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Vienna Convention on the Law of Treaties
Done at Vienna on 23 May 1969
The States Parties to the present Convention,
Considering the fundamental role of treaties in the history of international relations,
Recognizing the ever-increasing importance of treaties as a source of international law and as a
means of developing peaceful cooperation among nations, whatever their constitutional and social
systems,
Noting that the principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are
universally recognized,
Affirming that disputes concerning treaties, like other international disputes, should be settled by
peaceful means and in conformity with the principles of justice and international law,
Recalling the determination of the peoples of the United Nations to establish conditions under
which justice and respect for the obligations arising from treaties can be maintained,
Having in mind the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations,
such as the principles of the equal rights and self-determination of peoples, of the sovereign equality and
independence of all States, of non-interference in the domestic affairs of States, of the prohibition of the
threat or use of force and of universal respect for, and observance of, human rights and fundamental
freedoms for all,
Believing that the codification and progressive development of the law of treaties achieved in the
present Convention will promote the purposes of the United Nations set forth in the Charter, namely, the
maintenance of international peace and security, the development of friendly relations and the
achievement of cooperation among nations,
Affirming that the rules of customary international law will continue to govern questions not
regulated by the provisions of the present Convention,
Have agreed as follows:
PART I.
INTRODUCTION
Article 1
Scope of the present Convention
The present Convention applies to treaties between States.
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Article 2
Use of terms
1. For the purposes of the present Convention:
“treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed
(a)
by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and
whatever its particular designation;
“ratification”, “acceptance”, “approval” and “accession” mean in each case the international act
(b)
so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty;
“full powers” means a document emanating from the competent authority of a State designating a
(c)
person or persons to represent the State for negotiating, adopting or authenticating the text of a treaty,
for expressing the consent of the State to be bound by a treaty, or for accomplishing any other act with
respect to a treaty;
“reservation” means a unilateral statement, however phrased or named, made by a State, when
(d)
signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to
modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State;
“negotiating State” means a State which took part in the drawing up and adoption of the text of
(e)
the treaty;
“contracting State” means a State which has consented to be bound by the treaty, whether or not
(f)
the treaty has entered into force;
“party” means a State which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in
(g)
force;
(h)

“third State” means a State not a party to the treaty;

(i)

“international organization” means an intergovernmental organization.

2. The provisions of paragraph 1 regarding the use of terms in the present Convention are without
prejudice to the use of those terms or to the meanings which may be given to them in the internal law of
any State.
Article 3
International agreements not within the scope
of the present Convention
The fact that the present Convention does not apply to international agreements concluded
between States and other subjects of international law or between such other subjects of international
law, or to international agreements not in written form, shall not affect:

4

(a)

the legal force of such agreements;

the application to them of any of the rules set forth in the present Convention to which they would
(b)
be subject under international law independently of the Convention;
the application of the Convention to the relations of States as between themselves under
(c)
international agreements to which other subjects of international law are also parties.
Article 4
Non-retroactivity of the present Convention
Without prejudice to the application of any rules set forth in the present Convention to which
treaties would be subject under international law independently of the Convention, the Convention
applies only to treaties which are concluded by States after the entry into force of the present
Convention with regard to such States.
Article 5
Treaties constituting international organizations and treaties
adopted within an international organization
The present Convention applies to any treaty which is the constituent instrument of an
international organization and to any treaty adopted within an international organization without
prejudice to any relevant rules of the organization.
PART II.
CONCLUSION AND ENTRY INTO FORCE OF TREATIES
SECTION 1.
CONCLUSION OF TREATIES
Article 6
Capacity of States to conclude treaties
Every State possesses capacity to conclude treaties.
Article 7
Full powers
1. A person is considered as representing a State for the purpose of adopting or authenticating the
text of a treaty or for the purpose of expressing the consent of the State to be bound by a treaty if:
(a)

he produces appropriate full powers; or

it appears from the practice of the States concerned or from other circumstances that their
(b)
intention was to consider that person as representing the State for such purposes and to dispense with
full powers.

5

2. In virtue of their functions and without having to produce full powers, the following are
considered as representing their State:
Heads of State, Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs, for the purpose of
(a)
performing all acts relating to the conclusion of a treaty;
heads of diplomatic missions, for the purpose of adopting the text of a treaty between the
(b)
accrediting State and the State to which they are accredited;
representatives accredited by States to an international conference or to an international
(c)
organization or one of its organs, for the purpose of adopting the text of a treaty in that conference,
organization or organ.
Article 8
Subsequent confirmation of an act performed
without authorization
An act relating to the conclusion of a treaty performed by a person who cannot be considered
under article 7 as authorized to represent a State for that purpose is without legal effect unless afterwards
confirmed by that State.
Article 9
Adoption of the text
1. The adoption of the text of a treaty takes place by the consent of all the States participating in
its drawing up except as provided in paragraph 2.
2. The adoption of the text of a treaty at an international conference takes place by the vote of two
thirds of the States present and voting, unless by the same majority they shall decide to apply a different
rule.
Article 10
Authentication of the text
The text of a treaty is established as authentic and definitive:
by such procedure as may be provided for in the text or agreed upon by the States participating in
(a)
its drawing up; or
failing such procedure, by the signature, signature ad referendum or initialling by the
(b)
representatives of those States of the text of the treaty or of the Final Act of a conference incorporating
the text.
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Article 11
Means of expressing consent to be bound by a treaty
The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of
instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means
if so agreed.
Article 12
Consent to be bound by a treaty expressed by signature
1. The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by the signature of its representative
when:
(a)

the treaty provides that signature shall have that effect;

it is otherwise established that the negotiating States were agreed that signature should have that
(b)
effect; or
the intention of the State to give that effect to the signature appears from the full powers of its
(c)
representative or was expressed during the negotiation.
2. For the purposes of paragraph 1:
the initialling of a text constitutes a signature of the treaty when it is established that the
(a)
negotiating States so agreed;
the signature ad referendum of a treaty by a representative, if confirmed by his State, constitutes a
(b)
full signature of the treaty.
Article 13
Consent to be bound by a treaty expressed by an
exchange of instruments constituting a treaty
The consent of States to be bound by a treaty constituted by instruments exchanged between them
is expressed by that exchange when:
(a)

the instruments provide that their exchange shall have that effect; or

it is otherwise established that those States were agreed that the exchange of instruments should
(b)
have that effect.
Article 14
Consent to be bound by a treaty expressed by ratification,
acceptance or approval
1. The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by ratification when:
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(a)

the treaty provides for such consent to be expressed by means of ratification;

it is otherwise established that the negotiating States were agreed that ratification should be
(b)
required;
(c)

the representative of the State has signed the treaty subject to ratification; or

the intention of the State to sign the treaty subject to ratification appears from the full powers of
(d)
its representative or was expressed during the negotiation.
2. The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by acceptance or approval under
conditions similar to those which apply to ratification.
Article 15
Consent to be bound by a treaty expressed by accession
The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by accession when:
(a)

the treaty provides that such consent may be expressed by that State by means of accession;

it is otherwise established that the negotiating States were agreed that such consent may be
(b)
expressed by that State by means of accession; or
all the parties have subsequently agreed that such consent may be expressed by that State by
(c)
means of accession.
Article 16
Exchange or deposit of instruments of ratification,
acceptance, approval or accession
Unless the treaty otherwise provides, instruments of ratification, acceptance, approval or
accession establish the consent of a State to be bound by a treaty upon:
(a)

their exchange between the contracting States;

(b)

their deposit with the depositary; or

(c)

their notification to the contracting States or to the depositary, if so agreed.
Article 17
Consent to be bound by part of a treaty and
choice of differing provisions

1. Without prejudice to articles 19 to 23, the consent of a State to be bound by part of a treaty is
effective only if the treaty so permits or the other contracting States so agree.
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2. The consent of a State to be bound by a treaty which permits a choice between differing
provisions is effective only if it is made clear to which of the provisions the consent relates.
Article 18
Obligation not to defeat the object and purpose
of a treaty prior to its entry into force
A State is obliged to refrain from acts which would defeat the object and purpose of a treaty
when:
it has signed the treaty or has exchanged instruments constituting the treaty subject to ratification,
(a)
acceptance or approval, until it shall have made its intention clear not to become a party to the treaty; or
it has expressed its consent to be bound by the treaty, pending the entry into force of the treaty
(b)
and provided that such entry into force is not unduly delayed.
SECTION

2.

RESERVATIONS

Article 19
Formulation of reservations
A State may, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, formulate a
reservation unless:
(a)

the reservation is prohibited by the treaty;

the treaty provides that only specified reservations, which do not include the reservation in
(b)
question, may be made; or
in cases not failing under subparagraphs (a) and (b), the reservation is incompatible with the
(c)
object and purpose of the treaty.
Article 20
Acceptance of and objection to reservations
1. A reservation expressly authorized by a treaty does not require any subsequent acceptance by
the other contracting States unless the treaty so provides.
2. When it appears from the limited number of the negotiating States and the object and purpose of
a treaty that the application of the treaty in its entirety between all the parties is an essential condition of
the consent of each one to be bound by the treaty, a reservation requires acceptance by all the parties.
3. When a treaty is a constituent instrument of an international organization and unless it
otherwise provides, a reservation requires the acceptance of the competent organ of that organization.
4. In cases not falling under the preceding paragraphs and unless the treaty otherwise provides:
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acceptance by another contracting State of a reservation constitutes the reserving State a party to
(a)
the treaty in relation to that other State if or when the treaty is in force for those States;
an objection by another contracting State to a reservation does not preclude the entry into force of
(b)
the treaty as between the objecting and reserving States unless a contrary intention is definitely
expressed by the objecting State;
an act expressing a State’s consent to be bound by the treaty and containing a reservation is
(c)
effective as soon as at least one other contracting State has accepted the reservation.
5. For the purposes of paragraphs 2 and 4 and unless the treaty otherwise provides, a reservation is
considered to have been accepted by a State if it shall have raised no objection to the reservation by the
end of a period of twelve months after it was notified of the reservation or by the date on which it
expressed its consent to be bound by the treaty, whichever is later.
Article 21
Legal effects of reservations and of objections to reservations
1. A reservation established with regard to another party in accordance with articles 19, 20 and 23:
modifies for the reserving State in its relations with that other party the provisions of the treaty to
(a)
which the reservation relates to the extent of the reservation; and
modifies those provisions to the same extent for that other party in its relations with the reserving
(b)
State.
2. The reservation does not modify the provisions of the treaty for the other parties to the treaty
inter se.
3. When a State objecting to a reservation has not opposed the entry into force of the treaty
between itself and the reserving State, the provisions to which the reservation relates do not apply as
between the two States to the extent of the reservation.
Article 22
Withdrawal of reservations and of
objections to reservations
1. Unless the treaty otherwise provides, a reservation may be withdrawn at any time and the
consent of a State which has accepted the reservation is not required for its withdrawal.
2. Unless the treaty otherwise provides, an objection to a reservation may be withdrawn at any
time.
3. Unless the treaty otherwise provides, or it is otherwise agreed:
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(a)
the withdrawal of a reservation becomes operative in relation to another contracting State only
when notice of it has been received by that State;
the withdrawal of an objection to a reservation becomes operative only when notice of it has been
(b)
received by the State which formulated the reservation.
Article 23
Procedure regarding reservations
1. A reservation, an express acceptance of a reservation and an objection to a reservation must be
formulated in writing and communicated to the contracting States and other States entitled to become
parties to the treaty.
2. If formulated when signing the treaty subject to ratification, acceptance or approval, a
reservation must be formally confirmed by the reserving State when expressing its consent to be bound
by the treaty. In such a case the reservation shall be considered as having been made on the date of its
confirmation.
3. An express acceptance of, or an objection to, a reservation made previously to confirmation of
the reservation does not itself require confirmation.
4. The withdrawal of a reservation or of an objection to a reservation must be formulated in
writing.
SECTION

3.

ENTRY INTO FORCE AND PROVISIONAL ,
APPLICATION OF TREATIES

Article 24
Entry into force
1. A treaty enters into force in such manner and upon such date as it may provide or as the
negotiating States may agree.
2. Failing any such provision or agreement, a treaty enters into force as soon as consent to be
bound by the treaty has been established for all the negotiating States.
3. When the consent of a State to be bound by a treaty is established on a date after the treaty has
come into force, the treaty enters into force for that State on that date, unless the treaty otherwise
provides.
4. The provisions of a treaty regulating the authentication of its text, the establishment of the
consent of States to be bound by the treaty, the manner or date of its entry into force, reservations, the
functions of the depositary and other matters arising necessarily before the entry into force of the treaty
apply from the time of the adoption of its text.
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Article 25
Provisional application
1. A treaty or a part of a treaty is applied provisionally pending its entry into force if:
(a)

the treaty itself so provides; or

(b)

the negotiating States have in some other manner so agreed.

2. Unless the treaty otherwise provides or the negotiating States have otherwise agreed, the
provisional application of a treaty or a part of a treaty with respect to a State shall be terminated if that
State notifies the other States between which the treaty is being applied provisionally of its intention not
to become a party to the treaty.
PART III.
OBSERVANCE, APPLICATION AND
INTERPRETATION OF TREATIES
SECTION 1.
OBSERVANCE OF TREATIES
Article 26
“Pacta sunt servanda”
Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good
faith.
Article 27
Internal law and observance of treaties
A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform
a treaty. This rule is without prejudice to article 46.
SECTION

2.

APPLICATION OF TREATIES

Article 28
Non-retroactivity of treaties
Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, its provisions do
not bind a party in relation to any act or fact which took place or any situation which ceased to exist
before the date of the entry into force of the treaty with respect to that party.
Article 29
Territorial scope of treaties
Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, a treaty is binding
upon each party in respect of its entire territory.

12

Article 30
Application of successive treaties relating to
the same subject matter
1. Subject to Article 103 of the Charter of the United Nations, the rights and obligations of States
Parties to successive treaties relating to the same subject matter shall be determined in accordance with
the following paragraphs.
2. When a treaty specifies that it is subject to, or that it is not to be considered as incompatible
with, an earlier or later treaty, the provisions of that other treaty prevail.
3. When all the parties to the earlier treaty are parties also to the later treaty but the earlier treaty
is not terminated or suspended in operation under article 59, the earlier treaty applies only to the extent
that its provisions are compatible with those of the later treaty.
4. When the parties to the later treaty do not include all the parties to the earlier one:
(a)

as between States Parties to both treaties the same rule applies as in paragraph 3;

as between a State party to both treaties and a State party to only one of the treaties, the treaty to
(b)
which both States are parties governs their mutual rights and obligations.
5. Paragraph 4 is without prejudice to article 41, or to any question of the termination or
suspension of the operation of a treaty under article 60 or to any question of responsibility which may
arise for a State from the conclusion or application of a treaty the provisions of which are incompatible
with its obligations towards another State under another treaty.
SECTION

3.

INTERPRETATION OF TREATIES

Article 31
General rule of interpretation
1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given
to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.
2. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the
text, including its preamble and annexes:
any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connection with
(a)
the conclusion of the treaty;
any instrument which was made by one or more parties in connection with the conclusion of the
(b)
treaty and accepted by the other parties as an instrument related to the treaty.
3. There shall be taken into account, together with the context:
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(a)
any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the
application of its provisions;
any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the
(b)
parties regarding its interpretation;
(c)

any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties.
4. A special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended.
Article 32
Supplementary means of interpretation

Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of
the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from the
application of article 31, or to determine the meaning when the interpretation according to article 31:
(a)

leaves the meaning ambiguous or obscure; or

(b)

leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable.
Article 33
Interpretation of treaties authenticated in two or more languages

1. When a treaty has been authenticated in two or more languages, the text is equally authoritative
in each language, unless the treaty provides or the parties agree that, in case of divergence, a particular
text shall prevail.
2. A version of the treaty in a language other than one of those in which the text was authenticated
shall be considered an authentic text only if the treaty so provides or the parties so agree.
3. The terms of the treaty are presumed to have the same meaning in each authentic text.
4. Except where a particular text prevails in accordance with paragraph 1, when a comparison of
the authentic texts discloses a difference of meaning which the application of articles 31 and 32 does not
remove, the meaning which best reconciles the texts, having regard to the object and purpose of the
treaty, shall be adopted.
SECTION

4.

TREATIES AND THIRD STATES

Article 34
General rule regarding third States
A treaty does not create either obligations or rights for a third State without its consent.
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Article 35
Treaties providing for obligations for third States
An obligation arises for a third State from a provision of a treaty if the parties to the treaty intend
the provision to be the means of establishing the obligation and the third State expressly accepts that
obligation in writing.
Article 36
Treaties providing for rights for third States
1. A right arises for a third State from a provision of a treaty if the parties to the treaty intend the
provision to accord that right either to the third State, or to a group of States to which it belongs, or to all
States, and the third State assents thereto. Its assent shall be presumed so long as the contrary is not
indicated, unless the treaty otherwise provides.
2. A State exercising a right in accordance with paragraph 1 shall comply with the conditions for
its exercise provided for in the treaty or established in conformity with the treaty.
Article 37
Revocation or modification of obligations or
rights of third States
1. When an obligation has arisen for a third State in conformity with article 35, the obligation may
be revoked or modified only with the consent of the parties to the treaty and of the third State, unless it
is established that they had otherwise agreed.
2. When a right has arisen for a third State in conformity with article 36, the right may not be
revoked or modified by the parties if it is established that the right was intended not to be revocable or
subject to modification without the consent of the third State.
Article 38
Rules in a treaty becoming binding on third States
through international custom
Nothing in articles 34 to 37 precludes a rule set forth in a treaty from becoming binding upon a
third State as a customary rule of international law, recognized as such.
PART IV.
AMENDMENT AND
M ODIFICATION OF TREATIES
Article 39
General rule regarding the amendment of treaties
A treaty may be amended by agreement between the parties. The rules laid down in Part II apply
to such an agreement except insofar as the treaty may otherwise provide.
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Article 40
Amendment of multilateral treaties
1. Unless the treaty otherwise provides, the amendment of multilateral treaties shall be governed
by the following paragraphs.
2. Any proposal to amend a multilateral treaty as between all the parties must be notified to all the
contracting States, each one of which shall have the right to take part in:
(a)

the decision as to the action to be taken in regard to such proposal;

(b)

the negotiation and conclusion of any agreement for the amendment of the treaty.

3. Every State entitled to become a party to the treaty shall also be entitled to become a party to
the treaty as amended.
4. The amending agreement does not bind any State already a party to the treaty which does not
become a party to the amending agreement; article 30, paragraph 4 (b), applies in relation to such State.
5. Any State which becomes a party to the treaty after the entry into force of the amending
agreement shall, failing an expression of a different intention by that State:
(a)

be considered as a party to the treaty as amended; and

(b)

be considered as a party to the unamended treaty in relation to any party to the treaty not bound
by the amending agreement.
Article 41
Agreements to modify multilateral treaties between
certain of the parties only

1. Two or more of the parties to a multilateral treaty may conclude an agreement to modify the
treaty as between themselves alone if:
(a)

the possibility of such a modification is provided for by the treaty; or

(b)

the modification in question is not prohibited by the treaty and:
(i)
(ii)

does not affect the enjoyment by the other parties of their rights under the treaty or the
performance of their obligations;
does not relate to a provision, derogation from which is incompatible with the effective
execution of the object and purpose of the treaty as a whole.

2. Unless in a case falling under paragraph 1 (a) the treaty otherwise provides, the parties in
question shall notify the other parties of their intention to conclude the agreement and of the
modification to the treaty for which it provides.
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PART V.
INVALIDITY, T ERMINATION AND SUSPENSION OF THE OPERATION OF TREATIES
SECTION 1.
GENERAL PROVISIONS
Article 42
Validity and continuance in force of treaties
1. The validity of a treaty or of the consent of a State to be bound by a treaty may be impeached
only through the application of the present Convention.
2. The termination of a treaty, its denunciation or the withdrawal of a party, may take place only as
a result of the application of the provisions of the treaty or of the present Convention. The same rule
applies to suspension of the operation of a treaty.
Article 43
Obligations imposed by international law
independently of a treaty
The invalidity, termination or denunciation of a treaty, the withdrawal of a party from it, or the
suspension of its operation, as a result of the application of the present Convention or of the provisions
of the treaty, shall not in any way impair the duty of any State to fulfil any obligation embodied in the
treaty to which it would be subject under international law independently of the treaty.
Article 44
Separability of treaty provisions
1. A right of a party, provided for in a treaty or arising under article 56, to denounce, withdraw
from or suspend the operation of the treaty may be exercised only with respect to the whole treaty unless
the treaty otherwise provides or the parties otherwise agree.
2. A ground for invalidating, terminating, withdrawing from or suspending the operation of a
treaty recognized in the present Convention may be invoked only with respect to the whole treaty except
as provided in the following paragraphs or in article 60.
3. If the ground relates solely to particular clauses, it may be invoked only with respect to those
clauses where:
(a)

the said clauses are separable from the remainder of the treaty with regard to their application;

it appears from the treaty or is otherwise established that acceptance of those clauses was not an
(b)
essential basis of the consent of the other party or parties to be bound by the treaty as a whole; and
(c)

continued performance of the remainder of the treaty would not be unjust.

4. In cases falling under articles 49 and 50, the State entitled to invoke the fraud or corruption may
do so with respect either to the whole treaty or, subject to paragraph 3, to the particular clauses alone.
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5. In cases falling under articles 51, 52 and 53, no separation of the provisions of the treaty is
permitted.
Article 45
Loss of a right to invoke a ground for invalidating, terminating,
withdrawing from or suspending the operation of a treaty
A State may no longer invoke a ground for invalidating, terminating, withdrawing from or
suspending the operation of a treaty under articles 46 to 50 or articles 60 and 62 if, after becoming aware
of the facts:
it shall have expressly agreed that the treaty is valid or remains in force or continues in operation,
(a)
as the case may be; or
it must by reason of its conduct be considered as having acquiesced in the validity of the treaty or
(b)
in its maintenance in force or in operation, as the case may be.
SECTION

2.

INVALIDITY OF TREATIES

Article 46
Provisions of internal law regarding competence
to conclude treaties
1. A State may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been expressed in
violation of a provision of its internal law regarding competence to conclude treaties as invalidating its
consent unless that violation was manifest and concerned a rule of its internal law of fundamental
importance.
2. A violation is manifest if it would be objectively evident to any State conducting itself in the
matter in accordance with normal practice and in good faith.
Article 47
Specific restrictions on authority to express
the consent of a State
If the authority of a representative to express the consent of a State to be bound by a particular
treaty has been made subject to a specific restriction, his omission to observe that restriction may not be
invoked as invalidating the consent expressed by him unless the restriction was notified to the other
negotiating States prior to his expressing such consent.
Article 48
Error
1. A State may invoke an error in a treaty as invalidating its consent to be bound by the treaty if
the error relates to a fact or situation which was assumed by that State to exist at the time when the
treaty was concluded and formed an essential basis of its consent to be bound by the treaty.
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2. Paragraph 1 shall not apply if the State in question contributed by its own conduct to the error
or if the circumstances were such as to put that State on notice of a possible error.
3. An error relating only to the wording of the text of a treaty does not affect its validity; article 79
then applies.
Article 49
Fraud
If a State has been induced to conclude a treaty by the fraudulent conduct of another negotiating
State, the State may invoke the fraud as invalidating its consent to be bound by the treaty.
Article 50
Corruption of a representative of a State
If the expression of a State’s consent to be bound by a treaty has been procured through the
corruption of its representative directly or indirectly by another negotiating State, the State may invoke
such corruption as invalidating its consent to be bound by the treaty.
Article 51
Coercion of a representative of a State
The expression of a State’s consent to be bound by a treaty which has been procured by the
coercion of its representative through acts or threats directed against him shall be without any legal
effect.
Article 52
Coercion of a State by the threat or use of force
A treaty is void if its conclusion has been procured by the threat or use of force in violation of the
principles of international law embodied in the Charter of the United Nations.
Article 53
Treaties conflicting with a peremptory norm of
general international law (“jus cogens”)
A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general
international law. For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of general
international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole
as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm
of general international law having the same character.
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SECTION

3.

TERMINATION AND SUSPENSION

OF THE OPERATION OF TREATIES

Article 54
Termination of or withdrawal from a treaty under
its provisions or by consent of the parties
The termination of a treaty or the withdrawal of a party may take place:
(a)

in conformity with the provisions of the treaty; or

(b)

at any time by consent of all the parties after consultation with the other contracting States.
Article 55
Reduction of the parties to a multilateral treaty below the
number necessary for its entry into force

Unless the treaty otherwise provides, a multilateral treaty does not terminate by reason only of the
fact that the number of the parties falls below the number necessary for its entry into force.
Article 56
Denunciation of or withdrawal from a treaty containing no
provision regarding termination, denunciation or withdrawal
1. A treaty which contains no provision regarding its termination and which does not provide for
denunciation or withdrawal is not subject to denunciation or withdrawal unless:
(a)

it is established that the parties intended to admit the possibility of denunciation or withdrawal; or

(b)

a right of denunciation or withdrawal may be implied by the nature of the treaty.

2. A party shall give not less than twelve months’ notice of its intention to denounce or withdraw
from a treaty under paragraph 1.
Article 57
Suspension of the operation of a treaty under its
provisions or by consent of the parties
The operation of a treaty in regard to all the parties or to a particular party may be suspended:
(a)

in conformity with the provisions of the treaty; or

(b)

at any time by consent of all the parties after consultation with the other contracting States.
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Article 58
Suspension of the operation of a multilateral treaty by
agreement between certain of the parties only
1. Two or more parties to a multilateral treaty may conclude an agreement to suspend the
operation of provisions of the treaty, temporarily and as between themselves alone, if:
(a)

the possibility of such a suspension is provided for by the treaty; or

(b)

the suspension in question is not prohibited by the treaty and:
(i)
(ii)

does not affect the enjoyment by the other parties of their rights under the treaty or the
performance of their obligations;
is not incompatible with the object and purpose of the treaty.

2. Unless in a case falling under paragraph 1 (a) the treaty otherwise provides, the parties in
question shall notify the other parties of their intention to conclude the agreement and of those
provisions of the treaty the operation of which they intend to suspend.
Article 59
Termination or suspension of the operation of a treaty
implied by conclusion of a later treaty
1. A treaty shall be considered as terminated if all the parties to it conclude a later treaty relating
to the same subject matter and:
it appears from the later treaty or is otherwise established that the parties intended that the matter
(a)
should be governed by that treaty; or
the provisions of the later treaty are so far incompatible with those of the earlier one that the two
(b)
treaties are not capable of being applied at the same time.
2. The earlier treaty shall be considered as only suspended in operation if it appears from the later
treaty or is otherwise established that such was the intention of the parties.
Article 60
Termination or suspension of the operation of a treaty
as a consequence of its breach
1. A material breach of a bilateral treaty by one of the parties entitles the other to invoke the
breach as a ground for terminating the treaty or suspending its operation in whole or in part.
2. A material breach of a multilateral treaty by one of the parties entitles:
the other parties by unanimous agreement to suspend the operation of the treaty in whole or in
(a)
part or to terminate it either:
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(i)
(ii)

in the relations between themselves and the defaulting State; or
as between all the parties;

a party specially affected by the breach to invoke it as a ground for suspending the operation of
(b)
the treaty in whole or in part in the relations between itself and the defaulting State;
any party other than the defaulting State to invoke the breach as a ground for suspending the
(c)
operation of the treaty in whole or in part with respect to itself if the treaty is of such a character that a
material breach of its provisions by one party radically changes the position of every party with respect
to the further performance of its obligations under the treaty.
3. A material breach of a treaty, for the purposes of this article, consists in:
(a)

a repudiation of the treaty not sanctioned by the present Convention; or

(b)

the violation of a provision essential to the accomplishment of the object or purpose of the treaty.

4. The foregoing paragraphs are without prejudice to any provision in the treaty applicable in the
event of a breach.
5. Paragraphs 1 to 3 do not apply to provisions relating to the protection of the human person
contained in treaties of a humanitarian character, in particular to provisions prohibiting any form of
reprisals against persons protected by such treaties.
Article 61
Supervening impossibility of performance
1. A party may invoke the impossibility of performing a treaty as a ground for terminating or
withdrawing from it if the impossibility results from the permanent disappearance or destruction of an
object indispensable for the execution of the treaty. If the impossibility is temporary, it may be invoked
only as a ground for suspending the operation of the treaty.
2. Impossibility of performance may not be invoked by a party as a ground for terminating,
withdrawing from or suspending the operation of a treaty if the impossibility is the result of a breach by
that party either of an obligation under the treaty or of any other international obligation owed to any
other party to the treaty.
Article 62
Fundamental change of circumstances
1. A fundamental change of circumstances which has occurred with regard to those existing at the
time of the conclusion of a treaty, and which was not foreseen by the parties, may not be invoked as a
ground for terminating or withdrawing from the treaty unless:
the existence of those circumstances constituted an essential basis of the consent of the parties to
(a)
be bound by the treaty; and
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the effect of the change is radically to transform the extent of obligations still to be performed
(b)
under the treaty.
2. A fundamental change of circumstances may not be invoked as a ground for terminating or
withdrawing from a treaty:
(a)

if the treaty establishes a boundary; or

if the fundamental change is the result of a breach by the party invoking it either of an obligation
(b)
under the treaty or of any other international obligation owed to any other party to the treaty.
3. If, under the foregoing paragraphs, a party may invoke a fundamental change of circumstances
as a ground for terminating or withdrawing from a treaty it may also invoke the change as a ground for
suspending the operation of the treaty.
Article 63
Severance of diplomatic or consular relations
The severance of diplomatic or consular relations between parties to a treaty does not affect the
legal relations established between them by the treaty except insofar as the existence of diplomatic or
consular relations is indispensable for the application of the treaty.
Article 64
Emergence of a new peremptory norm of general
international law (“jus cogens”)
If a new peremptory norm of general international law emerges, any existing treaty which is in
conflict with that norm becomes void and terminates.
SECTION

4.

PROCEDURE

Article 65
Procedure to be followed with respect to invalidity,
termination, withdrawal from or suspension of the
operation of a treaty
1. A party which, under the provisions of the present Convention, invokes either a defect in its
consent to be bound by a treaty or a ground for impeaching the validity of a treaty, terminating it,
withdrawing from it or suspending its operation, must notify the other parties of its claim. The
notification shall indicate the measure proposed to be taken with respect to the treaty and the reasons
therefor.
2. If, after the expiry of a period which, except in cases of special urgency, shall not be less than
three months after the receipt of the notification, no party has raised any objection, the party making the
notification may carry out in the manner provided in article 67 the measure which it has proposed.
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3. If, however, objection has been raised by any other party, the parties shall seek a solution
through the means indicated in Article 33 of the Charter of the United Nations.
4. Nothing in the foregoing paragraphs shall affect the rights or obligations of the parties under
any provisions in force binding the parties with regard to the settlement of disputes.
5. Without prejudice to article 45, the fact that a State has not previously made the notification
prescribed in paragraph 1 shall not prevent it from making such notification in answer to another party
claiming performance of the treaty or alleging its violation.
Article 66
Procedures for judicial settlement, arbitration and conciliation
If, under paragraph 3 of article 65, no solution has been reached within a period of 12 months
following the date on which the objection was raised, the following procedures shall be followed:
any one of the parties to a dispute concerning the application or the interpretation of article 53 or
(a)
64 may, by a written application, submit it to the International Court of Justice for a decision unless the
parties by common consent agree to submit the dispute to arbitration;
any one of the parties to a dispute concerning the application or the interpretation of any of the
(b)
other articles in part V of the present Convention may set in motion the procedure specified in the Annex
to the Convention by submitting a request to that effect to the Secretary-General of the United Nations.
Article 67
Instruments for declaring invalid, terminating, withdrawing
from or suspending the operation of a treaty
1. The notification provided for under article 65, paragraph 1, must be made in writing.
2. Any act of declaring invalid, terminating, withdrawing from or suspending the operation of a
treaty pursuant to the provisions of the treaty or of paragraphs 2 or 3 of article 65 shall be carried out
through an instrument communicated to the other parties. If the instrument is not signed by the Head of
State, Head of Government or Minister for Foreign Affairs, the representative of the State
communicating it may be called upon to produce full powers.
Article 68
Revocation of notifications and instruments provided
for in articles 65 and 67
A notification or instrument provided for in article 65 or 67 may be revoked at any time before it
takes effect.
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SECTION

5.

CONSEQUENCES OF THE INVALIDITY, TERMINATION

OR SUSPENSION OF THE OPERATION OF A TREATY

Article 69
Consequences of the invalidity of a treaty
1. A treaty the invalidity of which is established under the present Convention is void. The
provisions of a void treaty have no legal force.
2. If acts have nevertheless been performed in reliance on such a treaty:
each party may require any other party to establish as far as possible in their mutual relations the
(a)
position that would have existed if the acts had not been performed;
acts performed in good faith before the invalidity was invoked are not rendered unlawful by
(b)
reason only of the invalidity of the treaty.
3. In cases falling under article 49, 50, 51 or 52, paragraph 2 does not apply with respect to the
party to which the fraud, the act of corruption or the coercion is imputable.
4. In the case of the invalidity of a particular State’s consent to be bound by a multilateral treaty,
the foregoing rules apply in the relations between that State and the parties to the treaty.
Article 70
Consequences of the termination of a treaty
1. Unless the treaty otherwise provides or the parties otherwise agree, the termination of a treaty
under its provisions or in accordance with the present Convention:
(a)

releases the parties from any obligation further to perform the treaty;

does not affect any right, obligation or legal situation of the parties created through the execution
(b)
of the treaty prior to its termination.
2. If a State denounces or withdraws from a multilateral treaty, paragraph 1 applies in the relations
between that State and each of the other parties to the treaty from the date when such denunciation or
withdrawal takes effect.
Article 71
Consequences of the invalidity of a treaty which conflicts
with a peremptory norm of general international law
1. In the case of a treaty which is void under article 53 the parties shall:
eliminate as far as possible the consequences of any act performed in reliance on any provision
(a)
which conflicts with the peremptory norm of general international law; and
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(b)
law.

bring their mutual relations into conformity with the peremptory norm of general international

2. In the case of a treaty which becomes void and terminates under article 64, the termination of
the treaty:
(a)

releases the parties from any obligation further to perform the treaty;

does not affect any right, obligation or legal situation of the parties created through the execution
(b)
of the treaty prior to its termination, provided that those rights, obligations or situations may thereafter
be maintained only to the extent that their maintenance is not in itself in conflict with the new
peremptory norm of general international law.
Article 72
Consequences of the suspension of the operation of a treaty
1. Unless the treaty otherwise provides or the parties otherwise agree, the suspension of the
operation of a treaty under its provisions or in accordance with the present Convention:
releases the parties between which the operation of the treaty is suspended from the obligation to
(a)
perform the treaty in their mutual relations during the period of the suspension;
(b)

does not otherwise affect the legal relations between the parties established by the treaty.

2. During the period of the suspension the parties shall refrain from acts tending to obstruct the
resumption of the operation of the treaty.
PART VI.
M ISCELLANEOUS PROVISIONS
Article 73
Cases of State succession, State responsibility
and outbreak of hostilities
The provisions of the present Convention shall not prejudge any question that may arise in regard
to a treaty from a succession of States or from the international responsibility of a State or from the
outbreak of hostilities between States.
Article 74
Diplomatic and consular relations and the
conclusion of treaties
The severance or absence of diplomatic or consular relations between two or more States does not
prevent the conclusion of treaties between those States. The conclusion of a treaty does not in itself
affect the situation in regard to diplomatic or consular relations.
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Article 75
Case of an aggressor State
The provisions of the present Convention are without prejudice to any obligation in relation to a
treaty which may arise for an aggressor State in consequence of measures taken in conformity with the
Charter of the United Nations with reference to that State’s aggression.
PART VII.
DEPOSITARIES, NOTIFICATIONS,
CORRECTIONS AND REGISTRATION
Article 76
Depositaries of treaties
1. The designation of the depositary of a treaty may be made by the negotiating States, either in
the treaty itself or in some other manner. The depositary may be one or more States, an international
organization or the chief administrative officer of the organization.
2. The functions of the depositary of a treaty are international in character and the depositary is
under an obligation to act impartially in their performance. In particular, the fact that a treaty has not
entered into force between certain of the parties or that a difference has appeared between a State and a
depositary with regard to the performance of the latter’s functions shall not affect that obligation.
Article 77
Functions of depositaries
1. The functions of a depositary, unless otherwise provided in the treaty or agreed by the
contracting States, comprise in particular:
keeping custody of the original text of the treaty and of any full powers delivered to the
(a)
depositary;
preparing certified copies of the original text and preparing any further text of the treaty in such
(b)
additional languages as may be required by the treaty and transmitting them to the parties and to the
States entitled to become parties to the treaty;
receiving any signatures to the treaty and receiving and keeping custody of any instruments,
(c)
notifications and communications relating to it;
examining whether the signature or any instrument, notification or communication relating to the
(d)
treaty is in due and proper form and, if need be, bringing the matter to the attention of the State in
question;
informing the parties and the States entitled to become parties to the treaty of acts, notifications
(e)
and communications relating to the treaty;

27

(f)
informing the States entitled to become parties to the treaty when the number of signatures or of
instruments of ratification, acceptance, approval or accession required for the entry into force of the
treaty has been received or deposited;
(g)

registering the treaty with the Secretariat of the United Nations;

(h)

performing the functions specified in other provisions of the present Convention.

2. In the event of any difference appearing between a State and the depositary as to the
performance of the latter’s functions, the depositary shall bring the question to the attention of the
signatory States and the contracting States or, where appropriate, of the competent organ of the
international organization concerned.
Article 78
Notifications and communications
Except as the treaty or the present Convention otherwise provide, any notification or
communication to be made by any State under the present Convention shall:
if there is no depositary, be transmitted direct to the States for which it is intended, or if there is a
(a)
depositary, to the latter;
be considered as having been made by the State in question only upon its receipt by the State to
(b)
which it was transmitted or, as the case may be, upon its receipt by the depositary;
if transmitted to a depositary, be considered as received by the State for which it was intended
(c)
only when the latter State has been informed by the depositary in accordance with article 77, paragraph 1
(e).
Article 79
Correction of errors in texts or in certified copies
of treaties
1. Where, after the authentication of the text of a treaty, the signatory States and the contracting
States are agreed that it contains an error, the error shall, unless they decide upon some other means of
correction, be corrected:
by having the appropriate correction made in the text and causing the correction to be initialled by
(a)
duly authorized representatives;
by executing or exchanging an instrument or instruments setting out the correction which it has
(b)
been agreed to make; or
by executing a corrected text of the whole treaty by the same procedure as in the case of the
(c)
original text.
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2. Where the treaty is one for which there is a depositary, the latter shall notify the signatory
States and the contracting States of the error and of the proposal to correct it and shall specify an
appropriate time-limit within which objection to the proposed correction may be raised. If, on the expiry
of the time-limit:
no objection has been raised, the depositary shall make and initial the correction in the text and
(a)
shall execute a procès-verbal of the rectification of the text and communicate a copy of it to the parties
and to the States entitled to become parties to the treaty;
an objection has been raised, the depositary shall communicate the objection to the signatory
(b)
States and to the contracting States.
3. The rules in paragraphs I and 2 apply also where the text has been authenticated in two or more
languages and it appears that there is a lack of concordance which the signatory States and the
contracting States agree should be corrected.
4. The corrected text replaces the defective text ab initio, unless the signatory States and the
contracting States otherwise decide.
5. The correction of the text of a treaty that has been registered shall be notified to the Secretariat
of the United Nations.
6. Where an error is discovered in a certified copy of a treaty, the depositary shall execute a
procès-verbal specifying the rectification and communicate a copy of it to the signatory States and to the
contracting States.
Article 80
Registration and publication of treaties
1. Treaties shall, after their entry into force, be transmitted to the Secretariat of the United Nations
for registration or filing and recording, as the case may be, and for publication.
2. The designation of a depositary shall constitute authorization for it to perform the acts specified
in the preceding paragraph.
PART VIII.
FINAL PROVISIONS
Article 81
Signature
The present Convention shall be open for signature by all States Members of the United Nations
or of any of the specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency or parties to the
Statute of the International Court of Justice, and by any other State invited by the General Assembly of
the United Nations to become a party to the Convention, as follows: until 30 November 1969, at the
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Federal Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Austria, and subsequently, until 30 April 1970, at
United Nations Headquarters, New York.
Article 82
Ratification
The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be
deposited with the Secretary-General of the United Nations.
Article 83
Accession
The present Convention shall remain open for accession by any State belonging to any of the
categories mentioned in article 81. The instruments of accession shall be deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations.
Article 84
Entry into force
1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit
of the thirty-fifth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the thirty-fifth
instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after
deposit by such State of its instrument of ratification or accession.
Article 85
Authentic texts
The original of the present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and
Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their
respective Governments, have signed the present Convention.
DONE at Vienna this twenty-third day of May, one thousand nine hundred and sixty-nine.
ANNEX

1. A list of conciliators consisting of qualified jurists shall be drawn up and maintained by the
Secretary-General of the United Nations. To this end, every State which is a Member of the United
Nations or a party to the present Convention shall be invited to nominate two conciliators, and the names
of the persons so nominated shall constitute the list. The term of a conciliator, including that of any
conciliator nominated to fill a casual vacancy, shall be five years and may be renewed. A conciliator
whose term expires shall continue to fulfil any function for which he shall have been chosen under the
following paragraph.
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2. When a request has been made to the Secretary-General under article 66, the Secretary-General
shall bring the dispute before a conciliation commission constituted as follows:
The State or States constituting one of the parties to the dispute shall appoint:
one conciliator of the nationality of that State or of one of those States, who may or may not be
(a)
chosen from the list referred to in paragraph 1; and
one conciliator not of the nationality of that State or of any of those States, who shall be chosen
(b)
from the list.
The State or States constituting the other party to the dispute shall appoint two conciliators in the same
way. The four conciliators chosen by the parties shall be appointed within sixty days following the date
on which the Secretary-General receives the request.
The four conciliators shall, within sixty days following the date of the last of their own appointments,
appoint a fifth conciliator chosen from the list, who shall be chairman.
If the appointment of the chairman or of any of the other conciliators has not been made within the
period prescribed above for such appointment, it shall be made by the Secretary-General within sixty
days following the expiry of that period. The appointment of the chairman may be made by the
Secretary-General either from the list or from the membership of the International Law Commission.
Any of the periods within which appointments must be made may be extended by agreement between the
parties to the dispute.
Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.
3. The Conciliation Commission shall decide its own procedure. The Commission, with the
consent of the parties to the dispute, may invite any party to the treaty to submit to it its views orally or
in writing. Decisions and recommendations of the Commission shall be made by a majority vote of the
five members.
4. The Commission may draw the attention of the parties to the dispute to any measures which
might facilitate an amicable settlement.
5. The Commission shall hear the parties, examine the claims and objections, and make proposals
to the parties with a view to reaching an amicable settlement of the dispute.
6. The Commission shall report within twelve months of its constitution. Its report shall be
deposited with the Secretary-General and transmitted to the parties to the dispute. The report of the
Commission, including any conclusions stated therein regarding the facts or questions of law, shall not
be binding upon the parties and it shall have no other character than that of recommendations submitted
for the consideration of the parties in order to facilitate an amicable settlement of the dispute.
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7. The Secretary-General shall provide the Commission with such assistance and facilities as it
may require. The expenses of the Commission shall be borne by the United Nations.
_____________
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๖ เมษายน ๒๕๖๐

ให้นําความในมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่
พระราชกําหนดที่ได้ตราขึ้นตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นการตราขึ้นในระหว่างสมัยประชุม จะต้อง
นําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในสามวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๗๕ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัด
ต่อกฎหมาย
มาตรา ๑๗๖ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใช้และเลิกใช้กฎอัยการศึก
ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะแห่งเป็นการรีบด่วน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร
ย่อมกระทําได้ตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก
มาตรา ๑๗๗ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงครามเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา
มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
มาตรา ๑๗๘ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ
สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทย
มีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้องออก
พระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง หากรัฐสภา
พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ
หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุน
ของประเทศอย่างกว้างขวางตามวรรคสอง ได้แก่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม
หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทําให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด
หรือบางส่วน หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ให้มีกฎหมายกําหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับ
การเยียวยาที่จําเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทําหนังสือสัญญาตามวรรคสามด้วย
เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม่ คณะรัฐมนตรี
จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้ ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคําขอ
มาตรา ๑๗๙ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ
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พระราชกฤษฎีกา
วาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘
เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี ตลอดจน
การประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓/๑
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตรา
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
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“รัฐมนตรีเจาสังกัด” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวง และรัฐมนตรีวาการทบวง ในฐานะ
บังคับบัญชากระทรวงหรือทบวง และในฐานะเปนผูบังคับบัญชาหรือเปนผูกํากับดูแลหนวยงานของรัฐ
และหมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งไดรับมอบหมายใหสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะบังคับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรี
หรือในฐานะเปนผูบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหนวยงานของรัฐ
“หนว ยงานของรัฐ ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนวยงานอื่นของรัฐ
“กฎกระทรวง” หมายความรวมถึงกฎสํานักนายกรัฐมนตรี กฎทบวง กฎ ก.พ. และกฎที่
เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเชนเดียวกับกฎกระทรวง
มาตรา ๔ การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีใหเสนอได เฉพาะเรื่องดังตอไปนี้
(๑) เรื่ อ งที่ ก ฎหมายกํ า หนดให เ ป น อํ า นาจหน า ที่ ข องคณะรั ฐ มนตรี ห รื อ ให ต อ งเสนอ
คณะรัฐมนตรี
(๒) รางพระราชบัญญัติ รางพระราชกําหนด
(๓) เรื่องที่ตองเสนอใหสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ
(๔) รางพระราชกฤษฎีกา
(๕) รางกฎกระทรวงเกี่ยวกับนโยบายสําคัญที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(๖) รางระเบียบ รางขอบังคับ หรือรางประกาศที่มีผลบังคับแกสวนราชการโดยทั่วไป
(๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือที่เกี่ยวกับองคการระหวางประเทศที่มีผล
ผูกพันรัฐบาลไทย
(๘) การริเริ่มโครงการลงทุนขนาดใหญของสวนราชการ รัฐ วิส าหกิจ องคก ารมหาชน หรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ ที่มีวงเงินตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด เวนแตโครงการลงทุนที่กําหนดในแผนงาน
ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบกับแผนงานนั้นแลว
(๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเวนการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ขอบังคับ
หรือประกาศตาม (๖)
(๑๐) ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีลักษณะเปนระเบียบปฏิบัติราชการทั่วไปหรือจะ
มีผลเปนแนวบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ
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(๑๑) เรื่องที่ตองใชงบประมาณแผนดินนอกเหนือจากที่ไดรับอนุมัติไวแลวตามกฎหมายวาดวย
งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม
(๑๒) เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลนําเสนอหรือมีคําสั่งใหเสนอคณะรัฐมนตรี
(๑๓) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่ อ นายกรั ฐ มนตรี แ ละคณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง เป น ผู อ อกคํ า สั่ ง หรื อ มี ม ติ ต าม (๑๒) หรื อ (๑๓)
พนจากตําแหนง ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมคําสั่งหรือมติที่มีลักษณะเปนการกําหนด
หลักเกณฑในการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี เพื่ อ นํ า เสนอคณะรั ฐ มนตรี ที่ เ ข า บริ ห ารราชการชุ ด ใหม
พิจารณายืนยันหรือยกเลิกภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา
มาตรา ๕ คณะรัฐมนตรีจะแตงตั้งคณะบุคคลประกอบดวยรัฐมนตรีที่เกี่ยวของและบุคคลอื่น
ที่มีความรูความชํานาญในเรื่องที่จะพิจารณา เพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องใดกอนเสนอคณะรัฐมนตรีก็ได
มาตรา ๖ การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ ใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีเจาสังกัด
เปนผูลงนามเสนอเรื่อง เวนแตกรณีดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการใดมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือทบวงเปนประธานกรรมการของคณะกรรมการนั้น
ใหนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง
หรือทบวง แลวแตกรณี ในฐานะประธานกรรมการ เปนผูลงนามเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีได
(๒) ในกรณีที่หนวยงานของรัฐผูเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเปนองคกรอิสระที่ไมอยูในกํากับ
ของราชการฝายบริหาร ใหหัวหนาองคกรอิสระนั้นเปนผูลงนามเสนอเรื่องไปยังนายกรัฐมนตรี
(๓) ในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐที่ไมอยูใน
กํากับของราชการฝายบริหารประสงคจะเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี ใหหัวหนาหนวยงานนั้นเปนผูลง
นามเสนอ
การเสนอเรื่องตามวรรคหนึ่ง ใหสงไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตอไป
มาตรา ๗ เรื่องที่ตองเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ (๑) (๓) (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑)
และเรื่องที่ผานการกลั่นกรองของคณะบุคคลตามมาตรา ๕ แลว ถาคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนเรื่องที่เปน
ภารกิ จ ปกติ ห รื อ มี แ นวทางปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนแล ว คณะรั ฐ มนตรี จ ะมี ม ติ ม อบหมายเป น การทั่ ว ไปให
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนผูอนุมัติ ใหความเห็นชอบ หรือมีคําสั่งแทนคณะรัฐมนตรี
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ก็ได ในกรณีเชนนั้น ใหถือวาการอนุมัติ ความเห็นชอบหรือคําสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
เปนมติของคณะรัฐมนตรี
ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสรุปเรื่องที่นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีไดดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งเพื่อแจงใหคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะ ๆ
มาตรา ๘ การประชุมคณะรัฐมนตรี ในกรณี ป กติ ใ ห ดํา เนิน การได เ มื่อ มี รัฐ มนตรีเ ข า ร ว ม
ประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนคณะรัฐมนตรีทั้งหมดที่มีอยู
ในกรณีจําเปนเพื่อเปนการรักษาประโยชนสําคัญของประเทศ หรือมีกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่อประโยชน
ในการรักษาความลับ นายกรัฐมนตรีอาจพิจารณาเรื่องใดกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวของตามที่นายกรัฐมนตรี
เห็ น สมควรเพื่ อ มี ม ติ ข องคณะรั ฐ มนตรี ใ นเรื่ อ งนั้ น ได และเมื่ อ มี ก ารประชุ ม เป น กรณี ป กติ ใ ห
นายกรัฐมนตรีแจงใหที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบมติของคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย
วิธีการประชุมคณะรัฐมนตรีจะดําเนินการโดยเชิญรัฐมนตรีมารวมประชุม ณ สถานที่ที่กําหนด
หรือโดยวิธีอื่นใดซึ่งผูรวมประชุมสามารถปรึกษาหารือกันไดแมจะมิไดอยูในสถานที่เดียวกันก็ได ทั้งนี้
ตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๙ ในการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ใ นกรณี ป กติ ต ามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ ง สํ า นั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีตองจัดสงวาระการประชุมพรอมดวยเอกสารที่เกี่ยวของใหคณะรัฐมนตรีทราบ
ล ว งหน า ไม น อ ยกว า หนึ่ ง วั น ก อ นการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เว น แต ก รณี มี ค วามจํ า เป น เร ง ด ว น
นายกรัฐมนตรีจะอนุมัติใหเสนอโดยไมตองสงวาระการประชุมลวงหนาก็ได แตในกรณีที่เปนเรื่องที่มี
ผลใหมีการอนุมัติงบประมาณ นายกรัฐมนตรีจะอนุมัติดังกลาวไดตอเมื่อเปนกรณีฉุกเฉินและมีความ
จําเปนเพื่อรักษาประโยชนสําคัญของประเทศหรือประชาชน
การสงวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวของ จะสงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสก็ได
มาตรา ๑๐ ในการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี ใหหนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาของเรื่องกําหนด
ประเด็นที่ประสงคจะใหคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ใหความเห็นชอบ หรือมีมติในเรื่องใดใหชัดเจน
ถาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ใหความเห็นชอบ หรือมีมติในเรื่องที่เสนอ ใหถือวามติของคณะรัฐมนตรี
มี ผ ลผู ก พั น เฉพาะหลั ก การแห ง ประเด็ น ที่ เ สนอ เว น แต ม ติ ข องคณะรั ฐ มนตรี จ ะระบุ ไ ว ชั ด เจนถึ ง
รายละเอียดที่อนุมัติ เห็นชอบ หรือมีมติ
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เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘

การที่คณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องใดตามขอเสนอของหนวยงานของรัฐใด ไมเปนเหตุใหผูเสนอ
เรื่องและหนวยงานของรัฐไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑหรือวิธีการใดที่ตองปฏิบัติ
ตามปกติ เวนแตคณะรัฐมนตรีจะกําหนดไวเปนอยางอื่นโดยชัดแจง
มาตรา ๑๑ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องใดแลว ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนาที่
ติดตามและรวบรวมผลการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น เพื่อรายงานใหคณะรัฐมนตรี
ทราบเปนระยะ ๆ หรือในกรณีจําเปนจะเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาทบทวนมติของคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องนั้นก็ได
มาตรา ๑๒ หลักเกณฑและแนวทางการเสนอเรื่อง การดํ า เนิ น การตามมติ ข องคณะรั ฐ มนตรี
การรายงานผลการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี หรือการดําเนินการอื่นใด อันจะเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรี ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๓ ทุกครั้งที่คณะรัฐมนตรีชุดใหมเขารับหนาที่ ใหเปนหนาที่ของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี รวบรวมมติของคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งของนายกรัฐมนตรีชุดเดิมที่เกี่ยวกับการบริหาร
ราชการ หรือขาราชการ ที่ออกโดยมิไดอาศัยอํานาจตามกฎหมายใด พรอมดวยขอเสนอแนะวาสมควร
คงคําสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นตอไปหรือไม เพียงใด และนําเสนอ
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการหรือดําเนินการตอไปภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรี
แถลงนโยบายตอรัฐสภา
มาตรา ๑๔ ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบคําสั่งของนายกรัฐมนตรี และมติของ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี การบริหารราชการ และขาราชการ ที่มีผล
บังคับอยูกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ พรอมกับขอเสนอแนะวาคําสั่งของนายกรัฐมนตรี หรือ
มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดควรยกเลิกหรือปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับแนวทางตามพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๕ ความในมาตรา ๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๑ ใหใชบังคับเมื่อมีการแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาภายหลังวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๖ ในระหวางที่ยังไมมีระเบียบการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๑๒
แหงพระราชกฤษฎีกานี้ ใหนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ.
๒๕๓๑ และที่แกไขเพิ่มเติม มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชกฤษฎีกานี้
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เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๗ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘
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เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องดวยในปจจุบัน คณะรัฐมนตรี
มีภารกิจที่จะตองปฏิบัติและดําเนินการ และมีเรื่องที่สวนราชการหรือหนวยงานตาง ๆ นําเสนอเขาสูการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีเปนจํานวนมาก เพื่อเปนการลดภารกิจและจํานวนเรื่องที่จะนําเสนอเขาสูการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเพื่อใหการแกไขปญหาในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเปนเพื่อประโยชน
ของประเทศเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมกั บ สภาวการณ สมควรกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละ
แนวทางการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีและการประชุมของคณะรัฐมนตรี เพื่อใหเปนไปตามหลักการดังกลาว
และโดยที่มาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บั ญ ญั ติ ใ ห ก ารกํา หนด
หลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติราชการ
เพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน ที่จะเปนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการกระจายอํานาจการ
ตั ด สิ น ใจ และเพื่ อ มี ผูรั บ ผิ ด ชอบต อ ผลของงาน ให ก ระทํ า โดยตราพระราชกฤษฎี ก า จึ ง จํ า เป น ต อ งตรา
พระราชกฤษฎีกานี้
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
และการจัดการประชุมของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๔
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัด
การประชุมของทางราชการ คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่า ด้ ว ยการอนุ มั ติใ ห้ เ ดิ น ทางไป
ราชการ และการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔”
ข้อ ๒ ๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการทุกประเภทและลูกจ้างของส่วนราชการ แต่ไม่
รวมถึงข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา และลูกจ้างของสํานักงาน
เลขาธิการรัฐสภากับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้
แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“การเดินทางไปราชการ” หมายความว่า การเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมในประเทศ การประชุมใน
ต่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศ ในหน้าที่ราชการหรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราชการด้วย แต่ไม่
รวมถึงการเดินทางไปรับราชการประจําในต่างประเทศ และการเดินทางตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไป
ศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
“การประชุมในประเทศ” หมายความรวมถึง การสัมมนาการประชุมที่เรียกชื่ออย่างอื่น และ
การฝึกอบรมด้วย แต่ไม่รวมถึงการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือการประชุมอื่นในลักษณะ
เดียวกัน และการประชุมประสานงานระหว่างส่วนราชการและหรือรัฐวิสาหกิจ
“การประชุมในต่างประเทศ” หมายความรวมถึงการสัมมนา การประชุมที่เรียกชื่ออย่างอื่น
การเจรจาธุรกิจ และการปฏิบัติงานอื่นใดด้วย
“การประชุมระหว่างประเทศ” หมายความว่า การประชุมซึ่งองค์การระหว่างประเทศจัดให้มี
ขึ้น และให้หมายความรวมถึงการประชุมที่รัฐบาลของประเทศหนึ่งประเทศใดจัดขึ้น โดยมีผู้แทนจากสอง
ประเทศขึ้นไปเข้าร่วมประชุมด้วย
“องค์การระหว่างประเทศ” หมายความรวมถึงองค์การระหว่างรัฐบาลและองค์การเอกชน
ระหว่างประเทศด้วย
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๘/ตอนที่ ๒๐๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๕/๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
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“รัฐมนตรีเจ้าสังกัด” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการทบวง และ
หมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงด้วย
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดกระทบวงด้วย
“อธิบดี” หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรมด้วย
แต่ไม่รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง
“หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมซึ่งขึ้นตรง
ต่อนายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
“ผู้แทนรัฐบาล” หมายความว่า บุคคลซึ่งรัฐบาลไทยแต่งตั้งให้ ไปประชุมในประเทศหรื อ
ต่างประเทศในนามรัฐบาล
“คณะผู้ แ ทน” หมายความว่ า คณะบุ ค คลซึ่ ง เดิ น ทางไปร่ ว มประชุ ม ในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ โดยมีผู้ร่วมคณะคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะ
ข้อ ๖ ในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ หรือการจัดการประชุมตามระเบียบนี้
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องเบิกจากเงินงบประมาณหรือเงินอื่นใดของทางราชการ ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติพิจารณาใน
ด้านการเงินก่อนด้วย
ข้อ ๗ ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าองค์การใดจะเป็นองค์การระหว่างประเทศตามระเบียบนี้หรือไม่
ก็ ดี การเข้ า ร่ ว มประชุ ม เรื่ อ งใดเป็ น การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ในระดั บ ผู้ แ ทนรั ฐ บาล หรื อ คณะผู้ แ ทนรั ฐ บาลก็ ดี
ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้วินิจฉัย
ข้อ ๘ การเดินทางไปราชการของนายกรัฐมนตรีทุกกรณี ให้อยู่ในดุลพินิจของนายกรัฐมนตรี
ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือผู้มีอํานาจตามระเบียบนี้ ได้มีคําสั่งให้ข้าราชการหรือ
ลูกจ้างผู้ใดเดินทางไปราชการ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาได้อนุมัติการเดินทางตามคําสั่งนั้น และให้ข้าราชการหรือ
ลูกจ้างผู้นั้นรายงานผู้มีอํานาจตามระเบียบนี้ทราบด้วย
ข้อ ๑๐ ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
การตี ค วามและวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาตามวรรคหนึ่ ง ปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี จ ะขอความเห็ น
จากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้
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หมวด ๑
การขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ส่วนที่ ๑
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ข้ อ ๑๑ ภายใต้ บั งคั บ ข้ อ ๑๒ ให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาดั งต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ผู้ มี อํ า นาจพิ จ ารณาอนุ มั ติ
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
(๑) นายกรั ฐมนตรี ใ นฐานะหัวหน้ า รัฐ บาล สํ าหรั บการเดิ นทางของข้าราชการการเมื อ ง
ทุ ก ตํ า แหน่ ง นอกจากรองนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
รั ฐ มนตรี ว่า การทบวง รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวง รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การทบวง เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี และ
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรีเจ้าสังกัด สําหรับการเดินทางของปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง
เลขานุการรัฐมนตรี และผู้ชว่ ยเลขานุการรัฐมนตรี
(๓) ปลัดกระทรวง สําหรับการเดินทางของอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการและลูกจ้าง
ทุกตําแหน่งในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดทบวง และสํานักงานเลขานุการ รัฐมนตรี เว้นแต่
ข้าราชการการเมือง
(๔) อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง สําหรับการเดินทางของข้าราชการและลูกจ้าง
ทุกตําแหน่งในสังกัด
(๕) ผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับการเดินทางของข้าราชการและลูกจ้างในราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคในจังหวัดนั้นทุกตําแหน่ง
ผู้มีอํานาจตามข้อนี้ จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้ผู้ดํารงตําแหน่งใด ๆ
เป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรแทนก็ได้
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการทบวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และรัฐมนตรีช่วย
ว่าการทบวง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้เดินทาง แต่ให้รายงานนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี
เพื่อทราบก่อนการเดินทางด้วย
ข้อ ๑๒ ผู้มีอํานาจอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร และ
ข้าราชการฝ่ายตุลากร ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงยุติธรรมกําหนด แล้วแต่กรณี
ส่วนที่ ๒
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ข้อ ๑๓ ภายใต้บังคับข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
(๑) นายกรั ฐ มนตรี ในฐานะหั ว หน้ า รั ฐ บาล สํ า หรั บ การเดิ น ทางของรองนายกรั ฐ มนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการทบวง และข้าราชการการเมือง
ทุกตําแหน่ง นอกจากเลขานุการรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
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(๒) รัฐมนตรีเจ้าสังกัด สําหรับการเดินทางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วย
ว่าการทบวง ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง เลขานุการรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
(๓) ปลั ด กระทรวง สํ า หรั บ การเดิ น ทางของข้ า ราชการและลู ก จ้ า งทุ ก ตํ า แหน่ ง ในสั งกั ด
กระทรวงหรือทบวง
(๔) หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง สําหรับการเดินทางของข้าราชการและลูกจ้างทุกตําแหน่งซึ่ง
เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา เว้นแต่ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดราชบัณฑิตยสถาน
สําหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดราชบัณฑิตยสถาน
ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือผู้ที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ
ข้ อ ๑๔ การเดิ น ทางไปราชการต่ า งประเทศของผู้ แ ทนรั ฐ บาล คณะผู้ แ ทนรั ฐ บาลหรื อ
คณะผู้แทน ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ
(๑) นายกรั ฐ มนตรี ใ นฐานะหั ว หน้ า รั ฐ บาล สํ า หรั บ การเดิ น ทางของผู้ แ ทนรั ฐ บาล หรื อ
คณะผู้แทนรัฐบาล เพื่อเข้าร่วมการประชุมในระดับรัฐมนตรี
(๒) รั ฐมนตรี เ จ้า สั งกัด สํ าหรั บการเดิ นทางของผู้แ ทนรั ฐ บาลหรื อ คณะผู้ แ ทนรัฐ บาลเพื่ อ
เข้าร่วมการประชุมในระดับต่ํากว่ารัฐมนตรี และการเดินทางของคณะผู้แทนซึ่งมิใช่คณะผู้แทนรัฐบาล
สําหรับการเดินทางเป็นคณะตาม (๒) ถ้าคณะผู้แทนประกอบด้วยข้าราชการหรือลูกจ้างสังกัด
หลายกระทรวง ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของเจ้าของเรื่องในการเดินทางครั้งนั้นเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการเดินทาง
ของผู้ แ ทนทั้ ง คณะ แต่ ต้ อ งไดรั บ ความยิ น ยอมจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งตามข้ อ ๑๓
ซึ่งรวมอยู่ในคณะผู้แทนนั้นก่อน
ข้อ ๑๕ ๒ (ยกเลิก)
ข้อ ๑๖ การเดินทางไปราชการต่างประเทศรวมทั้งการไปราชการในเขตอาณาของข้าราชการ
ซึ่ ง มี ตํ า แหน่ ง ประจํ า ในต่ า งประเทศ และของลู ก จ้ า งส่ ว นราชการในต่ า งประเทศ ผู้ มี อํ า นาจตามข้ อ ๑๓
จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้หัวหน้าคณะทูต ผู้แทนถาวรประจําองค์การสหประชาชาติ
หรือหัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศ เป็นผู้อนุมัติการเดินทางก็ได้
การเดินทางข้ามแดนเพื่อไปราชการในต่างประเทศซึ่งมีเขตติดต่อกันกับประเทศไทย ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดในจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศนั้น มีอํานาจอนุมัติให้ข้าราชการในราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคและลูกจ้างในจังหวัด ไปราชการในประเทศนั้นได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๗ วัน ในกรณีที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเห็นว่าการเดินทางดังกล่าวอาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับความเหมาะสมทางด้านนโยบายต่างประเทศของ
รัฐบาล ให้หารือเอกอัครราชทูตไทยซึ่งประจําอยู่ในประเทศนั้นก่อน
การเดินทางข้ามแดนเพื่อไปราชการในต่างประเทศ ซึ่งมีเขตติดต่อกันกับประเทศไทยของ
ข้าราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ที่ไปปฏิบัติงานประจําในจังหวัดซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศนั้น
ผู้มีอํานาจอนุมัติตามข้อ ๑๓ จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ
การเดินทางก็ได้ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามวรรคสองโดยอนุโลม
หมวด ๒
การขออนุมัติจัดการประชุมและเข้าร่วมการประชุมในประเทศ
๒

ข้ อ ๑๕ ยกเลิ ก โดยระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการอนุ มั ติ ใ ห้ เ ดิ น ทางไปราชการและการจั ด การประชุ ม ของ
ทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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ข้อ ๑๗ ส่วนราชการจะจัดการประชุมหรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมได้เฉพาะกรณี
ที่การประชุมนั้นเป็นประโยชน์แก่ราชการในหน้าที่ของส่วนราชการนั้น
ข้อ ๑๘ การจัดการประชุมซึ่งไม่ใช่การประชุมระหว่างประเทศ ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของ
เจ้ า ของเรื่ อ ง เป็ น ผู้ มี อํ านาจอนุ มั ติสํ า หรั บ การประชุ ม ที่ เ ป็ น งานประจํ า แต่ถ้ า ปลั ด กระทรวงเจ้ า ของเรื่ อ ง
พิจารณาเห็นว่าการประชุมดังกล่าวเป็นเรื่องนโยบายให้เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้อนุมัติ
การอนุมัติตามวรรคหนึ่ง จะอนุมัติเป็นการเฉพาะคราวหรืออนุมัติเป็นหลักการก็ได้
ข้อ ๑๙ การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ และการแต่งตั้งผู้แทนรัฐบาล
คณะผู้แทนรัฐบาล หรือคณะผู้แทนเพื่อเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้เป็น
ผู้มีอาํ นาจอนุมัติ
(๑) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลสําหรับการจัดการประชุมและการแต่งตั้งผู้แทน
รัฐบาลหรือคณะผู้แทนรัฐบาลเพื่อเข้าร่วมประชุมในระดับรัฐมนตรี
(๒) รั ฐ มนตรี เ จ้ า สั ง กั ด สํ า หรั บ การจั ด การประชุ ม และการแต่ ง ตั้ ง ผู้ แ ทนรั ฐ บาลหรื อ
คณะผู้แทนรัฐบาลเพื่อเข้าร่วมการประชุมในระดับต่ํากว่ารัฐมนตรี หรือคณะผู้แทนซึ่งมิใช่คณะผู้แทนรัฐบาล
ข้อ ๒๐ เมื่อกระทรวง ทบวง กรมใด เห็นว่าการประชุมที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจัดหรือ
ร่วมจัดขึ้นเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมนั้น อาจส่งข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการประชุมนั้นได้ตามความจําเป็น แต่ทั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๑
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๑ ส่วนราชการใดได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรีให้จัดการประชุมได้ก่อน
วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ก็ให้ปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไปได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔
พลเอก ป. ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ๓

ตวงพร/ผู้จัดทํา
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๓

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๖/หน้า ๘/๓ เมษายน ๒๕๓๕
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พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๕ ก

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

หมวด ๓
สํานักงานอัยการสูงสุด
มาตรา ๒๓ สํานักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการและ
งานวิชาการ เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานอัยการแลว ใหมีอํานาจและหนาที่
ดังตอไปนี้ดวย
(๑) ใหความชวยเหลือประชาชนในการดําเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุมครอง
ปองกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน
(๒) ใหคําปรึกษา และตรวจรางสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายใหแกรัฐบาลและหนวยงาน
ของรัฐ
(๓) ใหคําปรึกษา และตรวจรางสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายใหแ กนิติบุคคลซึ่งมิใ ช
หนวยงานของรัฐแตไดมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ
ซึ่งพนักงานอัยการไดรับดําเนินคดีให
(๕) ดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีรองขอ เวนแตการดําเนินการนั้นจะขัดตองานในหนาที่
หรืออาจทําใหขัดตอความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการ
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมเพื่อประโยชนในการพัฒนาขาราชการฝายอัยการ
(๗) ใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐในการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน
ของรัฐและประชาชน
(๘) ติดตอและประสานงานกับองคกรหรือหนวยงานตางประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยูในอํานาจ
และหนาที่ของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุด
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของพนักงานอัยการ
หรือสํานักงานอัยการสูงสุด
ในการตรวจรางสัญญาตาม (๒) และ (๓) ใหสํานักงานอัยการสูงสุดมีหนาที่รักษาประโยชน
ของรัฐ ในการนี้สํ านัก งานอั ยการสู งสุ ดมี หนา ที่ร ายงานรัฐ บาล หรื อหนว ยงานของรัฐ ตาม (๒)
หรื อ นิ ติ บุ ค คลตาม (๓) ที่ เ ป น คู สั ญ ญาให ท ราบถึ ง ข อ ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง หรื อ แก ไ ขให ส มบู ร ณ
ขอเสียเปรียบหรือขอที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
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เรื่องเฉพาะ
-

ยกเลิกเอกสิทธิ์ทางภาษีสาหรับคนไทยในองค์การระหว่างประเทศ

-

โครงการความร่วมมือ/ ความช่วยเหลือกับประเทศสังคมนิยม

-

ตรวจลงตรา

-

ผู้ร้ายข้ามแดน

-

บ้านพี่เมืองน้อง

-

ที่ดิน/ อาคารชุด

-

สพร.
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