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อารัมภบท 
 

รัฐภาคีผู้ท าสญัญา 
 
พิจารณาว่ากฎบตัรสหประชาชาติ และปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน ซึง่ได้รับการอนมุตัิจากสมชัชาใหญ่
สหประชาชาติเมื่อวนัท่ี 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 ได้ยืนยนัในหลกัการท่ีว่ามนษุยชนมีสิทธิและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานได้โดย
ปราศจากการถกูเลือกประตบิตั ิ
 
พิจารณาว่าสหประชาชาติได้แสดงความห่วงใยอย่างยิง่ต่อผู้ ลีภ้ยัในหลากหลายสถานการณ์ และแสวงหาการรับรองสิทธิ
และเสรีภาพขัน้พืน้ฐานให้กบัผู้ ลีภ้ยัให้ครอบคลมุมากที่สดุเท่าทีจ่ะเป็นได้ 
 
พิจารณาว่าสมควรที่จะปรับแก้และรวบรวมข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสถานภาพผู้ ลีภ้ยั และเพื่อการ
ขยายขอบเขตของข้อตกลงต่างๆ และความคุ้มครองตามที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงเหล่านัน้ ด้วยการท าข้อตกลงฉบบัใหม่ 
 
พิจารณาว่าการให้ที่พกัพิงอาจท าให้เกิดภาระอนัหนกัหน่วงเกินไปส าหรับบางรัฐ และความร่วมมือระหว่างนานาประเทศ
นัน้จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการหาทางออกส าหรับปัญหาที่สหประชาชาติยอมรับว่าเป็นปัญหาที่มีขอบเขตและลกัษณะระดับ
นานาชาตินัน้  
 
ทัง้นี ้หวังให้รัฐทัง้หลายตระหนักว่าปัญหาผู้ ลีภ้ัยมีลักษณะทางสังคมและมนุษยธรรม รัฐจ าเป็นต้องท าทุกส่ิงภายใต้
อ านาจของตนเพื่อป้องกนัมิให้ปัญหานีก้่อให้เกิดความตงึเครียดระหว่างรัฐ 
 
อนึ่ง ข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัสหประชาชาติ ได้รับมอบหมายให้จดัการดแูลอนสุญัญาระหว่างประเทศต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
ให้ความคุ้มครองผู้ ลีภ้ยั และตระหนกัว่า การประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหานีย้่อมขึน้อยู่กบัความร่วมมอื
ระหว่างรัฐต่างๆ กบัข้าหลวงใหญ่ฯ  
 
จึงได้ท าข้อตกลงดงัต่อไปนี ้
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บทท่ีหน่ึง 
บททั่วไป 

 
มาตรา 1 

ค านิยามของ ผู้ ลีภ้ยั 
 

A. ตามอนสุญัญาฉบบันี ้ค าวา่ ผู้ ลีภ้ยั หมายถงึผู้ที่ 
 

(1) ได้รับการพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ ลีภ้ยัภายใต้ข้อตกลง ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม ค.ศ. 19261 และ 30 มถินุายน ค.ศ. 19282 หรือ
ภายใต้อนสุญัญา ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม ค.ศ. 19333 และ 10 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 19384 พิธีสาร ลงวนัท่ี 14 กนัยายน ค.ศ. 19395 
หรือ ธรรมนญูขององคก์ารผู้ ลีภ้ยัระหว่างประเทศ6 
 
ในกรณีที่บคุคลใดได้รับการวินจิฉยัจากองคก์ารผู้ ลีภ้ยัระหว่างประเทศ ในห้วงที่องค์การฯ ยงัปฏิบตัิหน้าที่อยู่นัน้ วา่ขาด 
คณุสมบตัิ ค าวินิจฉยัดงักล่าวไมอ่าจกีดกนับคุคลนัน้จากการได้รับสถานภาพผู้ ลีภ้ยั หากบคุคลดงักล่าวเป็นผู้ที่เข้าเงื่อนไข
ตาม วรรคสอง 
ของข้อก าหนดนี ้
 

(2) ด้วยผลจากเหตกุารณ์ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1951 และด้วยความหวาดกลวัซึง่มีมลูอนัจะกลา่วอ้างได้ว่าจะได้รับการ
ประหตัประหารด้วยสาเหตทุางเชือ้ชาติ ศาสนา สญัชาติ สมาชิกภาพในกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ทางสงัคม หรือความคิดเห็น
ทางการเมอืง เป็นบคุคลท่ีอยู่นอกอาณาเขตรัฐแห่งสญัชาตติน และไม่สามารถหรือไม่สมคัรใจทีจ่ะได้รับความคุ้มครองจาก
รัฐแห่งสญัชาติตนเนื่องจากความหวาดกลวัดงักลา่ว หรือนอกจากนีเ้ป็นบคุคลไร้สญัชาติซึง่อยู่นอกอาณาเขตรัฐเดมิที่ตนมี
ถิ่นฐานพ านกัประจ าแต่ไม่สามารถ หรือไม่สมคัรใจที่จะกลบัไปเพื่อพ านกัในรัฐดงักล่าว ด้วยเหตแุหง่ความหวาดกลวั
ข้างต้น 
 
ในกรณีของบคุคลที่มีหลายสญัชาติ ค าวา่ รัฐแหง่สญัชาติตน หมายถึง ทกุรัฐที่บคุคลนัน้มีสญัชาติ และไม่อาจถือได้วา่ 
บคุคลนัน้ขาดความคุ้มครองของรัฐแห่งสญัชาติตนหากว่าบคุคลนัน้เมินเฉยต่อการใช้สิทธิสืบเนื่องจากความคุ้มครองของ
รัฐใดรัฐหนึง่ที่ตนมีสญัชาติ ทัง้นี ้ยกเว้นกรณีที่การเมินเฉยเช่นนัน้มีเหตจุากความหวาดกลวัอนัมมีลูจะกล่าวอ้างได้ 
 

 
1 League of Nations, Treaty Series, Vol. LXXXIX, p. 47. 
2 League of Nations, Treaty Series, Vol. LXXXIX, pp. 53 and 63; Vol. XCIII, p. 377; Vol. CCIV, p. 445, and Vol. CCV, p. 193. 
3 League of Nations, Treaty Series, Vol. CLIX, p. 199; Vol. CLXXII, p. 432; Vol. CLXXXI, p. 429; Vol. CCIV, p. 464, and Vol. CCV, 
p. 214. 
4 League of Nations, Treaty Series, Vol. CXCII, p. 59; Vol. CC, p. 572, and Vol. CCV, p. 218. 
5 League of Nations, Treaty Series, Vol. CXCVIII, p. 141, and Vol. CCV, p. 219. 
6 United of Nations, Treaty Series, Vol. 18, p. 3, and Vol. 26, p. 416. 
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B. (1)  ตามอนสุญัญาฉบบันี ้วลี “เหตกุารณ์ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1951” ในมาตรา 1 ส่วนข้อก าหนด A ให้หมายถงึ  
(a) “เหตกุารณ์ซึง่เกิดขึน้ในยโุรปก่อนวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1951” หรือ 
(b) “เหตกุารณ์ซึง่เกิดขึน้ในยโุรปหรือทึ่อ่ืนใดก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 1951” และเมื่อลงนาม สตัยาบนัหรือภาคยานวุตัิ ให้แต่

ละรัฐภาคีผู้ท าสญัญาระบใุห้ประจกัษ์ว่าตนหมายถงึเหตกุารณ์ใดข้างต้นในการปฏิบตัิตามพนัธกรณีตามอนสุญัญา
ฉบบันี ้ 

 
(2) รัฐภาคีผู้ท าสญัญาใดที่ได้เลือกรับ (a) อาจขยายพนัธะกรณีของตนด้วยการเลือกรับ (b) เมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้

เลขาธิการสหประชาชาติทราบ 
 
C. ให้ยกเลิกการปรับใช้อนสุญัญาฉบบันีก้บับคุคลใดๆ ตามความหมายของส่วนข้อก าหนด A หากบคุคลนัน้  

 
(1) ได้กลบัมาใช้สิทธิสืบเนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแห่งสญัชาติตนอีกวาระหนึง่ด้วยความสมคัรใจ หรือ  
(2) ได้รับสญัชาติเดิมคืนมาด้วยความสมคัรใจ หลงัจากได้สญูเสียสญัชาตินัน้ไป หรือ  
(3) ได้มาซึง่สญัชาติใหม่และได้รับความคุ้มครองจากรัฐแห่งสญัชาตใิหม่ของตน หรือ  
(4) ได้กลบัเข้าไปตัง้ถิ่นฐานด้วยความสมคัรใจในรัฐทีต่นได้จากมา หรือรัฐที่ตนอยู่ภายนอกอาณาเขตเนื่องจากความ

หวาดกลวัจากการประหตัประหาร หรือ  
(5) ไม่อาจปฏิเสธที่จะใช้สิทธิสืบเนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแห่งสญัชาตติน เนื่องจากสถานการณ์ที่ท าให้ถือได้ว่า

บคุคลนัน้เป็นผู้ ลีภ้ยัได้สิน้สดุลงแล้ว  
ทัง้นี ้จะไม่ใช้วรรคนีต้่อผู้ ลีภ้ยัตามส่วนข้อก าหนด A(1) แห่งมาตรานี ้หากสามารถอ้างเหตจุ าเป็นตามที่เคยมกีาร
ประหตัประหารมาก่อนหน้านัน้เพื่อปฏิเสธที่จะใช้สิทธิสืบเนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐแหง่สญัชาติตน  

(6) เป็นบคุคลไร้สญัชาตซิึง่สามารถกลบัสู่รัฐเดิมทีต่นมีถิ่นฐานพ านกัประจ าได้ เนื่องจากสถานการณ์ที่ท าให้ถือว่าบคุคล
นัน้เป็นผู้ ลีภ้ยัสิน้สดุแล้ว  
ทัง้นี ้จะไม่ใช้วรรคนีต้่อผู้ ลีภ้ยัตามส่วนข้อก าหนด A(1) แห่งมาตรานี ้หากสามารถอ้างเหตจุ าเป็นตามที่เคยมกีาร
ประหตัประหารมาก่อนหน้านัน้เพื่อปฏิเสธที่จะใช้สิทธิสืบเนื่องจากความคุ้มครองจากรัฐที่ตนเดิมมีถิ่นฐานพ านกั
ประจ า 

 
D. อนสุญัญาฉบบันีจ้ะไม่ใช้ต่อบคุคลที่ ณ เวลาปัจจบุนัได้รับความคุ้มครองหรือความชว่ยเหลือจากองค์กรหรือหน่วยงานอื่น

ของสหประชาชาตินอกจากข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัสหประชาชาต ิ
 
เมื่อความคุ้มครองหรือความชว่ยเหลือดงักลา่วได้สิน้สดุลงไมว่่าด้วยเหตใุดก็ตาม  โดยปราศจากการวินิจฉยัชีข้าดถึง
สถานะของบคุคลดงักล่าวตามทีม่ติที่เก่ียวข้องของสมชัชาใหญ่สหประชาชาติได้ก าหนดไว้ ให้ถือด้วยเหตนุี ้ วา่บคุคลนัน้มี
สิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากอนสุญัญาฉบบันี ้
 

E. อนสุญัญาฉบบันีจ้ะไม่ใช้ต่อบคุคลที่เจ้าพนกังานผู้มีอ านาจในรัฐทีต่นพ านกัอยูย่อมรับว่า มีสิทธิและหน้าที่เยีย่งผู้ ถือ
สญัชาติของรัฐนัน้ 
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F. ข้อก าหนดแหง่อนสุญัญาฉบบันีจ้ะไม่ใช้ต่อบคุคลซึง่มีเหตผุลหนกัแน่นในอนัท่ีจะท าให้พจิารณาได้ว่า  
(a) บคุคลนัน้ได้ประกอบอาชญากรรมต่อสนัติภาพ อาชญากรรมสงครามหรืออาชญากรรมต่อมนษุยชาตติามที่บญัญัติ

ไว้ในกรรมสารระหว่างประเทศตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอาชญากรรมดงักล่าว 
(b) บคุคลนัน้ได้ประกอบอาชญากรรมร้ายแรงซึง่มิใช่อาชญากรรมทางการเมืองนอกเขตรัฐที่ตนขออาศยัลีภ้ยัก่อนท่ีรัฐนัน้

จะยอมรับเข้าอาณาเขตในฐานะผู้ ลีภ้ยั  
(c) บคุคลที่มีความผดิในการละเมดิวตัถปุระสงค์และหลกัการของสหประชาชาติ 
 

มาตรา 2 
หน้าที่ทัว่ไป 

 
ผู้ ลีภ้ยัทกุคนมีหน้าที่ต่อรัฐทีต่นเข้ามาอยู่ในอาณาเขต โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหน้าทีใ่นการปฏิบตัิตนตามกฎหมายและ
ข้อบงัคบัตา่งๆ รวมถงึมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 

มาตรา 3 
การไม่เลือกประติบตั ิ

 
รัฐภาคีจะต้องปรับใช้ข้อก าหนดในอนสุญัญานีต้่อผู้ ลีภ้ยัทกุคนโดยไม่เลือกประติบตัิด้วยเหตทุีเ่ก่ียวกบัเชือ้ชาติ ศาสนา 
หรือประเทศต้นทางที่มา 
 

มาตรา 4 
ศาสนา 

 
รัฐภาคีจะต้องปฏิบตัติ่อผู้ ลีภ้ยัในอาณาเขตของรัฐตน อยา่งน้อยทีส่ดุโดยเท่าเทียมกบัการปฏิบตัิกบับคุคลสญัชาตติน ใน
เร่ืองที่เก่ียวกบัเสรีภาพในการประกอบศาสนกจิ รวมถึงเสรีภาพในการให้การศกึษาทางศาสนาแกบ่ตุรหลานของผู้ ลีภ้ยัที่
ติดตามมาด้วย 
 

มาตรา 5  
สิทธิอื่นๆ ทีรั่บรองนอกเหนือจากทีบ่ญัญัตใินอนสุญัญานี ้

 
ไม่มีข้อก าหนดใดในอนสุญัญาฉบบันีล้ดทอนสิทธิและผลประโยชน์ที่รัฐภาคีรับรองแก่ผู้ ลีภ้ยั เว้นแต่จะบญัญัติไว้ใน
อนสุญัญานี ้  

 
มาตรา 6 

วลีที่ว่า ในสถานการณ์เช่นเดยีวกนั 
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ตามเจตนาแห่งอนสุญัญาฉบบันี ้วลีท่ีว่า ในสถานการณ์เช่นเดยีวกนั หมายถึงข้อก าหนดใดๆ (ทัง้ทีเ่ก่ียวกบัระยะเวลา 
และเงื่อนไขในการเยือนหรือพ านกั) ท่ีบคุคลตา่งๆ พงึปฏิบตัิตามเพื่อให้ได้มาซึง่สิทธิทีเ่ก่ียวข้อง แม้บคุคลนัน้มิใช่ผู้ ลีภ้ยั 
บคุคลนัน้ก็พึงปฏิบตัิตามอยู่แล้ว ยกเว้นในกรณีที่ข้อก าหนดนัน้ไมส่ามารถกระท าได้เนื่องจากสถานภาพความเป็นผู้ ลีภ้ยั 
 

มาตรา 7  
การยกเว้นจากการต่างตอบแทน 

 
1. รัฐภาคีจะต้องปฏิบตัติ่อผู้ ลีภ้ยัเสมือนกบัท่ีปฏิบตัิต่อคนต่างด้าวทัว่ไป ยกเว้นในกรณีที่อนสุญัญานีบ้ญัญัติให้ปฏิบตัิดกีวา่ 
2. หลงัจากพ านกัเป็นระยะเวลาสามปี ให้ผู้ ลีภ้ยัสามารถได้รับการยกเว้นจากการต่างตอบแทนทางนติิบญัญัติ ในอาณาเขต

ของรัฐภาค ี
3. นบัจากวนัท่ีอนสุญัญานีม้ีผลบงัคบัใช้กบัรัฐภาคแีต่ละรัฐ หากไมม่ีการตา่งตอบแทน ให้รัฐภาคีนัน้รับรองสิทธิและ

ผลประโยชน์ต่อผู้ ลีภ้ยัต่อไปตามที่พึงมีอยู่ 
4. หากไม่มกีารตา่งตอบแทน รัฐภาคีต้องพจิารณาอย่างเป็นคณุในการสิทธิและผลประโยชน์ต่อผู้ ลีภ้ยั นอกเหนือจากที่

ก าหนดว่าได้รับอยูแ่ล้วตามวรรคสองและสาม และให้ขยายข้อยกเว้นจากการต่างตอบแทนต่อผู้ ลีภ้ยัที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามที่
ก าหนดไว้ในวรรคสองและสาม  

5. ข้อก าหนดวรรคสองและสามปรับใช้ต่อสิทธิและผลประโยชน์ตามที่กล่าวถึงในมาตรา 13 18 19 21 และ 23 ของ
อนสุญัญานี ้ตลอดจนสิทธิและผลประโยชน์ที่มิได้บญัญัติไว้ในอนสุญัญานีด้้วย 

 
มาตรา 8 

ข้อยกเว้นจากมาตรการพิเศษ  
 

ว่าด้วยมาตรการพิเศษใดๆ ทีรั่ฐปรับใช้ต่อบคุคล ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์ของผู้ที่มีสญัชาติอื่น รัฐภาคีต้องงดเว้นการ
ปรับใช้มาตรการเหล่านัน้ต่อผู้ ลีภ้ยัซึง่เคยเป็นผู้มีสญัชาติของรัฐดงักล่าวเพียงเพราะเหตแุหง่สญัชาตินัน้ ในกรณีที่รัฐมี
กฎหมายห้ามมใิห้มกีารปรับใช้หลกัการทัว่ไปท่ีบญัญัติไว้ในอนสุญัญานี ้รัฐภาคีดงักลา่วควรก าหนดให้มีข้อยกเว้นท่ีเป็น
คณุแก่ผู้ ลีภ้ยั ตามความเหมาะสม  

มาตรา 9 
มาตรการเฉพาะกาล 

 
ไม่มีข้อก าหนดใดในอนสุญัญานีท้ี่ห้ามรัฐภาคีมใิห้ใช้มาตราการเฉพาะกาล ไม่วา่ในช่วงเวลาสงคราม หรือสถานการณ์
ร้ายแรงและพเิศษอื่นใด หากพิจารณาแล้วว่าจ าเป็นต่อความมัน่คงแห่งชาติในกรณีที่บคุคลที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
สถานะโดยรัฐภาคีวา่เป็นผู้ ลีภ้ยัหรือไม่ และหากจ าเป็นต้องใช้มาตราการนัน้ต่อเพือ่ผลประโยชน์ความมัน่คงแหง่ชาติ 
 

มาตรา 10  
การพ านกัต่อ 
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1. ในกรณีผู้ ลีภ้ยัถกูบงัคบัให้พลดัถิน่ในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่สอง และถกูส่งเข้าไปพ านกัในอาณาเขตของรัฐภาคี และมี
ถิ่นที่อยู่ ณ ท่ีนัน้ ให้พิจารณาวา่ระยะเวลาในการเยือนโดยบงัคบั เป็นการพ านกัอยู่ในอาณาเขตนัน้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ในอาณาเขตตน 

2. ในกรณีผู้ ลีภ้ยัถกูบงัคบัให้พลดัถิน่จากอาณาเขตของรัฐภาคีในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่สอง และได้กลบัมายงัรัฐภาคีด้วย
เจตนาที่จะพ านกัเป็นถิ่นที่อยู่ ก่อนอนสุญัญานีม้ีผลบงัคบัใช้ ให้พจิารณาถือวา่ระยะเวลาที่อยู่ก่อนหน้าและภายหลงัการ
พลดัถิ่นนัน้เป็นระยะที่ต่อเนื่องกนั เพื่อการใดก็ตามทีจ่ าเป็นต้องให้มีการพิสจูน์ระยะต่อเนื่องในการพ านกั 
 

มาตรา 11 
กะลาสีลีภ้ยั 

 
ในกรณีที่ผู้ ลีภ้ยัท าหน้าที่ประจ าเป็นกะลาสีเรือที่ชกัธงของรัฐภาคี ให้รัฐนัน้พิจารณาด้วยความเมตตาในการตัง้ถิ่นฐานใน
อาณาเขตของตน และออกเอกสารเดินทางให้ หรือเอกสารการเข้าอาณาเขตรัฐตนชัว่คราวเพื่อเอือ้อ านวยต่อการตัง้ถิ่น
ฐานในประเทศอื่นต่อไป  
 
 
 

บทท่ีสอง 
สถานภาพทางกฎหมาย 

 
มาตรา 12 

สถานภาพส่วนบคุคล 
 

1. ให้สถานภาพส่วนบคุคลของผู้ ลีภ้ยัขึน้อยู่กบักฎหมายของรัฐภมูิล าเนาของตน หรือหากเป็นผู้ไร้ภมูิล าเนา ให้ขึน้กบั
กฎหมายของประเทศที่พ านกัอยู่  

2. รัฐภาคีจะต้องเคารพสิทธิที่ขึน้อยูก่บัสถานภาพบคุคลซึง่ผู้ ลีภ้ยัได้รับการรับรองไว้ก่อนหน้า โดยเฉพาะสิทธิที่ได้มาจากการ
สมรส โดยการเคารพสิทธิเช่นว่านี ้ผู้ ลีภ้ยัจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายหรือข้อก าหนดทางกฎหมายของรัฐนัน้ เสมือนว่าสิทธิ
ดงักล่าวนัน้เป็นสิทธิที่รัฐภาคีได้รับรองให้กบับคุคลท่ีไม่มีสถานะผู้ ลีภ้ยั 
 

 
มาตรา 13 

สงัหาริมทรัพย์และอสงัหาริมทรัพย์ 
 

รัฐภาคีจะต้องปฏิบตัติ่อผู้ ลีภ้ยัอย่างเป็นคณุเทา่ที่เป็นไปได้ และไม่ว่าอยา่งไรกต็าม ต้องไม่ด้อยกว่าที่ปฏิบตัิต่อคนต่างด้าว
อื่นๆ ในสถานการณ์เช่นเดยีวกนั ในกรณีที่เก่ียวกบัการได้มาซึง่สงัหาริมทรพย์และอสงัหาริมทรัพย์ และสิทธิที่เก่ียวข้อง 
รวมไปถึงการท าสญัญาเช่า และสญัญาอื่นๆที่เก่ียวข้องกบัสงัหาริมทรัพย์และอสงัหาริมทรัพย์ 
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มาตรา 14 
ศิลปสิทธิและทรัพย์สินทางอตุสาหกรรม 

 
ผู้ ลีภ้ยัจะต้องได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางอตุสาหกรรม เชน่ส่ิงประดิษฐ์ งานออกแบบหรือ แบบจ าลอง 
เคร่ืองหมายการค้า ชื่อการค้า รวมถึงสิทธิในงานวรรณคดี ศิลปะ วิทยศาสตร์ ในรัฐที่ผู้ ลีภ้ยัมีถิ่นพ านกัประจ า เสมือน
บคุคลผู้มีสญัชาตินัน้พึงได้รับความคุ้มครอง หากเป็นกรณีในอาณาเขตรัฐภาคีอื่น ผู้ ลีภ้ยันัน้จะต้องได้รับความคุ้มครอง
เสมือนบคุคลผู้มีสญัชาติของรัฐทีบ่คุคลนัน้มีถิ่นพ านกัประจ า  
 

มาตรา 15 
สิทธิในการสมาคม 

 
ในการเข้าร่วมสมาคมที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัการเมืองและไม่แสวงผลก าไร รวมถึงสหภาพแรงงาน ให้รัฐภาคีปฏิบตัิต่อผู้ ลีภ้ยัที่
อยู่ในอาณาเขตของรัฐตนโดยชอบด้วยกฎหมาย อยา่งเป็นคณุที่สดุเสมือนที่ปฏิบตัิต่อบคุคลสญัชาติของรัฐตนใน
สถานการณ์เดยีวกนั 
 

มาตรา 16 
การเข้าสู่กระบวนการศาล 

 
1. ผู้ ลีภ้ยัต้องสามารถเข้าถงึกระบวนการศาลยตุิธรรม ในอาณาเขตของรัฐภาคีทกุรัฐ 
2. ผู้ ลีภ้ยัต้องได้รับการปฏิบตัิเสมือนบคุคลสญัชาติของรัฐภาคี ในกระบวนการการน าเร่ืองขึน้สู่ศาล รวมถงึการได้รับการ

ช่วยเหลือทางกฎหมาย และการได้รับการยกเว้นจากการตดัสินโดยไม่มีหลกัประกนั 
3. ในอาณาเขตรัฐอื่นที่ผู้ ลีภ้ยัมิได้ถิน่พ านกั ผู้ ลีภ้ยัยงัคงต้องได้รับการปฏิบตัิเสมือนบคุคลสญัชาติของรัฐที่ผู้ ลีภ้ยันัน้พ านกั

ประจ าอยู่ ในกรณีที่เก่ียวข้องตามวรรคสอง 
 
 
 

บทท่ีสาม 
การประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ 

 
มาตรา 17 

การรับจ้างเพื่อค่าแรง 
 

1. รัฐภาคีต้องปฏิบตัิต่อผู้ ลีภ้ยัที่พ านกัอยู่ในอาณาเขตรัฐตนโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างเป็นคณุที่สดุเสมือนกบัท่ีปฏิบตัิต่อ
บคุคลสญัชาติรัฐของตนในสถานการณ์เช่นเดยีวกนั ในเร่ืองที่เก่ียวกบัสิทธิในการประกอบอาชีพรับจ้างเพื่อคา่แรง 
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2. ในกรณีใดก็ตาม มใิห้ใช้มาตรการจ ากดัต่อคนต่างด้าว หรือจ ากดัการจ้างงานคนต่างด้าวเข้าท างานเพื่อปกป้อง
ตลาดแรงงานแห่งชาติ ต่อผู้ ลีภ้ยัที่ได้รับการยกเว้นในข้อนีแ้ล้วตัง้แต่วนัท่ีอนสุญัญานีม้ีผลบงัคบัใช้ต่อรัฐภาคี หรือต่อผู้ ลี ้
ภยัที่เข้าตามเงื่อนไขต่อไปนี ้
(a) ได้พ านกัอยูใ่นรัฐนัน้มาครบสามปีแล้ว 
(b) มีคู่สมรสเป็นบคุคลสญัชาติของรัฐที่พ านกัอยู่ ทัง้นี ้ผู้ ลีภ้ยัไม่สามารถอ้างประโยชน์จากบทบญัญัตนิีไ้ด้หากได้ทอดทิง้

คู่สมรสแล้ว 
(c) มีบตุรที่มีสญัชาติของรัฐที่พ านกัอยู่ 

3. รัฐภาคีต้องค านึงอยา่งเมตตาต่อการปรับสิทธิของผู้ ลีภ้ยัที่เก่ียวกบัการรับจ้างเพื่อค่าแรงให้เท่าเทยีมกบับคุคลสญัชาติของ
รัฐตน โดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรับผู้ ลีภ้ยัที่เข้ามาในอาณาเขตรัฐตนผ่านโครงการรับสมคัรแรงงานงานหรือคนเข้าเมือง 
 

มาตรา 18  
การประกอบธุรกจิส่วนตวั 

 
รัฐภาคีจะต้องปฏิบตัติ่อผู้ ลีภ้ยัที่อยู่ในอาณาเขตของรัฐตนโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างเป็นคณุเท่าที่เป็นได้ และไม่ว่า
อย่างไรกต็าม ต้องไม่ด้อยกว่าทีป่ฏิบตัิต่อคนต่างด้าวอื่นๆ ในสถานการณ์เช่นเดียวกนั ในกรณีที่เก่ียวกบัสิทธิในการ
ประกอบเกษตรกรรม อตุสาหกรม หตัถกรรม การพาณิชย์ และการจดัตัง้บริษัทการค้าหรืออตุสาหกรรมของตน 
 

มาตรา 19  
วิชาชีพอิสระ 

 
1. รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องปฏิบตัิอยา่งเป็นคณุที่สดุต่อผู้ ลีภ้ยัที่พ านกัอยู่ในอาณาเขตของรัฐตนโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่มวีฒุิ

ที่ได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าทีผู่้มีอ านาจรัฐของรัฐนัน้ ที่ต้องการประกอบวิชาชีพอิสระ และไม่วา่อย่างไรกต็าม ต้องไม่
ด้อยกว่าที่ปฏิบตัิต่อคนตา่งด้าวอืน่ๆ ในสถานการณ์เช่นเดยีวกนั 

2. รัฐภาคีต้องพยามยามอยา่งยิ่งยวดและต่อเนื่องตามที่สอดคล้องกบักฎหมายและรัฐธรรมนญูของรัฐตน เพื่อให้ผู้ ลีภ้ยันัน้ได้
ตัง้ถิ่นฐานในอาณาเขตดินแดนท่ีตนมีความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศในการรับผิดชอบดแูล นอกเหนือจากอาณาเขตหลกั
ของรัฐตน 
 
 
 

บทท่ีสี่ 
สวัสดกิาร 

 
มาตรา 20 
การปันส่วน 
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ในกรณีที่รัฐมีระบบการปันส่วนท่ีปรับใช้กบัประชากรทัว่ไปซึง่ควบคมุการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ที่ขาดแคลนทัว่ไป ให้ผู้ ลีภ้ยั
ได้รับการปฏิบตัิเสมือนกบัท่ีปฏิบตัิต่อบคุคลสญัชาติรัฐของตน 
 

มาตรา 21 
การเคหะ 

 
รัฐภาคีจะต้องปฏิบตัติ่อผู้ ลีภ้ยัที่อยู่ในอาณาเขตของรัฐตนโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างเป็นคณุเท่าที่เป็นได้ และไม่ว่า
อย่างไรกต็าม ต้องไม่ด้อยกว่าทีป่ฏิบตัิต่อคนต่างด้าวอื่นๆ ในสถานการณ์เช่นเดียวกนั ในกรณีที่เก่ียวกบัการเคหะ ตาม
มาตรการ ระเบียบข้อบงัคบั หรือการควบคมุของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 

มาตรา 22 
การศกึษาภาครัฐ 

 
1. ในการเข้าศกึษาในระดบัประถมศกึษา รัฐภาคจีะต้องปฏิบตัิต่อผู้ลีภ้ยัเสมือนกบัท่ีปฏิบตัิต่อบคุคลสญัชาติรัฐของตน 
2. ในกรณีที่เป็นการศกึษานอกเหนอืจากระดบัประถมศกึษา รัฐภาคจีะต้องปฏิบตัติ่อผู้ ลีภ้ยัในทางที่เป็นคณุเท่าทีจ่ะเป็นไป

ได้ และไม่ว่าอยา่งไรก็ตาม ต้องไม่ด้อยกว่าที่ปฏิบตัติ่อคนตา่งด้าวอื่นๆ ในสถานการณ์เช่นเดยีวกนั โดยเฉพาะการเข้าถงึ
การศกึษา การรองรับประกาศนยีบตัรที่ออกโดยโรงเรียนต่างประเทศ ใบประกาศนียบตัร และปริญญาบตัร การลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมทางการศกึษา และการให้ทนุการศกึษา  
 

มาตรา 23  
การบรรเทาทกุข์สาธารณะ 

 
รัฐภาคีจะต้องปฏิบตัติ่อผู้ ลีภ้ยัที่อยู่ในอาณาเขตของรัฐตนโดยชอบด้วยกฎหมายในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการบรรเทาทกุข์
สาธารณะ และการให้ความชว่ยเหลือ เสมือนกบัท่ีปฏิบตัิต่อบคุคลสญัชาติรัฐของตน 
 

มาตรา 24 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานและประกนัสงัคม  

 
1. รัฐภาคีจะต้องปฏิบตัติ่อผู้ ลีภ้ยัที่อยู่ในอาณาเขตของรัฐตนโดยชอบด้วยกฎหมาย เสมือนกบัท่ีปฏิบตัิต่อบคุคลสญัชาติรัฐ

ของตน ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัประเด็นตา่งๆต่อไปนี ้ 
(a) ค่าตอบแทน ซึง่รวมไปถึงเบีย้เลีย้งครอบครัวหากเบีย้เลีย้งนัน้เป็นองค์ประกอบหน่ึงของค่าตอบแทน ชัว่โมงท างาน 

การบริหารการท างานล่วงเวลา การลาพกัโดยทีย่งัได้รับคา่จ้าง ข้อห้ามในการท างานท่ีบ้าน อายขุัน้ต ่าในการจ้างงาน 
การฝึกงาน และการฝึกอบรม งานส าหรับผู้หญิงและงานส าหรับผู้เยาว์ และการได้รับสิทธิประโยชน์จากการเจรจา
ต่อรอง ตราบเท่าที่ประเด็นเหล่านีอ้ยู่ภายใต้การปกครองของกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบั หรือ ขึน้อยู่กบัการ
ควบคมุของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
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(b) ประกนัสงัคม (บทบญัญตัิทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการบาดเจบ็จากการประกอบอาชีพ โรคตา่งๆอนัเกดิจากการ
ประกอบอาชีพ การตัง้ครรภ์ การเจ็บป่วย การทพุพลภาพ ชราภาพ การวา่งงาน ภาระหน้าทีต่่อครอบครัว และการ
จดัการชัว่คราวอื่นๆ ที่ประกนัสงัคมให้การคุ้มครอง ตามทีก่ฎหมายภายในรัฐก าหนด) ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัตา่งๆ
ต่อไปนี ้ 
(i) กรณีที่มกีารจดัการอื่นๆที่เหมาะสม เพื่อที่จะรักษาสภาพของสทิธิต่างๆที่ได้มา หรือ สิทธิใดๆ ในกระบวนการนัน้ 
(ii) กรณีที่กฎหมายภายในของรัฐ หรือกฎระเบียบของรัฐที่พ านกัอยู่นัน้ มีการจดัการพิเศษที่เก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ 
หรือ บางส่วนของผลประโยชน์ ซึง่การช าระเงินทัง้หมดมาจากกองทนุสาธารณะ และการจดัการพิเศษที่เก่ียวข้องกบั
เบีย้เลีย้งที่จา่ยให้บคุคลทีไ่ม่สามารถท าตามเงื่อนไขที่ก าหนดในการให้เงินสนบัสนนุเพื่อให้ได้รับเงนิบ านาญโดยปกติ
ทัว่ไป  

2. สิทธิในการได้รับการชดเชยจากการเสียชวีิตของผู้ ลีภ้ยัโดยมีเหตมุาจากการบาดเจ็บระหว่างประกอบอาชีพ หรือ จากโรคที่
เกิดจากการประกอบอาชีพ ต้องไม่ได้รับผลกระทบด้วยเหตทุี่ผู้ รับประโยชน์จากสิทธินัน้อาศยัอยู่นอกอาณาเขตรัฐภาคี  

3. รัฐภาคีต้องเอือ้ผลประโยชน์แก่ผู้ ลีภ้ยั ในเร่ืองของการรักษาไว้ซึง่สิทธิที่ได้จากประกนัสงัคม หรือสิทธิที่พึงมีในระหว่างรอ
รับการท าประกนัสงัคม ในกรณีทีม่ีการตกลงท าสญัญา หรืออาจตกลงท าสญัญาในอนาคตระหว่างผู้ ลีภ้ยักบัรัฐ โดย
เงื่อนไขใดๆทีป่รับใช้ต้องไมต่่างจากที่ปรับใช้กบับคุคลผู้ ถือสญัชาติของรัฐภาคีของสญัญานัน้ๆ  

4. รัฐภาคีต้องให้การพิจารณาอย่างเมตตาที่จะเอือ้ประโยชน์ใดๆ ทีเ่กิดจากสญัญาทีค่ล้ายกนัเท่าทีจ่ะเป็นไปได้  ซึง่สญัญาที่
คล้ายกนัดงักลา่วสามารถบงัคบัใช้ระหว่างรัฐภาคีและรัฐที่ไม่ได้เป็นภาคีในเวลาใดก็ได้  
 
 
 
 

บทท่ีห้า 
มาตรการในการด าเนินการ 

 
มาตรา 25  

การชว่ยเหลือในการด าเนินการ 
 

1. เมื่อใดที่การใช้สิทธิอนัพึงมีของผู้ ลีภ้ยัต้องอาศยัความชว่ยเหลือของเจ้าหน้าทีจ่ากรัฐที่ผู้ ลีภ้ยัไม่สามารถเข้าถึงความ
ช่วยเหลือได้ รัฐภาคีแหง่อาณาเขตที่ผู้ ลีภ้ยัพ านกัอยู่ ต้องจดัให้หน่วยงานของรัฐตน หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ ให้การ
ช่วยเหลือต่อผู้ ลีภ้ยับคุคลนัน้  

2. หน่วยงานตามวรรคหน่ึง ต้องส่งมอบหรือจดัการใดๆเพื่อส่งมอบเอกสารหรือหนงัสือรับรองตามอ านาจหน้าทีต่นต่อผู้ ลีภ้ยั 
เสมือนกบัที่คนตา่งด้าวอื่นๆได้รับการจดัการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่แห่งรัฐของสญัชาติตน  

3. เอกสารหรือหนงัสือรับรองใดๆที่ได้ส่งมอบนัน้ มีสถานะเป็นเอกสารทางการท่ีให้แก่คนตา่งด้าวโดยหรือผ่านหน่วยงาน
ระหว่างประเทศ และให้ใช้เป็นหลกัฐานท่ีมกีารรับรองใช้แทนเนื่องจากไม่มเีอกสารพิสจูน์อื่น ในกรณีที่มีการกล่าวหาวา่
เอกสารดงักล่าวไม่สามารถใช้ได้ 

4. การคิดค่าธรรมเนียมในการบริการเช่นวา่สามารถท าได้ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษต่อบคุคผู้ยากไร้ อย่างไรก็ตามคา่ธรรมเนียม
นัน้ต้องเทียบเท่ากบัที่เรียกเก็บในการด าเนินการให้กบับคุคลสญัชาติรัฐของตน 
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5. บทบญัญัติในมาตรานีต้้องตีความโดยปราศจากอคติ เมื่อปรับใช้ร่วมกบัมาตรา 27 และ 28 ของอนสุญัญาฉบบันี ้ 
 

มาตรา 26 
เสรีภาพในการเคล่ือนท่ี  

 
รัฐภาคีจะต้องรับรองสิทธิในการแสวงหาที่พ านกัและเสรีภาพในการเคล่ือนท่ีภายในอาณาเขตรัฐตอ่ผู้ ลีภ้ยัที่อยู่ในอาณา
เขตของรัฐตนโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามกฎระเบยีบใดๆที่ปรับใช้ต่อคนตา่งด้าวในสถานการณ์เชน่เดียวกนั  
 

มาตรา 27  
เอกสารแสดงตวับคุคล 

 
รัฐภาคีต้องออกเอกสารแสดงตวับคุคลแก่ผู้ ลีภ้ยัทกุคนในอาณาเขตรัฐที่ไม่มีเอกสารเดินทางที่ถกูต้อง 
 

มาตรา 28 
เอกสารเดินทาง 

 
1. รัฐภาคีต้องออกเอกสารเดินทางเพื่อใช้ในวตัถปุระสงคก์ารเดินทางออกนอกอาณาเขตรัฐ ให้แก่ผู้ ลีภ้ยัที่พกัอยู่ในอาณาเขต

ของรัฐตนโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกเสียจากจะมีเหตผุลจ าเป็นด้านความมัน่คงของประเทศหรือความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ในการด าเนินการออกเอกสารเหลา่นีใ้ห้ปรับใช้ข้อก าหนดต่อท้ายอนสุญัญาฉบบันี ้รัฐภาคีสามารถออกเอกสาร
เดินทางให้แก่ผู้ ลีภ้ยัคนอื่นๆในอาณาเขตแห่งรัฐได้โดยต้องพิจารณาอย่างมเีมตตาเพื่อการออกเอกสารเดินทางให้แก่ผู้ ลีภ้ยั
ในอาณาเขตรัฐที่ไม่สามารถขอเอกสารเดินทางจากประเทศที่ตนมีถิ่นฐานอยู่ตามกฎหมายได้  

2. ให้รัฐภาคีรับรองและด าเนินการต่อเอกสารการเดินทางที่ออกให้ผู้ ลีภ้ยัภายใต้กรรมสารระหวา่งประเทศอื่นๆก่อนหน้านี ้
เสมือนวา่เป็นเอกสารเดินทางที่ได้ออกภายใต้มาตรานี ้ 
  

มาตรา 29  
ค่าธรรมเนียมการคลงั  

 
1. รัฐภาคีจะต้องไมก่ าหนดให้ผู้ ลีภ้ยั มีหน้าที่ เสียคา่ธรรมเนียม หรือภาษีไม่วา่จะเป็นประเภทใด นอกเหนือหรือเกินกว่าที่ได้

มีการก าหนดให้บคุคลสญัชาติรัฐของตนต้องจา่ย ภายใต้สถานการณ์ที่คล้ายกนั   
2. ไม่มีข้อก าหนดใดในวรรคข้างต้นห้ามมใิห้มีการปรับใช้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ซึง่วา่ด้วยคา่ธรรมเนียมทีเ่ก่ียวข้อง

กบัการออกเอกสารทางราชการให้แก่คนตา่งด้าว รวมไปถึง เอกสารแสดงตวัตน ต่อผู้ ลีภ้ยั 
 

มาตรา 30 
การโอนทรัพย์สิน 
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1. รัฐภาคีต้องอนญุาตให้ผู้ ลีภ้ยัสามารถโอนทรัพย์สินท่ีได้น าเข้ามาภายในอาณาเขตแห่งรัฐตนออกไปยงัประเทศที่ผู้ ลีภ้ยั
ได้รับเลือกให้ไปตัง้ถิ่นฐานใหม่ โดยด าเนินการให้สอดคล้องต่อการบงัคบัใช้กฎหมายและกฎระเบยีบภายใน 

2. รัฐภาคีต้องพิจารณาค าร้องขอจากผู้ ลีภ้ยัอย่างมีเมตตา ในการโอนทรัพย์สินที่จ าเป็นไปในประเทศใดๆก็ตามที่ผู้ ลีภ้ยันัน้
ได้รับเลือกให้ไปตัง้ถิ่นฐานใหม่  
 

มาตรา 31 
ผู้ ลีภ้ยัที่อยู่ในประเทศที่ตนลีภ้ยัอย่างมิชอบด้วยกฎหมาย  

 
1. รัฐภาคีต้องไม่ก าหนดโทษตามกฎหมาย ด้วยเหตกุารเข้าเมืองผิดกฎหมาย หรือการพ านกัอยู่อยา่งผิดกฎหมาย ต่อผู้ ลีภ้ยัที่

เดินทางออกมาโดยตรงจากอาณาเขตทีช่ีวติและเสรีภาพของตนได้รับการคกุคาม ตามนิยามที่บญัญัติไว้ในมาตรา 1 ของ
อนสุญัญานี ้และเข้ามาหรืออยูใ่นอาณาเขตรัฐของรัฐภาคีโดยไมไ่ด้รับอนญุาต หากว่าผู้ ลีภ้ยันัน้ได้รายงานตวัต่อเจ้าหน้าที่
รัฐทนัที และแสดงเหตผุลอนัควรที่จะต้องเข้าเมืองหรืออาศยัอยูใ่นเมืองอย่างผิดกฎหมาย   

2. รัฐภาคีต้องไม่บงัคบัใช้ข้อจ ากดัในการเคล่ือนท่ีของผู้ ลีภ้ยั นอกเสยีจากจะมีความจ าเป็น และการจ ากดัการเคลื่อนที่
ดงักล่าวสามารถบงัคบัใช้ได้จนกว่าสถานะของผู้ ลีภ้ยัจะได้รับการรับรองในรัฐนัน้หรือจนกวา่ผู้ ลีภ้ยัจะได้รับการอนญุาตให้
เดินทางเข้าไปอีกประเทศหน่ึงเทา่นัน้  รัฐภาคีต้องจดัสรรเวลาในระยะที่สมเหตสุมผล และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ ลี ้
ภยัผู้นัน้ได้รับการอนญุาตให้เดินทางเข้าไปอีกประเทศหนึ่ง  

 

มาตรา 32 
การขบัไล่ออกนอกประเทศ  

 
1. รัฐภาคีต้องไม่ขบัไล่ผู้ ลีภ้ยัที่อยู่ในอาณาเขตของรัฐตนโดยชอบด้วยกฎหมายออกจากอาณาเขตรัฐ เว้นแต่จะมีเหตดุ้าน

ความมัน่คงของชาต ิหรือ ความสงบสขุของประชาชน 
2. การขบัไล่ผู้ ลีภ้ยัดงักล่าว จะท าได้ต่อเมื่อมีค าตดัสินตามกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายเทา่นัน้ ผู้ ลีภ้ยัต้องได้รับอนญุาต

ให้ยื่นหลกัฐานเพื่อยืนยนัความสจุริตของตน อทุธรณ์ และมีผู้แทนทางกฎหมายเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการให้การต่อ
หน่วยงานผู้มีอ านาจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานผู้มีอ านาจ เว้นแต่จะมีเหตบุงัคบัด้านความมัน่คงของประเทศ
เข้ามาเก่ียวข้อง 

3. รัฐภาคีต้องจดัสรรระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ ลีภ้ยัในจดัการเพื่อเข้าประเทศอื่นอยา่งถกูกฎหมาย ในระหว่างห้วง
ดงักล่าว รัฐภาคีมีสิทธิในการปรับใช้มาตราการภายในตามที่จ าเป็น    
 

มาตรา 33 
การห้ามมิให้ขบัไล่หรือส่งกลบั (การผลกัดนักลบั) 

 

1. รัฐภาคีไม่สามารถขบัไล่ หรือส่งตวัผู้ ลีภ้ยักลบั (ผลกัดนักลบั) ไม่วา่จะด้วยวิธีใดก็ตาม ไปยงัพรมแดนแห่งอาณาเขตที่ชีวติ
หรือเสรีภาพของผู้ ลีภ้ยัจะตกอยูภ่ายใต้ภยัคกุคาม เพราะเหตแุห่ง เชือ้ชาติ ศาสนา สญัชาติ สมาชกิภาพของกลุ่มทาง
สงัคม หรือความคิดเห็นทางการเมือง  
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2. ผลประโยชน์ของบทบญัญัตข้ิอนี ้ไม่สามารถใช้อ้างโดยผู้ ลีภ้ยัที่มเีหตอุนัสมควรเชื่อได้ว่าเป็นภยัต่อความความมัน่คงของ
รัฐที่ผู้ ลีภ้ยันัน้พ านกัอยู่ หรือ ผู้ที่ได้รับการตดัสินเป็นท่ีสิน้สดุว่าได้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงที่เป็นภยัต่อประชาคมแหง่รัฐนัน้  
 

มาตรา 34 
การเข้าเป็นพลเมือง  

รัฐภาคีต้องกระท าการใดๆเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการปรับตวัเข้ากบัสงัคมและการเข้าเป็นพลเมืองของผู้ ลีภ้ยั 
โดยเฉพาะในการท าให้กระบวนการการเข้าเป็นพลเมืองนัน้รวดเร็วขึน้ และต้องลดคา่ธรรมเนยีมและค่าใช้จา่ยของ
กระบวนการดงักล่าว เท่าทีจ่ะท าได้  

 

 
 

บทท่ีหก  
บทต่อเน่ืองและบทเฉพาะกาล 

 
มาตรา 35  

การให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่รัฐต่อองคก์ารสหประชาชาติ  
 

1. รัฐภาคีต้องให้ความร่วมมือกบัส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัสหประชาชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายใต้องคก์าร
สหประชาชาติที่รับชว่งต่อภารกิจ ในการด าเนินงานให้ลลุ่วง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องอ านวยความสะดวกในการท าหน้าที่
ตามอ านาจของส านกังานฯ ในการตรวจสอบการปรับใช้บทบญัญัติแห่งอนสุญัญาฉบบันี ้ 

2. เพื่อให้ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัสหประชาชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายใต้องคก์ารสหประชาชาติที่รับช่วงต่อภารกจิ 
สามารถจดัท ารายงานเพื่อน าเสนอแก่หน่วยงานที่มอี านาจขององค์การสหประชาชาติ รัฐภาคีต้องแสดงข้อเท็จจริง และ
ข้อมลูสถิติ ในรูปแบบท่ีเหมาะสมตามทีม่ีการร้องขอ ในประเด็นต่อไปนี ้
(a) สถานการณ์ทัว่ไปของผู้ ลีภ้ยั  
(b) การบงัคบัใช้อนสุญัญาฉบบันี ้และ  
(c) กฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบั และ พระราชกฤษฎีกาที่เก่ียวข้องกบัผู้ลีภ้ยั ซึง่ได้มีการบงัคบัใช้ ณ ปัจจบุัน หรือ จะมีการ

บงัคบัใช้ต่อไปในภายหน้า  
 

มาตรา 36 
ข้อมลูว่าด้วยการออกกฎหมายภายในประเทศ 

 
รัฐภาคีต้องน าเสนอกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัซึง่รัฐตนได้บงัคบัใช้ต่อเลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อรับประกนัการปรับ
ใช้อนสุญัญาฉบบันี ้

มาตรา 37 
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ว่าด้วยความสมัพนัธ์ต่ออนสุญัญาอื่นๆ ฉบบัก่อนหน้า 

 
 ให้ใช้อนสุญัญานีแ้ทนที่ความตกลงระหวา่งประเทศ ระหวา่งรัฐภาคี ภายใต้ข้อตกลงทีท่ าขึน้เมื่อวนัท่ี 5 กรกฎาคม ค.ศ. 
19227 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1924 12 พฤษภาคม ค.ศ. 19268 30 มถินุายน ค.ศ. 19289 และ 30 มิถนุายน ค.ศ. 1935 
ภายใต้อนสุญัญา ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม ค.ศ. 193310 และ 10 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 193811 พิธีสาร ลงวนัท่ี 14 กนัยายน ค.ศ. 
193912  และ ข้อตกลง ลงวนัท่ี 15 ตลุาคม ค.ศ. 194613 ทัง้นี ้โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อ มาตรา 28 วรรคสอง ของ
อนสุญัญาฉบบันี ้ 

 

 

บทท่ีเจด็  
บทส่งท้าย 

 

มาตรา 38 
การระงบัข้อพิพาท  

 
ข้อพิพาทใดๆ ระหว่างรัฐภาคีแหง่อนสุญัญาฉบบันี ้ทีเ่ก่ียวข้องกบัการตีความ หรือการปรับใช้ ซึง่ไม่สามารถระงบัด้วย
วิธีการอื่นได้ ให้รัฐภาคคีู่กรณีแหง่ข้อพิพาทดงักลา่ว ร้องขอต่อศาลยตุิธรรมระหวา่งประเทศเพื่อพจิารณาต่อไป  

 

มาตรา 39 
การลงนาม การให้สตัยาบนั และการภาคยานวุตัิ  

 
1. อนสุญัญาฉบบันีเ้ปิดให้มีการลงนาม ณ กรุงเจนีวา ในวนัท่ี 28 กรกฎาคม ค.ศ.1951 โดยหลงัจากนัน้ให้เก็บรักษาไว้กบั

เลขาธิการสหประชาชาติ และเปิดให้มกีารลงนาม ณ องคก์ารสหประชาชาติ ส านกังานยโุรป ตัง้แต่วนัท่ี 28 กรกฎาคม ถึง 
31 สิงหาคม ค.ศ.1951  และเปิดให้มีการลงนามอีกครัง้  ณ องค์การสหประชาชาติ ส านกังานใหญ่ ตัง้แตว่นัท่ี 17 
กนัยายน ค.ศ 1951 ถงึวนัท่ี 31 ธันวาคม ค.ศ.1952 

 
7 League of Nations, Treaty Series, Vol. XIII, p. 237; Vol. XV, p. 322; Vol. XIX, p. 284; Vol. XXIV, p. 178; Vol. XXVII, p. 420, Vol. 
XLV, p. 103. 
8 League of Nations, Treaty Series, Vol. LXXXIX, p. 47. 
9 League of Nations, Treaty Series, Vol. LXXXIX, pp. 53 and 63; Vol. XCIII, p. 377; Vol. CCIV, p. 445, Vol. CCV, p. 193. 
10 League of Nations, Treaty Series, Vol. CLIX, p. 199; Vol. CLXXII, p.432; Vol. CLXXXI, p.429; Vol. CCIV, p.464, Vol. CCV, p.214. 
11 League of Nations, Treaty Series, Vol. CXCII, p. 59; Vol. CC, p. 572, Vol. CCV, p. 218. 
12 League of Nations, Treaty Series, Vol. CXCVIII, p. 141, Vol. CCV, p. 219. 
13

 United Nations, Treaty Series, Vol. 11, p. 73; Vol. 76, p. 244; Vol. 82, p. 328; Vol. 91, p. 369, Vol. 97, p. 314. 
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2. อนสุญัญาฉบบันีเ้ปิดให้มีการลงนามโดยตวัแทนจากรัฐทกุรัฐทีเ่ป็นสมาชิกองคก์ารสหประชาชาติ  และตวัแทนจากรัฐอื่นๆ
ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการการประชมุผู้มีอ านาจเต็มว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยัและบคุคลไร้รัฐ หรือผู้ที่ได้รับจดหมายเชิญลง
นามจากสมชัชาใหญ่สหประชาชาติ อนสุญัญานีจ้ะต้องได้รับการสตัยาบนั และสตัยาบนัสารจะถกูรักษาไว้โดยเลขาธิการ
สหประชาชาติ  

3. อนสุญัญาฉบบันีเ้ปิดให้ภาคยานวุตัิโดยรัฐที่ได้ถกูระบใุนวรรคสองของมาตรานี ้ ตัง้แตว่นัท่ี 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1951 โดย
การภาคยานวุตัิจะมีผลบงัคบั เมือ่ได้เมื่อมกีารส่งมอบภาคยานวุตัสิารให้กบัเลขาธิการสหประชาชาติ  
 

มาตรา 40  
อาณาเขตแหง่การปรับใช้อนสุญัญา  

 
1. ณ เวลาที่ รัฐได้ลงนาม สตัยาบนัหรือภาคยานวุตัิ รัฐสามารถประกาศให้มีการปรับใช้อนสุญัญาโดยครอบคลมุอาณาเขต

ดินแดนทัง้หมดหรือบางส่วนที่รัฐตนมีความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศในการรับผิดชอบดแูล โดยการประกาศดงักลา่วจะมี
ผลเมื่ออนสุญัญาฉบบันีไ้ด้ถกูบงัคบัใช้ภายในรัฐนัน้ 

2. การขยายอาณาเขตการปรับใช้อนสุญัญาฉบบันี ้สามารถท าได้โดยการแจ้งเลขาธิการสหประชาชาติ และจะมีผลใช้ได้เก้า
สิบวนัหลงัจากที่เลขาธิการสหประชาชาติได้รับแถลงการณ์แจ้งความประสงค์ หรือหลงัจากวนัท่ีอนสุญัญาฉบบันีไ้ด้ถกู
บงัคบัใช้ในรัฐผู้ออกแถลงการณ์ โดยให้ยดึเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ภายหลงัเป็นหลกั 

3. อาณาเขตใดกต็ามที่อนสุญัญาฉบบันีไ้ม่ได้ครอบคลมุ ณ เวลาที่ลงนาม สตัยาบนั หรือภาคยานวุตั ิรัฐนัน้ๆควรพิจารณา
ถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินการตามจ าเป็น เพื่อปรับใช้อนสุญัญาฉบบันีใ้ห้ครอบคลมุอาณาเขตแห่งรัฐตน ทัง้นี ้หากมี
เหตผุลความจ าเป็นในบริบททางรัฐธรรมนญูเข้ามาเก่ียวข้อง ให้ขึน้อยู่กบัความสมคัรใจยินยอมจากรัฐบาลแห่งรัฐเจ้าของ
อาณาเขตนัน้  

 
มาตรา 41  
สหพนัธรัฐ  

 
ในกรณีของรัฐที่มีการปกครองแบบสหพนัธรัฐ หรือรัฐที่ไม่ใช่เอกรัฐ ให้ปรับใช้บทบญัญตัิดงัต่อไปนี ้ 

(a) มาตราใดๆแห่งอนสุญัญาฉบบันี ้ที่อยู่ใต้เขตอ านาจกฎหมายของหน่วยงานนิติบญัญัตขิองสหพนัธรัฐ ให้พนัธกรณีที่
สหพนัธรัฐมีต่ออนสุญัญาฉบบันีเ้ทียบเท่ากบัพนัธกรณีของรัฐภาคทีี่ไม่ใช่สหพนัธรัฐ 

(b) มาตราใดๆแห่งอนสุญัญาฉบบันี ้ทีอ่ยู่ใต้เขตอ านาจกฎหมายของมลรัฐ จงัหวดั หรือมณฑล ที่เป็นเขตการปกครองที่
ไม่ได้ผกูพนัในการด าเนินการทางกฎหมายภายใต้ระบบรัฐธรรมนญูแห่งสหพนัธรัฐ ให้รัฐบาลสหพนัธรัฐแจ้งมาตรา
เหล่านัน้โดยจดัท าข้อแนะน าให้พิจารณาอนเุคราะห์ ไปยงัเจ้าหน้าที่แห่งมลรัฐ จงัหวดั หรือ มณฑล ตามความ
เหมาะสมและโดยเร็วที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปได้  

(c) เมื่อรัฐภาคีอื่นๆได้ท าการร้องขอผ่านเลขาธิการสหประชาชาติ ให้สหพนัธรัฐผู้ เป็นภาคีส่งแถลงการณ์ว่าด้วยกฎหมาย 
และหลกัปฏิบตัิของสหพนัธรัฐ และ มลรัฐของตน ในเร่ืองที่เก่ียวกบับทบญัญัติเฉพาะเร่ืองแหง่อนสุญัญานี ้อนัแสดง
ถึงขอบเขตของผลบงัคบัใช้ทางกฎหมาย หรือการด าเนินการอื่นๆ  
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มาตรา 42 
การตัง้ข้อสงวน  

 
1. ณ เวลาที่ลงนาม สตัยาบนั หรือภาคยานวุตัิ รัฐสามารถตัง้ข้อสงวนต่อมาตราใดๆแห่งอนสุญัญานีก้็ได้ ยกเว้นมาตรา 1, 3, 

4, 16 (1) และมาตรา 33 ถงึ 46  
2. รัฐที่ตัง้ข้อสงวนตามวรรคหน่ึงของมาตรานี ้สามารถถอนข้อสงวนได้ โดยแจ้งความประสงค์ไปยงัเลขาธิการสหประชาชาติ 

 

มาตรา 43 

การมีผลบงัคบัใช้ 

 
1. อนสุญัญาฉบบันีม้ีผลบงัคบัใช้ เก้าสิบวนันบัหลงัจากวนัท่ีได้มกีารส่งมอบสตัยาบนัสารหรือภาคยานวุตัิสารเป็นครัง้ที่หก 
2. รัฐที่สตัยาบนัหรือภาคยานวุตัิอนสุญัญาหลงัจากที่ได้มกีารส่งมอบสตัยาบนัสารหรือภาคยานวุตัิสารเป็นครัง้ที่หก ให้

อนสุญัญานีม้ีผลบงัคบัใช้เก้าสิบวนันบัหลงัจากวนัท่ีได้มีการส่งมอบสตัยาบนัสารหรือภาคยานวุตัสิารของรัฐตน 
 

มาตรา 44 
การถอนภาค ี

 
1. รัฐภาคีอาจถอนภาคีในอนสุญัญานีเ้มื่อใดก็ได้ โดยแจ้งไปยงัเลขาธิการสหประชาติ 
2. การถอนภาคีจะมีผลต่อรัฐภาคเีมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปีนบัจากวนัท่ีเลขาธิการสหประชาชาติได้รับหนงัสือแจ้งถอนภาค ี
3. รัฐใดที่ได้ท าการประกาศหรือแจ้งตามมาตรา 40 อาจประกาศโดยแจ้งไปยงัเลขาธิการสหประชาชาติเมื่อใดในภายหลงัก็

ได้ ว่าให้ระงบัการขยายอ านาจบงัคบัแห่งอนสุญัญาฉบบันีไ้ปยงัเขตอ านาจที่วา่ เมื่อเวลาหน่ึงปีผ่านไปนบัจากวนัท่ี
เลขาธิการได้รับการแจ้งดงักลา่ว  

 

มาตรา 45 
บทปรับแก้  

 
1. รัฐภาคีสามารถร้องขอให้มีการปรับแก้อนสุญัญาฉบบันี ้ณ เวลาใดก็ได้ โดยแจ้งไปยงัเลขาธิการสหประชาชาติ  
2. ให้สมชัชาใหญ่สหประชาชาตเิป็นผู้ก าหนดขัน้ตอนการส่งค าร้องดงักล่าวตามจ าเป็น  

 

มาตรา 46  
แถลงการณ์โดยเลขาธิการสหประชาชาติ 
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ให้เลขาธิการสหประชาติรายงานต่อทกุรัฐสมาชิกแหง่องค์การสหประชาชาติ และรัฐที่ไมเ่ป็นสมาชกิองคก์ารสหประชาชาติ 
ตามที่ระบไุว้ในมาตรา 39 ของอนสุญัญาฉบบันี ้ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

(1) การประกาศและแถลงการณ์ใดๆ ตามมาตรา 1 (B)  
(2) การลงนาม การให้สตัยาบนั และ การภาคยานวุตัิใดๆ ตามมาตรา 39  
(3) การประกาศเเละการแถลงการณ์ใดๆ ตามมาตรา 40  
(4) การตัง้ข้อสงวนและการถอนข้อสงวนใดๆ ตามมาตรา 42  
(5) วนัท่ีอนสุญัญาฉบบันีม้ีผลบงัคบัใช้ตามมาตรา 43  
(6) การเพกิถอนและการเเถลงการณ์ตามมาตรา 44  
(7) ค าร้องขอให้มกีารปรับแก้ตามมาตรา 45  

 

ผู้ที่ได้ลงนามข้างท้ายเอกสารฉบบันี ้ได้รับมอบอ านาจอย่างเป็นทางการ และลงนามโดยสจุริตใจในนามของรัฐบาลตน 

ณ กรุงเจนวีา วนัท่ี 28 กรกฎามคม ค.ศ. 1951 ในเอกสารฉบบัเดียว ซึง่ข้อความในเอกสารทัง้ภาษาองักฤษ และภาษา 
ฝร่ังเศสมีความหมายดัง้เดิมเทา่เทียมกนั และให้เก็บรักษาไว้ ณ หอจดหมายเหตสุหประชาชาต ิ และเอกสารที่ได้รับรอง
ความถกูต้องเเล้ว ให้ส่งไปยงัรัฐสมาชิกและ รัฐซึง่ไม่ได้เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาตติามที่ระบไุว้ในมาตรา 39 แห่ง
อนสุญัญาฉบบันี ้ 

 


