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คำานำา
โดย สำานักงาน 

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ 
(UNHCR)

 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้จัดการประชุมผู้มีอำานาจเต็ม 
(Conference of Plenipotentiaries) ในปี ค.ศ. 1951 เพ่ือร่างสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศที่เก่ียวข้องกับผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้รัฐ และได้มีการรับรองอนุสัญญาว่าด้วย
สถานภาพผู้ลี้ภัย (Convention relating to the Status of Refugees) ในปีเดียวกัน 
ในขณะที่การเจรจาระหว่างประเทศในประเด็นเรื่องการคุ้มครองบุคคลไร้รัฐยังไม่ 
สิน้สดุ จนกระท่ังไดมี้การรบัรองอนสุญัญาวา่ด้วยสถานะของบคุคลไรร้ฐั (Convention 
relating to the Status of Stateless Persons)* เมื่อวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 1954 และ
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1960 โดยกำาหนดกรอบการให้ความคุ้มครอง
ระหว่างประเทศ และมีการรวบรวมสิทธิต่างๆ ของบุคคลไร้รัฐท่ีครอบคลุมมากที่สุด
ในระดับสากล

 เนื้อหาในอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. 1954 ที่มีความ
สำาคัญต่อกฎหมายระหว่างประเทศคือ การนิยามคำาว่า “บุคคลไร้รัฐ” ซึ่งหมายถึง  
“บคุคลทีไ่มถ่กูพจิารณาวา่เปน็คนสญัชาติของรฐัใดเลยภายใตผ้ลบงัคบัแหง่กฎหมาย
ของรฐันัน้” และไดร้ะบมุาตรฐานการปฏบิตัขิัน้พืน้ฐานตอ่บุคคลไรรั้ฐทีม่คีณุสมบตัติาม
คำานิยาม โดยระบุให้บุคคลไร้รัฐมีสิทธิเช่นเดียวกับคนที่ถือสัญชาติในเรื่องเสรีภาพใน
การนับถือศาสนาและการศึกษาของบุตรหลานของพวกเขา และให้ได้รับการปฏิบัติ
เช่นเดียวกับคนต่างชาติในสิทธิอื่นๆ เช่น สิทธิในการเข้าร่วมสมาคม สิทธิในการจ้าง
งาน เป็นต้น

 ในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงอันส่งผลกระทบต่อบุคคล 
ไรร้ฐั และช่วยแกป้ญัหาท่ีพวกเขาเผชญิในชวีติประจำาวันน้ัน อนสุญัญาว่าดว้ยสถานะ
ของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. 1954 ส่งเสริมสิทธิด้านเสรีภาพในการเดินทางของบุคคลไร้รัฐ 
ทีพ่ำานกัอยูใ่นอาณาเขตโดยชอบดว้ยกฎหมาย และกำาหนดใหร้ฐัตอ้งออกเอกสารประจำา
ตัวและเอกสารเดินทางให้แก่บุคคลดังกล่าว อีกทั้งยังห้ามการขับไล่บุคคลไร้รัฐซึ่ง
พำานกัอยูใ่นอาณาเขตโดยชอบดว้ยกฎหมายของรฐัทีเ่ปน็ภาคอีนสัุญญา เนือ่งจากการ
คุม้ครองบคุคลไรร้ฐัไมใ่ชก่ารทดแทนการมสีญัชาต ิอนุสญัญานีจ้งึกำาหนดให้รฐัอำานวย

* เอกสารฉบบันีใ้ช้คำาวา่ “ไรร้ฐั” (statelessness) แทนคำาวา่ “ไรร้ฐัไรส้ญัชาต”ิ แตย่งัคงความหมายครอบคลมุ
ตามอนสัุญญาวา่ดว้ยสถานะของบคุคลไรร้ฐั ค.ศ. 1954 และอนสุญัญาวา่ด้วยการลดภาวะไร้รฐั ค.ศ. 1961 
ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าวและบริบทสากล



4 อนุสัญญา 1954 • บุคคลไร้รัฐ

ความสะดวกในการผสมกลมกลืนและการแปลงสัญชาติของบุคคลไร้รัฐ อย่างไรก็ดี 
อนสุญัญานีไ้มน่ำามาใชต้อ่บคุคลซึง่มเีหตผุลอนัหนกัแน่นในอนัทีจ่ะทำาใหพ้จิารณาได้วา่ 
บคุคลน้ันไดป้ระกอบอาชญากรรมตอ่สนัตภิาพ อาชญากรรมสงคราม อาชญากรรมตอ่
มนษุยชาต ิหรอือาชญากรรมรา้ยแรงทีไ่มใ่ชอ่าชญากรรมการเมอืง ภายนอกประเทศท่ี
ตนพำานักอยู่ ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับอนุสัญญาว่าด้วยสภานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951

 ตัง้แตก่ารกอ่ตัง้ของสำานกังานขา้หลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัสหประชาชาต ิ(UNHCR) 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1951 เป็นต้นมา UNHCR ได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือ 
ผูล้ีภั้ยท่ีไร้รัฐด้วย แตห่ลงัจากทีอ่นสุญัญาวา่ดว้ยสถานะของบคุคลไรร้ฐั ค.ศ. 1954 และ
อนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. 1961 มีผลบังคับใช้แล้วนั้น UNHCR ได้รับ
มอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐที่มิได้เป็นผู้ล้ีภัย
ด้วย ในฐานะที่เป็นบุคคลในความห่วงใยอีกกลุ่มหนึ่งอย่างชัดเจน โดยผลดังกล่าวนี้มี
ที่มาจากมติและข้อสรุปต่างๆ จากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ซึ่งจะต้อง
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมาธิการบริหารโครงการของข้าหลวงใหญ่ (Executive 
Committee of the High Commissioner’s Programme) ในการนี้ UNHCR จึงมี 
หน้าที่ในการระบุ ป้องกัน และลดภาวะไร้รัฐ รวมถึงการส่งเสริมการคุ้มครองบุคคล 
ไร้รัฐด้วย

 ในปัจจุบัน อนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. 1954 มีความ
สำาคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้คนนับล้านทั่วโลกยังคงเผชิญกับความยากลำาบากด้วย
เหตุของความไร้รัฐ อย่างไรก็ตาม มีรัฐจำานวนไม่มากที่เป็นภาคีอนุสัญญานี้ ดังนั้น  
ภายใตก้ารเรียกรอ้งของขา้หลวงใหญ ่(High Commissioner) เพือ่ยตุภิาวะไรร้ฐัใหห้มด
ไปภายในปี ค.ศ. 2024 UNHCR มุ่งมั่นที่จะสานต่อความพยายามในการสนับสนุนให้
รัฐเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความไร้รัฐทั้งสองฉบับ โดยอนุสัญญาว่าด้วย
สถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. 1954 นี้ ได้เสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาแก่รัฐที่จะ 
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการเฉพาะของบคุคลไรร้ฐั ในลกัษณะทีป่ระกนัความปลอดภยั
และศักดิ์ศรีของบุคคลดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์ของพวกเขาจะได้รับการแก้ไข  
ดงัน้ัน จึงเป็นความจำาเปน็ทีว่า่บทบญัญัตขิองอนสุญัญานีไ้ดร้บัการรับรูอ้ยา่งกว้างขวาง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เข้าร่วมกับ UNHCR เพื่อส่งเสริมการภาคยานุวัติ
อนุสัญญาฉบับนี้ เพื่อให้สถานการณ์ของบุคคลไร้รัฐทั่วโลกได้รับการแก้ไข

 ข้อมูลเกี่ยวกับการภาคยานุวัติอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคล 
ไร้รัฐ ค.ศ. 1954 อนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. 1961 รวมทั้งรายละเอียด 
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สามารถหาดูได้จาก UNHCR หรือที่เว็บไซต์ Refworld ของ UNHCR 
ที่ www.refworld.org/statelessness.html

เจนีวา พฤษภาคม ค.ศ. 2014
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อนุสัญญา
ว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ

อารัมภบท

บรรดาอัครภาคีผู้ทำาสัญญา

ตามที่ กฎบัตรสหประชาชาติพร้อมทั้งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งสมัชชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาติให้ความเห็นชอบเมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม 1948 ได้ยืนยัน 
หลักการที่ให้มนุษย์ได้รับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยปราศจากการเลือกปฎิบัติ

ตามที่ สหประชาชาติได้แสดงความห่วงใยอย่างมาก เก่ียวกับบุคคลไร้รัฐในหลาย
โอกาส และพยายามให้บุคคลไร้รัฐได้มาซึ่งสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานให้มากที่สุด
เท่าที่จะเป็นได้

ตามที ่มเีพยีงบคุคลไรร้ฐัซึง่เปน็ผูล้ีภ้ยัดว้ยเท่านัน้ทีไ่ดร้บัการคุม้ครองโดยอนสุญัญาวา่
ด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 1951 และยังมีบุคคลไร้รัฐจำานวนมากที่
ไม่ได้รับความคุ้มครองจากอนุสัญญานี้ 

ด้วยเห็นว่า เป็นการสมควรที่จะกำาหนดและปรับปรุงสถานะของบุคคลไร้รัฐด้วย 
ข้อตกลงระหว่างประเทศ

ได้ตกลงกัน ดังต่อไปนี้
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หมวดที่ 1 : หมวดทั่วไป

มาตรา 1

นิยามของคำาว่า “บุคคลไร้รัฐ”

1.  ตามจุดมุ่งหมายของอนุสัญญาฉบับนี้ คำาว่า “บุคคลไร้รัฐ” หมายถึง บุคคลที่ไม่ถูก
พิจารณาว่าเป็นคนสัญชาติของรัฐใดเลยภายใต้ผลบังคับแห่งกฎหมายของรัฐนั้น

2.  อนุสัญญาฉบับนี้ไม่ใช้

 (i)  ต่อบุคคลที่ขณะนี้ได้รับความคุ้มครองหรือความช่วยเหลือจากองค์กรหรือ
หน่วยงานขององค์การสหประชาชาตินอกจากสำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ล้ีภัย
แห่งสหประชาชาติตราบเท่าที่ยังได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือนั้น

 (ii)  ต่อบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานผู้มีอำานาจของประเทศซึ่งพวกเขา
ได้พำานักในฐานะที่มีสิทธิและหน้าที่เยี่ยงผู้ถือสัญชาติของประเทศนั้น

 (iii)  ต่อบุคคลซึ่งมีเหตุผลอันหนักแน่นในอันที่จะทำาให้พิจารณาได้ว่า 

 (a)  บคุคลนัน้ได้ประกอบอาชญากรรมตอ่สนัตภิาพ อาชญากรรมสงครามหรอื
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติตามที่บัญญัติไว้ในกรรมสารระหว่างประเทศ
ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้

 (b)  บคุคลนัน้ไดป้ระกอบอาชญากรรมรา้ยแรง ซึง่ไมใ่ชอ่าชญากรรมการเมอืง 
ภายนอกประเทศที่ตนพำานักอยู่ก่อนที่ประเทศนั้นจะยอมรับตนเข้า
อาณาเขต 

 (c)  บุคคลที่มีความผิดในการละเมิดวัตถุประสงค์และหลักการขององค์การ
สหประชาชาติ
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มาตรา 2

พันธะโดยทั่วไป

บุคคลไร้รัฐทุกคนมีหน้าท่ีต่อประเทศที่ตนเข้ามาอยู่ในอาณาเขต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บงัคบัรวมทัง้มาตรการในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ของประชาชน

มาตรา 3

การไม่เลือกปฏิบัติ

รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องนำาบทบัญญัติของอนุสัญญานี้มาใช้แก่บุคคลไร้รัฐโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา หรือประเทศต้นทาง

มาตรา 4

ศาสนา

รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐภายในอาณาเขตของตนอย่างน้อย
เท่าเทียมกับที่ปฏิบัติต่อคนสัญชาติของตนในเรื่องเสรีภาพการประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาและเสรีภาพการให้การศึกษาด้านศาสนากับบุตรหลาน

มาตรา 5

สิทธิอื่นๆ นอกเหนือจากอนุสัญญาฉบับนี้

ให้ถอืวา่ไมมี่สิง่ใดในอนสุญัญานีท้ีล่ดิรอนสทิธแิละผลประโยชนท์ีบ่คุคลไรร้ฐัได้รบัจาก
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา นอกเหนือจากที่กำาหนดในอนุสัญญาฉบับนี้

มาตรา 6

ข้อความ “ในสถานการณ์เช่นเดียวกัน”

เพื่อประโยชน์ของอนุสัญญาฉบับน้ี ข้อความ “ในสถานการณ์เช่นเดียวกัน” หมายถึง
เงื่อนไขใดๆ (รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาและเกี่ยวกับการเข้ามาหรือการพำานัก) 
ทีก่ำาหนดใหบ้คุคลตอ้งปฏบิตัติามเปน็การเฉพาะเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สทิธทิีเ่กีย่วขอ้ง แมว้า่
บุคคลนั้นไม่ได้เป็นบุคคลไร้รัฐก็จะต้องปฏิบัติเงื่อนไขดังกล่าว โดยยกเว้นเงื่อนไขที่ไม่
สามารถปฏิบัติได้ ด้วยเหตุแห่งสภาพความเป็นบุคคลไร้รัฐ
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มาตรา 7

ข้อยกเว้นจากภาวะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ

1.  รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อบุคคล
ต่างด้าวโดยทั่วไป ยกเว้นว่า อนุสัญญาฉบับนี้มีข้อกำาหนดที่ให้ประโยชน์มากกว่า

2.  ภายหลงัการพำานกัเปน็ระยะเวลาสามป ีใหบ้คุคลไรร้ฐัทุกคนไดร้บัสทิธยิกเวน้จาก
การถ้อยทีถ้อยปฏิบัติในทางนิติบัญญัติในอาณาเขตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา

3.  ในกรณีท่ีไม่มีภาวะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาแต่ละแห่งจะต้องคง
ปฏบิตัติอ่บุคคลไรร้ฐัตามสทิธแิละเสรภีาพทีพ่วกเขาพงึมอียูแ่ลว้ นบัแตว่นัทีอ่นสัุญญา
มีผลบังคับใช้ต่อรัฐนั้น

4.  ในกรณท่ีีไมม่ภีาวะถอ้ยทถีอ้ยปฏิบตั ิรัฐภาคแีหง่อนสุญัญาจะตอ้งพจิารณาอยา่ง
เป็นคุณในอันท่ีจะเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐ ในสิทธิและประโยชน์ 
ที่นอกเหนือจากที่ได้บัญญัติไว้ตามวรรค 2 และ 3 และเพื่อขยายข้อยกเว้นจากภาวะ
ถอ้ยทีถอ้ยปฏิบตัติอ่บคุคลไรร้ฐัทีไ่มม่คีณุสมบตัติรงตามเงือ่นไขทีใ่หไ้วใ้นวรรค 2 และ 3 

บทบัญญัติของวรรค 2 และ 3 ใช้ต่อสิทธิและประโยชน์ที่ได้กล่าวถึงในมาตรา 13, 18, 
19, 21 และ 22 ของอนุสัญญาฉบับนี้และต่อสิทธิและประโยชน์ที่อนุสัญญาฉบับนี้ไม่
ได้บัญญัติไว้

มาตรา 8

การยกเว้นจากมาตรการพิเศษ

สำาหรับมาตรการพิเศษที่อาจใช้กับบุคคล ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ของคนสัญชาติ  
หรือของผู้ที่เคยเป็นคนสัญชาติของรัฐต่างประเทศนั้น รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้อง
ไม่ใช้มาตรการดังกล่าวกับบุคคลไร้รัฐ ด้วยเหตุที่เขาเคยถือสัญชาติของรัฐอ่ืนเป็น 
อย่างเดียว รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาที่บทบัญญัติของกฎหมายตนไม่ให้ใช้หลักการทั่วไป
ที่อยู่ในมาตราน้ี ให้รัฐนั้นให้การยกเว้นที่เป็นคุณแก่บุคคลไร้รัฐดังกล่าว ตามความ
เหมาะสม
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มาตรา 9

มาตรการชั่วคราว

ไม่มีสิ่งใดในอนุสัญญานี้ห้ามรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา ในช่วงเวลาสงครามหรือ
สถานการณ์อื่นที่พิเศษและร้ายแรงจากการใช้มาตราการช่ัวคราวซึ่งพิจารณาว่าเป็น
ความจำาเป็นต่อความมั่นคงของชาติในกรณีของบุคคลนั้นๆ ซึ่งอยู่ในระหว่างการ
พจิารณาโดยรฐัภาคแีหง่อนุสญัญาวา่ บคุคลนัน้แทจ้รงิแลว้คอืบคุคลไรร้ฐัและมคีวาม
จำาเป็นต้องใช้มาตรการนั้นต่อบุคคลนั้นเพื่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของชาติ

มาตรา 10

การให้พำานักอยู่ต่อไป

1.  ในกรณีที่บุคคลไร้รัฐต้องพลัดถิ่นโดยการบังคับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและ
ถูกย้ายไปยังอาณาเขตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา และพำานักในที่นั้น ให้ถือว่าระยะ
เวลาที่ถูกบังคับให้พำานักอยู่นั้นเป็นการพำานักในอาณาเขตโดยชอบด้วยกฎหมาย

2.  ในกรณีที่บุคคลไร้รัฐต้องพลัดถิ่นโดยการบังคับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจาก
อาณาเขตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาและได้กลับไปยังอาณาเขตนั้นด้วยวัตถุประสงค์
ของการพำานกักอ่นการบงัคบัใชอ้นสุญัญานี ้ใหถ้อืวา่ช่วงระยะเวลาการพำานกักอ่นหนา้
และภายหลงัการถกูบงัคบัใหพ้ลัดถิน่เปน็ชว่งเวลาตอ่เนือ่งกนัเพือ่การใดกต็ามทีจ่ำาเปน็
ต้องแสดงว่า มีการพำานักที่ต่อเนื่องกัน

มาตรา 11

คนเดินทะเลที่ไม่มีสัญชาติ

ในกรณขีองคนเดนิทะเลท่ีไม่มสีญัชาตทิำางานในฐานะลกูเรอืบนเรอืทีช่กัธงของรฐัภาคี
แหง่อนสุญัญา ใหร้ฐันัน้พจิารณาดว้ยความเมตตาในการตัง้ถิน่ฐานบนอาณาเขตและ
ออกเอกสารเดินทางให้หรืออนุญาตเป็นการชั่วคราวให้การเข้าประเทศเป็นการเฉพาะ
เพื่อเอื้ออำานวยต่อการตั้งถิ่นฐานในประเทศอื่นแก่บุคคลนั้น
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หมวดที่ 2 : สถานะทางกฎหมาย

มาตรา 12

สถานะบุคคล

1.  สถานะบคุคลของบคุคลไรร้ฐัจะขึน้อยูกั่บกฎหมายของประเทศแหง่ภูมลิำาเนาหรอื
ในกรณีที่ไม่มีภูมิลำาเนา ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่พำานัก

2.  ให้รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาเคารพต่อสิทธิของบุคคลไร้รัฐที่มีอยู่เดิม ซึ่งขึ้นอยู่กับ
สถานะของบคุคล โดยเฉพาะอยา่งยิง่สทิธเิกีย่วเนือ่งกบัการสมรส โดยสทิธดิงักลา่วต้อง
เปน็สทิธทิีก่ฎหมายของรฐัภาคใีหก้ารรบัรองหากวา่บคุคลนัน้ไมไ่ดเ้ปน็บคุคลไรร้ฐั และ
ต้องสอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติที่กฎหมายของรัฐนั้นกำาหนดไว้ ตามความจำาเป็น

มาตรา 13

สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

ให้รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา ปฏิบัติในลักษณะที่เป็นคุณต่อบุคคลไร้รัฐเท่าที่จะทำาได้ใน
กรณีใดๆ โดยไม่น้อยกว่าที่ปฏิบัติต่อบุคคลต่างด้าวโดยทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน 
เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์และสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สัญญาเช่าหรือสัญญาอื่นๆ เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
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มาตรา 14

สิทธิในศิลปกรรมและทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม

บุคคลไร้รัฐจะต้องได้รับความคุ้มครองในประเทศที่เขามีถ่ินพำานักประจำาเช่นเดียว
กับความคุ้มครองที่คนสัญชาติของประเทศนั้นได้รับในด้านการคุ้มครองทรัพย์ทาง
อุตสาหกรรม ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์หรือตัวอย่างแบบ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า
และสทิธใินผลงานทางวรรณคดี ศลิปะและวทิยาศาสตร ์บคุคลไรร้ฐัจะตอ้งไดร้บัความ
คุ้มครองในอาณาเขตของรัฐภาคีอื่นๆ แห่งอนุสัญญาที่เขามีถิ่นพำานักประจำาเช่นเดียว
กับความคุ้มครองที่คนสัญชาติในอาณาเขตของประเทศนั้นได้รับ

มาตรา 15

สิทธิในการเข้าร่วมสมาคม

ในด้านการเข้าร่วมสมาคมและสหภาพแรงงานท่ีไม่ได้หวังผลทางการเมืองและผล
กำาไร รัฐภาคแีหง่อนสัุญญาจะตอ้งปฏิบตัติอ่บคุคลไรร้ฐัทีอ่ยูอ่ยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย 
ในอาณาเขตแดนแห่งรัฐอย่างเป็นคุณเท่าที่จะเป็นไปได้ และไม่ว่าในกรณีใด ต้องไม่
น้อยกว่าที่ปฏิบัติต่อบุคคลต่างด้าวในสถานการณ์เดียวกัน

มาตรา 16

การนำาคดีขึ้นสู่ศาล

1.  บุคคลไร้รัฐจะต้องมีเสรีภาพในการนำาคดีขึ้นสู่ศาลในอาณาเขตของรัฐภาคีแห่ง
อนุสัญญาทุกแห่ง

2. บคุคลไรร้ฐัมสีทิธไิดร้บัผลปฏบิติัจากรฐัภาคแีหง่อนสัุญญาทีเ่ขาพำานกัอยูเ่ชน่เดยีว
กับที่รัฐน้ันให้ต่อคนสัญชาติของรัฐในการนำาคดีขึ้นสู่ศาล รวมทั้งความช่วยเหลือทาง
กฎหมายและข้อยกเว้นจากการวางหลักประกัน

3.  การปฎิบัติดังได้กล่าวไว้ในวรรค 2 ให้บุคคลไร้รัฐได้รับผลปฏิบัติจากประเทศที่
เขามิได้มีถิ่นพำานักประจำา เช่นเดียวกับผลปฏิบัติที่คนสัญชาติได้รับในประเทศที่เขามี 
ถิ่นพำานักประจำา
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หมวดที่ 3 : การประกอบอาชีพเพื่อหารายได้

มาตรา 17

ค่าตอบแทนจากการจ้างงาน

1.  รฐัภาคแีหง่อนุสญัญาจะตอ้งปฎบิตัติอ่บคุคลไรร้ฐัทีอ่ยูอ่ยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย
ในอาณาเขตแดนแหง่รฐัอยา่งเปน็คณุเทา่ท่ีจะเปน็ไปไดแ้ละไมว่่าในกรณใีดต้องไมน่อ้ย
ไปกวา่ทีป่ฎบัิตต่ิอบคุคตา่งดา้วโดยทัว่ไปในสถานการณเ์ดยีวกัน ในดา้นสทิธกิารทำางาน
เพื่อได้รับค่าจ้าง

2.  รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องให้การพิจารณาโดยคำานึงถึงปัญหาของบุคคลไร้รัฐ
ในการปรับสิทธิของบุคคลไร้รัฐให้เช่นเดียวกับคนสัญชาติของตนโดยเฉพาะอย่างย่ิง
ต่อบุคคลไร้รัฐที่เข้ามาในอาณาเขตตามโครงการการจ้างแรงงานหรือภายใต้โครงการ
แรงงานอพยพ

มาตรา 18

การประกอบกิจการส่วนตัว

รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตของรัฐ
อย่างเป็นคุณเท่าที่จะเป็นไปได้และไม่ว่าในกรณีใดต้องไม่น้อยกว่าที่ปฎิบัติต่อบุคคล
ตา่งดา้วโดยทัว่ไปในสถานการณเ์ดียวกนั ในดา้นสทิธกิารประกอบการทางเกษตรกรรม 
อตุสาหกรรม หตัถกรรมและการพาณชิยแ์ละการจดัตัง้บรษิทัการคา้และอตุสาหกรรม
ของตน

มาตรา 19

การประกอบอาชีพอิสระ

รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐที่พำานักอยู่ในอาณาเขตของตน
โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีคุณวุฒิที่หน่วยงานผู้มีอำานาจของรัฐให้การรับรอง และผู้ที่
ต้องการจะประกอบอาชีพอิสระในกรณีใดๆ ไม่น้อยไปกว่าที่ปฏิบัติต่อบุคคลต่างด้าว
ในสถานการณ์เดียวกัน
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หมวดที่ 4: สวัสดิการ

มาตรา 20

การปันส่วน

ในกรณีทีม่รีะบบการปนัสว่นซ่ึงใชก้บัประชากรจำานวนมากและบงัคบัใช้ในการกระจาย
สนิคา้ในชว่งขาดแคลน จะตอ้งปฏบิตัติอ่บคุคลไรร้ฐัเชน่เดยีวกบัทีป่ฏบิตัติอ่คนสญัชาติ

มาตรา 21

ที่อยู่อาศัย

ในด้านที่พักอาศัย ตราบเท่าที่อยู่ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับ หรือการควบคุมของ 
เจา้หนา้ทีฝ่า่ยปกครอง ใหร้ฐัภาคแีห่งอนสุญัญาปฏบิติัตอ่บคุคลไรร้ฐัทีอ่ยูอ่ยา่งถกูตอ้ง
ตามกฎหมายในอาณาเขตแดนแหง่รฐัอยา่งเปน็คณุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้และไมว่า่ในกรณี
ใด ต้องไม่น้อยกว่าที่ปฏิบัติต่อบุคคลต่างด้าวในสถานการณ์เดียวกัน

มาตรา 22

การศึกษาของรัฐ

1.  รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อคน
สัญชาติของรัฐในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.  รฐัภาคแีหง่อนสุญัญาจะตอ้งปฏบิตัติอ่บคุคลไรร้ฐัอยา่งเปน็คณุเทา่ทีจ่ะเปน็ไปได้
และไมว่า่ในกรณใีดตอ้งไมน่อ้ยกวา่ท่ีปฎบิตัติอ่บคุคลตา่งดา้วโดยทัว่ไปในสถานการณ์
เดียวกัน ในด้านการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเรื่องการเข้าถึงการศึกษา การให้การรับรอง ประกาศนียบัตรอนุปริญญาและ 
ปริญญาบัตรของสถานศึกษาต่างชาติ การยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม และ
การให้ทุนการศึกษา
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มาตรา 23

การบรรเทาทุกข์

รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องปฎิบัติต่อบุคคลไร้รัฐที่อยู่ในอาณาเขตอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อคนสัญชาติของรัฐ ในด้านการบรรเทาทุกข์และความ
ช่วยเหลือสาธารณะ

มาตรา 24

กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม

1.  รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องปฎิบัติต่อบุคคลไร้รัฐที่อยู่ในอาณาเขตอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อคนสัญชาติของรัฐ ในประเด็นดังต่อไปนี้

 (a)  ในกรณีที่ได้รับการกำากับดูแลโดยกฎหมายหรือข้อบังคับหรือเป็นกรณีที่ต้อง
ควบคุมจากหน่วยงานบริหาร: ค่าตอบแทน รวมทั้งเบี้ยเล้ียงครอบครัวที่เป็น
ส่วนหนึ่งของค่าตอบแทน ชั่วโมงการทำางาน การทำางานล่วงเวลาวันหยุดที่ได้
รบัคา่แรง ขอ้จำากดัในการทำางานทีบ่า้น อายขุัน้ตำา่ของการจา้งงาน การฝกึงาน 
และการฝึกอบรม การทำางานของสตรีและการทำางานของเยาวชน และการใช้
สิทธิประโยชน์ของการเจรจา ต่อรอง

 (b)  การประกันสังคม (ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บที่เกิดจากการจ้างงาน 
โรคที่เกิดจากอาชีพ การลาคลอด การเจ็บป่วย การพิการ ความชรา การตาย 
การว่างงาน ความรบัผดิชอบต่อครอบครัว และในกรณฉีกุเฉนิอืน่ตามกฎหมาย
หรอืกฎระเบยีบภายในประเทศทีค่รอบคลมุโดยโครงการประกนัสงัคม) จะตอ้ง
มีตามข้อจำากัด

 (i)  อาจมกีารดำาเนนิการทีเ่หมาะสมเพือ่ดำารงสทิธทิีไ่ดร้บัแลว้และสทิธทิีจ่ะได้
รับเพิ่มเติม

 (ii)  กฎหมายหรือข้อบังคับของประเทศที่พำานักอาจกำาหนดการจัดการพิเศษ
สำาหรบัผลประโยชน์หรอืเงนิชว่ยเหลอืท้ังหมดหรอืบางสว่นจากเงินกองทนุ
สาธารณะ และเกี่ยวกับเงินซ่ึงจ่ายให้แก่ผู้ที่ไม่ได้ทำาตามเงื่อนไขในการ
สะสมซึ่งกำาหนดไว้ในการจ่ายบำานาญตามปกติ

2.  สทิธิทีจ่ะไดร้บัเงนิชดเชยการเสยีชีวติของบคุคลไรร้ฐัซึง่เปน็เหตมุาจากการบาดเจบ็
ในการทำางานหรอืจากโรคจากการประกอบอาชพีจะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากขอ้เท็จจรงิ
ที่ว่า ผู้ได้รับผลประโยชน์พำานักอยู่นอกอาณาเขตของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา
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3.  รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องอำานวยประโยชน์จากการตกลงที่มีระหว่างตนให้แก่
บุคคลไร้รัฐหรือที่ทำาในภายภาคหน้า เกี่ยวกับการดำารงไว้ซึ่งสิทธิที่ได้รับมาและสิทธิที่
จะได้รับเกี่ยวกับประกันสังคม เฉพาะเงื่อนไขที่บังคับใช้กับคนสัญชาติของรัฐภาคีแห่ง
อนุสัญญาในความตกลงดังกล่าว

4.  รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะพิจารณาด้วยความเมตตาที่จะอำานวยประโยชน์อันเกิด
จากข้อตกลงอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันนี้แก่บุคคลไร้รัฐมากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ ในกรณีที่ข้อ
ตกลงดังกล่าวใช้บังคับระหว่างรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาและรัฐที่ไม่ได้ทำาสัญญา
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หมวดที่ 5: มาตรการบริหาร

มาตรา 25

ความช่วยเหลือจากด้านบริหาร

1.  เมื่อการใช้สิทธิตามปกติของบุคคลไร้รัฐต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ในต่างประเทศซึ่งไม่อาจเข้าถึงหน่วยงานดังกล่าวได้ รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาท่ีบุคคล
นั้นพำานักอยู่จะต้องดำาเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้นั้นโดยเจ้าหน้าที่ของตน

2.  หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ตามที่กล่าวถึงในวรรค 1 จะต้องส่งหรือจัดให้มีการจัดส่ง
เอกสารหรอืคำารบัรองตา่งๆ ภายใตก้ารกำากบัดแูลของตนไปยงับคุคลไรร้ฐันัน้ตามปกติ
เช่นเดียวกับที่จัดส่งให้บุคคลต่างด้าวโดยหรือผ่านเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น

3.  เอกสารหรือคำารับรองต่างๆ ที่จัดส่งให้นั้นจะใช้แทนเอกสารราชการที่จัดส่ังให้กับ
บุคคลต่างด้าวโดยหรือผ่านเจ้าหน้าที่ของรัฐน้ันและจะต้องได้รับความเชื่อถือเมื่อไม่มี
ข้อพิสูจน์เป็นอย่างอื่น

4.  เวน้ในกรณทีีอ่าจใหผ้ลปฏบัิตพิเิศษตอ่ผูย้ากไร ้บรกิารตา่งๆ ซึง่กลา่วไว ้ณ ทีน่ี ้อาจ
เรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมได ้แตค่า่ธรรมเนยีมดงักลา่วจะเรยีกเก็บไดใ้นอตัราสมควรและ
สมสัดส่วนกับอัตราที่เรียกเก็บจากคนสัญชาติของรัฐสำาหรับบริการที่คล้ายคลึงกัน

5.  บทบัญญัติในมาตรานี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรา 27 และ 28

มาตรา 26

อิสรภาพในการเคลื่อนย้าย

รฐัภาคแีหง่อนสุญัญาจะใหบ้คุคลไรร้ฐัซ่ึงอยูใ่นอาณาเขตตนโดยชอบดว้ยกฎหมายได้
รับสทิธทิีจ่ะเลอืกทีอ่ยูอ่าศยัและเคลือ่นยา้ยไดอ้ยา่งเสรภีายในอาณาเขตของรฐั ทัง้นีจ้ะ
ตอ้งอยูภ่ายใตร้ะเบยีบข้อบงัคบัซึง่ใชก้บัคนตา่งดา้วโดยทัว่ๆ ไปในสถานการณเ์ดียวกนั
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มาตรา 27

เอกสารแสดงตน

รฐัภาคแีหง่อนสุญัญาจะตอ้งออกเอกสารแสดงตนแกบ่คุคลไรร้ฐัภายในอาณาเขตของ
ตน ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีเอกสารเดินทางที่สามารถใช้ได้

มาตรา 28

เอกสารเดินทาง

รฐัภาคแีห่งอนสุญัญาจะตอ้งออกเอกสารเดนิทางแก่บคุคลไร้รฐัซึง่อยูใ่นอาณาเขตของ
รฐันัน้โดยชอบดว้ยกฎหมาย เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการเดนิทางภายนอกอาณาเขตของรัฐ
น้ัน เว้นเสียแต่ว่าจะทำามิได้เนื่องจากเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ข้อบัญญัติของกำาหนดรายการของอนุสัญญานี้จะนำามาใช้กับ
เอกสารดงักลา่ว รฐัภาคแีหง่อนสุญัญาอาจจะออกเอกสารเดินทางทีว่า่นีแ้กบ่คุคลไรรั้ฐ
ภายในอาณาเขตรฐั รฐัจะพจิารณาดว้ยความเมตตาในการออกเอกสารเดนิทางเชน่วา่นี้
แกบ่คุคลไรร้ฐัทีอ่ยูใ่นอาณาเขตรฐัซึง่ไมส่ามารถได้รบัเอกสารเดนิทางจากประเทศทีต่น
มถ่ิีนพำานกัโดยชอบดว้ยกฎหมาย รฐัภาคแีหง่อนุสัญญาจะตอ้งออกเอกสารแสดงตนแก่
บคุคลไร้รัฐผูใ้ดกต็ามในอาณาเขตของตนซึง่ไม่สามารถรบัเอกสารเดนิทางทีใ่ชไ้ดก้ารได้

มาตรา 29

ภาษีเงินได้ของแผ่นดิน

1.  รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะไม่เรียกเก็บอากร เงินอันพึงชำาระหรือภาษีในลักษณะใด
ก็ตามจากบุคคลไร้รัฐไม่ว่าในรูปแบบอื่นใดหรือสูงกว่าที่เรียกเก็บจากคนสัญชาติของ
รัฐในสถานการณ์คล้ายคลึงกัน

2.  ความในวรรคหนึง่ขา้งต้นไมต่ดัสทิธใินการประยุกตก์ฎหมายหรอืขอ้บงัคับใดๆ กบั
บุคคลไร้รัฐเช่นเดียวกับท่ีใช้กับคนต่างด้าว ในเรื่องการเรียกเก็บเงินอันพึงชำาระซ่ึงเกิด
จากการออกเอกสารราชการต่างๆ รวมทั้งหนังสือแสดงตน
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มาตรา 30

การโอนทรัพย์สิน

1.  รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐให้บุคคล
ไร้รัฐโอนสินทรัพย์ซึ่งได้นำาเข้ามาอาณาเขตของตนไปยังอีกประเทศหนึ่งซึ่งยอมรับให้
มีการตั้งถิ่นฐาน

2.  รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องพิจารณาด้วยความเมตตาในคำาขออนุญาตโอน
สินทรัพย์ของบุคคลไร้รัฐซึง่จำาเป็นในการตั้งถิ่นฐานอีกประเทศหนึ่งซึ่งได้ยอมรับตนไม่
ว่าสินทรัพย์เหล่านั้นจะอยู่ที่ใด

มาตรา 31

การขับไล่

1.  รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะไม่ขับไล่บุคคลไร้รัฐที่อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายใน
อาณาเขตแดนแห่งรัฐเว้นแต่ด้วยเหตุผลความมั่นคงของชาติและความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน

2.  การขับไล่บุคคลไร้รัฐดังกล่าวจะดำาเนินการได้ด้วยการตัดสินใจที่เป็นไปตาม
กระบวนการทางกฎหมายเท่านั้นเว้นเสียแต่ว่า เป็นเหตุผลบังคับด้านความปลอดภัย
ของชาติ บุคคลไร้รัฐจะต้องได้รับอนุญาตให้ยื่นหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ตัวเองและเพ่ือ
อทุธรณแ์ละใหม้ตีวัแทนเพือ่จดุมุง่หมายดงักลา่วต่อหนว่ยงานผูม้อีำานาจหรอืเจา้หนา้ที ่
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานผู้มีอำานาจ

3.  รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องอนุญาตให้บุคคลไร้รัฐมีเวลาพอสมควรในการ
แสวงหาการเขา้เมอืงตามกฎหมายใหเ้ขา้ไปอยูใ่นประเทศอืน่ รฐัภาคแีหง่อนสุญัญาจะ
ตอ้งสงวนสทิธทิีจ่ะใชม้าตรการภายในบางประการในระหวา่งชว่งเวลานัน้ตามทีเ่หน็วา่
จำาเป็น

มาตรา 32

การแปลงสัญชาติ

รฐัภาคแีหง่อนสุญัญาจะตอ้งอำานวยความสะดวกเทา่ทีท่ำาไดใ้นการทำาใหบ้คุคลไรร้ฐัมี
ความผสมกลมกลนืและในการแปลงสญัชาต ิโดยเฉพาะอยา่งยิง่ รฐัจะตอ้งพยายามทกุ
วิถีทางที่จะรีบเร่งกระบวนการแปลงสัญชาติและลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ที่จะเกิดจากกระบวนการนั้นเท่าที่ทำาได้
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หมวดที่ 6: ข้อกำาหนดสุดท้าย

มาตรา 33

รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายภายในประเทศ

รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะแจ้งให้เลขาธิการสหประชาชาติทราบถึงกฎหมายและข้อ
บังคับต่างๆ ซึ่งรัฐอาจดำาเนินการเพื่อบังคับใช้อนุสัญญานี้

มาตรา 34

การระงับข้อพิพาท

ข้อพิพาทใดๆ ระหว่างรัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้ที่เกี่ยวกับการตีความหรือการบังคับใช้ 
ซึ่งไม่สามารถระงับได้โดยวิธีอื่นๆ จะต้องให้ส่งไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศโดย
การร้องขอของรัฐคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

มาตรา 35

การลงนาม การให้สัตยาบัน และการภาคยานุวัติ

1.  อนสุญัญาน้ีเปดิใหล้งนาม ณ สำานกังานใหญส่หประชาชาตจินถงึวันที ่31 ธนัวาคม 
1955 

2.  จะเปิดให้ลงนามในนามของ

 (a)  รัฐสมาชิกใดๆ ของสหประชาชาติ

 (b)  รัฐอื่นๆ ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสถานะของ
บุคคลไร้รัฐ และ

 (c)  รัฐใดๆ ซึง่ไดร้บัเชญิใหล้งนามหรอืลงนามในอนสุญัญาซึง่ระบโุดยสมชัชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ
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3.  จะต้องได้รับการให้สัตยาบันและสัตยาบันสารจะได้ต้องเก็บรักษาไว้ที่เลขาธิการ
สหประชาชาติ

4.  อนุสัญญานี้จะเปิดเพื่อการภาคยานุวัติโดยรัฐท่ีอ้างในวรรค 2 ของมาตรานี้ การ
ภาคยานุวัติจะมีผลเมื่อมีการส่งมอบภาคยานุวัติสารไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติ

มาตรา 36

ขอบเขตพื้นที่การบังคับใช้อนุสัญญา

1.  รัฐใดเมื่อลงนาม ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติ อาจประกาศให้อนุสัญญานี้มีผล
ครอบคลมุทัว่หรอือาณาเขตใดๆ ซึง่จะตอ้งรบัผดิชอบตอ่ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 
คำาประกาศนี้ให้ผลเมื่ออนุสัญญาใช้บังคับกับรัฐนั้น

2.  ภายหลังจากการบังคับใช้อนุสัญญาเม่ือไหร่ก็ตาม จะต้องแจ้งต่อเลขาธิการ
สหประชาชาติซ่ึงจะมีผลจากวันที่เก้าสิบหลังวันที่เลขาธิการสหประชาชาติได้รับคำา
บอกกล่าวนั้น หรือจากวันที่อนุสัญญาได้ถูกบังคับใช้กับรัฐที่ดังกล่าว แล้วแต่สิ่งใดจะ
เกิดขึ้นก่อนหลัง

3.  ในส่วนท่ีเก่ียวกับอาณาเขตที่อนุสัญญานี้ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาที่ลง
นาม ให้สัตยาบัน หรือภาคยานุวัติ แต่ละรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาความเป็นไป
ได้ในการดำาเนินการขั้นตอนที่จำาเป็นเพื่อบังคับใช้อนุสัญญานี้ไปยังอาณาเขตของตน
ด้วยความยินยอมของรัฐบาลของรัฐนั้นด้วยเหตุผลทางรัฐธรรมนูญตามความจำา

มาตรา 37

ข้อกำาหนดว่าด้วยสหพันธรัฐ

ในกรณีของสหพันธรัฐหรือรัฐซึ่งไม่ใช่เอกรัฐ ให้ใช้บทบัญญัติดังต่อไปนี้

 (a)  ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตราต่างๆ ของอนุสัญญานี้ ซ่ึงอยู่ภายใต้เขตอำานาจ
กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติแห่งสหพันธรัฐ ให้ความผูกพันของรัฐบาล
สหพันธรัฐเป็นเช่นเดียวกันกับภาคีซึ่งไม่ใช่สหพันธรัฐ
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 (b)  ในส่วนท่ีเกี่ยวกับมาตราต่างๆ ของอนุสัญญาน้ีซ่ีงอยู่ภายใต้เขตอำานาจ
กฎหมายแหง่มลรฐั จงัหวดัหรอืมณฑล ซึง่ไม่ผกูพนัตามระบบรฐัธรรมนญูแหง่
สหพนัธรฐัทีจ่ะดำาเนนิการทางกฎหมาย ให้รฐับาลสหพนัธรฐัแจ้งมาตราเหลา่
น้ันโดยการทำาคำาแนะนำาเพือ่ขอความอนุเคราะหไ์ปยงัเจา้หนา้ทีผู่เ้ก่ียวขอ้งของ
มลรัฐ จังหวัด หรือมณฑลในโอกาสแรกที่ทำาได้

 (c)  สหพันธรัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้ โดยการร้องขอของรัฐภาคีอ่ืนๆ ผ่านทาง
เลขาธิการสหประชาชาติจะส่งคำาแถลงเด้านกฎหมายและการปฏิบัติของ
สหพันธรัฐและหน่วยที่ประกอบเป็นสหพันธรัฐของตน ซึ่งเกี่ยวกับบทบัญญัติ
ใดบทบญัญตัหินึง่โดยเฉพาะของอนสุญัญาฉบบัน้ี อนัแสดงขอบเขตการมีผล
บงัคับแหง่บทบญัญตันิัน้ ทัง้นีไ้มว่า่โดยการดำาเนินการทางกฎหมายหรอืวธีิอืน่

มาตรา 38

ข้อสงวน

1.  ณ เวลาที่ลงนาม ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติ รัฐใดๆ อาจตั้งข้อสงวนต่อมาตรา
ต่างๆ แห่งอนุสัญญาได้ ยกเว้นมาตรา 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36-46 ทั้งหมด

2.  รฐัซึง่ตัง้ขอ้สงวนตามวรรค 1 แหง่มาตราน้ี อาจถอนขอ้สงวนนัน้ไดใ้นเวลาใดๆ โดย
การแจ้งไปยังเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อให้เกิดผลบังคับใช้

มาตรา 39

การมีผลบังคับใช้

1.  อนุสญัญานีจ้ะมผีลบงัคบัในวนัทีเ่ก้าสบิหลงัจากวนัทีส่ตัยาบนัสาร หรอืภาคยานวุตัิ
สารได้มีการส่งมอบ

2.  ในกรณีซึ่งรัฐให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติอนุสารฉบับนี้ ภายหลังที่สัตยาบัน หรือ
ภาคยานุวตัสิารไดส้ง่ไปเกบ็รกัษาแล้ว ใหอ้นสุญัญามผีลบงัคบัในวนัทีเ่กา้สบิหลงัจาก
วันที่รัฐนั้นได้ส่งสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารไปเก็บ
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มาตรา 40

การเพิกถอน

1.  รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาอาจเพิกถอนอนุสัญญาน้ีในเวลาใดๆ โดยแจ้งไปยัง
เลขาธิการสหประชาชาติ

2.  การเพิกถอนจะมีผลต่อรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา เมื่อเวลาหนึ่งปีผ่านไปนับจากวันที่
เลขาธิการสหประชาชาติได้รับแจ้งการเพิกถอน

3.  รัฐใดซึ่งได้ประกาศหรือแจ้งตามมาตรา 36 อาจประกาศในเวลาใดๆ ภายหลัง 
สามารถแจ้งไปยังเลขาธิการสหประชาชาติว่าให้ระงับการบังคับใช้อนุสัญญาฉบับนี้
ไปยังอาณาเชตนั้นภายในเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่เลขาธิการได้รับคำาบอกกล่าว

มาตรา 41

การแก้ไข

1.  รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาอาจร้องขอให้มีการแก้ไขอนุสัญญานี้ในเวลาใดๆ โดยแจ้ง
ไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ

2.  สมัชชาใหญ่สหประชาชาติจะแนะนำาขั้นตอนหากมี เพื่อดำาเนินการให้เป็นไปตาม
คำาร้องขอนั้น

มาตรา 42

การแจ้งโดยเลขาธิการสหประชาชาติ

เลขาธกิารสหประชาชาตจิะต้องรายงานแกส่มาชกิทัง้หมดของสหประชาชาตแิละทัง้ที่
มิใช่รัฐสมาชิกตามที่ระบุไว้ในมาตรา 35 ให้ทราบดังต่อไปนี้ คือ 

 (a)  การลงนาม การให้สัตยาบันและภาคยานุวัติตามมาตรา 35

 (b)  การประกาศและการแจ้งตามมาตรา 36

 (c)  การสงวนและการถอนข้อสงวนตามมาตรา 38

 (d)  วันที่อนุสัญญามีผลบังคับใช้ตามมาตรา 39

 (e)  การเพิกถอนและการบอกกล่าวตามมาตรา 40

 (f) การร้องขอเพื่อการแก้ไขตามมาตรา 41
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โดยความสุจริต ผู้ที่ลงช่ือข้างท้าย ตามที่ได้รับมอบอำานาจอย่างถูกต้อง ได้ลงชื่อ
อนุสัญญานี้ในนามของรัฐบาลตน

ทำาขึน้ ณ นครนวิยอรก์ วนัทียี่ส่บิแปด เดอืนกนัยายน หนึง่พนัเกา้รอ้ยหา้สบิสี ่ในเอกสาร
ฉบับเดียว โดยให้ถือข้อความในภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสและสเปนเป็นบทหลักฐานเท่า
เทียมกัน ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำานักงานบรรณสารของสหประชาชาติ และให้ส่งคู่ฉบับ
ซึ่งรับรองว่าถูกต้องไปยังสมาชิกสหประชาชาติ และรัฐที่มิใช่สมาชิกตามมาตรา 35 
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กำาหนดรายการ

วรรค 1

1.  เอกสารเดินทางที่อ้างถึงในมาตรา 28 ของอนุสัญญานี้จะต้องระบุว่า ผู้ถือเอกสาร
คือบุคคลไร้รัฐภายใต้เงื่อนไขของอนุสัญญา 28 กันยายน ค.ศ. 1954

2.  จะตอ้งจดัทำาเอกสารอยา่งน้อยสองภาษา หนึง่ในนัน้จะตอ้งเปน็ภาษาองักฤษหรอื
ฝรั่งเศส

3.  รฐัภาคแีหง่อนสุญัญาจะตอ้งพจิารณาความตอ้งการในการรบัรองรปูแบบเอกสาร
เดินทางที่แนบมานี้

วรรค 2

ให้เป็นไปตามข้อบังคับท่ีมีอยู่ในประเทศผู้ออกเอกสาร เด็กอาจรวมอยู่ในเอกสารเดิน
ทางของผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่บุคคลอื่น ในสถานการณ์ยกเว้น

วรรค 3

ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารจะต้องไม่สูงกว่าอัตราตำ่าสุดของค่าธรรมเนียมที่คิด
ต่อหนังสือเดินทางของคนสัญชาติ

วรรค 4

ในกรณีพิเศษหรือกรณียกเว้น จะต้องดำาเนินการจัดทำาเอกสารให้ใช้การได้ในประเทศ
ต่างๆ จำานวนมากเท่าที่จะทำาได้
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วรรค 5

เอกสารจะต้องใช้การได้ไม่ตำ่ากว่าสามเดือนและไม่เกินสองปี

วรรค 6

1.  การต่ออายุหรือการขยายระยะเวลาการใช้งานของเอกสารขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่
ออกเอกสาร ตราบเท่าท่ีผู้ถือเอกสารเดินทางไม่ได้ตั้งถิ่นฐานถูกต้องตามกฎหมายใน
เขตแดนอ่ืนและพำานักโดยชอบด้วยกฎหมายในเขตแดนของหน่วยงานดังกล่าว การ
ออกเอกสารใหม่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานผู้ออกเอกสารฉบับที่แล้วภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

2.  เจา้หนา้ท่ีสถานทตูหรอืสถานกงสลุอาจมอีำานาจในการขยายระยะเวลาการใช้งาน
เอกสารเดินทางที่ออกโดยรัฐบาลของตนในระยะเวลาไม่เกินหกเดือน

3.  รฐัภาคแีหง่อนสุญัญาอาจพจิารณาดว้ยความอนเุคราะหใ์นการตอ่อายหุรอืขยาย
ระเวลาการใช้งานของเอกสารเดินทางหรือออกเอกสารใหม่ให้กับบุคคลไร้รัฐที่ไม่ได้
พำานักในเขตแดนของตนโดยชอบด้วยกฎหมายอีกต่อไปซึ่งเป็นบุคคลท่ีไม่สามารถได้
รับเอกสารเดินทางจากประเทศที่ตนพำานักอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

วรรค 7

รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาอาจรับรองความถูกต้องของเอกสารเดินทางท่ีออกตาม
บทบัญญัติในมาตรา 28 แห่งอนุสัญญานี้

วรรค 8

หน่วยงานท่ีมอีำานาจของประเทศทีบ่คุคลไรร้ฐัปรารถนาจะเดนิทางเขา้ไปจะตอ้งตดิตรา
การตรวจลงตรา (visa) ในเอกสารทีบ่คุคลนัน้ถอื หากเตรยีมการทีจ่ะตอบรบับคุคลนัน้
และหากกำาหนดให้ต้องมีการตรวจลงตรา

วรรค 9

1.  รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาจะต้องดำาเนินการออกการตรวจลงตราประเภทคนเดินทาง
ผ่าน (Transit Visa) แก่บุคคลไร้รัฐผู้ได้รับการตรวจลงตราสำาหรับการเข้าเขตแดนของ
ประเทศจุดหมายปลายทางสุดท้าย

2.  อาจปฏเิสธการออกการตรวจลงตราประเภทคนเดนิทางผา่นดงักลา่วในกรณเีดยีว
กับการปฏิเสธการตรวจลงตราสำาหรับบุคคลต่างด้าวอื่น
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วรรค 10

ค่าธรรมเนียมสำาหรับการออกการตรวจลงตราการออกจากประเทศ การเข้าประเทศ
หรือเดินทางผ่านราชอาณาจักรจะต้องไม่สูงกว่าอัตราตำ่าสุดของค่าธรรมเนียมสำาหรับ
หนังสือเดินทางของชาวต่างชาติ

วรรค 11

เมือ่บคุคลไรร้ฐัดำาเนนิการพำานกัโดยชอบดว้ยกฎหมายในเขตแดนของรฐัอืน่ทีเ่ปน็ภาคี
แหง่อนุสญัญา ความรบัผดิชอบในการออกเอกสารใหมแ่กบ่คุคลไรร้ฐัจะตอ้งมผีลบังคบั
ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของมาตรา 28 โดยหน่วยงานผู้มีอำานาจของเขตแดนนั้น 

วรรค 12

หน่วยงานผูอ้อกเอกสารใหมจ่ะตอ้งเก็บเอกสารเกา่และจะตอ้งคนืเอกสารนัน้ยงัประเทศ
ทีอ่อกเอกสาร หากระบไุวใ้นเอกสารวา่ตอ้งดำาเนนิการสง่คนื มฉิะนัน้จะต้องดำาเนนิการ
เก็บและยกเลิกเอกสารนั้น

วรรค 13

1.  เอกสารการเดนิทางทีอ่อกตามมาตรา 28 ของอนสุญัญานีจ้ะตอ้งกำาหนดใหผู้ถ้อืสา
มารถเดนิทางกลบัเขา้เขตแดนของรฐัทีด่ำาเนนิการออกเอกสารเมือ่ใดกต็ามในชว่งเวลา
ที่เอกสารใช้การได้ เว้นเสียแต่ว่าระบุข้อความเป็นอย่างอื่น ระยะเวลาที่ผู้ถือเอกสาร
เดนิทางกลบัเขา้ประเทศทีท่ำาการออกเอกสารจะตอ้งไมต่ำา่กวา่สามเดอืนไมว่า่กรณใีดๆ 
ก็ตาม ยกเว้นกรณีประเทศที่บุคคลไร้รัฐต้องการเดินทางไม่ได้มีการระบุในเอกสารเดิน
ทางตามสิทธิการกลับเข้าประเทศ 

2.  ตามบทบัญญัติของวรรคย่อยก่อนหน้า รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาอาจกำาหนดให้ผู้ถือ
เอกสารปฏบิตัติามระเบยีบการตามทีร่ะบไุว้วา่ดว้ยการเดนิทางออกหรอืกลบัเขา้มาใน
เขตแดน

วรรค 14

ภายใต้เงื่อนไขของวรรค 13 เท่านั้น บทบัญญัติของข้อกำาหนดรายการนี้ไม่ส่งผลต่อ
กฎหมายและข้อบังคับที่กำากับเงื่อนไขของการรับหรือ การเดินทางผ่านประเทศ การ
พำานักและการตั้งถิ่นฐานใน และเดินทางออกจากเขตแดนของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา
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วรรค 15

ทั้งการออกเอกสารหรือการเข้าประเทศที่ดำาเนินการจากนั้นไม่ได้กำาหนดหรือส่งผลต่อ
ประเทศของผู้เอกสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัญชาติ

วรรค 16

การออกเอกสารไม่ได้เพิกถอนสิทธิแก่ผู้ถือจากความคุ้มครองของสถานทูตและสถาน
กงสุลของประเทศที่ออกเอกสาร และไม่ได้เป็นเหตุผลต่อรัฐในการละเลยสิทธิในการ
คุ้มครอง
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ภาคผนวก
รูปแบบของเอกสารเดินทาง

แนะนำาใหเ้อกสารอยูใ่นรปูแบบหนังสอืเลม่เล็ก (ประมาณ 15 x 10 เซนตเิมตร) และให้
พมิพอ์อกมาในลกัษณะทีส่ามารถตรวจพบการลบหรอืเปลีย่นแปลงโดยสารเคมหีรอืวิธี
การอื่นๆ ได้โดยง่ายและให้มีการพิมพ์คำาว่า “อนุสัญญา 28 กันยายน ค.ศ. 1954» ซำ้าๆ 
กันในแต่ละหน้าในภาษาของประเทศที่ออกหนังสือ

(หน้าปกหนังสือเล่มเล็ก)
เอกสารเดินทาง

(อนุสัญญา 28 กันยายน ค.ศ. 1954)

เลขที่......................................

(1)
เอกสารเดินทาง

(อนุสัญญา 28 กันยายน ค.ศ. 1954)

วนัทีห่มดอายขุองเอกสาร ................................................................................................................

เว้นแต่จะได้รับการต่ออายุหรือขยายระเวลาการใช้งานของเอกสาร

นามสกลุ ..................................................................................................................................................

ชือ่ ...........................................................................................................................................................

จำานวนเด็กที่เป็นผู้ติดตาม.........................................................................................................คน

1.  เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อให้ผู้ถือได้มีเอกสารเดินทางที่สามารถใช้แทน
หนังสือเดินทางของคนสัญชาติเท่าน้ัน การออกเอกสารฉบับนี้เป็นไปอย่างไม่มีอคติ
และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสัญชาติของผู้ถือ

2.  ผู้ถือได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับเข้า.................................................................................

[ระบุชื่อประเทศของหน่วยงานผู้ออกเอกสาร] ภายในหรือก่อนวันที.่..................................

...............................................................................................................................................................

เวน้แตจ่ะไดร้บัการระบใุนภายหลงั [ระยะเวลาทีผู่ถ้อืไดร้บัอนญุาตใหเ้ดนิทางกลบัตอ้ง
ไมต่ำา่กว่าสามเดอืน ยกเว้นกรณีประเทศทีบ่คุคลไร้รฐัตอ้งการเดินทางไมไ่ดม้กีารระบใุน
เอกสารเดินทางตามสิทธิการกลับเข้าประเทศ]
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3.  หากผูถ้อืดำาเนนิการพำานกัในประเทศอืน่ทีไ่มใ่ชป่ระเทศผูอ้อกเอกสารฉบบัปจัจบุนั 
หากผู้ถือมีเจตนาจะเดินทางอีกครั้ง ให้ผู้ถือยื่นคำาขอต่อหน่วยงานผู้มีอำานาจของ
ประเทศท่ีผู้ถือพำานักเพื่อให้มีการออกเอกสารใหม่ [เอกสารเดินทางฉบับเก่าจะถูก
เก็บโดยหน่วยงานผู้ออกเอกสารฉบับใหม่และดำาเนินการส่งคืนไปยังหน่วยงานผู้ออก
เอกสารฉบับเก่า](1)

(เอกสารฉบับนี้มี 32 หน้า ไม่รวมหน้าปก)

(2)

สถานที่เกิดและวันเกิด ....................................................................................................................

อาชีพ....................................................................................................................................................

ที่พำานักปัจจุบัน..................................................................................................................................

นามสกุลก่อนสมรสและชื่อของภรรยา* .....................................................................................
...............................................................................................................................................................

นามสกุลและชื่อของสามี* ............................................................................................................
...............................................................................................................................................................

รายละเอียด
ส่วนสูง...............................................................................

สีผม...................................................................................

สีตา....................................................................................

จมูก...................................................................................

รูปหน้า..............................................................................

สีผิว....................................................................................

ตำาหน.ิ................................................................................

เด็กผู้ติดตาม
ชื่อ ชื่ออื่นๆ  สถานที่และวันเกิด เพศ
.............................. .......................................... ................................................... .................................

.............................. .......................................... ................................................... .................................

.............................. .......................................... ................................................... .................................

*ข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้อง ให้ขีดฆ่า

(เอกสารฉบับนี้มี 32 หน้า ไม่รวมหน้าปก)

(1)  การใส่ข้อความที่อยู่ในวงเล็บเป็นไปตามที่รัฐบาลเห็นสมควร 
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(3)

ภาพถ่ายของผู้ถือและตราประทับของหน่วยงานที่ออกเอกสาร 
ลายนิ้วมือของผู้ถือ (ถ้าจำาเป็น)

ลายมือชื่อผู้ถือ ...................................................................................................................................
(เอกสารฉบับนี้มี 32 หน้า ไม่รวมหน้าปก)

(4)

1.  เอกสารฉบบัน้ีมผีลใชไ้ดใ้นประเทศดงัตอ่ไปนี ้...................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2.  เอกสารที่ใช้ประกอบในการออกเอกสารฉบับนี้ มีดังนี้ ..................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ออกให้ที.่...................................................
วันที.่..........................................................

ลายมือชื่อและตราประทับของหน่วยงาน
ที่ออกเอกสาร

ค่าธรรมเนียมที่ชำาระ:
(เอกสารฉบับนี้มี 32 หน้า ไม่รวมหน้าปก)

(5)

การต่ออายุหรือการขยายระยะเวลาการใช้งานของเอกสาร

ค่าธรรมเนียมที่ชำาระ: เริ่มมีผลวันที.่.................................................

 ถึงวันที.่...........................................................

ที.่........................................................................... วันที.่...............................................................
 ลายมอืชือ่และตราประทับของหนว่ยงาน
 ทีต่อ่อายหุรอืขยายระยะเวลาการใชง้าน
 ของเอกสาร

การต่ออายุหรือการขยายระยะเวลาการใช้งานของเอกสาร

ค่าธรรมเนียมที่ชำาระ: เริ่มมีผลวันที.่.................................................
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 ถึงวันที.่...........................................................

ที.่........................................................................... วันที.่...............................................................
 ลายมอืชือ่และตราประทับของหนว่ยงาน
 ทีต่อ่อายหุรอืขยายระยะเวลาการใชง้าน
 ของเอกสาร

(เอกสารฉบับนี้มี 32 หน้า ไม่รวมหน้าปก)

(6)

การต่ออายุหรือการขยายระยะเวลาการใช้งานของเอกสาร

ค่าธรรมเนียมที่ชำาระ: เริ่มมีผลวันที.่.................................................

 ถึงวันที.่...........................................................

ที.่........................................................................... วันที.่...............................................................
 ลายมอืชือ่และตราประทับของหนว่ยงาน
 ทีต่อ่อายหุรอืขยายระยะเวลาการใชง้าน
 ของเอกสาร

การต่ออายุหรือการขยายระยะเวลาการใช้งานของเอกสาร

ค่าธรรมเนียมที่ชำาระ: เริ่มมีผลวันที.่.................................................

 ถึงวันที.่...........................................................

ที.่........................................................................... วันที.่...............................................................
 ลายมอืชือ่และตราประทับของหนว่ยงาน
 ทีต่อ่อายหุรอืขยายระยะเวลาการใชง้าน
 ของเอกสาร

(เอกสารฉบับนี้มี 32 หน้า ไม่รวมหน้าปก)

(7-32)

การตรวจลงตรา (วีซ่า)

การตรวจลงตราต้องปรากฏชื่อผู้ถือเอกสารทุกครั้ง

(เอกสารฉบับนี้มี 32 หน้า ไม่รวมหน้าปก)
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