกษาและอาชีวศึกษาใหมีขึ้นโดยทั่วไป และใหทุกคนมีสิทธิไดรับโดย

วิธีการที่เหมาะสมทุกทาง และโดยเฉพาะอยางยิ่งโดยการนําการศึกษาแบบใหเปลามาใช

อยางคอยเปนคอยไป
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     (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; 

    (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; 



22

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

    (ค) ทุกคนจะตองสามารถไดรับการศึกษาขั้นอุดมศึกษาอยางเทาเทียมกัน

บนพื้นฐานของความสามารถ โดยวิธีการที่เหมาะสมทุกทาง และโดยเฉพาะอยางยิ่ง

โดยการนําการศึกษาแบบใหเปลามาใชอยางคอยเปนคอยไป 

    (ง)  การศึกษาขั้นพื้นฐานจะตองไดรับการสนับสนุนหรือสงเสริมใหมากที่สุด

เทาที่จะทําไดสําหรับผู ที่ไม ไดรับหรือเรียนไมครบตามชวงระยะเวลาทั้งหมดของ

การศึกษาขั้นประถม 

    (จ) จะต องดําเนินการพัฒนาระบบโรงเรียนทุกระดับอย างแข็งขัน 

ใหมีระบบทุนการศึกษาที่เพียงพอ และปรับปรุงสภาพของวัสดุประกอบการสอนของครู

อยางตอเนื่อง

 ๓. รัฐภาคีทั้งหลายแหงกติกานี้รับที่จะเคารพเสรีภาพของบิดามารดาและ

ผูปกครองตามกฎหมายในกรณีที่มี ในการเลือกโรงเรียนสําหรับเด็กของตน นอกจาก

ที่จัดตั้งโดยเจาหนาที่รัฐ เชนที่เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นตํ่าที่รัฐกําหนดไวหรือให

ความเหน็ชอบเพือ่ประกนัใหการศกึษาทางศาสนาและศลีธรรมของเดก็เปนไปโดยสอดคลอง

กับความเชื่อถือของตน 

 ๔. ไมมีสวนใดของขอนี้จะแปลไปในทางกาวกายเสรีภาพของปจเจกชน และ

องคกรในการจดัตัง้และดาํเนนิการสถาบนัการศกึษา ทัง้นี ้ขึน้อยูกบัการปฏบิตัติามหลกัการ

ทีร่ะบไุวในวรรค ๑ ของขอนีแ้ละขอกาํหนดทีว่า การศกึษาในสถาบนัเชนวาจะตองสอดคลอง

กับมาตรฐานขั้นตํ่าตามที่รัฐไดกําหนดไว 
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     (c) Higher education shall be made equally accessible to all, on 

the basis of capacity, by every appropriate means, and in particular by the 

progressive introduction of free education; 

    (d)  Fundamental education shall be encouraged or intensified 

as far as possible for those persons who have not received or completed the 

whole period of their primary education; 

      (e) The development of a system of schools at all levels shall be 

actively pursued, an adequate fellowship system shall be established, and 

the material conditions of teaching staff shall be continuously improved. 

 3. The States Parties to the present Covenant undertake to have 

respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to 

choose for their children schools, other than those established by the public 

authorities, which conform to such minimum educational standards as may 

be laid down or approved by the State and to ensure the religious and moral 

education of their children in conformity with their own convictions. 

 4. No part of this article shall be construed so as to interfere with 

the liberty of individuals and bodies to establish and direct educational 

institutions, subject always to the observance of the principles set forth in 

paragraph I of this article and to the requirement that the education given in 

such institutions shall conform to such minimum standards as may be laid 

down by the State. 
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ขอ ๑๔

 รฐัภาคแีตละรฐัแหงกตกิานี ้ซึง่ในเวลาเขาเปนภาคยีงัไมสามารถจดัใหมกีารประถม

ศึกษาภาคบังคับแบบใหเปลาในเขตเมืองและเขตอื่น ๆ ภายใตเขตอํานาจของตนรับที่จะ

หาทางและจัดทําแผนปฏิบัติการโดยละเอียดเพื่อทําใหเกิดความคืบหนาในการปฏิบัติตาม

กติกาฉบับนี้ภายในเวลา ๒ ป และกําหนดไวในแผนภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล 

ซึ่งหลักการในการจัดการศึกษาภาคบังคับแบบใหเปลาสําหรับทุกคน 

ขอ ๑๕

 ๑. รัฐภาคีแหงกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคน

     (ก)  ที่จะมีสวนรวมทางวัฒนธรรม 

    (ข) ที่จะอุปโภคสิทธิประโยชนแหงความกาวหนาและการประยุกตใช

ทางวิทยาศาสตร 

    (ค) ที่จะไดสิทธิประโยชนจากการคุมครองผลประโยชนทางดานศีลธรรมและ

ทางวัตถุในประโยชนอันเกิดจากการผลิตทางวิทยาศาสตร วรรณกรรม หรือศิลปกรรมซึ่ง

ตนเปนผูสรางสรรค

 ๒. ขั้นตอนซึ่งรัฐภาคีแหงกติกานี้จะดําเนินเพื่อทําใหสิทธินี้เปนจริงอยางบริบูรณ

ใหรวมถึงสิ่งทั้งหลายที่จําเปนเพื่อการอนุรักษ การพัฒนา และการเผยแพรความรู 

ทางวิทยาศาสตร และทางวัฒนธรรม 

 ๓.  รฐัภาคแีหงกตกิานีร้บัทีจ่ะเคารพเสรภีาพทีจ่าํเปนสาํหรบัการวจิยัวทิยาศาสตร 

และกิจกรรมสรางสรรค

 ๔. รัฐภาคีแหงกติกานี้รับรองสิทธิประโยชนที่ไดมาจากการสนับสนุนและ

การพัฒนาการติดตอระหวางประเทศและความรวมมือดานวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม 
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Article 14

 Each State Party to the present Covenant which, at the time of 

becoming a Party, has not been able to secure in its metropolitan territory or 

other territories under its jurisdiction compulsory primary education, free of 

charge, undertakes, within two years, to work out and adopt a detailed plan 

of action for the progressive implementation, within a reasonable number 

of years, to be fixed in the plan, of the principle of compulsory education 

free of charge for all.

Article 15

 1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of 

everyone: 

     (a)  To take part in cultural life; 

   (b) To enjoy the benefits of scientific progress and its 

applications; 

    (c) To benefit from the protection of the moral and material 

interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which 

he is the author. 

 2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant 

to achieve the full realization of this right shall include those necessary for 

the conservation, the development and the diffusion of science and culture. 

 3. The States Parties to the present Covenant undertake to respect 

the freedom indispensable for scientific research and creative activity. 

 4. The States Parties to the present Covenant recognize the benefits 

to be derived from the encouragement and development of international 

contacts and co-operation in the scientific and cultural fields. 
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ภาค ๔

ขอ ๑๖

 ๑. รัฐภาคีแหงกติกานี้รับที่จะเสนอรายงานโดยสอดคลองกับภาคนี้แหงกติกา

ในเรือ่งมาตรการตาง ๆ  ซึง่รฐันัน้ ๆ  ไดนาํมาใช และในเรือ่งความกาวหนาของการดาํเนนิการ

เพื่อใหมีการยอมรับสิทธิที่ไดรับการรับรองไว ณ ที่นี้

 ๒.  (ก) ใหเสนอรายงานทั้งปวงตอเลขาธิการสหประชาชาติซึ่งจะสงสําเนาตอไป

ใหคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพิจารณาตามบทบัญญัติของกติกานี้ 

        (ข) เลขาธกิารสหประชาชาตจิะตองสงสาํเนารายงาน หรอืสวนใดทีเ่กีย่วของ

ของรายงานซึง่ไดรบัจากรฐัภาคแีหงกตกิานีซ้ึง่เปนสมาชกิแหงทบวงการชาํนญัพเิศษตาง ๆ

ไปยังทบวงการชํานัญพิเศษนั้น ๆ เทาที่รายงาน หรือสวนใดของรายงานเกี่ยวของกับเรื่อง

ที่อยูในความรับผิดชอบของทบวงการดังกลาวตามตราสารกอตั้งของตน 

ขอ ๑๗

 ๑.  รฐัภาคแีหงกตกิานีจ้ะสงรายงานเปนชวงระยะตามแผนงาน ซึง่จะกาํหนดโดย

คณะมนตรเีศรษฐกจิและสงัคมภายในเวลาหนึง่ปนบัจากวนัทีก่ตกิานีม้ผีลบงัคบัใช ภายหลงั

จากการปรึกษาหารือกับรัฐภาคีและทบวงการชํานัญพิเศษที่เกี่ยวของ 

 ๒. รายงานอาจแสดงปจจัยและอุปสรรคซึ่งกระทบระดับของการปฏิบัติตาม

พันธกรณีภายใตกติกานี้ 
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PART IV

Article 16

 1. The States Parties to the present Covenant undertake to submit 

in conformity with this part of the Covenant reports on the measures which 

they have adopted and the progress made in achieving the observance of 

the rights recognized herein. 

 2.  (a) All reports shall be submitted to the Secretary-General of the 

United Nations, who shall transmit copies to the Economic and Social Council 

for consideration in accordance with the provisions of the present Covenant; 

      (b) The Secretary-General of the United Nations shall also transmit

to the specialized agencies copies of the reports, or any 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 fulfillment of obligations under the present Covenant. 
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 ๓.  ในกรณทีีร่ฐัภาคใีดแหงกตกิานี ้ ไดสงขอสนเทศทีเ่กีย่วของไปยงัสหประชาชาติ

หรือทบวงการชํานัญพิเศษใดแลว รัฐภาคีไมจําเปนตองใหขอสนเทศนั้นอีก เพียงแตอางให

ถูกตองถึงขอสนเทศที่สงไปแลวก็พอ 

ขอ ๑๘

 ตามความรับผิดชอบภายใตกฎบัตรสหประชาชาติในเรื่องสิทธิมนุษยชน

และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมอาจจัดทําขอตกลงกับทบวง

การชํานัญพิเศษในการรายงานความกาวหนาของการดําเนินการเพื่อใหบรรลุผล

ในการปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกติกานี้ ซึ่งอยู ภายในขอบเขตแหงกิจกรรมของตน 

รายงานเหลานีอ้าจรวมรายละเอยีดของคาํวนิจิฉยั และขอเสนอแนะเกีย่วกบัการปฏบิตัติาม

บทบัญญัติแหงกติกาเชนวาซึ่งรับรองโดยองคกรซึ่งมีอํานาจของตน 

ขอ ๑๙

 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมอาจสงรายงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งรัฐเสนอ

ตามขอ ๑๖ และ ๑๗ และรายงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่เสนอโดยทบวงการชํานัญพิเศษ

ตามขอ ๑๘ ไปยังคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนเพื่อศึกษาและใหขอเสนอแนะทั่วไป หรือ

เพื่อทราบตามความเหมาะสม
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 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. 
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ขอ ๒๐

 รัฐภาคีแหงกติกานี้และทบวงการชํานัญพิเศษที่เกี่ยวของอาจเสนอความคิดเห็น

ไปยังคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับขอเสนอแนะทั่วไปภายใตขอ ๑๙ หรือ

การอางถึงขอเสนอแนะทั่วไปเชนวาในรายงานใดของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 

หรือเอกสารใดที่อางถึงในรายงานนั้น 

ขอ ๒๑

 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมอาจเสนอรายงานเปนครั้งคราวไปยังสมัชชาใหญ

พรอมกับขอเสนอแนะในลักษณะทั่วไป รวมทั้งสรุปขอสนเทศซึ่งไดรับจากรัฐภาคี

แหงกติกานี้ และทบวงการชํานัญพิเศษที่เกี่ยวกับมาตรการซึ่งไดใช และความคืบหนา

ซึ่งไดกระทําไปเพื่อบรรลุผลในการยอมรับโดยทั่วไปซึ่งสิทธิที่รับรองในกติกานี้ 

ขอ ๒๒

 คณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคมอาจแจ งองค กรอื่นของสหประชาชาติ 

องค กรย อยและทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติที่ เกี่ยวข องกับการให 

ความชวยเหลอืทางวชิาการทราบถงึเรือ่งใดทีเ่กดิขึน้จากรายงานทีอ่างถงึในภาคนีข้องกตกิา 

ซึ่งอาจชวยเหลือหนวยงานเชนวาในการวินิจฉัย ภายในขอบเขตอํานาจของตนเกี่ยวกับ

ความเหมาะสมของมาตรการระหวางประเทศซึง่อาจมสีวนชวยใหการอนวุตักิารตามกตกิานี้

มีความคืบหนาและมีประสิทธิผล 
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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. 

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. 
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ขอ ๒๓

 รัฐภาคีแหงกติกานี้เหน็พองกันวาการดาํเนินการระหวางประเทศเพือ่ใหบรรลุผล

ซึ่งสิทธิที่รับรองไวในกติกานี้ รวมถึงวิธีการ เชน การทําอนุสัญญา การรับรองขอเสนอแนะ 

การใหความชวยเหลือทางวิชาการและการจัดประชุมภูมิภาค และการประชุมทางวิชาการ

เพือ่ความมุงประสงคในการปรกึษาหารอืและการศกึษาซึง่จดัโดยรวมกบัรฐับาลทีเ่กีย่วของ

ขอ ๒๔

 ไมมบีทบญัญตัใิดในกตกิานีท้ีต่คีวามไปในทางเสือ่มเสยีตอบทบญัญตัขิองกฎบตัร

สหประชาชาติ และธรรมนูญของทบวงการชํานัญพิเศษซึ่งกําหนดความรับผิดชอบของ

องคกรตาง ๆ ของสหประชาชาติและของทบวงการชํานัญพิเศษในเรื่องที่เกี่ยวกับกติกานี้ 

ขอ ๒๕

 ไมมีบทบัญญัติใดในกติกานี้ที่จะตีความไปในทางเสื่อมเสียตอสิทธิที่มีมา

แตกําเนิดของประชาชาติทั้งปวงในอันที่จะอุปโภคและใชประโยชนจากโภคทรัพยและ

ทรัพยากรธรรมชาติของตนอยางเต็มที่และโดยเสรี 
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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. 
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ภาค ๕

ขอ ๒๖

 ๑.  กตกิาฉบบันีเ้ปดใหมกีารลงนามโดยรฐัสมาชกิของสหประชาชาต ิหรอืสมาชกิ

ทบวงการชํานัญพิเศษใดของสหประชาชาติ รัฐภาคีแหงธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวาง

ประเทศและรัฐอื่นใด ซึ่งสมัชชาสหประชาชาติไดเชิญใหเขาเปนภาคีแหงกติกาฉบับนี้ 

 ๒. กติกานี้ต องได รับการสัตยาบัน ให มอบสัตยาบันสารแกเลขาธิการ

สหประชาชาติ 

 ๓. กติกาฉบับนี้จะตองเปดใหภาคยานุวัติโดยรัฐใดซึ่งกลาวถึงในวรรค ๑ 

ของขอนี้ 

 ๔. การภาคยานุวัติจะมีผลเมื่อมีการมอบภาคยานุวัติสารแกเลขาธิการ

สหประชาชาติ 

 ๕.  เลขาธกิารสหประชาชาตจิะตองแจงใหรฐัทัง้ปวงซึง่ไดลงนามหรอืภาคยานวุตัิ

กติกานี้แลวทราบถึงการมอบสัตยาบันสาร หรือภาคยานุวัติสารแตละฉบับ 

ขอ ๒๗

 ๑. กติกานี้จะมีผลบังคับใชเมื่อครบกําหนดสามเดือนหลังจากวันที่ไดมีการมอบ

สัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่สามสิบหาแกเลขาธิการสหประชาชาติ 

 ๒. สาํหรบัแตละรฐัทีใ่หสตัยาบนัหรอืภาคยานวุตักิตกิานีภ้ายหลงัจากทีม่กีารมอบ

สัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่สามสิบหาแลว กติกานี้จะมีผลบังคับใชกับรัฐนั้น

เมื่อครบกําหนดสามเดือนหลังจากวันที่รัฐนั้นไดมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสาร

ของตน
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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. 

 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. 
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 ขอ ๒๘

 บทบัญญัติของกติกานี้จะครอบคลุมทุกสวนของรัฐที่เปนสหรัฐ โดยปราศจาก

ขอจํากัดหรือขอยกเวน 

ขอ ๒๙

 ๑. รัฐภาคีใดแหงกติกานี้อาจเสนอขอแกไขและยื่นตอเลขาธิการสหประชาชาติ 

จากนั้นเลขาธิการสหประชาชาติจะตองสงขอแกไขที่เสนอมานั้นแกรัฐภาคีแหงกติกานี้

พรอมกับคํารองขอใหรัฐภาคีแจงใหตนทราบวารัฐภาคีเหลานั้นเห็นควรใหมีการประชุม

ของรัฐภาคีทั้งหลายเพื่อมุ งประสงคในการพิจารณาและลงคะแนนเสียงขอเสนอนั้น

หรือไม ในกรณีที่มีรัฐภาคีจํานวนอยางนอยที่สุดหนึ่งในสามเห็นดวยกับการจัดประชุม

ดังกลาว เลขาธิการฯ จะตองจัดประชุมภายใตการสนับสนุนของสหประชาชาติ ขอแกไขใด

ที่ไดรับการรับรองโดยรัฐภาคีสวนใหญซึ่งเขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุม 

ใหนําเสนอตอสมัชชาสหประชาชาติเพื่อใหความเห็นชอบ 

 ๒. ขอแกไขจะมีผลบังคับใชเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสมัชชาสหประชาชาติ 

และไดรบัการยอมรบัโดยเสยีงสวนใหญสองในสามของรฐัภาคแีหงกตกิานีต้ามกระบวนการ

ทางรัฐธรรมนูญของรัฐนั้น ๆ 

 ๓. เมื่อขอแกไขมีผลบังคับใช ยอมมีผลผูกพันรัฐภาคีซึ่งไดยอมรับขอแกไขแลว

สวนรัฐภาคีอื่นยังคงผูกพันตามบทบัญญัติในกติกาฉบับนี้ และขอแกไขกอน ๆ ซึ่งตน

ไดยอมรับ
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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. 
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ขอ ๓๐

 นอกเหนอืจากการแจงตามขอ ๒๖ วรรค ๕ แลว เลขาธกิารสหประชาชาตจิะตอง

แจงไปยังบรรดารัฐทั้งปวงที่กลาวถึงในวรรค ๑ ของขอเดียวกันในเรื่องตอไปนี้ 

 (ก)  การลงนาม การใหสัตยาบันและการภาคยานุวัติตามขอ ๒๖ 

 (ข )  วันที่ กติ กาฉบับนี้ มี ผลบั งคับ ใช ตามข อ  ๒๗ และวันที่ ข  อแก  ไข

มีผลบังคับใชตามขอ ๒๙ 

ขอ ๓๑

 ๑.     กตกิาฉบบันีซ้ึง่ทาํเปนภาษาจนี องักฤษ ฝรัง่เศส รสัเซยี และสเปน มคีวามถกูตอง

เทาเทียมกัน ใหเก็บรักษาไว ณ หอเอกสารของสหประชาชาติ 

 ๒.  เลขาธิการสหประชาชาติจะตองสงสําเนาของกติกาฉบับนี้ ซึ่งไดรับ

การรับรองแลวไปใหรัฐทั้งปวงตามที่กลาวถึงในขอ ๒๖

**************
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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.

**************
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