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พันธกรณี
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ไม่แก้กฎหมาย

แก้กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข)

Article 1
All persons are born free and equal in dignity and
rights. They are endowed with reason and conscience
and should act towards one another in aspirit of
humanity.

√

ข้อบทที่ ๑
บุคคลทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาค
กันในศักดิ์ศรี และสิทธิ มีเหตุผลและมโนธรรม
และควรปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญาณแห่งความ
เป็นมนุษย์

Article 2
Every person is entitled to the rights and freedoms
set forth herein, without distinction of any kind, such as
race, gender, age, language, religion, political or other
opinion, national or social origin, economic status, birth,
disability or other status.

√

Article 3
Every person has the right of recognition
everywhere as a person before the law. Every person is
equal before the law. Every person is entitled without
discrimination to equal protection of the law.

√

Article 4
The rights of women, children, the elderly, persons
with disabilities, migrant workers, and vulnerable and
marginalised groups are an inalienable, integral and

√

ข้อบทที่ ๒
บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพทั้งปวง
ตามที่กาหนดไว้ในปฏิญญานี้ โดยปราศจากการ
แบ่งแยก ไม่ว่าชนิดใดๆ อาทิ เชื้อชาติ เพศสภาพ
อายุ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง
หรือทางอื่น พื้นเพทางชาติหรือสังคม สถานะทาง
เศรษฐกิจ การเกิด ความพิการ หรือสถานะอื่น
ข้อบทที่ ๓
บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับทุก
แห่งหนว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย บุคคลทุกคน
เสมอภาคกันตามกฎหมาย บุคคลทุกคนมีสิทธิที่
จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ข้อบทที่ ๔
สิทธิของสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐานกลุ่มเปราะบางและกลุ่มคนชาย
ขอบ เป็ น สิ ท ธิ ที่ ไ ม่ อ าจเพิ ก ถอน และเป็ น ส่ วน
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indivisible part of human rights and fundamental
freedoms.
Article 5
Every person has the right to an effective and
enforceable remedy, to be determined by a court or
other competent authorities, for acts violating the rights
granted to that person by the constitution or by law.
Article 6
The enjoyment of human rights and fundamental
freedoms must be balanced with the performance of
corresponding duties as every person has
responsibilities to all other individuals, the community
and the society where one lives. It is ultimately the
primary responsibility of all ASEAN Member States to
promote and protect all human rights and fundamental
freedoms.
Article 7
All human rights are universal, indivisible,
interdependent and interrelated. All human rights and
fundamental freedoms in this Declaration must be
treated in a fair and equal manner, on the same footing
and with the same emphasis. At the same time, the

ไม่แก้กฎหมาย

√

√

√

แก้กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข)
เดี ย วกั น ของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและเสรี ภ าพขั้ น
พื้นฐานที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้
ข้อบทที่ ๕
บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มี
ประสิ ท ธิ ผ ล และมี ผ ลบั งคั บ ตามที่ ก าหนดโดย
ศาลหรือองค์กรอื่นที่มีอานาจจากการกระทาอัน
ละเมิดต่อสิทธิที่บุคคลนั้นได้รับตามรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย
ข้อบทที่ ๖
การใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ต้ อ งสมดุ ล กั บ การปฏิบั ติ ห น้ าที่ ที่ ส อดคล้ องกัน
เนื่องจากบุคคลทุกคนมีความรับผิดชอบต่อทุก
ปัจเจกบุคคลอื่นๆ ทั้งหมด ชุมชนและสังคมที่ตน
อาศัยอยู่ ในท้ายที่สุด ความรับผิดชอบหลัก ใน
การส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและ
เสรีภาพขึ้นพื้นฐานทั้งปวงอยู่ที่รัฐสมาชิกอาเซียน
ทุกรัฐ
ข้อบทที่ ๗
สิทธิมนุษยชนทั้งมวล มีความเป็นสากล ไม่
อาจแบ่งแยกได้เชื่อมโยงและสัมพันธ์ซึ่งกัน และ
กัน สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งมวล
ในปฏิญญานี้ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
เ ส ม อภ า ค อยู่ บ นพื้ น ฐา นเ ดี ย วกั น และมี
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realisation of human rights must be considered in the
regional and national context bearing in mind different
political, economic, legal, social, cultural, historical and
religious backgrounds.
Article 8
The human rights and fundamental freedoms of
every person shall be exercised with due regard to the
human rights and fundamental freedoms of others. The
exercise of human rights and fundamental freedoms
shall be subject only to such limitations as are
determined by law solely for the purpose of securing
due recognition for the human rights and fundamental
freedoms of others, and to meet the just requirements
of national security, public order, public health, public
safety, public morality, as well as the general welfare
of the peoples in a democratic society.

√

Article 9
In the realisation of the human rights and freedoms
contained in this Declaration, the principles of

√

แก้กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข)
ความสาคัญเท่าเทียมกัน ในขณะเดียวกัน การ
บรรลุ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต้ อ งได้ รั บ การพิ จ ารณาใน
บริบทของภูมิภาคและของประเทศโดยคานึงถึง
ความแตกต่างของภูมิหลังทางการเมือง เศรษฐกิจ
กฎหมาย สังคมวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ
ศาสนา
ข้อบทที่ ๘
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
บุคคลทุกคนจะต้องใช้โดยคานึงถึงสิทธิมนุษยชน
และเสรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐานของบุ ค คลอื่ น สิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนและเสรีภ าพขั้ นพื้ น ฐานจะอยู่ภายใต้
ข้ อ จ ากั ด เพี ย งเท่ า ที่ ก าหนดไว้ ต ามกฎหมาย
เฉพาะเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการได้ ม าซึ่ ง การ
ยอมรับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
ผู้ อื่ น และเพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ ความจ าเป็ น ตาม
เหตุ ผ ลในเรื่ อ งความมั่น คงของชาติ ความสงบ
เรี ย บร้ อ ยของสาธารณะ สาธารณสุ ข ความ
ปลอดภั ย ของสาธารณะ ศี ล ธรรมอั น ดี ข อง
ประชาชน รวมทั้งสวัสดิการทั่วไปของประชาชน
ในสังคมประชาธิปไตย
ข้อบทที่ ๙
การบรรลุสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพตามที่
บัญญัติในปฏิญญาฉบับนี้ ควรยึดมั่นในหลักการ
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impartiality, objectivity, non-selectivity, nondiscrimination, non-confrontation and avoidance of
double standards and politicisation, should always be
upheld. The process of such realisation shall take into
account peoples’ participation, inclusivity and the need
for accountability.
Article 10
ASEAN Member States affirm all the civil and
political rights in the Universal Declaration of Human
Rights. Specifically, ASEAN Member States affirm the
following rights and fundamental freedoms:

√

Article 11
Every person has an inherent right to life which shall
be protected by law. No person shall be deprived of
life save in accordance with law.

√

Article 12
Every person has the right to personal liberty and
security. No person shall be subject to arbitrary arrest,

√

แก้กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข)
ความไม่ลาเอียง ภาวะวิสัย การไม่เลือกฝ่าย การ
ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ การไม่ เ ผชิ ญ หน้ า และการ
หลีกเลี่ยง ทวิมาตรฐาน และการหลีกเลี่ยงการทา
ใ ห้ เ ป็ น ป ร ะ เ ด็ น ท า ง ก า ร เ มื อ ง อ ยู่ เ ส ม อ
กระบวนการบรรลุ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและเสรีภาพ
ดังกล่าวต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ความครอบคลุมทุกภาคส่วน และความจาเป็น
ของหลักความพร้อมรับผิดชอบ
ข้อบทที่ ๑๐
รัฐสมาชิกอาเซียนยืนยันสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองทั้งปวงในปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง รั ฐ สมาชิ ก
อาเซี ย นยื น ยั น สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐาน
ดังต่อไปนี้
ข้อบทที่ ๑๑
บุคคลทุกคนมีสิทธิในชีวิตที่มีมาแต่กาเนิด
อั น เป็ น สิ ท ธิ ที่ จ ะต้ อ งได้ รั บ การคุ้ ม ครองโดย
กฎหมาย บุคคลใดจะถูกพรากชีวิตมิได้ เว้นแต่
เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบทที่ ๑๒
บุ ค คลทุ ก คนมี สิ ท ธิ ใ นเสรี ภ าพและความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล บุคคลใดจะถูกจับกุม ค้น
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search, detention, abduction or any other form of
deprivation of liberty.
Article 13
No person shall be held in servitude or slavery in
any of its forms, or be subject to human smuggling or
trafficking in persons, including for the purpose of
trafficking in human organs.
Article 14
No person shall be subject to torture or to cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment.

ไม่แก้กฎหมาย

√

√

Article 15
Every person has the right to freedom of movement
and residence within the borders of each State. Every
person has the right to leave any country including his
or her own, and to return to his or her country.

√

Article 16
Every person has the right to seek and receive
asylum in another State in accordance with the laws of
such State and applicable international agreements.

√

แก้กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข)
กักขัง ลักพาตัว หรือถูกพรากอิสรภาพในรูปแบบ
อื่นใดโดยอาเภอใจมิได้
ข้อบทที่ ๑๓
บุคคลใดจะถูกเอาตัวเป็นทาส หรือตกอยู่ใน
ความเป็นทาสในรูปแบบใดๆ หรือถูกกระทาการ
ลักลอบขนย้ายหรือค้ามนุษย์ รวมถึงที่เป็นไปด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อการค้าอวัยวะมิได้
ข้อบทที่ ๑๔
บุคคลใดจะถูกกระทาทรมาน หรือถูกปฏิบัติ
หรื อ ลงโทษที่ โ หดร้ า ย ไร้ ม นุ ษ ยธรรมหรื อ ย่ ายี
ศักดิ์ศรีมิได้
ข้อบทที่ ๑๕
บุคคลทุกคนมีสิทธิในการเคลื่อนย้าย และ
อยู่อาศัยในพรมแดนของแต่ละรัฐอย่างเสรี บุคคล
ทุกคนมีสิทธิที่จะออกจากประเทศใดๆ รวมทั้ง
ประเทศของตน และมีสิทธิที่จะกลับสู่ประเทศ
ของตนได้
ข้อบทที่ ๑๖
บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหาและได้รับที่
ลี้ภัยในอีกรัฐหนึ่งตามกฎหมายของรัฐนั้น และ
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่ใช้อยู่
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Article 17
Every person has the right to own, use, dispose of
and give that person’s lawfully acquired possessions
alone or in association with others. No person shall be
arbitrarily deprived of such property.

√

Aricle 18
Every person has the right to a nationality as
prescribed by law. No person shall be arbitrarily
deprived of such nationality nor denied the right to
change that nationality.
Article 19
The family as the natural and fundamental unit of
society is entitled to protection by society and each
ASEAN Member State. Men and women of full age have
the right to marry on the basis of their free and full
consent, to found a family and to dissolve a marriage,
as prescribed by law.

√

Article 20
(1) Every person charged with a criminal offence
shall be presumed innocent until proved guilty

√

√

แก้กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข)
ข้อบทที่ ๑๗
บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของ ใช้ สละ
และให้สิ่งที่บุคคลนั้นได้มาครอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ทั้งที่เป็นการครอบครองโดยตนเอง
หรื อ ร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น บุ ค คลใดจะถู ก พราก
ทรัพย์สินเหล่านั้นไปจากตนโดยอาเภอใจมิได้
ข้อบทที่ ๑๘
บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับสัญชาติตามที่
กาหนดโดยกฎหมาย บุคคลใดจะถูกพรากหรือ
ถูกปฏิเสธสิทธิในการเปลี่ยนสัญชาติดังกล่าวตาม
อาเภอใจมิได้
ข้อบทที่ ๑๙
ครอบครั ว ในฐานะที่ เ ป็ น หน่ ว ยทาง
ธรรมชาติและพื้นฐานของสังคม มีสิทธิที่จะได้รับ
การคุ้มครองจากสังคมและรัฐสมาชิกอาเซียนแต่
ละรัฐ ชายและหญิงที่บรรลุนิติภาวะแล้วมีสิทธิที่
จะสมรสบนพื้นฐานของการยินยอมอย่างเสรีและ
เต็ ม ใจของตนมีสิท ธิ ที่ จะสร้า งครอบครัวและมี
สิทธิที่จะยกเลิกสถานะการสมรสตามที่กาหนด
โดยกฎหมาย
ข้อบทที่ ๒๐
(๑) บุคคลทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทา
ความผิ ด ทางอาญา จะได้ รั บ การสั น นิ ษ ฐานไว้
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according to law in a fair and public trial, by a
competent, independent and impartial tribunal, at
which the accused is guaranteed the right to defence.
(2) No person shall be held guilty of any criminal
offence on account of any act or omission which did
not constitute a criminal offence, under national or
international law, at the time when it was committed
and no person shall suffer greater punishment for an
offence than was prescribed by law at the time it was
committed.
(3) No person shall be liable to be tried or punished
again for an offence for which he or she has already
been finally convicted or acquitted in accordance with
the law and penal procedure of each ASEAN Member
State.
Article 21
Every person has the right to be free from arbitrary
interference with his or her privacy, family, home or
correspondence including personal data, or to attacks
upon that person’s honour and reputation. Every

√

แก้กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข)
ก่อนว่า เป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่ามี
ความผิด โดยผ่านกระบวนการไต่สวนที่ยุติธรรม
และเปิดเผยโดยศาลที่มีอานาจ มีความเป็นอิสระ
และเป็นกลางโดยผู้ถูกกล่าวหาได้รับการรับรอง
สิทธิที่จะต่อสู้คดี
(๒) บุคคลใดจะมีความผิดทางอาญา เพราะ
การกระท าหรือ การงดเว้น การกระท าใดที่มิได้
กาหนดว่าเป็นความผิดทางอาญาภายใต้กฎหมาย
ภายในประเทศและระหว่ างประเทศในขณะที่
กระทาหรืองดเว้นการกระทานั้นมิได้ และบุคคล
ใดจะได้ รั บการลงโทษที่ หนั ก กว่ าโทษที่ ร ะบุใน
กฎหมายขณะที่กระทาความผิดนั้นมิได้
(๓) บุ ค คลใดจะถู ก ไต่ ส วนหรื อ ลงโทษซ้ า
สาหรับความผิดที่บุคคลนั้นได้รับการตัดสินว่าผิด
ห รื อ พ้ น ผิ ด ไ ป แ ล้ ว ต า ม ที่ ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
กระบวนการลงโทษของรัฐสมาชิกอาเซียนแต่ละ
รัฐกาหนดไว้มิได้
ข้อบทที่ ๒๑
บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นอิสระจากการ
แทรกแซงตามอ าเภอใจในความเป็ น ส่ ว นตั ว
ครอบครัว ที่อยู่อาศัย หรือการสื่อสารซึ่งรวมถึง
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล หรื อ การดู ห มิ่ น เกี ย รติ แ ละ
ชื่ อ เสี ย งของบุค คลนั้ น บุ ค คลทุ กคนมีสิทธิที่จะ
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person has the right to the protection of the law against
such interference or attacks.
Article 22
Every person has the right to freedom of thought,
conscience and religion. All forms of intolerance,
discrimination and incitement of hatred based on
religion and beliefs shall be eliminated.

ไม่แก้กฎหมาย

√

Article 23
Every person has the right to freedom of opinion
and expression, including freedom to hold opinions
without interference and to seek, receive and impart
information, whether orally, in writing or through any
other medium of that person’s choice.

√

Article 24
Every person has the right to freedom of peaceful
assembly.
Article 25
(1) Every person who is a citizen of his or her country
has the right to participate in the government of his or
her country, either directly or indirectly through

√

√

แก้กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข)
ได้ รั บ การคุ้ ม ครองทางกฎหมายจากการ
แทรกแซงหรือการดูหมิ่นดังกล่าว
ข้อบทที่ ๒๒
บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพทางความคิด
มโนธรรม และศาสนา การขาดความอดทนอด
กลั้น การเลือกปฏิบัติ และการยั่วยุให้เกิดความ
เกลียดชังในทุกรูปแบบ บนพื้นฐานทางศาสนา
และความเชื่อจะต้องถูกกาจัด
ข้อบทที่ ๒๓
บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพในการแสดง
ความคิ ด เห็ น และการแสดงออก ซึ่ ง รวมถึ ง
เสรี ภ าพที่ จ ะมี ข้ อ คิ ด เห็ น โดยปราศจากการ
แทรกแซง และมีสิทธิในการแสวงหา ได้รับและ
ส่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ไม่ ว่ า จะเป็ น ทางวาจา ลาย
ลักษณ์อักษร หรือผ่านสื่ออื่นใดตามทางเลือกของ
บุคคลนั้น
ข้อบทที่ ๒๔
บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพในการชุมนุม
อย่างสันติ
ข้อบทที่ ๒๕
(๑) บุคคลทุกคนที่เป็นพลเมืองของประเทศ
ของตน มีสิทธิที่จะเข้าร่วมในรัฐบาลของประเทศ
ของตน ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม โดยผ่าน
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democratically elected representatives, in accordance
with national law.
(2) Every citizen has the right to vote in periodic and
genuine elections, which should be by universal and
equal suffrage and by secret ballot, guaranteeing the
free expression of the will of the electors, in
accordance with national law.
Article 26
ASEAN Member States affirm all the economic,
social and cultural rights in the Universal Declaration of
Human Rights. Specifically, ASEAN Member States affirm
the following:
Article 27
(1) Every person has the right to work, to the free
choice of employment, to enjoy just, decent and
favourable conditions of work and to have access to
assistance schemes for the unemployed.
(2) Every person has the right to form trade unions
and join the trade union of his or her choice for the
protection of his or her interests, in accordance with
national laws and regulations.

√

√

แก้กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข)
ผู้ แ ท น ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร เ ลื อ กตั้ งต า ม แ นวทา ง
ประชาธิปไตยตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
(๒) พลเมื องทุกคนมีสิทธิล งคะแนนในการ
เลือกตั้งตามกาหนดเวลาและอย่างแท้จริง ซึ่งต้อง
เป็นการเลือกตั้งอย่างทั่วถึง และเสมอภาค และ
ต้องเป็นการลงคะแนนลับ โดยได้รับการประกัน
การแสดงออกถึงเจตจานงของผู้มีสิทธิเลือกตั้ ง
อย่างเสรีตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
ข้อบทที่ ๒๖
รัฐสมาชิกอาเซียนยืนยันสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมทั้งปวงในปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐสมาชิก
อาเซียนยืนยัน ดังนี้
ข้อบทที่ ๒๗
(๑) บุ ค คลทุกคนมี สิ ทธิในการทางาน การ
เลือกงานอย่างอิสระการมีสภาพการทางานที่เป็น
ธรรม เหมาะสม และเอื้อประโยชน์ และมีสิทธิใน
การเข้าถึงโครงการความช่วยเหลือต่างๆ ในกรณี
ว่างงาน
(๒) บุคคลทุกคนมีสิทธิในการก่อตั้งสหภาพ
แรงงาน และเข้าร่วมสหภาพแรงงานตามที่ตน
เลื อ ก เพื่ อ คุ้ ม ครองผลประโยชน์ ข องตนตาม
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(3) No child or any young person shall be subjected
to economic and social exploitation. Those who
employ children and young people in work harmful to
their morals or health, dangerous to life, or likely to
hamper their normal development, including their
education should be punished by law. ASEAN Member
States should also set age limits below which the paid
employment of child labour should be prohibited and
punished by law.

Article 28
Every person has the right to an adequate standard
of living for himself or herself and his or her family
including:
a. The right to adequate and affordable food,
freedom from hunger and access to safe and nutritious
food;
b. The right to clothing;
c. The right to adequate and affordable housing;

แก้กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข)
กฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของแต่ ล ะ
ประเทศ
(๓) เด็กหรือผู้เยาว์จะอยู่ภายใต้การแสวงหา
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมมิได้ ผู้ที่ว่า
จ้างเด็กหรือผู้เยาว์ให้ทางานที่ขัดต่อหลักศีลธรรม
ท าลายสุ ข ภาพ เป็ น อั น ตรายต่อ ชี วิ ต หรื อ อาจ
ขัดขวางการพัฒนาตามปกติ ซึ่งรวมถึงการศึกษา
จะต้องได้รับการลงโทษตามกฎหมาย รัฐสมาชิก
อาเซี ย นควรก าหนดอายุขั้ น ต่ าส าหรับ การจ้าง
แรงงานเด็ก ซึ่งการจ้างแรงงานเด็กอายุต่ากว่า
เกณฑ์อายุที่กาหนดเป็นสิ่งต้องห้ามและจะได้รับ
การลงโทษตามกฎหมาย

√

ข้อบทที่ ๒๘
บุคคลทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพ
ทีเ่ พียงพอของตนและครอบครัว ซึ่งรวมถึง
a. สิทธิในอาหารที่เพียงพอและสามารถซื้อ
หาได้ เสรีภาพจากความหิวโหย และการเข้าถึง
อา ห า ร ที่ ป ล อด ภั ย แ ล ะ มี ป ร ะ โ ย ชน์ ท าง
โภชนาการ
b. สิทธิในเครื่องนุ่งห่ม
c. สิทธิในที่อยู่อาศัยที่เพียงพอและสามารถ
ซื้อหาได้
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d. The right to medical care and necessary social
services;
e. The right to safe drinking water and sanitation;
f. The right to a safe, clean and sustainable
environment.
Article 29
(1) Every person has the right to the enjoyment of
the highest attainable standard of physical, mental and
reproductive health, to basic and affordable healthcare services, and to have access to medical facilities.
(2) The ASEAN Member States shall create a positive
environment in overcoming stigma, silence, denial and
discrimination in the prevention, treatment, care and
support of people suffering from communicable
diseases, including HIV/AIDS.
Article 30
(1) Every person shall have the right to social
security, including social insurance where available,
which assists him or her to secure the means for a
dignified and decent existence.

ไม่แก้กฎหมาย

√

√

แก้กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข)
d. สิทธิในการรักษาพยาบาล และบริการ
ทางสังคมที่จาเป็น
e. สิทธิในน้าดื่มที่ปลอดภัยและสุขาภิบาล
f. สิทธิในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สะอาด
และยั่งยืน
ข้อบทที่ ๒๙
(๑) บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีสุขภาพ ทั้งทาง
ร่ า งกาย จิ ต ใจ และอนามั ย เจริ ญ พั น ธุ์ ใน
มาตรฐานที่ สู ง สุ ด เท่ า ที่ เ ป็ น ไปได้ และการ
รักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานที่สามารถซื้อหาได้และ
การเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกทางการแพทย์
(๒ ) รั ฐส ม า ชิ กอา เ ซี ย นจ ะ ต้ องส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่ดีในการเอาชนะการตีตรา การ
นิ่งเงียบ การปฏิเสธ และการเลือกปฏิบัติในการ
ป้องกัน การรักษา การดูแล และการสนับสนุน
บุ ค คลที่ ทุ ก ข์ ท รมานจากโรคติ ด ต่ อ ต่ า งๆ ซึ่ ง
รวมถึงเอชไอวี/เอดส์
ข้อบทที่ ๓๐
(๑) บุ ค คลทุ กคนมี สิ ท ธิ ใ นความมั่ นคงทาง
สังคม ซึ่งรวมถึงประกันสังคม หากมีให้ ซึ่งจะช่วย
ให้สามารถมีวิถีทางที่จะดารงตนได้อย่างมีศักดิ์ศรี
และเหมาะสม
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(2) Special protection should be accorded to
mothers during a reasonable period as determined by
national laws and regulations before and after
childbirth. During such period, working mothers should
be accorded paid leave or leave with adequate social
security benefits.
(3) Motherhood and childhood are entitled to
special care and assistance. Every child, whether born
in or out of wedlock, shall enjoy the same social
protection.
Article 31
(1) Every person has the right to education.
(2) Primary education shall be compulsory and
made available free to all. Secondary education in
its different forms shall be available and accessible to
all through every appropriate means. Technical and
vocational education shall be made generally available.
Higher education shall be equally accessible to all on
the basis of merit.
(3) Education shall be directed to the full
development of the human personality and the sense

แก้กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข)
(๒)

√

ควรมี ก ารคุ้ ม ครองเป็ น พิ เ ศษให้ แ ก่
มารดาในช่ ว งระยะเวลาตามสมควร ตามที่
กฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของแต่ ล ะ
ประเทศก าหนด ทั้ ง ในช่ ว งก่ อ นและหลั ง การ
คลอดบุ ต ร โดยในช่ ว งดั ง กล่ า ว มารดาที่ อ ยู่
ระหว่างการจ้างงานจะต้องสามารถหยุดงานโดย
ได้ รั บ ค่ า จ้ า งหรื อ หยุ ด งานโดยมี สิท ธิ ป ระโยชน์
ประกันสังคมอย่างเพียงพอ
(๓) มารดาและเด็ กมี สิ ทธิที่จ ะรั บ การดู แ ล
และช่วยเหลือเป็นการพิเศษ เด็กทุกคน ไม่ว่าจะ
เกิดในหรือนอกสมรส จะต้องได้รับการคุ้มครอง
ทางสังคมเช่นเดียวกัน
ข้อบทที่ ๓๑
(๑) บุคคลทุกคนมีสิทธิในการศึกษา
(๒) การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาจะต้อง
เป็นการศึกษาภาคบังคับและจัดให้ทุกคนแบบให้
เปล่ า การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาในรู ป แบบ
ต่ า งๆ จะต้ อ งจั ด ให้ มีขึ้ น และให้ ทุ กคนสามารถ
เข้าถึงได้ผ่านทุกช่องทางที่เหมาะสม การศึกษา
ด้ า นเทคนิ ค และอาชี ว ศึ ก ษาจะต้ อ งจั ด ให้ มี
โดยทั่วไป ทุกคนจะต้องสามารถเข้าถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างเท่าเทียมบนพื้นฐานของ
ความสามารถ
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of his or her dignity. Education shall strengthen the
respect for human rights and fundamental freedoms in
ASEAN Member States. Furthermore, education shall
enable all persons to participate effectively in their
respective societies, promote understanding, tolerance
and friendship among all nations, racial and religious
groups, and enhance the activities of ASEAN for the
maintenance of peace.

Article 32
Every person has the right, individually or in
association with others, to freely take part in cultural
life, to enjoy the arts and the benefits of scientific
progress and its applications and to benefit from the
protection of the moral and material interests resulting
from any scientific, literary or appropriate artistic
production of which one is the author.

√

แก้กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข)
(๓) การศึกษาจะต้องดาเนินไปในแนวทาง
เพื่ อ มุ่ งให้ เ กิ ด การพั ฒ นาบุ คลิ กภาพของมนุษย์
และความส านึ ก ในศั ก ดิ์ ศ รี ข องตนอย่ า งเต็ ม ที่
การศึกษาจะต้องเสริมสร้างความเคารพในสิทธิ
มนุ ษ ยชนและเสรีภ าพขั้น พื้ น ฐานในรั ฐสมาชิก
อาเซียนนอกจากนี้ การศึกษาจะต้องทาให้ทุกคน
สามารถมี ส่ ว นร่ ว มในสั ง คมของตนได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และจะต้ อ งส่ งเสริม ความเข้าใจ
ความอดทนอดกลั้น และมิตรภาพระหว่างชาติ
กลุ่ ม เชื้ อ ชาติ แ ละศาสนาทั้ ง ปวงและส่ ง เสริ ม
กิจกรรมของอาเซียนในการธารงไว้ซึ่งสันติภาพ
ข้อบทที่ ๓๒
บุคคลทุกคนมีสิทธิไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือ
ร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ในการเข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรม
วัฒนธรรมต่างๆ อย่างอิสระในการเพลิดเพลินกับ
ศิ ล ป ะ แ ล ะ ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ อั น เ กิ ด จ า ก
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุ ก ต์ รวมทั้ ง การได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการ
คุ้มครองผลประโยชน์ทั้งในมิ ติด้านศีลธรรมและ
ด้ า นวั ต ถุ จ ากการผลงานทางวิ ท ยาศาสตร์
วรรณกรรม หรือศิลปกรรมซึ่งตนเป็นผูส้ ร้างสรรค์
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Article 33
ASEAN Member States should take steps,
individually and through regional and international
assistance and cooperation, especially economic and
technical, to the maximum of its available resources,
with a view to achieving progressively the full realisation
of economic, social and cultural rights recognised in this
Declaration.
Article 34
ASEAN Member States may determine the extent to
which they would guarantee the economic and social
rights found in this Declaration to non-nationals, with
due regard to human rights and the organisation and
resources of their respective national economies.

√

Article 35
The right to development is an inalienable human
right by virtue of which every human person and the
peoples of ASEAN are entitled to participate in,
contribute to, enjoy and benefit equitably and
sustainably from economic, social, cultural and political
development. The right to development should be
fulfilled so as to meet equitably the developmental

√

√

แก้กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข)
ข้อบทที่ ๓๓
รัฐสมาชิกอาเซียนควรดาเนินการด้วยตนเอง
และโดยผ่านความช่วยเหลือและความร่วมมือใน
ระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ และวิ ช าการ โดยใช้
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งสู งสุ ด เพื่ อ ให้ บ รรลุ ก าร
ยอมรับอย่างเต็มที่ซึ่งสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมที่รับรองในปฏิญญานี้โดยลาดับ
ข้อบทที่ ๓๔
รั ฐ สมาชิ ก อาเซี ย นอาจก าหนดขอบเขต
สาหรับการประกันสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม
อันปรากฏในปฏิญญาฉบับนี้ ให้แก่ผู้ที่ไม่ใช่คน
ชาติ ข องตน โดยค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และ
โครงสร้ า งและทรั พ ยากรทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศตน
ข้อบทที่ ๓๕
สิ ท ธิ ใ นการพั ฒ นาเป็ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ไ ม่
อาจเพิกถอนได้ซึ่งโดยพื้นฐานแห่งสิทธิดังกล่าว
มนุษย์ทุกคนและประชาชนอาเซียนมีสิทธิในการ
มี ส่ วนร่ วม เ กื้ อ ห นุ น ใช้ สิ ทธิ แ ล ะ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืนจากการ
พั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม และ
การเมื อ ง สิ ท ธิ ใ นการพั ฒ นาควรได้ รั บ การ
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and environmental needs of present and future
generations. While development facilitates and is
necessary for the enjoyment of all human rights, the
lack of development may not be invoked to justify the
violations of internationally recognised human rights.

Article 36
ASEAN Member States should adopt meaningful
people-oriented and gender responsive development
programmes aimed at poverty alleviation, the creation
of conditions including the protection and sustainability
of the environment for the peoples of ASEAN to enjoy
all human rights recognised in this Declaration on an
equitable basis, and the progressive narrowing of the
development gap within ASEAN.

√

Article 37
ASEAN Member States recognise that the
implementation of the right to development requires

√

แก้กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข)
ด าเนิ น การให้ บ รรลุ ผ ล เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการด้านการพัฒนาและสิ่งแวดล้ อมของคน
รุ่นปัจจุบันและคนรุ่นหลังอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้
แม้การพัฒนาจะเอื้อต่อและเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับ
การมี สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนทั้ ง มวล แต่ ก ารขาดการ
พัฒนาก็ไม่อาจถูกนาไปอ้างเพื่อสร้างความชอบ
ธรรมให้แก่การละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับ
การยอมรับระหว่างประเทศ
ข้ อบทที่ ๓๖
รัฐสมาชิกอาเซียนควรดาเนินโครงการด้ าน
การพัฒ นาที่ มี ป ระชาชนเป็ น ศูน ย์ ก ลางและ
ตอบสนองต่อเพศสภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
บรรเทาความยากจน สร้ างสภาวะซึง่ เอื ้อต่อการ
คุ้ มครองและรั ก ษาสภาพแวดล้ อมเพื่ อ ให้
ประชาชนอาเซียนมีสทิ ธิมนุษยชนตามที่ปรากฏ
ในปฏิ ญ ญาฉบับ นี บ้ นพื น้ ฐานของความเป็ น
ธรรม และลดช่องว่างของการพัฒนาในอาเซียน
อย่างต่อเนื่อง
ข้อบทที่ ๓๗
รั ฐส ม า ชิ กอา เ ซี ย นต ระ หนั ก ว่ า กา ร
ดาเนินการตามสิทธิในการพัฒ นาจ าเป็ น ต้ อ งมี
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effective development policies at the national level as
well as equitable economic relations, international
cooperation and a favourable international economic
environment. ASEAN Member States should
mainstream the multidimensional aspects of the right
to development into the relevant areas of ASEAN
community building and beyond, and shall work with
the international community to promote equitable and
sustainable development, fair trade practices and
effective international cooperation.
Article 38
Every person and the peoples of ASEAN have the
right to enjoy peace within an ASEAN framework of
security and stability, neutrality and freedom, such that
the rights set forth in this Declaration can be fully
realised. To this end, ASEAN Member States should
continue to enhance friendship and cooperation in the
furtherance of peace, harmony and stability in the
region.

√

แก้กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข)
นโยบายด้ า นการพั ฒ นาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
ระดับชาติ ตลอดจนมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ที่เป็นธรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ
บรรยากาศทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เอื้อ
ประโยชน์ ทั้ ง นี้ รั ฐ สมาชิ ก อาเซี ย นควรน ามิ ติ
ต่ า งๆ ของสิ ท ธิ ใ นการพั ฒ นาไปใช้ ใ นสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างประชาคมอาเซียนและการ
ด าเนิ น การอื่ น ๆ และจะร่ ว มมื อ กั บ ประชาคม
ระหว่ า งประเทศเพื่ อ ส่ งเสริ ม การพั ฒ นาที่ เ ป็ น
ธรรม และยั่ งยื น แนวปฏิ บั ติ ท างการค้ า ที่ เ ป็ น
ธรรม และความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศที่ มี
ประสิทธิภาพ
ข้อบทที่ ๓๘
บุคคลทุกคนและประชาชนของอาเซี ย นมี
สิ ท ธิ ที่ จ ะมี สั น ติ ภาพภายใต้ก รอบอาเซีย นด้าน
ความมั่นคงและเสถียรภาพความเป็นกลางและ
เสรี ภ าพ เพื่ อ ให้ บ รรลุ สิ ท ธิ ต่ า งๆ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
ปฏิญญาฉบับนี้อย่างเต็มที่ ในการนี้ รัฐสมาชิก
อาเซี ย นควรสานต่ อ การส่ งเสริ ม มิ ต รภาพและ
ความร่ ว มมื อ ในการสร้า งสรรค์ สัน ติ ภาพความ
สามัคคี และเสถียรภาพในภูมิภาค

หมายเหตุ

ASEAN Human Rights Declaration
(ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน)
พันธกรณี
(ข้อและสาระสาคัญ)
Article 39
ASEAN Member States share a common interest
in and commitment to the promotion and
protection of human rights and fundamental freedoms
which shall be achieved through, inter alia, cooperation
with one another as well as with relevant national,
regional and international institutions/organisations, in
accordance with the ASEAN Charter.
Article 40
Nothing in this Declaration may be interpreted as
implying for any State, group or person any right to
perform any act aimed at undermining the purposes
and principles of ASEAN, or at the destruction of any of
the rights and fundamental freedoms set forth in this
Declaration and international human rights instruments
to which ASEAN Member States are parties.

ไม่แก้กฎหมาย
√

√

แก้กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข)
ข้อบทที่ ๓๙
รัฐสมาชิกอาเซียนมีผลประโยชน์และความ
มุ่ ง มั่ น ร่ ว มกั น ที่ จ ะส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งจะสามารถ
บรรลุได้ด้วยความร่วมมือระหว่างกัน และความ
ร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น /องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ใน
ระดั บ ชาติ ภู มิ ภ าค และระหว่ า งประเทศ และ
อื่นๆ เป็นอาทิ โดยเป็นไปตามกฎบัตรอาเซียน
ข้อบทที่ ๔๐
ไม่มีสิ่งใดในปฏิญญานี้ที่อาจถูกตีความได้ว่า
เป็นการให้สิทธิแก่รัฐ กลุ่มคน หรือบุคคลใดที่จะ
กระท าการใดที่ จ ะลิ ด รอนเป้ า ประสงค์ แ ละ
หลั ก การของอาเซี ย นหรื อ ท าลายสิ ท ธิ แ ละ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานที่กาหนดไว้ในปฏิญญาฉบับนี้
และตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ซึ่งรัฐสมาชิกอาเซียนเป็นภาคี
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