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กฎบัตรสหประชาชาติ 
 
เราบรรดาประชาชนแหงสหประชาชาติ ไดต้ังเจตจํานง ที่จะชวยชนรุนหลังใหพนจากภัยพ ิบัติแหงสงคราม ซึ่งไดนําความ 
วิปโยคอยางสุดจะพรรณนามาสูมนุษยชาติ ในชั่วชีวิตของเราถึงสองครั้งแลว  และที่จะยืนยันความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชน 
อันเปนหลักมูลในเกียรติศักดิ์และคุณคาของมนุษยบุคคล ในสิทธิอันเทาเทียมกันของบุรุษและสตรี และของประชาชาติใหญนอย 
และที่จะสถาปนาภาวการณ อันจะธํารงไวซึ่งความยุติธรรมและความเคารพตอขอผูกพันทั้งปวงอันเกิดมาจากสนธิสญัญา 
และที่มาอื่นๆ ของกฎหมายระหวางประเทศ และที่จะสงเสริมความกาวหนาทางสังคม และมาตรฐานอันดียิ่งขึ้นแหงชีวิตในอิสรภาพ 
ที่กวางขวางยิ่งขึ้น และเพื่อจุดหมายปลายทางเหลานี้ ที่จะปฏิบัติการผอนสั้นผอนยาว และดํารงชีวิตอยูดวยกันในสันติภาพเยี่ยง 
เพื่อนบานที่ดี และ ที่จะรวมกําลังของเราเพื่อธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ และที่จะใหความแนนอนใจวา 
จะไมมีการใชกําลังอาวุธ นอกจากเพื่อประโยชนรวมกัน โดยการยอมรับหลักการและวิธีการที่จะตั้งขึ้น และที่จะใชจักรกล 
ระหวางประเทศสําหรับสงเสริมความรุดหนาในทางสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนทั้งปวงจึงไดลงมติที่จะผสมผสานความพยาย
ามทั้งปวงของเรา ในอันที่จะใหสําเร็จผลตามความุหมายเหลานี้ โดยนัยนี้ รัฐบาลของเราโดยลําด ับจึงไดตกลงกันตามกฎบัตร 
สหประชาชาติฉบับปจจุบันนี้ โดยทางผูแทนที่มารวมชุมนุมในนครซานฟรานซิสโก ผูซึ่งไดแสดงหนังสือมอบอํานาจเต็ม 
ของตนอันไดตรวจแลววาเปนไปตามแบบที่ดีและเหมาะสม และ ณ ที่นี้จึงสถาปนาองคการระหวางประเทศขึ้น โดยเรียกช่ือวา 
สหประชาชาติ 
 

หมวดที่ ๑ 
ความมุงหมายและหลักการ 

มาตรา ๑ 
 
ความมุงหมายของสหประชาชาติมีดังนี้ 
 ๑. เพื่อธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ และมุงตอจุดหมายปลายทางอันนี้ 
จะไดดําเนินมาตรการรวมกัน อันมีผลจริงจังเพื่อการปองกัน และการขจัดปดเปาการคุกคามตอ สันติภาพ และเพื่อปราบปรามการ 
รุกรานหรือการลวงละเมิดอื่นๆตอสันติภาพ ตลอดจนนํามาโดยสันติวิธีและสอดคลองกับหลักการแหงความยุติธรรม และกฎหมาย 
ระหวางประเทศซึ่งการปรับปรุงหรือระงับกรณีพิพาท หรือสถานการณระหวางประเทศอันจะนําไปสูการลวงละเมิดสันติภาพได 
 ๒. เพื่อพัฒนาสัมพันธไมตรีระหวางประชาชาติทั้งปวง โดยยึดการเคารพตอหลักการแหงสิทธิที่เทาเทียมกัน 
และการกําหนดเจตจํานงของตนเองแหงประชาชนทั้งปวงเปนมูลฐาน และจะไดดําเนินมาตรการอันเหมาะสมอยางอื่นๆ   
เพื่อเปนกําลังแกสันติภาพสากล 
 ๓. เพื่อทําการรวมมือระหวางประเทศ ในอันที จะแกปญหาระหวางประเทศในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และมนุษยธรรม และสงเสริมและสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชน และอิสรภาพ อันเปนหลักมูลสําหรับทุกๆ คน 
โดยปราศจากความแตกตางในทาง เช้ือชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา และ 
 ๔. เพื่อเปนศูนยกลางสําหรับประสานการดําเนินการของ ประชาชาติทั้งปวง ในอันที่จะบรรลุสูจุดหมาย 
ปลายทางรวมกันเหลานี้ใหกลมกลืนกัน 
 

มาตรา ๒ 
 
 เพื่ออนุวัตตามความมุงหมายดังกลาวในมาตรา ๑ องคการและสมาชิกขององคการจะดําเนินการใหสอดคลอง 
กับหลักการดังตอไปนี้ 



 ๑. องคการยอมยึดหลักการแหงความเสมอภาคในอธิปไตยของสมาชิกทั้งปวงเปนมูลฐาน 
 ๒. เพื่อทําความแนใจใหแกสมาชิกในสิทธิและผลประโยชน อันพึงไดรับจากสมาชิกภาพ สมาชิกทั้งปวงจะตอง 
ปฏิบัติตามขอผูกพันตามกฎบัตรฉบับปจจบุันนี้โดยสุจรติใจ 
 ๓. สมาชิกทั้งปวง จะตองระงับกรณีพิพาทระหวางประเทศของตนโดยสันติวิธี ในลักษณาการเชนที่จะไม 
เปนอันตรายแกสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศและความยุติธรรม 
 ๔. ในความสัมพันธระหวางประเทศ สมาชิกทั้งปวงจักตองละเวนการคุกคามหรือการใชกําลังตอบูรณภาพ 
แหงอาณาเขต หรือเอกราชทางการเมืองของรัฐใดๆ หรือการกระทําในลักษณะการอื่นใดที่ ไมสอดคลองกับความงหมาย 
ของสหประชาชาติ 
 ๕. สมาชิกทั้งปวงจักใหความชวยเหลือทุกประการ แกสหประชาชาติในการกระทําใดๆ ที่ไดดําเนินไปตามกฎบัตร 
ฉบับปจจบุัน และจักละเวนจากการใหความชวยเหลือแกรัฐใดๆ  ที่กําลังถูกสหประชาชาติดําเนินการปองกัน หรือบังคับอยู 
 ๖. องคการจักใหความแนนอนใจวา รัฐที่มิใชสมาชิกของสหประชาชาติ จะพึงตองปฏิบัติตามหลักการเหลานี้ 
เทาที่จําเปนแกการธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ 
 ๗. ไมมีขอความใดในกฎบัตรฉบับปจจุบัน จะใหอํานาจแกสหประชาชาติเขาแทรกแซงในเรื่องซึ่ง 
โดยสาระสําคัญแลวตกอยูในเขตอํานาจภายในของรัฐ หรือจักเรียกรองสมาชิกใหเสนอเรื่องเชนวา 
เพื่อจัดระงับตามกฎบัตรฉบับปจจุบันนี้ แตหลักการอันนี้จะไมกระทบกระเทือนถึงการใชมาตรการบังคับตามความในหมวดที่ ๗ 
  

หมวดที่ ๒ 
สมาชิกภาพ 
มาตรา ๓ 

 
 สมาชิกดั้งเดิมของสหประชาชาติไดแกรัฐซึ งไดรวมการประชุมสหประชาชาติวาดวยองคการระหวางประเทศที่ซานฟราน
ซิสโก หรือไดลงนามไวกอนในปฏิญญาโดยสหประชาชาติ ลงวันที่ ๑ มกราคม ค.ศ. ๑๙๔๒ แลว ไดลงนามในกฎบัตรฉบับ 
ปจจุบันและใหสัตยาบันตามความในมาตรา ๑๑๐ 
 

มาตรา ๔ 
 ๑. สมาชิกภาพแหงสหประชาชาติ เปดใหแก รัฐที่รักสันติภาพทั้งปวงซึ่งยอมรับขอผูกพันที่มีอยูในกฎบัตร 
ฉบับปจจบุัน และในความวินิจฉัยขององคการ มีความสามารถและเต็มใจที่จะปฏิบัติตามขอผูกพันเหลานี้ 
 ๒.  การับรัฐใดๆ เชนวานั้นเขาเปนสมาชิกแหงสหประชาชาติ จะเปนผลก็แตโดยมติของสมัชชาตาม 
คําแนะนําของคณะมนตรีความมั่นคง 
 

มาตรา ๕ 
 สมาชิกแหงสหประชาชาติที่ไดถูกคณะมนตรีความมั่นคง ดําเนินการในทางปองกันหรือบังคับ 
อาจถูกสมัชชาสั่งงดใชสิทธิและเอกสิทธิแหงสมาชิกภาพได โดยคําแนะนําของคณะมนตรีความมั่นคง 
คณะมนตรีความมั่นคงอาจคืนการใชสิทธิและเอกสิทธิเหลานี้ใหได  
 

มาตรา ๖ 
 สมาชิกแหงสหประชาชาติ ซึ่งไดกระทําการฝาฝนหลักการอันมีอยูในกฎบัตรฉบับปจจุบันอยูเปนเนืองนิจ 
อาจถูกขับไลออกจากองคการโดยสมัชชาตามคําแนะนําของคณะมนตรีความมั่นคง 



 
หมวดที่ ๓ 
องคกร 
มาตรา ๗ 

 ๑.  องคกรสําคัญของสหประชาชาติที่ไดสถาปนาขึ้น มีสมัชชา คณะมนตรีความมั่นคง คณะมนตรีเศรษฐกิจ 
และสังคม คณะมนตรีภาวะทรัสตี ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ และสํานักเลขาธิการ 
 ๒.  องคกรยอยเชนที่จะเห็นจําเปน อาจสถาปนาขึ้นไดตามกฎบัตรฉบับปจจุบัน 
 

มาตรา ๘ 
 สหประชาชาติจักไมวางขอจํากัดในการรับบุรุษ  และสตรีเขา รวมในองคกรสําคัญ และองคกรยอยไมวาในฐานะใดๆ 
และตองอยูภายใตเงื่อนไขแหงความเสมอภาค 
 

หมวดที่ ๔ 
สมัชชา 

องคประกอบ 
มาตรา ๙ 

 ๑.  สมัชชาประกอบดวยสมาชิกทั้งปวงของสหประชาชาติ 
 ๒.  สมาชิกแตละประเทศ จะมีผูแทนในสมัชชาไดไมมากกวา ๕ คน 
 

หนาที่และอํานาจ 
มาตรา ๑๐ 

 สมัชชาอาจอภิปรายปญหาใดๆ หรือเรื่องใดๆ ภายในกรอบแหงกฎบัตรฉบับปจจุบัน หรือที่เกี่ยวโยงไปถึงอํานาจและ 
หนาที่ขององคกรใดๆ ตามที่บัญญัติไวในกฎบัตรฉบับปจจบุันนี้ได และอาจทําคําแนะนําไปยังสมาชิกแหงสหประชาชาติ 
หรือคณะมนตรีความมั่นคงหรือทั้งสองแหงในปญหาหรือเรื่องราวใดๆ เชนที่วานั้นได เวนแตที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๑๒ 
 

มาตรา ๑๑ 
 ๑.  สมัชชาอาจพิจารณาหลักการทั่วไปแหงความรวมมือในการธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ 
รวมทั้งหลักการในเรื่องการลดอาวุธและขอบังคับวาดวยกําลังอาวุธ และอาจทําคําแนะนําเกี่ยวกับหลักการเชนวาไปยัง 
สมาชิกหรือคณะมนตรีความมั่นคงหรือทั้งสองแหงก็ได 
 ๒.  สมัชชาอาจอภิปรายปญหาใดๆ เกี่ยวกับการธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ อันไดเสนอ 
ตอสมัชชา โดยสมาชิกใดๆ ของสหประชาชาติ หรือโดยคณะมนตรีความมั่นคง หรือโดยรัฐที่มิใชสมาชิกของสหประชาชาต 
 ิตามความในมาตรา ๓๕  วรรค ๒ และเวนแตที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๑๒ อาจทําคําแนะนําเกี่ยวกับปญหาใดๆ 
เชนวานั้นไปยังรัฐหนึ่งหรือหลายรัฐที่เกี่ยวของหรือคณะมนตรีความมั่นคง หรือทั้งสองแหงก็ได สมัชชาจักสงปญหาใดๆ 
เชนวาซึ่งจําเปนตองไดรับการดําเนินการไปยังคณะมนตรีความมั่นคงจะเปนกอนหรือหลังการอภิปรายก็ได 
 ๓.   สมัชชาอาจแจงใหคณะมนตรีความมั่นคงทราบสถานการณซึ่งนาจะเปนอันตรายตอสันติภาพและความมั่นคง 
ะหวางประเทศได 
 ๔.  อํานาจของสมัชชาตามที่กําหนดไวในมาตรานี้ จักไมจํากัดขอบเขตทั่วไปของมาตรา ๑๐ 
มาตรา ๑๒ 



 ๑.  ในขณะที่คณะมนตรีความมั่นคงกําลังปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับกรณีพิพาท หรือสถานการณใดๆ 
อันไดรับมอบหมายตามกฎบัตรฉบับปจจบุันอยูนั้น สมัชชาจะไมทําคําแนะนําใดๆ เกี่ยวกับกรณีพิพาทหรือสถานการณนั้น 
นอกจากคณะมนตรีความมั่นคงจะรองขอ 
 ๒.  โดยความยินยอมของคณะมนตรีความมั่นคง เลขาธิการจักตองแจงใหสมัชชาทราบทุกสมัย 
ระชุมถึงเรื่องราวใดๆ เกี่ยวกับการธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ ซึ่งคณะมนตรีความมั่นคงกําลังดําเนินการอยู 
และโดยทํานองเดียวกัน จักตองแจงสมัชชาหรือสมาชิกของสหประชาชาติในกรณีที่สมัชชามิไดอยูในสมัยประชุม  
 ทราบในทันทีที่คณะมนตรีความมั่นคงหยุดดําเนินการกับเรื่องเชนวานั้น 
 

มาตรา ๑๓ 
 ๑.  ใหสมัชชาริเริ่มการศึกษาและทําคําแนะนํา เพื่อวัตถุประสงคที่จะ 
  ก.  สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ ในดานการเมือง  และสนับสนุนพัฒนาการกาวหนา 
องกฎหมายระหวางประเทศ และการจัดทําประมวลกฎหมายนี้ 
  ข.  สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและอนามัย 
และชวยเหลือใหประจักษผลในสิทธมินุษยชน และอิสรภาพอันเปนหลักมูลสําหรับทุกคน 
โดยปราศจากความแตกตางในทางเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา 
 ๒.  ความรับผิดชอบ หนาที่ และอํานาจตอไปของสมัชชา เกี่ยวกับเรื่องที่ระบุไวในวรรค ๑ ขอ ข. ขางตน 
ไดมีกําหนดไวในหมวดที่ ๙ และ ๑๐ 
 

มาตรา ๑๔ 
 ภายในบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา ๑๒ สมัชชาอาจแนะนํามาตรการเพื่อการปรับปรุงโดยสันติแหงสถานการณใดๆ 
ซึ่งเห็นวาจะเสื่อมเสียแกสวัสดิการทั่วๆไป หรือสัมพันธไมตรีระหวางนานาชาติ รวมทั้งสถานการณซึ่งเปนผลมาจาก 
ารละเมิดบทบัญญัติแหงกฎบัตรฉบับปจจบุัน อันไดกําหนดความมุงหมายและหลักการของสหประชาชาติไว ทั้งนี้ 
โดยมิพึงตองคํานึงถึงแหลงกําเนิด 
 

มาตรา ๑๕ 
 ๑.  สมัชชาจักรับและพิจารณารายงานประจําป และรายงานพิเศษจากคณะมนตรีความมั่นคง 
รายงานเหลานี้จักรวมเรื่องราวของมาตรการทั้งหลายที่คณะมนตรีความมั่นคงไดวินิจฉัยหรือดําเนินการไปเพื่อธํารงไวซึ่งสันติภาพแ
ละความมั่นคงระหวางประเทศ 
 ๒.  สมัชชาจักรับและพิจารณารายงานจากองคกรอื่นๆ ของสหประชาชาติ 
 

มาตรา ๑๖ 
 สมัชชาจักปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับระบบภาวะทรัสตีระหวางประเทศที่ไดรับมอบหมายตามความในหมวดที่ ๑๒ และ ๑๓ 
รวมทั้งการใหความเห็นชอบแกความตกลงภาวะทรัสตีสําหรับดินแดนที่มิไดกําหนดไวเปนเขตยุทธศาสตร 
 

มาตรา ๑๗ 
 ๑.  สมัชชาจักพิจารณาและใหความเห็นชอบแกงบประมาณขององคการ 
 ๒.  สมาชิกเปนผูออกคาใชจายขององคการตามสวนที่สมัชชาจะไดกําหนดแบงปนให 



 ๓.  สมัชชาจักพิจารณาและใหความเห็นชอบแกขอตกลงทางการเงิน และงบประมาณกับทบวงการชํานัญ 
พิเศษดังกลาวไวในมาตรา ๕๗ และจักตรวจสอบงบประมาณฝายธุรการของทบวงการชํานัญพิเศษดังกลาว เพื่อที่จะทํา 
คําแนะนําตอทบวงการที่เกี่ยวของ 
 

การลงคะแนนเสียง 
มาตรา ๑๘ 

 ๑.  สมาชิกแตละประเทศของสมัชชาจักมีคะแนนเสียง ๑ คะแนน 
 ๒. คําวินิจฉัยของสมัชชาในปญหาสําคัญๆ จักตองกระทําโดยถือคะแนนเสียงขางมาก ๒ ใน ๓ ของสมาชิกที่มาประชุม 
และออกเสียง ปญหาเหลานี้จักรวม คําแนะนําเกี่ยวกับการธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ การเลือกตั้งสมาชิก 
ไมประจําของคณะมนตรีความมั่นคง  การเลือกตั้งสมาชิกของ คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม การเลือกต้ัง 
สมาชิกของคณะมนตรีภาวะทรัสตีตามมาตรา ๘๖ วรรค ๑ ขอ ค. การรับสมาชิกใหม ของสหประชาชาติ การงดใชสิทธิ 
และเอกสิทธิแหงสมาชิกภาพ การขับไลสมาชิก ปญหาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของระบบภาวะทรัสตี และปญหางบประมาณ 
 ๓.  คําวินิจฉัยปญหาอื่นๆ รวมทั้งการกําหนดประเภทแหงปญหาที่จะตองวินิจฉัยดวยคะแนนเสียงขางมาก ๒ ใน ๓ 
เพิ่มเติมนั้นจักกระทําโดยอาศัยคะแนนเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุมและออกเสียง 
 

มาตรา ๑๙ 
 สมาชิกของสหประชาชาติที่คางชําระคาบํารุงแกองคการยอมไมมีสิทธลิงคะแนนเสียงในสมัชชา 
ถาหากจํานวนเงินคางชําระเทาหรือมากกวาจํานวนเงินคาบํารุงที่ถึงกําหนดชําระสําหรับ ๒ ปเต็มที่ลวงมา อยางไรก็ตาม 
สมัชชาอาจอนุญาตใหสมาชิกเชนวานั้นลงคะแนนเสียงก็ได ถาทําใหเปนที่พอใจไดวาการไมชําระนั้นเนื่องมาแตภาวะ 
อันอยูนอกเหนืออํานาจควบคุมของสมาชิกนั้น 
 

วิธีดําเนินการประชุม 
มาตรา ๒๐ 

 สมัชชาจักประชุมกันในสมัยสามัญประจําป และในสมัยพิเศษ เชนที่จําเปนแกโอกาส 
สมัยประชุมพิเศษจักเรียกโดยเลขาธิการตามคํารองขอของคณะมนตรีความมั่นคง หรือของสมาชิกสวนขางมากแหงสหประชาชาติ 
 

มาตรา ๒๑ 
 สมัชชาจักรับเอาขอบังคับระเบียบการประชุมของตนเอง ทั้งจักเลือกต้ังประธานสมัชชาสําหรับแตละสมัยประชุมดวย 
 

มาตรา ๒๒ 
 สมัชชาอาจสถาปนาองคกรยอยเชนที่เห็นจําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาที่ของตนก็ได 
 

หมวดที่ ๕ 
คณะมนตรีความมั่นคง 

องคประกอบ 
มาตรา ๒๓ 

 ๑.  คณะมนตรีความมั่นคง ประกอบดวยสมาชิกแหงสหประชาชาติ ๑๕ ประเทศ สาธารณรัฐจีน ฝรั่งเศส 
สหภาพแหงสาธารณรัฐโซเวียตโซเชียลลิสต สหราชอาณาจักรแห� งบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ 



และสหรัฐอเมริกาเปนสมาชิกประจําของคณะมนตรีความมั่นคง สมัชชาจักเลือกตั้งสมาชิกอื่นของสหประชาชาติอีก ๑๐ 
ประเทศเปนสมาชิกไมประจําของคณะมนตรีความมั่นคง ทั้งนี้จักตองคํานึงเปนพิเศษในประการแรกถึงสวนอุดหนุน 
ของสมาชิกแหงสหประชาชาติในการที่จะธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคง ระหวางประเทศและวัตถุประสงคอื่นขององคการ 
กับทั้งการแจกกระจายตามเขตภูมิศาสตรอันเปนธรรมอกีดวย 
 ๒.  สมาชิกไมประจําของคณะมนตรีความมั่นคง จักไดรับเลือกต้ังมีกําหนดระยะเวลา ๒ ป ในการเลือกต้ัง 
ครั้งแรกของสมาชิกไมประจําจักมีประเทศที่ถูกเลือกอยูในตําแหนงมีกําหนด ๑ ปรวม ๓ ประเทศ สมาชิกที่พน 
ตําแหนงไปแลวไมมีสิทธิเขารับเลือกต้ังซ้ําโดยทันที 
 ๓.  สมาชิกแตละประเทศของคณะมนตรีความมั่นคง จักมีผูแทนไดคนเดียว 
 

หนาที่และอํานาจ 
มาตรา ๒๔ 

 ๑.  เพื่อใหเปนที่แนนอนใจ ในการดําเนินการของสหประชาชาติอยางทันทวงทีและเปนผลจริงจัง สมาชิกของ 
สหประชาชาติจึงมอบความรับผิดชอบโดยปฐมภูมิสําหรับการดํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ ใหแก 
คณะมนตรีความมั่นคงและตกลงวา ในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบนี้ คณะมนตรีความมั่นคงยอมกระทํา 
ในนามของสมาชิก 
 ๒.  ในการปฏิบัติหนาที่เหลานี้ คณะมนตรีความมั่นคง จักทําใหเปนไปตามความมุงหมาย และหลักการของ 
สหประชาชาติ อํานาจเฉพาะที่มอบใหคณะมนตรีความมั่นคง สําหรับปฏิบัติหนาที่เหลานี้ ไดกําหนดไวแลวในหมวดที่ ๖,๗,๘ และ 
๑๒ 
 ๓.  คณะมนตรีความมั่นคง จักเสนอรายงานประจําป และรายงานพิเศษในเมื่อจําเปนตอสมัชชาเพื่อใหพิจารณา 
 

มาตรา ๒๕ 
 สมาชิกของสหประชาชาติ  ตกลงที่จะยอมรับและปฏิบัติตาม คําวินิจฉัยของคณะมนตรีความมั่นคงตาม 
กฎบัตรฉบับปจจุบัน 
 

มาตรา ๒๖ 
 เพื่อที่จะสงเสริมการสถาปนา และการธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ โดยการนําเอาทรัพยากร 
ทางมนุษยชนและทางเศรษฐกิจของโลกมาใชเพื่อเปนกําลังอาวุธใหนอยที่สุด ใหคณะมนตรีความมั่นคงรับผิดชอบ 
ในการจัดรูปแผนผังที่จะเสนอตอสมาชิกสหประชาชาติ สําหรับการสถาปนาระบบแหงขอบังคับวาดวยกําลังอาวุธ 
ทั้งนี้ดวยความชวยเหลือของคณะกรรมการเสนาธิการทหาร ตามที่ระบุไวในมาตรา ๔๗ 
 

การลงคะแนนเสียง 
มาตรา ๒๗ 

 ๑.  สมาชิกแตละประเทศของคณะมนตรีความมั่นคง จะมีคะแนนเสียง ๑ คะแนน 
 ๒.  คําวินิจฉัยของคณะมนตรีความมั่นคง ในเรื่องวิธีดําเนินการจักกระทําโดยคะแนนเสียงเห็นชอบของสมาชิก ๙ 
ประเทศ 
 ๓.  คําวินิจฉัยของคณะมนตรีความมั่นคง ในเรื่องอื่นทั้งหมด จักกระทําโดยคะแนนเสียงเห็นชอบของสมาชิก ๙ 
ประเทศ ซึ่งรวมคะแนนเสียงเห็นชอบของบรรดาสมาชิกประจําอยูดวย แตวาในคําวินิจฉัยตามหมวดที่ ๖ และตามวรรค ๓ 
ของมาตรา ๕๒ ผูเปนฝายในกรณีพิพาทจักตองงดเวนจากการลงคะแนนเสียง 



 
วิธีดําเนินการประชุม 

มาตรา ๒๘ 
 ๑.  คณะมนตรีความมั่นคง จักกอต้ังขึ้นในลักษณะที่สามารถจะปฏิบัติหนาที่ไดโดยตอเนื่องเรื่อยไป 
เพื่อความมุงหมายขอนี้ จึงใหสมาชิกแหงคณะมนตรีความมั่นคง มีผูแทนประจําอยูทุกเวลา ณ ที่ต้ังขององคการ 
 ๒.  คณะมนตรีความมั่นคง จะประชุมกันเปนครั้งคราว ซึ้งเมื่อปรารถนาสมาชิกแตละประเทศ 
ก็อาจใหเจาหนาที่ของรัฐบาลหรือผูอื่นที่ไดกําหนดตัวเปนพิเศษ เปนผูแทนของตนเขารวมประชุมได 
 ๓.  คณะมนตรีความมั่นคง อาจประชุม ณ สถานที่อื่น นอกไปจากที่ต้ังแหงองคการ หากวินิจฉัยเห็นวา 
จะทําความสะดวกแกการงานใหดีที่สุด 
 

มาตรา ๒๙ 
 คณะมนตรีความมั่นคง อาจสถาปนาองคกรยอยเชนที่เห็นจําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาที่ของตน 
 

มาตรา ๓๐ 
 คณะมนตรีความมั่นคงจักรับเอาขอบังคับระเบียบการประชุมของตนเองรวมทั้งวิธีเลือกต้ังประธาน 
 

มาตรา ๓๑ 
 สมาชิกใดๆ ของสหประชาชาติซึ่งมิไดเปนสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคง อาจรวมในการอภิปรายปญหาใดๆ 
ที่นํามาสูคณะมนตรีความมั่นคงได โดยไมมีคะแนนเสียง ในเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงพิจารณาเห็นวา 
ผลประโยชนของสมาชิกนั้นไดรับความกระทบกระเทือนเปนพิเศษ 
 

มาตรา ๓๒ 
 สมาชิกใดๆ ของสหประชาชาติซึ่งมิใช สมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคง หรือรัฐใดๆ ที่มิใชสมาชิกของสหประชาชาติ 
หากตกเปนฝาย ในกรณีพิพาทซึ่งอยูในการพิจารณาของคณะมนตรีความมั่นคง จักพึงไดรับเชิญใหเขารวมการอภิปราย 
เกี่ยวกับกรณีพิพาทนั้นดวย โดยไมมีคะแนนเสียง คณะมนตรีความมั่นคงจักกําหนดเงื่อนไขเช นที่เห็นเปนการยุติธรรม 
สําหรับการเขารวมของรัฐที่มิใชสมาชิกของสหประชาชาติ 
  

หมวดที่ ๖ 
การระงับขอพิพาทโดยสันติวิธี 

มาตรา ๓๓ 
 ๑.  ผูเปนฝายในกรณีพิพาทใดๆ ซึ่งหากดําเนินอยูตอไป นาจะเปนอันตรายแกการธํารงไวซึ่งสันติภาพ 
และความมั่นคงระหวางประเทศ กอนอื นจักตองแสวงหาการแกไขโดยการเจรจาการไตสวน การไกลเกลี่ย การประนีประนอม 
อนุญาโตตุลาการ การระงับโดยทางศาล การหันเขาอาศัยทบวงการตัวแทน หรือการตกลงสวนภูมิภาค 
หรือสนัติวิธีประการอื่นใดที่คูกรณีจะพึงเลือก 
 ๒.  เมื่อเห็นวาจําเปน คณะมนตรีความมั่นคงจักเรียกรองใหคูพิพาทระงับกรณีพิพาทของตนโดยวิธีเชนวานั้น 
 
 
 



มาตรา ๓๔ 
 คณะมนตรีความมั่นคง อาจสืบสวนกรณีพิพาทใดๆ หรือสถานการณใดๆ ซึ่งอาจจะนําไปสูการกระทบกันระหวางประเทศ 
หรือกอใหเกิดกรณีพิพาท เพื่อกําหนดลงไปวาการดําเนินอยูตอไปของกรณีพิพาท หรือสถานการณนั้นๆ นาจะเปนอันตรายแกการ 
ธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ 
 

มาตรา ๓๕ 
 ๑.  สมาชิกใดๆ ของสหประชาชาติอาจนํากรณีพิพาทใดๆ หรือสถานการณใดๆ ตามลักษณะที่กลาวถึงในมาตรา 
๓๔ มาเสนอคณะมนตรีความมั่นคง หรือสมัชชาได  
 ๒. รัฐที่มิไดเปนสมาชิกของสหประชาชาติ อาจนำกรณีพิพาทใดๆ ซึ่งตนเปนฝายมาเสนอคณะมนตรีความมั่นคง 
หรือสมชัชาได ถารัฐนั้นยอมรับลวงหนาซึ่งขอผูกพันแหงการระงับขอพิพาทโดยสันติวิธีตามที่บัญญัติไวในกฎบัตร 
ฉบับปจจบุันเปนความมุงหมายในการระงับกรณีพิพาท 
 ๓.  การดําเนินการพิจารณาของสมัชชาในเรื่องที่เสนอขึ้นมาตามมาตรานี้ตองอยูภายในบังคับ 
แหงบทบัญญัติในมาตรา ๑๑ และ ๑๒  
 

มาตรา ๓๖ 
 ๑.  คณะมนตรีความมั่นคง  อาจแนะนําวิธีดําเนินการหรือวิธีการปรับปรุงแกไขที่เหมาะสม ได ไมวาในระยะใดๆ 
แหงการพิพาทอันมีลักษณะตามที่กลาวถึงในมาตรา ๓๓ หรือแห� งสถานการณอันมีลักษณะทํานองเดียวกันนั้น 
 ๒.  คณะมนตรีความมั่นคงชอบที่จะพิจารณาถึงวิธีดําเนินใดๆ เพื่อการระงับขอพิพาทซึ่งคูพิพาทไดรับปฏิบัติแลว 
 ๓.  ในการทําคําแนะนําตามมาตรานี้ คณะมนตรีความมั่นคงชอบที่จะพิจารณาดวยวา  กรณีพิพาทใน 
ทางกฎหมายนั้น  ตามหลัก ทั่วไป ควรใหคูพิพาทเสนอตอศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ตามบทบัญญัติแหงธรรมนูญของศาลนั้น 
 

มาตรา ๓๗ 
 ๑.  หากผูเปนฝายแหงกรณีพิพาทอันมีลักษณะตามที่กลาวถึงในมาตรา ๓๓ ไมสามารถระงับกรณีพิพาทโดย 
วิธีที่ไดระบุไวใน มาตรานั้นแลว ก็ใหสงเรื่องนั้นไปเสนอคณะมนตรีความมั่นคง 
 ๒.  ถาคณะมนตรีความมั่นคงเห็นวา โดยพฤติการณ การคงดําเนินตอไปแหงกรณีพิพาทนาจะเปน 
อันตรายตอการธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศแลว ก็ใหวินิจฉัยวาจะดําเนินการตามมาตรา ๓๖ 
หรือจะแนะนําขอตกลงระงับกรณีพิพาทเชนที่จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 

มาตรา ๓๘ 
 คณะมนตรีความมั่นคงอาจทําคําแนะนําแกคูพิพาทเพื่อทําความตกลงระงับกรณีพิพาทโดยสันติวิธี 
หากผูเปนฝายทั้งปวงในกรณีพิพาทรองขอเชนนั้น ทั้งนี้ โดยมิใหกระทบกระเทือนตอบทบัญญัติแหงมาตรา ๓๓ ถึง ๓๗ 
 

หมวดที่ ๗ 
การดําเนินการเกี่ยวกับการคุมคามตอสันติภาพ 
การละเมิดสันติภาพ และการกระทําการรุกราน 

มาตรา ๓๙ 



 คณะมนตรีความมั่นคงจักกําหนดวา การคุกคามตอสันติภาพ การละเมิดสันติภาพหรือการกระทําการรุกรานไดมีขึ้น 
หรือไม และจักทําคําแนะนําหรือวินิฉัยวาจะใชมาตรการอันใดตามมาตรา ๔๑ และ ๔๒ เพื่อธํารงไวหรือสถาปนากลับ 
คืนมาซึ่งสันติภาพและความมั นคงระหวางประเทศ  
 

มาตรา ๔๐ 
 เพื่อปองกันมิใหสถานการณทวีความรายแรงยิ่งขึ้น คณะมนตรีความมั่นคงอาจเรียกรองใหคูกรณีที่เกี่ยวของ 
อนุวัตตามมาตรการชั่วคราวเชนที่เห็นจําเปน หรือพึงปรารถนา กอนที่จะทําคําแนะนํา หรือวินิจฉัยมาตรการตามที่บัญญัติ 
ไวในมาตรา ๓๙ มาตรการช่ัวคราวเชนวานี้ จักไมทําใหกระทบกระเทือนตอสิทธิอํานาจเรียกรองหรือฐานะของคูกรณีที่เกี่ยวของ 
คณะมนตรีความมั่นคงจักตองคํานึงถึงการไมอนุวัตตามมาตรการชั่วคราวเชนวานั้น 
 

มาตรา ๔๑ 
 คณะมนตรีความมั่นคง  อาจวินิจฉัยวาจะตองใชมาตรการอันใดอันไมมีการใชกําลังอาวุธ เพื่อยังผลใหเกิดแกคําวินิจฉัย 
ของคณะมนตรี และอาจเรียกรองใหสมาชิกแหงสหประชาชาติใชมาตรการ เชนวานั้น มาตรการเหลานี้อาจรวมถึงการตัดความ 
สัมพันธทางเศรษฐกิจ และการคมนาคมทางรถไฟ ทางทะเล ทางอากาศ ทางไปรษณีย ทางโทรเลข ทางวิทยุ 
และวิถีทางคมนาคมอยางอื่นโดยสิ้นเชิง หรือแตบางสวน และการตัดความสัมพันธทางการฑูตดวย 
 

มาตรา ๔๒ 
 หากคณะมนตรีความมั่นคงพิจารณาเห็นวา มาตรการตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๑ นาจะไมเพียงพอ หรือไดพิสูจนแลว 
วาไมเพียงพอ คณะมนตรีก็อาจดําเนินการใชกําลังทางอากาศ ทางทะเล หรือทางพื้นดิน เชนที่เห็นจําเปนเพื่อธํารงไวหรือ 
สถาปนากลับคืนมาซึ่งสันติภาพ และความมั่นคงระหวางประเทศ การดําเนินการเชนวานี้อาจรวมถึงการแสดงแสนยานุภาพ 
การปดลอม และการปฏิบัติการอยางอื่น โดยกําลังทางอากาศ ทางทะเล หรือทางพื้นดินของบรรดาสมาชิกสหประชาชาติ 
 

มาตรา ๔๓ 
 ๑.  เพื่อไดมีสวนรวมในการธํารงไวซึ่งสันติภาพ และความมั่นคงระหวางประเทศ สมาชิกทั้งปวงของสหประชาชาติ 
รับที่จะจัดสรรกําลังอาวุธ ความชวยเหลือ และความสะดวก รวมท้ังสิทธิในการผานดินแดนตามที่จําเปน เพื่อธํารงไวซึ่งสันติภาพ 
และความมั่นคงระหวางประเทศ ใหแกคณะมนตรีความมั่นคงเมื่อคณะมนตรีเรียกรอง และเปนไปตามความตกลง 
พิเศษฉบับเดียวหรือหลายฉบับ 
 ๒.  ความตกลงฉบับเดียว หรือหลายฉบับเชนวานั้น จักกําหนดจํานวนและประเภทของกําลัง ขั้นแหงความเตรียม 
พรอมและตําบลที่ต้ังโดยทั่วไปของกําลัง และลักษณะของความสะดวกและความชวยเหลือที่จัดหาไวให 
 ๓.  ใหดําเนินการเจรจาความตกลงฉบับเดียวหรือหลายฉบับนั้น  โดยความริเริ่มของคณะมนตรีความมั่นคง 
โดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได ความตกลงเหลานี้ จักไดลงนามกันระหวางคณะมนตรีความมั่นคงและสมาชิก หรือระหวาง 
คณะมนตรีความมั่นคงและกลุมสมาชิก และจักตองไดรับสัตยาบันโดยรัฐที่ลงนามตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของรัฐเหลานั้น 
 

มาตรา ๔๔ 
 เมื่อคณะมนตรีความมั่นคงไดวินิจฉัยที่จะใชกําลังแลว กอนที่จะเรียกรองใหสมาชิกซึ่งมิไดมีผูแทนอยู 
ในคณะมนตรีความมั่นคงจัดสงกําลังทหาร เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันท ี่ไดรับไวตามมาตรา ๔๓ คณะมนตรี 
จะตองเชิญสมาชิกนั้นใหเขารวมในการวินิจฉัยของคณะมนตรีความมั่นคง เกี่ยวกับการใชหนวยแหงกําลังทหารของสมาชิกนั้น 
หากสมาชิกนั้นประสงคเชนนั้น 



 
มาตรา ๔๕ 

  เพื่อที่จะทําใหสหประชาชาติสามารถดําเนินมาตรการทางทหารไดโดยดวน สมาชิกจ ักตองจัดสรรหนวยกําลัง 
ทางอากาศแหงชาติไวใหพรักพรอมโดยทันที สําหรับการดําเนินการบังคับระหวางประเทศโดยรวมกัน กําลังและขั้นแหงการเตรียม 
พรอมของหนวยกําลังเหลานี้ และแผนการสําหรับการดําเนินการโดยรวมกัน จักไดกําหนดโดยคณะมนตรีความมั่นคง ดวย 
ความชวยเหลือของคณะกรรมการเสนาธิการทหาร ทั้งนี้ภายในขอบจํากัดที่วางไวในความตกลงพิเศษฉบับเดียว 
หรือหลายฉบับที่อางถึงในมาตรา ๔๓ 
 

มาตรา ๔๖ 
 แผนการสําหรับการใชกําลังทหาร จักไดจัดทําโดยคณะมนตรีความมั่นคง ดวยความชวยเหลือของคณะกรรมการ 
เสนาธิการทหาร 
 

มาตรา ๔๗ 
 ๑.  ใหจัดสถาปนาคณะกรรมการเสนาธิการทหารขึ้น เพื่อใหคําปรึกษาและชวยเหลือคณะมนตรีความมั่นคง 
ในปญหาทั้งปวงที่เกี่ยวกับความตองการทางทหารของคณะมนตรีความมั่นคง สําหรับการธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคง 
ระหวางประเทศ ในการใช� และการบังคับบัญชากําลังทหารที่มอบใหคณะมนตรีในกําหนดกฎเกณฑวาดวยอาวุธยุทธภัณฑ 
และในการลดอาวุธอันจะพึงเปนไปได  
 ๒. คณะกรรมการเสนาธิการทหารจักประกอบดวยเสนาธิ-การกลาโหมของสมาชิกประจําของ คณะมนตรี 
ความมั่นคง หรือผูแทนของบุคคลเหลานี้  คณะกรรมการจักตองเชิญสมาชิกสหประชาชาติ ที่มิไดมีผูแทนประจําอยู 
ในคณะกรรมการเขารวมงานกับคณะกรรมการดวย เมื่อใดที่การปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการใหประสิทธิผล 
เรียกรองใหสมาชิกนั้นเขารวมในงานของคณะกรรมการ 
 ๓. คณะกรรมการเสนาธิการทหารจักตองรับผิดชอบภายใตคณะมนตรีความมั่นคงสําหรับการ 
อํานวยการทางยุทธศาสตรเกี่ยวกับการใชกําลังทหาร ซึ่งไดมอบไวใหกับคณะมนตรีความมั่นคง ปญหาเกี่ยวกับการ 
บังคับบัญชากําลังทหารเชนวานั้น จักไดพิจารณาดําเนินการในภายหลัง 
 ๔. คณะกรรมการเสนาธิการทหารอาจสถาปนาคณะอนุกรรมการสวนภูมิภาคขึ้นได ทั้งนี้โดย 
ไดรับอํานาจจากคณะมนตรีความมั่นคง และหลังจากไดปรึกษาหารือกับทบวงการสวนภูมิภาคที่เหมาะสมแลว 
 

มาตรา ๔๘ 
 ๑. การดําเนินการที่พึงประสงค เพื่อปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะมนตรีความมั่นคง 
ในการธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ จักไดกระทําโดยสมาชิกสหประชาชาติทั้งปวง หรือแตบางประเทศ 
ตามแตคณะมนตรีความมั่นคงจะพึงกําหนด 
 ๒. คําวินิจฉัยเชนวานั้นจักตองปฏิบัติโดยสมาชิกสหประชาชาติโดยตรง และโดยผานการดําเนิน 
การของสมาชิกเหลานั้นในทบวงการระหวางประเทศที่เหมาะสม ซึ่งตนเปนสมาชิกอยู 
 

มาตรา ๔๙ 
 สมาชิกสหประชาชาติจักรวมกันอํานวยความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในการปฏิบัติมาตรการที่คณะมนตรีความมั่นคง 
ไดวินิจฉัยไวแลว 
 



มาตรา ๕๐ 
 หากคณะมนตรีความมั่นคงไดดําเนินมาตรการปองกัน หรือบังคับตอรัฐใดรัฐอื่น ไมวาจะเปนสมาชิกแหงสหประชาชาต 
 ิหรือไม ซึ่งตองเผชิญกับปญหาพิเศษทางเศรษฐกิจเนื่องมาแตการปฏิบัติมาตรการเหลาน ั้น ยอมมีสิทธิที่จะหารือกับ 
คณะมนตรีความมั่นคงเกี่ยวกับการแกไขปญหาเหลานั้น 
 

มาตรา ๕๑ 
 ไมมีขอความใดในกฎบัตรฉบับปจจุบันอันจักรอนสิทธิประจําตัวในการปองกันตนเองโดยลําพังตน หรือโดยรวมกัน 
หากการโจมตีโดยกําลังอาวุธบังเกิดแกสมาชิกของสหประชาชาติ จนกวาคณะมนตรีความมั่นคงจะไดดําเนินมาตรการ 
ที่จําเปนเพื่อธํารงไวซึ่ง สันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ มาตรการที่สมาชิกไดดําเนินไปในการใชสิทธิปองกันตนเองนี้ 
จักตองรายงานใหคณะมนตรีความมั่นคงทราบโดยทันที และจักไมกระทบกระเทือนอํานาจและความรับผิดชอบของคณะมนตร 
 ีความมั นคงภายใตกฎบัตรฉบับปจจุบันแตทางหนึ่งทางใด ในอันที่จักดําเนินการเชนที่เห็นจําเปนเพื่อธํารงไวหรือสถาปนากลับคืน 
มาซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศในขณะหนึ่งขณะใด 
 

หมวดที่ ๘ 
ขอตกลงสวนภูมิภาค 

มาตรา ๕๒ 
 ๑.  ไมมีขอความใดในกฎบัตรฉบับปจจุบันที่กีดกันการมีขอตกลงสวนภูมิภาค หรือทบวงการตัวแทนสําหรับ 
จัดการเรื่องที่เกี่ยวกับการธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศเชนที่เห็นเหมาะสมสําหรับการดําเนินการสวนภูมิภาค
ขึ้น หากขอตกลงหรือทบวงการตัวแทนเชนวาและกิจกรรมนั้นๆ สอดคลองกับความมุงหมาย และหลักการของสหประชาชาติ 
 ๒.  สมาชิกของสหประชาชาติที่เขารวมในขอตกลงเชนวานั้น หรือประกอบขึ้นเปนทบวงการตัวแทนเชนวานั้น 
จักตองกระทําความพยายามทุกประการที่จะจัดระงับขอพิพาทแหงทองถิ่นโดยสันติวิธี 
ดวยอาศัยขอตกลงสวนภูมิภาคหรือทบวงการตัวแทนสวนภูมิภาคเชนวานั้น กอนที่จะเสนอเรื่องไปยังคณะมนตรีความมั่นคง 
 ๓.  คณะมนตรีความมั่นคงจักสนับสนุนพัฒนาการแหงการระงับขอพิพาทแหงทองถิ่นโดยสันติวิธี 
ดวยอาศัยขอตกลงสวนภูมิภาคหรือทบวงการตัวแทนสวนภูมิภาคเชนวานั้น ไมวาจะเปนการริเริ่มของรัฐที่เกี่ยวของ 
หรือโดยเสนอเรื่องมาจากคณะมนตรีความมั่นคงก็ดี 
 ๔.  มาตรานี้ไมทําใหเสื่อมเสียโดยประการใดๆ  ตอการนํามาตรา ๓๔ และ ๓๕ มาใช 
 

มาตรา ๕๓ 
 ๑.  เมื่อใดเห็นเหมาะสม  คณะมนตรีความมั่นคงจักใชประโยชนในขอตกลงสวนภูมิภาค หรือทบวงการ 
ตัวแทนเชนวานั้นเพื่อการดําเนินการบังคับภายใตอํานาจของตน แตจะมีการดําเนินการบังคับตามขอตกลงสวนภูมิภาค 
หรือโดยทบวงการตัวแทนสวนภูมิภาค โดยปราศจากการใหอํานาจของคณะมนตรีความมั่นคงไมได เวนแตมาตรการที่ 
กระทําตอรัฐศัตรู ดังที่นิยามไวในวรรค ๒ แหงมาตรานี้ ซึ่งไดบัญญัติไวโดยอนุวัตตามมาตรา ๑๐๗ หรือในขอตกลงสวนภูมิภาค 
ซึ่งตอตานการรื้อฟนนโยบายรุกรานของรัฐศัตรูเชนวานั้น จนกวาจะถึงเวลาที่องคการอาจเขารับผิดชอบเพื่อปองกัน 
การรุกรานตอไปโดยรัฐศัตรูเชนวาตามคํารองขอของรัฐบาลที่เกี่ยวของ 
 ๒.  คําวารัฐศัตรูที่ใชในวรรค ๑ แหงมาตรานี้ยอมนํามาใชแกรัฐใดๆ ซึ่งในระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
ไดเคยเปนศัตรูตอรัฐที่ลงนามในกฎบัตรฉบับปจจุบัน 
 
 



มาตรา ๕๔ 
 คณะมนตรีความมั่นคง จักตองไดรับแจงโดยครบถวนตลอดทุกเวลาถึงกิจกรรมที่ไดกระทําไป หรืออยูในความดําริ 
ตามขอตกลงสวนภูมิภาคหรือโดยทบวงการตัวแทนสวนภูมิภาค เพื่อการธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ 
  

หมวดที่ ๙ 
ความรวมมือระหวางประเทศ 
ทางเศรษฐกิจ และสังคม 

มาตรา ๕๕ 
 ดวยทัศนะที่จะสถาปนาภาวการณแหงเสถียรภาพและสวัสดิ-ภาพ ซึ่งจําเปนสําหรับความสัมพันธโดยสนัติ 
และโดยฉันทมิตรระหวางนานาชาติ ดวยยึดความเคารพตอหลักการแหงสิทธิอนัเทาเทียมกัน 
และการกําหนดเจตจํานงของตนเองของประชาชนเปนมูลฐาน สหประชาชาติจักสงเสริม 
 ก.  มาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น การมีงานทําโดยทั่วถึงและภาวการณแหงความกาวหนา 
และพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ข.  การแกไขปญหาระหวางประเทศในทางเศรษฐก ิจ สังคม อนามัยและอื่นๆที่เกี่ยวของ 
และการรวมมือระหวางประเทศทางวัฒนธรรมและการศึกษา และ 
 ค.  การเคารพโดยสากล และการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพอันเปนหลักมูลสําหรับทุกคน 
โดยปราศจากความแตกตางในทางเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา 
 

มาตรา ๕๖ 
 สมาชิกทั้งปวงให คํามั่นวา จะดําเนินการรวมกัน และแยกกัน ในการรวมมือกับองคการ เพื่อใหบรรลุผลแหงความมุงหมาย 
ที่กําหนดไวในมาตรา ๕๕ 
 

มาตรา ๕๗ 
 ๑.  ทบวงการชํานัญพิเศษตางๆ ที่ไดสถาปนาขึ้นโดยความตกลงระหวางรัฐบาล และมีความรับผิดชอบ 
ระหวางประเทศอยางกวางขวาง ในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา อนามัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวของดังไดนิยาม 
ไวในเอกสารกอต้ังของตน จักตองนําเขามาสูความสัมพันธกับสหประชาชาติ ตามบทบัญญัติในมาตรา ๖๓ 
 ๒.  ทบวงการตัวแทนเชนวานี้ ดวยเหตุที่ไดนําเขามาสูความสัมพันธกับสหประชาชาติ ตอไปก็จะเรียกวา 
ทบวงการชํานัญพิเศษ 
 

มาตรา ๕๘ 
 องคการจักทําคําแนะนําสําหรับการประสานนโยบาย และกิจกรรมของทบวงการชํานัญพิเศษ 
 

มาตรา ๕๙ 
 เมื่อเห็นเหมาะสม องคการจักริเริ่มการเจรจาระหวางรัฐที่เกี่ยวของเพื่อการกอต้ังทบวงการชํานัญพิเศษใหมใดๆ 
อันพึงประสงคเพื่อการยังผลสําเร็จในความมุงหมายที่กําหนดไวในมาตรา ๕๕ 
 
 
 



มาตรา ๖๐ 
 ความรับผิดชอบสําหรับการปฏิบัติหนาที่ขององคการตามที่กําหนดไวในหมวดนี้จักมอบใหแกสมัชชา 
และภายใตอํานาจของสมัชชาแกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมซึ่งจักมีอํานาจเพื่อการนี้ตามที่กําหนดไวในหมวดที่ ๑๐ 
 

หมวดที่ ๑๐ 
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม 

องคประกอบ 
มาตรา ๖๑ 

 ๑.  คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมจักประกอบดวยสมาชิกของสหประชาชาติ ๕๔ ประเทศซึ่งเลือกต้ังขึ้น 
โดยสมัชชา 
 ๒.  ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในวรรค ๓ แตละปสมาชิกแหงคณะมนตรีเศรษฐกิจและการสังคม ๑๘ 
ประเทศจักไดรับเลือกต้ังเปนกําหนดเวลา ๓ ป สมาชิกที่พนตําแหนงไปแลวมีสิทธิเขารับเลือกต้ังอีกทันที 
 ๓.  ในการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากการเพิ่มจํานวนสมาชิก ในคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมจาก ๒๗ ประเทศ เปน 
๕๔ ประเทศ รวมทั้งสมาชิกที่ไดรับเลือกเพื่อแทนที่สมาชิก ๙ ประเทศ ซึ่งเวลาดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงในปลายปนั้น 
จักไดเลือกสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน ๒๗ ประเทศ สมาชิกที่ไดรับเลือกเพิ่มขึ้น ๒๗ ประเทศนี้  เวลาดํารงตําแหนงของ 
๙ ประเทศที่ไดรับเลือก จะสิ้นสุดลงในปลายปแรก และอีก ๙ ประเทศจะสิ้นสุดลงในปลายปที่ ๒ ตามขอตกลงที่สมัชชาไดทําไว 
 ๔.  สมาชิกแตละประเทศของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมจักมีผูแทนได ๑ คน 
 

หนาที่และอํานาจ 
มาตรา ๖๒ 

 ๑.  คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมอาจทําหรือริเริ่มการศึกษาและรายงานเกี่ยวกับเรื่องระหวางประเทศทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การศึกษา อนามัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และอาจทําคําแนะนําเกี่ยวกับเรื องเชนวานั้นเสนอตอสมัชชา 
ตอสมาชิกของสหประชาชาติและตอทบวงการชํานัญพิเศษที่เกี่ยวของ 
 ๒.  คณะมนตรีอาจทําคําแนะนําเพื่อความมุงหมายที่จะสงเสริมการเคารพ และการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชน 
และอิสรภาพอันเปนหลักมูลสําหรับทุกคน 
 ๓.  คณะมนตรีอาจจัดเตรียมรางอนุสัญญา เพื่อเสนอตอสมัชชาเกี่ยวกับเรื่องทั้งหลายที่อยู 
ในขอบอํานาจของคณะมนตรี 
 ๔.  คณะมนตรีอาจเรียกประชุมระหวางประเทศในเรื่องทั้งหลายที่อยูในขอบอํานาจของคณะมนตรีตาม ขอบังคับที่ 
สหประชาชาติกําหนดไว 
 

มาตรา ๖๓ 
 ๑.  คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมอาจเขาทําความตกลงกับทบวงการตัวแทนใดๆ ที่อางถึงในมาตรา ๕๗ 
โดยวางขอกําหนดสําหรับที่ทบวงการตัวแทนที่เกี่ยวของจักไดเขามาสูความสัมพันธกับสหประชาชาติ 
ความตกลงเชนวานั้นจักตองไดรับความเห็นชอบของสมัชชา 
 ๒.  คณะมนตรีอาจประสานกิจกรรมของทบวงการชํานัญพิเศษโดยการปรึกษาหารือ 
และการทําคําแนะนําตอทบวงการตัวแทนเชนวานั้น และโดยการทําคําแนะนําตอสมัชชา และตอสมาชิกของสหประชาชาติ 
 
 



มาตรา ๖๔ 
 ๑.  คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมอาจดําเนินการที่เหมาะสมเพื่อใหไดรับรายงานโดยสม่ําเสมอ 
จากทบวงการชํานัญพิเศษ คณะมนตรีอาจทําขอตกลงกับสมาชิกของสหประชาชาติ และกับทบวงการชํานัญพิเศษ 
เพื่อใหไดรับรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการที่จะยังใหบังเกิดผลแกคําแนะนําของตน และแกคําแนะนําของสมัชชา 
ในเรื่องที่อยูในขอบอํานาจของคณะมนตรี 
 ๒.  คณะมนตรีอาจแจงขอสังเกตของตนเกี่ยวกับรายงานเหลานี้ตอสมัชชา 
 

มาตรา ๖๕ 
 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมอาจจัดหาขอสนเทศใหแกคณะมนตรีความมั่นคง และจักชวยเหลือคณะมนตรี 
ความมั่นคงในเมื่อรองขอ 
 

มาตรา ๖๖ 
 ๑.  คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมจักปฏิบัติหนาที่เชนที่ตกอยูในขอบอํานาจของตนเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติตามคําแนะนําของสมัชชา 
 ๒.  ดวยความเห็นชอบของสมัชชา คณะมนตรีอาจปฏิบัติการตามคํารองขอของสมาชิกสหประชาชาติ 
และตามคํารองขอของทบวงการชํานัญพิเศษ 
 ๓.  คณะมนตรีจักปฏิบัติหนาที่อื่น เชนที่ระบุไว ณ ที่อื่นใดในกฎบัตรฉบับปจจุบัน หรือเชนที่สมัชชา 
อาจมอบหมายให 
 

การลงคะแนนเสียง 
มาตรา ๖๗ 

 ๑.  สมาชิกแตละประเทศแหงคณะมนตรีเศรษฐกิจและส ังคมจักมีคะแนนเสียง ๑ คะแนน 
 ๒.  คําวินิจฉัยของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม จักกระทําโดยเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม 
และลงคะแนนเสียง 
 

วิธีดําเนินการประชุม 
มาตรา ๖๘ 

 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมจักจัดตั้งคณะกรรมาธิการตางๆ ขึ้นในดานเศรษฐกิจและสังคม และสําหรับการ 
ส งเสริมสทิธิมนุษยชนและคณะกรรมาธิการอื่นเชนที่อาจพึงประสงคสําหรับการปฏิบัติหนาที่ของตน 
 

มาตรา ๖๙ 
 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมจักเชิญสมาชิกใดๆ ของสหประชาชาติใหเขารวม โดยไมมีคะแนนเสียง 
ในการพิจารณาของคณะมนตรีในเรื่องใดๆ อันมีความเกี่ยวของโดยเฉพาะตอสมาชิกนั้น 
 

มาตรา ๗๐ 
 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม อาจทําขอตกลงสําหรับผูแทนของทบวงการชํานัญพิเศษที่จะเขารวม 
โดยไมมีคะแนนเสียงในการพิจารณาของคณะมนตรีและในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการที่คณะมนตรีไดสถาปนาขึน 
และสําหรับผูแทนของตนที่จะเขารวมในการพิจารณาของทบวงการชําน ัญพิเศษ 



มาตรา ๗๑ 
 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม 
อาจทําขอตกลงที่เห็นสมควรเพื่อการปรึกษาหารือกับองคการที่มิใชของรัฐบาลซึ่งมีความเกี่ยว ของกับเรื่องอันอยูภายใน 
ขอบอํานาจของตนเหลานั้น ขอตกลงเชนวาอาจทํากับองคการระหวางประเทศ และเมื่อเห็นเหมาะสมกับองคการ 
ประจำชาติภายหลังที่ไดทําการปรึกษาหารือกับสมาชิกของสหประชาชาติที่เกี่ยวของแลว 
 

มาตรา ๗๒ 
 ๑.  คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมจักรับเอาขอบังคับวิธีดําเนินการประชุมของตนเอง 
รวมทั้งวิธีคัดเลือกประธานของตนดวย 
 ๒.  คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมจักประชุมกันตามที่กําหนดไวในขอบ ังคับของตน� 
ซึ่งจักรวมบทบัญญัติสําหรับเรียกประชุมตามคํารองขอของสมาชิกสวนขางมากของคณะมนตรีไวดวย 
 

หมวดที่ ๑๑ 
ปฏิญญาวาดวยดินแดนที่ยังมิไดปกครองตนเอง 

มาตรา ๗๓ 
 สมาชิกของสหประชาชาติซึ่งมีหรือเขารับเอาความรับผิดชอบในการปกครองดินแดนซึ่งประชาชนยังมิไดบรรลุถึงการปก
ครองตนเองโดยเต็มภาคภูมิ ยอมรับรูหลักการที่วาผลประโยชนของประชาชนผูอาศัยในดินแดนเหลานี้เปนสิ่งสําคัญยิ่งยวดและ 
รับเอาเปนภาระมอบหมายอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งขอผูกพันที่จะสงเสริมสวัสดิการของประชาชนผูอาศัยในดินแดนเหลานี้อยางสุดกําลัง 
ภายในระบบแหงส ันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศที่ไดสถาปนาขึ้นโดยกฎบัตรฉบับปจจุบัน และเพื่อจุดหมายอันนี้ 
 ก.  จะใหประกันดวยความเคารพตามสมควรตอวัฒนธรรมของประชาชนที่เกี่ยวของ แกความกาวหนาในทาง 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา แกการปฏิบัติอันเที่ยงธรรม และแกความคุมครองใหพนจากการละเมิด 
 ข.  จะพัฒนาการการปกครองตนเอง จะคํานึงตามสมควรถึงปณิธานทางการเมืองของประชาชน และจะชวยเหลือ 
ประชาชนเหลานี้ในการพัฒนาการสถาบันทางการเมืองอันอิสระใหกาวหนาตามพฤติการณ โดยเฉพาะของแตละดินแดนและ 
ของประชาชนและขั้นแหงความรุดหนาอันตางกันของประชาชนเหลานั้น 
 ค. จะสงเสริมสันติภาพความมั่นคงระหวางประเทศ 
 ง.  จะสงเสริมมาตรการแหงพัฒนาการอันเปนการเสริมสราง จะสนับสนุนการวิจัยและจะรวมมือซึ่งกันและกัน 
และเมื่อใดและ ณ ที่ใดเห็นเหมาะสมกับทบวงการชํานัญพิเศษระหวางประเทศเพื่อใหบรรลุถึงโดยแทจริงซึ่ง 
ความมุงหมายทางสังคม เศรษฐกิจและวิทยาศาสตร ดั่งกลาวไวในมาตรานี้ 
 จ. จะสงขอสนเทศทางสถิติและทางอื่นอันมีลักษณะเทคนิคเกี่ยวกับภาวการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาใน 
ดินแดนซึ่งตนรับผิดชอบโดยลําดับ นอกเหนือไปจากดินแดนที่จะไดนําเอาหมวดที่ ๑๒ และ ๑๓ มาใชบังคับ ใหแกเลขาธิการโดย 
สม่ําเสมอ เพื่อประโยชนในการสนเทศ  ทั้งนี้ภายในบังคับแหงขอจํากัด เชนที่ความมั่นคงและขอพิจารณาทางรัฐธรรมนูญ 
จะพึงตองการ 
 

มาตรา ๗๔ 
 สมาชิกของสหประชาชาติ ยอมตกลงดวยวานโยบายของตนเกี่ยวกับดินแดนที่หมวดนี้ใช� บังคับอยู 
จะตองยึดถือหลักการทั่วไปแหงความเปนเพื่อนบานที่ดีเปนมูลฐานไมนอยไปกวาที่เกี่ยวกับดินแดนอาณาเขตนครหลวงของตนเอง 
ทั้งนี้พึงคํานึงตามสมควรถึงผลประโยชนและสวัสดิการของสวนอื่นของโลกในเรื่องทางสังคม เศรษฐกิจ และการพาณิชยดวย 
 



หมวดที่ ๑๒ 
ระบบภาวะทรัสตีระหวางประเทศ 

มาตรา ๗๕ 
 สหประชาชาติจักสถาปนาขึ้นภายใตอํานาจของตนซึ่งระบบภาวะทรัสตีระหวางประเทศสําหรับการปกครองและการควบ
คุมดูแลดินแดนเชนที่อาจจะนําเขามาอยูภายใตระบบนี้ โดยความตกลงเปนรายๆ ไปในภายหลัง ดินแดนเหลานี้นับแตนี้ไปจะเรียกวา 
ดินแดนทรัสตี 
 

มาตรา ๗๖ 
 วัตถุประสงคมูลฐานของระบบภาวะทรัสตีตามความมุงหมายของสหประชาชาติที่บัญญัติไวในมาตรา ๑ 
แหงกฎบัตรฉบับปจจุบันคือ 
 ก.  สงเสริมสนัติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ 
 ข.  สงเสริมความรุดหนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและการศึกษาของประชาชนผูอาศัยอยูในดินแดนทรัสตีเหลานั้น และสงเสริมพัฒนาการอันกาวไปสูการปกครองตนเองหรือ 
เอกราชตามความเหมาะสมแหงพฤติการณ โดยเฉพาะของแตละดินแดนและของประชาชน และความปรารถนาอันแสดง 
ออกโดยอิสระ ของประชาชนที่เกี่ยวของ  และตามแตขอกําหนดของความตกลงภาวะทรัสตีแตละรายจะวางไว 
 ค.  สนับสนุนความเคารพตอสิทธิมนุษยชน และอิสรภาพอันเปนหลักมูลสําหรับทุกคน โดยปราศจากความแตกตาง 
ในทางเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา และสนับสนุนการรับรูในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของประชาชนของโลก และ 
 ง.  ใหประกันการปฏิบัติอันเทาเทียมกันในเรื่องทางสังคม เศรษฐกิจ และการพาณิชยสําหรับสมาชิกทั้งปวงแหง 
สหประชาชาติและชนชาติของสมาชิกเหลานั้น และทั้งการปฏิบัติอันเทาเทียมกันสําหรับชนชาติแหง ประเทศสมาชิก 
ในการอํานวยความยุติธรรม ทั้งนี้โดยมิใหเสื่อมเสียแกการบรรลุถึงวัตถุประสงคขางตน และภายใตบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา ๘๐ 
 

มาตรา ๗๗ 
 ๑.  ระบบภาวะทรัสตี จักนํามาใชบังคับแกดินแดนในประเภทดังตอไปนี้เชนที่จะอาจนํามาไวภายใตระบบนี้ได 
โดยวิถีทางแหงความตกลงภาวะทรัสตี 
 ก.  ดินแดนซึ่งบัดนี้อยูภายใตอาณัติ 
 ข.  ดินแดนซึ่งอาจแยกมาจากรัฐศัตรู โดยผลแหงสงครามโลกครั้งที่สอง และ 
 ค.  ดินแดนซึ่งรัฐที่รับผิดชอบในการปกครอง ไดนําเขามาอยูภายใตระบบนี้โดยสมัครใจ 
 ๒.  เปนเรื่องที่จะทําความตกลงกันภายหลัง วาจะใหนําดินแดนใดในประเภทที่กลาวขางตนมาอยูภายใต 
ระบบภาวะทรัสตีและโดยมีขอกําหนดอยางไรบาง 
 

มาตรา ๗๘ 
 ระบบภาวะทรัสตี จักไมนํามาใชบังค ับแกดินแดนที่ไดเปนสมาชิกของสหประชาชาติแลว ซึ่งสัมพันธภาพระหวางกัน 
จะตองยึดความเคารพตอหลักการแหงความเสมอภาคในอธิปไตยเปนมูลฐาน 
 

มาตรา ๗๙ 
 ขอกําหนดแหงภาวะทรัสตีสําหรับแตละดินแดนอันจะนํามาอยูภายใตระบบภาวะทรัสตี รวมทั้งขอเปลี่ยนแปลง 
หรือขอแกไขใดๆ จักตองไดรับความตกลงโดยรัฐที่เกี่ยวของโดยตรงรวมทั้งประเทศที่ใชอํานาจอาณัติใน 
กรณีที่เปนดินแดนภายใตอาณัติอันสมาชิกสหประชาชาติไดรับมอบหมาย และจักตองไดรับความเห็นชอบตามที่บัญญัติไว 



ในมาตรา ๘๓ และ ๘๕ 
 

มาตรา ๘๐ 
 ๑.  นอกจากที่จะไดตกลงไวในความตกลงภาวะทร ัสตีเปนรายๆไป ซึ่งทําตามมาตรา ๗๗, ๗๙ และ ๘๑ 
นําเอาดินแดนแตละดินแดนมาอยูภายใตระบบภาวะทรัสตี และจนกระทั่งความตกลงเชนวานั้นไดลงนามกันแลว ไมมีขอความใด 
ในหมวดนี้จักแปลความในหรือโดยตัวเองเปนการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใดๆ ซึ่งสิทธิอยางหนึ่งอยางใดของรัฐหรือประชาชนใดๆ 
หรือแหงขอกําหนดในพิธีสารระหวางประเทศที่มีอยูซึ่งสมาชิกสหประชาชาติ อาจเปนภาคีโดยลําดับ 
 ๒.  วรรค ๑ แหงมาตรานี้จักตองไมตีความไปในทางที่ถือเปนมูลเหตุสําหรับการหนวงเหนี่ยวใหชา 
หรือการผลัดเลื่อนการเจรจาและการลงนามความตกลง เพื่อนําดินแดนในอาณัต ิหรือดินแดนอื่นมาไวภายใตระบบ 
ภาวะทรัสตีตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๗๗ 
 

มาตรา ๘๑ 
 ความตกลงภาวะทรัสตี ในแตละกรณีจักรวมไวซึ่งขอกําหนดตามที่ดินแดนทรัสตีจะถูกปกครองและ จักกําหนดตัว 
ผูทรงอํานาจ ซึ่งจะทําการปกครองดินแดนทรัสตี ผูทรงอํานาจเชนวานี้ซึ่งแตนี้ตอไปจะเรียกวา ผูใชอํานาจปกครอง 
อาจเปนรัฐเดียวหรือมากกวานั้น หรือองคการสหประชาชาติเองก็ได 
 

มาตรา ๘๒ 
 ในความตกลงภาวะทรัสตีรายหนึ่งรายใด อาจมีการกําหนดเขตยุทธศาสตรเขตหนึ่งหรือหลายเขตซึ่งอาจรวมดินแดน 
ทรัสตีแตบางสวน หรือทั้งหมดที่ทําความตกลงบังคับใชอยูโดยมิใหเสื่อมเสียแกความตกลงพิเศษฉบับใด 
ฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับที่ทําไวตามมาตรา ๔๓ 
 

มาตรา ๘๓ 
 ๑.  หนาที่ทั้งปวงของสหประชาชาติเกี่ยวกับเขตยุทธศาสตร รวมทั้งการใหความเห็นชอบในขอกําหนด 
ของความตกลงภาวะทรัสตี และของขอเปลี่ยนแปลงหรือขอแกไขจักกระทําโดยคณะมนตรีความมั นคง 
 ๒.  วัตถุประสงคมูลฐานที่กลาวไวในมาตรา ๗๖ จักนํามาใชบังคับไดแกประชาชนของเขตยุทธศาสตรแตละเขต 
 ๓.  ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของความตกลงภาวะทรัสตี และโดยมิใหเสื่อมเสียแกขอพิจารณาทางความมั่นคง 
คณะมนตรีความมั่นคงจักถือเอาประโยชนแหงความชวยเหลือของคณะมนตรีภาวะทรัสตีเพื่อปฏิบัติหนาที่เหลานี้ของสหประชาชาติ
ภายใตระบบภาวะทรัสตีเกี่ยวกับเรื่องทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาในเขตยุทธศาสตรเหลานั้น 
 

มาตรา ๘๔ 
 เปนหนาที่ของผูใชอํานาจปกครองที่จะใหประกันวา ดินแดนทรัสตีจักมีสวนในการธํารงไวซึ่งสันติภาพและ ความมั่นคง 
ระหวางประเทศ เพื่อจุดหมายอันนี้ ผูใชอํานาจปกครองอาจใชประโยชนของกองทหารอาสาสมัคร ความสะดวก และความ 
ชวยเหลือจากดิน-แดนทรัสตีในการปฏิบัติตามขอผูกพันตอคณะมนตรีความมั่นคง ซึ่งผูใชอํานาจปกครองเขารับเอาเกี่ยวกับการนี้ 
ตลอดทั้งการป องกันทางทองถิ่นและการธํารงไวซึ่งกฎหมายและระเบียบภายในดินแดนทรัสตี 
 

มาตรา ๘๕ 
 ๑.  หนาที่ของสหประชาชาติเกี่ยวกับความตกลงภาวะทรัสตีสําหรับเขตทั้งปวงที่มิไดกําหนดใหเปนเขตยุทธศาสตร 
รวมทั้งการใหความเห็นชอบในขอกําหนดของความตกลงภาวะทรัสตี และของขอเปลี่ยนแปลงหรือขอแกไขจักกระทําโดยสมัชชา 



 ๒.  คณะมนตรีภาวะทรัสตีซึ่งดําเนินการภายใตอํานาจของสมัชชาจักชวยเหลือสมัชชาในการ 
ปฏิบัติตามหนาที่เหลานี้ 
 

หมวดที่ ๑๓ 
คณะมนตรีภาวะทรัสตี 

องคประกอบ 
มาตรา ๘๖ 

 ๑.  คณะมนตรีภาวะทรัสตี จักประกอบดวยสมาชิกของสหประชาชาติดังตอไปนี้ 
  ก.  สมาชิกที่ปกครองดินแดนทรัสตี 
  ข.  สมาชิกที่ไดระบุนามไวในมาตรา ๒๓ ซึ่งมิไดปกครองดินแดนทรัสตี และ 
  ค.  สมาชิกอื่นๆ ซึ่งสมัชชาไดเลือกตั้งขึ้น มีกําหนดเวลา ๓ ปเทาจํานวนที่จําเปน เพื่อใหประกันวา 
จํานวนรวมของสมาชิกแหงคณะมนตรีภาวะทรัสตีจะแบงออกไดเทากันกับระหวางสมาชิกของสหประชาชาติที่ปกครอง 
ดินแดนทรัสตีและที่ไมไดปกครอง 
 ๒.  สมาชิกแตละประเทศของคณะมนตรีภาวะทรัสตี จักกําหนดบุคคลที่มีคุณสมบัติเปนพิเศษเฉพาะ 
คนหนึ่งเปนผูแทนในคณะมนตรี 
 

หนาที่และอํานาจ 
มาตรา ๘๗ 

 ในการปฏิบัติตามหนาที่ สมัชชาและคณะมนตรีภาวะทรัสตี ภายใตอํานาจของสมัชชาอาจจะ 
 ก. พิจารณารายงานซึ่งผูใช� อํานาจปกครองเสนอมา 
 ข. รับคํารองทุกข และตรวจสอบคํารองเหลานั้น โดยปรึกษาหารือกับผูใชอํานาจปกครอง 
 ค. จัดใหมีการเยี่ยมเยียนเปนครั้งคราวแกดินแดนทรัสตี 
โดยลําดับตามกําหนดเวลาที่จะไดตกลงกับเจ าหนาที่ผูใชอํานาจปกครอง และ 
 ง.   ดําเนินการเหลานี้และอื่นๆ โดยสอดคลองกับขอกําหนดแหงความตกลงภาวะทรัสตี 
 

มาตรา ๘๘ 
 คณะมนตรีภาวะทรัสตี จักวางรูปขอถามเกี่ยวกับความรุดหนาในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และการศึกษาของประชาชนผูอาศัยในแตละดินแดนทรัสตี และผู ใชอํานาจปกครองสําหรับแตละดินแดนทรัสตีภายใน 
ขอบอํานาจของสมัชชา จักทํารายงานประจําปเสนอตอสมัชชา โดยอาศัยมูลฐานแหงขอถามเชนวานั้น 
 

การลงคะแนนเสียง 
มาตรา ๘๙ 

 ๑.  สมาชิกแตละประเทศของคณะมนตรีภาวะทรัสตีจักมีคะแนนเสียง ๑ คะแนน 
 ๒.  คําวินิจฉัยของคณะมนตรีภาวะทรัสตีจักกระทําโดยเสียงขางมากของสมาชิกที่ประชุมและลงคะแนนเสียง 
 

วิธีดําเนินการประชุม 
มาตรา ๙๐ 

 ๑.  คณะมนตรีภาวะทรัสตี จักรับเอาขอบังคับระเบียบการ-ประชุมของตนเองรวมทั้งวิธีคัดเลือกประธานของตนดวย 



 ๒.  คณะมนตรีภาวะทรัสตี จักประชุมกันตามที่กําหนดไวในขอบังคับของตนซึ่งจักรวมบทบัญญัติ 
สําหรับเรียกประชุม ตามคํารองขอของสมาชิกสวนมากดวย 
 

มาตรา ๙๑ 
 เมื่อเห็นเหมาะสมคณะมนตรีภาวะทรัสตี จักถือเอาประโยชนแหงความชวยเหลือของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม 
และของทบวงการชํานัญพิเศษเกี่ยวกับเรื่องซึ่งคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม และทบวงการชํานัญพิเศษเหลานี้ 
เกี่ยวของอยูโดยลําดับ 
 

หมวดที่ ๑๔ 
ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ 

มาตรา ๙๒ 
 ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ จักเปนองคกรทางตุลาการอันสําคัญของสหประชาชาติ ศาลจักดําเนินหนาที่ 
ตามธรรมนูญผนวกทายซึ่งยึดถือธรรมนญูของศาลประจํายุติธรรมระหวางประเทศเปนมูลฐาน และซึ่งถือเปนสวน 
หนึ่งสวนเดียวกับกฎบัตรฉบับปจจุบัน 
 

มาตรา ๙๓ 
 ๑.  สมาชิกทั้งปวงของสหประชาชาติ โดยพฤตินัยยอมเปนภาคีแหงธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศ 
 ๒.  รัฐซึ่งมิใชสมาชิกของสหประชาชาติ อาจเปนภาคีแหงธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศได 
โดยเงื่อนไขซึ่งสมัชชาจะไดกําหนดเปนรายๆไปตามคําแนะนําของคณะมนตรีความมั่นคง 
 

มาตรา ๙๔ 
 ๑.  สมาชิกแตละประเทศของสหประชาชาติรับที่จะอนุวัตตามคําวินิจฉัยของศาลยุติธรรมระหวางประเทศในคดีใดๆ 
ที่ตนตกเปนฝาย 
 ๒.  ถาผูเปนฝายในคดีฝายใดไมปฏิบัติตามขอผูกพันซึ่งตกอยูแกตนตามคําพิพากษาของศาล ผูเปนฝาย 
อีกฝายหนึ่งอาจรองเรียนไปยังคณะมนตรีความมั่นคงซึ่งถาเห็นจําเปนก็อาจทําคําแนะนําหรือวินิจฉัยมาตรการที่จะดําเนินเพื่อยังผล 
ใหเกิดแกคําพิพากษานั้น 
 

มาตรา ๙๕ 
 ไมมีขอความใดในกฎบัตรฉบับปจจุบัน จักหวงหามสมาชิกแหงสหประชาชาติมิใหมอบหมายการแกไข 
ขอขัดแยงของตนตอศาลอื่น โดยอาศัยอํานาจแหงความตกลงที่ไดมีอยูแลว หรือที่อาจจะลงนามกันในอนาคต 
 

มาตรา ๙๖ 
 ๑.  สมัชชาหรือคณะมนตรีความมั่นคง อาจรองขอตอศาลยุติธรรมระหวางประเทศใหความเห็น 
แนะนําในปญหากฎหมายใดๆ 
 ๒.  องคกรอื่นของสหประชาชาติและทบวงการชํานัญพิเศษ ซึ่งอาจไดรับอํานาจจากสมัชชาในเวลาใดๆ 
ก็อาจรองขอความเห็นแนะนําของศาลเกี่ยวกับปญหากฎหมายอันเกิดขึ้นภายในกรอบแหงกิจกรรมของตน 
 
 



หมวดที่ ๑๕ 
สํานักเลขาธิการ 
มาตรา ๙๗ 

 สํานักเลขาธิการ จักประกอบดวยเลขาธิการคนหนึ่ง และพนักงานเทาที่องคการอาจตองการ เลขาธิการจัก 
ไดรับการแตงต้ังโดยสมัชชา ตามคําแนะนําของคณะมนตรีความมั่นคง เลขาธิการจักเปนเจาหนาที่หัวหนาฝายบริหารขององคการ 
 

มาตรา ๙๘ 
 เลขาธิการ จักปฏิบัติการในอํานาจหนาที่นั้นในการประชุมทั้งปวงของสมัชชา ของคณะมนตรีความมั่นคง 
ของคณะมนตรีเศรษฐกิจและการสงัคม และของคณะมนตรีภาวะทรัสตี และจักกระทําหนาที่อยางอื่นเชนที่ 
องคการเหลานี้จะพึงมอบหมายให เลขาธิการจักทํารายงานประจําปเสนอตอสมัชชาเกี่ยวกับงานขององคการ 
 

มาตรา ๙๙ 
 เลขาธิการอาจนําเรื่องใดๆ ซึ่งตามความเห็นของตนอาจคุกคามการธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ 
มาเสนอใหคณะมนตรีความมั่นคงทราบ 
 

มาตรา ๑๐๐ 
 ๑.  ในการปฏิบัติหนาที่ของตน เลขาธิการและพนักงานจักไมแสวงหรือรบัคําสั่งจากรัฐบาลใดๆ 
หรือจากเจาหนาที่อื่นใดภายนอกองคการ บุคคลเหลานี้จักเวนจากการดําเนินการใดๆ ซึ่งอาจมีผลสะทอนถึงฐานะของตน 
ในฐานะเปนเจาหนาที่ระหวางประเทศซึ่งรับผิดชอบตอองคการเทานั้น 
 ๒.  สมาชิกแตละประเทศของสหประชาชาติรับที่จะเคารพตอลักษณะระหวางประเทศโดยเฉพาะ 
ของความรับผิดชอบของเลขาธิการและพนักงาน และจะไมแสวงใชอิทธิพลตอบุคคลเหลานั้นในการปฏิบัติหนาที่ของเขา 
 

มาตรา ๑๐๑ 
 ๑.  พนักงานจักไดรับการแตงตั้งโดยเลขาธิการตามระเบียบที่สมัชชาไดสถาปนาขึ้น 
 ๒.  พนักงานที่เหมาะสมจักไดรับมอบหมายใหไปประจําอยูเปนการถาวรในคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม 
ในคณะมนตรีภาวะทรัสตีและองคการอื่นของสหประชาชาติตามที่พึงประสงค พนักงาน เหลานี้จักถือ 
เปนสวนหน่ึงของสํานักเลขาธิการ 
 ๓.  ขอพิจารณาอันสําคัญยิ่งยวด ในการจางพนักงานและในการกําหนดเงื่อนไขแหงบริการ 
ไดแกความจําเปนที่จะตองใหไดมาซึ่งมาตรฐานอันสูงสุดแหงสมรรถภาพ ความสามารถ และความซื่อสัตยมั่นคง 
ความสําคัญในการจัดหาพนักงานโดยยึดมูลฐานทางภ ูมิศาสตรใหกวางขวางที่สุดเทาที่จะกระทําได 
จักตองเปนที่พึงคํานึงถึงตามสมควร 
 

หมวดที่ ๑๖ 
บทเบ็ดเตล็ด 
มาตรา ๑๐๒ 

 ๑.  สนธิสญัญาทุกฉบับและความตกลงระหวางประเทศทุกฉบับ ซึ่งสมาชิกใดๆ แหงสหประชาชาติไดเขาเปน 
ภาคีภายหลังที่กฎบัตรฉบับปจจุบันไดใชบังคับจักตองจดทะเบียนไวกับสํานักเลขาธิการโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 
และจักไดจัดพิมพขึ้นโดยสํานักงานนี้ 



 ๒.  ภาคีแหงสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเชนวาใดๆ ซึ่งมิไดจดทะเบียนไวตามบท 
บัญญัติในวรรคหนึ่งแหงมาตรานี้ ไมอาจยกเอาสนธิสญัญาหรือความตกลงนั้นๆ ขึ้นกลาวอางตอองคกรใดๆ ของสหประชาชาติ 
 

มาตรา ๑๐๓ 
 ในกรณีแหงการขัดแยงระหวางขอผูกพันของสมาชิกสหประชาชาติตามกฎบัตรฉบับปจจุบัน 
และตามขอผูกพันตามความตกลงระหวางประเทศอื่นใด ขอผูกพันตามกฎบัตรฉบับปจจุบันจักตองใชบังคับ  
 

มาตรา ๑๐๔ 
 องคการจักไดรับประโยชนในความสามารถตามกฎหมายในดินแดนของสมาชิกแตละประเทศ ขององคการเทาที่จําเปน 
เพื่อการบริหารหนาที่และการยังใหบรรลุผลสําเร็จในความมุงหมายขององคการ 
 

มาตรา ๑๐๕ 
 ๑.  องคการจักไดรับประโยชนในเอกสิทธิ์และความคุมกัน ในดินแดนของสมาชิกแตละประเทศขององคการ 
เทาที่จำเปน เพื่อยังใหบรรลุผลสําเร็จในความมุงหมายขององคการ 
 ๒.  ผูแทนของสมาชิกแหงสหประชาชาติ และเจาหนาที่ขององคการจักไดรับประโยชนในเอกสิทธิ์ 
และความคุมกันในทํานองเดียวกันเทาที่จําเปนสําหรับการบริหารหนาที่เกี่ยวกับองคการโดยอิสระ 
 ๓.  สมัชชาอาจทําคําแนะนําเพื่อกําหนดรายละเอียดในการนําเอาวรรค ๑ และ ๒ ของมาตรานี้มาใชบังคับ 
หรืออาจเสนออนุสัญญาตอสมาชิกของสหประชาชาติเพื่อความมุงหมายนี้ 
 

หมวดที่ ๑๗ 
ขอตกลงเฉพาะกาลเกี่ยวกับความมั่นคง 

มาตรา ๑๐๖ 
 ในระหวางที่ยังมิไดใชบังคับความตกลงพิเศษดังที่อางถึงในมาตรา ๔๓ ซึ่งตามความเห็นของคณะมนตรีความมั่นคง 
จะชวยใหตนไดเริ่มบริหารตามความรับผิดชอบของตนในมาตรา ๔๒ ภาคีแหงปฏิญญา ๔ ประชาชาติซึ่งไดลงนามกัน ณ 
กรุงมอสโควในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๔๓ และฝรั่งเศส จะปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน และเมื่อโอกาสเรียกรองกับ 
สมาชิกอื่นของสหประชาชาติ ตามบทบัญญัติแหงวรรค ๕ ของปฏิญญานั้น โดยมุงที่จะดําเนินการรวมกันในนามขององคการ 
เชนที่อาจจําเปนเพื่อความมุงหมายที่จะธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ 
 

มาตรา ๑๐๗ 
 ไมมีขอความใดในกฎบัตรฉบับปจจุบัน จักทําใหไมสมบูรณ หรือลบลางการดําเนินการในความเกี่ยวพันกับรัฐใดๆ 
ซึ่งในระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไดเปนศัตรูของรัฐใดๆ ที่ลงนามในกฎบัตรฉบับปจจุบัน ซึ่งรัฐบาลที่รับผิดชอบ 
สําหรับการดําเนินการเชนวานั้นไดกระทําไป หรือไดใหอํานาจกระทําไปโดยผลแหงสงครามนั้น 
 

หมวดที่ ๑๘ 
การแกไข 
มาตรา ๑๐๘ 



 การแกไขกฎบัตรฉบับปจจบุัน จักมีผลใชบังคับสําหรับสมาชิกทั้งปวงของสหประชาชาติ ก็ตอเมื่อการแกไข 
นั้นไดรับคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ของสมาชิกแหงสมัชชาลงมติให และไดรับสัตยาบันตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญจาก ๒ ใน ๓ 
ของสมาชิกสหประชาชาติ รวมทั้งสมาชิกประจําทั้งปวงของคณะมนตรีความมั่นคงดวย 
 

มาตรา ๑๐๙ 
 ๑.  การประชุมทั่วไปของสมาชิกแหงสหประชาชาติ เพื่อความมุงหมายที่จะวิจารณกฎบัตรฉบับปจจุบัน 
อาจจัดใหมีขึ้น ณ เวลาและสถานที่ซึ่งจะกําหนดโดยคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ของสมาชิกแหงสมัชชาและโดยคะแนน 
เสียงของสมาชิกใดๆ ของคณะมนตรีความมั่นคง ๙ ประเทศ แตละสมาชิกของสหประชาชาติจักมีคะแนนเสียง ๑ 
คะแนนในการประชุมนี้ 
 ๒.  การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกฎบัตรฉบับปจจบุันซึ่งไดรับคําแนะนําโดยคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ของที่ประชุม 
จักมีผลเมื่อไดรับสัตยาบันตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญจาก ๒ ใน ๓ ของสมาชิกแหงสหประชาชาติ 
รวมทั้งสมาชิกประจําทั้งปวงของคณะมนตรีความมั่นคงแลว 
 ๓.  ถาการประชุมเชนวายังมิไดจัดใหมีขึ้นกอนสมัยประชุมประจําปครั้งที่ ๑๐ ของสมัชชา 
นับแตกฎบัตรฉบับปจจุบันไดมีผลใชบังคับแลว ขอเสนอที่จะใหเรียกประชุมเชนวาจักตองนําเขาระเบียบ 
วาระของสมัยประชุมนั้นของสมัชชา และการประชุมจักจัดใหมีขึ้น หากไดวินิจฉัยเชนนั้นโดยคะแนน 
เสียงขางมากของสมาชิกแหงสมัชชา และโดยคะแนนเสียงของสมาชิกใดๆ ของคณะมนตรีความมั่นคง ๗ ประเทศ 
 

หมวดที่ ๑๙ 
การสัตยาบันและการลงนาม 

มาตรา ๑๑๐ 
 ๑. กฎบัตรฉบับปจจุบันจักตองไดรับสัตยาบัน โดยรัฐท ี่ลงนามตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญ 
ของประเทศของตน 
 ๒.
 สัตยาบันจักมอบไวกับรัฐบาลแหงสหรัฐอเมริกาซึ่งจักแจงใหรัฐที่ลงนามทั้งปวงตลอดจนเลขาธิการขององคการเมื่อไดรับ
การแตงต้ังแลว ใหทราบถึงการมอบแตละครั้ง 
 ๓. กฎบัตรฉบับปจจุบันจักมีผลใชบังคับเมื่อสาธารณรัฐจีน ฝรั่งเศส สหภาพแหงสาธารณรัฐโซเวียตโซเชียลลิสต 
สหราชอาณาจักรแหงบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ และสหรัฐอเมริกา และจํานวนขางมากแหงรัฐอื่นๆ ที่ลงนามไดมอบ 
สัตยาบันแลว พิธีสารแหงสัตยาบันที่ไดมอบไวนั้นจักจัดทําขึ้นโดยรัฐบาลแหงสหรัฐอเมริกา ซึ่งจักไดสงสำเนา 
พิธีสารนั้นไปยังรัฐที่ลงนามทั้งปวง  
 ๔. รัฐที่ลงนามในกฎบัตรฉบับปจจุบัน และใหสัตยาบันภายหลังที่กฎบัตรมีผลใชบังคับแลว จักเปนสมาชิก 
ดั้งเดิมของสหประชาชาติในวันที่มอบสัตยาบันของตน 
 

มาตรา ๑๑๑ 
 กฎบัตรฉบับปจจุบันซึ่งตัวบทภาษาจีน ฝรั่งเศส รัสเซีย อังกฤษ และสเปน ไดรับนับถือเปนตนฉบับแทจริงโดยเทาเทียมกัน 
จักไดมอบไวในบรรณสารของรัฐบาลแหงสหรัฐอเมริกา รัฐบาลนั้นจักไดสงสําเนาซึ่งรับรองโดยชอบแลว 
ไปยังรัฐบาลแหงรัฐที่ลงนามอื่นๆ 
  



 เพื่อเปนหลักฐานในการนี้ ผูแทนของรัฐบาลทั้งหลายแหงสหประชาชาติไดลงนามไวในกฎบัตรฉบับปจจุบัน ทําขึ้น ณ 
นครซานฟรานซิสโก เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๔๕ 
 
(ขอความกฎบัตรสหประชาชาติทั้งหมดนี้ เปนคําแปลของทางราชการ) 


