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กฎหมายระหวางประเทศวาดวยสงคราม 
สารบัญ                 หนา 
๑. อนุสัญญาเจนีวา เพื่อใหผูบาดเจ็บ และปวยไขในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีข้ึน  
 ลงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙ (พ.ศ.๒๔๙๒) ๑ 
 สวนท่ี ๑  บททั่วไป          ๒ 
 สวนท่ี ๒      ผูบาดเจ็บและปวยไข                            ๕ 
 สวนท่ี ๓  หนวยและสถานที่ทางการแพทย ๙ 
 สวนท่ี ๔  พนักงาน              ๑๐ 
 สวนท่ี ๕  อาคารและพัสดุ ๑๓ 
 สวนท่ี ๖  การขนสงทางการแพทย ๑๓ 
 สวนท่ี ๗  เคร่ืองหมายพิเศษอันเดนชัด ๑๔ 
 สวนท่ี ๘  การปฏิบัติตามอนุสัญญา ๑๗ 
 สวนท่ี ๙  การปราบปรามการฝาใชและการละเมิด ๑๗ 
 บทสุดทาย    ๑๙ 
 ภาคผนวกที่ ๑  
  รางความตกลงเกี่ยวกับเขต และสถานที่ตั้งสําหรับโรงพยาบาล ๒๑ 
 ภาคผนวกที่ ๒  
  ตัวอยางบัตรประจําตัวสําหรับพนักงานแพทย และทางศาสนาประจํากองทัพ ๒๔ 
๒. อนุสัญญาเจนีวา เพื่อใหผูสังกัดในกองทัพขณะอยูในทะเลซึ่งบาดเจ็บ ปวยไข  
 และเรือตองอับปาง มีสภาวะดีข้ึน  ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙ (พ.ศ.๒๔๙๒)  ๒๕ 
 สวนท่ี ๑  บททั่วไป ๒๖ 
 สวนท่ี ๒  ผูบาดเจ็บ ผูปวยไข และผูซึ่งเรือตองอับปาง ๒๙ 
 สวนท่ี ๓  เรือพยาบาล ๓๓ 
 สวนท่ี ๔  พนักงาน ๓๖ 
 สวนท่ี ๕  การขนสงทางการแพทย ๓๖ 
 สวนท่ี ๖  เคร่ืองหมายพิเศษอันเดนชัด ๓๗ 
 สวนท่ี ๗  การปฏิบัติตามอนุสัญญา ๓๙ 
 สวนท่ี ๘  การปราบปรามการฝาใชและการละเมิด ๔๐ 
 บทสุดทาย    ๔๑ 
 ภาคผนวก    ๔๓ 
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สารบัญ      หนา 
๓. อนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติตอเชลยศึก ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙ (พ.ศ.๒๔๙๒)  ๔๔ 
 ภาค ๑ บทท่ัวไป  ๔๕ 
 ภาค ๒ การคุมครองโดยทั่วไปแกเชลยศึก ๔๙ 
 ภาค ๓ การจับกุมคุมขัง ๕๑ 
   หมวด ๑ การเร่ิมตนแหงการจับกุมคุมขัง ๕๑ 
   หมวด ๒ การกักกันเชลยศึก ๕๓ 
      สวนที่ ๑ ขอสังเกตทั่วไป ๕๓ 
      สวนที่ ๒ ที่อยู อาหาร และเครื่องนุงหมของเชลยศึก ๕๔ 
      สวนที่ ๓ สุขภาพและการรักษาพยาบาล ๕๕ 
      สวนที่ ๔ พนักงานแพทย และอนุศาสนาจารยที่ถูกกักตัวไวให ๕๗ 
        อยูชวยเหลือเชลยศึก 
      สวนที่ ๕ กิจการที่เกี่ยวกับศาสนา สติปญญา และรางกาย ๕๘ 
      สวนที่ ๖ วินัย ๕๙ 
      สวนที่ ๗ ยศของเชลยศึก ๖๐ 
      สวนที่ ๘ การยายเชลยศึกหลังจากไดมาถึงคายแลว ๖๐ 
   หมวด ๓ แรงงานของเชลยศึก ๖๑ 
   หมวด ๔ รายไดทางการเงินของเชลยศึก ๖๔ 
   หมวด ๕ ความสัมพันธของเชลยศึกกับภายนอก ๖๗ 
   หมวด ๖ ความสัมพันธระหวางเชลยศึกกับเจาหนาที่ ๗๑ 
      สวนที่ ๑ คํากลาวหาของเชลยศึกเกี่ยวกับสภาพการจับกุมคุมขัง ๗๑ 
      สวนที่ ๒ ผูแทนของเชลยศึก ๗๑ 
      สวนที่ ๓ การลงโทษทางอาญาและการลงทัณฑทางวินัย ๗๓ 
        ๑ บททั่วไป ๗๓ 
        ๒ การลงทัณฑทางวินัย ๗๔ 
        ๓ การดําเนินคดีทางศาล ๗๗ 
 ภาค ๔ ความส้ินสุดแหงการจับกุมคุมขัง ๘๐ 
   หมวด ๑ การสงตัวกลับประเทศเดิมโดยตรงและการพักอาศัยในประเทศที่เปนกลาง            ๘๐ 
   หมวด ๒ การปลอยตัวและการสงตัวเชลยศึกกลับประเทศเดิมเมื่อยุติการสูรบแลว ๘๓ 
   หมวด ๓ การเสียชีวิตของเชลยศึก ๘๔ 
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 สารบัญ             หนา 
       ภาค ๕   สํานักงานสนเทศ และสมาคมบรรเทาทุกขเชลยศึก ๘๕ 
 ภาค ๖ การปฏิบัติตามอนุสัญญา 
 ๘๘ 
   หมวด ๑ บททั่วไป  ๘๘ 
   หมวด ๒ บทสุดทาย  ๙๐ 
 ภาคผนวกที่ ๑     ๙๒ 
 ภาคผนวกที่ ๒     ๙๗ 
 ภาคผนวกที่ ๓     ๙๙ 
 ภาคผนวกที่ ๔     ๑๐๑ 
 ภาคผนวกที่ ๕     ๑๐๗ 
๔. อนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการคุมครองบุคคลพลเรือนในเวลาสงคราม  ๑๐๘ 
 ลงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙ (พ.ศ.๒๔๙๒) 
 ภาค ๑ บทท่ัวไป    ๑๐๙ 
 ภาค ๒ การคุมครองโดยทั่วไปแกประชาชนตอผลแหงสงครามบางประการ ๑๑๓ 
 ภาค ๓ ฐานะและการปฏิบัติของบุคคลผูที่ไดรับความคุมครอง ๑๑๘ 
   หมวด ๑ บทบัญญัติอันพึงใชรวมกันสําหรับอาณาเขตของภาคีคูพิพาท  ๑๑๘ 
      และอาณาเขตที่ถูกยึดครอง 
   หมวด ๒ คนตางดาวในอาณาเขตของภาคีคูพิพาทฝายหนึ่ง ๑๑๙ 
   หมวด ๓ อาณาเขตที่ถูกยึดครอง ๑๒๓ 
   หมวด ๔ ขอบังคับสําหรับปฏิบัติแกผูถูกกักคุม ๑๓๒ 
      สวนที่ ๑ บททั่วไป ๑๓๒ 
      สวนที่ ๒ สถานที่กักคุม ๑๓๓ 
      สวนที่ ๓ อาหาร และเครื่องนุงหม ๑๓๔ 
      สวนที่ ๔ สุขภาพและการรักษาพยาบาล ๑๓๕ 
      สวนที่ ๕ กิจการที่เกี่ยวกับศาสนา สติปญญา และรางกาย ๑๓๖ 
      สวนที่ ๖ ทรัพยสินสวนบุคคลและรายไดทางการเงิน ๑๓๘ 
      สวนที่ ๗ การปกครอง และวินัย ๑๓๙ 
      สวนที่ ๘ ความสัมพันธกับภายนอก ๑๔๑ 
      สวนที่ ๙ การลงโทษทางอาญาและทางวินัย ๑๔๔ 
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      สวนที่ ๑๐ การยายผูถูกกักคุม ๑๔๗ 
สารบัญ            หนา 
      สวนที่ ๑๑ การเสียชีวิต ๑๔๘ 
      สวนที่ ๑๒ การปลอยตัว การสงตัวกลับประเทศเดิม  ๑๔๙ 
        และการพักอาศัยในประเทศเปนกลาง 
   หมวด ๕ สํานักงานสนเทศ และสํานักงานตัวแทนกลาง ๑๕๐ 
 ภาค ๔ การปฏิบัติตามอนุสัญญา ๑๕๒ 
   หมวด ๑ บททั่วไป  ๑๕๒ 
   หมวด ๒ บทสุดทาย  ๑๕๔ 
 ภาคผนวกที่ ๑ รางความตกลงเกี่ยวกับเขต และสถานที่ตั้งสําหรับโรงพยาบาล  ๑๕๗ 
     และความปลอดภัย 
 ภาคผนวกที่ ๒ ขอบังคับเกี่ยวกับการบรรเทาทุกขเปนสวนรวม ๑๖๐ 
 ภาคผนวกที่ ๓ ตัวอยางบัตรกักคุม ๑๖๒ 
 ภาคผนวกที่ ๓ (ตอ)ตัวอยางบัตรโตตอบ ๑๖๓ 
สรุป         ๑๖๕  
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อนุสัญญาเจนีวาเพื่อใหผูบาดเจ็บและปวยไขในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น 
ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙ (พ.ศ.๒๔๙๒) 

 
อนุสัญญาเจนีวา 

เพื่อใหผูบาดเจ็บและปวยไขในกองทัพ 
ในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น 

ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙ (พ.ศ.๒๔๙๒) 
.......................................... 

 ผูลงนามขางทายนี้ซึ่งเปนผูมีอํานาจเต็มของรัฐบาลที่ไดมีผูแทนไปในการประชุมทางการทูตที่ไดจัดขึ้น 
ณ กรุงเจนีวา ตั้งแตวันที่ ๒๒ เมษายน ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙ โดยมีจุดมุงหมายในการแกไขปรับปรุง
อนุสัญญาเจนีวา สําหรับการบรรเทาทุกขผูบาดเจ็บและปวยไขในกองทัพในสนามรบ ลงนามเมื่อ ๒๗ มิถุนายน 
ค.ศ.๑๙๒๙ ไดตกลงกันดังตอไปนี้ 

สวนที่ ๑ 
บทท่ัวไป 
ขอ ๑ 

 บรรดาอัครภาคีผูทําสัญญารับที่จะเคารพและจะจัดประกันใหเคารพอนุสัญญาฉบับนี้ในทุกพฤติการณ 
ขอ ๒ 

 นอกจากบทบัญญัติท่ีจะตองใชบังคับในยามสงบแลว ใหใชอนุสัญญาฉบับนี้บังคับแกบรรดากรณี
สงครามที่ไดมีการประกาศ หรือกรณีพิพาทกันดวยอาวุธอยางอื่นใดซ่ึงอาจเกิดขึ้นระหวางอัครภาคีผูทําสัญญา
สองฝายหรือกวานั้นขึ้นไป แมวาฝายหนึ่งฝายใดจะมิไดรับรองวามีสถานะสงครามก็ตาม 
 อนุสัญญานี้ใหใชบังคับแกบรรดากรณีการยึดครองอาณาเขตบางสวนหรือท้ังหมดของอัครภาคีผูทํา
สัญญาดวย แมวาการยึดครองดังกลาวจะมิไดประสบการตอตานดวยอาวุธก็ตาม 
 แมวาประเทศที่พิพาทกันประเทศหนึ่งจะมิไดเปนภาคีอนุสัญญานี้ก็ตามประเทศที่เปนภาคียังคงมีความ 
ผูกพันกันตามอนุสัญญานี้ ในความสัมพันธระหวางกันและกัน ยิ่งกวานั้น บรรดาประเทศดังกลาวแลว ยังตองมี
ความผูกพันตามอนุสัญญานี้ในความสัมพันธกับประเทศที่มิไดเปนภาคีน้ันดวย หากวาประเทศนั้นยอมรับและ
ใชบทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้ 

ขอ ๓ 
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 ในกรณีที่การพิพาทกันดวยอาวุธอันมิไดมีลักษณะเปนกรณีระหวางประเทศเกิดขึ้นในอาณาเขตของ   
อัครภาคีผูทําสัญญาฝายหน่ึงฝายใด    ภาคีคูพิพาทแตละฝายมีความผูกพันที่จะตองใชบทบัญญัติตอไปนี้เปนอยาง
นอย คือ 
 ก. ผูซึ่งมิไดเขารวมในการสูรบโดยตรง รวมทั้งผูสังกัดในกองทัพซึ่งไดวางอาวุธแลว และผูซึ่งถูกกัน
ออกจากการตอสู เพราะปวยไข บาดเจ็บ ถูกกักคุม หรือเพราะเหตุอ่ืนใดก็ดี ไมวาในพฤติการณใด ๆ จะตองไดรับ
การปฏิบัติดวยมนุษยธรรม โดยไมคํานึงถึงลักษณะความแตกตางอันเปนผลเสื่อมเสียเนื่องมาแตเชื้อชาติ ผิว 
ศาสนา หรือความเชื่อถือ เพศ กําเนิด หรือความม่ังมี หรือเหตุอื่นใดที่คลายคลึงกัน 
 เพื่อการนี้ บรรดาการกระทําตอไปนี้ แกบุคคลดังกลาวขางตน เปนอันหาม และคงหามตอไปไมวาในกา
ละและเทศะใด คือ 
  (๑) การประทุษรายตอชีวิตและรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การฆาตกรรมทุกชนิด การตัดทอน
อวัยวะสวนหนึ่งสวนใด การทําทารุณกรรม และการทรมาน 
  (๒) การจับตัวไปเปนประกัน 
  (๓) การทําลายเกียรติยศแหงบุคคล  โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติใหเปนที่อับอายขายหนาและเสื่อม
ทรามต่ําชา 
  (๔) การตัดสินลงโทษและการปฏิบัติการตามคําตัดสินโดยไมมีคําพิพากษาของศาลที่ไดตั้งขึ้น    
ตามระเบียบอันเปนการใหหลักประกันความยุติธรรม ซ่ึงอารยะชนทั้งหลายยอมรับนับถือวาเปนสิ่งซึ่งไมอาจจะ
ละเวนเสียได 
 ข. ใหรวบรวมและดูแลรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บและปวยไข 
 องคการมนุษยธรรมซึ่งไมลําเอียงทางฝายใด เชนคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ อาจเสนอบริการ
ของตนใหแกภาคีคูพิพาทก็ได 
 ภาคีคูพิพาทควรพยายามนําบทบัญญัติอ่ืน ๆ แหงอนุสัญญานี้ท้ังหมด หรือบางสวนมาใชบังคับอีกดวย 
โดยทําความตกลงกันเปนพิเศษ 
 การใชบทบัญญัติขางตนนี้ จะไมกระทบกระเทือนฐานะทางกฎหมายของภาคีคูพิพาท 

ขอ ๔ 
 ประเทศที่เปนกลางจะตองรับใชบทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้โดยอนุโลมสําหรับผูบาดเจ็บและปวยไข  
ตลอดจนพนักงานแพทยและอนุศาสนาจารยแหงกองทัพของภาคีคูพิพาท ซึ่งไดรับตัวไวหรือไดกักกันไวใน
อาณาเขตของตนรวมทั้งสําหรับผูเสียชีวิตท่ีคนพบดวย 

ขอ ๕ 
 สําหรับบุคคลท่ีไดรับความคุมครองซึ่งตกอยูในอํานาจของฝายศัตรูนั้นใหใชอนุสัญญานี้จนถึงเวลาที่ได  
สงตัวกลับคืนสูประเทศเดิมแลวโดยสมบูรณ 
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ขอ ๖ 
 นอกจากความตกลงที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในขอ ๑๐, ๑๕, ๒๓, ๒๘, ๓๑, ๓๖, ๓๗ และ ๕๒ แลว 
บรรดาอัครภาคีผูทําสัญญาอาจทําความตกลงเปนพิเศษอื่น ๆ สําหรับเรื่องทั้งปวง ซึ่งตนเห็นสมควรทําเปน
บทบัญญัติไวตางหากก็ได หามมิใหทําความตกลงพิเศษใด ๆ อันจะเปนผลเสื่อมเสียแกฐานะของผูบาดเจ็บและ
ปวยไข หรือพนักงานแพทย หรืออนุศาสนาจารย ตามท่ีไดนิยามไวในอนุสัญญานี้ หรือกํากัดสิทธิตาง ๆ ท่ี
อนุสัญญานี้ใหไวแกบุคคลเหลานั้น 
 บรรดาผูบาดเจ็บและปวยไข ตลอดจนพนักงานแพทยและอนุศาสนาจารยจะคงไดรับประโยชนจาก
ความตกลงตาง ๆ เชนวานี้ตราบเทาที่อนุสัญญานี้จะพึงปรับใชแกบุคคลเหลานั้น  เวนแตเมื่อมีบทบัญญัติที่ขัดกัน
อยางชัดแจงปรากฏอยูในความตกลงที่กลาวแลว หรือในความตกลงที่จะไดทําขึ้นภายหลังหรือเมื่อภาคีคูพิพาท
ฝายหนึ่งฝายใดไดนําระเบียบการตาง ๆ ที่ดีกวามาใชกับบุคคลเหลานี้ 
ขอ ๗ 
 ไมวาในพฤติการณเชนไร บรรดาผูบาดเจ็บและปวยไข ตลอดจนพนักงานแพทย และอนุศาสนาจารย   
จะยอมสละสิทธิบางสวนหรือทั้งหมดที่ตนไดรับตามอนุสัญญานี้ และตามความตกลงพิเศษตาง ๆ ซึ่งไดกลาวไว
ในขอกอน ในกรณีที่มีความตกลงพิเศษเชนวานั้น หาไดไม 

ขอ ๘ 
 อนุสัญญานี้ ใหใชบังคับดวยความรวมมือและภายใตความควบคุมของประเทศที่คุมครอง ซึ่งมีหนาท่ี
พิทักษรักษาผลประโยชนของภาคีคูพิพาทเพื่อการนี้ นอกจากเจาหนาที่ทางการทูตหรือกงสุลของตนแลว 
ประเทศที่คุมครองจะแตงตั้งตัวแทนผูไดรับมอบอํานาจจากคนชาติของตนหรือคนชาติของประเทศที่เปนกลาง
อ่ืนอีกก็ได   ตัวแทนดังกลาวนี้จะตองไดรับความเห็นชอบของประเทศที่ตนจะไปปฏิบัติหนาที่ดวย 
 ภาคีคูพิพาทจะตองอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของผูแทนหรือตัวแทนผูไดรับมอบอํานาจ
ของประเทศที่คุมครอง อยางกวางขวางที่สุดเทาที่จะทําได 
 ผูแทนหรือตัวแทนผูไดรับมอบอํานาจของประเทศที่คุมครอง ไมวาในกรณีใดจะกระทําการเกินกวา
หนาที่ของตนตามที่ระบุไวในอนุสัญญานี้หาไดไม โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองคํานึงถึงความจําเปนอันอยูภายใต
ขอบังคับเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศซึ่งตนไปปฏิบัติหนาท่ี การปฏิบัติหนาที่ของบุคคลเหลานี้จะถูกกํากัด
ไดเฉพาะเปนกรณีพิเศษและเปนการชั่วคราวเมื่อมีความจําเปนทางทหารเกิดขึ้นเทานั้น 

ขอ ๙ 
 บทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้ไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานทางดานมนุษยธรรมซึ่งคณะกรรมการ
กาชาดระหวางประเทศ หรือองคการมนุษยธรรมอื่นใดที่ไมลําเอียงทางฝายใดที่รับจะกระทํา เพ่ือคุมครอง
ผูบาดเจ็บและปวยไข พนักงานแพทยและอนุศาสนาจารย ตลอดจนเพื่อบรรเทาทุกขแกบุคคลเหลานั้น โดยไดรับ
ความยินยอมของภาคีคูพิพาทท่ีเกี่ยวของ 
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ขอ ๑๐ 
 บรรดาอัครภาคีผูทําสัญญาอาจจะตกลงกันไมวาเวลาใดที่จะมอบหมายหนาที่ทั้งปวงอันตกอยูกับ  
ประเทศที่คุมครองตามอนุสัญญานี้ แกองคการใด ๆ  ซึ่งใหหลักประกันทุกประการในความไมลําเอียงและ
ในทางประสิทธิภาพก็ได 
 เมื่อผูบาดเจ็บและปวยไข หรือพนักงานแพทยและอนุศาสนาจารยมิไดรับประโยชนหรือถูกระงับมิให
ไดรับประโยชนอีกตอไปไมวาเพราะเหตุใดจากการปฏิบัติการของประเทศที่คุมครอง หรือขององคการหนึ่ง
องคการใดท่ีระบุไวในวรรคแรกขางตนนั้นแลว ใหประเทศที่กักคุมรองขอตอประเทศที่เปนกลางประเทศหนึ่ง
ประเทศใด หรือองคการหนึ่งองคการใดเชนวานั้นเขารับหนาที่ทั้งหลายอันประเทศที่คุมครองซ่ึงแตงตั้งโดยภาคี
คูพิพาทปฏิบัติอยูตามอนุสัญญานี้ 
 ถาไมอาจจัดความคุมครองไดตามนัยดังกลาวนั้น ใหประเทศที่กักคุมรองขอหรือรับสนองบริการของ
องคการมนุษยธรรม เชนคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศเปนตน ภายในบังคับของบทบัญญัติแหงขอนี้ ท่ี
จะเขารับหนาที่ในทางมนุษยธรรม ซึ่งประเทศที่คุมครองเปนผูปฏิบัติอยูตามอนุสัญญานี้ 
 ประเทศที่เปนกลางประเทศใดหรือองคการใด ซึ่งไดรับเชิญจากประเทศที่เกี่ยวของหรือเสนอตนเองเพื่อ
การนี้ จะตองปฏิบัติการดวยความสํานึกในความรับผิดชอบตอภาคีคูพิพาท ซึ่งผูท่ีไดรับความคุมครองตาม
อนุสัญญานี้สังกัดอยูและจะตองใหคํารับรองอันพอเพียงวาตนอยูในฐานะที่จะเขารับหนาที่ตามสมควรและจะ
ปฏิบัติหนาที่นั้นโดยไมลําเอียง 
 ประเทศตาง ๆ จะทําความตกลงพิเศษใด ๆ อันขัดตอบทบัญญัติขางตนนี้หาไดไม ในเมื่อประเทศหนึ่ง
ในบรรดาประเทศเหลานั้นถูกกํากัดเสรีภาพแมเพียงชั่วคราวก็ดี ในการที่จะเจรจากับประเทศอื่นหรือพันธมิตร
ของตน    โดยเหตุผลอันเกี่ยวกับเหตุการณทางทหาร  เฉพาะอยางยิ่งในเมื่ออาณาเขตทั้งหมดหรืออาณาเขตสวน
ใหญของประเทศดังกลาวถูกยึดครอง 
 เมื่อใดในอนุสัญญานี้ มีขอความกลาวถึงประเทศที่คุมครอง ขอความนั้นใหใชแกองคการตาง ๆ ที่เขามา
แทนตามนัยแหงขอนี้ดวย 

ขอ ๑๑ 
 ในกรณีที่เห็นวาเปนการสมควร เพื่อประโยชนแกผูที่ไดรับความคุมครองโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่มี
การขัดแยงกันในระหวางภาคีคูพิพาทเกี่ยวกับการใช หรือการตีความบทบัญญัติตาง ๆ แหงอนุสัญญานี้ประเทศที่
คุมครองจะไดอํานวยความชวยเหลือเพ่ือทําความตกลงในขอที่เกิดขัดแยงกันนั้น 
 เพื่อการนี้ ประเทศที่คุมครองแตละประเทศ จะเปนโดยการเชื้อเชิญของภาคีฝายหน่ึง หรือโดยการริเริ่ม
ของตนเองก็ตาม อาจเสนอตอภาคีคูพิพาทใหมีการประชุมระหวางผูแทนของตน  และโดยเฉพาะอยางยิ่งระหวาง
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับผูบาดเจ็บและปวยไข ตลอดจนพนักงานแพทยและอนุศาสนาจารยก็ได ซึ่งถาอาจ
ทําไดก็ใหประชุมกันในอาณาเขตที่เปนกลางอันไดจัดเลือกขึ้นตามความเหมาะสม ภาคีคูพิพาทมีขอผูกพันที่
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จะตองปฏิบัติใหเปนผลตามขอที่ไดเสนอมายังตนเพื่อการนี้ ถาจําเปนประเทศที่คุมครองอาจเสนอขอความ
เห็นชอบจากภาคีคูพิพาทในตัวบุคคลแหงประเทศที่เปนกลาง หรือที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการกาชาด
ระหวางประเทศ ซึ่งจะไดรับเชิญใหเขารวมการประชุมดังกลาวก็ได 
 

สวนที่ ๒ 
ผูบาดเจ็บและปวยไข 

ขอ ๑๒ 
 ผูสังกัดในกองทัพและบุคคลอื่นที่จะไดกลาวถึงในขอตอไปนี้ ซึ่งบาดเจ็บหรือปวยไข จะตองไดรับความ
เคารพและความคุมครองในทุกพฤติการณ 
 บุคคลเหลานี้ จะตองไดรับการปฏิบัติและรักษาพยาบาลดวยมนุษยธรรม โดยคูพิพาทซึ่งตนตกอยูใน
อํานาจ โดยไมคํานึงถึงลักษณะความแตกตางอันเปนผลเสื่อมเสียเนื่องมาแตเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา     
ความคิดเห็นทางการเมือง หรือเหตุอ่ืนใดที่คลายคลึงกัน หามประทุษรายตอชีวิตและรางกายของบุคคลเหลานี้
อยางเด็ดขาด โดยเฉพาะอยางยิ่ง หามฆาตกรรมหรือกําจัดเผาพันธุโดยวิธีใด ๆ  ทรมาน หรือใชทดลองทาง
ชีววิทยา  หามละทิ้งบุคคลเหลานี้ไวโดยปราศจากความชวยเหลือทางแพทย โดยเจตนาหรือโดยปราศจากการ
รักษาพยาบาล หรือปลอยไวใหตกอยูในสภาพอันเสี่ยงตอภัยแหงโรคติดตอ 
 สิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาลกอนผูอ่ืนนั้น จะเปนอันอนุมัติใหมีข้ึนไดก็โดยเหตุผลทางแพทยที่มี
ลักษณะดวนเทานั้น 
 สตรีจะตองไดรับการปฏิบัติโดยไดรับการพิจารณาทุกประการอันสมควรแกเพศของตน 
 ภาคีคูพิพาทซึ่งมีความจําเปนตองละทิ้งผูบาดเจ็บหรือปวยไขไวแกฝายศัตรูจะตองจัดใหมีพนักงาน
แพทยและเวชภัณฑสวนหนึ่งไวเทาที่ความจําเปนทางทหารจะอํานวยให   เพื่อชวยเหลือรักษาพยาบาลบุคคล
เหลานั้น 

ขอ ๑๓ 
 อนุสัญญานี้ใหใชแกบรรดาผูบาดเจ็บและปวยไขซึ่งอยูในประเภทดังตอไปนี้ คือ 
 ก. ผูสังกัดในกองทัพของภาคีคูพิพาท รวมทั้งผูสังกัดในมิลิเซีย หรือหนวยอาสาสมัครซ่ึงเปนสวนของ
กองทัพเหลานี้ 
 ข. ผูสังกัดในมิลิเซียและผูสังกัดหนวยอาสาสมัครอ่ืนใด รวมทั้งผูสังกัดในขบวนตอตานท่ีไดจัดตั้งขึ้น
โดยมีระเบียบ ซึ่งเปนของภาคีคูพิพาท และปฏิบัติการอยูภายในหรือภายนอกอาณาเขตของตนเอง แมวาอาณาเขต
นั้นจะถูกยึดครองอยู หากวามิลิเซียหรือหนวยอาสาสมัครรวมทั้งขบวนตอตานที่ไดจัดตั้งโดยมีระเบียบเชนวานี้   
ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ คือ 
  (๑) มีผูบังคับบัญชาสั่งการอันเปนบุคคลที่รับผิดชอบสําหรับผูอยูใตบังคับบัญชา 
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  (๒) มีเคร่ืองหมายที่กําหนดไวเดนชัด สามารถจะเห็นไดในระยะไกล 
  (๓) ถืออาวุธโดยเปดเผย 
  (๔) ปฏิบัติการรบตามกฎและประเพณีการสงคราม 
 ค. ผูสังกัดในกองทัพประจําการซึ่งมีความสวามิภักดิ์ตอรัฐบาล หรือเจาหนาท่ีที่มิไดรับการรับรองจาก
ประเทศที่กักคุม 
 ง. บุคคลท่ีรวมอยูแตมิไดสังกัดอยูในกองทัพน้ันโดยตรง เชน พนักงานพลเรือนที่สังกัดอยูในพวก
กําลังพลประจําอากาศยานทหาร ผูสื่อขาวสงคราม ผูรับเหมาสงเสบียง ผูสังกัดในหนวยกรรมกร หรือในบริการ
ตาง ๆ ที่รับผิดชอบตอสวัสดิการของทหาร หากวาบุคคลเหลานี้ไดรับอนุมัติจากกองทัพที่ตนไดรวมอยู 
 จ. บรรดากําลังพลประจําเรือ รวมทั้งนายเรือ พนักงานนํารอง และผูฝกหัดงานของเรือพาณิชยตลอดจน
กําลังพลประจําอากาศยานพลเรือน ของภาคีคูพิพาท  ซ่ึงไมไดรับประโยชนจากการปฏิบัติท่ีอนุเคราะหดีกวานี้
ตามบทบัญญัติอื่นใดแหงกฎหมายระหวางประเทศ 
  ฉ.  พลเมืองในอาณาเขตที่มิไดถูกยึดครองซึ่งเมื่อศัตรูประชิดเขามาไดสมัครใจเขาจับอาวุธตอตานกอง
ทหารที่บุกเขามานั้นโดยไมมีเวลาจัดรวมกันเขาเปนหนวยกองทหารประจํา หากบุคคลเหลานี้ถืออาวุธโดย
เปดเผยและเคารพตอกฎและประเพณีการสงคราม 

ขอ ๑๔ 
 ภายใตบทบัญญัติแหงขอ ๑๒ ผูบาดเจ็บและปวยไขของผูเปนฝายในสงครามฝายหน่ึงฝายใดซึ่งตกอยูใน
อํานาจของฝายศัตรูนั้น ใหถือวาเปนเชลยศึก และใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวกับเชลย
ศึกมาใชบังคับแกบุคคลเหลานั้น 

ขอ ๑๕ 
 ในทุกโอกาสและโดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังการปะทะกันแตละครั้ง ภาคีคูพิพาทจะตองจัดการเทาที่จะ
กระทําไดทุกประการโดยไมชักชา เพื่อคนหาและรวบรวมผูบาดเจ็บและปวยไข เพื่อใหความคุมครองบุคคลท่ีวา
นี้จากการโจรกรรมและการปฏิบัติอันเลวทราม เพ่ือจัดใหไดรับการรักษาพยาบาลโดยเพียงพอ และเพื่อคนหาผูที่
เสียชีวิต และปองกันมิใหรางถูกทําลาย 
 ในเมื่อพฤติการณจักอํานวยให ใหจัดใหมีการสงบศึกหรือการหยุดยิง หรือทําการตกลงเฉพาะพื้นท่ี
เพ่ือใหสามารถขนยายแลกเปลี่ยน และขนสงผูบาดเจ็บที่ตกคางอยูในสนามรบ 
 โดยนัยเดียวกัน  ภาคีคูพิพาททั้งสองฝายอาจทําการตกลงเฉพาะพื้นท่ีเพื่อทําการขนยาย  หรือแลกเปลี่ยน
ผูบาดเจ็บและปวยไขจากเขตที่ถูกปดหรือถูกลอมไว และเพื่อใหพนักงานแพทยและพนักงานทางศาสนาพรอม
ดวยบริภัณฑไดผานไปสูเขตนั้น ๆ ได 

ขอ ๑๖ 
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 ภาคีคูพิพาทจะตองทําบันทึกเปนหลักฐานแสดงรายการตางๆ เพื่อเปนการชวยเหลือในการจัดทํา
รูปพรรณสัณฐานของผูบาดเจ็บ ปวยไข และผูที่เสียชีวิตแตละคนของฝายปฏิปกษที่ตกอยูในอํานาจของตน
โดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
 ถาเปนไปได บันทึกนั้นใหมีขอความดังตอไปนี้ คือ 
  ก. ช่ือประเทศซึ่งบุคคลเหลานั้นสังกัดอยู 
  ข. หมายเลขประจํากองทัพ ประจํากรม ประจําตัว หรือหมายเลขลําดับ 
  ค. นามสกุล 
  ง. นามตัว 
  จ. วันเกิด 
  ฉ. รายการอื่น ๆ ท่ีปรากฏในบัตรหรือแผนโลหะแสดงรูปพรรณสัณฐาน 
  ช. วันที่และสถานที่ท่ีถูกจับกุมหรือเสียชีวิต 
  ซ. รายละเอียดเกี่ยวกับบาดแผล หรือโรค หรือสาเหตุแหงการเสียชีวิต 
 ขอความดังกลาวขางบนนี้จะตองจัดสงใหสํานักงานสนเทศตามที่ระบุไวในขอ ๑๒๒ แหงอนุสัญญาเจนี
วาเกี่ยวกับการปฏิบัติตอเชลยศึก ฉบับลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙ โดยเร็วท่ีสุดที่จะทําได สํานักงานนี้จะได
จัดสงขอความนี้ตอไปใหประเทศซึ่งบุคคลเหลานี้สังกัดอยูโดยผานประเทศที่คุมครองและสํานักงานตัวแทน
กลางสําหรับเชลยศึก 
 ภาคีคูพิพาทตางฝายจะตองจัดทําและจัดสงมรณะบัตร หรือบัญชีรายนามผูเสียชีวิตอันรับรองวาถูกตอง
แลว ใหกันและกันทราบ โดยผานทางสํานักงานเดียวกันนี้ โดยนัยเดียวกันตางฝายจะตองเก็บและนําสงแผน
โลหะแสดงรูปพรรณสัณฐานชนิดคูซีกหนึ่ง พินัยกรรมฉบับสุดทายหรือเอกสารอื่น ๆ ซึ่งมีความสําคัญสําหรับ
ญาติสนิทของผูเสียชีวิต เงินและโดยทั่ว ๆ ไป บรรดาวัตถุสิ่งของตาง ๆ ท่ีมีคาในตัวของวัตถุสิ่งของนั้นเองหรือ
ในทางจิตใจ ซึ่งคนพบในตัวผูเสียชีวิต ใหแกกันและกัน โดยผานสํานักงานเดียวกันนี้ สิ่งของเหลานี้ รวมทั้ง
สิ่งของที่ไมปรากฏหลักฐานจะไดจัดสงไปเปนหอ ปดผนึกประทับตราพรอมดวยบันทึกรายการอันจําเปนเพื่อ
ทราบรูปพรรณสัณฐานของเจาของผูเสียชีวิตได และบัญชีแสดงสิ่งของที่บรรจุไวในหอนั้นโดยครบถวนดวย 
ขอ ๑๗ 
 ภาคีคูพิพาทจะตองจัดใหมีการชันสูตรศพอยางรอบคอบและถาเปนไปไดก็ใหมีการชันสูตรศพทาง
การแพทยในแตละรายเทาที่สถานการณจะอํานวยใหกอนท่ีจะฝงหรือเผาศพ ทั้งนี้เพื่อใหสามารถยืนยันการ
เสียชีวิต  จัดทํารูปพรรณสัณฐานผูเสียชีวิตและเพื่อทํารายงานขึ้นได ซีกหนึ่งของแผนโลหะแสดงรูปพรรณ
สัณฐานชนิดคูหรือแผนโลหะทั้งอันถาเปนโลหะชนิดเดี่ยว ใหคงเหลือติดไวกับตัวผูเสียชีวิต 
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 หามมิใหทําการเผาศพ  นอกจากจะมีเหตุผลทางอนามัยบังคับหรือโดยเหตุผลทางศาสนาของผูเสียชีวิต
เทานั้น ในกรณีที่มีการเผาจะตองแจงพฤติการณและเหตุผลที่ตองทําการเผาไวโดยละเอียดในมรณบัตรหรือบัญชี   
รายนามผูเสียชีวิตอันรับรองวาถูกตองแลว 
 นอกจากนี้ภาคีคูพิพาทจะตองจัดใหผูเสียชีวิตไดรับการฝงอยางมีเกียรติ ถาเปนไปไดใหเปนไปตามพิธี
ศาสนาของผูเสียชีวิต ใหหลุมฝงศพของผูเสียชีวิตเหลานั้นไดรับความเคารพ ถาสามารถทําไดใหฝงไว ณ สถานที่
เดียวกันตามสัญชาติของผูเสียชีวิต โดยใหไดรับการดูแลอยางดีและมีเครื่องหมายเพื่อใหคนหาไดเสมอ เพ่ือการนี้
เมื่อเริ่มตนการสูรบ ภาคีคูพิพาท จะไดจัดตั้งบริการทะเบียนหลุมฝงศพข้ึนเปนทางการ เพ่ือสามารถใหทําการขุด
ศพขึ้นภายหลังและยืนยันศพได ไมวาหลุมฝงศพจะตั้งอยู ณ ท่ีใดและเพื่อสามารถทําการสงศพคืนไปประเทศเดิม
ได บทบัญญัติน้ีใหเปนอันใชโดยนัยเดียวกันสําหรับอัฐิซึ่งบริการทะเบียนหลุมฝงศพจะไดเปนผูเก็บรักษาไว
จนกวาประเทศเดิมจะไดแจงความประสงควาจะใหดําเนินการในเรื่องนี้อยางใด 
 ในทันทีท่ีพฤติการณจักอํานวยใหและโดยเร็วท่ีสุดเมื่อการสูรบสิ้นสุดลงแลว ใหบริการดังกลาวนี้จัดให
มีการแลกเปลี่ยนบัญชีแสดงที่ตั้งและเครื่องหมายหลุมฝงศพอันแนนอนพรอมดวยรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับ
ผูเสียชีวิตซ่ึงฝงอยู ณ ที่นั้นโดยผานสํานักงานสนเทศตามที่ไดกลาวไวในวรรคสองแหงขอ ๑๖ 

ขอ ๑๘ 
 เจาหนาท่ีฝายทหารอาจรองขอเมตตาจิตจากพลเมืองใหมารวบรวมและรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บและปวย
ไขโดยสมัครใจก็ไดภายใตความควบคุมของเจาหนาที่นั้น ๆ โดยใหบุคคลที่ตอบสนองรับคําขอรองนั้นไดรับ
ความคุมครองและความสะดวกตาง ๆ ที่จําเปน   หากฝายปฏิปกษเขายึดหรือกลับเขามายึดครองควบคุมพ้ืนที่
บริเวณนั้นได ฝายนั้นก็จะตองใหความคุมครองและความสะดวกเชนเดียวกันแกบุคคลดังกลาวแลวนั้นตอไป 
 เจาหนาท่ีฝายทหารจะตองอนุญาตใหพลเมืองและสมาคมบรรเทาทุกขตาง ๆ  แมแตในบริเวณพื้นที่ท่ีถูก
รุกรานหรือถูกยึดครองแลว ทําการรวบรวมและรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บหรือปวยไขไมวาสัญชาติใดโดยความ
สมัครใจได ประชาชนพลเรือนจะตองเคารพผูบาดเจ็บและปวยไขเหลานี้ และโดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองละเวนไม
กระทําทารุณกรรมแกบุคคลดังกลาว 
 หามมิใหกล่ันแกลงรบกวนทําความเดือดรอนหรือลงโทษผูท่ีไดพยาบาลผูบาดเจ็บหรือปวยไข 
 บทบัญญัติแหงขอนี้ไมเปนการปลดเปลื้องประเทศที่ยึดครองจากพันธกรณีท่ีจะตองดูแลผูบาดเจ็บและ
ปวยไขทั้งในทางรางกายและทางจิตใจ 
 

สวนที่ ๓ 
หนวยและสถานที่ทางการแพทย 

ขอ ๑๙ 
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 หามโจมตีไมวาในพฤติการณใด ๆ ก็ตาม ตอสถานที่ตั้งประจําและหนวยแพทยเคลื่อนที่ของการบริการ
ทางการแพทยและจะตองไดรับความเคารพและความคุมครองจากภาคีคูพิพาทเสมอไป หากตกไปอยูในอํานาจ
ของฝายปฏิปกษพนักงานของสถานที่และหนวยดังกลาวแลวอาจปฏิบัติหนาที่ตอไปไดตราบเทาที่ประเทศผูทํา
การจับกุมเอง คุมขังเองยังมิไดจัดความดูแลที่จําเปนสําหรับผูบาดเจ็บและปวยไขท่ียังอยูในสถานที่และหนวย
เหลานั้น 
 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะตองจัดการเทาท่ีสามารถจะทําไดใหสถานท่ีและหนวยทางการแพทยดังกลาว
แลวตั้งอยูในลักษณะที่การโจมตีเปาหมายทางทหารจะไมเปนอันตรายตอความปลอดภัยของสถานที่และหนวย
เหลานั้น 

ขอ ๒๐ 
 เรือพยาบาลที่มีสิทธิไดรับความคุมครองจากอนุสัญญาเจนีวาเพื่อใหผูสังกัดในกองทัพขณะอยูในทะเล  
ซึ่งบาดเจ็บ ปวยไข และเรือตองอับปางมีสภาวะดีข้ึน ฉบับลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๙ จะตองไมถูกโจมตี
จากภาคพื้นดิน 

ขอ ๒๑ 
 ความคุมครองซ่ึงสถานที่ตั้งประจําและหนวยแพทยเคล่ือนที่ของการบริการทางการแพทยมีสิทธิไดรับ
นั้นจะไมระงับไปเวนแตจะใชสถานที่นั้น ๆ นอกหนาที่ทางมนุษยธรรมเพื่อกระทําการอันเปนภยันตรายแกฝาย
ศัตรู อยางไรก็ดีความคุมครองจะระงับไดก็ตอเมื่อไดใหคําเตือนตามสมควรแลว โดยแจงกําหนดระยะเวลาอัน
เหมาะสมตามควรแกกรณีและคําเตือนเชนวานั้นไดถูกทอดทิ้งละเลยเสีย 

ขอ ๒๒ 
 พฤติการณตอไปนี้ จะไมถือวาทําใหหนวยหรือสถานที่ทางการแพทยตองเสียสิทธิแหงความคุมครอง
ตามขอ ๑๙ คือ 
 ก. เมื่อพนักงานของหนวยหรือสถานที่มีและใชอาวุธเพื่อปองกันตัวหรือปองกันผูบาดเจ็บและปวยไข   
ในความรับผิดชอบ 
 ข. เมื่อไมมีพลพยาบาลที่ถืออาวุธประจําอยู หนวยหรือสถานที่ดังกลาวนั้นจะไดรับความคุมครองจาก
หนวย หรือยามรักษาการ หรือขบวนคุมกัน 
 ค. เมื่อคนพบอาวุธเบาและกระสุน วัตถุระเบิดในหนวยหรือสถานที่อันเปนของที่ยึดมาจากผูบาดเจ็บ
และปวยไข และยังมิไดสงมอบใหแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
 ง. เมื่อมีพนักงานและพัสดุของกิจการสัตวแพทยอยูในหนวยหรือสถานที่โดยมิไดเปนสวนแหงหนวย
หรือสถานท่ีนั้น 
 จ. เมื่อกิจการในดานมนุษยธรรมของหนวยและสถานที่ทางการแพทยหรือของพนักงานประจําหนวย
และสถานที่น้ันขยายงานออกไปใหการดูแลรักษาบุคคลพลเรือนที่บาดเจ็บหรือปวยไขดวย 
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ขอ ๒๓ 
 ในเวลาสงบ บรรดาอัครภาคีผูทําสัญญาก็ดี  และภายหลังเมื่อไดเกิดการสูรบขึ้นแลว บรรดาภาคีคูพิพาท
ก็ดี อาจจัดตั้งเขตโรงพยาบาลและพื้นที่สําหรับการรักษาพยาบาลขึ้นในอาณาเขตของตน และถาหากมีความ
จําเปนเกิดขึ้นก็อาจจัดตั้งเขตและพื้นที่ดังกลาวขึ้นในเขตยึดครอง ทั้งนี้เพ่ือคุมครองผูบาดเจ็บ และปวยไขใหพน
จากภัยสงคราม รวมทั้งพนักงานผูไดรับมอบหมายในการจัดระเบียบและในการดําเนินกิจการในเขตและพื้นท่ี
ดังกลาวนั้น ทั้งในการใหการดูแลรักษาบุคคลที่รวมกันอยูในที่น้ันดวย 
 เมื่อเกิดการรบขึ้นและระหวางที่ทําการสูรบกันอยูนั้น ภาคีท่ีเกี่ยวของอาจทําความตกลงกันเพื่อรับรอง
เขตโรงพยาบาลและพื้นที่ สําหรับการรักษาพยาบาลซึ่งภาคีเหลานั้นไดจัดตั้งขึ้น เพื่อการนี้ภาคีดังกลาวแลวอาจ
เพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงรางความตกลงซึ่งไดผนวกไวทายอนุสัญญานี้โดยการแกไขตามที่เห็นวาเปนการจําเปนก็
ได 
 ประเทศที่คุมครองและคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศจะไดรับเชิญเพื่อใหความชวยเหลือในการ 
จัดตั้งและรับรองเขตโรงพยาบาลและสถานที่สําหรับการรักษาพยาบาลเหลานี้ 
 

สวนท่ี ๔ 
พนักงาน 
ขอ ๒๔ 

 ไมวาในพฤติการณใด ๆ พนักงานแพทยที่มีหนาที่โดยเฉพาะในการคนหา  รวบรวมขนสง  หรือ
รักษาพยาบาลผูบาดเจ็บหรือปวยไข หรือในการปองกันโรค กับเจาหนาที่ท่ีมีหนาท่ีโดยเฉพาะในการบริหาร
หนวยและสถานที่ทางการแพทย รวมทั้งอนุศาสนาจารยประจํากองทัพจะตองไดรับความเคารพและคุมครอง 

ขอ ๒๕ 
 ผูสังกัดในกองทัพที่ไดรับฝกหัดเปนพิเศษเพื่อเปนพลพยาบาล นางพยาบาลหรือผูชวยพลเปล ในเมื่อมี
ความจําเปนท่ีจะตองคนหาหรือรวบรวม ขนสงหรือรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บและปวยไข ก็จะตองไดรับความ
เคารพและคุมครองเชนเดียวกันหากบุคคลดังกลาวนั้นกระทําหนาที่เหลานี้ในขณะที่ติดตอกับฝายศัตรู หรือเม่ือ
ตกอยูในอํานาจของฝายศัตรู 

ขอ ๒๖ 
 เจาหนาที่ของสภากาชาดประจําชาติและของสมาคมอาสาสงเคราะหอ่ืนๆ ท่ีไดรับการรับรองและ
อนุญาตโดยถูกตองจากรัฐบาลของตนแลวซ่ึงอาจทําหนาท่ีอยางเดียวกันกับพนักงาน   ที่กลาวไวในขอ ๒๔   
ยอมไดรับผลปฏิบัติอยางเดียวกับพนักงานที่กลาวไวในขอที่กลาวนี้ ภายใตเงื่อนไขวาเจาหนาท่ีของสมาคมเชน
วานี้จะตองอยูภายใตกฎหมายและระเบียบขอบังคับทหาร 
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 อัครภาคีผูทําสัญญาแตละฝายจะตองแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบรายนามสมาคมตาง ๆ ที่อยูในความ
รับผิดชอบของตน ซึ่งไดรับอนุญาตใหทําหนาท่ีใหความชวยเหลือดานบริการทางการแพทยแกกองทัพของตน 
การแจงนี้จะกระทําในยามสงบหรือเมื่อเริ่มสูรบหรือในระหวางท่ีสูรบก็ได แตจะตองเปนเวลากอนที่จะให
สมาคมเหลานี้เริ่มปฏิบัติการ 

ขอ ๒๗ 
 สมาคมที่ไดรับการรับรองของประเทศที่เปนกลางประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถที่จะใหความ
ชวยเหลือดานพนักงานและหนวยทางการแพทยของตนแกภาคีคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งไดช่ัวระยะเวลาหนึ่งก็โดย
ไดรับความยินยอมจากรัฐบาลของตน และโดยไดรับอนุญาตจากภาคีคูพิพาทที่เกี่ยวของเสียกอน พนักงานและ
หนวยเหลานี้ใหอยูภายใตความควบคุมของภาคีคูพิพาทฝายนั้น 
 ใหรัฐบาลของประเทศที่เปนกลางแจงการยินยอมนี้แกฝายปฏิปกษของรัฐที่ยอมรับความชวยเหลือ      
ดังกลาวแลว ภาคีคูพิพาทที่ยอมรับความชวยเหลือเชนวานี้จะตองแจงใหฝายปฏิปกษทราบเร่ือง กอนที่จะใช
ประโยชนจากความชวยเหลือดังกลาวแลว 
 ไมวาในพฤติการณใด ๆ ก็ตาม มิใหถือวาความชวยเหลือนี้เปนการแทรกแซงในการพิพาท 
 ผูท่ีเปนพนักงานท่ีกลาวไวในวรรคแรกจะตองมีบัตรประจําตัวตามที่กําหนดไวในขอ ๔๐ กอนที่จะออก
จากประเทศที่เปนกลางซึ่งตนสังกัดอยู 

ขอ ๒๘ 
 พนักงานตามที่ระบุไวในขอ ๒๔ และ ๒๖ ซ่ึงตกอยูในอํานาจของฝายปฏิปกษ จะถูกกักตัวไวไดเพียง
เทาที่จําเปนแกสภาวะของสุขภาพ ความจําเปนทางจิตใจ และจํานวนแหงเชลยศึกเทานั้น 
 พนักงานที่ถูกกักตัวไวเชนนี้ มิใหถือวาเปนเชลยศึก อยางไรก็ตามอยางนอยท่ีสุดบุคคลเหลานี้จะไดรับ
ประโยชนแหงบทบัญญัติตาง ๆ ของอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติตอเชลยศึก ฉบับลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม 
ค.ศ.๑๙๔๙   ภายในกรอบแหงกฎหมายและขอบังคับทางทหารของประเทศที่กักคุม และภายใตอํานาจหนาที่ของ
เจาหนาท่ีของประเทศนั้น  บุคคลดังกลาวจะคงปฏิบัติหนาที่ของตนตอไปตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพของตน
ในทางการแพทยหรือทางจิตใจเพื่อประโยชนของเชลยศึก   โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลเหลานี้จะตองไดรับความ
สะดวกตาง ๆ เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีของตนในทางการแพทยหรือในทางจิตใจ ดังตอไปนี้ คือ 
  ก. ใหไดรับอนุญาตไปเยี่ยมเชลยศึกไดเปนครั้งคราวตามหนวยแรงงานหรือในโรงพยาบาลซึ่งอยู
นอกคาย ประเทศที่กักคุมจะไดจัดหาพาหนะในการขนสงที่จําเปนสําหรับการนี้ 
  ข. ในคายแตละแหง นายทหารแพทยอาวุโสที่มียศสูงที่สุดจะตองเปนผูรับผิดชอบตอเจาหนาท่ี
ทหารของคายสําหรับการกระทําตาง ๆ ของพนักงานแพทยที่ถูกกักตัวไว เพื่อการนี้เมื่อเกิดการสูรบขึ้น ภาคี
คูพิพาทจะตองตกลงกันเกี่ยวกับการเทียบอาวุโสแหงยศของพนักงานแพทยของตน รวมทั้งพนักงานแหงสมาคม
ซึ่งระบุในขอ ๒๖  สําหรับปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ของบุคคลเหลานั้น นายทหารแพทย
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ดังกลาวและอนุศาสนาจารยจะติดตอไดโดยตรงกับเจาหนาท่ีทหารและเจาหนาท่ีแพทยของคาย เจาหนาที่เหลานี้
จะตองจัดอํานวยความสะดวก ที่จําเปนเพื่อการติดตอทางจดหมายเกี่ยวกับปญหาเหลานี้ 
  ค. แมพนักงานที่ถูกกักตัวอยูในคาย จะตองอยูภายใตวินัยของคายก็ตาม พนักงานเหลานี้จะถูก
เรียกรองใหทํางานอื่นใดนอกหนาท่ีของตนในทางแพทยหรือทางศาสนาหาไดไม 
 ในระหวางการรบนั้น ภาคีคูพิพาทจะตองทําความตกลงกันเพื่อลดภาระของพนักงานที่ถูกกักตัวไวเทาที่
จะพึงทําได และจะตองตกลงกันกําหนดวิธีดําเนินการเพื่อการนี้ไวดวย 
 บทบัญญัติดังกลาวมาขางตนนี้จะไมทําใหประเทศที่กักคุมพนจากพันธกรณี ซึ่งตนมีอยูเพ่ือสวัสดิภาพ
ทางแพทยและทางจิตใจของเชลยศึก 

ขอ ๒๙ 
 ผูท่ีเปนพนักงานที่ระบุไวในขอ ๒๕ ซึ่งตกอยูในอํานาจของฝายศัตรูนั้นใหถือวาเปนเชลยศึก แตจะใช
ใหปฏิบัติหนาท่ีทางแพทยเม่ือมีความจําเปน 

ขอ ๓๐ 
 พนักงานที่ไมมีความจําเปนจะตองถูกกักตัวไวตามนัยแหงบทบัญญัติขอ ๒๘ นั้น จะตองจัดสงตัว
กลับไปใหภาคีคูพิพาทซึ่งบุคคลเหลานั้นสังกัดอยูในทันทีที่สถานการณเอ้ืออํานวย และเมื่อความจําเปนทาง
ทหารเปดชองให 
 ในระหวางที่รอการสงตัวกลับนั้นจะไมถือวาบุคคลเหลานี้เปนเชลยศึก อยางไรก็ตามอยางนอยที่สุด
บุคคลดังกลาวนี้จะตองไดรับประโยชนจากบทบัญญัติตาง ๆ แหงอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติตอเชลยศึก  
ฉบับลงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๙ บุคคลเหลานี้ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปได ภายใตคําส่ังของภาคีฝาย
ปฏิปกษ และโดยเฉพาะใหปฏิบัติหนาที่ดูแลรักษาผูบาดเจ็บและปวยไขของภาคีคูพิพาทฝายท่ีบุคคลนั้นเองสังกัด
อยู 
 ในเวลาเดินทางกลับ บุคคลเหลานี้สามารถที่จะนําส่ิงของ ทรัพยสินสวนตัว สิ่งของอันมีคาและเครื่องมือ
ตาง ๆ ซึ่งเปนของตนกลับไปกับตนไดดวย 

ขอ ๓๑ 
 การคัดเลือกพนักงานเพื่อสงตัวกลับตามขอ ๓๐ นั้น ใหกระทําโดยปราศจากการพิจารณาถึงเชื้อชาติ 
ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง แตโดยเฉพาะใหกระทําโดยเรียงตามลําดับวันที่ถูกจับและสภาวะของ
สุขภาพของบุคคลที่วานี้ 
 หลังจากที่ไดเกิดการรบขึ้น ภาคีคูพิพาทอาจทําความตกลงเปนพิเศษเพื่อกําหนดอัตรารอยละของ
พนักงานที่จะใหกักตัวไวตามอัตราสวนสัมพันธกับจํานวนเชลยศึก และการแบงแยกพนักงานดังกลาวนั้นไปยัง
คายตาง ๆ 

ขอ ๓๒ 
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 บุคคลท่ีระบุไวในขอ ๒๗ ซ่ึงตกอยูในอํานาจของภาคีฝายปฏิปกษจะตองไมถูกกักคุม 
 เวนแตจะไดตกลงกันเปนอยางอื่น บุคคลเหลานี้จะตองไดรับอนุญาตใหกลับคืนไปยังประเทศของตนได 
หรือถาเปนสิ่งท่ีไมสามารถทําไดก็ใหกลับคืนไปยังอาณาเขตของภาคีคูพิพาทซึ่งบุคคลเหลานั้นมีหนาท่ีประจําอยู
ทันทีที่สถานการณเอื้ออํานวยและเมื่อความจําเปนทางทหารเปดชองให 
 ในระหวางที่รอการปลอยตัวอยูน้ี ใหบุคคลเหลานี้คงปฏิบัติการงานตอไปตามคําสั่งของภาคีฝายปฏิปกษ 
โดยเฉพาะใหปฏิบัติหนาที่ดูแลรักษาผูบาดเจ็บและปวยไขของภาคีคูพิพาทฝายที่บุคคลนั้นเองมีหนาที่ประจําอยู  
 ในเวลาเดินทางกลับ บุคคลเหลานี้สามารถที่จะนําส่ิงของ ทรัพยสินสวนตัว สิ่งของอันมีคา เคร่ืองมือ 
อาวุธ และหากเปนไปได ยานพาหนะสําหรับขนสงซึ่งเปนของตนกลับไปไดดวย 
 ตลอดระยะเวลาที่พนักงานเหลานี้อยูในอํานาจของตน ภาคีคูพิพาทจะตองจัดใหไดรับอาหาร ท่ีพักอาศัย 
เบ้ียเล้ียงและเงินเดือนเทากันกับที่พนักงานเทียบชั้นเดียวกันในกองทัพของตนไดรับอยู  ไมวาในกรณีใด ๆ 
อาหารจะตองดีพอทั้งในดานปริมาณ คุณภาพ และชนิดเพื่อใหพนักงานดังกลาวนี้คงมีสภาวะของสุขภาพดี
ตามปกติ 
 

สวนที่ ๕ 
อาคารและพัสดุ 

ขอ ๓๓ 
 พัสดุของหนวยแพทยเคล่ือนที่ของกองทัพซ่ึงตกอยูในอํานาจของฝายศัตรูน้ันจะตองมีสํารองไวเพื่อการ
รักษาพยาบาลผูบาดเจ็บและปวยไข 
 อาคาร พัสดุ และคลังพัสดุตาง ๆ ของสถานที่ตั้งประจําทางการแพทยของกองทัพนั้น ใหคงเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการสงคราม   แตจะถูกนําไปใชทางอื่นใดมิไดตราบเทาที่ยังมีความจําเปนสําหรับการ
รักษาพยาบาลผูบาดเจ็บและปวยไขอยางไรก็ดี ผูบังคับบัญชากองทัพในสนามรบอาจใชสิ่งเหลานี้ในกรณีท่ี
จําเปนอันรีบดวนทางทหารได โดยมีเงื่อนไขวาจะตองจัดการลวงหนาเพื่อสวัสดิภาพของผูบาดเจ็บและปวยไขที่
ไดรับการรักษาพยาบาลอยูในที่น้ัน 
 พัสดุและคลังพัสดุที่นิยามไวในขอนี้ หามมิใหทําลายโดยเจตนา 

ขอ ๓๔ 
 อสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยของสมาคมสงเคราะหซึ่งไดรับเอกสิทธิจากอนุสัญญานี้ จะตองถูก
ถือวาเปนทรัพยสินสวนตัว 
 สิทธิในการเรียกเกณฑซึ่งรับรองใหแกผูเปนฝายในสงครามสามารถดําเนินการไดตามกฎและประเพณี
การสงครามนั้น จะใชไดเฉพาะในกรณีท่ีมีความจําเปนอันรีบดวนและตอเมื่อไดจัดประกันสวัสดิภาพของ
ผูบาดเจ็บและปวยไขแลวเทานั้น 
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สวนที่ ๖ 

การขนสงทางการแพทย 
ขอ ๓๕ 

 การขนสงผูบาดเจ็บและปวยไข หรือบริภัณฑทางการแพทยจะตองไดรับความเคารพและคุมครองอยาง
เดียวกับหนวยทางการแพทยเคล่ือนที่ 
 เมื่อตกไปอยูในอํานาจของภาคีฝายปฏิปกษแลว การขนสงหรือยานพาหนะเชนวานี้จะตองเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการสงครามโดยมีเง่ือนไขวา  ภาคีคูพิพาทฝายที่ยึดไวจะรับจัดการในเรื่องการรักษาพยาบาล
ผูบาดเจ็บและปวยไขซ่ึงบรรทุกมาในทุกกรณี 
 พนักงานพลเรือนและยานพาหนะสําหรับขนสงตาง ๆ ซ่ึงไดมาดวยการเรียกเกณฑ จะตองอยูภายใตกฎ
ทั่วไปแหงกฎหมายระหวางประเทศ 

ขอ ๓๖ 
 อากาศยานทางการแพทย ไดแก อากาศยานที่ใชโดยเฉพาะในการขนยายผูบาดเจ็บและปวยไข และใน
การขนสงพนักงานแพทย และบริภัณฑทางการแพทยน้ัน จะตองไมถูกโจมตี แตจะตองไดรับความเคารพจากผู
เปนฝายในสงครามในขณะที่ทําการบินอยูในระดับความสูงในเวลาและตามเสนทางที่จะไดตกลงกันไว
โดยเฉพาะระหวางผูที่เปนฝายในการสงครามที่เกี่ยวของแลว 
 อากาศยานเหลานี้จะตองมีเครื่องหมายพิเศษอันเดนชัดตามที่กําหนดไวในขอ ๓๘ พรอมดวยธงชาติของ
ตนท่ีดานใต ดานบน และดานขางทั้งสองของลําตัวอากาศยาน และจะตองมีเคร่ืองหมายหรือเครื่องแสดงลักษณะ
อยางอื่น ซึ่งอาจเปนท่ีตกลงกันระหวางผูเปนฝายในสงคราม เมื่อเร่ิมตนหรือในระหวางสูรบก็ได 
 เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น หามมิใหทําการบินเหนืออาณาเขตของฝายศัตรู หรือที่ฝายศัตรูยึด
ครอง 
 อากาศยานทางการแพทยจะตองเช่ือฟงคําสั่งใหรอนลงสูพ้ืนดิน เมื่อไดมีการรอนลงตามคําสั่งดังกลาวนี้ 
อากาศยานพรอมดวยผูที่อยูในอากาศยานนั้นอาจทําการบินตอไปไดหลังจากไดมีการตรวจสอบแลว หากมีการ
ตรวจสอบเชนวานั้น 
 ในกรณีท่ีตองรอนลงโดยไมสมัครใจบนพื้นดิน ในอาณาเขตของฝายศัตรูหรือที่ฝายศัตรูยึดครองอยู     
ผูบาดเจ็บและปวยไขตลอดจนกําลังพลประจําอากาศยานจะตองเปนเชลยศึก พนักงานแพทยจะตองไดรับการ
ปฏิบัติตามขอ ๒๔ และขอตอไปนี้ 

ขอ ๓๗ 
 ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในวรรคสอง อากาศยานทางการแพทยของภาคีคูพิพาทอาจทําการบินเหนือ
อาณาเขตของประเทศที่เปนกลาง รอนลงสูอาณาเขตนั้นในกรณีที่จําเปน หรือใชอาณาเขตนั้นเปนทาอากาศยาน
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แวะพักจอดก็ได อากาศยานนั้น ๆ จะตองแจงใหประเทศที่เปนกลางทราบลวงหนาถึงการบินผานเหนืออาณาเขต
ที่วานั้น และจะตองเชื่อฟงคําสั่งใหรอนลงสูพื้นดินหรือพื้นน้ํา อากาศยานเชนวานี้จะตองไมถูกโจมตี เฉพาะใน
เมื่อทําการบินตามเสนทาง ในระดับความสูงและตามเวลาที่ไดตกลงไวโดยเฉพาะในระหวางภาคีคูพิพาทและ
ประเทศที่เปนกลางที่เกี่ยวของ 
 อยางไรก็ดีประเทศที่เปนกลางอาจวางเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการบินผานหรือรอนลงสูอาณาเขตของ
ตน  สําหรับอากาศยานทางการแพทย เงื่อนไขหรือขอจํากัดซึ่งอาจวางไวดังกลาวแลวนี้  จะตองใชบังคับโดยเทา
เทียมกันแกภาคีคูพิพาททุกฝาย นอกจากจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นระหวางประเทศที่เปนกลางและภาคี
คูพิพาท ผูบาดเจ็บและปวยไขซึ่งลงจากอากาศยานทางการแพทยดวยความเห็นชอบของเจาหนาที่ทองถ่ินใน
อาณาเขตที่เปนกลาง จะตองถูกกักคุมไวโดยประเทศที่เปนกลาง  ในลักษณะที่บุคคลเหลานี้จะกลับเขาไปมีสวน
ในการรบอีกไมได ในเมื่อกฎหมายระหวางประเทศกําหนดไวเชนนั้น คาใชจายในเรื่องท่ีอยูและการกักกันบุคคล
เหลานี้  ใหประเทศที่บุคคลดังกลาวนั้นสังกัดอยูเปนผูจาย 
 

สวนที่ ๗ 
เครื่องหมายพิเศษอันเดนชัด 

ขอ ๓๘ 
 เพื่อเปนอภินันทนาการแดประเทศสวิสเซอรแลนด เครื่องหมายกาชาดบนพื้นสีขาวซึ่งประกอบขึ้นโดย
ผันกลับสีธงชาติของสหพันธรัฐนั้น ใหคงถือเปนเครื่องหมายและสัญญาณพิเศษอันเดนชัดแหงบริการทาง
การแพทยของกองทัพ 
 อยางไรก็ดี สําหรับประเทศที่ใชเครื่องหมายซีกวงเดือนแดงหรือสิงโตแดงและดวงอาทิตยบนพื้นสีขาว 
เปนเครื่องหมายอยูแลวก็ใหเคร่ืองหมายเหลานั้นเปนอันไดรับการรับรองตามความแหงอนุสัญญานี้ดวย 

ขอ ๓๙ 
 ภายใตการควบคุมของเจาหนาที่ผูมีอํานาจทางทหาร เคร่ืองหมายนี้ใหแสดงไวบนธง ผาพันแขน และ
บนบริภัณฑตาง ๆ ที่ใชในการบริการทางการแพทย 

ขอ ๔๐ 
 พนักงานที่ระบุไวในขอ ๒๔ และขอ ๒๖ และ๒๗ จะตองมีผาพันแขนท่ีปองกันน้ําไดสวมติดไวที่แขน
ซาย มีเคร่ืองหมายพิเศษอันเดนชัด ซึ่งเจาหนาที่ทหารเปนผูจายและประทับตราให 
 พนักงานเชนวานี้ นอกจากจะตองมีแผนโลหะประจําตัวตามที่กลาวไวในขอ ๑๖ แลว ยังจะตองถือบัตร
ประจําตัวพิเศษมีเครื่องหมายพิเศษอันเดนชัดอีกดวยบัตรนี้จะตองปองกันน้ําได และมีขนาดพอเหมาะที่จะใสใน
กระเปาได ขอความในบัตรนั้นใหเขียนเปนภาษาแหงชาติ  อยางนอยจะตองระบุนามเต็ม วันที่เกิด ยศ และเลข
หมายประจําตัวทหารของผูถือบัตร และจะตองแสดงใหทราบวา ผูถือไดรับความคุมครองโดยอนุสัญญานี้ใน



 24

ฐานะใด บัตรนี้จะตองมีรูปถายของเจาของและมีลายมือช่ือหรือลายพิมพนิ้วมือของผูน้ัน หรือท้ังสองอยาง และ
จะตองประทับตราของเจาหนาที่ทหาร 
 บัตรประจําตัวนี้จะตองมีลักษณะอยางเดียวกันตลอดทั้งกองทัพและเทาท่ีจะกระทําได จะตองใหเปน
แบบเดียวกันทั้งหมดในกองทัพตางๆ ของอัครภาคีผูทําสัญญา ภาคีคูพิพาทอาจถือแบบตามที่ไดผนวกไวทาย
อนุสัญญานี้เปนตัวอยางก็ได ภาคีคูพิพาทจะตองแจงใหทราบซึ่งกันและกันเมื่อไดมีการสูรบเกิดขึ้นถึงแบบที่ตน
ใชอยู หากเปนไปได บัตรประจําตัวควรทําขึ้นเปนสองฉบับเปนอยางนอย ซึ่งประเทศผูออกบัตรจะเก็บรักษาไว
ฉบับหนึ่ง 
 ไมวาในพฤติการณใด ๆ พนักงานดังกลาวจะถูกยึดเครื่องหมายหรือบัตรประจําตัว หรือถูกตัดสิทธิใน
การที่จะสวมผาพันแขนหาไดไม ในกรณีที่เกิดสูญหาย บุคคลเหลานั้นมีสิทธิไดรับสําเนาบัตรและไดรับ
เคร่ืองหมายใหมแทน 

ขอ ๔๑ 
 พนักงานที่ระบุไวในขอ ๒๕ เฉพาะในขณะที่ปฏิบัติหนาที่ทางการแพทยจะสวมผาพันแขนสีขาวมี
เคร่ืองหมายพิเศษอันเดนชัดขนาดยอตรงกลางผาพันแขนนี้ ใหเจาหนาที่ทหารเปนผูจายและประทับตรา 
 เอกสารประจําตัวทหาร ซึ่งพนักงานประเภทดังกลาวนี้เปนผูถือน้ันใหระบุถึงการฝกหัดพิเศษที่บุคคล
นั้นไดรับ ลักษณะอันเปนการชั่วคราวแหงหนาที่ซึ่งผูถือจะพึงปฏิบัติ และสิทธิในการสวมผาพันแขน 

ขอ ๔๒ 
 ธงเคร่ืองหมายพิเศษอันเดนชัดแหงอนุสัญญา จะชักขึ้นไดก็แตเฉพาะเหนือหนวยและสถานที่ตั้งทาง
การแพทยตาง ๆ ซ่ึงมีสิทธิไดรับความเคารพตามอนุสัญญานี้ และดวยความยินยอมของเจาหนาที่ทหารเทานั้น 
 ในหนวยเคล่ือนที่เชนเดียวกันกับในสถานที่ตั้งประจํา ธงนี้อาจชักคูกับธงชาติของภาคีคูพิพาทซึ่งหนวย
หรือสถานท่ีนั้นสังกัดอยูก็ได 
 อยางไรก็ดี หนวยแพทยท่ีตกอยูในอํานาจของขาศึกจะตองไมชักธงอื่นนอกจากธงแหงอนุสัญญานี้ 
 ภาคีคูพิพาทจะตองจัดการที่จําเปนเทาที่การพิจารณาของทางการทหารจะอํานวยให เพื่อใหเคร่ืองหมาย
พิเศษอันเดนชัดแสดงหนวยและสถานที่ตั้งทางการแพทยเปนที่เห็นอยางชัดแจงแกกองทัพบก อากาศ และเรือ
ของขาศึก เพ่ือปองกันการโจมตีใด ๆ ซึ่งอาจมีข้ึนได 

ขอ ๔๓ 
 หนวยแพทยของประเทศที่เปนกลาง ซ่ึงอาจไดรับอนุญาตใหทําการชวยเหลือแกผูเปนฝายในสงคราม
ฝายใดฝายหน่ึงภายใตเงื่อนไขแหงขอ ๒๗ จะตองชักธงชาติของผูเปนฝายในสงครามฝายนั้นคูกับธงแหง
อนุสัญญา เมื่อฝายที่กลาวฝายหลังนั้นใชประโยชนที่ไดรับตามขอ ๔๒ 
 เวนแตเมื่อเจาหนาที่ทหารผูรับผิดชอบจะออกคําสั่งเปนอยางอื่น หนวยแพทยดังกลาวอาจชักธงชาติของ
ตนไดในทุกโอกาส แมวาจะตกอยูในอํานาจของภาคีฝายปฏิปกษก็ตาม 
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ขอ ๔๔ 
 นอกจากตามขอยกเวนในกรณีตาง ๆ ท่ีระบุไวในวรรคตอ ๆ ไปแหงขอนี้แลว หามมิใหใชเคร่ืองหมาย  
กาชาดบนพื้นสีขาวและคําวา "กาชาด" หรือ "กาเจนีวา" ทั้งในยามสงบและในยามสงคราม เวนแตเฉพาะเพื่อระบุ
หรือคุมครองหนวยและสถานที่ตั้งทางการแพทย พนักงานและพัสดุซึ่งไดรับความคุมครองจากอนุสัญญานี้และ
อนุสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเร่ืองอยางเดียวกัน ใหใชบทบัญญัติอยางเดียวกันนี้สําหรับเครื่องหมายตาง ๆ ตามที่
กลาวไวในขอ ๓๘ วรรค ๒ ในสวนท่ีเกี่ยวกับประเทศตาง ๆ ที่ใชเครื่องหมายเหลานั้น สภากาชาดประจําชาติ
และสมาคมอื่น ๆ ท่ีระบุไวในขอ ๒๖ จะมีสิทธิใชเครื่องหมายพิเศษอันเดนชัดซึ่งใหความคุมครองแหงอนุสัญญา
ไดก็แตเฉพาะภายในกรอบแหงวรรคนี้เทานั้น 
 นอกจากนั้นแลว สภากาชาด (สภาซีกวงเดือนแดง สภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย) ประจําชาติ ในยาม
สงบ อาจใชนามและเครื่องหมายแหงกาชาดในกิจการอื่น ๆ ของตน  โดยถูกตองตามกฎหมายแหงประเทศของ
ตน   ตามหลักการซึ่งกําหนดไวโดยการประชุมกาชาดระหวางประเทศได หากกิจการเหลานั้นเปนกิจการที่พึง
ปฏิบัติในยามสงครามแลว เงื่อนไขตาง ๆ ในการใชเคร่ืองหมายนั้นจะตองเปนไปโดยนัยที่จะมิใหเขาใจไดวาเปน
การใหความคุมครองโดยอนุสัญญา เครื่องหมายนั้นเมื่อเทียบตามสวนแลวจะตองมีขนาดเล็กและหามมิใหนําไป
ติดที่ผาพันแขนหรือบนหลังคาอาคาร 
 องคการกาชาดระหวางประเทศตาง ๆ และเจาหนาท่ีแหงองคการเหลานั้นซ่ึงไดรับอนุญาตโดยถูกตอง
แลว จะไดรับอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายกาชาดบนพื้นสีขาวไดทุกเมื่อ 
 เพื่อเปนการยกเวนอันจะตองเปนไปตามกฎหมายแหงชาติและดวยการอนุญาตโดยชัดแจงของ
สภากาชาด (สภาซีกวงเดือนแดง สภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย) ประจําชาติ สภาใดสภาหนึ่งแลวเคร่ืองหมาย
แหงอนุสัญญาอาจนําไปใชในยามสงบเพื่อแสดงไวบนยานพาหนะตาง ๆ ท่ีใชเปนรถพยาบาล และเพื่อช้ีแสดง
ที่ตั้งสถานีสําหรับใหความชวยเหลือตาง ๆ ซึ่งไดรับหนาที่โดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงคท่ีจะใหการรักษาพยาบาล
แกผูบาดเจ็บและปวยไขโดยไมคิดมูลคา 
 

สวนที่ ๘ 
การปฏิบัติตามอนุสัญญา 

ขอ ๔๕ 
 ภาคีคูพิพาทแตละฝายจะตองดําเนินการโดยผานทางผูบัญชาการทหารของตนเพื่อประกันใหการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาขอตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนใหเปนไปโดยละเอียด และดําเนินการที่จําเปนตาง ๆ สําหรับกรณีท่ี
มิไดคาดหมายไวลวงหนาใหสอดคลองกับหลักทั่วไปแหงอนุสัญญานี้ 

ขอ ๔๖ 
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 หามมิใหกระทําการอันเปนการตอบแทนแกแคนตอผูบาดเจ็บ ปวยไข พนักงาน อาคาร หรือบริภัณฑ ท่ี
ไดรับความคุมครองโดยอนุสัญญาฉบับนี้ 

ขอ ๔๗ 
 อัครภาคีผูทําสัญญารับที่จะเผยแพรตัวบทแหงอนุสัญญาฉบับนี้ในประเทศของตนอยางกวางขวางที่สุด
เทาที่จะทําได ทั้งในยามสงบและในยามสงคราม และโดยเฉพาะอยางยิ่งใหรวมการศึกษาอนุสัญญานี้เขาใน
โครงการศึกษาของทหารและถาเปนไดในโครงการศึกษาของพลเรือนดวย เพ่ือใหประชาชนโดยทั่วไป 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยกําลังรบ พนักงานแพทย และอนุศาสนาจารยไดทราบหลักการแหงอนุสัญญานี้ 

ขอ ๔๘ 
 อัครภาคีผูทําสัญญาจะไดสงคําแปลเปนทางการของอนุสัญญานี้ใหกันและกัน  โดยผานทางคณะมนตรี 
สหพันธสวิส และในระหวางการรบใหสงผานทางประเทศที่คุมครอง รวมทั้งกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ซึ่งตน
อาจบัญญัติข้ึนเพื่อประกันการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ 

สวนที่ ๙ 
การปราบปรามการฝาใชและการละเมิด 

ขอ ๔๙ 
 อัครภาคีผูทําสัญญารับท่ีจะตรากฎหมายตามที่จําเปนขึ้นไวใหมีบทลงโทษทางอาญาอันจะปรับใชได
อยางไดผลแกบุคคลที่กระทําหรือสั่งใหกระทําการละเมิดอันรายแรงใด ๆ   ตออนุสัญญานี้ดังไดนิยามไวในขอ
ตอไป 
 อัครภาคีผูทําสัญญาแตละฝายมีพันธกรณีท่ีจะตองคนหาตัวผูที่ตองหาวาไดกระทําหรือไดส่ังใหกระทํา
การละเมิดอันรายแรงนั้น ๆ และจะตองนําตัวบุคคลเหลานี้ไมวาจะมีสัญชาติใดขึ้นศาลของตน หากประสงคและ
จะใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายของตนแลว อัครภาคีฝายนั้นอาจสงตัวบุคคลดังกลาวไปใหอัครภาคีอีก
ฝายหนึ่งที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาคดีก็ได แตอัครภาคีฝายนั้นจะตองแสดงวามีขอกลาวหาอันมีมูลเพียงพอ 
 อัครภาคีผูทําสัญญาแตละฝายจะตองจัดการตามที่จําเปนเพื่อระงับบรรดาการกระทําใด ๆ อันขัดตอ
บทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้ นอกจากการละเมิดอันรายแรงที่ไดนิยามไวในขอตอไป 
 ในทุกพฤติการณ บุคคลผูตองหาจะตองไดรับประโยชนแหงความคุมครองในการพิจารณาและการตอสู
คดีโดยเปนธรรม ซ่ึงเปนการใหความอนุเคราะหไมนอยไปกวาที่ไดบัญญัติไวในขอ ๑๐๕ และขอตอ ๆ ไปแหง
อนุสัญญาเจนีวา เกี่ยวกับการปฏิบัติตอเชลยศึก ฉบับลงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙ 

ขอ ๕๐ 
 การละเมิดอันรายแรงที่ไดกลาวถึงในขอกอนนั้น ไดแก การกระทําอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ หากได
กระทําตอบุคคลหรือทรัพยสินซึ่งอนุสัญญานี้ใหความคุมครอง คือ การฆาโดยเจตนา การทรมานหรือการปฏิบัติ
อยางไรมนุษยธรรม รวมทั้งการทดลองทางชีววิทยา การกระทําใหเกิดความทุกขทรมานอยางสาหัสหรือทํา
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อันตรายแกรางกายหรือสุขภาพอยางรายแรงโดยเจตนา การทําลายและริบทรัพยสินอยางกวางขวางโดยไมมี
ความจําเปนทางทหารและซึ่งไดกระทําไปโดยมิชอบดวยกฎหมายและโดยพลการ 

ขอ ๕๑ 
 อัครภาคีผูทําสัญญาจะปลดเปลื้องตนเอง หรืออัครภาคีอ่ืนใดจากความรับผิดชอบที่ตนเองหรืออัครภาคี
อ่ืนมีอยูเนื่องจากการละเมิดซ่ึงไดกลาวถึงในขอกอนนั้นมิได 

ขอ ๕๒ 
 เมื่อมีคํารองขอของภาคีคูพิพาทฝายหนึ่ง จะตองจัดใหมีการสอบสวนเกี่ยวกับขอกลาวหาวาไดมีการ
ละเมิดอนุสัญญาขึ้นดวยประการใด ๆ โดยวิธีการตามที่ภาคีท่ีเกี่ยวของจะไดตกลงกัน 
 หากไมอาจตกลงกันไดในวิธีการสําหรับการสอบสวนแลว ภาคีควรตกลงกันเลือกผูช้ีขาดขึ้นคนหนึ่งซึ่ง
จะตัดสินวาจะตองดําเนินการตามวิธีใด 
 เมื่อปรากฏชัดวาไดมีการละเมิดแลว ภาคีคูพิพาทจะตองจัดการใหการละเมิดนั้นสิ้นสุดลงและกําจัดการ
ละเมิดนั้นภายในเวลาสั้นท่ีสุดที่จะทําได 

ขอ ๕๓ 
 ในทุกโอกาส หามมิใหเอกชน สมาคม หางรานหรือบริษัทไมวาที่เปนสาธารณะหรือสวนบุคคล   
นอกจากผูที่มีสิทธิตามบทบัญญัติแหงอนุสัญญาฉบับนี้ใชเครื่องหมายหรือคําวา "กาชาด" หรือ "กาเจนีวา" หรือ
เคร่ืองหมาย หรือถอยคําใด ๆ อันเปนการเลียนแบบไมวาจะมีวัตถุประสงคอยางใดในการใชและโดยไมคํานึงถึง
วันที่นํามาใชน้ัน 
 ดวยเหตุผลแหงบรรณาการที่ไดใหแกประเทศสวิสเซอรแลนดดวยการใชธงชาติสหพันธรัฐผันกลับสี
นั้นและการสับสนที่อาจเกิดขึ้นไดระหวางตราแผนดินแหงประเทศสวิสเซอรแลนดกับเครื่องหมายพิเศษอัน
เดนชัดแหงอนุสัญญา หามมิใหเอกชน สมาคม หรือหางราน ใชตราแผนดินแหงสมาพันธรัฐสวิส หรือ
เคร่ืองหมายใด ๆ ท่ีเปนการเลียนแบบในทุกโอกาส  ไมวาเพื่อใชเปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายในทาง
พาณิชย หรือเปนสวนหนึ่งแหงเครื่องหมายดังกลาว หรือดวยความมุงหมายอันขัดตอความสุจริตในทางพาณิชย 
หรือในพฤติการณอันอาจกระทบกระเทือนความรูสึกของประชาชาติสวิส 
 อยางไรก็ตาม อัครภาคีผูทําสัญญาฝายใดที่มิไดเปนภาคีอนุสัญญาเจนีวา ฉบับลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 
ค.ศ.๑๙๒๙  อาจอนุมัติกําหนดเวลาไมเกินสามป    นับตั้งแตอนุสัญญานี้มีผลบังคับใชใหผูท่ีเคยใชเคร่ืองหมาย
ถอยคําหรือสัญญาณหรือตราที่ระบุไวในวรรคแรกมากอนแลวเลิกใช โดยมิใหการใชในระหวางระยะเวลานั้น 
ปรากฏในยามสงครามวาเปนการใหความคุมครองตามอนุสัญญา 
 บทบัญญัติหามในวรรคแรกแหงขอน้ี ใหเปนอันบังคับใชสําหรับเครื่องหมายและตราซึ่งระบุไวในวรรค
สองแหงขอ ๓๘ ดวย  โดยไมกระทบกระเทือนสิทธิท่ีมีอยูโดยการใชอยูกอนแลว 
ขอ ๕๔ 
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 อัครภาคีผูทําสัญญา  หากกฎหมายที่มีอยูไมเปนการเพียงพอแลว  จะตองจัดการตามที่จําเปนเพื่อปองกัน
และกําจัดการฝาใชซึ่งกลาวไวในขอ ๕๓ ในทุกโอกาส 
 

บทสุดทาย 
ขอ ๕๕ 

 อนุสัญญานี้ไดจัดทําขึ้นเปนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ตัวบททั้งสองเปนอันถูกตองเทากัน 
 คณะมนตรีสหพันธสวิสจะตองจัดใหมีคําแปลของอนุสัญญาฉบับนี้อยางเปนทางการ เปนภาษารัสเซีย
และภาษาสเปน 

ขอ ๕๖ 
 อนุสัญญานี้ซ่ึงลงวันท่ีวันนี้ เปดใหลงนามจนถึงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ค.ศ.๑๙๕๐ ในนามของประเทศที่
ไดมีผูแทนไปในการประชุมซ่ึงไดเปดขึ้น ณ กรุงเจนีวา   เม่ือวันที่ ๒๑ เมษายน ค.ศ.๑๙๔๙   กับทั้งประเทศที่
มิไดมีผูแทนเขารวม ในการประชุมคร้ังนี้ แตเปนภาคีแหงอนุสัญญาเจนีวาฉบับ ค.ศ.๑๘๖๔, ๑๙๐๖ และ ๑๙๒๙ 
วาดวยการบรรเทาทุกขผูบาดเจ็บปวยไขในกองทัพในสนามรบ 

ขอ ๕๗ 
 อนุสัญญานี้จะตองไดรับการใหสัตยาบันโดยเร็วที่สุดท่ีจะทําไดและจะตองเก็บรักษาสัตยาบันสารไวที่  
กรุงเบอรน 
 ใหจัดทําการบันทึกการสงมอบสัตยาบันสารแตละฉบับไว    และใหคณะมนตรีสหพันธสวิสสงสําเนา
อันรับรองวาถูกตองไปใหประเทศตาง ๆ ที่ไดลงนามไวหรือที่ไดแจงการภาคยานุวัติอนุสัญญาแลว 

ขอ ๕๘ 
 อนุสัญญานี้จะเปนอันมีผลบังคับใชเม่ือครบหกเดือน หลังจากไดมีการมอบสัตยาบันสารไวแลวไมนอย
กวาสองฉบับ 
 แตน้ันไปอนุสัญญาจะเปนอันมีผลบังคับใชแกอัครภาคีผูทําสัญญาแตละฝายเมื่อครบหกเดือนหลังจากที่
ไดมอบสัตยาบันสารแลว 

ขอ ๕๙ 
 อนุสัญญานี้ใหเปนอันใชแทนอนุสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๘๖๔ ฉบับลงวันท่ี ๖ 
กรกฎาคม ค.ศ.๑๙๐๖ และฉบับลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ค.ศ.๑๙๒๙ ในความสัมพันธระหวางอัครภาคีผูทําสัญญา 

ขอ ๖๐ 
 ตั้งแตวันที่มีผลบังคับเปนตนไป   จะไดเปดใหประเทศใด ๆ ที่มิไดลงนามไวทําการภาคยานุวัติ
อนุสัญญานี้ได 

ขอ ๖๑ 



 29

 การภาคยานุวัติจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังคณะมนตรีสหพันธสวิส และจะมีผลบังคับเมื่อครบ
หกเดือนหลังจากวันที่ไดรับทราบการแจงนั้น 
 คณะมนตรีสหพันธสวิสจะตองแจงการภาคยานุวัติไปยังประเทศตาง ๆ ท่ีไดลงนามไวหรือท่ีไดแจงการ
ภาคยานุวัติอนุสัญญาแลว 

ขอ ๖๒ 
 สถานการณดังท่ีไดบัญญัติไวในขอ ๒ และ ๓ จะเกิดผลทันทีแกสัตยาบันสารที่ไดมอบไว และการ
ภาคยานุวัติท่ีไดแจงแลวโดยภาคีคูพิพาท กอนหรือภายหลังการเริ่มสูรบหรือการยึดครอง คณะมนตรีสหพันธ
สวิสจะตองแจงการสัตยาบัน หรือการภาคยานุวัติใด ๆ ที่ไดรับจากภาคีคูพิพาทโดยวิธีที่เร็วท่ีสุด 

ขอ ๖๓ 
 อัครภาคีผูทําสัญญาแตละฝายยอมมีเสรีภาพ ที่จะบอกเลิกอนุสัญญาฉบับนี้ 
 การบอกเลิกนี้จะตองแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังคณะมนตรีสหพันธสวิส ซึ่งจะไดสงตอไปยังรัฐบาล
ของอัครภาคีผูทําสัญญาทั้งปวง 
 การบอกเลิกจะมีผลเม่ือครบหนึ่งปภายหลังที่ไดแจงไปใหคณะมนตรีสหพันธสวิสทราบ อยางไรก็ดีการ
บอกเลิกซึ่งไดแจงไปในขณะที่ประเทศที่บอกเลิกนั้นยังพัวพันอยูในการพิพาทใดๆ จะไมมีผลจนกวาจะไดทํา
สัญญาสันติภาพกันแลว และภายหลังที่การดําเนินการเกี่ยวกับการปลอยตัวและการสงตัวกลับประเทศเดิมของ
บุคคลที่ไดรับความคุมครองจากอนุสัญญานี้ไดยุติลงแลว 
 การบอกเลิกจะมีผลแตเฉพาะท่ีเกี่ยวกับประเทศที่บอกเลิกเทานั้น การบอกเลิกนี้จะไมบั่นทอนพันธกรณี
ซึ่งภาคีคูพิพาทยังจะตองปฏิบัติตามโดยอาศัยหลักแหงกฎหมายระหวางประเทศ    อันเปนผลสืบเนื่องมาจาก
จารีตประเพณีซึ่งเปนที่รับรูกันในระหวางอารยะชน จากกฎแหงมนุษยธรรมและจากความรูสึกผิดชอบของ
มหาชน 

ขอ ๖๔ 
 คณะมนตรีสหพันธสวิสจะตองจัดการจดทะเบียนอนุสัญญานี้ไว ณ  สํานักงานเลขาธิการแหง
สหประชาชาติ คณะมนตรีสหพันธสวิสจะตองแจงบรรดาการใหสัตยาบัน การภาคยานุวัติ และการบอกเลิกที่ตน
ไดรับเกี่ยวกับอนุสัญญาฉบับนี้ใหสํานักงานเลขาธิการแหงสหประชาชาติทราบดวย 
 เพื่อเปนพยานแกการนี้ ผูลงนามขางทายนี้ซึ่งไดสงมอบสารแสดงการไดรับมอบอํานาจเต็มของตนไว
แลว ไดลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้ 
 ทํา ณ กรุงเจนีวา เมื่อวันที่สิบสอง เดือนสิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙ เปนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส     
ตนฉบับจะไดเก็บรักษาไว ณ สํานักงานบรรณสารของสมาพันธรัฐสวิส คณะมนตรีสหพันธสวิสจะไดสงสําเนา
อนุสัญญาอันรับรองวาถูกตองแลวไปยังแตละรัฐที่ไดลงนามและรัฐที่ไดทําการภาคยานุวัติอนุสัญญาฉบับนี้ 
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ภาคผนวกที่ ๑ 
รางความตกลงเกี่ยวกับเขตโรงพยาบาลและตําบลสถานที่ตั้งสําหรับการรักษาพยาบาล 

ขอ ๑ 
 เขตโรงพยาบาลจะตองสงวนไวโดยเฉพาะสําหรับบุคคลที่กลาวไวในขอ ๒๓ แหงอนุสัญญาเจนีวา 
เพ่ือใหผูบาดเจ็บและปวยไขในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีข้ึน ฉบับลงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙ และ
สําหรับพนักงานที่ไดรับมอบหมายใหจัดตั้งและทําหนาท่ีในทางบริหารเขตและสถานที่เหลานี้ ตลอดจนดูแล
รักษาพยาบาลบุคคลซึ่งรวมอยูในที่น้ัน 
 อยางไรก็ดี บุคคลท่ีมีเคหะสถานประจําอยูภายในเขตเชนวานี้ก็ใหมีสิทธิอยูในท่ีนั้นได 

ขอ ๒ 
 หามมิใหบุคคลใดที่พักอาศัยอยูในเขตโรงพยาบาลไมวาในฐานะใดก็ตาม ทํางานอยางใด ๆ ไมวาภายใน
หรือภายนอกเขตนั้นอันเกี่ยวกับการปฏิบัติทางทหาร หรือการผลิตวัสดุส่ิงอุปกรณที่ใชในการทําสงครามโดยตรง 

ขอ ๓ 
 ประเทศที่จัดตั้งเขตโรงพยาบาลขึ้นนั้น จะตองใชมาตรการตามที่จําเปนเพื่อหามมิใหบุคคลทุกคนท่ีไมมี
สิทธิพักอาศัยหรือเขาไปในเขตนั้น ลวงลํ้าเขาไปในเขตดังกลาว 

ขอ ๔ 
 เขตโรงพยาบาลนั้นจะตองเปนไปตามเงื่อนไขตอไปนี้ คือ 
  ก. จะตองเปนอาณาเขตแตเพียงสวนนอยซึ่งอยูในพื้นที่ปกครองของประเทศที่ไดจัดตั้งเขตนั้นขึ้น 
  ข. จะตองมีประชากรเบาบางเมื่อเทียบสวนกับที่พักอาศัยที่จะพึงจัดใหได 
  ค. จะตองตั้งอยูหางไกล และปราศจากเปาหมายทางทหาร หรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ 
หรือสถานท่ีตั้งทางฝายปกครองที่มีความสําคัญ 
  ง. จะตองไมตั้งอยูในเขตซึ่งเปนที่คาดหมายไดแนชัดวาจะมีความสําคัญในการดําเนินการสงคราม 

ขอ ๕ 
 เขตโรงพยาบาลนั้น จะตองอยูภายใตพันธกรณีดังตอไปนี้ คือ 
  ก. บรรดาเสนทางคมนาคมและยานพาหนะขนสงที่อยูในครอบครองนั้น จะตองไมนําไปใชใน
การขนสงพนักงานหรือวัสดุส่ิงอุปกรณทางทหาร แมจะเปนแตเพียงสงผานก็ตาม 
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  ข. ไมวาในกรณีใด เขตที่วานั้นจะตองไมมีการปองกันทางทหาร 
ขอ ๖ 

 เขตโรงพยาบาลจะตองมีเครื่องหมายกาชาด (ซีกวงเดือนแดง  สิงหโตแดง  และดวงอาทิตย) บนพื้นสี
ขาว ตั้งอยูในบริเวณภายนอกและบนอาคาร เขตเหลานี้ในเวลากลางคืนอาจมีเคร่ืองหมายเชนเดียวกันโดยใชแสง
ไฟเปนเครื่องแสดงตามความเหมาะสมก็ได 

ขอ ๗ 
 ประเทศตาง ๆ จะตองสงบัญชีแจงเขตโรงพยาบาลในอาณาเขตที่ตนปกครองอยูไปใหอัครภาคีผูทํา
สัญญาทุกฝายในยามสงบ หรือเมื่อไดเกิดการสูรบขึ้น ทั้งจะตองแจงเพิ่มเติมใหทราบถึงเขตที่จัดตั้งขึ้นใหมในเมื่อ
กําลังทําการรบอยูดวย 
 ในทันทีที่ภาคีฝายปฏิปกษไดรับคําบอกกลาวดังกลาวขางตนแลวใหถือวาเขตที่วานั้นไดจัดตั้งขึ้นโดย
ถูกตองแลว 
 อยางไรก็ดี ถาภาคีฝายปฏิปกษพิจารณาเห็นวามิไดมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ตามความตกลงฉบับนี้ 
ตนอาจจะปฏิเสธไมยอมรับรองเขตดังกลาวได โดยสงคําบอกกลาวเชนนั้นไปยังภาคีที่รับผิดชอบตอเขตที่วานั้น
โดยทันที หรือจะยอมรับรองเขตเชนวานั้นโดยใชวิธีควบคุมตามที่บัญญัติไวในขอ ๘ ก็ได 

ขอ ๘ 
 ประเทศใดก็ตามเมื่อไดรับรองเขตโรงพยาบาลเขตหนึ่งหรือหลายเขตที่ไดจัดตั้งขึ้นโดยภาคีฝายปฏิปกษ
แลวยอมมีสิทธิที่จะรองขอใหมีการควบคุมโดยคณะกรรมการพิเศษคณะหนึ่งหรือหลายคณะ โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหทราบแนวาเขตเหลานั้นไดปฏิบัติเปนไปตามเงื่อนไขและพันธกรณีตาง ๆ ที่ไดกําหนดไวในความตกลงนี้ 
 เพื่อการนี้ บรรดากรรมการแหงคณะกรรมการพิเศษ จะมีสิทธิเขาไปในเขตตาง ๆ ไดทุกเมื่อโดยเสรี และ
อาจเขาไปพักอาศัยอยูเปนการประจําก็ได กรรมการจะตองไดรับความสะดวกทุกประการในการปฏิบัติหนาท่ี
เกี่ยวกับการตรวจตราของตน 

ขอ ๙ 
 หากคณะกรรมการพิเศษสังเกตเห็นขอเท็จจริงใดซ่ึงพิจารณาเห็นวาขัดตอบทบัญญัติแหงความตกลงนี้ 
คณะกรรมการนั้นจะตองแจงขอเท็จจริงเหลานั้นแกประเทศที่ปกครองเขตที่วานั้นทันที และจะไดกําหนด
ระยะเวลาหาวันเพื่อจัดการแกไขเร่ืองนั้นเสีย คณะกรรมการจะตองแจงความใหประเทศที่ยอมรับรองเขตนั้น
ทราบดวย 
 เมื่อพนกําหนดระยะเวลานั้นแลว หากประเทศที่ปกครองเขตนั้นยังมิไดปฏิบัติตามขอตักเตือน ภาคีฝาย
ปฏิปกษอาจประกาศวาตนเปนอันหมดความผูกพันตามความตกลงนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับเขตที่วานั้น 

ขอ ๑๐ 
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 ประเทศใด ๆ ท่ีไดจัดตั้งเขตโรงพยาบาลและพื้นที่สําหรับการรักษาพยาบาลขึ้นแหงหนึ่งหรือหลายแหง   
ก็ตาม และภาคีฝายปฏิปกษทั้งหลาย ซึ่งไดรับแจงใหทราบถึงการมีอยูแหงเขตและพื้นที่ดังกลาวนั้น จะไดแตงตั้ง
หรือใหประเทศที่เปนกลางแตงตั้งบุคคลที่สมควรจะไดรับเลือกเปนกรรมการ ในคณะกรรมการพิเศษตาง ๆ 
ตามที่กลาวไวในขอ ๘ และ ๙ 

ขอ ๑๑ 
 ไมวาในพฤติการณใด ๆ ก็ตาม หามใชเขตโรงพยาบาลเปนเปาหมายสําหรับการโจมตี เขตนั้น ๆ จะตอง
ไดรับความคุมครองและเคารพจากภาคีคูพิพาททุกเมื่อ 

ขอ ๑๒ 
 ในกรณีที่มีการยึดครองอาณาเขตนั้น เขตโรงพยาบาลตาง ๆ ท่ีตั้งอยูในอาณาเขตนั้น ๆ จะคงไดรับความ
เคารพและใชประโยชนเชนนั้นตอไป 
 อยางไรก็ดี ประเทศที่ยึดครองอาจแกไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของเขตเชนวานี้ได โดยมีเง่ือนไขวา
ไดจัดการดวยประการทั้งปวงแลวเพื่อประกันความปลอดภัยของบุคคลที่อยูในเขตนั้น 

ขอ ๑๓ 
 ความตกลงฉบับนี้ใหใชบังคับแกบรรดาพื้นที่ซึ่งประเทศตาง ๆ อาจใชเพื่อวัตถุประสงคอยางเดียวกันกับ
เขตโรงพยาบาลดวย 
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ภาคผนวกที่ ๒ 
ดานหนา 

 
(เนื้อที่สงวนไวสําหรับ 

ช่ือประเทศและเจาหนาที่ทหาร 
ที่ออกบัตรนี้) 
บัตรประจําตัว 

สําหรับพนักงานแพทยและทางศาสนาประจํากองทัพ 
   นามสกุล.............................................นามตัว................................................ 
   วันที่เกิด..............................................ยศ...................................................... 
   เลขหมายของทหาร........................................................................................ 
                                        ผูถือบัตรนี้ไดรับความคุมครองตามอนุสัญญาเจนีวา       เพื่อใหผูบาดเจ็บ 
                           และปวยไขในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีข้ึน   ฉบับลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม 
                           ค.ศ.๑๙๔๙ ในฐานะที่เปน........................................................... 
                            วันออกบัตร    เลขหมายประจําบัตร 
   ..............................      ............................... 
 

ดานหลัง 
 
              

  ภาพถายของ  ลายมือช่ือของผูถือบัตรหรือลายพิมพนิ้วมือ                ผูถือบัตร  ของผูถือบัตร หรือทั้งสองอยาง 
 
   ประทับตราดุนนูน 
  ของเจาหนาที่ฝายทหาร 
  มีอํานาจออกบัตร 
 
   ความสูง สีของดวงตา สีของเสนผม 
   …………………       …………………….           ………………………. 
      ระบุรูปพรรณสัณฐานอื่น ๆ ที่เห็นเดนชัด 
     ……………………………………………………………………………… 
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อนุสัญญาเจนีวาเพื่อใหผูสังกัดในกองทัพขณะอยูในทะเล ซ่ึงบาดเจ็บ ปวยไข 

และเรือตองอับปาง มีสภาวะดีขึ้น ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๒ 
 

อนุสัญญาเจนีวา 
เพื่อใหผูสังกัดในกองทัพขณะอยูในทะเล 

ซึ่งบาดเจ็บ ปวยไข และเรือตองอับปาง มีสภาวะดีขึ้น 
ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙ (พ.ศ.๒๔๙๒) 

 
 
 ผูลงนามขางทายนี้ซึ่งเปนผูมีอํานาจเต็มของรัฐบาลที่ไดมีผูแทนไปในการประชุมทางการทูต ที่ไดจัดขึ้น 
ณ   กรุงเจนีวา   ตั้งแตวันที่ ๒๑ เมษายน  ถึงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙ เพื่อแกไขอนุสัญญากรุงเฮก   ฉบับที่ 
๑๐ ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ค.ศ.๑๙๐๗ ซึ่งนําหลักการแหงอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.๑๙๐๖ มาปรับใชแกการสงครามทาง
ทะเล ไดตกลงกันดังตอไปนี้ 
 

สวนที่ ๑ 
บทท่ัวไป 
ขอ ๑ 

 บรรดาอัครภาคีผูทําสัญญารับที่จะเคารพและจะจัดประกันใหเคารพอนุสัญญานี้ในทุกพฤติการณ 
ขอ ๒ 

 นอกจากบทบัญญัติซึ่งจะตองใชบังคับในยามสงบแลว ใหใชอนุสัญญานี้บังคับแกบรรดากรณีสงครามที่
ไดมีการประกาศ หรือกรณีพิพาทกันดวยอาวุธอยางอื่นใด ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหวางอัครภาคีผูทําสัญญาสองฝาย 
หรือกวานั้นขึ้นไป แมวาฝายหนึ่งฝายใดจะมิไดรับรองวามีสถานะสงครามก็ตาม 
 อนุสัญญานี้ใหใชบังคับแกบรรดาการยึดครองอาณาเขตบางสวน หรือทั้งหมดของอัครภาคีผูทําสัญญา
ดวย แมวาการยึดครองดังกลาวจะมิไดประสบการตอตานดวยอาวุธก็ตาม 
 แมวาประเทศที่พิพาทกันประเทศหนึ่งจะมิไดเปนภาคีแหงอนุสัญญานี้ก็ตาม ประเทศที่เปนภาคียังคงมี
ความผูกพันตามอนุสัญญานี้ในความสัมพันธระหวางกันและกันยิ่งกวานั้น บรรดาประเทศดังกลาวแลว ยังตองมี
ความผูกพันตามอนุสัญญานี้ในความสัมพันธกับประเทศที่มิไดเปนภาคีน้ันดวย หากวาประเทศนั้นยอมรับและ
ใชบทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้ 

ขอ ๓ 
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 ในกรณีที่การพิพาทกันดวยอาวุธอันมิไดมีลักษณะเปนกรณีระหวางประเทศเกิดขึ้นในอาณาเขตของ   
อัครภาคีผูทําสัญญาฝายหน่ึงฝายใด    ภาคีคูพิพาทแตละฝายมีความผูกพันที่จะตองใชบทบัญญัติตอไปนี้เปนอยาง
นอย คือ 
  ก. บุคคลซึ่งมิไดเขารวมในการสูรบรวมทั้งผูสังกัดในกองทัพซึ่งไดวางอาวุธของตนแลว และผูซึ่ง
ถูกกันออกจากการตอสูเพราะปวยไข บาดเจ็บ ถูกกักคุม หรือเพราะเหตุอ่ืนใดก็ดี ไมวาในพฤติการณใด ๆ      
จะตองไดรับการปฏิบัติดวยมนุษยธรรมโดยไมคํานึงถึงลักษณะความแตกตางอันเปนผลเสื่อมเสียเนื่องมาแต   
เชื้อชาติ  ผิว  ศาสนา  หรือความเชื่อถือ  เพศ  กําเนิด  หรือความมั่งมี  หรือเหตุอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกัน 
  เพื่อการนี้ บรรดาการกระทําตอไปนี้แกบุคคลดังกลาวขางตน   เปนอันหามและคงหามตอไปไมวา
ในกาละและเทศะใด คือ 
   ๑.  การประทุษรายตอชีวิตและรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการฆาตกรรมทุกชนิด การตัดทอน
อวัยวะสวนหนึ่งสวนใด การทําทารุณกรรมและการทรมาน 
   ๒.  การจับตัวไปเปนประกัน 
   ๓.  การทําลายเกียรติยศแหงบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติใหเปนท่ีอับอายขายหนาและ
เสื่อมทรามต่ําชา 
   ๔.  การตัดสินลงโทษ และการปฏิบัติการตามคําตัดสินโดยไมมีคําพิพากษาของศาลที่ได    
ตั้งขึ้นตามระเบียบ อันเปนการใหหลักประกันความยุติธรรม  ซึ่งอารยะชนทั้งหลายยอมรับนับถือวาเปนสิ่งท่ีไม
อาจจะละเวนเสียได 
  ข. ใหรวบรวมและดูแลรักษาผูบาดเจ็บ ปวยไข และเรือตองอับปาง 
 องคการมนุษยธรรมซึ่งไมลําเอียงทางฝายใด เชน คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ อาจเสนอ
บริการของตนใหแกภาคีคูพิพาทก็ได 
 ภาคีคูพิพาทควรพยายามนําบทบัญญัติอ่ืน ๆ แหงอนุสัญญานี้ท้ังหมด หรือบางสวนมาใชบังคับอีกดวย 
โดยทําความตกลงกันเปนพิเศษ 
 การใชบทบัญญัติขางตนนี้จะไมกระทบกระเทือนฐานะในทางกฎหมายของภาคีคูพิพาท 

ขอ ๔ 
 ในกรณีท่ีมีการสูรบกันระหวางกําลังทางบกและกําลังทางเรือของภาคีคูพิพาท บทบัญญัติแหงอนุสัญญา
นี้ใหเปนอันใชแกกําลังทหารที่อยูบนเรือเทานั้น 
 กําลังทหารที่สงขึ้นบกแลวนั้น    จะตองตกอยูภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของอนุสัญญาเจนีวาเพ่ือให
ผูบาดเจ็บและปวยไขในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีข้ึน ฉบับลงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙ โดยทันที 

ขอ ๕ 
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 ประเทศที่เปนกลางจะตองรับใชบทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้โดยอนุโลม สําหรับผูบาดเจ็บ ปวยไข และ
เรือตองอับปาง ตลอดจนพนักงานแพทย และอนุศาสนาจารยแหงกองทัพของภาคีคูพิพาท ซึ่งไดรับไวหรือไดถูก
กักกันไวในอาณาเขตของตน รวมทั้งผูเสียชีวิตที่พบดวย 

ขอ ๖ 
 นอกจากความตกลงที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในขอ ๑๐, ๑๘, ๓๑, ๓๘, ๓๙, ๔๐, ๔๓ และ ๕๓ แลว บรรดา
อัครภาคีผูทําสัญญาอาจทําความตกลงเปนพิเศษอื่นๆ สําหรับเร่ืองทั้งปวงซึ่งตนเห็นสมควรทําเปนบทบัญญัติไว
ตางหากก็ได หามมิใหทําความตกลงพิเศษใด ๆ อันจะเปนผลเสื่อมเสียแกฐานะของผูบาดเจ็บ ปวยไข และเรือ
ตองอับปาง หรือพนักงานแพทย หรืออนุศาสนาจารย ตามท่ีไดนิยามไวในอนุสัญญานี้ หรือกํากัดสิทธิตาง ๆ ท่ี
อนุสัญญานี้ใหไวแกบุคคลเหลานั้น 
 บรรดาผูบาดเจ็บ ปวยไข และเรือตองอับปาง ตลอดจนพนักงานแพทย และอนุศาสนาจารย จะคงไดรับ
ประโยชนจากความตกลงตาง ๆ เชนวานี้ตราบเทาท่ีอนุสัญญานี้จะพึงปรับใชแกบุคคลเหลานั้น เวนแตเมื่อมี
บทบัญญัติที่ขัดกันอยางชัดแจงปรากฏอยูในความตกลงที่กลาวแลว หรือในความตกลงที่จะไดทําขึ้นในภายหลัง 
หรือเมื่อภาคีคูพิพาทฝายหนึ่งฝายใดไดนําระเบียบการตาง ๆ ท่ีดีกวามาใชกับบุคคลเหลานี้ 

ขอ ๗ 
 ไมวาในพฤติการณเชนไร บรรดาผูบาดเจ็บ ปวยไข และเรือตองอับปาง ตลอดจนพนักงานแพทย และ
อนุศาสนาจารย จะยอมสละสิทธิบางสวนหรือทั้งหมดที่ตนไดรับตามอนุสัญญานี้และตามความตกลงพิเศษตาง 
ๆ ซ่ึงไดกลาวไวในขอกอน ในกรณีที่มีความตกลงพิเศษเชนวานั้น หาไดไม 

ขอ ๘ 
 อนุสัญญานี้ใหใชบังคับดวยความรวมมือและภายใตความควบคุมของประเทศที่คุมครองซึ่งมีหนาท่ี
พิทักษรักษาผลประโยชนของภาคีคูพิพาทเพื่อการนี้ นอกจากเจาหนาที่ทางการทูตหรือกงสุลของตนแลว   
ประเทศที่คุมครองจะแตงตั้งตัวแทนผูไดรับมอบอํานาจจากคนชาติของตน หรือคนชาติของประเทศที่เปนกลาง
อ่ืนอีกก็ได ตัวแทนดังกลาวนี้จะตองไดรับความเห็นชอบของประเทศที่ตนจะไปปฏิบัติหนาที่ดวย 
 ภาคีคูพิพาทจะตองอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของผูแทนหรือตัวแทนผูไดรับมอบอํานาจ
ของประเทศที่คุมครองอยางกวางขวางที่สุดเทาที่จะทําได 
 ผูแทนหรือตัวแทนผูไดรับมอบอํานาจของประเทศที่คุมครองไมวาในกรณีใด จะกระทําการเกินกวา
หนาที่ของตนตามอนุสัญญานี้หาไดไม   โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองคํานึงถึงความจําเปนอันบังคับเกี่ยวกับความ
มั่นคงของประเทศซึ่งตนไปปฏิบัติหนาท่ี การปฏิบัติหนาที่ของบุคคลเหลานี้จะถูกกํากัดเปนกรณีพิเศษและเปน
การ    ช่ัวคราวเมื่อมีความจําเปนทางการทหารเกิดขึ้นเทานั้น 

ขอ ๙ 
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 บทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้ไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติทางมนุษยธรรม ซึ่งคณะกรรมการกาชาด
ระหวางประเทศ หรือองคการมนุษยธรรมอื่นใดที่ไมลําเอียงทางฝายใดที่รับจะกระทํา เพื่อคุมครองผูบาดเจ็บ 
ปวยไข  และเรือตองอับปาง  พนักงานแพทย  และอนุศาสนาจารย  ตลอดจนเพื่อบรรเทาทุกขแกบุคคลเหลานั้น 
โดยไดรับความยินยอมของภาคีคูพิพาทที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๐ 
 บรรดาอัครภาคีผูทําสัญญาอาจจะตกลงกันไมวาเวลาใดที่จะมอบหมายหนาที่ทั้งปวงอันตกอยูกับ
ประเทศที่คุมครองตามอนุสัญญานี้ แกองคการใด ๆ ซึ่งใหหลักประกันทุกประการในความไมลําเอียงและในทาง
ประสิทธิภาพก็ได 
 เมื่อผูบาดเจ็บ ปวยไข และเรือตองอับปาง หรือพนักงานแพทย และอนุศาสนาจารย มิไดรับประโยชน
หรือถูกระงับมิใหไดรับประโยชนอีกตอไป ไมวาเพราะเหตุใดจากการปฏิบัติการของประเทศที่คุมครอง หรือ
ขององคการหนึ่งองคการใดที่ระบุไวในวรรคแรกขางตนนั้นแลว ใหประเทศที่กักคุมรองขอประเทศที่เปนกลาง
ประเทศหนึ่งประเทศใดหรือองคการหนึ่งองคการใดเชนวานั้นเขารับหนาท่ีทั้งหลายอันประเทศที่คุมครอง     ซึ่ง
แตงตั้งโดยภาคีคูพิพาทปฏิบัติอยูตามอนุสัญญานี้ 
 ถาไมอาจจัดความคุมครองตามนัยดังกลาวแลว ใหประเทศที่กักคุมรองขอหรือรับสนองบริการของ
องคการมนุษยธรรม เชน คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศเปนตน ภายในบังคับของบทบัญญัติแหงขอนี้ท่ี
จะเขารับหนาที่ในทางมนุษยธรรมซึ่งประเทศที่คุมครองเปนผูปฏิบัติอยูตามอนุสัญญานี้ 
 ประเทศที่เปนกลางประเทศใดหรือองคการใด ซึ่งไดรับเชิญจากประเทศที่เกี่ยวของ หรือเสนอตนเอง
เพ่ือการนี้ จะตองปฏิบัติการดวยความสํานึกในความรับผิดชอบตอภาคีคูพิพาทซึ่งผูที่ไดรับความคุมครองตาม
อนุสัญญานี้สังกัดอยู และตองใหคํารับรองอันพอเพียงวาตนอยูในฐานะที่จะเขารับหนาท่ีตามสมควร และจะ
ปฏิบัติหนาท่ีนั้นโดยไมลําเอียง 
 ประเทศตาง ๆ จะทําความตกลงพิเศษใด ๆ อันขัดตอบทบัญญัติขางตนนี้หาไดไม ในเมื่อประเทศหนึ่ง
ในบรรดาประเทศเหลานั้นถูกกํากัดเสรีภาพแมเปนเพียงชั่วคราวก็ดี ในการที่จะเจรจากับประเทศอื่นหรือ
พันธมิตรของตน โดยเหตุผลอันเกี่ยวกับเหตุการณทางทหาร เฉพาะอยางยิ่งในเมื่ออาณาเขตทั้งหมดหรืออาณา
เขตสวนใหญของประเทศดังกลาวถูกยึดครอง 
 เมื่อใดในอนุสัญญานี้มีขอความกลาวถึงประเทศที่คุมครอง ขอความนั้นใหใชแกองคการตาง ๆ ที่เขามา
แทนตามนัยแหงขอนี้ดวย 

ขอ ๑๑ 
 ในกรณีที่เห็นวาเปนการสมควรเพื่อประโยชนแกผูที่ไดรับความคุมครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่มี
การขัดแยงกันในระหวางภาคีคูพิพาทเกี่ยวกับการใช หรือการตีความบทบัญญัติตาง ๆ แหงอนุสัญญานี้ ประเทศ
ที่คุมครองจะไดอํานวยความชวยเหลือเพื่อทําความตกลงในขอท่ีขัดแยงกันนั้น 
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 เพื่อการนี้ประเทศที่คุมครองแตละประเทศ จะเปนโดยการเชื้อเชิญของภาคีฝายหนึ่งหรือโดยการริเริ่ม
ของตนเองก็ตาม อาจเสนอตอภาคีคูพิพาทใหมีการประชุมระหวางผูแทนของตนและโดยเฉพาะอยางยิ่งระหวาง
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับผูบาดเจ็บ ปวยไข และเรือตองอับปาง พนักงานแพทย และอนุศาสนาจารยก็ได ซึ่ง
ถาอาจทําไดก็ใหประชุมกันในอาณาเขตที่เปนกลางอันไดจัดเลือกขึ้นตามความเหมาะสม ภาคีคูพิพาทมีขอผูกพัน
ที่จะตองปฏิบัติใหเปนผลตามขอท่ีไดเสนอมายังตนเพื่อการนี้ ถาจําเปนประเทศที่คุมครองอาจเสนอขอความ
เห็นชอบจากภาคีคูพิพาทในตัวบุคคลแหงประเทศที่เปนกลาง  หรือที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการกาชาด
ระหวางประเทศ ซึ่งจะไดรับเชิญใหเขารวมการประชุมดังกลาวก็ได 
 

สวนที่ ๒ 
ผูบาดเจ็บ ปวยไข และเรือตองอับปาง 

ขอ ๑๒ 
 ผูสังกัดในกองทัพและบุคคลอื่นที่จะไดกลาวถึงในขอตอไปนี้ ซึ่งอยูในทะเลและซึ่งเปนผูบาดเจ็บ    ปวย
ไข หรือเรือตองอับปาง จะตองไดรับความเคารพ และคุมครองในทุกพฤติการณ โดยใหเปนที่เขาใจวา คําวา "เรือ
อับปาง" น้ัน หมายถึง เรืออับปางโดยเหตุใด ๆ ก็ตาม และรวมความตลอดถึงการถูกบังคับใหลงสูทะเลโดยหรือ
จากอากาศยาน 
 บุคคลเชนวานี้จะตองไดรับการปฏิบัติและรักษาพยาบาลดวยมนุษยธรรมโดยภาคีคูพิพาท ซึ่งตนตกอยู
ในอํานาจโดยไมคํานึงถึงลักษณะความแตกตางอันเปนผลเสื่อมเสียเนื่องมาแตเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความ
คิดเห็นทางการเมือง หรือเหตุอ่ืนใดที่คลายคลึงกัน หามประทุษรายตอชีวิตและรางกายของบุคคลเหลานี้อยาง
เด็ดขาด โดยเฉพาะอยางยิ่งหามฆาตกรรม หรือการกําจัดเผาพันธุโดยวิธีใด ๆ ทรมาน หรือใชทดลองทางชีววิทยา 
หามมิใหละทิ้งบุคคลเหลานี้ไวโดยปราศจากความชวยเหลือทางแพทยโดยเจตนา หรือโดยปราศจากการ
รักษาพยาบาลหรือปลอยไวใหตกอยูในสภาพอันเส่ียงภัยแหงโรคติดตอ 
 สิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาลกอนผูอ่ืนนั้น จะเปนอันอนุมัติใหมีข้ึนไดก็โดยเหตุผลทางแพทยที่มี
ลักษณะดวนเทานั้น 
 สตรีจะตองไดรับการปฏิบัติโดยไดรับการพิจารณาทุกประการอันสมควรแกเพศของตน 

ขอ ๑๓ 
 อนุสัญญานี้ใหใชบังคับแกบรรดาผูบาดเจ็บ ปวยไข และเรือตองอับปางในทะเลซึ่งอยูในประเภท
ตอไปนี้คือ 
  ก. ผูสังกัดในกองทัพของภาคีคูพิพาท รวมท้ังผูสังกัดในมิลิเซีย หรือหนวยอาสาสมัคร ซึ่งเปนสวน
ของกองทัพเหลานี้ 
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  ข. ผูสังกัดในมิลิเซียและผูสังกัดหนวยอาสาสมัครอ่ืนใด รวมทั้งผูสังกัดในขบวนการตอตานที่ได
จัดตั้งขึ้นโดยมีระเบียบซึ่งเปนของภาคีคูพิพาท   และปฏิบัติการอยูภายในหรือภายนอกอาณาเขตของตนเองแมวา
อาณาเขตนั้นจะถูกยึดครองอยู หากวามิลิเซียหรือหนวยอาสาสมัคร รวมทั้งขบวนการตอตานที่ไดจัดตั้งโดยมี
ระเบียบเชนวานี้ ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ คือ 
   ๑.  มีผูบังคับบัญชาสั่งการอันเปนบุคคลท่ีรับผิดชอบสําหรับผูอยูใตบังคับบัญชา 
   ๒.  มีเครื่องหมายที่กําหนดไวเดนชัดสามารถจะเห็นไดในระยะไกล 
   ๓.  ถืออาวุธโดยเปดเผย 
   ๔.  ปฏิบัติการรบตามกฎและประเพณีการสงคราม 
  ค. ผูสังกัดในกองทัพประจําซึ่งมีความสวามิภักดิ์ตอรัฐบาลหรือเจาหนาที่ที่มิไดรับการรับรองจาก
ประเทศที่กักคุม 
  ง. บุคคลที่รวมอยูแตมิไดสังกัดอยูในกองทัพนั้นโดยตรง เชน พนักงานพลเรือนที่สังกัดอยูในพวก
กําลังพลประจําอากาศยานทหาร ผูส่ือขาวสงคราม ผูรับเหมาสงเสบียง ผูสังกัดในหนวยกรรมกรหรือในบริการ
ตาง ๆ ที่รับผิดชอบตอสวัสดิการของทหาร หากวาบุคคลเหลานี้ไดรับอนุมัติจากกองทัพที่ตนไดรวมอยู 
  จ. บรรดากําลังพลประจําเรือรวมทั้งนายเรือ เจาหนาที่นํารองและผูฝกหัดงานของเรือพาณิชย และ
กําลังพลประจําอากาศยานพลเรือนของภาคีคูพิพาท ซึ่งไมไดรับประโยชนจากการปฏิบัติที่อนุเคราะหดีกวานี้ 
ตามบทบัญญัติอื่นใดแหงกฎหมายระหวางประเทศ 
  ฉ. พลเมืองในอาณาเขตที่มิไดถูกยึดครอง ซ่ึงเมื่อศัตรูประชิดเขามาไดสมัครใจเขาจับอาวุธตอตาน
กองทหารที่บุกเขามานั้น โดยไมมีเวลาจัดรวมกันเขาเปนหนวยกองทหารประจํา หากบุคคลเหลานี้ถืออาวุธโดย
เปดเผยและเคารพตอกฎและประเพณีการสงคราม 

ขอ ๑๔ 
 บรรดาเรือรบทั้งปวงของผูท่ีเปนฝายในสงครามมีสิทธิท่ีจะเรียกรองใหผูบาดเจ็บ ปวยไข  หรือเรือตอง
อับปางที่อยูบนเรือพยาบาลของทหาร และเรือพยาบาลของสมาคมบรรเทาทุกข หรือของบุคคล เอกชน ตลอดจน
เรือพาณิชย เรือยอชต และเรืออยางอื่นตองยอมมอบตัว ไมวาบุคคลดังกลาวนั้นจะมีสัญชาติใด หากวาผูบาดเจ็บ 
และปวยไขนั้นอยูในสภาพที่จะพึงขนยายไปได และเรือรบนั้นสามารถที่จะใหความสะดวกอันพอเพียงสําหรับ
การรักษาพยาบาลอันจําเปน 

ขอ ๑๕ 
 ถามีการรับตัวผูบาดเจ็บ ปวยไข หรือเรือตองอับปางไวบนเรือรบของประเทศที่เปนกลางหรืออากาศยาน
ทหารท่ีเปนกลางก็ใหจัดประกันมิใหบุคคลดังกลาวนั้นสามารถกลับเขารวมปฏิบัติการในสงครามไดอีกตอไปใน
กรณีท่ีกฎหมายระหวางประเทศบังคับไวเชนนั้น 

ขอ ๑๖ 
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 ภายใตบทบังคับบัญญัติแหงขอ ๑๒ ผูบาดเจ็บ ปวยไข และเรือตองอับปาง ของผูที่เปนฝายในสงคราม
ฝายหน่ึงฝายใด ซึ่งตกอยูในอํานาจของฝายศัตรูนั้น ใหถือวาเปนเชลยศึก และใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ระหวางประเทศเกี่ยวกับเชลยศึกมาใชบังคับแกบุคคลเหลานั้น ผูจับกุมอาจลงความเห็นตามพฤติการณวาเปนการ
สมควรท่ีจะควบคุมตัวบุคคลดังกลาวไว หรือจะนําตัวไปยังทาเรือในประเทศของผูจับกุม ทาเรือที่เปนกลางหรือ
ทาเรือในอาณาเขตของศัตรูเองก็ได ในกรณีหลังนี้หามมิใหเชลยศึกที่กลับไปสูประเทศของตนนั้น ๆ เขารับหนา
ที่เปนทหารประจําการตลอดเวลาสงครามนั้น 

ขอ ๑๗ 
 ผูบาดเจ็บ  ปวยไข  หรือเรือตองอับปาง  ซ่ึงไดถูกสงขึ้นบก  ณ  ทาของประเทศที่เปนกลางโดยความ
ยินยอมของเจาหนาท่ีทองถ่ินนั้น หากไมมีขอตกลงเปนอยางอื่นระหวางประเทศที่เปนกลางกับประเทศที่เปนฝาย
ในสงครามแลว ใหประเทศที่เปนกลางควบคุมตัวไวเพ่ือมิใหเขารวมปฏิบัติการในสงครามไดอีก ในกรณีที่
กฎหมายระหวางประเทศบังคับไวเชนนั้น 
 คารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล และคาใชจายในการกักกันนั้นใหประเทศซึ่งผูบาดเจ็บ ปวยไข หรือเรือ
ตองอับปางนั้นสังกัดอยูเปนผูชําระ 

ขอ ๑๘ 
 ภายหลังการปะทะกันแตละคร้ัง ภาคีคูพิพาทจะตองจัดการเทาที่จะทําไดโดยทุกประการ โดยไมชักชา 
เพ่ือคนหาและรวบรวมผูซึ่งเรือตองอับปาง บาดเจ็บ และปวยไข เพื่อใหความคุมครองบุคคลท่ีวานี้จากการ
โจรกรรมและการปฏิบัติอันเลวทราม เพื่อจัดใหไดรับการรักษาพยาบาลโดยเพียงพอ และเพ่ือคนหาผูตาย และ
ปองกันมิใหศพถูกทําลาย 
 ในเม่ือพฤติการณจักอํานวยให ใหภาคีคูพิพาททําการตกลงเฉพาะพื้นท่ีเพื่อขนยายผูบาดเจ็บ ปวยไขทาง
ทะเลจากเขตที่ถูกปด หรือถูกลอมไว และเพื่อใหพนักงานแพทย และพนักงานศาสนาพรอมดวยบริภัณฑไดผาน
ไปสูเขตนั้นได 

ขอ ๑๙ 
 ภาคีคูพิพาทจะตองทําบันทึกเปนหลักฐานแสดงรายการตาง ๆ เพ่ือเปนการชวยเหลือในการจัดทํา
รูปพรรณสัณฐานของผูซ่ึงเรือตองอับปาง บาดเจ็บ และปวยไข หรือผูเสียชีวิตแตละคนของฝายปฏิปกษที่ตกอยู
ในอํานาจของตนโดยเร็วท่ีสุดที่จะทําได ถาเปนไปได บันทึกนั้นใหมีขอความดังตอไปนี้ คือ 
  ก. ช่ือประเทศซึ่งบุคคลเหลานั้นสังกัดอยู 
  ข. หมายเลขประจํากองทัพ ประจํากรม ประจําตัวหรือหมายเลขลําดับ 
  ค. นามสกุล 
  ง. นามตัว 
  จ. วันเกิด 
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  ฉ. รายการอื่น ๆ ท่ีปรากฏในบัตร หรือแผนโลหะแสดงรูปพรรณสัณฐาน 
  ช. วันที่และสถานที่ท่ีถูกจับกุมหรือเสียชีวิต 
  ซ. รายละเอียดเกี่ยวกับบาดแผล หรือโรค หรือสาเหตุแหงการเสียชีวิต 
 ขอความดังกลาวขางตนนี้   จะตองจัดสงใหสํานักงานสนเทศตามที่ระบุไวในขอ  ๑๒๒   แหงอนุสัญญาเจนี
วา เกี่ยวกับการปฏิบัติตอเชลยศึก ฉบับลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙ โดยเร็วที่สุดที่จะทําได สํานักงานนี้จะ
ไดจัดสงขอความนี้ตอไปใหประเทศซึ่งบุคคลเหลานี้สังกัดอยูโดยผานประเทศที่คุมครองและสํานักตัวแทนกลาง
สําหรับเชลยศึก 
 ภาคีคูพิพาทตางฝายตางจะตองจัดทําและจัดสงมรณะบัตรหรือบัญชีรายนามผูเสียชีวิตอันรับรองวา 
ถูกตองแลวใหกันและกันทราบโดยผานทางสํานักงานเดียวกันนี้ โดยนัยเดียวกันตางฝายตางจะตองเก็บและนําสง
แผนโลหะแสดงรูปพรรณสัณฐานชนิดคูซีกหนึ่ง หรือตัวแผนโลหะแสดงรูปพรรณสัณฐานนั้นถาเปนแผนโลหะ
ชนิดเดี่ยว พินัยกรรมฉบับสุดทาย  หรือเอกสารอื่น ๆ  ซึ่งมีความสําคัญสําหรับญาติสนิทของผูตาย  เงิน  และโดย
ทั่ว ๆ ไป บรรดาวัตถุตาง ๆ ที่มีคาในตัวของวัตถุน้ันเอง หรือในทางจิตใจ ซึ่งคนพบในตัวผูเสียชีวิตใหแกกันและ
กันโดยผานสํานักงานเดียวกันนี้ สิ่งของเหลานี้ รวมท้ังสิ่งของที่ไมปรากฏหลักฐาน ซึ่งจะไดจัดสงไปเปนหีบหอ
ปดผนึกประทับตรา พรอมดวยบันทึกรายการ อันจําเปนเพื่อทราบรูปพรรณสัณฐานของเจาของผูตายได และ
บัญชีแสดงส่ิงของที่บรรจุไวในหีบหอนั้นโดยครบถวนดวย 

ขอ ๒๐ 
 ภาคีคูพิพาทจะตองจัดใหมีการชันสูตรศพอยางรอบคอบ และถาเปนไปไดก็ใหมีการชันสูตรศพทาง
แพทยในแตละราย เทาที่สถานการณจะอํานวยใหกอนที่จะปลงศพในทะเล    ทั้งนี้เพื่อสามารถยืนยันการตาย 
จัดทํารูปพรรณสัณฐานของผูเสียชีวิต และเพื่อสามารถทํารายงานขึ้นได ในกรณีที่ผูตายมีแผนโลหะแสดง
รูปพรรณสัณฐานชนิดคูก็ใหซีกหนึ่งของแผนโลหะนั้นใหคงเหลือติดไวกับตัวผูเสียชีวิต 
 ถาผูเสียชีวิตถูกสงตัวข้ึนบกใหนําบทบัญญัติแหงอนุสัญญาเจนีวา เพื่อใหผูบาดเจ็บและปวยไขใน 
กองทัพในสนามรบมีสภาวะดีข้ึน  ฉบับลงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙  มาใชบังคับ 

ขอ ๒๑ 
 ภาคีคูพิพาทอาจขอรองในเมตตาจิตของนายเรือพาณิชย เรือยอชต และเรืออ่ืน ๆ ท่ีเปนกลางใหรับ
ผูบาดเจ็บ ปวยไข หรือเรือตองอับปางขึ้นบนเรือ และใหการรักษาพยาบาล ตลอดจนใหเก็บศพผูเสียชีวิตก็ได 
 เรือทุกชนิดที่สนองรับคําขอรองนี้ และเรือซึ่งเขารับตัวผูบาดเจ็บ ปวยไข หรือเรือตองอับปางดวยความ
สมัครใจนั้นจะตองไดรับความคุมครอง และความสะดวกเปนพิเศษในการใหความชวยเหลือเชนวานั้น 
 ไมวากรณีใด หามมิใหจับกุมเรือเหลานั้น เพราะเหตุวาไดทําการขนสงเชนวานั้น แตถาไมมีขอสัญญา
เปนอยางอื่นแลวเรือเหลานั้นอาจถูกจับกุมไดในกรณีละเมิดความเปนกลางซึ่งเรือเหลานั้นไดกระทําขึ้น 
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สวนที่ ๓ 
เรือพยาบาล 
ขอ ๒๒ 

 เรือพยาบาลทหาร ไดแก เรือท่ีประเทศตาง ๆ สรางขึ้นหรือจัดไวเปนพิเศษ และโดยเฉพาะเพื่อชวยเหลือ
รักษาพยาบาล   และขนยายผูบาดเจ็บ  ปวยไข  และเรือตองอับปาง   ซึ่งจะตองไมถูกโจมตีหรือจับกุมไมวาใน
พฤติการณใด ๆ แตจะตองไดรับความเคารพและความคุมครองโดยมีเง่ือนไขวาภาคีคูพิพาทจะตองไดรับแจงชื่อ
และลักษณะของเรือนั้นสิบวันกอนมีการใชเรือนั้น 
 ลักษณะตางๆ ซึ่งตองปรากฏในคําแจงความนั้น จะตองรวมตลอดถึงระวางตันกรอสส ท่ีไดจดทะเบียน
ไว ความยาวจากหัวถึงทายเรือและจํานวนเสากระโดงและปลอง 

ขอ ๒๓ 
 สถานที่ตั้งบนฝงซึ่งมีสิทธิไดรับความคุมครองจากอนุสัญญาเจนีวาเพื่อใหผูบาดเจ็บและปวยไขใน
กองทัพในสนามรบมีสภาวะดีข้ึน ฉบับลงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙ จะตองไดรับความคุมครองมิใหตองถูก
ระดมยิง หรือถูกโจมตีจากทางทะเล 

ขอ ๒๔ 
 เรือพยาบาลท่ีใชโดยสภากาชาดประจําชาติ โดยสมาคมบรรเทาทุกขซึ่งไดรับการรับรองเปนทางการแลว 
หรือโดยเอกชนนั้น จะตองไดรับความคุมครองเชนเดียวกับเรือพยาบาลทหาร และจะตองไดรับการยกเวนจาก
การถูกจับกุมหากวาภาคีคูพิพาทซึ่งเรือนั้นสังกัดอยูไดมอบหนาที่ใหเปนทางการและเมื่อไดปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แหงขอ ๒๒ วาดวยการแจงความนั้นแลว 
 เรือเหลานี้จะตองจัดใหมีใบสําคัญของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ระบุวาเรือน้ันอยูในความควบคุมของเขา
เหลานั้นขณะเตรียมพรอม และขณะออกปฏิบัติการ 

ขอ ๒๕ 
 เรือพยาบาลท่ีใชโดยสภากาชาดประจําชาติ โดยสมาคมบรรเทาทุกขซึ่งไดรับการรับรองเปนทางการแลว 
หรือโดยเอกชนของประเทศที่เปนกลางนั้น จะตองไดรับความคุมครองเชนเดียวกับเรือพยาบาลทหาร และ
จะตองไดรับยกเวนจากการถูกจับกุมโดยมีเง่ือนไขวา เรือเหลานั้นไดมอบไวใหอยูภายใตความควบคุมของภาคี
คูพิพาทฝายหนึ่งดวยความยินยอมของรัฐบาลของตนมากอนแลว และโดยไดรับอนุญาตจากภาคีคูพิพาทที่
เกี่ยวของแลว ตลอดจนไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงขอ ๒๒ วาดวยการแจงความนั้นแลว 

ขอ ๒๖ 
 ความคุมครองดังกลาวในขอ ๒๒, ๒๔ และ ๒๕ น้ัน ใหใชบังคับแกเรือพยาบาลไมวาจะมีระวางขับน้ํา
ขนาดใด และแกเรือชวยชีวิตของเรือเหลานั้นไมวาจะปฏิบัติการ ณ ที่ใด อยางไรก็ดีเพ่ือใหไดรับความ
สะดวกสบายและความปลอดภัยอยางเต็มท่ี ภาคีคูพิพาทจะตองพยายามใชแตเพียงเรือพยาบาลท่ีมีระวางขับน้ํา
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มากกวา ๒,๐๐๐ ตันกรอสสข้ึนไปเทานั้น สําหรับบรรทุกผูบาดเจ็บ ปวยไข และเรือตองอับปางในการเดินทาง
ระยะไกลและในทะเลหลวง 

ขอ ๒๗ 
 ภายใตเง่ือนไขอยางเดียวกันกับที่บัญญัติไวในขอ ๒๒ และ ๒๔ เรือเล็ก ซึ่งใชโดยประเทศ หรือโดย
สถาบันเรือชวยชีวิตซ่ึงไดรับการรับรองเปนทางการแลว สําหรับการปฏิบัติการใหความชวยเหลือที่ชายฝงนั้น
จะตองไดรับความเคารพและคุมครองเชนเดียวกันเทาท่ีจะไมขัดกับการดําเนินการทางทหาร 
 บทบัญญัติเชนเดียวกันนี้ใหใชบังคับเทาที่จะพึงปฏิบัติได แกสถานที่ตั้งประจําตามชายฝงท่ีใชโดยเฉพาะ
สําหรับเรือเหลานี้เพ่ือกิจการทางมนุษยธรรม 

ขอ ๒๘ 
 ถามีการสูรบเกิดขึ้นบนเรือรบ หองพยาบาลในเรือรบ จะตองไดรับความเคารพและกันไวจากการสูรบ
เทาที่จะทําไดหองพยาบาลในเรือรบ รวมทั้งบริภัณฑจะตองใหคงอยูภายใตบังคับของกฎวาดวยการสงคราม แต
หามมิใหเปล่ียนสภาพดัดแปลงไปใชในดานอื่นนอกเหนือจากความประสงคดานการรักษาพยาบาลตราบเทาท่ี 
จําเปนสําหรับผูบาดเจ็บและปวยไข อยางไรก็ดีผูบังคับบัญชาทหารซึ่งตองรับผิดชอบพื้นที่หองพยาบาลในเรือรบ
อาจใชสวนนั้นเพื่อประโยชนอยางอื่นในกรณีท่ีมีความจําเปนทางทหารอันรีบดวนไดเมื่อไดจัดใหผูบาดเจ็บและ
ปวยไขซึ่งอยูในหองพยาบาลในเรือรบน้ันไดรับการดูแลรักษาเปนท่ีเรียบรอยแลว 

ขอ ๒๙ 
 เรือพยาบาลใดที่อยู ณ ทาเรือซึ่งตกอยูในอํานาจของฝายศัตรูน้ันจะตองไดรับอนุญาตใหออกจากทาเรือ
นั้นได 

ขอ ๓๐ 
 บรรดาเรือดังกลาวไวในขอ ๒๒, ๒๔, ๒๕ และ ๒๗ น้ัน จะตองใหการบรรเทาทุกขและความชวยเหลือ
แกผูบาดเจ็บ ปวยไข และเรือตองอับปาง โดยไมคํานึงถึงวาจะเปนคนสัญชาติใด 
 บรรดาอัครภาคีผูผูกผันในสัญญารับวาจะไมใชเรือเหลานี้ เพ่ือการทหารใด ๆ 
 เรือเชนวานี้จะตองไมกีดขวางการเคลื่อนท่ีของกําลังรบ 
 ระหวางและภายหลังการรบ เรือเหลานี้จะกระทําการโดยเสี่ยงภัยแหงตนเอง 

ขอ ๓๑ 
 ภาคีคูพิพาทจะตองมีสิทธิท่ีจะควบคุมและคนเรือดังกลาวในขอ ๒๒, ๒๔,๒๕ และ ๒๗ และสามารถที่
จะปฏิเสธไมรับความชวยเหลือจากเรือเหลานี้ สั่งใหเรือเหลานี้ไปเสีย หรือบังคับใหเดินเรือไปทางใด ๆ ควบคุม
การใชวิทยุ และการสื่อสารอื่น ๆ ของเรือเหลานี้ และรวมทั้งอาจจะกักเรือเหลานี้ไวในระยะเวลาไมเกินเจ็ดวัน 
นับแตวันท่ีจับยึดเรือไดก็ได ถาความรายแรงของพฤติการณบังคับใหตองกระทําเชนนั้น 
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 ภาคีคูพิพาทอาจจะสงเจาหนาที่ไปอยูในเรือนั้นชั่วคราว    โดยใหมีหนาที่แตเพียงท่ีจะดูแลใหปฏิบัติตาม
คําสั่งซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในวรรคกอนนั้นก็ได 
 ภาคีคูพิพาทจะตองจดบันทึกคําสั่งท่ีสั่งการแกนายเรือไวในปูมของเรือพยาบาลในภาษาหนึ่งภาษาใดที่ 
นายเรือจะเขาใจไดเทาที่จะกระทําได 
 ไมวาจะเปนการกระทําฝายเดียว หรือโดยมีขอตกลงกันไวเปนพิเศษก็ตาม ภาคีคูพิพาทอาจจะใหมีผู
สังเกตการณที่เปนกลางขึ้นมาประจําอยูบนเรือของตนเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้
อยางเครงครัดก็ได 

ขอ ๓๒ 
 เรือดังกลาวไวในขอ ๒๒, ๒๔, ๒๕ และ ๒๗ นั้น มิใหถือวาเปนเรือรบในกรณีที่จอดอยูในทาที่เปน
กลาง 

ขอ ๓๓ 
 เรือพาณิชยซึ่งไดทําการดัดแปลงเปนเรือพยาบาลนั้น จะใชเพื่อการอื่นไมไดตลอดเวลาแหงการสูรบ 

ขอ ๓๔ 
 ความคุมครองซึ่งเรือพยาบาลและหองพยาบาลในเรือรบนั้นจะไมระงับไป เวนแตจะนําไปใชนอกหนาที่
ทางมนุษยธรรม เพ่ือกระทําการอันเปนภยันตรายแกฝายศัตรูซึ่งเปนเหตุใหความคุมครองระงับไปได 
 อยางไรก็ดีความคุมครองจะระงับไดก็แตเมื่อไดใหคําเตือนตามสมควรแลว โดยในคําเตือนจะกําหนดให
แกไขการดําเนินการทั้งปวงเสียใหมใหถูกตองภายในระยะเวลาอันจํากัดตามสมควรและคําเตือนเชนวานั้นไดถูก
ทอดทิ้งละเลยเสีย 
 โดยเฉพาะอยางยิ่งเรือพยาบาลจะตองไมมีหรือใชรหัสลับในการรับ-สงวิทยุหรือในการสื่อสารอื่น ๆ 

ขอ ๓๕ 
 พฤติการณตอไปนี้จะไมถือเปนเหตุใหเรือพยาบาลหรือหองพยาบาลในเรือรบตองเสียสิทธิแหงความ    
คุมครอง ซึ่งควรจะไดรับ คือ 
  ก. การที่ลูกเรือของเรือพยาบาลหรือหองพยาบาลในเรือรบมีอาวุธเพื่อรักษาความเรียบรอย เพื่อ
ปองกันตนเองหรือผูปวยไข และบาดเจ็บ 
  ข. การท่ีมีเคร่ืองมือสําหรับใชโดยเฉพาะในการเดินเรือหรือการสื่อสารอยูบนเรือ 
  ค. การที่พบอาวุธประจํากายและกระสุนวัตถุระเบิดบนเรือหรือหองพยาบาลในเรือรบอันเปนของ
ที่ยึดมาจากผูบาดเจ็บ ปวยไข และเรือตองอับปาง และยังมิไดสงมอบใหแกเจาหนาที่ 
  ง. การที่กิจการในดานมนุษยธรรมของเรือพยาบาล และหองพยาบาลในเรือรบ หรือของลูกเรือได
ขยายไปถึงการดูแลรักษาผูบาดเจ็บ ปวยไข หรือเรือตองอับปาง ท่ีเปนพลเรือน 
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  จ. การขนสงบริภัณฑและพนักงานแพทยที่มีปริมาณบริภัณฑและจํานวนพนักงานมากเกินกวา  ความ
ตองการตามปกติ 
 

สวนท่ี ๔ 
พนักงาน 
ขอ ๓๖ 

 พนักงานทางศาสนา พนักงานแพทย และพนักงานพยาบาลของเรือพยาบาล และกําลังพลประจําเรือของ
เรือพยาบาลจะตองไดรับความเคารพและคุมครอง บุคคลเหลานี้จะถูกจับกุมในระหวางเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ในเรือ
พยาบาลมิได ไมวาจะมีผูบาดเจ็บหรือปวยไขอยูบนเรือน้ันหรือไมก็ตาม 

ขอ ๓๗ 
 พนักงานทางศาสนา  พนักงานแพทย  และพนักงานพยาบาลซึ่งไดรับมอบหมายใหดูแลรักษาหรืออบรม
จิตใจของบุคคลที่ไดระบุไวในขอ ๑๒ และ ๑๓ น้ัน  ถาตกไปอยูในอํานาจของศัตรู จะตองไดรับความเคารพและ
คุมครอง บุคคลเหลานี้จะพึงปฏิบัติหนาที่ของตนตอไปไดเทาที่จําเปนเพื่อดูแลรักษาผูบาดเจ็บและปวยไข บุคคล
เหลานี้จะตองถูกสงตัวกลับในภายหลัง ในทันทีท่ีผูบัญชาการทหารซึ่งตนอยูใตบังคับบัญชานั้นเห็นวา จะพึง
ปฏิบัติได และเมื่อไปจากเรือนั้น บุคคลเหลานี้จะนําทรัพยสินสวนตัวของตนไปไดดวย 
 อยางไรก็ดีถาเปนการจําเปนท่ีจะกักตัวพนักงานเหลานี้บางคนไวตามความจําเปนทางการแพทย และ
ทางจิตใจของเชลยศึก ก็ใหกระทําการทุกอยางท่ีจะกระทําได เพื่อใหบุคคลเหลานี้ไดข้ึนบกโดยเร็วที่สุดท่ีจะทํา
ได 
 พนักงานที่ถูกกักตัวอยูน้ีเมื่อข้ึนบกแลวจะตองอยูภายใตบังคับบทบัญญัติแหงอนุสัญญาเจนีวา เพ่ือให
ผูบาดเจ็บและปวยไขในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีข้ึน ฉบับลงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙ 
 

สวนที่ ๕ 
การขนสงทางการแพทย 

ขอ ๓๘ 
 บรรดาเรือที่จัดหามาเพื่อการนี้ใหไดรับอนุญาตใหทําการขนสงบริภัณฑที่มุงหมายจะเอาไปใช
โดยเฉพาะในการรักษาผูบาดเจ็บ และปวยไขในกองทัพหรือเพื่อใชในการปองกันโรค แตจะตองแจงรายละเอียด
ในการเดินทางไปใหประเทศฝายปฏิปกษทราบ และไดตองรับอนุมัติจากประเทศนั้นเสียกอน ประเทศฝาย
ปฏิปกษมีสิทธิท่ีจะขึ้นบนเรือท่ีขนสงนั้นไดแตจะจับกุมเรือหรือยึดเครื่องมือท่ีขนสงมานั้นไมได 
 โดยความตกลงระหวางภาคีคูพิพาท อาจจัดใหมีผูสังเกตการณที่เปนกลางขึ้นไปบนเรือเชนวานี้ เพื่อ
ตรวจบริภัณฑท่ีขนสงมานั้นก็ได เพ่ือการนี้จะตองอนุญาตใหเขาถึงบริภัณฑนี้ไดโดยเสรี 



 46

ขอ ๓๙ 
 อากาศยานทางการแพทย ไดแก อากาศยานที่ใชโดยเฉพาะในการขนยายผูบาดเจ็บ ปวยไข หรือเรือตอง
อับปางตลอดจนในการขนสงพนักงานและบริภัณฑทางการแพทยนั้นจะตองไมถูกโจมตี และจะตองไดรับความ
เคารพจากภาคีคูพิพาทในขณะที่ทําการบินอยูในระดับความสูง ในเวลาและตามเสนทางที่ไดตกลงกันไว 
โดยเฉพาะระหวางภาคีคูพิพาทท่ีเกี่ยวของแลว 
 อากาศยานเหลานี้จะตองมีเครื่องหมายพิเศษอันเดนชัดตามที่กําหนดไวใน ขอ ๔๑ พรอมดวยธงชาติของ
ตนท่ีดานใต ดานบน และดานขางทั้งสองของลําตัวอากาศยาน และจะตองมีเคร่ืองหมายหรือเครื่องแสดงลักษณะ
อยางอื่นซึ่งอาจเปนที่ตกลงกันระหวางภาคีคูพิพาทเมื่อเริ่มตนหรือในระหวางการรบก็ได 
 เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น หามมิใหทําการบินเหนืออาณาเขตของฝายศัตรูหรือท่ีฝายศัตรูยึด
ครอง 
 อากาศยานทางการแพทยจะตองเช่ือฟงคําสั่งใหรอนลงสูพื้นดิน หรือพ้ืนน้ําเมื่อไดมีการรอนลงเชนวานี้ 
อากาศยานพรอมดวยผูที่อยูในอากาศยานนั้นอาจทําการบินตอไปไดหลังจากไดมีการตรวจสอบแลว หากมีการ
ตรวจสอบเชนวานั้น 
 ในกรณีที่ตองรอนลงโดยไมสมัครใจบนพื้นดินหรือพ้ืนน้ําในอาณาเขตของฝายศัตรู หรือท่ีฝายศัตรูยึด
ครองอยู ผูบาดเจ็บ ปวยไข และเรือตองอับปาง รวมทั้งกําลังพลประจําอากาศยานจะตองเปนเชลยศึก พนักงาน
แพทยจะตองไดรับการปฏิบัติตามขอ ๓๖ และ ๓๗ 

ขอ ๔๐ 
 ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในวรรคสอง อากาศยานทางการแพทยของภาคีคูพิพาทอาจทําการบินเหนือ
อาณาเขตของประเทศที่เปนกลาง รอนลงสูอาณาเขตนั้นในกรณีจําเปน หรือใชอาณาเขตนั้นเปนทาแวะจอดพักก็
ได อากาศยานนั้น ๆ จะตองแจงใหประเทศที่เปนกลางทราบลวงหนาถึงการบินผานเหนืออาณาเขตนั้น และ
จะตองเชื่อฟงคําส่ังใหรอนลงสูพื้นดินหรือพ้ืนน้ํา อากาศยานเชนวานี้จะตองไมถูกโจมตีในเมื่อทําการบินตาม
เสนทางในระดับความสูงและตามเวลาที่ไดตกลงกันไวโดยเฉพาะในระหวางภาคีคูพิพาท และประเทศที่เปน
กลางที่เกี่ยวของ 
 อยางไรก็ดีประเทศที่เปนกลางอาจวางเงื่อนไขหรือขอกํากัดในการบินผาน หรือการรอนลงสูอาณาเขต
ของตนสําหรับอากาศยานทางการแพทย เงื่อนไขหรือขอกํากัดซึ่งวางไวดังกลาวแลวนี้จะตองใชบังคับโดยเทา
เทียมกันแกภาคีคูพิพาททุกฝาย 
 นอกจากจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ระหวางประเทศที่เปนกลางและภาคีคูพิพาท ผูบาดเจ็บ ปวยไข 
หรือเรือตองอับปาง ซึ่งลงจากอากาศยานทางการแพทยดวยความเห็นชอบของเจาหนาที่ทองถ่ินในอาณาเขตที่
เปนกลาง จะตองถูกกักคุมไวโดยประเทศที่เปนกลางในลักษณะที่บุคคลเหลานั้นจะกลับเขาไปมีสวนรวมในการ
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ปฏิบัติการในสงครามอีกไมได ในเม่ือกฎหมายระหวางประเทศกําหนดไวเชนนั้น คาใชจายในเรื่องที่อยูและการ
กักกันบุคคลเหลานี้ใหประเทศที่บุคคลดังกลาวนั้นสังกัดอยูเปนผูจาย 
 

สวนที่ ๖ 
เครื่องหมายพิเศษอันเดนชัด 

ขอ ๔๑ 
 ภายใตความควบคุมของเจาหนาที่ผูมีอํานาจทางทหาร ใหแสดงเครื่องกาชาดบนพื้นสีขาวไวบนธง ผา
พันแขน และบนบริภัณฑตาง ๆ ที่ใชในการบริการทางการแพทย 
 อยางไรก็ดี สําหรับประเทศที่ใชเคร่ืองหมายซีกวงเดือนแดงหรือสิงหโตแดงและดวงอาทิตยบนพื้นสีขาว 
เปนเครื่องหมายอยูแลว ก็ใหเครื่องหมายเหลานั้นเปนอันไดรับการรับรองตามความแหงอนุสัญญานี้ดวย 

ขอ ๔๒ 
 พนักงานที่ระบุไวในขอ ๓๖ และขอ ๓๗ จะตองมีผาพันแขนที่ปองกันน้ําได สวมติดไวท่ีแขนซายมี
เคร่ืองหมายพิเศษอันเดนชัด ซึ่งเจาหนาที่ทหารเปนผูจายและประทับตราให 
 พนักงานเชนวานี้นอกจากจะตองมีแผนโลหะประจําตัวตามที่กลาวไวในขอ ๑๙ แลว ยังจะตองถือบัตร
ประจําตัวพิเศษมีเคร่ืองหมายพิเศษอันเดนชัดอีกดวย บัตรนี้จะตองปองกันน้ําได และมีขนาดที่พอเหมาะที่จะใส
ในกระเปาได  ขอความในบัตรนั้นใหเขียนเปนภาษาแหงชาติและอยางนอยจะตองระบุนามเต็ม วันที่เกิด  ยศ   
และเลขหมายประจําตัวในกองทัพของผูถือบัตรและจะตองแสดงใหทราบวาผูถือบัตรไดรับความคุมครองโดย
อนุสัญญานี้ในฐานะใด บัตรนี้จะตองมีรูปถายของผูถือบัตร และมีลายมือช่ือหรือลายพิมพนิ้วมือของผูถือบัตร
หรือทั้งสองอยางและจะตองประทับตราของเจาหนาที่ทหาร 
 บัตรประจําตัวน้ีจะตองมีลักษณะอยางเดียวกันตลอดทั้งกองทัพ และจะตองใหเปนแบบเดียวกันท้ังหมด
ในกองทัพตาง ๆ ของอัครภาคีผูทําสัญญาเทาที่จะกระทําได ภาคีคูพิพาทอาจถือแบบตามที่ไดผนวกไวทาย
อนุสัญญานี้เปนตัวอยางได ภาคีคูพิพาทจะตองแจงใหทราบซึ่งกันและกันเมื่อไดมีการสูรบเกิดขึ้นถึงแบบที่ตนใช
อยู หากเปนไปได บัตรประจําตัวควรทําขึ้นเปนสองฉบับเปนอยางนอย ซ่ึงประเทศผูออกบัตรจะเก็บรักษาไว
ฉบับหนึ่ง 
 ไมวาในพฤติการณใด ๆ   พนักงานดังกลาวจะถูกยึดเครื่องหมาย หรือบัตรประจําตัวหรือถูกตัดสิทธิใน
การที่จะสวมผาพันแขนหาไดไม  ในกรณีที่เกิดสูญหายบุคคลเหลานั้นมีสิทธิไดรับสําเนาบัตร  และไดรับ
เคร่ืองหมายใหมแทน 

ขอ ๔๓ 
 บรรดาเรือท่ีระบุไวในขอ ๒๒, ๒๔, ๒๕ และ ๒๗ จะตองมีเครื่องหมายไวดังตอไปนี้ 
  ก. ดานนอกทั้งหมดใหทาสีขาว 
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  ข. ใหทาสีและแสดงเครื่องหมายกาชาดสีแดงเขมหนึ่งเคร่ืองหมายหรือมากกวาไวที่ขางลําเรือแต
ละขาง หรือบนพื้นแนวนอนใหใหญที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อใหมองเห็นไดงายที่สุดจากทางทะเลและทางอากาศ 
 เรือพยาบาลทุกลําจะตองแสดงตนใหเปนที่ทราบไดโดยชักธงชาติของตน และถาเรือนั้นเปนของ
ประเทศที่เปนกลางใหชักธงของภาคีคูพิพาทที่ตนยอมรับอยูใตความควบคุมเพิ่มขึ้นอีกดวย  ใหชักธงขาวมี
กาชาดไวบนเสากระโดงใหญใหสูงที่สุดท่ีจะทําได 
 เรือชวยชีวิตประจําเรือพยาบาล เรือชวยชีวิตประจําฝง และเรือเล็กทุกลําซึ่งใชโดยกิจการบริการทาง
การแพทย ใหทาสีขาวมีกาชาดสีแดงเขมแสดงไวอยางเดนชัด และจะตองปฏิบัติตามวิธีการขางตนเพื่อแสดงวา
เปนเรือพยาบาล 
 บรรดาเรือใหญและเรือเล็กท่ีกลาวขางตน ซึ่งประสงคจะใหไดรับความคุมครองตามที่มีสิทธิอยูนั้นใน
เวลากลางคืนและในเวลาที่มองเห็นไดยาก จะตองดําเนินการตามที่จําเปนดวยความยินยอมของภาคีคูพิพาทซึ่ง
ตนอยูใตอํานาจ เพ่ือทําใหสีและเคร่ืองหมายพิเศษอันเดนชัดของตนเห็นไดชัดอยางเพียงพอ 
 บรรดาเรือพยาบาลซึ่งฝายศัตรูกักคุมไวช่ัวคราวตามขอ ๓๑  จะตองลดธงของภาคีคูพิพาทซึ่งตน
ปฏิบัติการรวมอยูหรือซึ่งตนยอมรับอยูในความควบคุมนั้นลง 
 เรือชวยชีวิตประจําฝงนั้น ถายังคงปฏิบัติการอยูตอไปจากฐานทัพท่ีถูกยึดครองดวยความยินยอมของ
ประเทศที่ยึดครอง อาจไดรับอนุญาตใหคงชักธงชาติของตนตอไปคูกับธงซึ่งมีกาชาดบนพื้นขาวในขณะที่อยูไกล
จากฐานทัพ ทั้งนี้จะตองบอกกลาวลวงหนาแกภาคีคูพิพาทฝายที่เกี่ยวของทราบเสียกอน 
 บรรดาบทบัญญัติวาดวยกาชาดในขอนี้ ใหใชบังคับสําหรับเครื่องหมายอื่น ๆ ท่ีระบุไวในขอ ๔๑ อยาง
เดียวกัน 
 ภาคีคูพิพาทจะตองพยายามในทุกโอกาสที่จะทําความตกลงซึ่งกันและกันเพื่อใชวิธีที่ใหมท่ีสุดเทาที่จะ
พึงจัดหาไดเพ่ืออํานวยความสะดวกในการที่จะแสดงลักษณะของเรือพยาบาล 

ขอ ๔๔ 
 เครื่องหมายแสดงลักษณะตาง ๆ ตามที่ระบุไวในขอ ๔๓ นั้น ไมวาในยามสงบหรือยามสงคราม จะ
ใชไดก็แตเพื่อแสดงลักษณะหรือเพื่อคุมครองเรือตามที่ระบุไวในขอนั้นเทานั้นเวนแตจะมีบัญญัติไวในอนุสัญญา
ระหวางประเทศอื่นใด หรือโดยความตกลงระหวางภาคีคูพิพาทท่ีเกี่ยวของทุกฝาย 

ขอ ๔๕ 
 ถาบทกฎหมายของประเทศตนยังมีอยูไมเพียงพอ   อัครภาคีผูทําสัญญาจะตองดําเนินการที่จําเปนเพื่อ
ปองกันและปราบปรามการฝาใชเคร่ืองหมายพิเศษอันเดนชัดท่ีบัญญัติไวในขอ ๔๓ นั้นในทุกโอกาส 
 

สวนที่ ๗ 
การปฏิบัติตามอนุสัญญา 
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ขอ ๔๖ 
ภาคีคูพิพาทแตละฝายจะตองดําเนินการโดยผานทางผูบัญชาการทหารของตนเพื่อประกันใหการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาขอตาง ๆ ท่ีกลาวมาขางตนใหเปนไปโดยละเอียดรอบคอบและดําเนินการที่จําเปนตาง ๆ สําหรับกรณี
ที่มิไดคาดหมายไวลวงหนาใหสอดคลองกับหลักทั่วไปแหงอนุสัญญานี้ 

ขอ ๔๗ 
 หามมิใหกระทําการอันเปนการตอบแทนแกแคน ตอผูบาดเจ็บ ปวยไข และเรือตองอับปาง กําลังพล
ประจําเรือหรือบริภัณฑท่ีไดรับความคุมครองโดยอนุสัญญานี้ 

ขอ ๔๘ 
 อัครภาคีผูทําสัญญารับที่จะเผยแพรตัวบทแหงอนุสัญญานี้ในประเทศของตนอยางกวางขวางที่สุดเทาท่ี
จะทําได ทั้งในยามสงบและในยามสงคราม และโดยเฉพาะอยางยิ่งใหรวมการศึกษาอนุสัญญานี้เขาในโครงการ
ศึกษาของทหารและถาเปนไปไดในโครงการศึกษาของพลเรือนดวย  เพื่อใหพลเรือนโดยทั่วไปโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งหนวยทหารที่มีหนาท่ีทําการรบ พนักงานแพทย และอนุศาสนาจารย ไดทราบหลักการแหงอนุสัญญานี้ 

ขอ ๔๙ 
 อัครภาคีผูทําสัญญาจะไดสงคําแปลอยางเปนทางการของอนุสัญญานี้ใหกันและกันโดยผานทางคณะ
มนตรีสหพันธสวิส และในระหวางการรบใหสงผานทางประเทศที่คุมครอง รวมทั้งกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ 
ซึ่งตนอาจบัญญัติข้ึนเพื่อประกันการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ 
 

สวนที่ ๘ 
การปราบปรามการฝาใชและการละเมิด 

ขอ ๕๐ 
 อัครภาคีผูทําสัญญารับท่ีจะบัญญัติกฎหมายตามที่จําเปนขึ้นไว ใหมีบทลงโทษทางอาญาอันจะปรับ
ใชไดอยางเปนผลแกบุคคลที่กระทําหรือสั่งใหกระทําการละเมิดรายแรงใด ๆ ตออนุสัญญานี้ดังท่ีไดนิยามไวใน
ขอตอไป 
 อัครภาคีผูทําสัญญาแตละฝายมีพันธกรณีท่ีจะตองคนหาตัวท่ีผูตองหาวาไดกระทําหรือไดส่ังใหกระทํา
การละเมิดอันรายแรงนั้น ๆ และจะตองนําตัวบุคคลเหลานี้ ไมวาจะมีสัญชาติใดขึ้นศาลของประเทศตน หาก
ประสงคและเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายของประเทศตนแลว อัครภาคีฝายนั้นอาจสงตัวบุคคลดังกลาว
ไปใหอัคร-ภาคีอีกฝายหนึ่งที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาคดีก็ได แตอัครภาคีฝายนั้นจะตองแสดงวามีขอกลาวหาอันมี
มูลเพียงพอ 
 อัครภาคีผูทําสัญญาแตละฝายจะตองจัดการตามที่จําเปนเพื่อระงับบรรดาการกระทําใด ๆ อันขัดตอ
บทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้ นอกจากการละเมิดอันรายแรงที่ไดนิยามไวในขอตอไป 
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 ในทุกพฤติการณ บุคคลผูตองหาจะตองไดรับประโยชนแหงความคุมครองในการพิจารณา และการตอสู
คดีโดยเปนธรรมซ่ึงเปนการใหความอนุเคราะหไมนอยกวาท่ีไดบัญญัติไวในขอ ๑๐๕ และขอตอ ๆ ไปแหง
อนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติตอเชลยศึก ฉบับลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙ 

ขอ ๕๑ 
 การละเมิดอันรายแรงที่ไดกลาวถึงในขอกอนนั้น ไดแกการกระทําอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ หากได
กระทําตอบุคคลหรือทรัพยสินซึ่งอนุสัญญานี้ใหความคุมครอง คือการฆาโดยเจตนา การทรมาน หรือการปฏิบัติ
อยางไรมนุษยธรรมรวมทั้งการทดลองทางชีววิทยา การกระทําใหเกิดความทุกขทรมานอยางสาหัส หรือทํา
อันตรายแกรายกาย หรือสุขภาพอยางรายแรงโดยเจตนา การทําลายและริบทรัพยสินอยางกวางขวางโดยไมมี
ความจําเปนทางทหาร และซึ่งไดกระทําไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย และโดยพลการ 

ขอ ๕๒ 
 อัครภาคีผูทําสัญญาไมไดรับอนุญาตใหปลดเปลื้องตนเอง  หรืออัครภาคีผูทําสัญญาอื่นจากความ
รับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดจากการที่ตนเอง หรืออัครภาคีผูทําสัญญาอื่น ๆ น้ันไดกระทําการละเมิดตามที่ไดกลาวถึง
ในขอกอนนั้น 

ขอ ๕๓ 
 เมื่อมีคํารองขอของภาคีคูพิพาทฝายหนึ่ง จะตองจัดใหมีการสอบสวนเกี่ยวกับขอกลาวหาวาไดมีการ
ละเมิดอนุสัญญาขึ้นดวยประการใด ๆ โดยวิธีการตามที่ภาคีเกี่ยวของจะไดตกลงกัน 
 หากไมอาจตกลงกันไดในวิธีการสําหรับการสอบสวนแลวภาคีควรตกลงกันเลือกผูช้ีขาดขึ้นคนหนึ่งซึ่ง
จะตัดสินวาจะตองดําเนินการตามวิธีใด  
 เมื่อปรากฏชัดวาไดมีการละเมิดแลว ภาคีคูพิพาทจะตองจัดการใหการละเมิดนั้นสิ้นสุดลงและยุติการ
ละเมิดนั้นภายในเวลาสั้นท่ีสุดที่จะทําได 
 

บทสุดทาย 
ขอ ๕๔ 

 อนุสัญญาฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นเปนภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส ตัวบทท้ังสองเปนอันถูกตองเทาเทียมกัน  
 คณะมนตรีสหพันธสวิสจะตองจัดใหมีคําแปลของอนุสัญญานี้เปนทางการเปนภาษารัสเซียและภาษา 
สเปน 

ขอ ๕๕ 
 อนุสัญญานี้ซึ่งลงวันที่วันนี้เปดใหลงนามจนถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ค.ศ.๑๙๕๐ ในนามของประเทศที่
ไดมีผูแทนไปในการประชุมซึ่งไดจัดใหมีขึ้น  ณ  กรุงเจนีวาเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ค.ศ.๑๙๔๙ กับทั้งประเทศที่
มิไดมีผูแทนเขารวมในการประชุมคร้ังนี้แตเปนภาคีแหงอนุสัญญากรุงเฮก ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ค.ศ.
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๑๙๐๗ วาดวยการนําหลักการแหงอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.๑๙๐๖ มาปรับใชแกสงครามทางทะเลหรือเปนภาคีแหง
อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.๑๘๖๔, ๑๙๐๖ หรือ ๑๙๒๙ วาดวยการบรรเทาทุกขผูบาดเจ็บ และปวยไขในกองทัพใน
สนามรบ 

ขอ ๕๖ 
 อนุสัญญาฉบับนี้จะตองไดรับการใหสัตยาบันโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  และจะตองเก็บรักษาสัตยาบัน
สารไวที่กรุงเบอรน 
 ใหจัดทําบันทึกการสงมอบสัตยาบันสารแตละฉบับไวและใหคณะมนตรีสหพันธสวิสสงสําเนาอัน
รับรองวาถูกตองไปใหประเทศตาง ๆ ท่ีไดลงนามไว หรือที่ไดแจงการภาคยานุวัติอนุสัญญาแลว 

ขอ ๕๗ 
 อนุสัญญาฉบับนี้จะเปนอันมีผลบังคับใชหกเดือนหลังจากที่ไดมีการสงมอบสัตยาบันสารไวแลวไมนอย
กวาสองฉบับ 
 แตน้ันไป อนุสัญญาจะเปนอันมีผลบังคับใชแกอัครภาคีผูทําสัญญาแตละฝายหกเดือนหลังจากที่ไดสง
มอบสัตยาบันสารแลว  

ขอ ๕๘ 
 อนุสัญญานี้ใหเปนอันใชแทนอนุสัญญากรุงเฮก  ฉบับท่ี ๑๐  ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ค.ศ.๑๙๐๗ วาดวยการ
นําหลักการแหงอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.๑๙๐๖ มาปรับใชแกสงครามทางทะเล ในความสัมพันธระหวางอัครภาคี
ผูทําสัญญา 

ขอ ๕๙ 
 ตั้งแตวันที่มีผลบังคับใชเปนตนไป จะไดเปดใหประเทศใด ๆ ที่มิไดลงนามไว ทําการภาคยานุวัติ
อนุสัญญานี้ได 

ขอ ๖๐ 
 การภาคยานุวัติจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังคณะมนตรีสหพันธสวิสและจะมีผลบังคับใชในหก
เดือนหลังจากวันที่ไดรับทราบการแจงนั้น 
 คณะมนตรีสหพันธสวิสจะตองแจงการภาคยานุวัติไปยังประเทศตาง ๆ ที่ไดลงนามไว หรือท่ีไดแจงการ
ภาคยานุวัติอนุสัญญาแลว 

ขอ ๖๑ 
 สถานการณดังไดบัญญัติไวในขอ ๒ และ ๓ จะเกิดผลทันทีแกสัตยาบันสารที่ไดมอบไวและการ
ภาคยานุวัติท่ีไดแจงแลวโดยภาคีคูพิพาท กอนหรือภายหลังการเริ่มสูรบหรือการยึดครอง คณะมนตรีสหพันธ
สวิสจะตองแจงการใหสัตยาบันหรือการภาคยานุวัติใด ๆ ท่ีไดรับจากภาคีคูพิพาทโดยวิธีที่เร็วที่สุด 

ขอ ๖๒ 
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 อัครภาคีผูทําสัญญาแตละฝายยอมมีเสรีภาพที่จะบอกเลิกอนุสัญญานี้ 
 การบอกเลิกนี้จะตองแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังคณะมนตรีสหพันธสวิสซึ่งจะไดสงตอไปยังรัฐบาล
ของอัครภาคีผูทําสัญญาทั้งปวง 
 การบอกเลิกจะมีผลหนึ่งปภายหลังที่ไดแจงไปใหคณะมนตรีสหพันธสวิสทราบ อยางไรก็ดีการบอกเลิก
ซึ่งไดแจงไปในขณะที่ประเทศที่บอกเลิกนั้นยังพัวพันอยูในการพิพาทใด ๆ  จะไมมีผลจนกวาจะไดทําสัญญา
สันติภาพกันแลว และภายหลังท่ีการดําเนินการเกี่ยวกับการปลอยตัวและการสงตัวกลับประเทศเดิมของบุคคลที่
ไดรับความคุมครองจากอนุสัญญาฉบับนี้ไดเสร็จสิ้นลงแลว 
 การบอกเลิกจะมีผลแตเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศที่บอกเลิกเทานั้นการบอกเลิกนี้จะไมบั่นทอนพันธกรณี
ซึ่งภาคีคูพิพาทยังจะตองปฏิบัติตามโดยอาศัยหลักแหงกฎหมายระหวางประเทศอันเปนผลสืบเนื่องมาจากจารีต
ประเพณี ซึ่งเปนที่รับรูกันในระหวางอารยะชน จากกฎแหงมนุษยธรรมและจากความรูสึกผิดชอบของมหาชน 

ขอ ๖๓ 
 คณะมนตรีสหพันธสวิสจะตองจัดการจดทะเบียนอนุสัญญา ฉบับนี้ไว ณ สํานักงานเลขาธิการแหง        
สหประชาชาติ คณะมนตรีสหพันธสวิสจะตองแจงบรรดาการใหสัตยาบัน การภาคยานุวัติ และการบอกเลิกที่ตน 
ไดรับเกี่ยวกับอนุสัญญาฉบับนี้ใหสํานักงานเลขาธิการแหงสหประชาชาติทราบดวย 
 เพื่อเปนพยานแกการนี้ผูลงนามขางทายนี้ซึ่งไดสงมอบสารแสดงวาเปนผูไดรับมอบอํานาจเต็มจาก
ประเทศของตนไวแลว ไดลงนามในอนุสัญญานี้ 
 ทํา ณ กรุงเจนีวา  เมื่อวันที่สิบสอง  เดือนสิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙  เปนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส  
ตนฉบับจะไดเก็บรักษาไว ณ สํานักงานบรรณสารของสมาพันธรัฐสวิส คณะมนตรีสหพันธสวิสจะไดสงสําเนา
อนุสัญญาอันรับรองวาถูกตองแลวไปยังแตละประเทศที่ไดลงนามและประเทศที่ไดทําการภาคยานุวัติอนุสัญญา
นี้ 
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ภาคผนวก 
ดานหนา 

 
 

เนื้อท่ีสงวนไวสําหรับ 
ช่ือประเทศและเจาหนาที่ทหาร 

ที่ออกบัตรนี้ 
บัตรประจําตัว 

สําหรับพนักงานแพทยและทางศาสนา ประจํากองทัพในทะเล 
                      นามสกุล.......................................................................................................... 
                      นามตัว............................................................................................................. 
                      วันที่เกิด........................................................................................................... 
                       ยศ................................................................................................................... 
                       เลขหมายของทหาร........................................................................................... 
                ผูถือบัตรนี้ไดรับความคุมครองตามอนุสัญญาเจนีวา เพื่อใหผูสังกัด 
             ในกองทัพขณะอยูในทะเลซึ่งบาดเจ็บ    ปวยไข    และเรือตองอับปาง     มี 
              สภาวะดีข้ึน ฉบับลงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙ ในฐานะที่เปน................. 
                   วันออกบัตร     เลขหมายประจําบัตร 
                   ...................................    ................................. 
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ดานหลัง 
 
              

   ภาพถายของ  ลายมือช่ือของผูถือบัตรหรือลายพิมพนิ้วมือ 
               ผูถือบัตร  ของผูถือบัตร หรือทั้งสองอยาง 
 
   ประทับตราดุนนูน 
  ของเจาหนาที่ฝายทหาร 
  มีอํานาจออกบัตร 
 
   ความสูง สีของดวงตา สีของเสนผม 
   …………………          …………………….            ………………………. 
      ระบุรูปพรรณสัณฐานอื่น ๆ ที่เห็นเดนชัด 
 
   ………………………………………………………………………… 
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อนุสัญญาเจนีวา 

เก่ียวกับการปฏิบัติตอเชลยศึก 
ลงวันที่  ๑๒ สิงหาคม  ค.ศ. ๑๙๔๙ 

 
อนุสัญญาเจนีวา 

เก่ียวกับการปฏิบัติตอเชลยศึก 
ลงวันที่  ๑๒ สิงหาคม  ค.ศ. ๑๙๔๙ 

 
 ผูลงนามขางทายนี้ซึ่งเปนผูมีอํานาจเต็มของรัฐบาลที่ไดมีผูแทนไปในการประชุมทางการทูต ท่ีไดจัดให
มีข้ึน ณ กรุงเจนีวาตั้งแตวันท่ี ๒๑ เมษายน ถึงวันท่ี  ๑๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๙ เพื่อแกไขอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตอเชลยศึก ฉบับลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๒๙ ไดตกลงกันดังตอไปนี้ 
 

ภาค ๑ 
บทท่ัวไป 
ขอ ๑ 

 บรรดาอัครภาคีผูทําสัญญารับที่จะเคารพและจะจัดประกันใหเคารพอนุสัญญาฉบับนี้ในทุกพฤติการณ 
ขอ ๒ 

 นอกจากบทบัญญัติท่ีจะตองใชบังคับในยามสงบแลว ใหใชอนุสัญญาฉบับนี้บังคับแกบรรดากรณี
สงครามที่ไดมีการประกาศ หรือกรณีพิพาทกันดวยอาวุธอยางอื่นใด ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหวางอัครภาคีผูทําสัญญา
สองฝาย หรือกวานั้นขึ้นไป แมวาฝายหนึ่งฝายใดจะมิไดรับรองวามีสถานะสงครามก็ตาม 
 อนุสัญญาฉบับนี้ใหใชบังคับแกบรรดากรณีการยึดครองอาณาเขตบางสวน หรือทั้งหมดของอัครภาคี
ผูทําสัญญาดวย แมวาการยึดครองดังกลาวจะมิไดประสบการตอตานดวยอาวุธก็ตาม 
 แมวาประเทศที่พิพาทกันประเทศหนึ่งจะมิไดเปนภาคีอนุสัญญาฉบับนี้ก็ตาม ประเทศที่เปนภาคียังคงมี
ความผูกพันกันตามอนุสัญญานี้ ในความสัมพันธระหวางกันและกัน ยิ่งกวานั้นบรรดาประเทศดังกลาวแลวยัง
ตองมีความผูกพันตามอนุสัญญานี้ในความสัมพันธกับประเทศที่มิไดเปนภาคีนั้นดวย หากวาประเทศนั้นยอมรับ
และใชบทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้ 

ขอ ๓ 
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 ในกรณีที่การพิพาทกันดวยอาวุธ อันมิไดมีลักษณะเปนกรณีระหวางประเทศ  เกิดขึ้นในอาณาเขตของ
อัครภาคีผูทําสัญญาฝายหน่ึงฝายใด ภาคีคูพิพาทแตละฝายจะตองมีความผูกพันที่จะใชบทบัญญัติตอไปนี้เปน
อยางนอย คือ  
 (ก) บุคคลซึ่งมิไดเขารวมในการรบโดยตรง รวมทั้งผูสังกัดในกองทัพซึ่งไดวางอาวุธแลว และผูซึ่งถูก
กันออกจากการตอสูเพราะปวยไข บาดเจ็บ ถูกกักคุม หรือเพราะเหตุอ่ืนใดก็ดี ไมวาในพฤติการณใด ๆ จะตอง
ไดรับการปฏิบัติดวยมนุษยธรรม โดยไมคํานึงถึงลักษณะความแตกตางอันเปนผลเสื่อมเสีย เนื่องมาแตเชื้อชาติ 
ผิว ศาสนา หรือความเชื่อถือ เพศ กําเนิด หรือความมั่งมี หรือเหตุอ่ืนใดที่คลายคลึงกัน 
  เพื่อการนี้ บรรดาการกระทําตอไปนี้แกบุคคลดังกลาวขางตน เปนอันหาม และคงหามตอไปไมวา
ในกาละและเทศะใด คือ 
  (๑) การประทุษรายตอชีวิตและรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการฆาตกรรมทุกชนิดการตัดทอน
อวัยวะสวนหนึ่งสวนใด การทารุณกรรมและการทรมาน 
  (๒) การจับตัวไปเปนประกัน 
  (๓) การทําลายเกียรติยศแหงบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปฏิบัติใหเปนที่อับอายขายหนาและ
เสื่อมทรามต่ําชา 
  (๔) การตัดสินลงโทษ และการปฏิบัติการตามคําตัดสิน โดยไมมีคําพิพากษาของศาลที่ไดตั้งขึ้น
ตามระเบียบ อันเปนการใหหลักประกันความยุติธรรมซ่ึงอารยะชนทั้งหลายยอมรับนับถือวาเปนสิ่งซึ่งไมอาจจะ
ละเวนได 
 (ข) ใหรวบรวมและดูแลรักษาผูบาดเจ็บและปวยไข 
  องคการมนุษยธรรมซึ่งไมลําเอียงของฝายใดเชน คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ อาจเสนอ
บริการของตนใหแกคูพิพาทก็ได 
  ภาคีคูพิพาทควรพยายามนําบทบัญญัติอ่ืน ๆ แหงอนุสัญญานี้ท้ังหมด หรือบางสวนมาใชบังคับอีก
ดวย โดยทําความตกลงกันเปนพิเศษ 
  การใชบทบัญญัติขางตนนี้ จะไมกระทบกระเทือนฐานะทางกฎหมายของภาคีคูพิพาท 

ขอ ๔ 
 ก. เชลยศึก ตามความหมายแหงอนุสัญญาฉบับนี้ ไดแกบุคคลประเภทหนึ่งประเภทใดดังตอไปนี้    
ซึ่งไดตกอยูในอํานาจของฝายศัตรู คือ  
  (๑) ผูสังกัดในกองทัพของภาคีคูพิพาท รวมท้ังผูสังกัดในมิลิเซียหรือหนวยอาสาสมัครซึ่งเปน
สวนของกองทัพเหลานี้ 
  (๒) ผูสังกัดในมิลิเซีย  และผูสังกัดหนวยอาสาสมัครอื่นใด รวมทั้งผูสังกัดในขบวนตอตานที่ได
จัดตั้งขึ้นโดยมีระเบียบ ซ่ึงเปนของภาคีคูพิพาทและปฏิบัติการอยูภายในหรือภายนอกอาณาเขตของตนเอง แมวา
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อาณาเขตนั้นจะถูกยึดครองอยูก็ตาม หากมิลิเซียหรือหนวยอาสาสมัคร รวมท้ังขบวนตอตานที่ไดจัดตั้งขึ้นโดยมี
ระเบียบเหลานี้ ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ คือ 
   (ก) มีผูบังคับบัญชาส่ังการอันเปนบุคคลที่รับผิดชอบสําหรับผูอยูใตบังคับบัญชา 
   (ข) มีเครื่องหมายที่กําหนดไวเดนชัดสามารถจะเห็นไดในระยะไกล 
   (ค) ถืออาวุธโดยเปดเผย 
   (ง) ปฏิบัติการรบตามกฎและประเพณีการสงคราม 
  (๓) ผูสังกัดในกองทัพประจํา ซึ่งมีความสวามิภักดิ์ตอรัฐบาลหรือเจาหนาที่ที่มิไดรับการรับรอง
จากประเทศที่กักคุม  
  (๔) บุคคลท่ีรวมอยูแตมิไดสังกัดอยูในกองทัพน้ันโดยตรง เชน พนักงานพลเรือนท่ีสังกัดอยูใน
ประเภทกําลังพลประจําอากาศยานทหาร ผูสื่อขาวสงคราม ผูรับเหมาสงเสบียง ผูสังกัดในหนวยกรรมกรหรือ
ใหบริการตาง ๆ ที่รับผิดชอบตอสวัสดีภาพของกองทัพ หากวาบุคคลเหลานี้ไดรับอนุมัติจากกองทัพที่ตนไดรวม
อยูโดยกองทัพน้ันออกบัตรประจําตัว ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกับแบบที่ไดผนวกไว 
  (๕) บรรดากําลังพลประจําเรือ รวมท้ังนายเรือ พนักงานนํารอง และผูฝกหัดงานของเรือพาณิชย 
กําลังพลประจําอากาศยานพลเรือนของภาคีคูพิพาท ซึ่งไมไดรับประโยชนจากการปฏิบัติที่อนุเคราะหดีกวานี้    
ตามบทบัญญัติอื่นใดแหงกฎหมายระหวางประเทศ 
  (๖) พลเมืองในอาณาเขตที่มิไดถูกยึดครอง ซึ่งเมื่อศัตรูประชิดเขามา ไดสมัครใจเขาจับอาวุธ
ตอตานกองทหารที่บุกเขามานั้น โดยไมมีเวลาจัดรวมกันเขาเปนหนวยกองทหารประจํา หากวาบุคคลเหลานี้ถือ
อาวุธโดยเปดเผย และเคารพตอกฎและประเพณีการสงคราม 
 ข. โดยนัยเดียวกัน บุคคลตอไปนี้จะตองไดรับการปฏิบัติฐานเปนเชลยศึกตามอนุสัญญาฉบับนี้ คือ 
  (๑) บุคคลท่ีสังกัดอยูหรือเคยสังกัดอยูในกองทัพของประเทศที่ถูกยึดครอง หากวาประเทศที่ยึด
ครองพิจารณาเห็นจําเปนท่ีจะตองกักกันไว โดยเหตุผลแหงความสวามิภักดิ์เชนวานั้น แมวาแตเดิมจะไดเคย
ปลดปลอยบุคคลเหลานี้ไวในขณะที่การสูรบกําลังดําเนินอยูภายนอกอาณาเขตที่ประเทศนั้นทําการยึดครองก็ตาม 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเมื่อบุคคลเชนวานี้ไดพยายามที่จะเขารวมในกองทัพท่ีตนสังกัด ซึ่งกําลังทําการตอสูอยู แต
ไมสามารถเขารวมไดหรือในเมื่อบุคคลเหลานี้ไมปฏิบัติตามหมายเรียกตัวเพื่อทําการกักกัน 
  (๒) บุคคลประเภทหนึ่งประเภทใดที่ไดระบุไวในขอน้ี ซึ่งประเทศที่เปนกลางหรือประเทศที่มิได
เปนฝายในสงครามไดรับเขาไวในอาณาเขตของตน และเปนบุคคลซ่ึงประเทศเหลานี้จําตองกักกันไวตาม
กฎหมายระหวางประเทศ ท้ังนี้โดยไมเปนผลเส่ือมเสียตอการปฏิบัติที่อนุเคราะหดีกวา ซึ่งประเทศเหลานี้อาจจะ
เลือกอํานวยใหและโดยยกเวนขอ ๘, ๑๐, ๑๕, ๓๐  วรรค ๕, ๕๘   ถึง ๖๗, ๙๒, ๑๒๖ และขอตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับ
ประเทศที่คุมครอง ในเมื่อมีความสัมพันธทางการทูตระหวางภาคีคูพิพาทกับประเทศที่เปนกลาง หรือประเทศที่
มิไดเปนฝายในสงครามที่เกี่ยวของดวย เมื่อมีความสัมพันธทางการทูตเชนนี้แลว ภาคีคูพิพาทซึ่งบุคคลเหลานี้
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สังกัดอยู จะตองไดรับอนุญาตใหปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ของประเทศที่คุมครองตอบุคคลเหลานี้ได ดังที่บัญญัติไว
ในอนุสัญญาฉบับนี้โดยไมเปนผลเส่ือมเสียตอหนาท่ี ซึ่งภาคีเหลานี้ปฏิบัติอยูเปนปกติตามธรรมเนียมทางการทูต
และกงสุล และตามสนธิสัญญาตาง ๆ  
 ค. ความขอนี้จะไมกระทบเทือนแตอยางใด ถึงฐานะของพนักงานแพทยและอนุศาสนาจารย ดังที่ได
บัญญัติไวในขอ ๓๓ แหงอนุสัญญาฉบับนี้ 

ขอ ๕ 
 อนุสัญญาฉบับนี้ใหเปนอันใชแกบุคคลตาง ๆ ที่ระบุไวในขอ ๔ นับตั้งแตเวลาที่บุคคลเหลานั้นตกอยูใน
อํานาจของฝายศัตรู จนกระทั่งในที่สุดไดรับการปลอยตัวและสงตัวกลับประเทศเดิม 
 หากมีการสงสัยวาบุคคลท่ีไดปฏิบัติการฐานผูเปนฝายในสงคราม และไดตกไปอยูในอํานาจของฝายศัตรู
นั้น จะเขาอยูในประเภทหนึ่งประเภทใด   ดังท่ีไดระบุไวในขอ ๔   หรือไมแลว   บุคคลเชนวานี้จะตองไดรับ
ความคุมครองโดยอนุสัญญาฉบับนี้ จนกวาศาลที่ทรงอํานาจจะไดช้ีขาดในฐานะของบุคคลเหลานี้ 

ขอ ๖ 
 นอกจากความตกลงที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในขอ ๑๐, ๒๓, ๒๘, ๓๓, ๖๐, ๖๕, ๖๖, ๖๗, ๗๒, ๗๓, ๗๕, 
๑๐๙, ๑๑๐, ๑๑๘, ๑๑๙, ๑๒๒, และ ๑๓๒ แลว บรรดาอัครภาคีผูทําสัญญาอาจทําความตกลงพิเศษ อ่ืน ๆ สําหรับ
เร่ืองทั้งปวง ซึ่งตนเห็นสมควรทําเปนบทบัญญัติไวตางหากได หามมิใหทําความตกลงพิเศษใด ๆ อันจะเปนผล
เสื่อมเสียแกฐานะของเชลยศึกตามที่ไดนิยามไวในอนุสัญญาฉบับนี้ หรือกํากัดสิทธิตาง ๆ ที่อนุสัญญานี้ใหไวแก
บุคคลเหลานั้น 
 บรรดาเชลยศึกจะคงไดรับประโยชนจากความตกลงตาง ๆ เชนวานี้ ตราบเทาที่อนุสัญญานี้จะพึงปรับใช
แกบุคคลเหลานั้น  เวนแตเมื่อมีบทบัญญัติที่ขัดกันอยางชัดแจงปรากฏอยูในความตกลงที่กลาวแลวหรือในความ
ตกลงที่จะไดทําขึ้นภายหลัง หรือเมื่อภาคีคูพิพาทฝายหน่ึงฝายใดไดนําระเบียบการตาง ๆ ที่ดีกวามาใชแกบุคคล
เหลานี้ 

ขอ ๗ 
 บรรดาเชลยศึกไมวาในพฤติการณเชนไร จะยอมสละสิทธิบางสวนหรือท้ังหมด ที่ตนไดรับตาม
อนุสัญญาฉบับนี้ และตามความตกลงพิเศษตาง ๆ ซ่ึงไดกลาวไวในขอกอนในกรณีที่มีความตกลงพิเศษเชนวานั้น
หาไดไม 

ขอ ๘ 
 อนุสัญญาฉบับนี้ใหใชบังคับดวยความรวมมือ และภายใตความควบคุมของประเทศที่คุมครองซึ่งมี
หนาที่พิทักษรักษาผลประโยชนของภาคีคูพิพาท เพ่ือการนี้ นอกจากพนักงานทูตหรือกงสุลของตนแลวประเทศ
ที่คุมครองจะแตงตั้งผูแทนจากคนชาติของตนหรือคนชาติของประเทศที่เปนกลางอื่นอีกก็ได ผูแทนดังกลาวนี้
จะตองไดรับความเห็นชอบจากประเทศที่ตนจะไปปฏิบัติหนาท่ีดวย 



 59

 ภาคีคูพิพาทจะตองอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของผูแทน หรือผูไดรับมอบอํานาจของ
ประเทศที่คุมครองอยางกวางขวางที่สุดเทาท่ีจะทําได 
 ไมวาในกรณีใดผูแทนหรือตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจของประเทศที่คุมครอง จะทําการเกินหนาที่ของ
ตนตามอนุสัญญาฉบับนี้หาไดไม โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองคํานึงถึงความจําเปนอันบังคับเกี่ยวกับความมั่นคง
ของประเทศซึ่งตนไปปฏิบัติหนาที่ 

ขอ ๙ 
 บทบัญญัติตาง ๆ แหงอนุสัญญาฉบับนี้ไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติทางมนุษยธรรม  ซึ่งคณะกรรมการ
กาชาดระหวางประเทศ หรือองคการมนุษยธรรมอื่น ๆ ที่ไมลําเอียงทางฝายใด รับจะกระทําเพื่อการคุมครองเชลย
ศึก และเพื่อบรรเทาทุกขแกบุคคลเหลานั้นโดยไดรับความยินยอมของภาคีคูพิพาทที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๐ 
 บรรดาอัครภาคีผูทําสัญญาอาจจะตกลงกันไมวาเวลาใด ท่ีจะมอบหมายหนาที่ท้ังปวงอันตกอยูกับ
ประเทศที่คุมครองตามอนุสัญญาฉบับนี้ใหองคการใด ๆ ซึ่งใหหลักประกันท้ังปวงในความไมลําเอียงและในทาง
ประสิทธิ-ภาพก็ได 
 เมื่อเชลยศึกมิไดรับประโยชน หรือถูกระงับมิใหไดรับประโยชนอีกตอไป ไมวาเพราะเหตุใด จากการ
ปฏิบัติการของประเทศที่คุมครอง หรือขององคการหนึ่งองคการใดที่ระบุไวในวรรคแรกขางตนนั้นแลว ให
ประเทศที่กักคุมรองขอประเทศที่เปนกลางประเทศหนึ่งประเทศใด หรือองคการหนึ่งองคการใดเชนวานั้นเขา
รับหนาที่ทั้งหลาย อันประเทศที่คุมครองซึ่งแตงตั้งโดยภาคีคูพิพาทปฏิบัติอยูตามอนุสัญญาฉบับนี้ 
 ถาไมอาจจัดความคุมครองไดตามนัยดังกลาวแลว ใหประเทศที่กักคุมทําการรองขอหรือรับสนองบริการ
ขององคการมนุษยธรรม เชน คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศเปนตน ภายในบังคับบทบัญญัติแหงขอนี้ ท่ี
จะเขารับหนาที่ในทางมนุษยธรรม ซึ่งประเทศที่คุมครองเปนผูปฏิบัติอยูตามอนุสัญญาฉบับนี้ 
 ประเทศที่เปนกลางประเทศใดหรือองคการใด   ซึ่งไดรับเชิญจากประเทศที่เกี่ยวของ    หรือเสนอตนเอง
เพ่ือการนี้ จะตองปฏิบัติการดวยความสํานึกในความรับผิดชอบตอภาคีคูพิพาท ซึ่งผูไดรับความคุมครองตาม
อนุสัญญานี้สังกัดอยู และจะตองใหคํารับรองอันพอเพียงวาตนอยูในฐานะที่จะเขารับหนาท่ีตามสมควรและจะ
ปฏิบัติหนาที่นั้นโดยไมลําเอียง 
 ประเทศตาง ๆ จะทําความตกลงพิเศษใด ๆ อันขัดตอบทบัญญัติขางตนนี้หาไดไมในเมื่อประเทศหนึ่งใน
บรรดาประเทศเหลานั้นถูกกํากัดเสรีภาพ แมเพียงชั่วคราวก็ดี ในการที่จะเจรจากับประเทศอื่นหรือพันธมิตรของ
ตน โดยเหตุผลอันเกี่ยวกับเหตุการณทางทหารเฉพาะอยางยิ่ง ในเมื่ออาณาเขตทั้งหมดหรืออาณาเขตสวนใหญ
ของประเทศดังกลาวถูกยึดครอง 
 เมื่อใดในอนุสัญญาฉบับนี้มีขอความกลาวถึงประเทศที่คุมครอง ขอความนั้นใหใชบังคับแกองคการตาง 
ๆ ท่ีเขามาแทนตามนัยแหงขอนี้ดวย 
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ขอ ๑๑ 
 ในกรณีท่ีเห็นวาเปนการสมควร เพื่อประโยชนแกผูท่ีไดรับความคุมครอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีที่มี
การขัดแยงกันในระหวางภาคีคูพิพาทเกี่ยวกับการใชหรือการตีความบทบัญญัติตางๆ แหงอนุสัญญาฉบับนี้ 
ประเทศที่คุมครองจะไดอํานวยความชวยเหลือเพ่ือทําความตกลงในขอท่ีเกิดขัดแยงกันนั้น 
 เพื่อการนี้ ประเทศที่คุมครองแตละประเทศ จะเปนโดยการเชิญของภาคีฝายหน่ึง หรือโดยการริเริ่มของ
ตนเองก็ตาม    อาจเสนอตอภาคีคูพิพาทใหมีการประชุมระหวางผูแทนของตน    และโดยเฉพาะอยางยิ่งระหวาง
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเชลยศึกก็ได ซึ่งถาอาจทําไดก็ใหประชุมกันในอาณาเขตที่เปนกลาง อันไดจัดเลือก
ข้ึนตามความเหมาะสม   ภาคีคูพิพาทที่มีขอผูกพันที่จะตองปฏิบัติใหเปนผลตามขอท่ีไดเสนอมายังตนเพื่อการนี้    
ถาจําเปนประเทศที่คุมครองอาจจะเสนอขอความเห็นชอบจากภาคีคูพิพาทในตัวบุคคลแหงประเทศที่เปนกลาง 
หรือที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศซึ่งจะไดรับเชิญใหเขารวมประชุมดังกลาวก็ได 

 
ภาค ๒ 

การคุมครองโดยทั่วไปแกเชลยศึก 
ขอ ๑๒ 

 เชลยศึกยอมอยูในอํานาจของประเทศที่เปนฝายศัตรู แตมิใชอยูในอํานาจของเอกชน หรือหนวยทหารที่
เปนผูจับกุมคุมขังไว ประเทศที่กักคุมจะตองรับผิดชอบตอการปฏิบัติที่จะใหแกเชลยศึก โดยไมคํานึงถึงความ
รับผิดชอบเฉพาะตัวซึ่งอาจจะมีอยู 
 ประเทศที่กักคุมจะยายตัวเชลยศึกไดก็เพ่ือสงไปยังประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาเทานั้น และก็ตอเม่ือ
ประเทศที่กักคุมพอใจแลววา ประเทศผูรับตัวพรอมและสามารถที่จะปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ได เมื่อเชลยศึกถูก
ยายตัวไปตามพฤติการณเชนนั้นแลว ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามอนุสัญญาตกอยูกับประเทศที่รับบุคคล
นั้นไว ตลอดเวลาที่บุคคลนั้นอยูในความควบคุมของตน 
 อยางไรก็ดี ถาประเทศนั้นละเลยไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้เฉพาะที่สําคัญประการใด เม่ือ
ไดรับแจงจากประเทศที่คุมครองแลว ประเทศที่ทําการยายตัวเชลยศึกไป จะตองจัดการใหเปนผลเพ่ือแกไข   
สถานการณนั้น หรือจะตองขอรองใหสงตัวเชลยศึกกลับคืนไป คําขอรองเชนนี้จะตองไดรับการปฏิบัติตาม 

ขอ ๑๓ 
 เชลยศึกจะตองไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรมในทุกโอกาส การกระทําหรือการละเวนใด ๆ อันมิ
ชอบดวยกฎหมายของประเทศที่กักคุมซึ่งกอใหเกิดการเสียชีวิต หรือเปนอันตรายอยางรายแรงตออนามัยของ
เชลยศึกท่ีอยูในความควบคุมของตนนั้น เปนอันตองหาม และจะถือวาเปนการละเมิดอนุสัญญาฉบับนี้อยาง
รายแรงดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเชลยศึกจะตองไมถูกทําการตัดทอนอวัยวะสวนหนึ่งสวนใด หรือถูกเปนเครื่อง
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ทดลองอยางหนึ่งอยางใดทางการแพทย หรือทางวิทยาศาสตร อันไมเปนการจําเปนในทางการแพทย ทางทันต
แพทย หรือในการรักษาพยาบาล และไดกระทําไปเพื่อประโยชนของเชลยศึกนั้น 
 โดยนัยเดียวกัน เชลยศึกจะไดรับความคุมครองในทุกโอกาส โดยเฉพาะอยางยิ่งจะไดรับความคุมครอง
ตอบรรดาการประทุษราย หรือตอการขูเข็ญ  และตอการดูถูกเหยียดหยามและความอยากสอดรูสอดเห็นของ
ประชาชน 
 หามมิใหกระทําการอันเปนการตอบแทนแกแคนตอเชลยศึก 

ขอ ๑๔ 
 ไมวาในพฤติการณใด ๆ เชลยศึกมีสิทธิที่จะไดรับความเคารพในตัวตน และเกียรติยศ 
 สตรีจะตองไดรับการปฏิบัติอันควรแกเพศดวยประการทั้งปวง และจะตองไดรับประโยชนจากผลปฏิบัติ
อันเทาเทียมกับท่ีอํานวยใหแกบุรุษในทุกกรณี 
 ใหเชลยศึกคงมีความสามารถในทางแพงโดยสมบูรณ ตามที่ตนไดรับอยูเมื่อเวลาถูกจับ ประเทศที่กักคุม
จะตองไมกํากัดการใชสิทธิ ซ่ึงไดจากความสามารถเชนวานี้ ไมวาจะเปนภายในหรือภายนอกอาณาเขตของตน   
เวนแตจะเปนการจําเปน เนื่องจากการถูกจับกุมนั้น 

ขอ ๑๕ 
 ประเทศที่ทําการกักคุมเชลยศึกยอมผูกพันที่จะตองจัดการเล้ียงดู และใหการรักษาพยาบาลตามควรแก
สภาพวะแหงอนามัยของเชลยศึก โดยไมคิดมูลคา 

ขอ ๑๖ 
 ภายในขอบขายแหงบทบัญญัติตาง ๆ แหงอนุสัญญาฉบับนี้ที่เกี่ยวกับยศและเพศและภายใตการปฏิบัติ
เปนพิเศษเนื่องจากเหตุผลแหงสภาวะแหงอนามัย ทางอายุ หรือคุณวุฒิทางวิชาชีพของตน เชลยศึกทุกคนจะตอง
ไดรับการปฏิบัติจากประเทศที่กักคุมโดยเทาเทียมกัน โดยไมคํานึงถึงลักษณะความแตกตางอันเปนผลเสื่อมเสีย
เนื่องมาแต เชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อถือทางศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง หรือความแตกตางอื่น ๆ 
อันมี   มูลฐานคลายคลึงกันนี้ 
 

ภาค ๓ 
การจับกุมคุมขัง 

หมวดท่ี ๑ 
การเร่ิมตนแหงการจับกุมคุมขัง 

ขอ ๑๗ 
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 ในเมื่อถูกซักถามในเรื่องนี้ เชลยศึกทุกคนจําตองใหการเฉพาะเพียงนามสกุล นามตัว ยศ วันเกิด และ
หมายเลขประจํากองทัพ หรือประจํากรม หรือประจําตัวหรือหมายเลขลําดับหรือถาใหการดังกลาวนี้ไมได ก็แจง
ใหทราบขอความทํานองเดียวกันนี้ 
 หากเชลยศึกผูใดจงใจละเมิดกฎขอน้ี เชลยศึกผูนั้นอาจจะตองถูกกํากัดเอกสิทธิซึ่งไดกําหนดใหไวตาม
ยศหรือฐานะของตนได 
 ภาคีคูพิพาทแตละฝายจะตองจัดใหบุคคลที่อยูในเขตอํานาจของตน ซึ่งอาจไดรับวินิจฉัยใหเปนเชลยศึก
ไดนั้น มีบัตรประจําตัวที่แสดงนามสกุล นามตัว ยศ หมายเลขประจํากองทัพ หรือประจํากรม หรือประจําตัว 
หรือหมายเลขลําดับ หรือขอความทํานองเดียวกันนี้ และวันเกิด นอกจากนั้น บัตรประจําตัวอาจจะมีลายมือช่ือ
หรือลายพิมพน้ิวมือ หรือท้ังลายมือช่ือและลายพิมพนิ้วมือของเจาของบัตร และอาจมีขอความอยางอื่น ๆ  ซึ่งภาค
คูพิพาทอาจประสงคจะเพิ่มเติมขึ้นเกี่ยวกับบุคคลในกองทัพของตนอีกดวยก็ได เทาที่สามารถจะทําได บัตร
ประจําตัวจะตองมีขนาด ๖.๕ x ๑๐  ซม. และจะตองทําขึ้นเปนสองฉบับ เมื่อไดรับคํารองขอ เชลยศึกจะตองนํา
บัตรประจําตัวออกมาแสดง แตไมวาในกรณีใด ๆ ก็ตาม หามมิใหยึดเอาบัตรประจําตัวน้ีไปเสียจากเชลยศึก 
 หามมิใหใชการทรมานทางรางกายหรือจิตใจ หรือการบังคับในรูปใด ๆ แกเชลยศึกเพื่อจะเอาขอความ
ไมวาชนิดใด ๆ จากเชลยศึก เชลยศึกผูปฏิเสธไมยอมตอบจะตองไมถูกขูเข็ญ ถูกเหยียดหยาม หรือถูกกระทําให
เปนที่เดือดรอนรําคาญ หรือถูกตัดทอนผลประโยชนไมวาประการใด ๆ  
 เชลยศึกซึ่งไมสามารถจะแสดงรูปพรรณสัณฐานของตนได เนื่องจากสภาพทางรางกายหรือจิตใจ จะตอง
ถูกมอบตัวไปใหแพทยและจะตองจัดทํารูปพรรณสัณฐานของเชลยศึกผูนั้นโดยทุกวิธีเทาที่จะทําไดภายใต
บทบัญญัติแหงวรรคกอนนั้น  
 การซักถามเชลยศึก จะตองใชภาษาที่เชลยศึกนั้นเขาใจได 

ขอ ๑๘ 
 บรรดาสิ่งของและเครื่องใชสวนตัว นอกจากอาวุธ มา บริภัณฑและเอกสารทางทหาร ใหคงอยูใน
ครอบครองของเชลยศึกได รวมท้ังหมวกเหล็ก หนากากปองกันไอพิษและสิ่งของทํานองดังกลาวแลวน้ี ซึ่งได
จายใหสําหรับการปองกันตัว ส่ิงของและเครื่องใชสําหรับการนุงหม หรือสําหรับการกินอยูก็ใหคงอยูใน
ครอบครองของเชลยศึกไดเชนเดียวกันแมวาส่ิงของและเครื่องใชเหลานี้จะเปนบริภัณฑของเชลยศึกตาม
ขอบังคับทางทหารก็ตาม 
 ไมวาในเวลาใด จะปลอยใหเชลยศึกปราศจากเสียซึ่งเอกสารแสดงรูปพรรณสัณฐานหาไดไม   ประเทศที่
กักคุมจะตองจัดหาเอกสารเชนวานี้ใหแกเชลยศึกที่ไมมีเอกสาร 
 เครื่องหมายแสดงยศ และสัญชาติ เคร่ืองอิสริยาภรณ และสิ่งของซ่ึงมีคาในทางสวนตัว หรือมีคาในทาง
จิตใจนั้น หามมิใหยึดเอาไปเสียจากเชลยศึก 
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 จํานวนเงินท่ีเชลยศึกมีติดตัวอยูนั้นหามมิใหยึดเอาไปเสียจากเชลยศึก   นอกจากโดยคําสั่งของนายทหาร
ผูหน่ึงผูใด และภายหลังจากที่ไดจดจํานวนและรายการของเจาของลงในทะเบียนไวเปนพิเศษแลว  และจะตอง
ใหใบรับท่ีมีรายการอันชัดเจนเปนขอ ๆ โดยกรอก นาม ยศ และหนวยสังกัดของบุคคลที่ออกใบรับดังกลาวไว 
จํานวนเงินที่เปนสกุลเงินตราของประเทศที่กักคุม หรือที่ไดเปล่ียนเปนเงินตราสกุลอื่นตามคํารองขอของเชลยศึก
นั้น จะตองนําเขาบัญชีของเชลยศึก ดังที่บัญญัติไวในขอ ๖๔ 
 ประเทศที่กักคุมจะยึดสิ่งของอันมีคาไปจากเชลยศึกไดก็แตเพียงเพื่อความปลอดภัยเทานั้น เมื่อไดยึด
สิ่งของเชนวานี้ไปแลวใหใชวิธีดําเนินการตามที่ไดวางไวสําหรับจํานวนเงินที่ไดยึดไปเก็บไว 
 ส่ิงของตาง ๆ เชนวานี้ รวมทั้งจํานวนเงินที่ยึดไปไมวาจะเปนเงินตราสกุลใดนอกจากเงินตราในสกุลของ
ประเทศที่กักคุม และซ่ึงเจาของก็มิไดรองขอใหทําการแลกเปลี่ยนนั้น ใหเก็บไวในความอารักขาของประเทศที่
กักคุม และใหคืนใหแกเชลยศึกในรูปเดิมเมื่อพนจากการถูกจับกุมคุมขังแลว 

ขอ ๑๙ 
 ภายหลังการถูกจับกุมแลว เชลยศึกจะตองถูกอพยพไปยังคายที่ตั้งอยูในพื้นที่อันหางไกลจากแนวรบ
พอสมควรโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อใหเชลยศึกอยูนอกเขตอันตราย 
 เฉพาะเชลยศึกซึ่งจะตองเส่ียงอันตรายในการอพยพมากกวาที่จะใหคงอยู ณ ที่เดิมเนื่องจากการบาดเจ็บ 
หรือปวยไขเทานั้นที่จะใหคงอยูในเขตอันตรายตอไปไดเปนการชั่วคราว 
 เชลยศึกจะตองไมถูกปลอยใหอยูในอันตรายโดยไมจําเปน ในขณะที่รอการอพยพจากแนวรบ 

ขอ ๒๐ 
 การอพยพเชลยศึก จะตองกระทําอยางมีมนุษยธรรมเสมอ และจะตองเปนไปในสภาพที่คลายคลึงกับท่ี
กองทหารของประเทศที่กักคุมทําการยายสถานที่ตั้ง 
 ประเทศที่กักคุมจะไดจายอาหารและน้ําดื่มอยางเพียงพอใหแกเชลยศึกซ่ึงกําลังทําการอพยพ พรอมทั้ง
เคร่ืองนุงหมและการรักษาพยาบาลที่จําเปน ประเทศที่กักคุมจะตองใชความระมัดระวังทั้งมวลตามสมควร เพ่ือ
ประกันความปลอดภัยของเชลยศึกระหวางการอพยพน้ัน และจะตองจัดทําบัญชีรายชื่อของเชลยศึกที่ถูกอพยพนี้
ข้ึนโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 
 ในระหวางการอพยพนั้น ถาจะตองสงเชลยศึกไปยังคายสําหรับสงผานตอไปแลว  การพักอยูในคายเชน
วานี้จะตองมีระยะเวลาสั้นท่ีสุดเทาท่ีจะสั้นได 
 

หมวด ๒ 
การกักกันเชลยศึก 

สวนที่ ๑ 
ขอสังเกตท่ัวไป 
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ขอ ๒๑ 
 ประเทศที่กักคุมอาจจะทําการกักกันเชลยศึกได ทั้งอาจจะบังคับมิใหออกไปจากคายท่ีเชลยศึกถูกกักกัน
อยูนั้นเกินเขตที่กําหนดขึ้นไวก็ได หรือถาคายนั้นมีร้ัวลอมอยูจะหามมิใหออกไปนอกเขตรั้วนั้นก็ได ภายใต
บทบัญญัติแหงอนุสัญญาฉบับนี้เกี่ยวกับการลงโทษทางอาญาและการลงทัณฑทางวินัย เชลยศึกจะตองไมถูก
กักกันอยูในที่คุมขัง นอกจากเมื่อจําเปนตองพิทักษรักษาอนามัยของเชลยศึก และทั้งนี้ก็เฉพาะระหวางที่ยังมี
พฤติการณอันจําเปนตองคุมขังเชนวานี้อยูเทานั้น 
 เชลยศึกอาจไดรับการปลอยตัวเปนบางสวนหรือท้ังหมด โดยมีทัณฑบนหรือโดยใหคํามั่นไวเทาท่ี
กฎหมายของประเทศที่ตนสังกัดอยูจะอนุญาตใหทําได ระเบียบการเชนวานี้ใหนํามาใช เฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ี
อาจจะเปนสวนชวยใหสภาวะแหงสุขภาพของเชลยศึกดีข้ึน หามมิใหบังคับใหเชลยศึกรับอิสรภาพโดยมีทัณฑ
บน หรือโดยใหคํามั่นไว 
          เม่ือเกิดการสูรบขึ้น ภาคีคูพิพาทแตละฝายจะตองแจงใหภาคีฝายปฏิปกษทราบถึงบรรดากฎหมาย และ
ขอบังคับท่ีอนุญาตหรือที่หามมิใหคนชาติของตนรับอิสรภาพโดยมีทัณฑบนหรือโดยใหคํามั่น เชลยศึกที่ถูก
ปลอยตัวโดยมีทัณฑบนหรือโดยใหคํามั่นตามกฎหมายและขอบังคับที่ไดแจงไวน้ัน ยอมผูกพันในเกียรติยศของ
ตนที่จะตองปฏิบัติไปโดยบริสุทธิ์ใจทั้งตอประเทศที่ตนสังกัดอยู และตอประเทศที่จับกุมตนใหเต็มตามขอ
สัญญาทัณฑบนหรือคํามั่นของตน  ในกรณีเชนวานี้ ประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยูยอมไมผูกพันท่ีจะตองเรียกรอง
หรือรับเอาบริการใด ๆ ซึ่งขัดกับทัณฑบนหรือคํามั่นท่ีไดใหไวนั้น 

ขอ ๒๒ 
 เชลยศึกอาจจะถูกกักกันไดก็เฉพาะแตในสถานที่ซึ่งตองอยูบนพื้นดิน และที่ใหหลักประกันทางอนามัย
และสุขภาพทุกประการเทานั้น หามมิใหกักกันเชลยศึกไวในทัณฑสถานเวนแตในกรณีพิเศษอันเปนการสมควร
เพ่ือประโยชนของเชลยศึกนั้นเอง 
 เชลยศึกซึ่งถูกกักกันอยูในที่ที่จะเสียสุขภาพ หรือในท่ีซึ่งมีอากาศอันเปนอันตรายตอเชลยศึกแลวจะตอง
ใหยายไปยังท่ีซึ่งมีอากาศดีกวานั้นโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 
 ประเทศที่กักคุมจะตองรวมเชลยศึกไวในคาย หรือในบริเวณคายโดยจัดแบงไวตามสัญชาติภาษาและ
ประเพณี โดยมีเง่ือนไขวาจะตองไมแยกเชลยศึกเหลานี้ออกจากเชลยศึกท่ีสังกัดในกองทัพ  ซึ่งตนไดปฏิบัติ
หนาที่อยูในเวลาที่ถูกจับกุม เวนแตเชลยศึกนั้นจะยินยอม 

ขอ ๒๓ 
 ไมวาในเวลาใด ๆ  หามมิใหสงตัวเชลยศึกไป  หรือกักคุมตัวไวในที่ที่อาจไดรับอันตรายจากการยิงจาก
แนวรบ และหามมิใหใชเชลยศึกเปนเครื่องปองกันเพื่อใหจุดใดจุดหนึ่งหรือเขตใดเขตหนึ่งพนจากการปฏิบัติทาง
ทหาร 
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 เชลยศึกจะตองมีท่ีหลบภัยจากการทิ้งระเบิดทางอากาศ   และจากภยันอันตรายตาง ๆ  ของสงครามให
เทาเทียมกันกับประชาชนพลเรือนแหงทองที่น้ันไดรับ ยกเวนแตผูที่จะตองจัดใหความคุมครองที่พักของตนตอ 
ภยันอันตรายดังกลาวแลว เชลยศึกอาจเขาที่หลบภัยเชนวานี้ไดโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดหลังจากมีสัญญาณภัย 
ระเบียบการคุมครองอื่นใดที่ใหแกประชาชนอยางไร ใหนํามาใชแกเชลยศึกดวย 
 บรรดาประเทศที่กักคุมจะตองแจงใหประเทศที่เกี่ยวของทราบขอความที่เปนประโยชนทั้งปวงเกี่ยวกับ
ที่ตั้งทางภูมิศาสตรของคายเชลยศึก โดยผานทางประเทศที่คุมครอง 
 หากไมเปนการขัดกับเหตุผลทางทหารแลว คายเชลยศึกจะตองมีตัวอักษร PW หรือ PG  เปน
เคร่ืองหมายในเวลากลางวัน โดยติดตั้งไวใหมองเห็นไดอยางชัดเจนจากทางอากาศ อยางไรก็ตาม ประเทศที่
เกี่ยวของอาจตกลงกันใชแบบเครื่องหมายอยางอื่นก็ได เฉพาะแตคายเชลยศึกเทานั้นที่จะตองมีเครื่องหมายไว
ดังเชนวานี้ 

ขอ ๒๔ 
 คายสําหรับสงผานตอไป หรือคายที่แบงแยกเชลยศึกแลวชนิดถาวร จะตองจัดใหเปนไปตามสภาพที่ได
ระบุไวในหมวดนี้ และเชลยศึกที่อยูในคายก็จะตองไดรับผลปฏิบัติเชนเดียวกับเชลยศึกในคายอ่ืน ๆ  
 

สวนที่ ๒ 
ท่ีอยู อาหาร และเครื่องนุงหมของเชลยศึก 

ขอ ๒๕ 
 เชลยศึกจะตองมีที่อยูในสภาพอันเทาเทียมกับที่ไดใหแกทหารของประเทศที่กักคุมซึ่งตั้งอยูในเขต
เดียวกัน สภาพดังกลาวนี้จะตองเปนไปโดยคํานึงถึงนิสัยและประเพณีของเชลยศึก และตองไมเปนการเสื่อมเสีย
แกสุขภาพของเชลยศึกแตอยางใดดวย 
 บทบัญญัติขางตนนี้ใหใชโดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับหองนอนของเชลยศึก ในสวนที่เกี่ยวกับพื้นท่ี
ทั้งหมดและจํานวนเนื้อที่ลูกบาศกอยางนอยที่สุด และเครื่องอุปกรณที่ติดตั้งทั่ว ๆ ไป ที่ใชนอน หมอนและผาหม
นอน 
 อาคารซ่ึงจัดไวใหเชลยศึกใชเฉพาะตัว หรือใชรวมกันนั้นจะตองปองกันอยางเต็มที่ มิใหช้ืน ใหไดรับ
ความอบอุนและแสงสวางพอเพียง โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางเวลาค่ําถึงสวาง ทั้งจะตองจัดใหความระมัดระวัง
ทุกประการเพื่อมิใหเกิดอัคคีภัยข้ึน 
 คายใดที่จัดใหเชลยศึกสตรีและบุรุษอยูรวมกันแลว จะตองจัดหองนอนแยกจากกันไวดวย 

ขอ ๒๖ 
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 การปนสวนอาหารธรรมดาประจําวัน จะตองมีปริมาณ คุณภาพและประเภทอยางพอเพียงในอันที่จะให
เชลยศึกมีสุขภาพดี และที่จะปองกันมิใหน้ําหนักตัวลดลง หรือปองกันการขยายตัวของโรคขาดอาหาร ท้ังจะตอง
คํานึงถึงอาหารปกติของเชลยศึกดวย 
 ประเทศที่กักคุมจะตองจายอาหารปนสวนเพ่ิมเติมแกเชลยศึก ที่ตองทํางานตามแตความจําเปนแกงานที่
ทําอยูนั้น 
 เชลยศึกจะตองไดรับน้ําบริโภคอยางพอเพียง จะตองอนุญาตใหสูบยาสูบไดดวย 
 เชลยศึกจะตองมีสวนเขารวมในการทําอาหารของตนเทาที่จะเปนไปได เพื่อการนี้อาจใชเชลยศึกให
ทํางานอยูในโรงครัวได นอกจากนั้น เชลยศึกยังจะตองไดรับปจจัยเพ่ือตนจะไดนําไปจัดทําอาหารที่ตนมีอยู
เพ่ิมเติมเองได 
 สําหรับหองรับประทานอาหารนั้นจะตองจัดหาอาคารใหตามสมควร 
 หามมิใหวางระเบียบการตาง ๆ สําหรับลงโทษสวนรวมในทางระเบียบวินัยเกี่ยวกับอาหารการกิน 

ขอ ๒๗ 
 ประเทศที่กักคุมจะตองจายเครื่องนุงหม เสื้อผาชั้นใน และรองเทาใหแกเชลยศึกตามจํานวนที่พอเพียง  
ซึ่งจะตองเปนไปโดยคํานึงสภาพของอากาศแหงภูมิภาคที่เชลยศึกถูกกักคุมตัวอยู เคร่ืองแบบของทหารฝายศัตรู
ซึ่งประเทศที่กักคุมไดจับกุมมาไวน้ัน ถาเหมาะสมแกอากาศก็ใหใชเปนเครื่องนุงหมของเชลยศึกได 
 ประเทศที่กักคุมจะตองเปนผูจายใหใหมและทําการซอมแซมส่ิงของตาง ๆ  ขางตนนั้นโดยสม่ําเสมอ  
นอกจากนี้ เชลยศึกที่ตองทํางานก็จะตองไดรับเครื่องนุงหมตามสมควรแกลักษณะความจําเปนของงานนั้น 

ขอ ๒๘ 
 ในคายทุกคายจะตองจัดใหมีรานจําหนายสิ่งของขึ้น ใหเปนที่ซ่ึงเชลยศึกอาจหาอาหาร สบู และยาสูบ 
และส่ิงของธรรมดาตาง ๆ ที่ใชประจําวันได อัตราราคาจะตองไมเกินกวาราคาในตลาดทองถ่ินนั้น 
 กําไรที่บังเกิดขึ้นจากบรรดารานจําหนายสิ่งของในคายนั้น  จะตองใชเพื่อประโยชนของเชลยศึก  ใหตั้ง
กองทุนพิเศษข้ึนเพื่อการนี้ ผูแทนของเชลยศึกมีสิทธิที่จะเขารวมในการดําเนินการของรานจําหนายสิ่งของและ
การดําเนินการของกองทุนนี้ 
 เมื่อคายแหงหนึ่งปดลง ใหโอนยอดเงินคงเหลือของกองทุนพิเศษไปยังองคการสวัสดิการระหวาง
ประเทศ เพ่ือใชเปนประโยชนแกเชลยศึกที่มีสัญชาติเดียวกันกับผูที่ไดมีสวนบํารุงอยูในกองทุนนี้ ในกรณีการสง
ตัวกลับประเทศเดิมโดยทั่ว ๆ ไปนั้น ใหประเทศที่กักคุมเก็บรักษากําไรดังกลาวนี้ไว เวนแตจะไดตกลงกันเปน
อยางอื่นระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 
 

สวนที่ ๓ 
สุขอนามัยและการรักษาพยาบาล 
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ขอ ๒๙ 
 ประเทศที่กักคุมผูกพันที่จะตองจัดการทั้งปวงตามที่จําเปนในทางสุขาภิบาล เพื่อประกันใหมีความ
สะอาด และการมีสุขภาพดีในคาย และเพื่อปองกันโรคระบาด 
 เชลยศึกจะตองมีส่ิงอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการสุขาอันถูกตองตามกฎเกณฑแหงสุขอนามัยไว
สําหรับใชทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน และจะตองไดรับการดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่สะอาดอยูเสมอ คาย
ใดท่ีจัดไวใหเชลยศึกสตรีอยู จะตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการสุขาแยกไวสําหรับเชลยศึกสตรี
นั้นตางหาก 
 อน่ึง นอกจากอางที่อาบน้ําและฝกบัวอาบน้ํา ซ่ึงจะตองจัดใหมีข้ึนในคายแลว จะตองจัดใหเชลยศึกมีน้ํา
และสบูอยางพอเพียงสําหรับชําระรางกาย และสําหรับซักฟอกเสื้อผาสวนตัวอีกดวย ทั้งจะตองจัดสถานที่อํานวย
ความสะดวก และใหเวลาตามที่จําเปนแกเชลยศึกเพื่อการนี้ดวย 

ขอ ๓๐ 
 คายทุก ๆ แหงจะตองมีสถานที่พยาบาลอันพอเพียง เพ่ือเชลยศึกจะไดรับการรักษาพยาบาลตามความ
ประสงค และจะไดรับอาหารที่เหมาะสมดวย ถาจําเปนผูปวยโรคติดตอและโรคจิตจะตองจัดแยกไวอีกแผนก
หน่ึงตางหาก 
 เชลยศึกที่ปวยเน่ืองจากโรครายแรง หรือซึ่งมีอาการอันจําเปนตองไดรับการรักษาพยาบาลเปนพิเศษ   
ตองทําการผาตัดหรือตองอยูในความดูแลรักษาในโรงพยาบาลจะตองอนุญาตใหรับไวในหนวยแพทยทหารหรือ  
พลเรือนซึ่งจะใหการรักษาเชนนั้นได แมจะพิจารณาใหสงตัวกลับประเทศเดิมในไมชาก็ตาม ทั้งจะตองอํานวย
ความสะดวกเปนพิเศษในการดูแลรักษาผูที่ทุพพลภาพ   โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ตาบอด   และในการปรับปรุงให
บุคคลเหลานี้ไดเขาอยูในสภาพปกติเชนเดิมระหวางรอการสงตัวกลับประเทศเดิม 
 เชลยศึกจะตองไดรับการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งจากพนักงานแพทยของประเทศที่ตนสังกัดอยู 
ถาสามารถทําไดจากพนักงานแพทยซึ่งมีสัญชาติเดียวกับตน 
 เชลยศึกจะตองไมถูกขัดขวางในการที่จะใหเจาหนาที่แพทยทําการตรวจรางกายเมื่อไดรับการรองขอ    
เจาหนาท่ีผูกักคุมจะตองออกใบรับรองเปนทางการแสดงลักษณะแหงโรคหรือบาดแผลตลอดจนถึงระยะเวลา
และลักษณะของการรักษาพยาบาลใหแกเชลยศึกทุกคนผูไดรับการรักษาพยาบาลมาแลว สําเนาใบรับรองนี้
จะตองสงไปยังสํานักตัวแทนกลางสําหรับเชลยศึก 
 คารักษาพยาบาล รวมทั้งคาจัดหาเครื่องมือใด ๆ ที่จําเปนเพื่อบํารุงรักษาใหเชลยศึกมีอนามัยดี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งฟนเทียมและเครื่องใชเทียมอ่ืน ๆ และแวนตา เหลานี้ ประเทศที่กักคุมจะตองเปนผูออก 

ขอ ๓๑ 
 การตรวจรางกายทางการแพทยแกบรรดาเชลยศึก จะตองกระทําอยางนอยเดือนละครั้งรวมทั้งการ
ตรวจสอบและการบันทึกน้ําหนักของเชลยศึกแตละคนไว วัตถุประสงคในการตรวจนี้ โดยเฉพาะก็เพื่อที่จะ
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ควบคุมสภาวะทั่วไปทางสุขภาพ โภชนาการ   และความสะอาดของเชลยศึกและตรวจหาโรคติดตอ    โดยเฉพาะ
อยางยิ่งวัณโรค ไขจับสั่น และกามโรค เพื่อการนี้จะตองใชวิธีรักษาอันมีประสิทธิภาพยิ่งเทาที่จะทําได เชนการ
ใชรังสีวิทยาถายภาพขนาดเล็กรวมไวเปนระยะ ๆ เพื่อตรวจหาวัณโรคเสียแตยังเปนอาการขั้นเริ่มตน 

ขอ ๓๒ 
 ประเทศที่กักคุมอาจใหเชลยศึกท่ีเปนอายุรแพทย ศัลยแพทย ทันตแพทย นางพยาบาล หรือพลพยาบาล 
ซึ่งแมมิไดประจําอยูในหนวยบริการทางการแพทยแหงกองทัพของตนก็ตาม เขาปฏิบัติหนาที่ทางการแพทยเพ่ือ
ประโยชนแกเชลยศึก ซึ่งสังกัดอยูกับประเทศเดียวกันนั้นก็ได ในกรณีเชนนั้นใหถือวาบุคคลดังกลาวนั้นยังคง
เปนเชลยศึกอยู แตจะตองไดรับผลปฏิบัติอยางเดียวกันกับพนักงานแพทย ซึ่งประเทศที่กักคุมไดกักตัวไว บุคคล
เหลานี้จะตองไดรับการยกเวนจากการทํางานอยางอื่นตามที่กําหนดไวในขอ ๔๙ 
 

สวนท่ี ๔ 
พนักงานแพทยและอนุศาสนาจารยท่ีถูกกักตัวไว 

ใหอยูชวยเหลือเชลยศึก 
ขอ ๓๓ 

 บรรดาพนักงานแพทยและอนุศาสนาจารย ขณะที่ถูกประเทศที่กักคุมกักตัวอยูเพ่ือที่จะใหชวยเหลือเชลย
ศึกนั้น มิใหถือวาเปนเชลยศึก อยางไรก็ดี บุคคลเหลานี้จะตองไดรับประโยชนและความคุมครองจากอนุสัญญา
ฉบับนี้เปนอยางนอยท่ีสุด และจะตองไดรับความสะดวกทั้งปวงอันจําเปนแกการรักษาพยาบาลและการสั่งสอน
ทางศาสนาแกเชลยศึก 
 บุคคลเหลานี้จะตองปฏิบัติหนาที่ทางการแพทย และทางจิตใจตอไป เพ่ือประโยชนของเชลยศึก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งของเชลยศึกซึ่งอยูในกองทัพที่ตนสังกัดอยู ภายในกรอบแหงกฎหมาย และขอบังคับทางทหาร
ของประเทศที่กักคุม และภายใตการควบคุมแหงบริการเจาหนาท่ีของประเทศนั้นตามมารยาทในทางวิชาชีพของ
ตน นอกจากนั้นแลวใหบุคคลเหลานี้ไดรับความสะดวกตาง ๆ ดังตอไปนี้   ในการปฏิบัติหนาที่ทางการแพทย
และทางจิตใจของตนอีกดวย คือ 
 ก. ใหไดรับอนุญาตไปเยี่ยมเชลยศึกไดเปนคร้ังคราวตามกองแรงงาน หรือในโรงพยาบาลซึ่งอยูนอก
คาย เพื่อการนี้ประเทศที่กักคุมจะไดจัดหาพาหนะสําหรับขนสงใหตามความจําเปน 
 ข. นายทหารแพทยอาวุโสในแตละคาย จะตองเปนผูรับผิดชอบตอเจาหนาท่ีทหารของคายทุกประการ
เทาที่เกี่ยวกับกิจการของพนักงานแพทยที่ถูกกักตัวอยู เพ่ือการนี้ เมื่อเกิดการสูรบขึ้น ภาคีคูพิพาทจะตองตกลงกัน
ถึงลําดับชั้นของพนักงานแพทย รวมทั้งพนักงานแพทยของสมาคมที่กลาวถึงในขอ ๒๖ แหงอนุสัญญาเจนีวา    
เพ่ือใหผูบาดเจ็บและปวยไขในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีข้ึน ฉบับลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๙        
นายทหารแพทยอาวุโสนี้รวมท้ังอนุศาสนาจารย จะตองมีสิทธิที่จะทําการติดตอกับเจาหนาที่ผูมีอํานาจของคาย
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ในปญหาท้ังปวงเกี่ยวกับหนาที่ของตน เจาหนาท่ีเชนวานี้จะตองจัดอํานวยความสะดวกทั้งปวงอันจําเปน  ใหแก
บุคคลเหลานั้น เพื่อการติดตอทางจดหมายเกี่ยวกับปญหาเหลานี้ 
 ค. แมวาจะตองอยูภายใตวินัยภายในของคายท่ีตนถูกกักตัวอยูก็ตาม พนักงานเชนวานี้จะตองไมถูก
บังคับใหทํางานอยางอื่นใดนอกเหนือไปจากงานที่เกี่ยวกับหนาที่ทางการแพทยหรือทางศาสนาของตน 
 ในระหวางที่สูรบอยูนั้น ภาคีคูพิพาทจะตองตกลงกันเกี่ยวกับการปลดเปลื้องภาระของพนักงานที่ถูกกัก
ตัวอยู และจะตองจัดวางวิธีดําเนินการที่จะพึงปฏิบัติตอไป 
 บทบัญญัติดังกลาวมาขางตนนี้  จะไมทําใหประเทศที่กักคุมพนจากพันธกรณีที่เกี่ยวกับเชลยศึกในทาง
การแพทยหรือทางจิตใจ 
 

สวนที่ ๕ 
กิจการท่ีเก่ียวกับศาสนา สติปญญาและรางกาย 

ขอ ๓๔ 
 เชลยศึกจะตองมีเสรีภาพอยางกวางขวางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ในทางศาสนาของตนรวมทั้งการเขา
รวมประกอบพิธีกรรมตามความเลื่อมใสของตน โดยมีเง่ือนไขวาเชลยศึกนั้นจะตองปฏิบัติตามระเบียบวินัยท่ี
เจาหนาที่ทางทหารไดวางไว 
 จะตองจัดหาสถานที่ไวใหเปนที่พอเพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

ขอ ๓๕ 
 บรรดาอนุศาสนาจารยซึ่งตกอยูในอํานาจของประเทศที่เปนฝายศัตรู และซ่ึงยังตกคางหรือถูกกักตัวไว
เพ่ือทําการชวยเหลือเชลยศึก จะตองไดรับอนุญาตใหดําเนินการทําพิธีศาสนาแกเชลยศึก และปฏิบัติศาสนกิจของ
ตนไดโดยเสรีในหมู เชลยศึกที่ ถือศาสนาเดียวกันตามความเชื่อมั่นในทางศาสนาของตน  ใหแบงแยก
อนุศาสนาจารยเหลานี้ไปประจําคายและกองแรงงานตาง ๆ ท่ีมีเชลยศึกท่ีสังกัดในกองทัพเดียวกัน พูดภาษา
เดียวกัน หรือนับถือศาสนาเดียวกัน และไดรับความสะดวกตาง ๆ ที่จําเปน รวมทั้งพาหนะการขนสงตามที่ได
บัญญัติไวในขอ ๓๓ เพื่อไปเยี่ยมเชลยศึกนอกคาย อนุศาสนาจารยจะทําการโตตอบจดหมายไดโดยเสรีภายใต
การตรวจตราควบคุม ในเรื่องตาง ๆ อันเกี่ยวกับหนาที่ในทางศาสนาของตนกับเจาหนาที่ทางศาสนาในประเทศที่
ทําการกักคุม และกับองคการศาสนาระหวางประเทศ จดหมายและไปรษณียบัตรตาง ๆ ซึ่งอนุศาสนาจารยอาจ
สงไปเพื่อการนี้ให  นับเพิ่มเติมจากการปนสวนตามที่ไดบัญญัติไวในขอ ๗๑ 

ขอ ๓๖ 
 เชลยศึกผูเปนนักบวชทางศาสนาโดยมิไดทําหนาที่อนุศาสนาจารยในกองทัพของตน ไมวาจะเปนลัทธิ
ศาสนาใดยอมทําการสั่งสอนศาสนาแกบรรดาศาสนิกชนของตนไดโดยเสรี เพื่อการนี้เชลยศึกดังกลาวจะตอง
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ไดรับผลปฏิบัติเชนเดียวกับอนุศาสนาจารยท่ีถูกประเทศที่กักคุมกักตัวไว และจะตองไมถูกบังคับใหทํางานอื่นใด
อีก 

ขอ ๓๗ 
 เมื่อเชลยศึกไมไดรับความชวยเหลือจากอนุศาสนาจารยท่ีถูกกักตัวไว หรือจากนักบวชเชลยศึกแหงลัทธิ
ศาสนาของตนแลว หากมีคํารองขอของเชลยศึกที่เกี่ยวของ จะตองแตงตั้งนักบวชขึ้นคนหนึ่งซ่ึงเปนผูถือลัทธิ
ศาสนาเดียวกับเชลยศึก หรือลัทธิศาสนาที่คลายคลึงกัน หรือในกรณีท่ีไมมีนักบวชดังกลาวแลวก็ใหแตงตั้ง
ฆราวาสที่ทรงคุณวุฒิเขาประจําตําแหนงนี้ หากวาวิธีเชนวานี้ทําไดโดยไมขัดกับหลักแหงการสารภาพผิด การ
แตงตั้งนี้จะตองกระทําดวยความยินยอมของหมูเชลยศึกท่ีเกี่ยวของ ภายใตความเห็นชอบของประเทศที่กักคุม 
และในกรณีท่ี    จําเปนก็จะตองกระทําดวยความเห็นชอบของเจาหนาที่ทางศาสนาประจําทองถ่ินท่ีมีความเชื่อถือ
ลัทธิศาสนาเดียวกัน บุคคลที่ไดรับแตงตั้งเชนนี้จะตองปฏิบัติตามขอบังคับทั้งปวง ซึ่งประเทศที่กักคุมไดบัญญัติ
ข้ึนไวเพื่อประโยชนทางวินัย และเพื่อความมั่นคงทางทหาร 

ขอ ๓๘ 
 ประเทศที่กักคุมจะไดสงเสริมการฝกฝนในทางสติปญญา การศึกษา และการพักผอน การกีฬา และการ
เลนแขงขันระหวางเชลยศึกดวยกัน โดยเคารพตอความพอใจเปนสวนตัวของเชลยศึกทุกคน และจะตองจัดการ
ทั้งปวงตามที่จําเปนเพื่อใหไดผลในกิจการดังกลาวแลวนั้น โดยจัดหาอาคารสถานที่ใหเปนท่ีพอเพียงรวมทั้ง
บริภัณฑที่จําเปนให 
 เชลยศึกจะตองมีโอกาสสําหรับกายบริหารรวมท้ังการกีฬา การเลนแขงขันตาง ๆ และการที่จะไดอยู  
กลางแจง เพ่ือการนี้จะตองจัดหาสถานที่กลางแจงไวใหพอเพียงในคายทุกคาย 
 

สวนที่ ๖ 
วินัย 
ขอ ๓๙ 

 คายเชลยศึกทุกคายจะตองอยูภายใตอํานาจหนาท่ีโดยตรงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่รับผิดชอบผู
หน่ึงของกองทัพประจําแหงประเทศที่กักคุม นายทหารผูนี้จะตองมีสําเนาอนุสัญญาฉบับนี้หนึ่งฉบับ และจะตอง
จัดใหเจาหนาที่ประจําคายและยามรักษาการณทราบถึงบทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้และจะตองรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติการตามอนุสัญญานี้ภายใตการควบคุมของรัฐบาลของตน 
 ยกเวนบรรดานายทหาร เชลยศึกจะตองทําความเคารพ และแสดงกิริยาอาการภายนอกอันเปนการคารวะ
ตอนายทหารของประเทศที่กักคุม ดังที่ไดบัญญัติไวในขอบังคับที่ใชอยูในกองทัพของตนเอง 
 เชลยศึกซึ่งเปนนายทหารจะตองทําความเคารพ เฉพาะนายทหารของประเทศที่กักคุมที่มียศสูงกวา
เทานั้น อยางไรก็ดี เชลยศึกนั้นจะตองทําความเคารพผูบัญชาการคายไมวาผูบัญชาการคายจะมียศชั้นใดก็ดี 
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ขอ ๔๐ 
 ใหอนุญาตใหเชลยศึกใชเครื่องหมายยศ เคร่ืองหมายสัญชาติ และเครื่องอิสริยาภรณตาง ๆ ได 

ขอ ๔๑ 
 ในคายทุกคายจะตองติดประกาศตัวบท และภาคผนวกของอนุสัญญาฉบับนี้ตลอดจนขอความของความ
ตกลงพิเศษอยางหนึ่งอยางใด ดังท่ีบัญญัติอยูในขอ ๖ ในภาษาของเชลยศึกไว  ณ  ท่ีตาง ๆ   ซ่ึงเชลยศึกทั้งหลาย
จะอานดูได และเมื่อมีคํารองขอก็จะตองแจกจายสําเนาใหแกเชลยศึก ซึ่งไมสามารถเขาไปอานสําเนาที่ติด
ประกาศไวได 
 ขอบังคับ คําส่ัง คําแจงความ และประกาศทุกชนิดที่เกี่ยวกับความประพฤติของเชลยศึก จะตองออกเปน
ภาษาที่เชลยศึกเขาใจได  ขอบังคับ  คําสั่ง   คําแจงความและประกาศเชนวานี้ใหติดประกาศไวในลักษณะ
ดังกลาวขางตนนั้น และจะตองจัดสงสําเนาไปใหผูแทนเชลยศึกดวย คําสั่งและคําบัญชาทุก ๆ อันที่มีถึงเชลยศึก
เปนสวนตัวจะตองทําเปนภาษาซึ่งเชลยศึกจะเขาใจไดเชนเดียวกัน 

ขอ ๔๒ 
         การใชอาวุธตอเชลยศึก โดยเฉพาะอยางยิ่งตอผูที่กําลังหลบหนีหรือกําลังพยายามจะหลบหนีนั้น ใหถือ
วาเปนวิธีการอันรุนแรงที่สุด ซึ่งจะตองมีการเตือนใหทราบกอนเสมอตามควรแกพฤติการณ 
 

สวนที่ ๗ 
ยศของเชลยศึก 

ขอ ๔๓ 
 เมื่อเกิดการสูรบกัน ภาคีคูพิพาทจะตองติดตอกันใหทราบตําแหนงและยศของบุคคลท้ังหลายท่ีระบุไว  
ขอ ๔ แหงอนุสัญญาฉบับนี้ เพื่อที่จะประกันใหมีการปฏิบัติดวยความเสมอภาคระหวางเชลยศึกที่มียศเทากัน 
ตําแหนงและยศซึ่งไดรับแตงตั้งขึ้นภายหลังนั้น จะตองติดตอใหทราบเชนเดียวกัน 
 ประเทศที่กักคุมจะตองยอมรับนับถือการเลื่อนยศท่ีเชลยศึกไดรับ และซ่ึงประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยูได
แจงมาใหทราบตามระเบียบ 

ขอ ๔๔ 
 นายทหารและเชลยศึกท่ีอยูในฐานะเทียบเทากัน จะตองไดรับผลปฏิบัติใหเหมาะสมกับยศและอายุของ
ตน 
 เพื่อท่ีจะปฏิบัติการงานรับใชในคายของนายทหาร  ใหจัดมอบหนาที่ใหพลทหารท่ีอยูกองทัพเดียวกัน
เปนผูปฏิบัติ และถาสามารถทําไดที่พูดภาษาเดียวกันในจํานวนที่พอเพียง โดยคํานึงถึงยศของนายทหารและเชลย
ศึกที่มีฐานะเทียบเทากัน แตพลทหารรับใชเชนวานี้จะตองไมถูกบังคับใหทํางานอื่นใดอีก 
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 การควบคุมดูแลหองรับประทานอาหารโดยบรรดานายทหารดวยกันเอง  จะตองไดรับความสะดวกทุก
ประการ 

ขอ ๔๕ 
 บรรดาเชลยศึกที่มิใชเปนนายทหาร และเชลยศึกท่ีมีฐานะเทียบเทากันนี้ จะตองไดรับการปฏิบัติให
เหมาะสมกับยศและอายุของตน 
 การควบคุมดูแลหองรับประทานอาหารโดยบรรดาเชลยศึกดวยกันเอง จะตองไดรับความสะดวกทุก
ประการ 
 

สวนที่ ๘ 
การยายเชลยศึก หลังจากไดมาถึงคายแลว 

ขอ ๔๖ 
 ในการพิจารณายายเชลยศึกนั้น ประเทศที่กักคุมจะตองคํานึงถึงผลประโยชนของเชลยศึกเอง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเพื่อจะไมใหเพิ่มความยุงยากแกการสงตัวกลับประเทศเดิม 
 การยายเชลยศึกจะตองกระทําอยางมีมนุษยธรรมเสมอ และตองเปนไปในลักษณะที่เปนการใหความ
อนุเคราะหไมนอยไปกวาการยายของผูที่อยูในกองทัพของประเทศที่กักคุม ทั้งจะตองคํานึงถึงสภาพอากาศที่
เชลยศึกเคยชินอยู และสภาพการยายซึ่งจะตองไมเปนอันตรายตอสุขภาพของเชลยศึกไมวาในกรณีใด ๆ  
 ระหวางทําการยายนั้นประเทศที่กักคุมจะตองจัดหาอาหาร และน้ําดื่มแกเชลยศึกใหเปนท่ีพอเพียง 
เพ่ือใหเชลยศึกมีสุขภาพดี พรอมทั้งจัดหาเครื่องนุงหม ที่หลบภัย  และใหการรักษาพยาบาลเทาท่ีจําเปนดวย   
ประเทศที่กักคุมจะตองใหความระมัดระวังตามสมควรที่จะจัดใหมีความปลอดภัยระหวางทําการยาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกรณีท่ีตองขนสงทางทะเล หรือทางอากาศ และจะตองทําบัญชีรายชื่อเชลยศึกที่ถูกยายโดยครบถวน
กอนจะออกเดินทางไป 

ขอ ๔๗ 
 เชลยศึกท่ีบาดเจ็บหรือปวยไขจะตองไมถูกยาย ตราบใดที่การเดินทางจะยังเปนอันตรายตอการฟนจาก
อาการบาดเจ็บหรือปวยไขของเชลยศึกนั้น นอกจากจะเปนการจําเปนเพื่อความปลอดภัยของเชลยศึกเอง 
 ถาแนวรบเคลื่อนเขาใกลมายังคายแลว เชลยศึกในคายดังกลาวจะตองไมถูกยายนอกจากการยายจะ
กระทําไดในสภาพปลอดภัยอยางพอเพียง หรือถาคงอยู ณ ที่นั้นจะเปนการเส่ียงภัยมากยิ่งกวาการยายไป 

ขอ ๔๘ 
     ในกรณีที่มีการยาย เชลยศึกจะตองไดรับแจงเปนทางการถึงการออกเดินทาง และตําบลที่อยูทาง
ไปรษณียใหม การแจงใหทราบเชนนี้จะตองบอกลวงหนา ใหมีเวลาพอที่เชลยศึกจะรวบรวมสิ่งของเดินทาง และ
แจงใหญาติท่ีสนิทของตนทราบ 
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 เชลยศึกจะไดรับอนุญาตใหนําสิ่งของสวนตัว จดหมายและหีบหอเดินทางซึ่งสงมาใหตนติดตัวไปดวย   
น้ําหนักของหีบหอเชนนี้จะถูกจํากัดก็ได ถาเปนการจําเปนโดยพฤติการณแหงการยายนั้น โดยจํากัดลงเทาท่ีเชลย
ศึกแตละคนจะนําไปไดตามสมควร ซึ่งจะตองไมเกินกวาคนละ ๒๕ กิโลกรัม 
 จดหมายและพัสดุหีบหอที่สงไปยังคายเดิมของเชลยศึกนั้น ใหสงตอไปใหเชลยศึกโดยมิชักชา ผู
บัญชาการคายจะตองดําเนินการอันจําเปนโดยทําความตกลงกับผูแทนของเชลยศึกเพื่อจัดใหทําการขนสง 
ทรัพยสินสวนรวมของเชลยศึก และส่ิงของซึ่งเชลยศึกไมสามารถจะเอาติดตัวไปดวย เพราะเหตุมีขอจํากัด
กําหนดขึ้นไวตามความในวรรคสองของขอน้ี 
 คาใชจายในการยายนั้นใหประเทศที่กักคุมเปนผูออก 
 

หมวด ๓ 
แรงงานของเชลยศึก 

ขอ ๔๙ 
 ประเทศที่กักคุมอาจใชแรงงานของเชลยศึกซึ่งมีรายกายสมบูรณ โดยคํานึงถึงอายุ เพศ ยศ และความ  
เหมาะสมทางรางกายและดวยความมุงประสงคโดยเฉพาะอยางยิ่งที่จะบํารุงรักษาสุขภาพทางรางกาย และจิตใจ
ของเชลยศึกใหอยูในสภาพที่ดี 
 นายทหารชั้นประทวนท่ีเปนเชลยศึก จะตองถูกบังคับใหทําหนาที่เพียงควบคุมดูแลการทํางานเทานั้น 
บุคคลที่ไมจําเปนสําหรับงานเชนวานี้อาจขอทํางานอื่นท่ีเหมาะสมได ทั้งนี้จะตองจัดหาใหเทาที่จะสามารถทําได 
 ถานายทหารหรือบุคคลที่มีฐานะเทียบเทากันนั้น ขอทํางานที่เหมาะสมแลว ก็ใหจัดหาใหไดเทาที่จะ
สามารถทําได แตไมวาในพฤติการณใด ๆ หามมิใหบังคับบุคคลเหลานี้ทํางาน 

ขอ ๕๐ 
 นอกจากงานที่เกี่ยวกับการปกครอง การจัดตั้ง และการบํารุงรักษาคายแลว เชลยศึกยังจะถูกบังคับใหทํา
ไดแตเพียงงานท่ีไดระบุไวดังตอไปนี้เทานั้น คือ 
 ก. กสิกรรม 
 ข. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการประดิษฐหรือการขุดหาวัตถุดิบ อุตสาหกรรมหัตถกรรม ยกเวนอุตสาห-
กรรม ทางทําโลหะ ทางเครื่องจักร และทางเคมี งานสาธารณะ และการกอสรางที่ไมมีลักษณะหรือวัตถุประสงค
ทางทหาร 
 ค. การขนสงและจัดการเกี่ยวกับคลังพัสดุที่ไมมีลักษณะ หรือวัตถุประสงคทางทหาร 
 ง. ธุรกิจทางการคา งานศิลปะและงานฝมือ 
 จ. งานคหกรรม 
 ฉ. บริการสาธารณูปโภคท่ีไมมีลักษณะหรือวัตถุประสงคทางทหาร 
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 หากมีการละเมิดบทบัญญัติตาง ๆ ขางตนนี้แลว เชลยศึกจะตองไดรับอนุญาตใหใชสิทธิทําคํารองทุกข
ได ตามความในขอ ๗๘ 

ขอ ๕๑ 
 เชลยศึกจะตองไดรับเง่ือนไขการทํางานตามสมควร โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับที่อยู อาหาร เครื่องนุงหม และ
บริภัณฑ เง่ือนไขเชนวานี้จะตองไมอยูในระดับที่ต่ํากวาที่คนชาติของประเทศที่กักคุมซึ่งถูกใชงานอันคลายคลึง
กันนี้ไดรับอยูและใหคํานึงถึงสภาพแหงอากาศดวย 
 ในการใชแรงงานของเชลยศึกนั้น ประเทศที่กักคุมจะตองจัดใหปรับใชกฎหมายของชาติเกี่ยวกับความ  
คุมครองแรงงาน  และโดยเฉพาะอยางยิ่งขอบังคับสําหรับความปลอดภัยของคนงานในเขตที่เชลยศึกเชนวานี้
ทํางานอยู 
 เชลยศึกจะไดรับการฝกหัดและไดรับเครื่องปองกันอันตรายอันเหมาะสมแกงานที่เชลยศึกจะทําและ
คลายคลึงกับที่ใหแกคนชาติแหงประเทศที่กักคุม ภายใตบทบัญญัติแหงขอ ๕๒ เชลยศึกอาจตองไดรับการเส่ียง
ภัยธรรมดาเชนคนงานพลเรือนเหลานี้ได 
 ไมวาในกรณีใด หามมิใหดัดแปลงเงื่อนไขในการทํางานใหเขมงวดขึ้นโดยใชการลงทัณฑทางวินัย 

ขอ ๕๒ 
 หามมิใหใชเชลยศึกทํางานอันมีลักษณะเสื่อมเสียสุขภาพ หรือที่มีลักษณะเปนอันตรายนอกจากเชลยศึก
จะเปนผูอาสาสมัคร 
 หามมิใหกําหนดหนาที่การงานใหเชลยศึก อันอาจเปนการทําใหเห็นไดวาเปนส่ิงที่อับอายขายหนา
สําหรับ  ผูที่สังกัดอยูในกองทัพของประเทศที่กักคุมเอง 
 การเคลื่อนยายทุนระเบิดหรือเครื่องกลท่ีคลายคลึงกันนี้ จะตองถือวาเปนงานที่มีอันตราย 

ขอ ๕๓ 
 ระยะเวลาทํางานประจําวันของเชลยศึก รวมทั้งเวลาเดินทางไปและกลับจะตองไมนานเกินไป และไมวา
ในกรณีใด ๆ   จะตองไมเกินกวาเวลาที่กําหนดไวสําหรับคนงานพลเรือนในตําบลนั้น     ซึ่งเปนคนชาติของ
ประเทศที่กักคุมและที่ทํางานอยางเดียวกัน 
 เชลยศึกจะตองไดรับอนุญาตใหหยุดพักในตอนกลางวันของวันทํางานไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง การหยุด
พักนี้ก็จะตองเปนเชนเดียวกันกับการหยุดพักของคนงานของประเทศที่กักคุม หากวาคนงานของประเทศที่กักคุม
ไดรับเวลาพักนานกวา  นอกจากนั้นเชลยศึกจะตองไดรับอนุญาตใหหยุดพักเปนเวลาติดตอกัน ๒๔ ช่ัวโมงทุก
สัปดาห วันที่เหมาะที่สุดก็คือวันอาทิตยหรือวันหยุดงานของประเทศเดิมของเชลยศึก ยิ่งกวานั้นเชลยศึกทุกคนที่
ไดทํางานมาแลวหน่ึงปจะตองไดรับอนุญาตใหพักได ๘ วันติดตอกัน ซึ่งระหวางนั้นจะตองจายคาจางแรงงานให
ดวย 
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 ถาใชทํางานโดยวิธีตาง ๆ เชน ทํางานเปนชิ้น ๆ ไปแลว วิธีการเชนวานั้นจะตองไมเปนเหตุใหระยะเวลา
ทํางานนานเกินไป 

ขอ ๕๔ 
 คาจางแรงงานที่จะตองจายใหเชลยศึก จะตองกําหนดลงไวตามบทบัญญัติแหงขอ ๖๒ ของอนุสัญญา
ฉบับนี้ 
 เชลยศึกที่ไดรับอุบัติเหตุอันเนื่องจากงาน หรือเชลยศึกซึ่งติดโรคมาเนื่องจากการนั้น หรือเพราะผลของ
งานที่ทํา จะตองไดรับการดูแลรักษาทุกประการเทาที่จําเปนแกอาการปวยไขของตน นอกจากนั้นประเทศที่กัก
คุม   จะตองใหใบรับรองแพทยแกเชลยศึกเชนวานี้เพ่ือเชลยศึกจะไดสามารถยื่นคํารองเรียกคาทดแทนจาก
ประเทศที่ตนสังกัดอยู และจะตองจัดสงสําเนาไปยังสํานักงานตัวแทนกลางสําหรับเชลยศึกดังที่ไดบัญญัติไวใน
ขอ ๑๒๓ 

ขอ ๕๕ 
 เชลยศึกจะตองไดรับการตรวจรางกายทางการแพทยเปนระยะ ๆ เพ่ือรับรองวามีรางกายสมบูรณสําหรับ
ทํางาน อยางนอยที่สุดเดือนละครั้ง การตรวจจะตองคํานึงโดยเฉพาะถึงลักษณะของงานซึ่งเชลยศึกจะตองทํา 
 ถาเชลยศึกผูใดเห็นวาตนไมสามารถทํางานไดแลว เชลยศึกผูน้ันจะไดรับอนุญาตใหไปหาเจาหนาที่
แพทยประจําคายของตนได อายุรแพทยหรือศัลยแพทยอาจจะรับรองวาเชลยศึก ซ่ึงมีความเห็นวาตนมีรางกายไม
สมบูรณสําหรับทํางานนั้นควรจะไดรับยกเวนจากการทํางานได 

ขอ ๕๖ 
 การจัดดําเนินการและการปกครองของกองแรงงานทั้งหลาย จะตองเปนไปเชนเดียวกับที่ใชอยูในคาย
เชลยศึก 
 กองแรงงานทุกกองนั้นใหคงอยูภายใตความควบคุมและเปนสวนหนึ่งในทางการปกครองของคายเชลย
ศึก เจาหนาที่ทางทหารและผูบัญชาการของคายที่กลาวแลวจะตองรับผิดชอบในการปฏิบัติตามบทบัญญัติตาง ๆ 
แหงอนุสัญญาฉบับนี้ในกองแรงงานทั้งหลายภายใตความควบคุมของรัฐบาลของเจาหนาที่นั้น 
 ผูบัญชาการคายจะตองเก็บบันทึกเกี่ยวกับกองแรงงาน ซึ่งสังกัดอยูในคายของตนอันเปนบันทึกฉบับท่ี
ลาที่สุดและจะตองสงบันทึกนั้นไปยังตัวแทนผูไดรับมอบหมายของประเทศที่คุมครองของคณะกรรมการกาชาด
ระหวางประเทศ หรือขององคการอื่น ๆ ที่ใหการบรรเทาทุกขแกเชลยศึก ซึ่งอาจมาเยี่ยมคายนั้น 

ขอ ๕๗ 
 การปฏิบัติตอเชลยศึกที่ทํางานใหแกบุคคลเอกชน แมวาบุคคลผูนั้นจะรับผิดชอบในการอารักขาและ   
คุมครองเชลยศึกก็ตาม แตจะตองไมอยูในระดับที่ต่ํากวาท่ีบัญญัติไวในอนุสัญญาฉบับนี้ ประเทศที่กักคุม
เจาหนาที่ทางทหารและผูบัญชาการคายท่ีเชลยศึกเชนวานี้สังกัดอยู จะตองรับผิดชอบดวยประการทั้งปวงในการ
เล้ียงดู     การดูแลรักษา การปฏิบัติและการจายคาจางแรงงานของเชลยศึกเชนที่วานี้ 
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           เชลยศึกเชนวานี้จะตองมีสิทธิท่ีจะคงติดตอกับผูแทนของเชลยศึกในคายที่ตนสังกัดอยูได 
 

หมวดที่ ๔ 
รายไดทางการเงินของเชลยศึก 

ขอ ๕๘ 
  เมื่อเกิดการสูรบขึ้น และระหวางรอความตกลงในเรื่องนี้กับประเทศที่คุมครองนั้นประเทศที่กักคุมอาจ
กําหนดจํานวนเงินสูงสุดเปนเงินสด หรือเปนรูปอ่ืนใดที่คลายคลึงกันนี้เพื่อใหเชลยศึกมีไวในครอบครองได เงิน
จํานวนที่เกินไปจากนี้ซึ่งอยูในความครอบครองของเชลยศึกโดยชอบธรรมและซึ่งไดยึดไปหรือกันไวจากเชลย
ศึกนั้น จะตองนําไปเขาบัญชีของเชลยศึกนั้นไวรวมท้ังเงินใด ๆ ท่ีเชลยศึกนําฝากไวดวย และจะเปลี่ยนเปน
เงินตราสกุลอ่ืนโดยปราศจากความยินยอมของเชลยศึกหาไดไม 
 ถาเชลยศึกไดรับอนุญาต ใหจัดหาบริการหรือซ้ือเครื่องสินคาตาง ๆ ภายนอกคายโดยการจายเงินสดแลว 
การจายเชนวานี้เชลยศึกจะตองเปนผูกระทําดวยตนเองหรือโดยการจัดการของคายและคิดเอากับบัญชีของเชลย
ศึกที่เกี่ยวของ ประเทศที่กักคุมจะตองวางกฎตาง ๆ ที่จําเปนไวในเรื่องนี้ 

ขอ ๕๙ 
 เงินสดที่ไดยึดไปจากเชลยศึกตามขอ ๑๘ เมื่อเวลาท่ีเชลยศึกถูกจับกุม และซึ่งเปนเงินตราในสกุลของ
ประเทศที่กักคุมนั้น จะตองนําเขาในบัญชีของเชลยศึกท่ีแยกไวตางหากตามบทบัญญัติในขอ ๖๔ ของหมวดนี้ 
 จํานวนเงินตราในสกุลของประทศที่กักคุม อันไดมาจากการแลกเปลี่ยนเงินกับตราสกุลอื่น ๆ ซึ่งไดยึด
ไวจากเชลยศึก เวลาเดียวกันนั้น จะตองนําไปเขาบัญชีของเชลยศึกท่ีแยกไวตางหากนั้น 

ขอ ๖๐ 
 ประเทศที่กักคุม จะอนุญาตใหเชลยศึกทุกคนเบิกเงินประจําเดือนเปนการลวงหนาไดในจํานวนที่จะได
กําหนดไว โดยการแลกเปลี่ยนเปนเงินตราในสกุลของประเทศดังกลาวแลวดังตอไปนี้ 
 ประเภท ๑ : เชลยศึกที่มียศต่ํากวาสิบเอก : แปดแฟรงคสวิส 
 ประเภท ๒ : สิบเอกและนายทหารชั้นประทวนอื่น หรือเชลยศึกท่ีมียศเทียบเทากันนี้ 
     : สิบสองแฟรงคสวิส 
 ประเภท ๓ : จาและนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่มียศต่ํากวาพันตรี หรือเชลยศึกที่มียศ 
     เทียบเทากันนี้ : หาสิบแฟรงคสวิส 
 ประเภท ๔ : พันตรี พันโท พันเอก หรือเชลยศึกที่มียศเทียบเทากันนี้ : หกสิบแฟรงคสวิส 
 ประเภท ๕ : นายทหารชั้นนายพล หรือเชลยศึกที่มียศเทียบเทากันนี้ : เจ็ดสิบหาแฟรงคสวิส 
 อยางไรก็ดี ภาคีคูพิพาทที่เกี่ยวของอาจทําความตกลงกันเปนพิเศษเพื่อเปล่ียนแปลงจํานวนเงินท่ีจะจาย
ลวงหนาใหแกเชลยศึกประเภทตาง ๆ ท่ีกลาวขางตนนั้นได 
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 นอกจากนั้น ถาจํานวนเงินท่ีกลาวไวในวรรคแรกขางตน เมื่อเทียบกับเงินเดือนของกองทัพแหงประเทศ
ที่กักคุมแลวจะเปนจํานวนสูงเกินควรไป หรือดวยเหตุใดก็ตามจะทําใหประเทศที่กักคุมอยูในฐานะที่ลําบากแลว 
ระหวางรอการจัดทําความตกลงพิเศษกับประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู เพื่อท่ีจะเปลี่ยนแปลงจํานวนดังกลาวขางตน
นั้น ประเทศที่กักคุม 
 ก. จะตองเพ่ิมบัญชีเงินของเชลยศึก ตามจํานวนที่กลาวไวในวรรคแรกขางตนตอไป 
 ข. อาจจํากัดจํานวนที่จะพึงจายจากเงินลวงหนาเหลานี้แกเชลยศึก เพ่ือใชจายสวนตัวตามจํานวนที่    
สมควร แตสําหรับประเภท ๑ จะตองไดไมนอยกวาจํานวนที่ประเทศกักคุมจายใหแกผูท่ีสังกัดอยูในกองทัพของ
ตน 
 การจํากัดอยางหนึ่งอยางใด จะตองแจงเหตุผลใหประเทศที่คุมครองทราบโดยมิชักชา 

ขอ ๖๑ 
 ประเทศที่กักคุม จะตองรับจํานวนเงินซึ่งประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยูอาจจะสงมาใหเพ่ือแจกจายเปนสวน
เพ่ิมใหแกเชลยศึก โดยมีเงื่อนไขวาจํานวนเงินที่จะนํามาจายนั้นจะตองจายใหเทากันแกเชลยศึกแตละคนใน
ประเภทเดียวกัน จะตองจายใหแกเชลยศึกทุกคนในประเภทนั้น ซึ่งสังกัดอยูกับประเทศนั้น และจะตองจัดนําเขา
บัญชีของแตละคนโดยเร็วที่สุด  ตามความในบทบัญญัติแหงขอ ๖๔   การจายเพิ่มเติมใหเชนนี้จะไมทําให
ประเทศที่กักคุมพนจากพันธกรณีท่ีมีอยูตามอนุสัญญาฉบับนี้ 

ขอ ๖๒ 
 เชลยศึกจะตองไดรับอัตราคาจางแรงงานอยางเปนธรรมโดยตรงจากเจาหนาที่ท่ีกักคุม  อัตรานี้เจาหนาที่
ดังกลาวจะเปนผูกําหนด แตจะตองไมต่ํากวาหนึ่งในสี่ของหนึ่งแฟรงคสวิสตอวันทํางานเต็มวันไมวาในกรณีใด   
ประเทศที่กักคุมจะตองแจงใหเชลยศึกและประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยูทราบอัตราการจายคาจางแรงงานรายวันซึ่ง
ไดกําหนดไว โดยผานประเทศที่คุมครอง 
 โดยนัยเดียวกันเจาหนาที่ท่ีกักคุมจะตองจายคาจางแรงงานใหเชลยศึก ซึ่งไดรับมอบหนาท่ีประจํา หรือ
การงานที่ใชฝมือหรือกึ่งฝมือท่ีเกี่ยวกับการปกครอง การจัดตั้ง หรือการบํารุงรักษาคายและใหแกเชลยศึกซึ่งมี
หนาที่ทางศาสนา หรือทางการแพทยตอเพื่อนเชลยศึกของตน 
 คาจางแรงงานของผูแทนเชลยศึก หรือของท่ีปรึกษาถามี และของผูชวยผูแทนนั้นจะตองจายจากกองทุน
ที่เก็บไดเปนกําไรจากรานจําหนายสิ่งของ อัตราสวนคาจางแรงงานนี้ผูแทนเชลยศึกจะเปนผูกําหนดขึ้น และ
จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูบัญชาการคายดวย ถาไมมีกองทุนเชนวานี้แลว เจาหนาท่ีที่กักคุมจะไดจาย
คาจางแรงงานใหแกเชลยศึกเหลานี้อยางเปนธรรม 

ขอ ๖๓ 
 เชลยศึกจะตองไดรับอนุญาตใหรับเงินที่มีผูสงมาถึงตนเปนสวนตัวหรือสวนรวม 
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      เชลยศึกทุกคนยอมมีสิทธิท่ีจะใชเงินที่เหลืออยูในบัญชีของตนดังที่บัญญัติไวในขอตอไป ภายใต
ขอจํากัดตาง ๆ ซึ่งประเทศที่กักคุมไดกําหนดไว การจายเงินเชนวานี้ ประเทศที่กักคุมจะตองจายเมื่อมีการรองขอ 
เชลยศึกอาจจะทําการจายเงินไปยังตางประเทศไดดวย   ภายใตขอจํากัดทางการคลังหรือทางการเงินของประเทศ
ที่กักคุมเทาที่เห็นวาจําเปน ในกรณีนี้จะตองจัดการจายเงินที่เชลยศึกสงไปถึงผูที่ตองพ่ึงพิงตนเปนอันดับแรก 
 ไมวาในพฤติการณเชนไร และดวยความยินยอมของประเทศที่ตนสังกัดอยู เชลยศึกอาจทําการจายเงิน
ในประเทศของตนเองได ดังตอไปนี้คือ ประเทศที่กักคุมจะตองสงใบแจงความที่แสดงรายการที่จําเปนเกี่ยวกับ
เชลยศึก แสดงผูรับประโยชนในการจายเงินและจํานวนรวมที่จะตองจายโดยแจงเปนเงินตราในสกุลของประเทศ
ที่กักคุมไปยังประเทศที่กลาวนั้นโดยผานประเทศที่คุมครอง ใบแจงความดังกลาวนี้เชลยศึกจะตองลงนาม และผู
บัญชาการคายจะตองลงนามกํากับไวดวย ประเทศที่กักคุมจะไดหักเงินจากบัญชีของเชลยศึกตามจํานวนที่เทากัน 
เงินจํานวนที่หักไว เชนนี้ใหนําเขาไวในรายรับของประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู 
 ในการใชบทบัญญัติตางขางตนนี้ ประเทศที่กักคุมอาจจะอนุโลมใชแบบขอบังคับในภาคผนวกที่ ๕ แหง
อนุสัญญาฉบับนี้ใหเปนประโยชนได 

ขอ ๖๔ 
 ประเทศที่กักคุมจะไดถือบัญชีของเชลยศึกแตละคนไว ซ่ึงอยางนอยที่สุดจะตองแสดงถึง 
 ก. จํานวนเงินท่ีเปนของเชลยศึก หรือที่เชลยศึกไดรับจายลวงหนา หรือการจายคาจางแรงงานหรือได
รับมาจากทางอื่น จํานวนเงินในสกุลของประเทศที่กักคุมซึ่งไดยึดมาจากเชลยศึก จํานวนเงินท่ีไดยึดมาจากเชลย
ศึกและไดเปล่ียนเปนเงินตราในสกุลของประเทศดังกลาวตามที่เชลยศึกรองขอ 
 ข. เงินที่ไดจายใหเชลยศึกเปนเงินสด หรือในลักษณะอื่นใดที่คลายคลึงกัน เงินที่ไดจายในนามของ
เชลยศึกและตามคํารองของเชลยศึก เงินที่ไดโอนไปจายตามขอ ๖๓ วรรคสาม 

ขอ ๖๕ 
 รายการทุกรายการในบัญชีของเชลยศึกนั้น เชลยศึกหรือผูแทนที่ทําการในนามของเชลยศึกจะตองลง
นามกํากับหรือลงนามยอไวดวย 
 เชลยศึกจะไดรับความสะดวกตามสมควรไมวาเวลาใด ในการที่จะขอดูและขอสําเนาบัญชีเงินฝากของ
ตน ซึ่งผูแทนของประเทศที่คุมครองอาจขอตรวจไดเชนเดียวกันในเวลาที่มาเยี่ยมคาย 
 เมื่อเชลยศึกถูกยายจากคายหนึ่งไปยังอีกคายหน่ึง จะตองสงบัญชีเฉพาะตัวของเชลยศึกตามไปดวย    ใน
กรณีการยายจากประเทศที่กักคุมประเทศหนึ่งไปยังประเทศที่กักคุมอีกประเทศหนึ่งนั้น จะตองสงเงินที่เปน
ทรัพยสมบัติของเชลยศึกและที่มิใชเงินตราในสกุลของประเทศที่กักคุมตามเชลยศึกไปดวย เชลยศึกตองไดรับ
ใบรับรองสําหรับจํานวนเงินอ่ืนใดที่ยังมีเหลืออยูในบัญชีรายรับของตน ภาคีคูพิพาทที่เกี่ยวของอาจตกลงกันวา
จะแจงใหกันและกันทราบจํานวนเงินในบัญชีของเชลยศึกในระยะเวลาที่จะกําหนดขึ้นได โดยผานทางประเทศที่
คุมครอง 
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ขอ ๖๖ 
 เมื่อการจับกุมคุมขังไดส้ินสุดลงแลว ในการปลอยเชลยศึกหรือการสงตัวกลับประเทศเดิมนั้นประเทศที่ 
กักคุมจะตองทํารายการแถลงบัญชีแสดงจํานวนเงินที่เหลืออยู ซ่ึงเปนของเชลยศึกมอบใหแกเชลยศึกโดยมี     
นายทหารผูไดรับมอบอํานาจนายหนึ่งของประเทศนั้นเปนผูลงนาม ประเทศที่กักคุมจะตองสงบัญชีแสดง
รายละเอียดตาง ๆ ตามสมควรของบรรดาเชลยศึกดวย โดยผานประเทศที่คุมครองไปยังรัฐบาลที่เชลยศึกสังกัดอยู 
เมื่อการจับกุมคุมขังเชลยศึกเหลานี้ไดส้ินสุดลง  โดยการสงตัวกลับประเทศเดิม การปลอยตัว การหลบหนี การ
เสียชีวิต หรือโดยวิธีอ่ืน ๆ และแสดงจํานวนเงินของเชลยศึกที่ยังคงเหลืออยู บัญชีแสดงรายละเอียดเชนวานี้ ให
ผูแทนท่ีทรงอํานาจของประเทศที่กักคุมรับรองไวทุกแผน 
 บทบัญญัติขางตนอันหนึ่งอันใดของขอนี้ อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยความตกลงรวมกันระหวางภาคี
คูพิพาททั้งสองฝาย  
 ประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยูจะตองรับผิดชอบในการชําระเงินจํานวนที่ยังคางอยูแกเชลยศึกจากประเทศที่
กักคุม เมื่อการจับกุมคุมขังไดส้ินสุดลงแลว 

ขอ ๖๗ 
 การจายเงินลวงหนาที่ใหแกเชลยศึกตามขอ ๖๐ นั้นจะตองถือวาไดกระทําไปในนามของประเทศที่เชลย
ศึกสังกัดอยู การจายลวงหนาเชนนี้ และการจายทุกประเภทที่ประเทศดังกลาวไดกระทําไปตามขอ ๖๓ วรรคสาม 
และขอ ๖๘ ใหเปนเร่ืองที่จะไดตกลงกันระหวางประเทศตาง ๆ ที่เกี่ยวของเม่ือการสูรบไดส้ินสุดลงแลว 

ขอ ๖๘ 
 การเรียกรองคาทดแทนของเชลยศึกเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือพิการอื่นใดอันเกิดจากการทํางานนั้น
จะตอง  ติดตอใหประเทศที่เชลยศึกสังกัดทราบโดยผานประเทศที่คุมครองในทุกกรณีตามขอ ๕๔ ประเทศที่กัก
คุมจะไดจัดใหเชลยศึกผูเกี่ยวของไดรับบันทึกแสดงลักษณะของการบาดเจ็บ หรือพิการ พฤติการณตาง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นและรายละเอียดของการปฏิบัติทางการแพทยหรือทางโรงพยาบาล บันทึกนี้นายทหารผูรับผิดชอบของ
ประเทศที่กักคุมจะตองลงนามไว และรายละเอียดในทางการแพทยก็จะตองไดรับการรับรองจากนายทหารแพทย 
 การเรียกรองอยางใด ๆ ที่มาจากเชลยศึกเพื่อใหชดใชคาทดแทนเกี่ยวกับสิ่งของสวนตัว เงิน หรือสิ่งมีคา
อ่ืน ๆ ซึ่งประเทศที่กักคุมไดยึดไวตามขอ ๑๘ และยังมิไดคืนใหในเมื่อมีการสงตัวเชลยศึกกลับประเทศเดิม หรือ
เกี่ยวกับความเสียหายท่ีอางวาเนื่องมาจากความผิดของประเทศที่กักคุม หรือของเจาหนาที่ผูหน่ึงผูใดของประเทศ
นั้น เหลานี้ก็ใหติดตอใหประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยูทราบเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม สิ่งของสวนตัวเชนวานี้อยาง
หน่ึงอยางใดที่เชลยศึกจําเปนจะตองใชระหวางอยูในการกักกันนั้น ใหประเทศที่กักคุมเปนผูจายใหใหมในทุก
กรณี ประเทศที่กักคุมจะไดจดบันทึกใหเชลยศึกฉบับหนึ่ง โดยมีนายทหารผูรับผิดชอบลงนามแสดงขอความทุก
ประการเทาที่ทราบเกี่ยวกับเหตุผลที่ไมสงสิ่งของ เงิน และสิ่งมีคาตาง ๆ คืนใหแกเชลยศึก สําเนาบันทึกนี้จะได
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สงไปใหประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู ๑ ฉบับ โดยผานทางสํานักงานตัวแทนกลางสําหรับเชลยศึก ดังบัญญัติไวใน
ขอ ๑๒๓ 
 

หมวด ๕ 
ความสัมพันธของเชลยศึกกับภายนอก 

ขอ ๖๙ 
 ในทันทีท่ีเชลยศึกไดตกอยูในอํานาจของตน ประเทศที่กักคุมจะตองแจงใหเชลยศึกและประเทศที่เชลย
ศึกสังกัดอยูทราบโดยผานประเทศที่คุมครอง เพ่ือใหทราบระเบียบการตาง ๆ ที่ไดจัดวางขึ้นเพื่อการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติตาง ๆ แหงหมวดนี้ ทั้งจะตองแจงใหภาคีท่ีเกี่ยวของทราบถึงการแกไขระเบียบการเชนนี้ในภายหลัง
ดวย 

ขอ ๗๐ 
 ในทันทีที่ถูกจับกุมหรือหลังจากการมาถึงคายไมเกินกวาหนึ่งสัปดาห   แมจะเปนคายสําหรับสงผาน
ตอไปก็ตาม ทั้งในกรณีการปวยไขหรือการยายไปยังโรงพยาบาล หรือไปยังคายแหงอ่ืนนั้น จะตองใหเชลยศึกทุก
คนสามารถเขียนหนังสือโดยตรงถึงครอบครัวของตนทางหนึ่ง และถึงสํานักงานตัวแทนกลางสําหรับเชลยศึก
ดังท่ีบัญญัติไวในขอ ๑๒๓ อีกทางหนึ่งเพื่อแจงใหบรรดาญาติพี่นองของตนทราบถึงการถูกจับกุม ตําบลที่อยู
และสภาวะแหงสุขภาพของตนโดยใชบัตร ซึ่งถาเปนไปไดก็จะมีลักษณะเหมือนแบบที่ผนวกอยูทายอนุสัญญา
ฉบับนี้ ใหสงบัตรดังกลาวแลวไปโดยเร็วท่ีสุดที่จะเร็วได และจะตองไมหนวงเหนี่ยวไวดวยประการใด ๆ  

ขอ ๗๑ 
 เชลยศึกจะตองไดรับอนุญาตใหสงและรับจดหมายและไปรษณียบัตร    ถาประเทศที่กักคุมเห็นเปนการ
จําเปนที่จะจํากัดจํานวนจดหมาย และไปรษณียบัตรที่เชลยศึกแตละคนจะสงไปแลว   จํานวนดังกลาวนั้นสําหรับ
จดหมายจะตองไมนอยกวาสองฉบับและสําหรับไปรษณียบัตรจะตองไมนอยกวาส่ีฉบับตอเดือน โดยไมรวมถึง
บัตรแจงการจับกุมตามที่ไดบัญญัติไวในขอ ๗๐ และจัดทําใหมีขอความตามแบบที่อยูในผนวกแนบทาย 
อนุสัญญานี้ สวนขอจํากัดอ่ืน ๆ อาจจะกําหนดเพิ่มเติมขึ้นไดก็ตอเมื่อเปนท่ีพอใจแกประเทศที่คุมครองแลว วาจะ
เปนประโยชนแกเชลยศึกท่ีเกี่ยวของท่ีจะทําเชนนั้น เนื่องจากความยากลําบากในการแปลเพราะประเทศที่กักคุม
ไมสามารถจะหานักภาษาที่ทรงคุณวุฒิพอเพียงเพ่ีอทําการตรวจขอความในจดหมายตามที่จําเปนได ถาจะตองตั้ง
ขอจํากัด สําหรับจดหมายโตตอบที่มีมาถึงเชลยศึกแลว ประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยูเทานั้นจะเปนผูท่ีจะออกคําสั่ง
ได ซึ่งอาจเปนโดยคํารองขอของประเทศกักคุมก็ได จดหมายและไปรษณียบัตรเชนวานี้ จะตองจัดสงไปโดยวิธี
รวดเร็วท่ีสุดเทาท่ีประเทศที่กักคุมจะจัดไดและจะตองไมถูกหนวงเหนี่ยวหรือยึดไวโดยเหตุผลทางวินัย 
 เชลยศึกซึ่งไมไดรับขาวคราวจากครอบครัวเปนเวลานาน หรือไมสามารถจะรับขาวจากญาติท่ีสนิทหรือ
สงขาวไปยังบุคคลดังกลาวนั้นโดยทางไปรษณียธรรมดาได รวมทั้งผูซึ่งอยูหางไกลมากจากบานของตนนั้น
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จะตองไดรับอนุญาตใหสงโทรเลขได สวนคาธรรมเนียมนั้นคิดจากบัญชีของเชลยศึกซึ่งมีอยูกับประเทศที่กักคุม 
หรือจะจายเปนเงินตราตามสกุลที่เชลยศึกมีอยู ในกรณีที่มีเร่ืองดวน เชลยศึกจะตองไดรับประโยชนจากระเบียบ
การนี้เชนเดียวกัน 
 โดยปกติ จดหมายโตตอบของเชลยศึกจะตองเขียนเปนภาษาของเชลยศึกนั้นเอง ภาคีคูพิพาทอาจยอมให
เขียนจดหมายโตตอบเปนภาษาอื่นก็ได 
 ถุงที่บรรจุไปรษณียของเชลยศึกจะตองประทับตราอยางแข็งแรง และปดปายแสดงสิ่งของที่บรรจุภายใน
โดยชัดเจน และจะตองจาหนาถึงที่ทําการปลายทาง 

ขอ ๗๒ 
 เชลยศึกจะตองไดรับอนุญาตใหรับหีบหอของที่สงมาเปนรายบุคคล หรือที่สงมาเปนสวนรวมโดยทาง
ไปรษณียหรือทางอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งหีบหอท่ีบรรจุอาหาร เครื่องนุงหม เวชภัณฑ และวัตถุที่ใชในทางศาสนา 
การศึกษาหรือการพักผอนตามที่เชลยศึกนั้นประสงค รวมท้ังหนังสือ วัตถุสําหรับสักการบูชา บริภัณฑทาง
วิทยาศาสตร กระดาษขอสอบ เคร่ืองดนตรี เคร่ืองกีฬา และสิ่งของตาง ๆ ที่เปนเครื่องชวยเชลยศึกไดทําการศึกษา
เพ่ิมเติมหรือใชในทางวัฒนธรรมของตน  
 การสงของเชนวานี้ไมทําใหประเทศที่กักคุมหลุดพนจากพันธกรณี ซึ่งมีอยูตามอนุสัญญาฉบับนี้ 
 ขอจํากัดซึ่งจะพึงทําไดสําหรับการสงของเหลานี้นั้น จะตองเปนแตเพียงขอจํากัดตาง ๆ ซึ่งประเทศที่    
คุมครองเสนอขึ้นเพื่อประโยชนของเชลยศึกเอง หรือที่คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศหรือองคการอื่น ๆ 
ที่ใหความชวยเหลือแกเชลยศึกเปนผูเสนอขึ้นเกี่ยวกับการสงของในสวนของตนเทานั้น เนื่องจากภาวะอันตึง
เครียดทางการขนสงและการคมนาคม 
 เงื่อนไขในการสงหีบหอเปนรายบุคคลและที่เปนสวนรวมนั้น ถาจําเปนจะตองเปนไปตามความตกลง
พิเศษระหวางประเทศที่เกี่ยวของซึ่งไมวาในกรณีใดจะตองไมหนวงเหนี่ยวทําใหเชลยศึกไดรับเครื่องอุปโภค
บริโภคท่ีสงมาบรรเทาทุกขนี้โดยลาชา หนังสือจะตองไมรวมอยูในหีบหอบรรจุเคร่ืองนุมหมและอาหาร 
เวชภัณฑนั้นโดยปกติจะตองสงเปนหีบหอท่ีสงมาเปนสวนรวม 

ขอ ๗๓ 
 ในกรณีที่ไมมีความตกลงพิเศษระหวางประเทศที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับเงื่อนไขในการรับและการแจกจาย
สิ่งของบรรเทาทุกขอันสงมาเปนสวนรวมแลวใหใชกฎและขอบังคับอันเกี่ยวกับการสงของเปนสวนรวม ซึ่ง
ผนวกไวทายอนุสัญญาฉบับนี้บังคับ 
 ความตกลงพิเศษท่ีระบุถึงขางตนนี้ จะตองไมกํากัดสิทธิของผูแทนเชลยศึกในอันที่จะเขาครองครอง
สิ่งของที่สงมาบรรเทาทุกขเปนสวนรวมที่สงมาสําหรับเชลยศึก และในอันที่จะดําเนินการแจกจายหรือจําหนาย
สิ่งของนั้น เพื่อประโยชนของเชลยศึก 
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 นอกจากนั้น ความตกลงเชนวานี้จะตองไมกํากัดสิทธิของผูแทนแหงประเทศที่คุมครองคณะกรรมการ   
กาชาดระหวางประเทศหรือองคการอื่นใดซ่ึงใหความชวยเหลือเชลยศึก และรับผิดชอบในการสงส่ิงของอันเปน
สวนรวมนั้น ๆ ในอันที่จะควบคุมดูแลการแจกจายใหแกผูรับ 

ขอ ๗๔ 
 ส่ิงของบรรเทาทุกขทั้งปวงที่สงมาใหเชลยศึก จะตองไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีขาเขาภาษีศุลกากร 
และคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  
 จดหมายโตตอบ  สิ่งของบรรเทาทุกข  และเงินที่สงไปใหเชลยศึก  ซึ่งไดรับอนุญาตแลว   หรือที่เชลยศึก
สงผานที่ทําการไปรษณีย ไมวาสงโดยทางตรง หรือสงผานทางสํานักงานสนเทศ  ดังบัญญัติไวในขอ ๑๒๒   
และสํานักงานตัวแทนกลางสําหรับเชลยศึก  ดังบัญญัติไวในขอ ๑๒๓ จะตองไดรับยกเวนไมตองเสีย
คาธรรมเนียมไปรษณียทั้งในประเทศตนทางและปลายทาง และในประเทศระหวางทางดวย 
 ถาไมสามารถสงของที่มุงหมายจะสงมาบรรเทาทุกขเชลยศึกโดยผานที่ทําการไปรษณียเพราะมีนํ้าหนัก
มากไปหรือเพราะเหตุอ่ืนใดแลว จะตองคิดคาขนสงในอาณาเขตทั้งปวงที่อยูภายใตความควบคุมของประเทศที่
กักคุมเอากับประเทศที่กักคุมนั้น สวนประเทศอื่น ๆ ที่เปนภาคีแหงอนุสัญญานี้จะตองเปนผูเสียคาขนสงในอาณา
เขตของตน 
 เมื่อมิไดมีความตกลงไวเปนพิเศษระหวางภาคีที่เกี่ยวของแลว คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการขนสงของ
เชนวานี้ นอกเหนือจากคาใชจายที่การยกเวนตาง ๆ ขางตนคลุมถึงนั้น ใหคิดเอากับผูสง 
 อัครภาคีผูทําสัญญา จะตองพยายามลดคาโทรเลขที่เชลยศึกสงหรือที่สงไปยังเชลยศึกลงเทาที่จะกระทํา
ได 

ขอ ๗๕ 
 ถาการปฏิบัติการทางทหารขัดขวางประเทศที่เกี่ยวของในการปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีจะอํานวย
ความสะดวกปลอดภัยในการขนสงส่ิงของตามที่ไดระบุไวในขอ ๗๐, ๗๑, ๗๒, และ ๗๗ แลว ประเทศที่
คุมครองท่ีเกี่ยวของ คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศหรือองคการอื่นใดซึ่งไดรับความเห็นชอบจากภาคี
คูพิพาทอํานวยการใหทําการขนสงของเชนวานี้โดยวิธีท่ีเหมาะสมก็ได  (โดยขบวนตูรถไฟ  ยานยนต  เรือหรือ
อากาศยาน ฯลฯ)  เพื่อการนี้ อัครภาคีผูทําสัญญาจะตองพยายามจัดหาพาหนะสําหรับการขนสงเชนวานี้ใหและ
อนุญาตการจราจร โดยเฉพาะอยางยิ่งโดยการออกหนังสือคุมครองอันจําเปนให 
 การขนสงเชนวานี้ อาจจะใชสําหรับขนสงของดังตอไปนี้ไดดวย คือ 

ก. จดหมาย บัญชีรายชื่อ และรายงานที่โตตอบกัน ระหวางสํานักงานตัวแทนสนเทศกลางที่ระบุไวใน
ขอ ๑๒๓ และสํานักงานแหงชาติท่ีระบุไวในขอ ๑๒๒ 
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                ข. จดหมาย และรายงานเกี่ยวกับเชลยศึก ซึ่งประเทศที่คุมครอง คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ 
หรือองคการอื่นใด ที่ชวยเหลือเชลยศึกอันเปนการโตตอบกับตัวแทนผูไดรับมอบอํานาจของตนหรือกับภาคี
คูพิพาท 
          ขอความดังกลาวมิไดทําใหเสียไป ซึ่งสิทธิท่ีภาคีคูพิพาทฝายใดก็ตามจะพึงมีในการจัดการขนสง โดยวิธี
อ่ืน ๆ ถามีความเหมาะสม ท้ังมิไดตัดสิทธิการทําการขนสงกันเองภายใตเง่ือนไขความตกลงรวมกันในเรื่องของ
วิธีการขนสงนั้น 
 เมื่อมิไดมีความตกลงพิเศษแตอยางใดแลว คาใชจายที่เกิดจากการใชวิธีขนสงเชนวานี้ใหภาคีคูพิพาท   
ช่ึงคนชาติของตนไดรับประโยชนจากการนั้นเปนผูชําระตามสวน 

ขอ ๗๖ 
 การตรวจจดหมายที่สงไปยังเชลยศึก หรือที่เชลยศึกสงไปนั้น จะตองกระทําโดยเร็วที่สุดที่จะทําได     
การตรวจจดหมายที่สงทางไปรษณียน้ันใหประเทศที่สงและประเทศที่รับเทานั้นเปนผูตรวจ และใหฝายหนึ่ง
ตรวจไดเพียงครั้งเดียว 
 การตรวจหีบหอที่มีความมุงหมายจะสงไปใหเชลยศึกนั้น จะตองไมกระทําในลักษณะที่จะทําใหสิ่งของ
ที่บรรจุอยูน้ันเสื่อมเสีย การตรวจจะตองกระทําตอหนาผูรับ หรือตอหนาเพื่อนเชลยศึกดวยกัน ซ่ึงไดรับมอบ
อํานาจจากเชลยศึกโดยเรียบรอยแลว นอกจากในกรณีที่เปนสิ่งท่ีบรรจุขอความเปนลายลักษณอักษร หรือสิ่ง
ตีพิมพ การสงมอบส่ิงของซึ่งสงมาเปนรายบุคคล หรือสิ่งของอันเปนสวนรวมใหแกเชลยศึกนั้น จะตองไมหนวง
เหนี่ยวไว โดยการอางถึงความยุงยากในการตรวจ 
 การหามสงจดหมายใด ๆ ซึ่งภาคีคูพิพาทไดสั่งหามโดยเหตุผลทางการทหาร หรือทางการเมืองก็ตาม
จะตองเปนเพียงชั่วคราวเทานั้น และมีระยะเวลาสั้นที่สุดเทาท่ีจะทําได 

ขอ ๗๗ 
 ประเทศที่กักคุมจะตองอํานวยความสะดวกสําหรับการสงเอกสารการทํานิติกรรม บันทึกขอความหรือ
เอกสารที่มีความมุงหมายจะสงมาใหเชลยศึก หรือที่เชลยศึกสงไปโดยผานประเทศที่คุมครอง หรือสํานักตัวแทน
กลางสําหรับเชลยศึกที่บัญญัติไวในขอ ๑๒๓ โดยเฉพาะอยางยิ่งใบมอบฉันทะและพินัยกรรม 
 ในทุกกรณี ประเทศที่กักคุมจะตองใหความสะดวกแกเชลยศึกในการตระเตรียม และการจัดการเอกสาร
ตาง ๆ เชนวานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่กักคุมจะตองอนุญาตใหเชลยศึกไดปรึกษาหารือกับทนายความ และ
จะตองจัดการที่จําเปนเพื่อรับรองความถูกตองแหงลายมือของเชลยศึก 

หมวด ๖ 
ความสัมพันธระหวางเชลยศึกกับเจาหนาที่ 

สวนที่ ๑ 
คํากลาวหาของเชลยศึกเก่ียวกับสภาพการจับกุมคุมขัง 
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ขอ ๗๘ 
 เชลยศึกมีสิทธิท่ีจะยื่นคําขอรองตอเจาหนาที่ทางทหารซึ่งตนอยูในอํานาจเกี่ยวกับสภาพการจับกุมคุมขัง 
ซึ่งเชลยศึกไดรับอยู 
 เชลยศึกยังมีสิทธิอันไมจํากัดที่จะรองเรียนตอผูแทนของประเทศที่คุมครอง โดยผานทางผูแทนของเชลย
ศึกเอง หรือถาเชลยศึกพิจารณาเห็นวาเปนการจําเปนก็อาจจะทําการรองเรียนโดยตรง เพื่อช้ีแจงใหทราบถึงกรณี
ที่ตนเองมีเหตุจะตองกลาวหาเกี่ยวกับสภาพการจับกุมคุมขัง 
 คํารองขอ และขอกลาวหาเหลานี้จะตองไมถูกจํากัด  หรือถือวาเปนสวนหนึ่งแหงสวนจํากัดของ
จดหมายโตตอบที่ระบุไวในขอ ๗๑ ทั้งจะตองสงไปโดยทันที ถึงแมจะปรากฎวาคํารองขอ และขอกลาวหา
เหลานี้ไมมีมูลก็จะยกมาเปนเหตุเพ่ือทําการลงโทษอยางหนึ่งอยางใดไมได 
 ผูแทนเชลยศึกอาจสงรายงานเปนระยะ ๆ เกี่ยวกับสถานการณในคายและความตองการของเชลยศึกไป
ยังผูแทนของประเทศที่คุมครอง 
 

สวนที่ ๒ 
ผูแทนของเชลยศึก 

ขอ ๗๙ 
 ในสถานที่ทุกแหงท่ีมีเชลยศึกอยู ยกเวนท่ีซึ่งมีนายทหาร ใหเชลยศึกมีเสรีภาพในการเลือกตั้งโดยวิธี
ลงคะแนนลับทุก ๆ ระยะ ๖ เดือน และทุกครั้งท่ีมีตําแหนงวางลงเพื่อเลือกตั้งผูแทนเชลยศึก ในอันท่ีจะ
มอบหมายใหทําการแทนสําหรับติดตอกับเจาหนาที่ทางทหาร  ประเทศที่คุมครอง  คณะกรรมการกาชาดระหวาง
ประเทศ  และองคการอื่นใดที่อาจจะใหความชวยเหลือแกตน ผูแทนเชลยศึกเหลานี้มีสิทธิที่จะไดรับเลือกใหมได 
 ในคายสําหรับนายทหาร และสําหรับบุคคลที่มีฐานะเทียบเทากับนายทหาร หรือในคายผสมนั้น จะตอง
ยอมรับใหนายทหารผูมีอาวุโสในหมูเชลยศึกเปนผูแทนเชลยศึกของคาย ในกรณีท่ีเปนคายสําหรับนายทหารให
นายทหารผูนี้ไดรับความชวยเหลือโดยมีที่ปรึกษาคนหนึ่งหรือมากกวานั้น ซึ่งนายทหารทั้งหลายไดเลือกตั้งขึ้น 
สวนในคายผสมผูชวยเหลือจะตองไดรับเลือกจากเชลยศึกที่มิใชนายทหาร และไดรับเลือกโดยผูท่ีมิใชนายทหาร
ดวย 
 ในคายกรรมกรสําหรับเชลยศึกนั้น จะตองจัดใหมีนายทหารซ่ึงมีสัญชาติเดียวกัน เพื่อปฏิบัติหนาท่ี
ทางการปกครอง ซึ่งเชลยศึกรับผิดชอบอยู นายทหารเหลานี้อาจไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนของเชลยศึกตามวรรค
แรกแหงขอน้ีก็ได ในกรณีเชนวานี้จะตองเลือกผูชวยของผูแทนเชลยศึกจากเชลยศึกซึ่งมิใชนายทหาร 
 ผูแทนทุกคนท่ีไดรับเลือกตั้งขึ้นจะตองไดรับอนุมัติจากประเทศที่กักคุมกอนท่ีจะมีสิทธิเริ่มปฏิบัติหนาที่ 
ในกรณีท่ีประเทศที่กักคุมไมอนุมัติ เชลยศึกที่ไดรับเลือกตั้งจากเพื่อนเชลยศึกดวยกันแลว ก็จะตองแจงเหตุการ
ปฏิเสธเชนวานั้นไปใหประเทศที่คุมครองทราบ 
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 ในทุกกรณีผูแทนเชลยศึกจะตองมีสัญชาติ ภาษา และประเพณีเดียวกับเชลยศึกที่ตนทําการแทน    ดังนั้น 
เชลยศึกซ่ึงถูกสงตัวไปกักกันอยูตามสวนตาง ๆ ของคายตามสัญชาติ  ภาษา  และประเพณีของตนนั้น     จะตองมี
ผูแทนเชลยศึกของตนเองแตละสวนโดยเปนไปตามวรรคขางตนนั้น 

ขอ ๘๐ 
 ผูแทนเชลยศึกจะตองเพิ่มพูนความเปนอยูทางรางกาย จิตใจ และสติปญญาของเชลยศึก 
 โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีที่เชลยศึกตกลงจะจัดตั้งวิธีการชวยเหลือซึ่งกันและกันขึ้นในพวกของตนแลว 
องคการนี้จะตองอยูภายในเขตอํานาจของผูแทนเชลยศึกเพิ่มขึ้น จากหนาท่ีพิเศษที่ไดรับมอบหมายโดย
บทบัญญัติอ่ืน ๆ แหงอนุสัญญาฉบับนี้ 
 ผูแทนเชลยศึกไมจําตองรับผิดชอบสําหรับความผิดใด ๆ ที่เชลยศึกไดกระทําขึ้นเพียงแตโดยเหตุผลแหง
หนาที่ของตนเทานั้น 

ขอ ๘๑ 
 ผูแทนเชลยศึกจะตองไมถูกเรียกรองใหปฏิบัติงานอยางอื่นอีก หากวาการเรียกรองนั้นจะทําใหการ
ปฏิบัติหนาที่ของตนไดรับความลําบากมากขึ้น 
 ผูแทนเชลยศึกอาจแตงตั้งผูชวยจากบรรดาเชลยศึกตามที่เห็นวาจําเปน ทั้งจะตองไดรับความสะดวก
ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง จะตองไดรับเสรีภาพในการกระทํากิจกรรมบางประการตามความจําเปนแกการ
ปฏิบัติหนาที่ของตน (การตรวจตรากองแรงงาน การรับเครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ) 
 ผูแทนเชลยศึก จะตองไดรับอนุญาต ใหไปเยี่ยมตามสถานที่ตาง ๆ ที่เชลยศึกถูกกักคุมอยูและเชลยศึกทุก
คนมีสิทธิที่จะปรึกษาหารือผูแทนของตนไดอยางเสรี 
 โดยนัยเดียวกันผูแทนเชลยศึกจะตองไดรับความสะดวกทั้งปวง ในการติดตอโดยทางไปรษณีย และ  
โทรเลขกับเจาหนาที่ท่ีกักคุม ประเทศที่คุมครอง คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศและตัวแทนผูไดรับมอบ
อํานาจของคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ คณะกรรมการผสมทางการแพทยและองคการตาง ๆ ท่ีให
ความชวยเหลือแกเชลยศึก ผูแทนเชลยศึก แหงกองแรงงานจะไดรับความสะดวกอยางเดียวกัน ในการติดตอกับ
ผูแทนเชลยศึกของคายใหญ การติดตอเชนวานี้จะตองไมถูกกํากัด และจะตองไมถือวาเปนสวนหนึ่งของสวน
กํากัดดังที่ระบุไวในขอ ๗๑ 
 ผูแทนเชลยศึกซึ่งถูกโยกยายจะตองไดมีเวลาอันสมควร เพื่อแจงใหผูที่จะมาแทนตนไดทราบถึงกิจการ
ประจําวันของตน 
 หากมีการปลดผูแทนเชลยศึกจากหนาที่ก็จะตองติดตอแจงเหตุผลแหงการนี้ไปใหประเทศที่คุมครอง
ทราบ 

สวนที่ ๓ 
การลงโทษทางอาญาและการลงทัณฑทางวินัย 



 86

๑. บททั่วไป 
ขอ ๘๒ 

 เชลยศึกจะตองอยูในบังคับแหงกฎหมาย ขอบังคับ และคําสั่งอันใชอยูในกองทัพของประเทศที่กักคุม 
ประเทศที่กักคุมมีอํานาจที่จะใชระเบียบการในทางกฎหมายหรือทางวินัยแกเชลยศึก   ซึ่งกระทําความผิดอยาง
หน่ึงอยางใดตอกฎหมายขอบังคับ หรือคําสั่งเชนที่วานี้ อยางไรก็ดี หามมิใหดําเนินคดีหรือลงโทษใด ๆ อันขัดตอ
บทบัญญัติแหงสวนนี้ 
 ถากฎหมาย ขอบังคับ หรือคําส่ังอยางหน่ึงอยางใดของประเทศที่กักคุม จะกําหนดใหการกระทําใด ๆ ซึ่ง
เชลยศึกกระทํามีโทษทางอาญา ซึ่งการกระทําเชนเดียวกันนี้ หากผูสังกัดในกองทัพของประเทศที่กักคุมเปน
ผูกระทําเปนอันไมมีโทษทางอาญาแลว การกระทําเชนวานี้จะตองไดรับเพียงทัณฑทางวินัยเทานั้น 

ขอ ๘๓ 
 ในการชี้ขาดวาการดําเนินคดีเกี่ยวกับความผิดซึ่งเชลยศึกถูกกลาวหาวาไดกระทําขึ้นจะเปนความผิด
ในทางกฎหมายหรือทางวินัยน้ัน ประเทศที่กักคุมจะตองประกันวาเจาหนาที่ผูมีอํานาจไดใหความปรานีอยางมาก
ที่สุด และเมื่อสามารถทําไดก็ใหใชระเบียบการทางวินัยมากกวาทางกฎหมาย 

ขอ ๘๔ 
 เชลยศึกจะตองถูกพิจารณาคดีโดยศาลทหารเทานั้น นอกเสียจากวากฎหมายที่ใชอยูของประเทศที่กักคุม
จะอนุญาตไวโดยชัดแจงใหศาลพลเรือนมีอํานาจพิจารณาผูที่สังกัดอยูในกองทัพของประเทศที่กักคุมนั้นเกี่ยวกับ
ความผิดโดยเฉพาะที่เชลยศึกไดถูกกลาวหาวาไดกระทําขึ้น 
 ไมวาพฤติการณใด ๆ ก็ตาม เชลยศึกจะถูกพิจารณาคดีโดยศาลหนึ่งศาลใดที่ไมไดใหหลักประกันอัน
สําคัญในความเปนอิสระและความไมลําเอียงทางฝายใด ดังเปนที่รับรองกันอยูโดยทั่วไปแลวมิได และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อศาลนั้นใชวิธีพิจารณาที่ไมใหผูตองหามีสิทธิและวิธีการตอสูคดีดังที่บัญญัติไวในขอ ๑๐๕ 

ขอ ๘๕ 
 เชลยศึกที่ถูกฟองตามกฎหมายของประเทศที่กักคุม สําหรับการกระทําผิดใด ๆ ที่ไดกระทํากอนการ    
จับกุมนั้น ใหคงไดรับประโยชนจากอนุสัญญาฉบับนี้ แมวาจะไดถูกตัดสินลงโทษไปแลวก็ตาม 

ขอ ๘๖ 
 หามมิใหลงโทษเชลยศึกเกินกวาหนึ่งครั้ง สําหรับการกระทํากรรมเดียวหรือขอหาอันเดียวกัน 

ขอ ๘๗ 
 เชลยศึก จะตองไมถูกเจาหนาท่ีทางทหารและศาลของประเทศที่กักคุมตัดสินลงโทษอยางหนึ่งอยางใด 
นอกจากจะเปนโทษที่ไดบัญญัติไวสําหรับผูสังกัดในกองทัพของประเทศ ดังกลาวที่ไดกระทําผิดอยางเดียวกัน 
 ในการกําหนดโทษนั้น ศาลหรือเจาหนาท่ีของประเทศที่กักคุมจะตองคํานึงอยางกวางขวางที่สุดเทาที่จะ
ทําไดถึงขอที่วาผูตองหาซึ่งมิใชคนชาติของประเทศที่กักคุมนั้นยอมไมจําตองผูกพันในหนาที่แหงความ
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สวามิภักดิ์ใด ๆ และผูตองหานั้นตองตกอยูในอํานาจของประเทศนั้น โดยผลแหงพฤติการณตางๆ อันมิใชเปน
ความประสงคของตน   ศาลหรือเจาหนาที่ดังกลาวยอมมีเสรีภาพที่จะลดโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดซึ่ง
เชลยศึกถูกกลาวหา และจะตองไมถูกผูกพันวาจะตองใชอัตราโทษขั้นต่ําตามที่บัญญัติไว 
 การลงโทษเปนสวนรวมสําหรับการกระทําของแตละคนก็ดี การเฆี่ยนตีก็ดี การจําคุกไวในสถานที่ท่ี
ปราศจากแสงสวางก็ดี และโดยทั่วไปการทรมานหรือการทารุณโหดรายทุกชนิดเปนอันตองหาม 
 หามมิใหประเทศที่กักคุมถอดยศเชลยศึก หรือขัดขวางมิใหเชลยศึกประดับเครื่องหมายของตน 

ขอ ๘๘ 
 นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และพลทหาร  ซึ่งเปนเชลยศึกที่กําลังไดรับทัณฑทาง
วินัยหรือโทษตามคําพิพากษาของศาลอยู จะตองไมไดรับผลปฏิบัติที่รายแรงกวาท่ีใชในการลงโทษทัณฑอยาง
เดียวกันนี้ สําหรับผูสังกัดอยูในกองทัพของประเทศที่กักคุมซึ่งมียศเทากัน 
 เชลยศึกสตรีจะตองไมถูกตัดสินหรือลงโทษลงทัณฑ   หรือไดรับการปฏิบัติ ในระหวางรับโทษทัณฑอยู
รายแรงกวาสตรีซึ่งสังกัดในกองทัพของประเทศที่กักคุม ที่ไดกระทําความผิดอยางเดียวกันนี้ 
 ไมวาในกรณีใด ๆ ก็ตาม  เชลยศึกสตรีจะตองไมถูกตัดสินหรือลงโทษลงทัณฑ    หรือไดรับการปฏิบัติ
ในระหวางรับโทษทัณฑอยูรายแรงกวาบุรุษ ซ่ึงสังกัดอยูในกองทัพของประเทศที่กักคุมที่ไดกระทําความผิด
อยางเดียวกัน 
 เชลยศึกที่ไดรับการตัดสินลงทัณฑทางวินัย หรือลงโทษตามคําพิพากษาของศาลนั้น จะตองไดรับผล
ปฏิบัติโดยไมแตกตางไปจากเชลยศึกอ่ืน ๆ  
 

๒.  การลงทัณฑทางวินัย 
ขอ ๘๙ 

 ทัณฑทางวินัยอันพึงปรับใชแกเชลยศึก มีดังตอไปนี้ คือ 
 ก. ปรับไมเกินรอยละ ๕๐ ของเงินจายลวงหนา และเงินคาจางแรงงานซึ่งเชลยศึกอาจไดรับจากทางอื่น 
ตามบทบัญญัติแหงขอ ๖๐ และ ๖๒ โดยมีระยะเวลาไมเกินกวาสามสิบวัน 
 ข. งดเอกสิทธิท่ีไดใหไวนอกเหนือจากที่ไดบัญญัติไวในอนุสัญญานี้ 
 ค. ใหทํางานออกแรงไมเกินวันละสองชั่วโมง 
 ง. คุมขัง 
 หามมิใหใชการลงทัณฑที่ระบุไวในขอ ค. แกนายทหารไมวาในกรณีใด 
 ทัณฑทางวินัยจะตองไมเปนไปอยางไรมนุษยธรรม ทารุณ หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของเชลยศึก  

ขอ ๙๐ 
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 ไมวาในกรณีใด  กําหนดระยะเวลาการลงทัณฑคราวเดียวจะตองไมเกินกวาสามสิบวัน   ระยะเวลาการ
คุมขังขณะรอฟงการพิจารณาทัณฑทางวินัยหรือคําตัดสินลงทัณฑทางวินัยนั้น จะตองหักออกจากคําตัดสินลง
ทัณฑเชลยศึก 
 กําหนดเวลาอยางสูงสามสิบวัน  ตามที่ไดบัญญัติไวขางตนนั้น จะเพิ่มใหเกินขึ้นไปอีกไมไดถึงแมวา
เชลยศึกนั้นจะตองไดรับทัณฑสําหรับความผิดหลายประการ ในเวลาเดียวกันในขณะที่สั่งลงทัณฑน้ัน ท้ังนี้ ไม
วาการกระทําเชนนี้จะเปนการติดตอกันหรือไมก็ตาม 
 ระยะเวลาระหวางการตัดสินลงทัณฑทางวินัยและการบังคับตามคําตัดสินนั้น จะตองไมเกินกวาหนึ่ง
เดือน 
 เมื่อเชลยศึกถูกลงทัณฑทางวินัยเปนกรณีใหม จะตองใหระยะเวลาอยางนอยสามวันลวงพนไประหวาง
การลงทัณฑสองคราวใด ๆ หากวากําหนดทัณฑรายใดรายหนึ่ง มีระยะเวลาสิบวัน หรือกวานั้นขึ้นไป 

ขอ ๙๑ 
 การหลบหนีของเชลยศึกจะถือวาไดสําเร็จแลวตอเมื่อ 
 ก. เชลยศึกไดเขาไปอยูรวมในกองทัพของประเทศที่ตนสังกัด หรือในกองทัพของประเทศพันธมิตร 
 ข. เชลยศึกไดออกไปพนอาณาเขตที่อยูภายใตความควบคุมของประเทศที่กักคุม   หรือของประเทศ
พันธมิตรของประเทศดังกลาว 
 ค. เชลยศึกไดข้ึนไปอยูบนเรือที่ชักธงของประเทศที่ตนสังกัด   หรือของประเทศพันธมิตรท่ีอยูใน
นานน้ําอาณาเขตของประเทศที่กักคุม แตเรือดังกลาวนั้นมิไดตกอยูภายใตความควบคุมของประเทศที่กักคุมนั้น
เชลยศึกซึ่งหลบหนีไปไดตามนัยแหงขอน้ี และตอมาถูกจับตัวไดใหมน้ัน   จะไมตองรับทัณฑอยางใดเกี่ยวกับ
การหลบหนีที่แลวมา 

ขอ ๙๒ 
 เชลยศึกที่พยายามหลบหนี และถูกจับตัวไดกอนจะหลบหนีไปไดสําเร็จตามนัยแหงขอ ๙๑ จะตองไดรับ
ทัณฑทางวินัยเทานั้นสําหรับการกระทําที่วานี้ แมวาจะเปนความผิดช้ําก็ตาม 
 เชลยศึกที่ถูกจับไดอีกนี้ จะตองถูกสงใหเจาหนาที่ทางทหารผูมีอํานาจโดยมิชักชา 
 โดยไมตองคํานึงถึงบทบัญญัติแหงขอ ๘๘ วรรค ๔ เชลยศึกที่ตองถูกลงทัณฑจากผลแหงการหลบหนี
ไปไมสําเร็จอาจตองอยูภายใตการสอดสองดูแลเปนพิเศษ การสอดสองเชนวานี้จะตองไมกระทบกระเทือนตอ
สภาวะของสุขภาพของเชลยศึก    และจะตองกระทําในคายเชลยศึกทั้งจะตองไมทําใหเพิกถอนความคุมครองใด 
ๆ  ท่ีเชลยศึกไดรับอยูตามอนุสัญญานี้ดวย 

ขอ ๙๓ 
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 การหลบหนี หรือพยายามหลบหนี แมจะเปนความผิดที่กระทําซ้ําก็ดี จะตองไมถือวาเปนพฤติการณเพ่ือ
เพ่ิมโทษใหหนักขึ้น หากวาเชลยศึกตองถูกฟองตามกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับความผิดท่ีกระทําขึ้นในระหวาง
การหลบหนีหรือพยายามหลบหนี 
 ตามหลักที่กลาวไวในขอ ๘๓ นั้น ความผิดใด ๆ ที่เชลยศึกกระทําดวยเจตนาเพียงแตจะยังความสะดวก
แกการหลบหนี และมิไดกอใหเกิดการประทุษรายแกชีวิตและรางกาย เชน ความผิดที่กระทําตอทรัพยสมบัติ
สาธารณะ  การลักทรัพยโดยปราศจากเจตนาที่หวังความร่ํารวย การทําหรือใชเอกสารปลอม การสวม
เคร่ืองนุงหมพลเรือนเหลานี้ ยอมลงทัณฑไดเพียงวินัยเทานั้น 
 เชลยศึกที่ชวยเหลือใหมีการหลบหนีหรือพยายามหลบหนี จะตองไดรับทัณฑสําหรับการกระทํานี้เพียง
ทางวินัยเทานั้น  

ขอ ๙๔ 
 ถาเชลยศึกที่หลบหนีถูกจับตัวคืนมาไดแลว จะตองแจงไปใหประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยูทราบเร่ืองนี้  
ตามลักษณะที่นิยามไวในขอ ๑๒๒ หากวาไดแจงการหลบหนีของเชลยศึกนี้ไว 

ขอ ๙๕ 
 เชลยศึกที่ตองหาวากระทําความผิดทางวินัย จะตองไมถูกคุมขังระหวางรอการพิจารณานอกจากวาผู
สังกัดในกองทัพของประเทศที่กักคุม ซึ่งตองหาวากระทําความผิดเชนเดียวกันจะตองถูกคุมขังเชนนั้น หรือหาก
วาเปนการจําเปนเพื่อประโยชนแหงระเบียบและวินัยของคาย 
 ระยะเวลาที่เชลยศึกถูกขังระหวางรอการตัดสินความผิดตอวินัยนี้ จะตองลดลงใหเหลือนอยที่สุด  และ
จะตองไมเกินกวาสิบสี่วัน 
 บทบัญญัติแหงขอ  ๙๗  และ  ๙๘  ของสวนนี้   ใหใชกับเชลยศึกซึ่งอยูในที่คุมขังระหวางรอการตัดสิน
ความผิดตอวินัย 

ขอ ๙๖ 
 การกระทําซ่ึงเปนความผิดตอวินัยนั้น จะตองทําการสอบสวนทันที 
 โดยไมเปนการเสื่อมเสียแกอํานาจศาลและเจาหนาท่ีช้ันผูใหญฝายทหาร การลงทัณฑทางวินัยน้ัน ให  
นายทหารซึ่งมีอํานาจทางวินัยในฐานะเปนผูบัญชาการคาย หรือนายทหารผูรับผิดชอบซ่ึงทําหนาที่แทน หรือ
ไดรับมอบอํานาจทางวินัยเทานั้น เปนผูสั่ง 
 ไมวาในกรณีใด ๆ ก็ตาม หามมิใหมอบอํานาจเชนวานี้ใหแกเชลยศึกหรือใหเชลยศึกใชอํานาจเชนวานี้
 กอนตัดสินลงทัณฑทางวินัยอยางหนึ่งอยางใด ผูตองหาจะตองไดทราบขอความโดยละเอียดเกี่ยวกับ
ความผิดท่ีตนถูกกลาวหา และจะตองมีโอกาสชี้แจงถึงความประพฤติและตอสูคดีของตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
จะตองไดรับอนุญาตใหเรียกพยานและถาจําเปนก็ใหจัดหาลามผูทรงคุณวุฒิมาชวยได คําตัดสินนั้นจะตองอาน
ใหฟงตอหนาเชลยศึกที่ถูกตองหาและผูแทนเชลยศึก 
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 ใหผูบัญชาการคายรักษาสมุดรายการทัณฑทางวินัยไว ซึ่งผูแทนของประเทศที่คุมครองจะขอตรวจดูได 
ขอ ๙๗ 

 ไมวาในกรณีใด ๆ เชลยศึกจะไมตองถูกยายไปยังสถานที่เพ่ือการลงทัณฑ (เรือนจํา ทัณฑสถาน เรือนจํา
มหันตโทษ ฯลฯ) เพื่อรับทัณฑทางวินัย 
 สถานที่ทั้งหลายซ่ึงใชเปนที่ลงทัณฑทางวินัยน้ัน จะตองใหมีลักษณะถูกตองตามหลักสุขอนามัยตามที่
กําหนดไวในขอ ๒๕ เชลยศึกที่ไดรับทัณฑอยูจะตองสามารถรักษาตัวของเขาใหอยูในสภาพที่สะอาดตามความ
ในขอ ๓๐ 
 นายทหารหรือผูที่มีฐานะเทียบเทากัน จะตองไมถูกใหพักอยูในสถานที่แหงเดียวกันกับนายทหารชั้น
ประทวนหรือพลทหาร 
 เชลยศึกสตรีที่กําลังรับทัณฑทางวินัย จะตองถูกคุมขังไวในสถานที่ซึ่งแยกตางหากจากเชลยศึกบุรุษ 
และจะตองอยูในความปกครองของสตรีโดยตรง 

ขอ ๙๘ 
 เชลยศึกที่กําลังถูกคุมขังอันเปนการรับทัณฑทางวินัยนั้นจะยังคงไดรับประโยชนจากบทบัญญัติแหง
อนุสัญญานี้ นอกจากเทาท่ีไมสามารถจะปรับใชได เพราะเหตุที่ตองถูกคุมขังอยูเทานั้น ไมวาในกรณีใด หามมิให
เชลยศึกถูกตัดประโยชนที่มีอยูตามบทบัญญัติแหงขอ ๗๘ และ ๑๒๖  หามมิใหตัดสิทธิของเชลยศึกที่ถูกตัดสิน
ใหรับทัณฑทางวินัย อันเปนสิทธิซ่ึงมีอยูตามยศของเขา 
 เชลยศึกที่ถูกตัดสินลงทัณฑทางวินัย จะตองไดรับอนุญาตใหบริหารรางกายและใหอยูกลางแจงไดอยาง
นอยที่สุดวันละสองชั่วโมง 
 ถาเชลยศึกรองขอจะตองไดรับอนุญาตไปใหแพทยตรวจไดทุกวัน  เชลยศึกจะตองไดรับการดูแลรักษา
ตามความจําเปนแหงสภาวะของสุขภาพของตน  และถาจําเปนก็ใหยายไปยังสถานที่พยาบาลของคาย   หรือไปยัง
โรงพยาบาล 
 เชลยศึกจะตองไดรับอนุญาตใหอานและเขียน ตลอดจนสงและรับจดหมายดวย อยางไรก็ดีหีบหอและ
เงินที่สงมาใหนั้นจะเก็บรักษาไวจนกวาจะครบกําหนดทัณฑก็ได ในระหวางนั้นใหมอบของที่สงไปเชนวานี้แก
ผูแทนเชลยศึกเพื่อรักษาไว ซ่ึงถามีของสดเสียไดอยูในหีบนั้นแลว ก็ใหผูแทนเชลยศึกมอบใหแกสถานที่พยาบาล
ตอไป 
 

๓.  การดําเนินคดีทางศาล 
ขอ ๙๙ 

 เชลยศึกจะตองไมถูกฟองหรือถูกลงโทษสําหรับการกระทําซ่ึงกฎหมายของประเทศที่กักคุมหรือ
กฎหมายระหวางประเทศที่ใชอยูในเวลาที่ไดกระทําการดังกลาวนั้นมิไดกําหนดวาเปนความผิด 
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 หามมิใหทําการบังคับทางจิตใจหรือรางกายแกเชลยศึก เพื่อท่ีจะชักจูงใหเชลยศึกรับสารภาพผิดในการ
กระทําท่ีตนถูกกลาวหา 
 เชลยศึกจะตองไมถูกตัดสินลงโทษ โดยไมมีโอกาสที่จะแสดงขอตอสู และที่จะไดรับความชวยเหลือ
จากทนายความผูทรงคุณวุฒิ 

ขอ ๑๐๐ 
 ความผิดใดซึ่งตามกฎหมายของประเทศที่กักคุมอาจลงโทษถึงประหารชีวิตไดแลว จะตองแจงใหเชลย
ศึกและประเทศที่คุมครองทราบโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีสามารถจะทําได 
 ความผิดอ่ืน ๆ นอกจากนั้นจะตองไมมีบทลงโทษประหารชีวิตโดยปราศจากความยินยอมของประเทศที่
เชลยศึกสังกัดอยู 
 การลงโทษประหารชีวิตแกเชลยศึกนั้น        จะกระทํามิไดเวนแตศาลจะไดคํานึงถึงโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขอเท็จจริงตามขอ ๘๗ วรรคสองที่วา ผูตองหามิไดเปนคนชาติของประเทศที่กักคุม เพราะฉะนั้นจึงไมมีหนาที่
จะตองสวามิภักดิ์ตอประเทศนั้นอยางใดเลย และการที่เชลยศึกตองตกอยูในอํานาจของประเทศนั้นก็เนื่องจากผล
แหงพฤติการณอันมิใชเปนความปรารถนาของตน 

ขอ ๑๐๑ 
 ถาเชลยศึกถูกพิพากษาลงโทษประหารชีวิตแลว หามมิใหดําเนินการตามคําพิพากษาจนกวากําหนด
ระยะเวลาจะไดลวงพนไปแลวไมนอยกวาหกเดือน นับแตวันที่ประเทศที่คุมครองไดรับทราบการแจง ณ ตําบลที่
ไดแสดงไวถึงรายละเอียดตามที่ไดบัญญัติไวในขอ ๑๐๗ 

ขอ ๑๐๒ 
 การลงโทษเชลยศึกนั้น จะถือวาเปนการสมบูรณไดก็ตอเม่ือคําพิพากษาลงโทษนั้นเปนคําพิพากษาของ 
ศาลเดียวกันซ่ึงใชวิธีพิจารณาอยางเดียวกันกับในคดีของผูท่ีสังกัดอยูในกองทัพของประเทศที่กักคุม ทั้งไดปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแหงสวนนี้ดวยแลว 

ขอ ๑๐๓ 
 การสอบสวนของศาลเกี่ยวกับเชลยศึก จะตองปฏิบัติไปโดยเร็วที่สุดเทาท่ีพฤติการณจะอํานวยให และ
เพ่ือที่จะใหการพิจารณาคดีของเชลยศึกนั้นไดดําเนินไป โดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดเชลยศึกจะตองไมถูกคุมขัง
ขณะรอการพิจารณาคดี นอกจากผูสังกัดในกองทัพของประเทศที่กักคุมจะตองถูกคุมขังเชนนั้น หากถูกกลาวหา
ในความผิดอันคลายคลึงกันนี้ หรือหากวามีความจําเปนที่จะตองทําเชนนั้นเพื่อประโยชนแหงความมั่นคงของ
ประเทศ ไมวาในพฤติการณใด ๆ ก็ตาม หามมิใหทําการคุมขังเชนนี้เกินกวาสามเดือน 
 ระยะเวลาที่เชลยศึกถูกคุมขังอยูระหวางการพิจารณาคดีนั้น จะตองนํามาหักออกจากโทษจําคุก และ
จะตองคํานึงถึงดวยในการกําหนดโทษใด ๆ  
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 บทบัญญัติแหงขอ ๙๗ และ ๙๘ ของสวนนี้ ใหนํามาใชสําหรับเชลยศึกที่ถูกคุมขังขณะรอการพิจารณา
คดีดวย 

ขอ ๑๐๔ 
 ในคดีใดก็ตามซึ่งประเทศที่กักคุมตกลงใหดําเนินการฟองเชลยศึกผูหนึ่งไดตามกฎหมายแลวประเทศที่ 
กักคุมจะตองแจงใหประเทศที่คุมครองทราบโดยเร็วที่สุดที่จะทําได และอยางนอยท่ีสุดจะตองกอนเริ่มการ
พิจารณาคดีสามสัปดาห ระยะเวลาสามสัปดาหนี้ใหนับจากวันที่ไดแจงใหประเทศที่คุมครองทราบตามตําบลที่
อยู ซึ่งประเทศที่คุมครองไดแจงไวกับประเทศที่กักคุมกอนหนานี้แลว 
 การแจงดังกลาวจะตองมีขอความตอไปนี้คือ 
 ก. นามสกุลและนามตัวของเชลยศึก  ยศ  เคร่ืองหมายประจํากองทัพ  ประจํากรม   ประจําตัว  หรือ
หมายเลขลําดับ วันเกิดและอาชีพ หรือการทําธุรกิจ ถามี 
 ข. สถานที่กักกันหรือที่ถูกคุมขัง 
 ค. รายละเอียดแหงขอที่กลาวหาขอเดียวหรือหลายขอเพ่ือฟองรองเชลยศึก โดยระบุบทบัญญัติแหง
กฎหมายที่จะนํามาปรับใชดวย 
 ง. ช่ือศาลท่ีจะทําการพิจารณาคดี รวมทั้งวันและสถานที่ที่กําหนดไวสําหรับการเร่ิมพิจารณาคดี 
 ประเทศที่กักคุมจะตองติดตอแจงขอความทํานองเดียวกันนี้ ไปใหผูแทนเชลยศึกทราบดวย 
 เมื่อเปดการพิจารณาคดี     ถาไมมีพยานหลักฐานมาแสดงวาประเทศที่คุมครองหรือเชลยศึกและผูแทน
เชลยศึกที่เกี่ยวของไดรับทราบการแจงดังกลาวมาขางตนนั้นอยางนอยที่สุดสามสัปดาหกอนเปดการพิจารณาคดี
แลว หามมิใหดําเนินการพิจารณาคดี และใหเล่ือนการพิจารณาคดีไป 

ขอ ๑๐๕ 
 เชลยศึกมีสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนเชลยศึกของตนจํานวนหนึ่งนาย และมีสิทธิที่จะเลือก
หา ทนายความหรือที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิมาทําการตอสูคดีให ตลอดจนมีสิทธิท่ีจะเรียกพยาน และถาเชลยศึก
เห็นวาจําเปนก็มีสิทธิใชจะขอใหมีลาม ประเทศที่กักคุมจะตองแจงใหเชลยศึกทราบในเวลาอันควรกอนการ
พิจารณาคดีวาตนมีสิทธิเหลานี้ 
 เมื่อเชลยศึกไมใชสิทธิเลือกหาทนายความหรือท่ีปรึกษา ประเทศที่คุมครองจะตองจัดหาทนายความหรือ
ที่ปรึกษาใหและใหมีเวลาอยางนอยที่สุดหนึ่งสัปดาหเพ่ือการนี้  เมื่อไดรับคํารองขอ   ประเทศที่คุมครองจะตอง
สงรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณวุฒิเปนทนายความใหแกประเทศที่กักคุม แตถาเชลยศึกหรือประเทศท่ีคุมครองไมเลือกหา
ทนายความ ประเทศที่กักคุมจะตองตั้งทนายความหรือที่ปรึกษาที่สามารถเขาทําการตอสูคดีให 
 ทนายความหรือที่ปรึกษาที่ทําการตอสูคดีในนามของเชลยศึก จะตองมีเวลาจัดการ อยางนอยท่ีสุดสอง
สัปดาหกอนเปดการพิจารณาคดี   ทั้งจะตองไดรับความสะดวกตาง ๆ   อันจําเปนเพื่อตระเตรียมการตอสูคดีของ
ผูตองหา โดยเฉพาะอยางยิ่งใหเขาเยี่ยมผูตองหาไดโดยเสรี และทําการสัมภาษณเปนการสวนตัวได และให
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ปรึกษาหารือกับพยานฝายจําเลยตลอดจนเชลยศึกคนอื่น ๆ ไดดวย   ทนายความหรือที่ปรึกษานี้จะไดรับความ
สะดวกตาง ๆ เหลานี้จนกวาจะสิ้นระยะเวลาสําหรับอุทธรณหรือสําหรับการยื่นคํารอง 
 รายละเอียดขอกลาวหาในการฟองเชลยศึกและเอกสารตาง ๆ โดยท่ัวไป ซึ่งไดสงใหแกผูตองหาตาม
กฎหมายซึ่งใชอยูในกองทัพของประเทศที่กักคุม จะตองสงใหเชลยศึกผูซ่ึงตกเปนจําเลยในภาษาซึ่งเชลยศึกผูนั้น
เขาใจได   และภายในเวลาอันสมควรกอนเปดการพิจารณาคดีใหมีการติดตอสงเอกสารอยางเดียวกันใน
พฤติการณเชนเดียวกันนี้ แกทนายความหรือที่ปรึกษาซ่ึงทําการตอสูคดีในนามของเชลยศึกดวย 
 ผูแทนของประเทศที่คุมครองจะตองมีสิทธิเขาฟงการพิจารณาคดี นอกจากวาการพิจารณาคดีน้ันตอง
พิจารณาลับเปนพิเศษ เพ่ือประโยชนแหงความมั่นคงของประเทศ ในกรณีเชนนี้ประเทศที่กักคุมจะตองแจงให
ประเทศที่คุมครองทราบ 

ขอ ๑๐๖ 
 เชลยศึกทุกคนจะตองมีสิทธิอุทธรณ  หรือย่ืนคํารอง ตอคําตัดสินอยางหนึ่งอยางใดที่ตนไดรับ 
เชนเดียวกับผูที่สังกัดอยูในกองทัพของประเทศที่กักคุมนั้น เพื่อที่จะใหกลับหรือแกไขคําตัดสิน หรือที่จะใหเปด
การพิจารณาคดีใหมได เชลยศึกจะตองไดรับทราบการแจงโดยชัดเจนวา ตนมีสิทธิอุทธรณหรือยื่นคํารอง รวมทั้ง
กําหนดเวลาที่จะพึงปฏิบัติการดังกลาวนี้ 

ขอ ๑๐๗ 
 คําพิพากษาและการตัดสินลงโทษใด ๆ ที่มีตอเชลยศึก จะตองแจงใหประเทศที่คุมครองทราบทันทีตาม
แบบที่มีขอความโดยยอ ซึ่งจะตองชี้แจงใหทราบดวยวาเชลยศึกนั้นมีสิทธิหรือไมท่ีจะอุทธรณ  เพื่อทําการกลับ
คําตัดสินหรือเพ่ือการเปดการพิจารณาคดีใหม     ขอความทั้งนี้จะตองสงไปใหผูแทนเชลยศึกที่เกี่ยวของทราบ
ดวยเชนเดียวกัน  และหากวาการอานคําตัดสินมิไดทําตอหนาเชลยศึกผูตกเปนจําเลยแลว   ก็จะตองสงไปใหเชลย
ศึกผูซึ่งตกเปนจําเลยในภาษาที่เชลยศึกนั้นเขาใจไดดวย นอกจากนั้นประเทศที่กักคุมจะตองแจงใหประเทศที่
คุมครองทราบโดยทันที ถึงการตัดสินใจของเชลยศึกที่จะใชหรือจะสละสิทธิแหงการอุทธรณที่วานี้ 
 อน่ึง ถาในที่สุดเชลยศึกถูกตัดสินลงโทษหรือถาคําตัดสินลงโทษเชลยศึกในชั้นตนเปนโทษประหารชีวิต
แลว ประเทศที่กักคุมจะตองแจงใหประเทศที่คุมครองทราบขอความละเอียดโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดโดย
กลาวถึง 
 ก. สํานวนความโดยละเอียดของคําวินิจฉัยและคําตัดสิน 
 ข. รายงานโดยยอของการสอบสวนอยางหน่ึงอยางใดในขั้นตนและในขั้นการพิจารณาคดี 
  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ที่เนนถึงประเด็นสําคัญของขอกลาวหาและขอตอสู 
 ค. แจงใหทราบสถานที่ซึ่งจะใชลงโทษ หากมีการลงโทษ 
 การติดตอดังท่ีไดระบุในอนุวรรคขางตนนี้ จะตองสงไปใหประเทศที่คุมครองตามตําบลที่อยู ซึ่งไดแจง
ใหประเทศที่กักคุมทราบลวงหนาไวแลว 
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ขอ ๑๐๘ 
 การดําเนินการตามคําตัดสินใด ๆ แกเชลยศึกหลังจากที่คําพิพากษา มีผลเปนอันใชบังคับไดแลวนั้น
จะตองกระทําในสถานที่และภายใตเง่ือนไข   เชนเดียวกันกับในกรณีของผูท่ีสังกัดอยูในกองทัพของประเทศที่
กักคุมไดรับเง่ือนไขตาง ๆ เหลานี้จะตองเปนไปตามควรแกสุขภาพและมนุษยธรรมในทุกกรณี 
 เชลยศึกสตรีที่ถูกตัดสินลงโทษเชนนี้จะตองถูกคุมขังไวในสถานที่ซ่ึงแยกไวตางหากและจะตองอยูใน
ความควบคุมของสตรีดวยกัน 
 ในกรณีใดก็ตาม เชลยศึกท่ีถูกตัดสินลงโทษจํากัดเสรีภาพน้ัน  ใหคงไดรับประโยชนแหงบทบัญญัติของ
ขอ ๗๘ และ ๑๒๖ ของอนุสัญญาฉบับนี้   นอกจากนั้นเชลยศึกยังมีสิทธิท่ีจะรับและสงจดหมายโตตอบ ที่จะ
ไดรับหีบหอสิ่งของบรรเทาทุกขอยางนอยที่สุดเดือนละ ๑ หอ ที่จะออกกําลังกายในกลางแจงไดอยางสม่ําเสมอ 
ที่จะไดรับการรักษาพยาบาลตามความจําเปนของสภาวะแหงสุขภาพของตน และความชวยเหลือทางจิตใจตามที่
เชลยศึกจะพึงประสงค โดยท่ีเชลยศึกจะไดรับนั้นจะตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงขอ ๘๗     วรรคสาม 

 
ภาค ๔ 

การส้ินสุดแหงการจับกุมคุมขัง 
หมวด ๑ 

การสงตัวกลับประเทศเดิมโดยตรงและการพักอาศัยในประเทศที่เปนกลาง 
ขอ ๑๐๙ 

 ภายใตบทบัญญัติแหงวรรคสามของขอน้ี ภาคีคูพิพาทยอมมีพันธกรณีท่ีจะตองจัดสงตัวเชลยศึกที่ไดรับ
บาดเจ็บสาหัสและปวยไขอยางรายแรง กลับคืนประเทศของเชลยศึกนั้นโดยไมคํานึงถึงจํานวนหรือช้ันยศ 
หลังจากไดดูแลรักษาจนอยูในลักษณะที่สมควรเดินทางไดแลวท้ังนี้ตามความในวรรคแรกแหงขอตอไป 
 ตลอดระยะเวลาแหงการรบ   ภาคีคูพิพาทจะตองพยายามดวยความรวมมือของประเทศที่เปนกลางท่ี
เกี่ยวของ  เพ่ือดําเนินการวางระเบียบเกี่ยวกับการที่จะใหเชลยศึกที่บาดเจ็บและปวยไขซึ่งระบุไวในวรรค ๒  
แหงขอตอไปนี้  ไดพักอาศัยในประเทศที่เปนกลางนอกจากนั้นยังอาจทําความตกลงตาง ๆ เพื่อการสงตัวเชลยศึก
ที่รางกายสมบูรณและซ่ึงไดถูกจับกุมไวเปนระยะเวลานานแลวกลับประเทศเดิมโดยตรง     หรือเพื่อกักกันไวใน
ประเทศที่เปนกลาง 
 หามมิใหสงตัวเชลยศึกที่ปวยไขหรือไดรับบาดเจ็บ ซ่ึงมีสิทธิจะไดรับเลือกเพ่ือสงตัวกลับประเทศเดิม
ตามวรรคแรกแหงขอน้ีนั้น กลับประเทศเดิมโดยขัดกับความประสงคของเชลยศึกในระหวางที่มีการรบ 

ขอ ๑๑๐ 
 ก. บุคคลตอไปนี้ จะตองถูกสงตัวกลับประเทศเดิมโดยตรง คือ 
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  (๑) ผูบาดเจ็บและปวยไขที่รักษาใหหายไมได ซึ่งปรากฏวาความสมบูรณทางจิตใจหรือทาง
รางกายไดเสื่อมโทรมลงอยางรายแรง 
  (๒) ผูบาดเจ็บและปวยไข  ซึ่งแพทยมีความเห็นวาจะรักษาใหหายภายในหนึ่งปมิได  ซึ่งมีอาการท่ี
จําเปนตองไดรับการรักษาพยาบาล    ทั้งปรากฏวาความสมบูรณทางจิตใจหรือทางรางกายไดเสื่อมโทรมลงอยาง
รายแรง 
  (๓) ผูบาดเจ็บและปวยไขซึ่งรักษาหายแลว   แตปรากฏวาความสมบูรณทางจิตใจหรือทางรางกายได
เสื่อมโทรมอยางรายแรงเปนการประจํา 
 ข. บุคคลตอไปนี้อาจไดรับใหพักอาศัยอยูในประเทศที่เปนกลาง คือ 
  (๑) ผูบาดเจ็บและปวยไขซึ่งอาจมีหวังที่จะรักษาใหหายไดภายในหนึ่งปนับจากวันที่ไดรับบาดเจ็บ 
หรือจากวันท่ีเริ่มปวยไข   หากวาการรักษาพยาบาลในประเทศที่เปนกลางจะเพิ่มความหวังวา จะรักษาใหหายได
แนนอนและรวดเร็วย่ิงขึ้น 
  (๒) เชลยศึกซึ่งแพทยมีความเห็นวาถาหากถูกจับกุมคุมขังตอไปจะเปนการกระทบกระเทือนตอ
สุขภาพจิตหรือสุขภาพทางรางกายอยางรายแรง  แตถาไดไปพักอาศัยอยูในประเทศที่เปนกลางแลวการ
กระทบกระเทือนเชนวานั้นจะเปนอันสิ้นไป 
 ค. เงื่อนไขตาง ๆ ซึ่งเชลยศึกจะตองปฏิบัติตามในการเขาไปพักอาศัยอยูในประเทศที่เปนกลางเพื่อเปนทาง
สําหรับสงตัวกลับประเทศเดิมรวมทั้งฐานะของเชลยศึกดวยน้ันจะไดกําหนดขึ้นไวโดยความตกลงระหวาง
ประเทศตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยปกติ เชลยศึกที่ไดพักอาศัยอยูในประเทศที่เปนกลางและเขาอยูในประเภทตอไปนี้ 
ควรจะไดรับการสงตัวกลับประเทศเดิม คือ 
  (๑) ผูซึ่งมีสภาวะของสุขภาพเสื่อมโทรมในลักษณะที่พอจะเขาเงื่อนไขแหงการสงตัวกลับประเทศ
เดิมโดยตรงได 
  (๒) ผูซึ่งกําลังใจหรือกําลังรางกายยังคงเสื่อมโทรมลงอยางมากมาย   แมภายหลังการรักษาพยาบาล
แลวก็ตาม 
 ถาภาคีคูพิพาทที่เกี่ยวของมิไดทําความตกลงกันเปนพิเศษขึ้นเพื่อกําหนดกรณีตาง ๆ เกี่ยวกับความพิการ 
หรือความปวยไขอันจะเปนเหตุใหจําตองจัดการสงตัวกลับประเทศเดิมโดยตรง หรือใหไปพักอาศัยอยูใน
ประเทศที่เปนกลางแลว กรณีตาง ๆ เชนวานี้จะตองเปนไปตามหลักซึ่งไดวางไวในแบบความตกลงเกี่ยวกับการ
สงตัวกลับประเทศเดิมโดยตรง และการพักอาศัยในประเทศที่เปนกลางของเชลยศึกที่บาดเจ็บและปวยไข และ
ตามขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการแพทยผสม ซึ่งไดผนวกไวทายอนุสัญญาฉบับนี้ 

ขอ ๑๑๑ 
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 ประเทศที่กักคุม ประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู และประเทศที่เปนกลางซ่ึงประเทศทั้งสองดังกลาวแลวได 
ตกลงเลือกขึ้นนั้น จะตองพยายามจัดทําความตกลงตาง ๆ เพ่ือจัดการกักกันเชลยศึกไวในอาณาเขตของประเทศที่
เปนกลางดังกลาวนั้น จนกระทั่งการรบไดสิ้นสุดลง 

ขอ ๑๑๒ 
 เมื่อเกิดการรบขึ้น จะตองแตงตั้งคณะกรรมการแพทยผสมขึ้นเพื่อทําการตรวจเชลยศึกท่ีบาดเจ็บและ
ปวยไข และดําเนินการตามสมควรแกเชลยศึกเหลานั้น  การแตงตั้ง หนาท่ี และการดําเนินงานของคณะกรรมการ
เหลานี้ จะตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงขอบังคับที่ไดผนวกไวทายอนุสัญญานี้ 
 อยางไรก็ดี เชลยศึกซึ่งเจาหนาที่แพทยของประเทศที่กักคุม เห็นวาเปนผูไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือปวยไข
อยางรายแรงจนเห็นไดชัดนั้น อาจถูกสงตัวกลับประเทศเดิม โดยคณะกรรมการแพทยผสมไมจําเปนตองทําการ
ตรวจก็ได 

ขอ ๑๑๓ 
 นอกจากบุคคลที่เจาหนาท่ีแพทยแหงประเทศที่กักคุมไดกําหนดตัวไวแลว   เชลยศึกท่ีบาดเจ็บและปวย
ไขซึ่งอยูในประเภทที่กําหนดไวตอไปนี้ มีสิทธิที่จะขอใหคณะกรรมการแพทยผสมตามที่ไดบัญญัติไวในขอ
กอนนั้น  ทําการตรวจรางกายได คือ 
 ก. ผูบาดเจ็บและปวยไข ซ่ึงอายุรแพทยหรือศัลยแพทยซึ่งมีสัญชาติเดียวกันหรือซึ่งเปนคนชาติของภาคี
คูพิพาทที่เปนพันธมิตรกับประเทศที่เชลยศึกดังกลาวสังกัดอยู และเปนผูที่ปฏิบัติหนาที่อยูในคายนั้นเปนผูเสนอ 
 ข. ผูบาดเจ็บและปวยไขซึ่งผูแทนเชลยศึกของตนเสนอ 
 ค. ผูบาดเจ็บและปวยไขซึ่งประเทศที่ตนสังกัดอยู หรือองคการที่ประเทศดังกลาวไดรับรองแลว และที่
ไดใหความชวยเหลือแกเชลยศึกเปนผูเสนอ 
 อยางไรก็ตาม เชลยศึกซึ่งมิไดอยูในประเภทหนึ่งประเภทใดในสามประเภทที่กลาวมาแลวน้ัน อาจขอให
คณะกรรมการแพทยผสมทําการตรวจรางกายได แตใหทําการตรวจภายหลังจากผูที่อยูในประเภทตาง ๆ ท้ังสาม
ประเภท ดังกลาวแลว 
 อายุรแพทยหรือศัลยแพทย ซ่ึงมีสัญชาติเดียวกันกับเชลยศึก ซึ่งขอใหคณะกรรมการแพทยผสมทําการ
ตรวจรางกายเชลยศึก รวมท้ังผูแทนของเชลยศึกที่กลาวนั้น จะตองไดรับอนุญาตใหรวมอยูในเวลาทําการตรวจ
ดวย 

ขอ ๑๑๔ 
 เชลยศึกที่ประสบอุบัติเหตุจะตองไดรับประโยชนจากบทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้ ในสวนที่เกี่ยวกับการ
สงตัวกลับประเทศเดิม หรือไปพักอาศัยอยูในประเทศที่เปนกลาง นอกจากอาการบาดเจ็บนั้นตนจะเปนผูกระทํา
ข้ึนเอง  

ขอ ๑๑๕ 
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 หามกักตัวเชลยศึกที่จําตองรับทัณฑทางวินัย และมีสิทธิที่จะไดรับเลือกใหสงตัวกลับประเทศเดิมหรือ
ไปพักอาศัยอยูในประเทศที่เปนกลางนั้นไวโดยเหตุท่ีวาเชลยศึกนั้นยังมิไดรับทัณฑ 
 เชลยศึกที่ไดถูกกักคุมเกี่ยวกับการถูกดําเนินคดี หรือการตัดสินลงโทษและที่ไดกําหนดตัวไวสําหรับ
สงกลับประเทศเดิม หรือไปพักอาศัยอยูในประเทศที่เปนกลางนั้น   อาจไดรับประโยชนจากระเบียบการเชนวานี้
กอนเสร็จสิ้นการดําเนินคดี หรือกอนการส้ินสุดแหงการลงโทษ ถาประเทศที่กักคุมเห็นชอบดวยแลว 
 ภาคีคูพิพาทจะตองติดตอกันใหทราบชื่อของผูที่จะตองถูกกักคุมอยูจนกวาจะเสร็จสิ้นการดําเนินคดีหรือ
สิ้นสุดแหงการลงโทษ 

ขอ ๑๑๖ 
 คาใชจายในการสงตัวเชลยศึกกลับประเทศเดิม หรือในการขนสงเชลยศึกไปยังประเทศที่เปนกลางนับ
จากเขตแดนประเทศที่กักคุมนั้น ประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยูจะตองเปนผูออก 

ขอ ๑๑๗ 
 หามมิใหจัดบุคคลท่ีจะสงตัวกลับประเทศเดิม เขาปฏิบัติหนาท่ีทหารประจําการ 
 

หมวด ๒ 
การปลอยตัวและการสงตัวเชลยศึกกลับประเทศเดิม 

เมื่อยุติการสูรบแลว 
ขอ ๑๑๘ 

 ภายหลังการรบไดสิ้นสุดลงแลว จะตองปลอยตัวเชลยศึกและสงตัวกลับประเทศเดิมโดยมิชักชา 
 ในกรณีที่ไมมีความตกลงใด ๆ ท่ีไดกระทํากันระหวางภาคีคูพิพาท อันมีจุดมุงหมายเพื่อยุติการรบก็ดี
หรือถาไมอาจบรรลุความตกลงอยางหนึ่งอยางใดเชนวานี้ก็ดี ประเทศที่กักคุมแตละฝายจะไดจัดวางแผนการเพื่อ
สงตัวเชลยศึกกลับประเทศเดิม และปฏิบัติการตามแผนการนั้นโดยมิชักชาตามหลักการที่ไดกําหนดไวในวรรค
กอน 
 ไมวากรณีใดในสองกรณีดังกลาวแลว จะตองแจงใหเชลยศึกทราบถึงระเบียบการตาง ๆ ท่ีนํามาใชนี้ดวย 
 ในทุกกรณี คาใชจายในการสงตัวเชลยศึกกลับประเทศเดิมจะตองเฉลี่ยเปนสวนตามความเปนธรรม
ระหวางประเทศที่กักคุมและประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู การแบงสวนนี้จะตองกระทําตามหลักดังตอไปนี้ คือ 
 ก. ถาประเทศทั้งสองอยูติดกัน ประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยูจะตองเปนผูออกคาใชจายในการสงตัวกลับ
ประเทศเดิม ตั้งแตชายแดนของประเทศที่กักคุม 
 ข. ถาประเทศทั้งสองไมอยูติดกัน ประเทศที่กักคุมจะตองเปนผูออกคาใชจายในการขนสงเชลยศึกใน
อาณาเขตของตน จนถึงชายแดนของตน หรือถึงทาลงเรือที่ใกลท่ีสุดกับอาณาเขตของประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู 
ภาคีที่เกี่ยวของจะตกลงระหวางกันเกี่ยวกับสวนคาใชจายอยางอื่นในการสงตัวเชลยศึกกลับประเทศเดิม เพื่อแบง
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สวนคาใชจายนี้ระหวางกันโดยเปนธรรม การกระทําความตกลงนี้ไมวาในพฤติการณใด ๆ จะถือเปนขออางเพื่อ
หนวงเหนี่ยวการสงตัวเชลยศึกกลับประเทศเดิมดวยประการใด ๆ มิได 

ขอ ๑๑๙ 
 การสงตัวกลับประเทศเดิม จะตองจัดทําโดยมีเง่ือนไขตาง ๆ เชนเดียวกับที่ไดวางไวในขอ ๔๖ ถึง ๔๘ 
แหงอนุสัญญาฉบับนี้ เกี่ยวกับการยายเชลยศึก  โดยคํานึงถึงบทบัญญัติเชนขอ ๑๑๘   และบทบัญญัติของวรรคตอ 
ๆ ไปนี้ดวย 
 ในการสงตัวกลับประเทศเดิมนั้น จะตองคืนสิ่งของอันมีคาอยางหนึ่งอยางใดที่ไดยึดไวจากเชลยศึกตาม
ขอ ๑๘  และเงินตราตางประเทศสกุลใด ๆ ซึ่งยังมิไดเปล่ียนเปนเงินตราในสกุลของประเทศที่กักคุมใหแกเชลย
ศึก สิ่งของอันมีคาและเงินตราตางประเทศซึ่งมิไดคืนใหแกเชลยศึกในเวลาสงตัวกลับนั้นไมวาจะเปนดวยเหตุใด
ก็ตาม จะตองสงไปยังสํานักงานสนเทศที่ไดตั้งขึ้นตามขอ ๑๒๒ 
 เชลยศึกจะตองไดรับอนุญาตใหนําสิ่งของสวนตัว     จดหมายและหีบหอที่มีมาถึงเชลยศึกติดตัวไปได 
น้ําหนักของหีบหอเดินทางเชนวานี้ อาจถูกจํากัดเทาท่ีเชลยศึกแตละคนจะนําไปไดตามสมควรถาเปนการจําเปน
โดยพฤติการณแหงการสงตัวกลับประเทศเดิมนั้น อยางไรก็ดีเชลยศึกแตละคนจะตองไดรับอนุญาตใหนําของไป
ไดอยางนอยที่สุด ๒๕ กิโลกรัม 
 ส่ิงของสวนตัวอ่ืน ๆ ของเชลยศึกที่ถูกสงตัวกลับประเทศเดิมนั้น จะตองอยูในความรับผิดชอบของ
ประเทศที่กักคุม ที่จะจัดสงไปใหเชลยศึกโดยทันทีหลังจากไดทําความตกลงเกี่ยวกับการนี้กับประเทศที่เชลยศึก
สังกัดอยูโดยการกําหนดการจัดระเบียบการขนสงและการออกคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
 เชลยศึกที่ยังรอการดําเนินคดีสําหรับความผิดทางอาญานั้น อาจจะตองถูกกักคุมอยูจนกระท่ังสิ้นสุดการ
ดําเนินคดีเชนท่ีกลาวนี้แลว และถาจําเปนก็อาจตองถูกกักคุมอยูจนกวาจะไดรับโทษเสร็จสิ้นแลว ระเบียบปฏิบัติ
เชนเดียวกันนี้ใหเปนอันใชแกเชลยศึกที่ถูกตัดสินลงโทษสําหรับความผิดทางอาญาแลวดวย 
 ภาคีคูพิพาท จะตองติดตอกันและกันใหทราบชื่อของเชลยศึก ซึ่งจะตองถูกกักคุมอยูจนกระทั่งส้ินสุด
การดําเนินคดี หรือจนกวาจะไดรับโทษเสร็จสิ้นแลว 
 ใหจัดตั้งคณะกรรมการขึ้น โดยความตกลงระหวางภาคีคูพิพาท เพื่อทําการคนหาเชลยศึกที่กระจัด
กระจายอยู และเพื่อประกันใหการสงตัวเชลยศึกกลับประเทศเดิมไดเปนไปโดยลาชานอยท่ีสุดที่จะทําได 
 

หมวด ๓ 
การเสียชีวิตของเชลยศึก 

ขอ ๑๒๐ 
 พินัยกรรมของเชลยศึก จะตองจัดทําใหถูกตองตามเงื่อนไขแหงความสมบูรณตามกฎหมายแหงประเทศ
เดิมของเชลยศึก ซึ่งจะตองแจงใหประเทศที่กักคุมทราบถึงเงื่อนไขตามกฎหมายของเชลยศึกในเรื่องนี้ เมื่อเชลย
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ศึกรองขอและในทุกกรณีหลังจากการเสียชีวิตของเชลยศึก จะตองสงพินัยกรรมไปยังประเทศที่คุมครองโดยไม
ชักชา และสงสําเนาที่รับรองวาถูกตองไปยังสํานักงานตัวแทนกลางดวย 
 ใหจัดสงมรณบัตรตามแบบซึ่งผนวกแนบทายอนุสัญญานี้ หรือบัญชีรายช่ือของบุคคลทุกคนที่เสียชีวิต
ในขณะที่เปนเชลยศึกซึ่งนายทหารผูรับผิดชอบไดรับรองแลวไปยังสํานักงานสนเทศสําหรับเชลยศึกซ่ึงไดจัดขึ้น    
ตามขอ ๑๒๒   โดยเร็วที่สุดเทาท่ีจะทําได มรณบัตรหรือบัญชีรายชื่อท่ีรับรองแลวน้ี จะตองแสดงรายการ
รูปพรรณสัณฐานดังที่ไดกลาวไวในวรรคสามแหงขอ ๑๗ และตองแสดงวันท่ีและสถานที่ที่เสียชีวิต เหตุที่ทําให
เสียชีวิต วันที่และสถานที่ฝงศพ และรายการทั้งหลายท่ีจําเปนแกการแสดงใหรูถึงหลุมฝงศพดวย 
 การฝงหรือเผาศพเชลยศึกนั้น จะตองไดทําการชันสูตรศพทางการแพทยเสียกอนเพื่อยืนยันการเสียชีวิต 
และเพื่อใหสามารถทํารายงานขึ้นได ตลอดจนเพื่อจัดการทํารูปพรรณสัณฐานขึ้นไวในกรณีท่ีจําเปน 
 เจาหนาที่ที่กักคุมจะตองจัดใหเชลยศึกซ่ึงเสียชีวิตในขณะที่กําลังถูกจับกุมไดรับการฝงอยางมีเกียรติ 
และถาเปนไปไดใหเปนไปตามพิธีทางศาสนาของเชลยศึกนั้น และจัดใหสถานที่ฝงศพน้ัน ๆ  ไดรับความเคารพ 
ตลอดจนไดรับการบํารุงรักษาตามสมควร กับใหมีเคร่ืองหมายไวเพื่อใหคนหาไดทุกเวลา และถาสามารถจัดทํา
ไดแลว   ใหฝงศพเชลยศึกซึ่งสังกัดอยูในประเทศเดียวกันไว ณ สถานที่แหงเดียวกัน 
 เชลยศึกท่ีเสียชีวิตนั้นจะตองฝงไวคนละหลุม นอกจากจะมีพฤติการณที่จะหลีกเลี่ยงมิไดบังคับใหตอง
ฝงรวมกัน ศพนั้นจะเผาไดก็ตอเมื่อมีเหตุผลทางอนามัยบังคับ หรือโดยเหตุผลทางศาสนาของผูเสียชีวิต หรือตาม
ความประสงคอันชัดแจงของผูเสียชีวิตที่จะใหกระทําเชนนั้น ในกรณีที่มีการเผา ใหระบุขอความพรอมดวย
เหตุผลไวในมรณะบัตรของผูตาย 
 เพื่อที่จะใหคนหาหลุมฝงศพไดเสมอ ใหจัดทําบันทึกรายการของการฝงศพและหลุมฝงศพตาง ๆ ไวกับ
บริการทะเบียนหลุมฝงศพซึ่งประเทศที่กักคุมไดจัดทําขึ้น บัญชีรายชื่อหลุมฝงศพและรายการของเชลยศึกท่ีถูก
ฝงไวในสุสานและที่อ่ืน ๆ น้ัน ใหสงไปใหประเทศที่เชลยศึกดังกลาวสังกัดอยู ความรับผิดชอบในการดูแลรักษา
หลุมฝงศพเหลานี้ และความรับผิดชอบสําหรับบันทึกการเคลื่อนยายศพในภายหลังใด ๆ น้ัน ใหตกอยูกับ
ประเทศที่ควบคุมอาณาเขตนั้น หากวาประเทศนั้นเปนภาคีแหงอนุสัญญานี้ บทบัญญัติเหลานี้ใหใชกับกรณีของ
อัฐิ ซึ่งบริการทะเบียนหลุมฝงศพจะตองเก็บไวจนกวาจะไดจัดการไปตามสมควรตามความประสงคของประเทศ
เจาของศพ 

ขอ ๑๒๑ 
 ทุก ๆ ครั้งที่มีการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอันรายแรงเกิดขึ้นแกเชลยศึก  หรือสงสัยวาไดเกิดขึ้นโดยการ
กระทําของทหารยาม หรือเชลยศึกอ่ืน หรือบุคคลอื่นใดรวมทั้งการเสียชีวิตที่ไมปรากฏสาเหตุอีกดวยน้ัน 
ประเทศที่กักคุมจะตองจัดใหมีการสอบสวนเปนทางการโดยทันที 
 ใหสงคําบอกกลาวในเรื่องนี้ไปยังประเทศที่คุมครองทันที ใหจัดทําคําใหการของพยานไวโดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูซ่ึงเปนเชลยศึกอยู และใหจัดสงรายงานทั้งคําใหการเชนวานี้ไปใหประเทศที่คุมครองทราบ 
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 ถาการสอบสวนแสดงใหเห็นความผิดของบุคคลหนึ่งหรือหลายคน  ประเทศที่กักคุมจะตองจัดการเทาที่
จําเปนทั้งปวง เพื่อใหมีการฟองรองบุคคลผูตองรับผิดดังกลาว 
 

ภาค ๕ 
สํานักงานสนเทศ และสมาคมบรรเทาทุกขเชลยศึก 

ขอ ๑๒๒ 
 เมื่อไดเกิดการพิพาทขึ้นและในทุกกรณีที่มีการยึดครอง ภาคีคูพิพาทแตละฝายจะตองจัดตั้งสํานักงาน
สนเทศขึ้นเปนทางการสําหรับเชลยศึกซึ่งอยูในอํานาจของตน ประเทศที่เปนกลางหรือประเทศที่มิไดเปนฝายใน
สงคราม ซ่ึงอาจไดรับบุคคลในประเภทหนึ่งประเภทใดตามที่ระบุไวในขอ ๔ เขาไวในอาณาเขตของตนนั้น 
จะตองดําเนินการอยางเดียวกันนี้แกบุคคลเชนวานี้ ประเทศที่เกี่ยวของจะตองจัดใหสํานักงานสนเทศสําหรับ
เชลยศึกมี  สถานที่ บริภัณฑ  และเจาหนาที่ตามที่จําเปนเพื่อปฏิบัติงานไดโดยมีประสิทธิภาพ ใหสํานักงานที่วานี้
มีเสรีภาพที่จะใชเชลยศึกทํางานในสํานักงานไดภายใตเงื่อนไขที่ไดวางไวในอนุสัญญานี้ ในหมวดที่วาดวยการ
ทํางานของเชลยศึก 
 ภายในระยะเวลาอันเร็วที่สุดที่จะทําได ภาคีคูพิพาทแตละฝายจะตองแจงใหสํานักงานของตนทราบ     
ขอความตามที่ระบุอยูในวรรคสี่ หา และหก แหงขอน้ี เกี่ยวกับบุคคลที่เปนศัตรูท่ีอยูในประเทศหนึ่งประเทศใดที่
ระบุไวในขอ ๔ ซึ่งไดตกมาอยูในอํานาจของตน ประเทศที่เปนกลางหรือประเทศที่มิไดเปนฝายในสงครามจะได
ดําเนินการอยางเดียวกันนี้แกบุคคลที่อยูในประเภทเชนวานี้ ซ่ึงตนไดรับไวในอาณาเขตของตน 
 สํานักงานจะไดสงขาวเชนวานี้  โดยวิธีท่ีเร็วที่สุดไปยังประเทศที่เกี่ยวของทันทีโดยผานประเทศที่
คุมครอง และโดยผานสํานักงานตัวแทนกลางที่ไดบัญญัติไวในขอ ๑๒๓ ดวย 
 ขอความนี้จะไดแจงใหญาติสนิทที่เกี่ยวของทราบไดโดยรวดเร็ว   ภายใตบทบัญญัติแหงขอ ๑๗ 
ขอความเทาที่สํานักงานสนเทศจะหาไดสําหรับเชลยศึกแตละคนนั้น  จะตองรวมถึงนามสกุล  นามตัว ยศ 
หมายเลขประจํากองทัพ ประจํากรม ประจําตัว หรือหมายเลขลําดับ สถานที่และวันเกิดโดยละเอียด ประเทศที่
ตนสังกัด นามตัวของบิดา และนามเดิมของมารดา ช่ือและที่อยูของบุคคลที่จะตองแจงขาวไปใหทราบ   และ
ตําบลที่อยูซึ่งจะไดสงจดหมายถึงเชลยศึกไปให 
 สํานักงานสนเทศ จะตองไดรับขาวจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการโยกยาย การปลอยตัว การสงตัวกลับ
ประเทศเดิม การหลบหนี การสงตัวเขาโรงพยาบาล และการเสียชีวิต ตลอดจนจะตองสงขาวเชนวานี้ไปตามวิธีที่
ไดระบุไวในวรรคสามขางตนนี้ 
 โดยนัยเดียวกัน ขาวที่เกี่ยวกับสภาวะของสุขภาพของเชลยศึกซ่ึงปวยไขอยางรายแรงหรือบาดเจ็บสาหัส
ก็จะตองแจงใหทราบโดยสม่ําเสมอ และถาทําไดใหแจงใหทราบทุกสัปดาห 
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 นอกจากนั้น สํานักงานสนเทศจะตองรับผิดชอบในการตอบคําถามทั้งปวงที่สงมาอันเกี่ยวกับเชลยศึก  
รวมท้ังที่เกี่ยวกับเชลยศึกซ่ึงไดเสียชีวิตในท่ีจับกุมให ถาสํานักงานไมมีขอความเชนวานั้นอยูสํานักงานสนเทศ
สืบหาขอความเพื่อตอบคําถามที่สงมานั้น  
 การติดตอเปนลายลักษณอักษรของสํานักงานนี้นั้น จะตองมีลายมือช่ือหรือตราประทับรับรองเปน
หลักฐาน 
 นอกจากนี้ ใหสํานักงานสนเทศมีหนาที่รวบรวมสิ่งของสวนตัวอันมีคา รวมทั้งจํานวนเงินนอกเหนือจาก
เงินตราในสกุลของประเทศที่กักคุม และบรรดาเอกสารที่มีความสําคัญสําหรับญาติสนิท ซ่ึงเชลยศึกที่ถูกสงตัว
กลับประเทศเดิม  หรือไดรับการปลอยตัวหรือที่ไดหลบหนีไป  หรือที่เสียชีวิตไดท้ิงไว และจะตองจัดสงสิ่งของ
อันมีคาดังกลาวแลวไปยังประเทศที่เกี่ยวของ สํานักงานจะไดสงส่ิงของเหลานี้ไปในหีบหอที่ปดผนึกประทับตรา  
พรอมดวยบันทึกรายการใหขอความอันชัดแจงและโดยละเอียดเกี่ยวกับรูปพรรณสัณฐานของผูที่เปนเจาของ
สิ่งของเหลานั้น รวมทั้งบัญชีแสดงสิ่งของที่บรรจุไวในหีบหอน้ันโดยครบถวนดวย ส่ิงของสวนตัวอ่ืน ๆ ของ
เชลยศึกเชนวานี้จะตองสงไปตามขอตกลง ซึ่งไดกระทําขึ้นระหวางภาคีคูพิพาทท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๒๓ 
 ใหจัดตั้งสํานักงานตัวแทนสนเทศกลางสําหรับเชลยศึกขึ้นในประเทศที่เปนกลาง  หากคณะกรรมการ
กาชาดระหวางประเทศเห็นเปนการจําเปนจะเสนอใหประเทศที่เกี่ยวของจัดตั้งสํานักงานตัวแทนเชนวานี้ข้ึนก็ได 
 ใหเปนหนาที่ของสํานักงานตัวแทนนี้ที่จะรวบรวมขาวทั้งปวงอันเกี่ยวแกเชลยศึก ซึ่งอาจไดรับมาโดย
ทางการหรือทางเอกชน และใหจัดสงขาวนั้นไปยังประเทศเดิมของเชลยศึกหรือไปยังประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู
โดยเร็วท่ีสุดที่จะทําได 
 อัครภาคีผูทําสัญญาและโดยเฉพาะอยางยิ่งอัครภาคีที่คนชาติของตนไดรับประโยชนจากบริการของ   
สํานักงานตัวแทนกลาง พึงใหความชวยเหลือทางการเงินแกสํานักงานตัวแทนดังกลาวแลวตามความตองการของ
สํานักงานตัวแทน 
 บทบัญญัติขางตนนี้  หามมิใหตีความโดยเปนการจํากัด การดําเนินงานในดานมนุษยธรรมของ
คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ หรือของสมาคมบรรเทาทุกขตาง ๆ ที่ไดบัญญัติไวในขอ ๑๒๕ 

ขอ ๑๒๔ 
 สํานักงานสนเทศแหงชาติ และสํานักงานตัวแทนสนเทศกลางจะตองไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม
ไปรษณีย ตลอดจนการยกเวนท้ังหลายที่บัญญัติไวในขอ ๗๔ รวมทั้งการยกเวนคาโทรเลขเทาที่จะพึงทําได หรือ
อยางนอยที่สุดก็ใหเสียในอัตราอยางต่ํามาก 

ขอ ๑๒๕ 
 ภายใตบังคับแหงระเบียบการซึ่งประเทศที่กักคุมอาจเห็นจําเปนที่จะตองวางขึ้นเพื่อความมั่นคงของตน 
หรือเพ่ือใหเปนไปตามความตองการอยางอื่นตามสมควร ผูแทนขององคการทางศาสนา สมาคมบรรเทาทุกข 
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หรือองคการอื่นใดที่ใหความชวยเหลือแกเชลยศึกจะตองไดรับความสะดวกที่จําเปนทั้งปวงจากประเทศที่กลาวนี้ 
เพ่ือตนเองหรือผูแทนที่ไดรับแตงตั้งโดยถูกตองแลว ในการเขาเยี่ยมเชลยศึก แจกจายเครื่องอุปโภคบริโภค
สําหรับบรรเทาทุกข และพัสดุที่สงมาจากที่ใด ๆ เพ่ือใชในการศาสนา การศึกษา หรือการพักผอนและเพื่อ
ชวยเหลือเชลยศึกในการจัดวางระเบียบสําหรับเวลาวางของตนภายในคาย สมาคมหรือองคการเชนวานี้อาจ
ตั้งขึ้นในอาณาเขตของประเทศที่กักคุมหรือในประเทศอื่นใดก็ไดหรืออาจมีลักษณะเปนกลางระหวางประเทศก็
ได ประเทศที่กักคุมอาจจํากัดจํานวนและสมาคม ตลอดจนองคการซึ่งไดรับอนุญาตใหมีตัวแทนไปดําเนินกิจการ
ในอาณาเขตและภายใตการควบคุมของตนได แตท้ังนี้ จะตองเปนไปภายใตเงื่อนไขวาการจํากัดเชนวานี้ จะตอง
ไมเปนการขัดขวางแกการปฏิบัติเพื่อยังผลใหดําเนินการบรรเทาทุกขไดอยางเพียงพอแกเชลยศึกท้ังมวล 
 ฐานะพิเศษของคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศในเรื่องนี้จะตองเปนที่รับรองและไดรับความ
เคารพทุกเมื่อ 
 เมื่อไดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคสําหรับบรรเทาทุกขหรือวัสดุตามสิ่งของที่มุงประสงคดังกลาวขางตน
ใหแกเชลยศึกแลว  หรือหลังจากเวลานั้นเล็กนอยแลว จะตองจัดสงใบรับของแตละครั้งซึ่งผูแทนเชลยศึกไดลง
นามไว ไปยังสมาคมบรรเทาทุกขหรือองคการผูสง ในขณะเดียวกันใหเจาหนาที่ปกครองซึ่งรับผิดชอบในการ
ควบคุมเชลยศึกออกใบรับของเหลานี้ใหดวย 
 

ภาค ๖ 
การปฏิบัติตามอนุสัญญา 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 
ขอ ๑๒๖ 

 ผูแทนหรือตัวแทนผูไดรับมอบอํานาจของประเทศที่คุมครองจะตองไดรับอนุญาตใหเขาไปในที่ทุก ๆ 
แหงท่ีมีเชลยศึกอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานที่ที่กักกัน สถานที่จําคุก และสถานที่ใชแรงงาน และจะตองไดรับ
อนุมัติใหเขาไปในอาคารทุกแหงซึ่งเชลยศึกอยู และตองไดรับอนุญาตใหเขาไปในที่ซึ่งเชลยศึกจะเดินทางจากไป 
ที่จะผานและที่จะไปถึงเมื่อมีการยายเชลยศึกอีกดวย ผูแทนนี้อาจสัมภาษณเชลยศึก   และโดยเฉพาะอยางยิ่งเขา
สัมภาษณผูแทนของเชลยศึกเปนการสวนตัวตามลําพัง ซึ่งจะทําดวยตนเองหรือโดยใชลามก็ได 
 ผูแทนหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจของประเทศที่คุมครองจะตองมีเสรีภาพเต็มท่ีที่จะเลือกสถานที่ซ่ึงตน
ประสงคจะไปเยี่ยม หามมิใหจํากัดเวลาและกําหนดครั้งคราวแหงการเยี่ยม การเยี่ยมจะถูกหามเสียมิไดนอกจาก
เพ่ือเหตุผลแหงความจําเปนทางทหารบังคับแตถึงกระนั้นจะหามไดก็แตเพียงเปนการพิเศษและชั่วคราวเทานั้น 
 ประเทศที่กักคุมและประเทศที่เชลยศึกดังกลาวสังกัดอยู อาจยินยอมในกรณีที่เปนการจําเปนใหเพื่อน
รวมชาติของเชลยศึกเหลานั้นมีสวนในการเยี่ยมดวยก็ได 
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 ในทุกพฤติการณ  บุคคลผูตองหาจะตองไดรับประโยชนแหงความคุมครองในการพิจารณา  และการ
ตอสูคดีโดยเปนธรรม ซึ่งเปนการใหความอนุเคราะหไมนอยไปกวาท่ีไดบัญญัติไวในขอ ๑๐๕ และขอตอ ๆ ไป
แหงอนุสัญญานี้ 
 ตัวแทนผูไดรับมอบอํานาจของคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศจะตองไดรับสิทธิดังกลาวขางตน
นั้นดวย การแตงตั้งตัวแทนเชนวานี้จะตองไดรับการเสนอขอความเห็นชอบจากประเทศที่กักคุมเชลยศึกเพื่อการ
เขาเยี่ยมเชลยศึก 

ขอ ๑๒๗ 
 อัครภาคีผูทําสัญญารับท่ีจะเผยแพรตัวบทแหงอนุสัญญานี้ ในประเทศของตนใหกวางขวางที่สุดท่ีจะทํา
ได ทั้งในยามสงบและยามสงคราม และโดยเฉพาะอยางยิ่งใหรวมการศึกษาอนุสัญญานี้เขาในโครงการศึกษาของ
ทหาร และถาเปนไดในโครงการศึกษาของพลเรือนดวย เพื่อใหกองทัพของตนและประชากรโดยทั่วไปไดทราบ
หลักการแหงอนุสัญญานี้ 
 เจาหนาที่ทหาร หรือเจาหนาท่ีอื่นใด ซึ่งในยามสงครามมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเชลยศึกจะตองมีตัว
บทแหงอนุสัญญานี้ และจะตองไดรับการสอนเปนพิเศษเกี่ยวกับบทบัญญัติตาง ๆ แหงอนุสัญญา 

ขอ ๑๒๘ 
 อัครภาคีผูทําสัญญาจะไดสงคําแปลเปนทางการของอนุสัญญานี้ใหแกกันและกัน โดยผานทางคณะ
มนตรี สหพันธรัฐสวิส และในระหวางการสูรบใหสงผานทางประเทศที่คุมครอง รวมทั้งกฎหมายและขอบังคับ
ตาง ๆ ซึ่งตนอาจบัญญัติข้ึนเพื่อประกันการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ 

ขอ ๑๒๙ 
 อัครภาคีผูทําสัญญารับท่ีจะตรากฎหมายตามที่จําเปนขึ้นไวใหมีบทลงโทษทางอาญาอันจะปรับใชได
อยางมีผลแกบุคคลที่กระทํา หรือสั่งใหกระทําการละเมิดอันรายแรงใด ๆ ตออนุสัญญาฉบับนี้ ดังไดนิยามไวใน
ขอตอไป 
 อัครภาคีผูทําสัญญาแตละฝายมีพันธกรณีท่ีจะตองคนหาตัวผูที่ตองหาวาไดกระทําหรือไดส่ังใหกระทํา
การละเมิดอันรายแรงนั้น ๆ และจะตองนําตัวบุคคลเหลานี้ ไมวาจะมีสัญชาติใด ข้ึนศาลของตน หากประสงค
และเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายของตนแลว อัครภาคีฝายนั้นอาจสงตัวบุคคลดังกลาวไปใหอัครภาคีอีก
ฝายหนึ่งที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาคดีก็ได แตอัครภาคีฝายนั้นจะตองแสดงวามีขอกลาวหาอันมีมูลเพียงพอ 
 อัครภาคีผูทําสัญญาแตละฝายจะตองจัดการตามที่จําเปนเพื่อระงับบรรดาการกระทําใด ๆ     อันขัดตอ
บทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้ นอกเหนือไปจากการละเมิดอันรายแรงที่ไดนิยามไวในขอตอไป 
 ในทุกพฤติการณ บุคคลผูตองหาจะตองไดรับประโยชนแหงความคุมครองในการพิจารณาและการตอ    
สูคดีโดยเปนธรรม ซึ่งเปนการใหความอนุเคราะหไมนอยไปกวาท่ีไดบัญญัติไวในขอ ๑๐๕ และขอตอ ๆ ไปแหง
อนุสัญญานี้ 
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ขอ ๑๓๐ 
 การละเมิดอันรายแรงที่ไดกลาวถึงในขอกอนนั้น ไดแกการกระทําอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้หากได
กระทําตอบุคคล หรือทรัพยสินซึ่งอนุสัญญานี้ใหความคุมครอง คือการฆาโดยเจตนา การทรมาน หรือการปฏิบัติ
อยางไรมนุษยธรรม รวมทั้งการทดลองทางชีววิทยา การกระทําใหเกิดความทุกขทรมานอยางสาหัส หรือทํา
อันตรายแกรางกายหรือสุขภาพอยางรายแรงโดยเจตนา การบังคับใหเชลยศึกเขาประจําการในกองทหารของ
ประเทศที่เปนศัตรู หรือการกระทําโดยเจตนาใหเชลยศึกเสียสิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาคดีโดยเปนเที่ยงธรรม
และตามระเบียบ ดังท่ีไดกําหนดไวในอนุสัญญานี้ 

ขอ ๑๓๑ 
 อัครภาคีผูทําสัญญาจะปลดเปลื้องตนเองหรืออัครภาคีอื่นใดจากความรับผิดชอบท่ีตนเองหรืออัครภาคี
อ่ืนท่ีมีอยูเนื่องจากการละเมิดซึ่งไดกลาวถึงในขอกอนนั้นมิได 

ขอ ๑๓๒ 
 เมื่อมีคํารองขอของภาคีคูพิพาทฝายหนึ่ง จะตองจัดใหมีการสอบสวนเกี่ยวกับขอกลาวหาวาไดมีการ
ละเมิดอนุสัญญานี้ข้ึนดวยประการใด ๆ โดยวิธีการตามที่ภาคีที่เกี่ยวของจะไดตกลงกัน 
 หากไมอาจตกลงกันไดในวิธีการสําหรับการสอบสวนแลว ภาคีควรตกลงกันเลือกผูช้ีขาดขึ้นคนหนึ่ง ซึ่ง
จะตัดสินวาจะตองดําเนินการตามวิธีใด 
 เมื่อปรากฏชัดวาไดมีการละเมิดแลว ภาคีคูพิพาทจะตองจัดการใหการละเมิดนั้นสิ้นสุดลงและกําจัดการ
ละเมิดนั้นภายในเวลาสั้นท่ีสุดที่จะทําได 
 

หมวด ๒ 
บทสุดทาย 
ขอ ๑๓๓ 

 อนุสัญญานี้ไดจัดทําขึ้นเปนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ตัวบททั้งสองเปนอันถูกตองเทากัน 
 คณะมนตรีสหพันธรัฐสวิสจะตองจัดใหมีคําแปลของอนุสัญญานี้อยางเปนทางการเปนภาษารัสเซียและ
ภาษาสเปน 

ขอ ๑๓๔ 
 อนุสัญญานี้ใหเปนอันใชแทนอนุสัญญาฉบับลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๒๙ ในความสัมพันธ
ระหวางอัครภาคีผูทําสัญญา 

ขอ ๑๓๕ 
 ในความสัมพันธระหวางประเทศตาง ๆ ซ่ึงตองผูกพันตามอนุสัญญากรุงเฮก วาดวยกฎและประเพณีการ
สงครามทางบกไมวาจะเปนฉบับลงวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๘๙๙ หรือฉบับลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๐๗ ก็



 105

ตาม และซึ่งเปนภาคีแหงอนุสัญญานี้น้ัน อนุสัญญาฉบับสุดทายนี้ใหถือวาเปนสวนที่ ๒ แหงขอบังคับที่ผนวกไว
ทายอนุสัญญากรุงเฮกดังกลาวขางตน 

ขอ ๑๓๖ 
 อนุสัญญานี้ซึ่งลงวันที่วันนี้ เปดใหลงนามจนถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ค.ศ. ๑๙๕๐ ในนามของประเทศที่
ไดมีผูแทนไปในการประชุม ซึ่งไดเปดขึ้น ณ กรุงเจนีวาเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ค.ศ. ๑๙๔๙ กับทั้งประเทศที่มิไดมี
ผูแทนเขารวมในการประชุมคร้ังนี้ แตเปนภาคีแหงอนุสัญญา ฉบับลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๒๙ 

ขอ ๑๓๗ 
 อนุสัญญานี้จะตองไดรับการใหสัตยาบันโดยเร็วที่สุดที่จะทําได   และจะตองเก็บรักษาสัตยาบันสารไวท่ี
กรุงเบอรน 
 ใหจัดทําบันทึกการสงมอบสัตยาบันสารแตละฉบับไว และใหคณะมนตรีสหพันธสวิสสงสําเนาอัน
รับรองวาถูกตองไปใหประเทศตาง ๆ ท่ีไดลงนามไว หรือที่ไดแจงการภาคยานุวัติอนุสัญญาแลว 

ขอ ๑๓๘ 
 อนุสัญญาฉบับนี้ จะเปนอันมีผลบังคับใชเมื่อครบหกเดือนหลังจากที่ไดมีการมอบสัตยาบันสารไวแลว
ไมนอยกวาสองฉบับ 
 แตน้ันไปอนุสัญญาจะเปนอันมีผลบังคับใชแกอัครภาคีผูทําสัญญาแตละฝายเมื่อครบหกเดือนหลังจากที่
ไดมอบสัตยาบันสารแลว 

ขอ ๑๓๙ 
 ตั้งแตวันที่มีผลบังคับใชเปนตนไป จะไดเปดใหประเทศใด ๆ ที่มิไดลงนามไวทําการภาคยานุวัติ
อนุสัญญานี้ได 

ขอ ๑๔๐ 
 การภาคยานุวัติจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังคณะมนตรีสหพันธสวิส และจะมีผลบังคับเมื่อครบ
หกเดือนหลังจากวันที่ไดรับทราบการแจงนั้น 
 คณะมนตรีสหพันธสวิสจะตองแจงการภาคยานุวัติไปยังประเทศตาง ๆ ท่ีไดลงนามไว หรือท่ีไดแจงการ
ภาคยานุวัติอนุสัญญาแลว 

ขอ ๑๔๑ 
 สถานการณดังที่ไดบัญญัติไวในขอ ๒ และ ๓ จะเกิดผลทันทีแกสัตยาบันสารที่ไดมอบไวและการ
ภาคยานุวัติท่ีไดแจงแลวโดยภาคีคูพิพาท กอนหรือภายหลังการเริ่มสูรบหรือการยึดครอง คณะมนตรีสหพันธ
สวิสจะตองแจงการสัตยาบันหรือการภาคยานุวัติใด ๆ ที่ไดรับจากภาคีคูพิพาทโดยวิธีที่เร็วที่สุด 

ขอ ๑๔๒ 
 อัครภาคีผูทําสัญญาแตละฝายยอมมีเสรีภาพที่จะบอกเลิกอนุสัญญานี้ 
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 การบอกเลิกนี้จะตองแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังคณะมนตรีสหพันธสวิส ซึ่งจะไดสงตอไปยังรัฐบาล
ของอัครภาคีผูทําสัญญาทั้งปวง 
 การบอกเลิกจะมีผลเม่ือครบหนึ่งปภายหลังที่ไดแจงไปใหคณะมนตรีสหพันธสวิสทราบ อยางไรก็ดีการ
บอกเลิกซึ่งไดแจงไปในขณะที่ประเทศที่บอกเลิกนั้นยังพัวพันอยูในการพิพาทใดๆ จะไมมีผลจนกวาจะไดทํา
สัญญาสันติภาพกันแลว และภายหลังที่การดําเนินการเกี่ยวกับการปลอยตัว และการสงตัวกลับประเทศเดิมของ
บุคคลที่ไดรับความคุมครองจากอนุสัญญานี้ไดยุติลงแลว 
 การบอกเลิกจะมีผลแตเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศที่บอกเลิกเทานั้น   การบอกเลิกนี้จะไมบั่นทอน
พันธกรณีซ่ึงภาคีคูพิพาทยังจะตองปฏิบัติตามโดยอาศัยหลักแหงกฎหมายระหวางประเทศ อันเปนผลสืบ
เนื่องมาจากจารีตประเพณีซ่ึงเปนท่ีรับรูกันในระหวางอารยะชนจากกฎแหงมนุษยธรรม และจากความรูสึกผิด
ชอบของมหาชน 

ขอ ๑๔๓ 
 คณะมนตรีสหพันธสวิสจะตองจัดการจดทะเบียนอนุสัญญานี้ไว ณ  สํานักงานเลขาธิการแหง
สหประชาชาติ คณะมนตรีสหพันธสวิสจะตองแจงบรรดาการใหสัตยาบัน การภาคยานุวัติและการบอกเลิก ที่ตน
ไดรับเกี่ยวกับอนุสัญญาฉบับนี้ใหสํานักงานเลขาธิการแหงสหประชาชาติทราบดวย 
 เพื่อเปนพยานแกการนี้ ผูลงนามขางทายนี้ ซึ่งไดสงมอบสารแสดงการไดรับมอบอํานาจเต็มของตนไว
แลว ไดลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้ 
 ทํา  ณ  กรุงเจนีวา เมื่อวันที่สิบสอง เดือนสิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๙ เปนภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศส 
ตนฉบับจะไดเก็บรักษาไว ณ สํานักงานบรรณสารของสมาพันธรัฐสวิส คณะมนตรีสหพันธสวิสจะไดสงสําเนา
อนุสัญญาอันรับรองวาถูกตองแลวไปยังแตละรัฐที่ไดลงนาม และรัฐท่ีไดทําการภาคยานุวัติอนุสัญญานี้ 

 
ภาคผนวก ๑ 

 แบบความตกลงเกี่ยวกับการสงตัวเชลยศึกที่บาดเจ็บและปวยไขกลับประเทศเดิมโดยตรง หรือการสงตัวไป
พักอาศัยในประเทศเปนกลาง (ดูขอ ๑๑๐) 

ขอ ๑. 
 หลักการสงตัวเชลยศึกกลับประเทศเดิมโดยตรง และการสงตัวไปพักอาศัยในประเทศเปนกลาง 
 ก. การสงตัวกลับประเทศเดิมโดยตรง 
  กรณีตอไปนี้ตองสงตัวกลับประเทศเดิมโดยตรง 
  (๑) เชลยศึกทุกนายที่ไดรับความทุกขทรมานจากความพิการซ่ึงเปนผลมาจากการบาดเจ็บ อันเปน
ผลใหเกิดการ สูญเสียแขนขา เปนอัมพาต โรคเกี่ยวกับขอตอกระดูกหรือความพิการอยางอื่น ๆ  ในเมื่อความ



 107

พิการนั้นเปนการสูญเสียมือหรือเทาขางใดขางหนึ่ง หรือกอใหเกิดอาการพิการที่เทาเทียมกับการสูญเสียมือหรือ
เทาขางใดขางหนึ่ง 
  การวินิจฉัยโรคตามหลักทั่วไปในกรณีดังตอไปนี้ตองดําเนินการโดยปราศจากอคติ ความลําเอียง  
กรณีดังตอไปนี้จะตองนับวาเทาเทียมกับการสูญเสียมือหรือเทาขางใดขางหนึ่ง 
   (ก) การสูญเสียมือขางใดขางหนึ่งหรือสูญเสียน้ิวมือทุกนิ้วหรือสูญเสียนิ้วหัวแมมือและนิ้วช้ีของมือ
ขางใดขางหน่ึง การสูญเสียเทาขางใดขางหนึ่ง หรือสูญเสียน้ิวเทาทุกนิ้วและสูญเสียกระดูกเทาขางใดขางหนึ่ง 
  (ข) อาการขอติด การสูญเสียเนื้อเยื่อกระดูก การมีแผลเปนชนิดหดรั้ง อันเปนอุปสรรคตอการ
เคล่ือนไหวของขอตอกระดูกขนาดใหญขอใดขอหนึ่งหรือของขอกระดูกทุกขอของมือขางใดขางหนึ่ง 
  (ค) ภาวะการเกิดขอเทียมของหัวกระดูกชิ้นยาว 
  (ง) ภาวะการผิดรูปรางของกระดูกอันเนื่องมาจากกระดูกหักหรืออาการบาดเจ็บอ่ืนใด ซึ่งเปน
อุปสรรคอยางสําคัญตอการทํางานและพละกําลังในการแบกรับน้ําหนัก 
  (๒) เชลยศึกที่บาดเจ็บทุกนาย ท่ีอาการบาดเจ็บนั้นกลายสภาพเปนอาการเรื้อรังจนถึงขั้นที่อาจ
วินิจฉัยไดวาแมจะไดรับการบําบัดรักษาแลวก็ไมอาจหายขาดไดภายในหนึ่งปนับจากวันที่ไดรับบาดเจ็บ ดัง
ตัวอยางในกรณีตอไปนี้ 
   (ก) การมีหัวกระสุนฝงอยูในหัวใจ แมคณะกรรมการแพทยผสมจะตรวจไมพบอาการในขณะตรวจ
วินิจฉัยก็ตาม 
   (ข) มีสะเก็ดระเบิดท่ีเปนโลหะฝงอยูในสมองหรือปอดแมคณะกรรมการแพทยผสมจะไมสามารถ
ตรวจพบตําแหนงของสะเก็ดระเบิดนั้นหรือปฏิกิริยาทั่วไปใด ๆ ในขณะตรวจวินิจฉัยก็ตาม 
  (ค) มีอาการกระดูกอักเสบติดเชื้อท่ียังไมอาจวินิจฉัยไดวาจะหายไดในปถัดไปภายหลังจากการ
บาดเจ็บ และพิจารณาเสมือนวาจะเปนเหตุใหเกิดอาการขอติด หรือสูญเสียความสามารถในการทํางานเทียบเทา
กับการสูญเสียมือหรือเทาขางใดขางหน่ึง 
  (ง) มีอาการบาดแผลทะลุ และอาการอักเสบชนิดมีหนองของขอกระดูกขอใหญ 
  (จ) มีอาการบาดเจ็บที่กะโหลกศีรษะ โดยมีการสูญเสียช้ินสวนของกระดูกกะโหลกศีรษะ หรือ
กระดูกกะโหลกศีรษะเคลื่อนที่ 
  (ฉ) มีอาการบาดเจ็บหรือบาดแผลจากการถูกความรอนท่ีบริเวณใบหนา โดยมีอาการสูญเสียเนื้อเยื่อ 
และจากการถูกความรอน การสูญเสียการทํางานของอวัยวะบนใบหนา 
  (ช) มีอาการบาดเจ็บของกระดูกไขสันหลัง 
  (ซ) มีอาการบาดเจ็บของเสนประสาทสวนปลาย ซึ่งผลที่เกิดเทียบเทากับการสูญเสียมือหรือเทาขาง

ใดขางหน่ึง    และการรักษาใหหายตองใชเวลาเกินกวาหนึ่งปนับจากวันที่ไดรับบาดเจ็บ 
ตัวอยางเชนการบาดเจ็บของกลุมเครือขายเสนประสาทของแขน (BRACHIAL PLEXUS) หรือ
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กลุมเครือขายเสนประสาทของเอวและกนกบ (LUMBOSACRAL PLEXUS) เสนประสาท 
MEDIAN หรือ SCIATIC  เชนเดียวกับอาการบาดเจ็บรวมกันระหวาง  เสนประสาทสองเสน 
คือเสนประสาท RADIAL กับ CUBITAL หรือเสนประสาท LATERAL POPLITEAL 
(N.PERONEUS COMMUNIS) กับ   MEDIAL POPLITEAL  (N.TIBIALIS) ฯลฯ สวนอาการ
บาดเจ็บของเสนประสาทแตละเสน เชน RADIAL(MUSCUCO-SPIRAL),  CUBITAL, 
LATERAL หรือ MEDIAN POPLITEAL       จะไมเปนเหตุผลพอสําหรับการสงตัวกลับ
ประเทศเดิมเวนแตอาการดังกลาวจะกอใหเกิดภาวะติดยึดดึงรั้งหรือทําใหเกิดความผิดปกติทาง
ระบบประสาทอยางรายแรง 

  (ฌ) มีอาการบาดเจ็บของระบบปสสาวะอันเปนเหตุใหไมสามารถกลั้นปสสาวะได 
 (๓) เชลยศึกที่ปวยไขทุกนายที่มีอาการเรื้อรัง ถึงขั้นที่วินิจฉัยไดวาไมอาจหายไดภายในหนึ่งปนับจาก
เมื่อเร่ิมเจ็บปวยดวยโรคนั้น ๆ แมจะไดรับการบําบัดรักษาแลวก็ตาม ดังตัวอยางในกรณีตอไปนี้  
 (ก) มีอาการของวัณโรคขั้นลุกลามของอวัยวะใด ๆ  ซึ่งจากการวินิจฉัยโรคแลว ไมสามารถรักษาให
หายขาดไดแตอาการอาจทุเลาอยางเปนท่ีนาพอใจหากไดรับการบําบัดรักษาในประเทศเปนกลาง 
  (ข) มีอาการของเยื่อหุมปอดอักเสบเปนหนอง 

  (ค) มีอาการของโรครายแรงของอวัยวะในระบบทางเดินหายใจที่มีสาเหตุนอกจากวัณโรค 
สันนิษฐานไดวาไมอาจจะรักษาใหหายขาด เชน ถุงลมปอดโปงพองขั้นรุนแรง และจะมีอาการ
หลอดลมอักเสบ  โรคหอบหืดเรื้อรัง โรคหลอดลมอักเสบรวมดวยหรือไมก็ตาม  โรคหอบหืด
เร้ือรัง  โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังที่มีอาการตอเนื่องมากวาหนึ่งปในท่ีคุมขัง    โรคหลอดลม
โปงพอง  (BRONCHIECTASIS) เปนตน 

  (ง) มีอาการของโรคเรื้อรังชนิดรายแรงที่เกิดตอระบบไหลเวียนของโลหิต เชน โรคล้ินหัวใจ และ
กลามเนื้อหัวใจอักเสบที่แสดงอาการของภาวการณไหลเวียนของกระแสโลหิตลมเหลวระหวาง
การถูกกุมขัง      แมวาคณะกรรมการแพทยผสมจะไมสามารถตรวจพบอาการดังกลาวมากอน 
เมื่อตรวจรางกายครั้งแรก โรคที่เกิดตอเยื่อหุมหัวใจและหลอดเลือด    (โรค  BUERGES’S 
DISEASE, อาการหลอดเลือดใหญโปงพอง)  

 (จ) มีอาการของโรคเรื้อรังชนิดรายแรงที่เกิดตอระบบทางเดินอาหาร เชน แผลในกระเพาะอาหาร
และลําไสเล็ก ซ่ึงเกิดรวมกับภาวะแทรกซอนภายหลังการผาตัดกระเพาะอาหาร   ในระหวางการถูกคุมขัง 
กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง ลําไสอักเสบหรือลําไสใหญอักเสบ ที่มีการแสดงอาการของโรคมานานกวาหนึ่งป 
และมีผลกระทบตอสภาพรางกายทั่วไปอยางรุนแรง ภาวะตับแข็ง ภาวะผิดปกติเร้ือรังของถุงน้ําดี เปนตน 
  (ฉ) มีอาการของโรคเรื้อรังชนิดรายแรงที่เกิดตอระบบทางเดินปสสาวะ เชน โรคเร้ือรังของไต ที่ทํา

ใหเกิดภาวะผิดปกติตามมา การถูกผาตัดเอาไตออกหนึ่งขางเนื่องจากวัณโรคของไต หรือกรวย
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ไต หรือกระเพาะปสสาวะอักเสบเรื้อรัง ภาวะไตพอง (HYDRONEPHROSIS) หรืออาการไต
อักเสบเปนหนอง อาการของโรคภายในสตรีที่รุนแรงอื่น ๆ การตั้งครรภ  ทั้งที่ปกติและไมปกติ
ที่ไมสามารถไปพักอาศัยในประเทศเปนกลางได เปนตน  

  (ช) มีอาการของโรคเรื้อรังชนิดรายแรงของระบบประสาทสวนกลางและสวนปลาย เชน โรคจิต
และโรคจิตประสาทที่เกิดจากการถูกคุมขังขั้นรุนแรง ฯลฯ  ซึ่งไดรับการตรวจพิสูจนรับรองจาก
ผูเชี่ยวชาญ/จิตแพทย โรคลมชักที่ไดรับการตรวจพิสูจนรับรองจากแพทยของคายเชลยนั้นๆ 
โรคหลอดเลือดในสมองตีบแข็ง (CEREBRAL ARTERIOSCLEROSIS) เสนประสาทอักเสบ
เร้ือรังท่ีเปนมานานเกินกวาหนึ่งป 

  (ซ) มีอาการของโรคเรื้อรังชนิดรายแรงที่เกิดกับระบบประสาทที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการทํางานของ
รางกาย ซึ่งทําใหความสมบูรณของรางกายและจิตใจลดลงเปนอยางมาก น้ําหนักและสภาพ
ความเปนอยูที่ดีของรางกายลดลงอยางเห็นไดชัด 

  (ฌ) ตาบอดทั้งสองขางหรือตาบอดขางใดขางหนึ่งในขณะที่การมองเห็นของอีกขางหนึ่งนอยกวา ๑ 
แมวาจะใชแวนตาชวยแกไขแลวก็ตาม   การลดลงของการมองเห็นที่ไมสามารถแกไขใหดีข้ึน
กวา ๑/๒  เปนอยางนอยในตาขางใดขางหนึ่ง ภาวะรายแรงทางจักษุวิทยา เชน ตอหิน มานตา
อักเสบ CHOROIDIRIS  ริดสีดวงตา เปนตน  

  (ญ) มีอาการผิดปกติของการไดยินตาง ๆ ไดแก หูหนวกสนิทขางใดขางหนึ่ง โดยที่หูอีกขางหนึ่งไม
สมารถไดยินคําพูดดวยเสียงดังปกติของท่ีอยูหางออกไปหนึ่งเมตรได เปนตน 

                     (ฎ) มีอาการผิดปกติอยางรายแรงของตอมไรทอตาง ๆ ไดแก ไทรอยดเปนพิษ ภาวะตอมไทรอยด
ทํางานนอย ADDISON’S DISEASE, SIMMOND’S CACHEXIA, ภาวะ TETANY 

   (ฐ) อาการผิดปกติเรื้อรังและรุนแรงมากของอวัยวะที่ทําหนาที่สรางเม็ดเลือด (ไขกระดูก) 
   (ฑ) ภาวะท่ีรางกายไดรับสารพิษเร้ือรังอยางรุนแรง เชน ไดรับพิษจากสารตะกั่ว พิษจากปรอท ภาวะ

เสพติดสารมอรฟน โคเคน พิษสุราเรื้อรัง ภาวะไดรับพิษจากกาซหรือรังสี เปนตน 
 (ฒ) อาการผิดปกติเรื้อรังของระบบการเคลื่อนไหวที่พบเห็นความผิดปกติในการทํางานได   ชัดเจน 
เชน อาการขอกระดูกอักเสบอยางรุนแรงที่มีความทุพพลภาพเกิดขึ้นกับขอนั้น ๆ อาการขอกระดูกอักเสบหลายขอ
เร้ือรังท่ีลุกลามทางปฐมภูมิและทุติยภูมิ รูมาติซึ่มที่มีอาการรุนแรงเปนตน 
  (ณ) โรคผิวหนังเรื้อรังและรุนแรงที่ไมตอบสนองตอการบําบัดรักษา 
  (ด) โรคมะเร็งใด ๆ 
  (ต) โรคติดเชื้อเร้ือรังรุนแรงตาง ๆ ที่เปนอยูนานกวาหนึ่งปนับตั้งแตตรวจพบ เชน มาเลเรีย  ที่มี

อาการทํางานผิดปกติของอวัยวะภายใน โรคทองรวงจากเชื้ออะมีบา หรือแบคทีเรียที่มีภาวะ
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ผิดปกติอยางรุนแรงมาก   ซิฟลิสของอวัยวะภายในขั้นตติยภูมิที่ดื้อตอการรักษาโรคเรื้อน เปน
ตน 

  (ถ) ภาวะขาดไรวิตามิน 
 ข. การสงตัวไปพักอาศัยในประเทศเปนกลาง 

 กรณีตอไปนี้จะเหมาะสมถาสงตัวไปพักอาศัยในประเทศเปนกลาง 
 (๑) เชลยศึกท่ีบาดเจ็บทุกนายซึ่งไมอาจรักษาใหหายขาดไดในที่คุมขัง แตอาจจะบําบัดรักษาให

ทุเลาลงอยางนาพอใจ หากสงตัวไปพักอาศัยในประเทศเปนกลาง 
  (๒) เชลยศึกซึ่งไดรับทุกขทรมานจากอาการใด  ๆ ของวัณโรค ไมวาท่ีอวัยวะใด ๆ  และการ
บําบัดรักษาในประเทศเปนกลางอาจจะชวยใหหายขาดหรืออยางนอยก็มีอาการทุเลาลงอยางนาพอใจ โดยมี
ขอยกเวนสําหรับวัณโรคขั้นเริ่มแรก ซึ่งอาจบําบัดรักษาในที่คุมขังได 
  (๓) เชลยศึกซ่ึงไดรับทุกขทรมานจากอาการของโรคที่ตองการบําบัดรักษา ไดแกระบบทางเดิน
หายใจ ระบบไหลเวียนของโลหิต ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท ระบบการรับรูประสาทสัมผัส ระบบ
ทางเดินปสสาวะ และระบบอวัยวะสืบพันธ ระบบผิวหนัง ระบบการเคลื่อนไหวของอวัยวะ ฯลฯ  ที่การรักษาใน
ประเทศเปนกลางจะไดผลกวาการรักษาในที่คุมขัง 
   (๔) เชลยศึกซึ่งสูญเสียไตดวยการผาตัดในที่คุมขังดวยสาเหตุที่มิใชเกิดจากวัณโรคของไตขางนั้น 
กรณีมีอาการอักเสบติดเชื้อของกระดูก อยูในระหวางการบําบัดรักษาใหหายขาดหรืออาการยังทรงอยู 
โรคเบาหวานที่ไมตองการการรักษาดวยอินซูลิน 
  (๕) เชลยศึกซึ่งไดรับทุกขทรมานจากสงครามหรือโรคประสาทจากการถูกคุมขังในกรณีโรคประสาทจากการถูก
คุมขัง ซึ่งไมอาจรักษาใหหายไดภายในสามเดือนในการไปพักอาศัยในประเทศเปนกลางแลว หรือซึ่งดวยระยะเวลาดังกลาวไม
อาจเห็นไดชัดเจนวาจะมีทางรักษาใหหายขาดไดจะตองสงตัวเชลยศึกกลับประเทศเดิม 
   (๖) เชลยศึกทุกนายที่ไดรับทุกขทรมานจากการที่รางกายไดรับสารพิษ(กาซ โลหะ อัลคาลอยดฯลฯ)
ซึ่งมีแนวโนมวาการบําบัดรักษาในประเทศเปนกลางจะเปนการเหมาะสมและทําใหหายขาดได 
  (๗) เชลยศึกสตรีทุกนายซึ่งตั้งครรภ หรือเปนมารดาที่ตองเล้ียงดูทารก และเด็กเล็ก 
 ค. กรณีตอไปนี้อาจจะไมเหมาะสมในการสงตัวไปพักอาศัยในประเทศเปนกลาง 
  (๑) ไดตรวจและวินิจฉัยแลววาเปนโรคจิตประสาททุกประเภท 
  (๒) ระบบอวัยวะทั้งหมดหรือระบบการทํางานของประสาทเปนโรคซ่ึงไมอาจรักษาใหหายได 
  (๓) โรคระบาดทุกชนิดซึ่งอยูในระยะแพรเชื้อ ยกเวนวัณโรค 

ขอ  ๒. 
ขอสังเกตทั่วไป 

  ก. เงื่อนไขที่กําหนดไวน้ีสมควรไดรับการแปลและประยุกตใชดวยมโนธรรมที่กวางขวางที่สุดเทาที่จะ
ทําได ภาวะผิดปกติหรือโรคทางระบบประสาทและทางจิตท่ีเกิดจากสงครามหรือการถูกคุมขังเชนเดียวกับวัณ
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โรคทุกระยะจะตองไดรับสิทธิเหนือผลประโยชนใด ๆ โดยการตีความอยางกวางขวางนั้น เชลยศึกซึ่งไดรับ
บาดเจ็บหลายแหงซ่ึงบาดแผลดังกลาวไมเขาขายที่จะไดรับการสงตัวกลับประเทศเดิมจะตองไดรับการพิจารณา
ดวยจิตใจท่ีมี  มโนธรรมวามีบาดแผลทางจิตใจอันเนื่องมาจากบาดแผลทางรางกายหรือไม 
 ข. ในกรณีที่ไมมีปญหาในการที่จะไดรับสิทธิในการสงตัวกลับประเทศเดิมโดยตรง (ถูกตัดขา ตาบอด 
หูหนวกสนิททั้งสองขาง เปนวัณโรคปอดระยะแสดงอาการ เปนโรคจิตประสาท เปนโรคมะเร็งระยะลุกลาม 
ฯลฯ) จะตองไดรับการตรวจวินิจฉัยและสงตัวกลับประเทศเดิมโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดโดยแพทยประจําคาย
หรือโดยคณะกรรมการแพทยผสม ซึ่งแตงตั้งโดยประเทศที่กักคุม 
 ค. อาการบาดเจ็บและโรคตาง ๆ ซึ่งเปนอยูกอนสงคราม ตลอดจนอาการก็มิไดกําเริบหนักขึ้น เชน
อาการบาดเจ็บจากสงคราม (คร้ังกอน) ซึ่งก็มิไดขัดกับการเขารับราชการทหาร ยอมไมไดรับสิทธิในการสงตัว
กลับประเทศเดิม 
 ง. ขอความในภาคผนวกนี้จะตองไดรับการตีความและประยุกตใชในวิถีทางเดียวกันในรัฐภาคีคูพิพาท
ทั้งปวง รัฐและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจะตองอํานวยความสะดวกทั้งปวงที่จําเปนแกคณะกรรมการแพทยผสมใน
อันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีใหสมบูรณ 
 จ. ตัวอยางที่ระบุไวตามขอ ๑. ขางตนเปนเพียงตัวอยางเฉพาะกรณีเทานั้น  กรณีที่ไมตรงกับขอความ
ดังกลาวก็จะตองได (COUNTRIES PARTY TO THE CONFLICTS) รับการพิจารณาตัดสินดวยมโนธรรม ของ
ขอ ๑๑๐ ของอนุสัญญาฉบับนี้ และโดยหลักการของขอตกลงฉบับดังกลาว 
 

ภาคผนวก ๒ 
ระเบียบเกี่ยวกับคณะกรรมการแพทยผสม 

(ดูขอ ๑๑๒) 
 
 คณะกรรมการแพทยผสมซึ่งไดจัดตั้งขึ้นตามขอ ๑๑๒ แหงอนุสัญญานี้จะตองประกอบดวยสมาชิกสามนาย 
สองนายจะตองไดรับการแตงตั้งมาจากประเทศเปนกลาง นายที่สามจะไดรับการแตงตั้งจากฝายประเทศ  ท่ีกักคุม 
หน่ึงในจํานวนนี่จะเปนประธานคณะกรรมการ 

ขอ  ๒. 
 สมาชิกสองนายจากประเทศเปนกลางจะไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ ปฏิบัติ
หนาที่ตามความตกลงกับประเทศที่คุมครอง ตามคํารองขอของประเทศที่กักคุม บรรดาสมาชิกดังกลาวอาจมีถ่ิน
พํานักอยูในประเทศของตนหรือประเทศเปนกลางประเทศใด ๆ ก็ได หรือในเขตของประเทศที่กักคุมเอง 

ขอ  ๓. 
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 สมาชิกจากประทศเปนกลางจะตองไดรับการใหความยินยอมโดยภาคีคูพิพาทที่เกี่ยวของ ซึ่งจะแจงการให
ความยินยอมใหแกคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศและประเทศที่คุมครองทราบ ซ่ึงในการแจงนี้จะเปนผล
ใหสมาชิกจากประเทศเปนกลางไดรับการยอมรับวาไดรับการแตงตั้งโดยถูกตองแลว 

ขอ  ๔. 
 อาจมีการแตงตั้งสมาชิกผูชวยในจํานวนที่พอเพียงเพื่อทดแทนสมาชิกตัวจริงในกรณีที่เกิดความจําเปน 
สมาชิกผูชวยอาจไดรับการแตงตั้ง ในเวลาเดียวกันกับสมาชิกตัวจริง หรืออยางนอยโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 

ขอ  ๕. 
 ถาหากคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศไมอาจขอแตงตั้งสมาชิกจากประเทศเปนกลาง  ไมวาดวย
เหตุผลใด ๆ ประเทศที่คุมครองพิทักษรักษาผลประโยชนของเชลยศึกจะแตงตั้งสมาชิกจากประเทศเปนกลาง
แทน 

ขอ  ๖. 
 สมาชิกจากประเทศเปนกลางสองนายนี้ ถาสามารถกระทําไดใหแตงตั้งผูท่ีเปนศัลยแพทยหนึ่งนาย และ      
อายุรแพทยหน่ึงนาย 

ขอ  ๗. 
 สมาชิกจากประเทศเปนกลางจะตองมีความเปนอิสระอยางเต็มท่ีไมข้ึนอยูกับภาคีคูพิพาทฝายใด ๆ ซึ่งภาคี
คูพิพาทจะตองอํานวยความสะดวกทั้งปวงในการปฏิบัติหนาทีใหสมบูรณ 

ขอ  ๘. 
 คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศอาจทําความตกลงกับประเทศที่กักคุมในขณะที่ทําการแตงตั้งสมาชิก
ตามขอ ๒. และขอ ๔. แหงระเบียบนี้   ในเร่ืองตั้งขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานของผูที่ไดรับการแตงตั้งก็ได 

ขอ  ๙. 
 คณะกรรมการแพทยผสมอาจเริ่มตนทํางานของตนในทันทีภายหลังจากที่ไดมีการแตงตั้งสมาชิกจาก
ประเทศเปนกลางแลว และไมวาในกรณีใด ๆ จะตองไมเกินสามเดือนนับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

ขอ  ๑๐. 
 คณะกรรมการแพทยผสมอาจตรวจรางการเชลยศึกทุกนายที่ไดกําหนดตั้งไวแลวตามที่กําหนดไวในขอ 
๑๑๓ แหงอนุสัญญานี้  ซึ่งคณะกรรมการอาจจะเสนอใหสงตัวกลับประเทศเดิม ยกเลิกคําขอ หรืออางถึงการ
ตรวจรางกายครั้งกอนก็ได คําตัดสินของคณะกรรมการจะกระทําไดโดยใชเสียงขางมาก 

ขอ  ๑๑. 
 คําตัดสินของคณะกรรมการแพทยผสมในกรณีเฉพาะแตละกรณี จะตองจัดสงไปยังประเทศที่กักคุมประเทศ
ที่ใหความคุมครอง และคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่คณะกรรมการมา
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ตรวจเยี่ยม คณะกรรมการแพทยผสมจะตองแจงผลการตัดสินใหแกเชลยศึกที่เขารับการตรวจทุกนายทราบ และ
จะตองออกใบประกาศนียบัตรตามแบบที่แนบทายอนุสัญญานี้ใหแกผูที่จะถูกสงตัวกลับประเทศเดิมดวย 

ขอ  ๑๒. 
 ประเทศที่กักคุมจะตองปฏิบัติตามการตัดสินของคณะกรรมการแพทยผสมภายในสามเดือนนับแตวัน  ไดรับ
การแจงคําตัดสินเชนวานั้น 

ขอ  ๑๓. 
 ถาไมมีอายุรแพทยจากประเทศเปนกลางในประเทศที่คณะกรรมการแพทยผสมจะตองไปปฏิบัติงาน และถา
การแตงตั้งแพทยจากฝายเปนกลาง ซึ่งมีถ่ินพํานักอยูในประเทศอื่นเปนสิ่งที่ไมสามารถกระทําได ประเทศกักคุม
ซึ่งจะตองปฏิบัติตามที่ไดตกลงไวกับประเทศที่ใหความคุมครอง โดยแตงตั้งคณะกรรมการแพทยซึ่งจะตอง
ปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการผสม ตามขอ ๑,๒,๓,๔,๕ และ ๘ ของระเบียบนี้ 

ขอ  ๑๔. 
 คณะกรรมการแพทยผสมจะตองปฏิบัติหนาที่เปนการถาวร และตองตรวจเยี่ยมคายเชลยศึกแตละคายทุก ๆ 
ระยะไมเกินหกเดือน 

 
ภาคผนวก ๓ 

ระเบียบเกี่ยวกับการบรรเทาทุกขเปนสวนรวม 
(ดูขอ ๗๓) 
ขอ  ๑. 

 ผูแทนเชลยศึกจะตองไดรับอนุญาตใหแจกจายส่ิงของบรรเทาทุกขซึ่งสงมาเปนสวนรวมซึ่งอยูในความ  
รับผิดชอบของตนใหแกเชลยศึกทุกนายซึ่งอยูในคายเชลยเดียวกับตน รวมทั้งผูที่อยูในโรงพยาบาลหรือใน
เรือนจําหรือสถานที่เพื่อการลงโทษทางอาญาอื่น ๆ 

ขอ  ๒. 
 การแจกจายสิ่งของบรรเทาทุกขที่สงมาเปนสวนรวมจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูบริจาคและ เปนไป
ตามแผนซึ่งผูแทนเชลยศึกไดกําหนดไว อยางไรก็ตามสิ่งของที่เปนพัสดุทางการแพทยจะตองแจกจายไปตามที่
ไดตกลงไวกับนายทหารแพทยอาวุโส และที่เหลืออาจจะแจกจายไปยังโรงพยาบาลและสถานพยาบาลตามความ
ตองการของผูปวยในสถานที่ดังกลาวนั้น โดยไมจําเปนตองคํานึงถึงคําแนะนําของผูบริจาคเสมอไป ก็ได  ภายใต
คําจํากัดความนี้การแจกจายจะตองกระทําโดยเที่ยงธรรมเสมอ 

ขอ  ๓. 
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 ผูแทนเชลยศึกดังกลาวหรือผูชวยของผูแทนเชลยศึกจะตองไดรับอนุญาตใหเดินทางไปยังจุดที่สิ่งของ
บรรเทาทุกขสงมาถึงบริเวณใกลเคียงกับคายของตน เพ่ือที่ผูแทนเชลยศึกหรือผูชวยจะไดตรวจสอบจํานวนและ
คุณภาพของสินคาที่ไดรับและจะไดทํารายงานโดยละเอียดแจงใหผูบริจาคทราบตอไป 

ขอ  ๔. 
 ผูแทนเชลยศึกจะตองไดรับเครื่องอํานวยความสะดวกเทาที่จําเปนเพื่อการตรวจสอบวาการแจกจาย    สิ่งของ
บรรเทาทุกขเปนสวนรวมในแผนกและกองตาง ๆ ในคายเปนไปตามคําแนะนําของตน 

ขอ  ๕. 
 ผูแทนเชลยศึกจะตองไดรับอนุญาตใหกรอกขอความหรือดําเนินการใหผูแทนเชลยศึกของกอง แรงงานหรือ
นายทหารแพทยอาวุโสของสถานพยาบาลและโรงพยาบาลกรอกขอความหรือกรอกแบบสอบถามตามความ
ประสงคของผูบริจาคเกี่ยวกับการจัดสงส่ิงของบรรเทาทุกขเปนสวนรวม (การแจกจาย ความตองการ จํานวน
ปริมาณ ฯลฯ) แบบฟอรมดังกลาวและแบบสอบถามจะตองกรอกใหเรียบรอยและจัดสงไปยังผูบริจาคโดยไม
ชักชา 

ขอ  ๖. 
 เพ่ือที่จะประกันวาจะมีการปฏิบัติตอสิ่งของบรรเทาทุกขท่ีจัดสงมาเปนสวนรวมอยางถูกตองตามระเบียบวา
ดวยการแจกจายสิ่งของบรรเทาทุกข ใหแกเชลยศึกภายในคายและตอบสนองตอความตองการใด ๆ ที่อาจจะ
บังเกิดมีขึ้นเนื่องมาจากมีเชลยศึกใหมเดินทางมาถึง ผูแทนเชลยศึกจะตองไดรับอนุญาตใหดําเนินการจัดเก็บ
สะสมส่ิงของบรรเทาทุกขท่ีจัดสงมาเปนสวนรวมใหพอเพียง เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายนี้   ผูแทนเชลยศึกจะตองมี
คลังเก็บรักษาพัสดุที่เหมาะสมไวใหใชไดตลอดเวลา   ประตูคลังเก็บรักษาพัสดุแตละคลังจะปดดวยกุญแจสอง
ดอก    โดยผูแทนเชลยศึกและผูบัญชาการคายเก็บไวฝายละหนึ่งดอก 

ขอ  ๗. 
 เมื่อสิ่งบรรเทาทุกขที่จัดสงมาเปนสวนรวมเปนเสื้อผามีจํานวนพอเพียงแลว เชลยศึกอาจมีเสื้อผาอยางนอย
หน่ึงชุดไวในครอบครองได ถาเชลยศึกมีเสื้อผามากกวาหนึ่งชุด ผูแทนเชลยศึกไดรับอนุญาตใหยึดเสื้อผาสวนที่
เกินจากผูซึ่งมีเสื้อผาจํานวนมากที่สุด หรือมีวัสดุสิ่งของใด ๆ เกินหนึ่งชิ้น ถาเปนการจําเปน  ทั้งนี้เพื่อท่ีจะนําไป
แจกจายใหแกเชลยศึกที่มีนอยกวา แตไมวาอยางไรก็ตามจะยึดเอาชุดชั้นใน ถุงเทา และเครื่องใชประกอบ     
รองเทา  ที่เปนชุดที่สองของผูใดมิได เวนแตจะเปนการยึดไปเพื่อมอบใหแกผูท่ีไมมีเลย 

ขอ  ๘. 
 อัครภาคีผูทําสัญญา และโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่กักคุมจะตองอนุญาตตราบเทาท่ีจะเปนไปไดและตอง
สอดคลองกับระเบียบวาดวยการดูแลประชาชน พลเรือน  ใหมีการจัดซื้อสินคาท่ีผลิตขึ้นในอาณาเขตอัครภาคี
ผูทําสัญญาและประเทศที่กักคุม เพ่ือการแจกจายเปนสิ่งของบรรเทาทุกขเปนสวนรวมแกเชลยศึก ประเทศ
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ดังกลาว       จะตองอนุญาตใหมีการโอนยายเงินทุนและมาตรการทางดานการเงินอ่ืน ๆ ซึ่งเปนเรื่องทาง  เทคนิค
และการบริหาร อันเปนปกติธรรมดาของการจัดซื้อ จัดหาดังกลาว 

ขอ  ๙. 
 การบอกสละเงื่อนไขของขอความดังกลาวขางตนจะไมทําใหเชลยศึกเสียสิทธิในการรับส่ิงของบรรเทาทุกข    
ที่สงมาเปนสวนรวมกอนท่ีเชลยศึกจะเดินทางมาถึง หรือในระหวางการเคลื่อนยายหรือขัดขวางผูแทนของ
ประเทศที่คุมครอง คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ หรือองคการใด ๆ มิใหความชวยเหลือแกเชลยศึก ซึ่งมี
ความรับผิดชอบท่ีจะจัดสงสิ่งของดังกลาว ประกันวาจะมีการแจกจายสิ่งของใหแกผูรับไมวาโดยวิธีใด ๆ เทาท่ี
คาดไดวาจะเปนผลสําเร็จ
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ลงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๒ 
 

ภาคผนวก ๔ 
ข. บัตรแสดงการถูกจับกุม 

(ดูขอ ๗๐.) 
ดานหนา 

 

   ไปรษณียเชลยศึก                                                                      ยกเวนคาไปรษณียยากร 
บัตรแจงการถูกจับกุมสําหรับเชลยศึก 

คําเตือน                                                                                                    สํานักงานตัวแทนกลางเชลยศึก 
บัตรนี้จะตองไดรับการกรอกใหสมบูรณโดยเชลยศึก     
แตละนายในทันทีที่ถูกจับกุมเปนเชลยศึกและทุกครั้ง            คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ 
ท่ีเปล่ียนที่อยู ดวยเหตุผลท่ีตองเขาโรงพยาบาลหรือ 
ยายท่ีกักกัน  บัตรนี้มิใชบัตรพิเศษที่เชลยศึกแตละ                                              เจนีวา 
นายจะไดรับอนุญาตใหสงไปยังญาติของตน                                                  สวิสเซอรแลนด 
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ดานหลัง 
 

เขียนดวยตัวบรรจงและใชตัวซึ่งอักษรใหญ   
๑.   ถูกจับเปนเชลยศึกของกองทัพประเทศ           ……………….. 
๒. ช่ือสกุล   …………………………….......…   
๓.   ช่ือตัว   ………………………………….. 
๔.   ช่ือบิดา   …………..………………..……... 
๕. วัน เดือน ป เกิด  ……………………………………….    
๖.   สถานที่เกิด  …………………………………………… 
๗. ช้ันยศ  …………………………………………………….. 
๘. หมายเลขประจําตัว  …………………………………….. 
๙. ท่ีอยูของญาติพ่ีนอง  ……………………………………... 
๑๐. ถูกจับเปนเชลยศึกเมื่อ………….................. หรือ  …………………………………………………. 
 หรือถูกยายมาจาก (คายเชลยหมายเลข, โรงพยาบาล ฯลฯ) 
๑๑. (ก) สุขภาพดี ………………     (ข.)  ไมไดรับบาดเจ็บ  ………......  (ค.)  หายดีแลว  …………….. 

อยูระหวางพักฟน …………   (จ.)  ปวยไข  …………………........  (ฉ.)  บาดเจ็บเล็กนอย  …..….. 
บาดเจ็บสาหัส  ………………… 

๑๒.ภูมิลําเนาปจจุบันของขาพเจา คือเชลยศึกหมายเลข  …………………………................................... 
 ช่ือคายเชลยศึก  ………………………………………………………………………. 
๑๓. วัน เดือน ป  …………………………………………………   
๑๔  ลายมือช่ือ  ………………………………………… 
 ขีดฆาในสวนไมตองการ หามเพิ่มเติมขอความใด ๆ อานคําอธิบายดานหลัง 
หมายเหตุ แบบฟอรมเอกสารนี้ควรทําเปนสองหรือสามภาษา โดยเฉพาะอยางยิ่งทําเปนภาษาของเชลย
ศึกเอง และเปนภาษาของประเทศที่กักคุม ขนาดจริงของแบบฟอรม ๑๕ x ๑๐.๕ เซนติเมตร 
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ภาคผนวก ๔ 
ค. ไปรษณียบัตรเพื่อการติดตอ และจดหมาย 

(ดูขอ ๗๑) 
๑. ดานหนา      ไปรษณียบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ดานหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไปรษณียเชลยศึก ยกเวนคาธรรมเนียมไปรษณีย 
ไปรษณียบัตร กรุณาสง      
 ……………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………… 
ชื่อสกุล ชื่อตัวผูสง 
………………………………………………………………… 
สถานท่ีและวัน เดือน ปเกิด ปลายทาง 
………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 
หมายเลขประจําตัวเชลยศึก ถนน ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………         ประเทศ …………………………………. 
ชื่อคายกักกันเชลยศึก  จังหวัดหรือเขต ………………………. 
………………………………………………………………… 
ประเทศตนทางที่สงจดหมาย 
…………………………………………………………………… 

 
ชื่อคายกักกันเชลยศึก  วัน เดือน ป ………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
เขียนบนเสนประเทาน้ัน และเขียนใหชัดเจนอานออกเทาที่จะทําได 
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หมายเหตุ แบบฟอรมนี้จะตองทําเปนสองหรือสามภาษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาษาของเชลยศึกเอง และ
ภาษาของประเทศที่กักคุม ขนาดจริงของแบบฟอรม ๑๕ x ๑๐ เซนติเมตร 
 

ภาคผนวก ๔ 
ค. ไปรษณียบัตรเพื่อการติดตอ และจดหมาย 

(ดูขอ ๗๑) 
๒.จดหมาย 
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ภาคผนวกที่ ๔ 
ง. แจงการเสียชีวิต 

(ดูขอ ๑๒๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ แบบฟอรมนี้ควรทําเปนสองหรือสามภาษา โดยเฉพาะอยางยิ่งทําเปนภาษาของเชลยศึกเอง และ
ภาษาของประเทศที่กักคุม ขนาดจริงของแบบฟอรมนี้ ๒๑ x ๓๐ เซนติเมตร 

ภาคผนวกที่ ๔ 

(ตําแหนงของเจาหนาท่ีรับผิดชอบ)    การแจงการเสียชีวิต 
       ประเทศที่ถูกจับกุมคุมขังเชลยศึก 
ช่ือสกุล และชื่อตัว      ……………………………………………. 
- ช่ือตัวของบิดา      ……………………………………………. 
- สถานที่และวันเดือนปเกิด     ……………………………………………. 
- สถานที่และวันเดือนปท่ีเสียชีวิต    ……………………………………………. 
- ยศและหมายเลขประจําตัว      ……………………………………………. 
  (ตามท่ีระบุไวในแผนโลหะประจําตัว)   
- ภูมิลําเนาของญาติพ่ีนอง     ……………………………………………. 
- สถานที่และวันเวลาท่ีถูกจับเปนเชลยศึก    ……………………………………………. 
- สาเหตุและสภาพการเสียชีวิต     ……………………………………………. 
- สถานที่ฝงศพ      ……………………………………….……. 
- หลุมฝงศพมีเครื่องหมายแสดงไวหรือไม และญาติจะมา  ……………………………………………. 
  คนหาหลุมศพไดในภายหลังหรือไม 
- ทรัพยสินส่ิงของสวนตัวของผูเสียชีวิตนั้นประเทศที่กักคุม  ……………………………………………. 
  รักษาไวหรือไดจัดสงมาพรอมกับบัตรแจงการเสียชีวิตแลว 
- ถามีการจัดสงไดดําเนินการทางสํานักงานตัวแทนใด   ……………………………………………. 
- บุคคลผูท่ีรับผิดชอบรักษาพยาบาลผูตายขณะเจ็บปวย หรือใน  ……………………………………………. 
  เวลาใกลส้ินใจ(แพทย พยาบาล อนุศาสนาจารย เพื่อนเชลยศึก ……………………………………………. 
  สามารถที่จะระบุไว ณ ที่น้ี หรือในกระดาษที่แนบ    ……………………………………………. 
  ทั้งสถานการณของการเสียชีวิตและการฝงไดหรือไม      
วันที่ตราประทับ และลายมือช่ือของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ  ลายมือช่ือและภูมิลําเนาของพยาน 
…………………………………………….    สองนาย 
…………………………………………….    ……………………………………………. 
       ……………………………………………. 
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จ. หนังสือสําคัญการสงตัวกลับประเทศเดิม 
(ดูภาคผนวก II ขอ II) 

หนังสือสําคัญการสงตัวกลับประเทศเดิม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันเดือนป      
 คายกักกันเชลยศึก    
 โรงพยาบาล      
 ชื่อสกุล      
 ชื่อตัว      
 วันเดือนปเกิด      
 ยศ       
 หมายเลขประจําตัวในกองทัพ  
 หมายเลขประจําตัวเชลยศึก   
 บาดเจ็บ – โรค     
 คําตัดสินของคณะกรรมการ   
       ประธานคณะกรรมการแพทยผสม 
 A สงตัวกลับประเทศเดิมโดยตรง 
 B สงไปพักอาศัยในประเทศเปนกลาง 
 NC ตรวจรางกายใหมโดยคณะกรรมการชุดตอไป 
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ภาคผนวกที่ ๕ (ดูขอ ๖๓) 
วิธีดําเนินการตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการสั่งจายเงินโดยเชลยศึกไปยังประเทศของตนเอง 

(ดูขอ ๖๓) 
ก. ใบแจงความดังที่กลาวไวในขอ ๖๓ วรรค ๓ น้ัน ใหแสดงรายการดังตอไปนี้คือ 

๑ หมายเลขตามที่กําหนดไวในขอ ๑๗ ยศ  ช่ือสกุล  ช่ือตัว  ของเชลยศึกซึ่งเปนผูสั่งจาย  
๒. ช่ือและที่อยูของผูรับเงินในประเทศที่เชลยศึกสังกัด 
๓. จํานวนเงินที่สั่งจายในสกุลเงินของประเทศ ซึ่งเชลยศึกถูกกักคุมอยู  

ข. เชลยศึกจะตองลงลายมือช่ือในใบแจงความนี้  หากเชลยศึกเขียนหนังสือไมเปนใหเชลยศึกนั้นลง
แกงได โดยมีพยานรับรองและผูแทนเชลยศึกลงนามรับรองอีกคร้ังหนึ่ง 

ค. ผูบัญชาการคายจะตองแนบใบรับรองวาเชลยศึกนั้นมีเงินในบัญชีไมต่ํากวาจํานวนที่เชลยศึกผูนั้นสั้ง
จายแนบไปกับใบแจงความดวย 

ง. ใบแจงความนี้อาจทําในรูปรายการได รายการแตละแผนจะตองมีผูแทนเชลยศึกลงนามเปนพยาน 
และผูบัญชาการคายลงนามรับรองอีกคร้ังหนึ่ง 
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อนุสัญญาเจนีวาเก่ียวกับการคุมครองบุคคลพลเรือนในเวลาสงคราม 

ลงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๒ 
 

อนุสัญญาเจนีวา 
เก่ียวกับการคุมครองบุคคลพลเรือนในเวลาสงคราม 

ลงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๒ 
    
 ผูลงนามขางทายนี้ ซ่ึงเปนผูมีอํานาจเต็มของรัฐบาลที่ไดมีผูแทนไปในการประชุมทางการทูต ที่ได
จัดใหมีข้ึน ณ เมืองเจนีวา ตั้งแตวันที่ ๒๑ เมษายน ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙  เพ่ือจัดทําอนุสัญญา
เกี่ยวกับการคุมครองบุคคลพลเรือนในเวลาสงคราม ไดตกลงกัน ดังตอไปนี้ (พ.ศ.๒๔๙๒) 
 

ภาค ๑ 
บทท่ัวไป 
ขอ ๑ 

 บรรดาอัครภาคีผูทําสัญญารับที่จะเคารพและจะจัดประกันใหเคารพอนุสัญญาฉบับนี้ในทุก
พฤติการณ 

ขอ ๒ 
 นอกจากบทบัญญัติที่จะตองใชบังคับในยามสงบแลว ใหใชอนุสัญญาฉบับนี้บังคับแกบรรดากรณี
สงครามที่ไดมีการประกาศ หรือกรณีพิพาทกันดวยอาวุธอยางอื่นใดซึ่งอาจเกิดขึ้นระหวางอัครภาคีผูทํา
สัญญาสองฝายหรือกวานั้นขึ้นไป แมวาฝายหนึ่งฝายใดจะมิไดรับรองวามีสถานสงครามก็ตาม 
 อนุสัญญานี้ใหใชบังคับแกบรรดากรณีการยึดครองอาณาเขตบางสวนหรือท้ังหมดของอัครภาคีผูทํา
สัญญาดวย แมวาการยึดครองดังกลาวจะมิไดประสบการณตอตานดวยอาวุธก็ตาม 
 แมวาประเทศที่พิพาทกันประเทศหนึ่งจะมิไดเปนภาคีอนุสัญญาฉบับนี้ก็ตาม ประเทศที่เปนภาคี
ยังคงมีความผูกพันตามอนุสัญญานี้ในความสัมพันธระหวางกันและกัน ย่ิงกวานั้นบรรดาประเทศดังกลาว
แลวยังตองมีความผูกพันตามอนุสัญญานี้ในความสัมพันธกับประเทศที่มิไดเปนภาคีน้ันดวย หากวาประเทศ
น้ันยอมรับและใชบทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้ 

ขอ ๓ 
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 ในกรณีที่การพิพาทกันดวยอาวุธอันมิไดมีลักษณะเปนกรณีระหวางประเทศเกิดขึ้นในอาณาเขตของ
อัครภาคีผูทําสัญญาฝายหนึ่งฝายใด ภาคีคูพิพาทแตละฝายจะตองมีความผูกพันท่ีจะใชบทบัญญัติตอไปนี้เปน
อยางนอย คือ 
  (ก) บุคคลซ่ึงมิไดเขารวมในการสูรบโดยตรงรวมทั้งผูสังกัดในกองทัพซึ่งไดวางอาวุธแลว และ
ผูซึ่งถูกกันออกจากการตอสูเพราะปวยไข บาดเจ็บ ถูกกักคุม หรือเพราะเหตุอ่ืนใดก็ดี ไมวาพฤติการณใด ๆ 
จะตองไดรับการปฏิบัติดวยมนุษยธรรม  โดยไมคํานึงถึงลักษณะความแตกตางอันเปนผลเสื่อมเสียเนื่องมาแต 
เชื้อชาติ ผิว ศาสนา หรือลัทธิ ความเชื่อถือ เพศ กําเนิด หรือความมั่งมี หรือเหตุอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกัน 
  เพื่อการนี้ บรรดาการกระทําตอไปนี้แกบุคคลดังกลาวขางตนเปนอันหามและคงหามตอไปไมวาใน
กาละและเทศะใด คือ 
   ๑. การประทุษรายตอชีวิต และรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการฆาตกรรมทุกชนิด การตัด
ทอนอวัยวะสวนหนึ่งสวนใด การทําทารุณกรรม และการทรมาน 
   ๒. การจับตัวไปเปนประกัน 
   ๓. การทําลายเกียรติยศแหงบุคคล     โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติใหเปนที่อับอายขายหนา
และเสื่อมทรามต่ําชา 
   ๔. การตัดสินลงโทษและการปฏิบัติการตามคําตัดสินโดยไมมีคําพิพากษาของศาลที่ได
ตั้งขึ้นตามระเบียบอันเปนการใหหลักประกันความยุติธรรมซึ่งอารยชนทั้งหลายยอมรับนับถือวาเปนสิ่งซึ่งไม
อาจจะละเวนเสียได 
  (ข) ใหรวบรวมและดูแลรักษาผูบาดเจ็บและปวยไข 
  องคการมนุษยธรรมซึ่งไมลําเอียงทางฝายใดเชน คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศอาจเสนอ
บริการของตนใหแกภาคีคูพิพาทก็ได 
  ภาคีคูพิพาทควรพยายามนําบทบัญญัติอ่ืน ๆ แหงอนุสัญญาฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางสวนมาใช
บังคับอีกดวย โดยทําความตกลงกันเปนพิเศษ 
  การใชบทบัญญัติขางตนนี้จะไมกระทบกระเทือนฐานะทางกฎหมายของภาคีคูพิพาท 

ขอ ๔ 
 บุคคลท่ีไดรับความคุมครองตามอนุสัญญานี้ ไดแกบรรดาผูซึ่งขณะหนึ่งและในลักษณะอยางใดก็
ตาม ในกรณีพิพาทหรือยึดครอง ไดตกอยูในอํานาจของภาคีคูพิพาทฝายหนึ่งหรือของประเทศที่ยึดครองอัน
บุคคลเหลานั้นมิใชเปนคนชาติ 
 คนชาติของรัฐซ่ึงไมมีความผูกพันตามอนุสัญญาฉบับนี้ยอมไมไดรับความคุมครองตามอนุสัญญา
ฉบับนี้ คนชาติของรัฐที่เปนกลางซึ่งตกอยูในอาณาเขตของรัฐที่เปนฝายในสงครามและคนชาติของรัฐที่เปน
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ฝายรวมในสงคราม ไมนับวาเปนบุคคลที่ไดรับความคุมครองในขณะที่รัฐอันบุคคลดังกลาวเปนคนชาติ มี
ผูแทนทางทูตตามปกติ อยูในรัฐซ่ึงบุคคลเหลานั้นตกอยูในมือ 
 แตบทบัญญัติแหงภาค ๒ นั้น ยอมใชบังคับไดกวางกวาดังที่ไดนิยามไวใน ขอ ๑๓ 
 บรรดาบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามอนุสัญญาเจนีวาเพื่อใหผูบาดเจ็บและปวยไขในสนามรบ มี
สภาวะดีข้ึน ฉบับลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๙ หรือ ตามอนุสัญญาเจนีวาเพื่อใหผูสังกัดในกองทัพขณะ
อยูในทะเลซึ่งบาดเจ็บ ปวยไขและเรือตองอับปาง มีสภาวะดีข้ึน ฉบับลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๙หรือ 
ตามอนุสัญญาเจนีวา เกี่ยวกับภาคปฏิบัติตอเชลยศึก ฉบับลงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๙ นั้นมิใหถือวาเปน
บุคคลที่ไดรับความคุมครองตามความหมายแหงอนุสัญญาฉบับนี้ 

ขอ ๕ 
 หากวาภายในอาณาเขตของภาคีคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่ง ภาคีคูพิพาทฝายนั้นมีเหตุอันเปนที่พอใจวา
บุคคลผูไดรับความคุมครองผูใดเปนผูที่ตองสงสัยอยางแนนอนวาไดกระทําหรือเกี่ยวของในการกระทํา
กิจการตาง ๆ อันเปนปฏิปกษตอความมั่นคงของรัฐนั้นแลว ผูนั้นเปนอันไมมีสิทธิที่จะเรียกรองบรรดาสิทธิ
และเอกสิทธิตามอนุสัญญาฉบับนี้ ซึ่งถาไดใชในทางที่เปนคุณแกบุคคลเอกชนผูนั้นแลว จะทําใหความมั่นคง
แหงรัฐดังกลาวเสื่อมเสียไป 
 หากวาภายในอาณาเขตยึดครอง บุคคลที่ไดรับความคุมครองผูใดตองถูกกักคุมในฐานที่เปนจารบุรุษ
หรือผูกอวินาศกรรม หรือในฐานะที่เปนบุคคลตองสงสัยอยางแนนอนวาไดกระทํากิจการอันเปนปฏิปกษตอ
ความมั่นคงแหงประเทศที่ยึดครองแลว ในกรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อความมั่นคงทางทหาร ใหถือวา
บุคคลผูนั้นไดสละสิทธิในการติดตอตามอนุสัญญาฉบับนี้ 
 อยางไรก็ตาม ในแตละกรณี ใหบุคคลเชนวานี้ไดรับผลปฏิบัติดวยมนุษยธรรม และในกรณีที่มีการ
ฟองรองหามมิใหตัดสิทธิของบุคคลดังกลาวในอันที่จะไดรับการพิจารณาโดยเที่ยงธรรมตามระเบียบดังท่ีได
บัญญัติไวในอนุสัญญาฉบับนี้กับท้ังตองใหบุคคลดังกลาวไดรับสิทธิและเอกสิทธิของผูที่ไดรับความคุมครอง
ตามอนุสัญญาฉบับนี้อยางเต็มที่ในเร็ววันที่สุดโดยไมขัดกับความมั่นคงของรัฐหรือของประเทศที่ยึดครอง
แลวแตกรณี 

ขอ ๖ 
 อนุสัญญาฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวาระเริ่มแรกที่เกิดมีกรณีพิพาทหรือยึดครองอยางหนึ่งอยางใด ดัง
ระบุไวในขอ ๒ 
 ในอาณาเขตของภาคีคูพิพาท อนุสัญญาฉบับนี้เปนอันเลิกใชบังคับเมื่อการปฏิบัติตาง ๆ ของทหารได
ยุติลงโดยทั่วไปแลว 
 ในกรณีอาณาเขตที่ถูกยึดครอง อนุสัญญาฉบับนี้เปนอันเลิกใชบังคับเมื่อพนหนึ่งป นับแตการปฏิบัติ
ตาง ๆ ของทหารไดยุติลงโดยท่ัวไปแลว อยางไรก็ดีตลอดเวลาที่ยึดครองนั้น ประเทศที่ยึดครองมีขอผูกพัน
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ตราบเทาที่ประเทศนั้นพึงใชอํานาจและหนาที่ในการปกครองในอาณาเขตดังกลาวแลวนั้นตามบทบัญญัติใน
ขอตาง ๆ แหงอนุสัญญานี้คือขอ ๑ ถึง ๑๒, ๒๗, ๒๙, ถึง ๓๔, ๔๗, ๔๙, ๕๑, ๕๒, ๕๓, ๕๙, ๖๑ ถึง ๗๗, 
๑๔๓ 
 บรรดาผูที่ไดรับความคุมครองนั้น หากจะมีการปลอยตัว การสงตัวกลับประเทศเดิม    หรือการกลับ
ตั้งถิ่นฐานภายหลังวันเชนวานั้นแลวก็คงใหไดรับประโยชนตามอนุสัญญาฉบับนี้ ในระหวางระยะเวลานั้น
ตอไป 

ขอ ๗ 
 นอกจากความตกลงที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในขอ ๑๑, ๑๔, ๑๕, ๑๗, ๓๖, ๑๐๘, ๑๐๙, ๑๓๒, ๑๓๓, 
และ๑๔๙ แลว บรรดาอัครภาคีผูทําสัญญาอาจทําความตกลงพิเศษอื่น ๆ   สําหรับเรื่องทั้งปวงซ่ึงตน
เห็นสมควรทําเปนบทบัญญัติไวตางหากก็ได หามมิใหทําความตกลงพิเศษใด ๆ    อันจะเปนผลเสื่อมเสียแก
ฐานะของผูที่ไดรับความคุมครองตามที่ไดนิยามไวในอนุสัญญาฉบับนี้หรือกําจัดสิทธิตาง ๆ     ที่อนุสัญญานี้
ใหไวแกบุคคลเหลานั้น 
 บรรดาผูท่ีไดรับความคุมครองจะคงไดรับประโยชนจากความตกลงตางๆ เชนวานี้ตราบเทาที่
อนุสัญญานี้จะพึงปรับใชแกบุคคลเหลานั้น     เวนแตเมื่อมีบทบัญญัติที่ขัดกันอยางชัดแจงปรากฏอยูในความ
ตกลงที่กลาวแลว หรือในความตกลงที่จะไดทําขึ้นภายหลัง หรือเมื่อภาคีคูพิพาทฝายหน่ึงฝายใดไดนําระเบียบ
การตาง ๆ ที่ดีกวามาใชแกบุคคลเหลานี้ 

ขอ ๘ 
 บรรดาผูที่ไดรับความคุมครอง ไมวาในพฤติการณเชนไร จะยอมสละสิทธิบางสวนหรือทั้งหมดที่ตน
ไดรับตามอนุสัญญาฉบับนี้ และตามความตกลงพิเศษตาง ๆ ซ่ึงไดกลาวไวในขอกอน ในกรณีที่มีความตกลง
พิเศษเชนวานั้น หาไดไม 

ขอ ๙ 
 อนุสัญญาฉบับนี้ใหใชบังคับดวยความรวมมือและภายใตความควบคุมของประเทศที่คุมครอง ซ่ึงมี
หนาที่พิทักษรักษาผลประโยชนของภาคีคูพิพาท เพ่ือการนี้ นอกจากพนักงานทูตหรือกงสุลของตนแลว 
ประเทศที่คุมครองจะแตงตั้งผูแทนจากคนชาติของตนหรือคนชาติของประเทศที่เปนกลางอื่นอีกก็ได ผูแทน
ดังกลาวนี้จะตองไดรับความเห็นชอบของประเทศที่ตนจะไปปฏิบัติหนาที่ดวย 
 ภาคีคูพิพาทจะตองอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของผูแทนหรือผูไดรับมอบอํานาจของ
ประเทศที่คุมครองอยางกวางขวางที่สุดเทาที่จะทําได 
 ผูแทนหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจของประเทศที่คุมครองไมวาในกรณีใด จะกระทําการเกินหนาที่ของ
ตนตามอนุสัญญาฉบับนี้หาไดไม โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองคํานึงถึงความจําเปนอันบังคับเกี่ยวกับความมั่นคง
ของรัฐที่ตนไปปฏิบัติหนาที่ 
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ขอ ๑๐ 
 บทบัญญัติตาง ๆ แหงอนุสัญญาฉบับนี้    ไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติทางมนุษยธรรม       ซ่ึง
คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศหรือองคการมนุษยธรรมอื่นใดที่ไมลําเอียงทางฝายใด ที่รับจะกระทํา
เพ่ือคุมครองบุคคลพลเรือนและเพื่อบรรเทาทุกขแกบุคคลเหลานั้น    โดยไดรับความยินยอมของภาคีคูพิพาท
ท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ 
 บรรดาอัครภาคีผูทําสัญญาอาจจะตกลงกันไมวาเวลาใดท่ีจะมอบหมายหนาที่ทั้งปวง อันตกอยูกับ
ประเทศที่คุมครองตามอนุสัญญาฉบับนี้ใหแกองคการระหวางประเทศใด ๆ ซึ่งใหหลักประกันทั้งปวงใน
ความไมลําเอียงและในทางประสิทธิภาพก็ได 
 เมื่อผูไดรับความคุมครองตามอนุสัญญาฉบับนี้มิไดรับประโยชน หรือมิไดรับประโยชนอีกตอไปไม
วาเพราะเหตุใดจากการปฏิบัติการของประเทศที่คุมครอง  หรือขององคการหนึ่งองคการใดที่ระบุไวในวรรค
แรกขางตนนั้นแลว ใหประเทศที่กักคุมรองขอรัฐที่เปนกลางรัฐหนึ่งรัฐใด หรือองคการหนึ่งองคการใดเชนวา
น้ัน เขารับหนาที่ท้ังหลายอันประเทศที่คุมครอง ซึ่งแตงตั้งโดยภาคีคูพิพาทปฏิบัติอยูตามอนุสัญญาฉบับนี้ 
 ถาไมอาจจัดความคุมครองไดตามนัยดังกลาวแลว ใหประเทศที่กักคุมรองขอ หรือรับสนองบริการ
ขององคการมนุษยธรรม เชนคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศเปนตน ภายในบังคับบทบัญญัติแหงขอนี้
ท่ีจะเขารับหนาที่ในทางมนุษยธรรม ซึ่งประเทศที่คุมครองเปนผูปฏิบัติอยูตามอนุสัญญาฉบับนี้ 
 ประเทศที่เปนกลางประเทศใด หรือองคการใด ซ่ึงไดรับเชิญจากประเทศที่เกี่ยวของ หรือเสนอ
ตนเองเพื่อการนี้จะตองปฏิบัติการดวยความสํานึกในความรับผิดชอบตอภาคีคูพิพาท ซ่ึงผูท่ีไดรับความ
คุมครองตามอนุสัญญาฉบับนี้สังกัดอยู และจะตองใหคํารับรองอันพอเพียงวาตนอยูในฐานะที่จะเขารับหนาที่
ตามสมควร และจะปฏิบัติหนาที่น้ันโดยไมลําเอียง 
 ประเทศตาง ๆ จะทําความตกลงพิเศษใด ๆ อันขัดตอบทบัญญัติขางตนนี้หาไดไม ในเม่ือประเทศ
หนึ่งในบรรดาประเทศเหลานั้นถูกกํากัดเสรีภาพแมเพียงชั่วคราวก็ดี ในการที่จะเจรจากับประเทศอื่นหรือ
พันธมิตรของตนโดยผลอันเกี่ยวกับเหตุการณทางทหาร เฉพาะอยางยิ่งในเมื่ออาณาเขตทั้งหมดหรืออาณาเขต
สวนใหญของประเทศดังกลาวถูกยึดครอง 
 เมื่อใดอนุสัญญาฉบับนี้  มีขอความกลาวถึงประเทศที่คุมครอง  ขอความนั้นใหใชบังคับแกองคการ
ตาง ๆ ที่เขามาแทนตามนัยแหงขอนี้ดวย 
 บทบัญญัติแหงขอนี้ใหขยายและปรับใชแกกรณีท่ีคนชาติของรัฐที่เปนกลาง   ซึ่งอยูในอาณาเขตที่ถูก
ยึดครอง หรือซึ่งตกอยูในอาณาเขตของรัฐที่เปนฝายในสงคราม ซึ่งรัฐท่ีบุคคลเหลานั้นสังกัดอยูไมมีผูแทน
ทางการทูตตามปกติประจําอยู 

ขอ ๑๒ 
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 ในกรณีที่เห็นวาเปนการสมควรเพื่อประโยชนแกผูที่ไดรับความคุมครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณี
ท่ีมีการขัดแยงกันในระหวางภาคีคูพิพาทเกี่ยวกับการใช หรือการตีความบทบัญญัติตาง ๆ แหงอนุสัญญาฉบับ
น้ี ประเทศที่คุมครองจะไดอํานวยความชวยเหลือเพ่ือทําความตกลงในขอที่เกิดขัดแยงกันนั้น 
 เพื่อการนี้ ประเทศที่คุมครองแตละประเทศจะเปนโดยการเชื้อเชิญของภาคีฝายหนึ่ง หรือโดยการ
ริเริ่มของตนเองก็ตาม อาจเสนอตอภาคีคูพิพาทใหมีการประชุมระหวางผูแทนของตน และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระหวางเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับผูที่ไดรับความคุมครองก็ได ซึ่งถาอาจทําไดก็ใหประชุมกันในอาณา
เขตที่เปนกลางอันไดจัดเลือกขึ้นตามความเหมาะสม     ภาคีคูพิพาทมีขอผูกพันที่จะตองปฏิบัติใหเปนผลตาม
ขอที่ไดเสนอมายังตนเพื่อการนี้ ถาจําเปนประเทศที่คุมครองอาจเสนอขอความเห็นชอบจากภาคีคูพิพาทในตัว
บุคคลแหงประเทศที่เปนกลาง หรือที่ไดรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศซึ่งจะไดรับเชิญ
ใหเขารวมการประชุมดังกลาวก็ได 
 

ภาค ๒ 
ความคุมครองโดยทั่วไปแกประชากรตอผลแหงสงครามบางประการ 

ขอ ๑๓ 
 บทบัญญัติในภาค ๒ ยอมคลุมถึงประชากรทั้งปวงของประเทศที่พิพาทกัน โดยไมคํานึงถึงลักษณะ
ความแตกตางอันเปนผลเสื่อมเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งซึ่งเนื่องมาแตเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือความคิดเห็น
ในทางการเมือง และยอมมุงหมายที่จะบรรเทาความทุกขทรมานอันเกิดแตสงคราม  

ขอ ๑๔ 
 ในยามสงบ  บรรดาอัครภาคีผูทําสัญญา และภายหลังเมื่อไดเกิดการสูรบขึ้นแลว     บรรดาอัครภาคี
ดังกลาวนั้นอาจจัดตั้งเขตโรงพยาบาล และเขตปลอดภัย ตลอดจนจัดตั้งเขตพื้นที่ที่มีระเบียบขึ้นในอาณาเขต
ของตน และถาหากมีความจําเปนเกิดขึ้นอาจจัดตั้งขึ้นในเขตที่ยึดครอง เพื่อคุมครองผูบาดเจ็บ ผูปวยไขและผู
ชรา เด็กที่มีอายุต่ํากวา ๑๕ ป สตรีมีครรภและมารดาที่มีบุตรอายุต่ํากวา ๗ ป ใหพนจากภัยสงคราม 
 เมื่อมีการสูรบเกิดขึ้นและระหวางที่ทําการสูรบกันอยูนั้น    ภาคีที่เกี่ยวของอาจทําความตกลงกันเพื่อ
รับรองเขตและทองที่ที่ไดจัดตั้งขึ้นนั้นเพื่อการนี้ ภาคีดังกลาวแลวอาจเพิ่มเติมบทบัญญัติของรางความตกลงที่
ไดผนวกไวทายอนุสัญญาฉบับนี้โดยการแกไขตามที่เห็นวาจําเปนก็ได 
 ประเทศที่คุมครองและคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศจะไดรับเชิญเพื่อใหความชวยเหลือใน
การจัดตั้งและการรับรองเขตและทองที่สําหรับโรงพยาบาลและสําหรับความปลอดภัยเหลานี้ 

ขอ ๑๕ 
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 ภาคีคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่ง ไมวาจะโดยทางตรงหรือโดยผานรัฐที่เปนกลางหรือองคการมนุษยธรรม
แหงใดก็ตามอาจเสนอตอภาคีฝายปฏิปกษใหจัดตั้งขึ้นในภูมิภาคที่มีการตอสูกัน ซึ่งเขตที่เปนกลางเพื่อให
บุคคลดังตอไปนี้หลบภัยจากผลของสงครามก็ได โดยไมคํานึงถึงความแตกตางใด ๆ คือ 
  (ก)  พลรบหรือผูที่มิใชพลรบ ซึ่งบาดเจ็บ และปวยไข 
  (ข)  บุคคลพลเรือน ซึ่งมิไดมีสวนในการสูรบ  และซ่ึงขณะที่มีถิ่นที่อยูอยูในเขตนั้น มิได
กระทําการใด ๆ ที่มีลักษณะเกี่ยวกับการทหาร 
 เมื่อภาคีท่ีเกี่ยวของตกลงเห็นพองกันในที่ตั้งทางภูมิศาสตร การบริหาร การสงอาหาร และการ
ควบคุมดูแลเขตที่เปนกลางตามที่ไดเสนอขึ้นนั้นแลว ใหผูแทนของภาคีคูพิพาทจัดทําความตกลงและลงนาม
กันเปนลายลักษณอักษร ความตกลงนั้นใหกําหนดเวลาเริ่มตนและระยะเวลาที่จะใหดํารงไวซึ่งความเปน
กลางแหงเขตนั้นดวย 

ขอ ๑๖ 
 ใหผูบาดเจ็บและปวยไขตลอดจนผูทุพพลภาพ และสตรีมีครรภไดรับการพิจารณาเพื่อความคุมครอง
และเคารพเปนพิเศษ 
 ตราบเทาที่ความจําเปนในทางการทหารเปดชองให ภาคีคูพิพาทแตละฝายจะตองอํานวยความ
สะดวกแกการท่ีจะคนหาผูที่ถูกฆาตาย หรือบาดเจ็บ กับใหความชวยเหลือผูที่ประสบภัยจากเรืออับปาง และ
บุคคลอื่นที่ตกอยูในอันตรายอยางรายแรง และตองใหความคุมครองแกบุคคลเหลานั้น ตอการถูกปลนสะดม
และการปฏิบัติอันเลวทราม 

ขอ ๑๗ 
 ภาคีคูพิพาทจะตองพยายามจัดทําความตกลงเฉพาะทองถ่ิน เพื่อการขนยายผูบาดเจ็บ ปวยไข ผู
ทุพพลภาพ  ผูชรา  เด็ก  และสตรีที่คลอดบุตรออกจากเขตที่ถูกปดหรือถูกลอมไว   และเพื่อจัดใหบรรพชิต
แหงศาสนาตาง ๆ พนักงานแพทยและบริภัณฑทางการแพทยไดผานไปสูเขตนั้น ๆ ได 

ขอ ๑๘ 
 โรงพยาบาลฝายพลเรือนที่ไดจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรักษา ผูบาดเจ็บ และปวยไข ผูทุพพลภาพ และสตรีที่
คลอดบุตรนั้น  หามมิใหใชเปนจุดแหงการโจมตีไมวาในพฤติการณใด ๆ     แตจะตองไดรับความเคารพและ
คุมครองจากภาคีคูพิพาทตลอดไป 
 รัฐที่เปนภาคีคูพิพาท  จะตองจัดใหบรรดาโรงพยาบาลฝายพลเรือนมีหนังสือสําคัญ     แสดงวาเปน
โรงพยาบาลฝายพลเรือนและแสดงวาสิ่งกอสรางที่ครอบครองอยูน้ัน   มิไดใชเพ่ือประโยชนอ่ืนใด      ซึ่งทํา
ใหโรงพยาบาลเหลานี้เสียสิทธิที่จะไดรับความคุมครองตามความในขอ ๑๙ 
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 โรงพยาบาลฝายพลเรือนจะตองจัดใหมีเครื่องหมาย ติดไวตามที่กําหนดไวในขอ ๓๘ แหงอนุสัญญา
เจนีวา เพื่อใหผูบาดเจ็บและปวยไขในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีข้ึน ฉบับลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ. 
๑๙๔๙แตทั้งนี้ จะตองไดรับอนุมัติจากรัฐแลวเทานั้น 
 ตราบเทาที่ความจําเปนในทางการทหารเปดชองให    ภาคีคูพิพาทจะตองจัดการเทาท่ีจําเปนเพื่อให
เครื่องหมายพิเศษอันเดนชัดท่ีแสดงวาเปนสถานพยาบาลฝายพลเรือนนั้นเห็นไดโดยชัดเจน  แกกองทัพบก 
กองทัพอากาศ  และกองทัพเรือ  ของฝายศัตรูเพื่อปองกันการกระทําของฝายศัตรูอันอาจเกิดขึ้นได 
 โดยเหตุท่ีอันตรายอาจเกิดขึ้นแกโรงพยาบาลซึ่งตั้งอยูใกลกับจุดทางทหารได จึงเปนการสมควรที่จะ
ใหโรงพยาบาลเชนวานั้น ไปตั้งอยู ณ สถานที่ที่ไกลที่สุดที่จะไกลไดจากจุดที่วานั้น 

ขอ ๑๙ 
 ความคุมครองที่โรงพยาบาลฝายพลเรือนมีสิทธิที่จะไดรับนั้น   จะไมระงับไปเวนแตจะใชสถานที่
น้ันนอกหนาที่ในทางมนุษยธรรม เพื่อกระทําการอันเปนภยันตรายแกฝายศัตรู อยางไรก็ตาม ความคุมครอง
จะระงับไดก็ตอเมื่อไดรับคําเตือนตามสมควร โดยกําหนดระยะเวลาอันเหมาะสมตามควรแกกรณี และคํา
เตือนเชนวานั้นไดถูกทอดทิ้งละเลยเสีย 
 ผูปวยไขและบาดเจ็บที่เปนผูสังกัดในกองทัพ ไดรับการรักษาพยาบาลอยูในโรงพยาบาลเหลานี้ก็ดี หรือ
การที่มีอาวุธเบาและกระสุนอันไดมาจากพลรบเชนวานั้น   ซ่ึงยังมิไดมอบใหแกเจาหนาที่ก็ดี มิใหถือวาเปน
การกระทําอันเปนภยันตรายตอฝายศัตรู 

ขอ ๒๐ 
 บุคคลซึ่งโดยปกติทํางานโดยเฉพาะในหนาที่ดําเนินการและบริหารกิจการของโรงพยาบาลฝายพล
เรือน รวมตลอดถึงเจาหนาที่ที่ทําการคนหา  ขนยาย  ขนสงและดูแลรักษาบุคคลพลเรือนที่บาดเจ็บและปวย
ไข ผูทุพพลภาพ และสตรีท่ีคลอดบุตรนั้น จะตองไดรับความเคารพและคุมครอง 
 ภายในอาณาเขตที่ยึดครองและในเขตที่มีการปฏิบัติการทางทหาร พนักงานดังกลาวขางตนจะตองมี
หลักฐาน โดยใชบัตรประจําตัวรับรองฐานะของตนมีรูปถายของผูถือบัตรและประทับตราของเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ และจะตองมีผาพันแขนปองกันน้ําได   ซึ่งไดประทับตราแลว สวมไวท่ีแขนซายในขณะปฏิบัติ
หนาที่ดวย ผาพันแขนนี้ใหรัฐเปนผูออกใหและตองมีเคร่ืองหมายตามที่ไดบัญญัติไวในขอ ๓๘ แหง
อนุสัญญาเจนีวา   เพื่อใหผูบาดเจ็บและปวยไขในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีข้ึน ฉบับลงวันที่ ๑๒ 
สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๙ 
 พนักงานอื่น ๆ ที่ทํางานในหนาท่ีดําเนินการ และบริหารกิจการของโรงพยาบาลฝายพลเรือน จะตอง
ไดรับความเคารพและคุมครอง และมีสิทธิที่จะสวมผาพันแขนตามที่บัญญัติไว และภายใตเงื่อนไขที่กําหนด
ไวในขอนี้ซ่ึงตนจะตองปฏิบัติในขณะกระทําการตามหนาที่นั้น ๆ ได บัตรประจําตัวน้ันจะตองแสดงถึง
หนาที่ซ่ึงตนจะตองปฏิบัติ 
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 เจาหนาที่ผูดําเนินกิจการของโรงพยาบาลแตละแหงจะตองพรอมอยูเสมอในอันที่จะแสดงบัญชี
รายนามของพนักงานดังกลาว อันครบถวนแกเจาหนาที่ผูมีอํานาจของชาติหรือของผูยึดครอง 

ขอ ๒๑ 
 ขบวนพาหนะหรือรถไฟพยาบาลทางบก หรือเรือที่จัดไวโดยเฉพาะทางทะเลเพื่อบรรทุกบุคคลพล
เรือนที่บาดเจ็บและปวยไข    ผูทุพพลภาพและสตรีที่คลอดบุตรจะตองไดรับความเคารพและคุมครอง
เชนเดียวกับโรงพยาบาล ตามท่ีไดบัญญัติไวในขอ ๑๘ และจะตองจัดทําเครื่องหมาย ดวยความเห็นชอบของ
รัฐโดยแสดงเครื่องหมายพิเศษอันเดนชัด ตามที่กําหนดไวในขอ ๓๘ ของอนุสัญญาเจนีวา เพื่อใหผูบาดเจ็บ
และปวยไขในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีข้ึน ลงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๙  

ขอ ๒๒ 
 อากาศยานที่ใชเฉพาะในการขนยายบุคคลพลเรือนที่บาดเจ็บและปวยไข ผูทุพพลภาพ และสตรีที่
คลอดบุตร หรือในการขนสงพนักงานแพทย และบริภัณฑทางการแพทยนั้นจะตองไมถูกโจมตี แตจะตอง
ไดรับความเคารพในขณะที่ทําการบินในระดับความสูง ในเวลาและตามเสนทางการบินท่ีไดตกลงกันไว
โดยเฉพาะระหวางภาคีคูพิพาทท่ีเกี่ยวของทั้งปวง 
 อากาศยานเหลานั้นอาจมีเครื่องหมายอันเดนชัด  แสดงไวตามท่ีกําหนดไวในขอ ๓๘ ของอนุสัญญา
เจนีวา เพื่อใหผูบาดเจ็บและปวยไขในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีข้ึน ฉบับลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ. 
๑๙๔๙ 
 เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น หามมิใหทําการบินเหนืออาณาเขต ของฝายศัตรูหรือที่ฝายศัตรู
ยึดครอง 
 อากาศยานเชนวานั้นจะตองเชื่อฟงคําสั่งใหรอนลงสูพ้ืนดิน เมื่อไดมีการรอนลงตามคําสั่งดังกลาวนี้ 
อากาศยานพรอมดวยผูที่อยูในอากาศยานนั้น อาจทําการบินตอไปไดหลังจากไดมีการตรวจสอบแลว หากมี
การตรวจสอบเชนวานั้น 

ขอ ๒๓ 
 อัครภาคีผูทําสัญญาแตละฝายจะตองยอมใหบรรดาการสงพัสดุทางการแพทยและสําหรับ
โรงพยาบาล ตลอดจนวัตถุท่ีจําเปนแกพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อใชโดยเฉพาะสําหรับบุคคลพลเรือนของอัคร
ภาคีผูทําสัญญาอีกฝายหน่ึง ผานไปไดโดยเสรีแมวาอัครภาคีอีกฝายหนึ่งนี้จะเปนปฏิปกษกับตนก็ตามกับท้ัง
จะตองอนุญาตใหการสงอาหารที่จําเปน เครื่องนุงหม และยาบํารุงสําหรับเด็กที่มีอายุต่ํากวา ๑๕ ป สตรีมี
ครรภและสตรีที่คลอดบุตร ผานไปไดโดยเสรีเชนเดียวกัน 
 พันธกรณีของอัครภาคีผูทําสัญญาฝายหน่ึงที่จะตองยอมใหมีการสงส่ิงของดังกลาวในวรรคกอนผาน
ไปไดโดยเสรีน้ัน  ใหอยูในบังคับแหงเงื่อนไขวาอัครภาคีฝายนี้ มีความพอใจวาจะไมมีเหตุผลอันรายแรงที่จะ
ทําใหเกรงวา 
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  (ก)  ส่ิงของที่สงนั้นอาจถูกบายเบ่ียงไปจากจุดหมายปลายทาง หรือ 
  (ข)  การควบคุมจะไมไดผล หรือ 
  (ค)  ประโยชนอันแนนอนจะตกเปนของกําลังทางทหารหรือทางเศรษฐกิจของฝายศัตรู  โดย
การสับเปลี่ยนการสงสิ่งของดังกลาวขางตน ซึ่งมิฉะนั้นฝายศัตรูจะตองเปนผูจัดสงหรือตองผลิต หรือโดยการ
ปลอยวัสดุ บริการ หรือความสะดวกเชนวานั้น ซึ่งมิฉะนั้นฝายศัตรูจะตองเปนผูจัดหามาเพื่อทําการผลิต
สิ่งของเชนวานั้น 
 ประเทศที่ยอมใหมีการสงส่ิงของผานไปไดดังกลาวในวรรคแรกของขอนี้อาจใหอนุญาตเชนวานั้น
โดยมีเงื่อนไขวา การแจกจายแกบุคคลที่จะไดรับประโยชนจากการนั้นจะตองกระทําภายใตความควบคุม ณ 
ทองที่โดยประเทศที่คุมครองก็ได 
 สิ่งของเชนวานั้นจะตองจัดสงไปโดยเร็วท่ีสุดที่จะเร็วไดและ    ประเทศที่อนุญาตใหสงผานโดยเสรี
น้ัน มีสิทธิที่จะกําหนดระเบียบการทางเทคนิค เพื่อใชในการอนุญาตใหสงผานก็ได 

ขอ ๒๔ 
 ภาคีคูพิพาทจะตองจัดการตามที่จําเปน เพื่อจัดประกันใหเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา ๑๕ ป ซึ่งเปนกําพรา หรือ
ตองแยกจากครอบครัวเพราะผลแหงสงคราม จะไมถูกละทิ้งใหหาเล้ียงตนเอง การประกอบพิธีกรรมในทาง
ศาสนา และการศึกษาของเด็กนั้นจะตองไดรับความสะดวกในทุกพฤติการณ การศึกษาจะตองอยูในความ
มอบหมายของบุคคลที่มีประเพณีวัฒนธรรมอยางเดียวกันเทาที่สามารถจะทําได 
 ภาคีคูพิพาทจะตองอํานวยความสะดวก ในอันที่จะใหรับเด็กเชนวานั้นไว ในประเทศที่เปนกลาง
ตลอดระยะเวลาที่พิพาทกัน ดวยความยินยอมของประเทศที่คุมครองถามี และภายใตความควบคุมตาม
สมควร เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามหลักท่ีไดกลาวไวในวรรคแรก 
 นอกจากนั้นภาคีคูพิพาทจะตองพยายามจัดใหบรรดาเด็กที่มีอายุต่ํากวา ๑๒ ป มีเครื่องหมายโดย
แขวนแผนโลหะประจําตัวหรือดวยวิธีอ่ืน 

ขอ ๒๕ 
 บรรดาบุคคลผูอยูในอาณาเขตของภาคีคูพิพาท หรือในอาณาเขตที่ถูกยึดครองโดยฝายนั้น จะไดรับ
ความชวยเหลือในการสงขาวคราวที่มีสภาพเปนการสวนตัวอยางแทจริงไปยังสมาชิกแหงครอบครัวของตน
ได ไมวาจะอยู ณ ที่ใดก็ตามและที่จะรับขาวคราวจากบุคคลเหลานั้น จดหมายโตตอบน้ีจะตองจัดสงไป
โดยเร็วและปราศจากการหนวงเหนี่ยวอันไมจําเปน 
 ถาเนื่องจากผลแหงพฤติการณเปนการยากลําบาก หรือพนวิสัยที่จะแลกเปลี่ยนจดหมายโตตอบ
ระหวางครอบครัวโดยวิธีการไปรษณียธรรมดาได ใหภาคีคูพิพาทที่เกี่ยวของขอรองไปยังผูเปนส่ือที่เปนกลาง 
อาทิ เชน สํานักตัวแทนกลางตามที่กําหนดไวในขอ ๑๔๐ และจะตองปรึกษากับผูเปนสื่อนั้น กําหนดวิธีท่ีจะ
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จัดประกันใหปฏิบัติตามพันธกรณีของตนไดดีที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยความรวมมือของสภากาชาด (หรือ
สภาซีกวงเดือนแดง หรือสภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย) 
 ถาหากวาภาคีคูพิพาทเห็นเปนการจําเปนที่จะใหมีการกํากัดการสงจดหมายโตตอบระหวาง
ครอบครัว ขอกํากัดเชนวานั้นจะมีไดแตเพียงบังคับใหใชแบบขอความมาตรฐาน อันมีถอยคําที่เลือกใชไดโดย
เสรี ๒๕ คําและจํากัดใหสงแบบขอความเหลานี้ไดเดือนละหนึ่งคร้ัง 

ขอ ๒๖ 
 ภาคีคูพิพาทแตละฝาย จะตองอํานวยความสะดวกแกการสอบถามซึ่งไดรับจากสมาชิกแหง
ครอบครัวที่ตองแยกยายกัน เนื่องจากการสงคราม เพื่อจัดใหมีการติดตอระหวางกันและกันไดอีก และเพ่ือจัด
ใหพบปะกัน ถาหากกระทําได โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคีคูพิพาทแตละฝายจะตองสงเสริมกิจการขององคการที่
ทําหนาที่เกี่ยวกับการนี้ หากวาตนยอมรับและองคการเหลานั้นยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับความ
มั่นคงของตน 
 

ภาค ๓ 
ฐานะและผลปฏิบัติของบุคคลผูท่ีไดรับความคุมครอง 

หมวด ๑ 
บทบัญญัติอันพึงใชรวมกันสําหรับอาณาเขตของภาคีคูพิพาท 

และอาณาเขตที่ถูกยึดครอง 
ขอ ๒๗ 

 ไมวาในพฤติการณใด ๆ  บุคคลผูที่ไดรับความคุมครองมีสิทธิที่จะไดรับความเคารพในตัวตน 
เกียรติยศ สิทธิในทางครอบครัว การเชื่อถือและปฏิบัติทางศาสนา และจรรยามารยาทกับประเพณี จะตอง
ไดรับผลปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรมในทุกโอกาส และโดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองไดรับความคุมครองตอบรรดา
การประทุษรายใด ๆ หรือการขูเข็ญวาจะประทุษราย และตอการถูกเหยียดหยามและความอยากสอดรูสอด
เห็นของประชาชน 
 สตรีจะตองไดรับความคุมครองเปนพิเศษตอการทําลายเกียรติยศ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอการขมขืน
กระทําชําเรา การบังคับใหเปนโสเภณี หรือการอนาจารใด ๆ  
 โดยไมเปนการเสียสิทธิตามบทบัญญัติเกี่ยวดวยสภาพแหงอนามัย อายุและเพศ บุคคลท่ีไดรับความ
คุมครองทั้งปวงจะตองไดรับผลปฏิบัติจากภาคีคูพิพาทซึ่งตนตกอยูในอํานาจโดยลักษณะอยางเดียวกัน    โดย
มิตองคํานึงถึงความแตกตางอันเปนผลเสื่อมเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนาหรือความคิดเห็น
ในทางการเมือง 



 135

 อยางไรก็ตาม ภาคีคูพิพาทอาจจัดวางระเบียบการ เพื่อการควบคุมและเพื่อความปลอดภัยอันเกี่ยวกับ
บุคคลที่ไดรับความคุมครอง เทาที่จําเปนเพราะผลแหงสงคราม 

ขอ ๒๘ 
 หามมิใหใชตัวบุคคลผูที่ไดรับความคุมครองเปนเครื่องปองกัน เพื่อใหสถานที่จุดใดจุดหนึ่ง หรือเขต
ใดเขตหนึ่งพนจากการปฏิบัติทางการทหาร 

ขอ ๒๙ 
 ภาคีคูพิพาทท่ีอาจมีบุคคลผูที่ไดรับความคุมครองอยูในอํานาจของตนตองรับผิดชอบสําหรับผล
ปฏิบัติของตัวแทนของตนแกบุคคลเหลานั้นโดยไมตองคํานึงถึงความรับผิดชอบเฉพาะตัวซึ่งอาจมีได 

ขอ ๓๐ 
 บุคคลผูที่ไดรับความคุมครอง จะตองไดรับความสะดวกทุกประการ ในอันที่จะรองเรียนตอประเทศ
ท่ีคุมครอง คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ    สภากาชาด  (สภาซีกวงเดือนแดง,   สภาสิงโตแดงและ
ดวงอาทิตย) ประจําชาติของประเทศที่บุคคลเหลานั้นอยูตลอดจนตอองคการใด ๆ ที่อาจใหความชวยเหลือแก
บุคคลเหลานั้นได 
 บรรดาองคการทั้งหลายที่กลาวนี้จะตองไดรับความสะดวกทั้งปวง เพ่ือการนั้นจากเจาหนาที่ ภายใน
ขอบเขตแหงความจําเปนทางทหารหรือเพ่ือความมั่นคงนอกจากการเยี่ยมเยียนของผูแทนของประเทศที่
คุมครองและของคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ ตามที่ไดบัญญัติไวในขอ ๑๔๓ แลว ประเทศที่กักคุม
หรือยึดครองจะตองอํานวยความสะดวกใหมากที่สุดที่จะกระทําได แกการเยี่ยมเยียนบุคคลที่ไดรับความ
คุมครอง โดยผูแทนขององคการอื่น   อันมีวัตถุประสงคที่จะใหความชวยเหลือทางจิตใจ หรือใหการบรรเทา
ทุกขทางวัตถุแกบุคคลเชนวานั้น 

ขอ ๓๑ 
 หามมิใหปฏิบัติการขมขี่บีบคั้นดวยกําลังกายหรือทางจิตใจตอบุคคลผูที่ไดรับความคุมครอง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อสืบทราบขอความจากบุคคลเหลานั้นหรือจากบุคคลอื่น 

ขอ ๓๒ 
 อัครภาคีผูทําสัญญาตกลงกันโดยเฉพาะเจาะจงวา แตละฝายจําตองหามมิใหการดําเนินการใด ๆ อันมี
ลักษณะที่จะกอใหเกิดความทรมานทางรางกาย หรือกําจัดพันธุแหงบุคคลผูที่ไดรับความคุมครองซึ่งอยูใน
อํานาจของตน ขอหามนี้มิใชจะใชบังคับเกี่ยวกับฆาตกรรม การทรมาน การทําโทษทางรางกาย การตัดทอน
อวัยวะสวนหนึ่งสวนใด และการทดลองทางแพทย หรือทางวิทยาศาสตรอันไมเปนการจําเปนแกการ
รักษาพยาบาลแกบุคคลผูที่ไดรับความคุมครองเทานั้น แตใชบังคับตลอดถึงการกระทําอ่ืนใด อันเปนการ
ทารุณเหี้ยมโหดไมวาจะไดกระทําลงโดยตัวแทนฝายพลเรือนหรือทหารก็ตาม 

ขอ ๓๓ 
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 หามมิใหลงโทษบุคคลผูที่ไดรับความคุมครอง สําหรับความผิดที่บุคคลนั้นมิไดกระทําดวยตนเอง 
การลงอาญาแกบุคคลเปนหมู ๆ รวมกันตลอดจนบรรดาการกระทําที่เปนการขูเข็ญ หรือท่ีเปนที่นาหวาดกลัว
น้ันเปนอันหามมิใหกระทํา 
 หามมิใหทําการปลนสะดม 
 หามมิใหทําการอันเปนการตอบแทนแกแคนตอบุคคลผูท่ีไดรับความคุมครองและทรัพยสินของ
บุคคลเหลานี้ 

ขอ ๓๔ 
 หามมิใหทําการจับตัวไปเปนประกัน 
 

หมวด ๒ 
คนตางดาวในอาณาเขตของภาคีคูพิพาทฝายหนึ่ง 

ขอ ๓๕ 
 บรรดาบุคคลผูที่ไดรับความคุมครองซึ่งประสงคจะออกไปเสียจากอาณาเขตเมื่อเริ่มเกิดการพิพาท
หรือในระหวางการพิพาทนั้น มีสิทธิที่ออกไปได เวนแตการจะออกไปนั้นเปนการขัดกับประโยชนของชาติ
แหงรัฐนั้น การรองเรียนเพื่อขอออกไปจากอาณาเขตดังกลาวแลวของบุคคลเหลานั้น จะตองไดรับการ
พิจารณาตามวิธีการที่มีอยูตามระเบียบและจะตองวินิจฉัยโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได   บุคคลผูท่ีไดรับอนุญาตให
ออกไปเชนนี้อาจนําเงินติดไปกับตนเทาที่จําเปน เพื่อเดินทางและอาจนําสิ่งของและวัตถุสําหรับใชสวนตัวไป
ไดโดยปริมาณพอสมควร 
 ถาหากวาบุคคลเชนวานั้น ไมไดรับอนุญาตใหออกไปจากอาณาเขต บุคคลผูนั้นมีสิทธิขอใหศาลที่มี
อํานาจหรือคณะกรรมการฝายการปกครองที่ประเทศกักคุมไดตั้งขึ้นเพื่อการนั้นพิจารณาการปฏิเสธนั้นใหม
อีกครั้งหนึ่งโดยเร็วท่ีสุดที่จะเร็วได 
 เมื่อมีการรองขอ เวนแตจะมีเหตุผลขัดของเกี่ยวกับความมั่นคงหรือมีบุคคลท่ีเกี่ยวของคัดคาน 
จะตองแจงใหผูแทนของประเทศที่คุมครองทราบเหตุผลในการปฏิเสธคําขอเพื่อออกไปจากอาณาเขต และ
แจงใหทราบนามของบรรดาบุคคลที่ไมไดรับอนุญาตใหออกไปจากอาณาเขตโดยเร็วท่ีสุดที่จะเร็วได 

ขอ ๓๖ 
 การอนุญาตใหออกไปจากอาณาเขตตามความในขอกอน   จะตองกระทําโดยมีเงื่อนไขอันพึงพอใจ
เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขภาพ การสุขาภิบาลและอาหาร บรรดาคาใชจายในการนี้นับแตจุดแรกที่ออกจาก
อาณาเขตของประเทศที่กักคุมใหตกเปนของประเทศปลายทาง หรือในกรณีที่เกี่ยวกับการพักอยูในประเทศที่
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เปนกลางใหตกเปนของประเทศที่คนชาติของตนไดรับประโยชน ในเมื่อมีความจําเปนอาจกําหนด
รายละเอียดในทางปฏิบัติเพื่อการยายสถานที่นั้นไว โดยความตกลงกันเปนพิเศษระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 
 บทบัญญัติดังกลาวแลว ไมเปนการตัดสิทธิสําหรับความตกลงพิเศษเชนวานั้น ซ่ึงอาจกระทําขึ้น
ระหวางภาคีคูพิพาทเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน และการสงตัวกลับประเทศเดิม   ซึ่งคนชาติของตนที่ตกอยูในมือ
ของฝายศัตรู 

ขอ ๓๗ 
 บุคคลผูที่ไดรับความคุมครองซ่ึงถูกกักตัวอยูในระหวางดําเนินการหรือตองไดรับโทษอันเปนการตัด
เสรีภาพ จะตองไดรับผลปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรมในระหวางท่ีถูกกักตัวอยูน้ัน 
 เมื่อถูกปลอยตัวแลว บุคคลเหลานั้นอาจรองขอเพ่ือออกไปจากอาณาเขตตามที่บัญญัติไวในขอกอน ๆ 
ได 

ขอ ๓๘ 
 ภายในขอยกเวนแหงระเบียบการพิเศษที่อนุญาตไวตามอนุสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะอยางยิ่งตามขอ 
๒๗ และ ๔๑ สภาวะแหงบุคคลผูที่ไดรับความคุมครองจะคงเปนไปตามหลักการที่กําหนดไวโดยบทบัญญัติ
ท่ีเกี่ยวกับคนตางดาวในยามสงบไมวาในกรณีใดก็ตามบุคคลเหลานั้นจะตองไดรับสิทธิดังจะกลาวตอไปนี้ 
คือ 
  (ก) จะตองไดรับความชวยเหลือในอันที่จะไดรับการบรรเทาทุกขเปนรายตัวหรือเปนหมูคณะ
ตามแตที่จะมีผูสงไปยังบุคคลเหลานั้น 
  (ข) หากมีความจําเปนเกี่ยวกับสภาพแหงอนามัยของตน บุคคลเหลานั้นจะตองไดรับการ
รักษาพยาบาล และไดรับผลปฏิบัติในโรงพยาบาลเทาเทียมกับคนชาติของรัฐท่ีเกี่ยวของ 
  (ค) จะตองไดรับอนุญาตใหประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและไดรับความอนุเคราะหในทาง
จิตใจจากบรรพชิตตามความเชื่อถือของตน 
  (ง) ถาหากวาอยู ณ เขตโดยเฉพาะที่อาจไดรับอันตรายจากสงครามบุคคลเหลานั้นจะตองไดรับ
อนุญาตใหโยกยายไปจากเขตนั้นเทาเทียมกับคนชาติของรัฐที่เกี่ยวของ 
  (จ) เด็กที่มีอายุต่ํากวา ๑๕ ป สตรีมีครรภ และมารดาของเด็กที่มีอายุต่ํากวา ๗ ป จะตองไดรับ
ประโยชนจากผลปฏิบัติบุริมสิทธิเทาเทียมกับคนชาติของรัฐที่เกี่ยวของ 

ขอ ๓๙ 
 บุคคลผูที่ไดรับความคุมครองผูซึ่งตองสูญเสียการงานที่ไดประโยชนเพราะผลแหงสงคราม จะตอง
ไดรับโอกาสที่จะตองแสวงหาการงานเพื่อคาจางได ภายในบังคับแหงเหตุผลในทางความมั่นคง และตาม
บทบัญญัติแหงขอ ๔๐ โอกาสเชนวานั้นจะตองเปนไปโดยเทาเทียมกัน กับที่ไดใหแกคนชาติของประเทศที่
บุคคลเหลานั้นเขาไปอยูในอาณาเขต 
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 เมื่อภาคีคูพิพาทฝายหน่ึงใชวิธีการ เพ่ือควบคุมบุคคลผูไดรับความคุมครองคนใดคนหนึ่ง อันเปนผล
ใหผูนั้นไมสามารถเลี้ยงตัวเองได และโดยเฉพาะอยางยิ่งถาบุคคลเชนวานั้นถูกขัดขวางโดยอางเหตุผลแหง
ความมั่นคง มิใหแสวงหาการงานเพื่อรับจางในสภาพอันสมควร ภาคีฝายนั้นจะตองจัดประกันในอันท่ีจะ
เล้ียงดูบุคคลนั้นตลอดจนผูท่ีตองพึ่งพิงผูน้ันดวย 
 ไมวาในกรณีใด ๆ บุคคลผูที่ไดรับความคุมครอง อาจจะไดรับเงินเบี้ยเล้ึยงจากประเทศของตน จาก
ประเทศที่คุมครองหรือจากสมาคมบรรเทาทุกขที่กลาวไวในขอ ๓๐ ได 

ขอ ๔๐ 
 บุคคลผูที่ไดรับความคุมครองอาจถูกบังคับใหทํางานไดก็แตเพียงเทาเทียมกับคนชาติแหงภาคี
คูพิพาทท่ีตนเขาไปอยูในอาณาเขตเทานั้น 
 ถาหากวาบุคคลผูท่ีไดรับความคุมครองมีสัญชาติศัตรู บุคคลเหลานั้นอาจถูกบังคับใหทํางานก็แต
เฉพาะเทาท่ีจําเปนตามปกติ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการเลี้ยงดู ท่ีอาศัย เครื่องนุงหม การขนสงและอนามัยของ
มนุษยเทานั้น ซึ่งไมเปนงานอันเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติการในทางทหาร 
 ในกรณีดังกลาวใน ๒ วรรคกอน บุคคลผูที่ไดรับความคุมครองท่ีถูกบังคับใหทํางาน จะตองไดรับ
ประโยชนในเงื่อนไขในการทํางานและการคุมครองอันตรายเชนเดียวกับคนงานแหงชาตินั้น ๆ เฉพาะอยาง
ย่ิงที่เกี่ยวกับคาจาง เวลาทํางาน เคร่ืองนุงหม และเคร่ืองมือ การฝกหัดงานที่ไดเคยรับมาและคาทดแทนความ
เสียหายสําหรับกรณีอุบัติเหตุและโรคภัยไขเจ็บอันเกิดจากอาชีพการงาน 
 ถาหากวามีการฝาฝนบทบัญญัติดังกลาวขางตน บุคคลที่ไดรับความคุมครองจะตองไดรับอนุญาตที่
จะใชสิทธิทําคํารองตามขอ ๓๐ ได 

ขอ ๔๑ 
 ถาหากวาประเทศที่มีบุคคลผูที่ไดรับความคุมครองอยูเห็นวาระเบียบการควบคุมตามที่กลาวไวใน
อนุสัญญาฉบับนี้ยังไมเพียงพอ จะอาศัยระเบียบการควบคุมอ่ืน ๆ ท่ีรายแรงนอกเหนือกวาการกําหนดสถานที่
ใหบุคคลเหลานั้นอยูหรือการกักกันตามที่ไดบัญญัติไวในขอ ๔๒ และ ๔๓ หาไดไม 
 การนําบทบัญญัติในขอ ๓๙ วรรคสองมาใชบังคับแกกรณีที่บุคคลท่ีถูกบังคับใหออกไปจากถิ่นท่ีอยู
ตามปกติ  โดยอาศัยคําสั่งโดยใกลเคียงที่สุดเทาที่จะทําได กําหนดสถานที่ใหไปอยู ณ ท่ีอ่ืนใดนั้น  ประเทศที่
กักคุมจะตองปฏิบัติตามหลักเกี่ยวกับมาตรฐานแหงสวัสดีภาพตามที่ไดกําหนดไวในภาค ๓ หมวด ๔ ของ
อนุสัญญานี้ 

ขอ ๔๒ 
 การกักกันหรือการกําหนดสถานที่อยูแกบุคคลผูที่ไดรับความคุมครองนั้น จะสั่งใหกระทําไดก็
ตอเมื่อมีความจําเปนอยางแทจริงเพื่อความมั่นคงของประเทศที่กักคุมเทานั้น 
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 ถาบุคคลใดรองขอโดยสมัครใจ โดยผานผูแทนของประเทศที่คุมครอง ใหกักกันตน และถาหากวา
ตามสถานะของบุคคลผูนั้น เกิดมีความจําเปนตองกระทําเชนนี้ ก็ใหประเทศที่บุคคลดังกลาวตกอยูในอํานาจ
ทําการกักกันไว 

ขอ ๔๓ 
 บุคคลผูที่ไดรับความคุมครองผูใดถูกกักกันหรือกําหนดสถานที่ใหอยูมีสิทธิท่ีจะขอใหศาลท่ีมีอํานาจ 
หรือคณะกรรมการฝายปกครองที่ประเทศที่กักคุมไดตั้งขึ้น เพ่ือการนั้นพิจารณาใหมโดยเร็วที่สุดท่ีจะเร็วได 
ถาการกักกันหรือการกําหนดสถานที่ใหอยูยังคงมีอยูตอไป  ศาลหรือคณะกรรมการฝายปกครองจะตอง
พิจารณากรณีของบุคคลเชนวานั้นเปนระยะ ๆ และอยางนอยที่สุดปละ ๒ ครั้ง เพ่ือแกไขใหคําวินิจฉัยเดิมให
เปนผลดีข้ึน ถาหากวาพฤติการณเปดชองให 
 เวนไวแตบุคคลผูท่ีไดรับความคุมครองจะคัดคาน ประเทศที่กักคุมจะตองแจงใหประเทศที่คุมครอง
ทราบนามของบุคคลผูที่ไดรับความคุมครองซ่ึงถูกกักกัน หรือกําหนดสถานที่ใหอยู หรือซ่ึงถูกปลอยตัวจาก
การกักกันหรือสถานที่ที่กําหนดใหอยูโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได ภายใตบังคับแหงเงื่อนไขเชนเดียวกัน 
จะตองแจงคําวินิจฉัยของศาลหรือคณะกรรมการดังกลาวในวรรคแรกของขอนี้ใหประเทศที่คุมครองทราบ
โดยเร็วที่สุดที่จะเร็วไดเชนเดียวกัน 

ขอ ๔๔ 
 ในการใชระเบียบการควบคุมดังกลาวไวในอนุสัญญาฉบับนี้ ประเทศที่กักคุมจะถือวา ผูหลบภัยซ่ึง
ตามขอเท็จจริงมิไดรับความคุมครองจากรัฐบาลใด ๆ เปนคนตางดาวที่เปนศัตรู โดยมูลฐานแตเพียงวาเปนผูมี
สัญชาติโดยนิตินัยของรัฐที่เปนศัตรูเทานั้นหาไดไม 

ขอ ๔๕ 
 หามมิใหยายตัวบุคคลผูที่ไดรับความคุมครองไปยังประเทศที่มิไดเปนภาคีแหงอนุสัญญา 
 บทบัญญัติน้ีไมขัดขวางแกการที่จะสงตัวบุคคลผูที่ไดรับความคุมครองกลับประเทศเดิม หรือกลับสู
ประเทศที่บุคคลนั้นมีถ่ินท่ีอยูหลังจากการสูรบไดยุติลงแลว 
 ประเทศที่กักคุมจะยายตัวบุคคลผูที่ไดรับความคุมครองได ก็เพื่อสงไปยังประเทศที่เปนภาคีแหง
อนุสัญญาฉบับนี้เทานั้น และก็ตอเมื่อประเทศที่กักคุมพอใจแลววาประเทศผูรับตัวพรอมและสามารถที่จะ
ปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนี้ ถาหากวาบุคคลผูไดรับความคุมครองถูกยายตัวไปตามพฤติการณเชนวานั้นแลว 
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนี้ตกอยูแกประเทศที่รับตัวบุคคลนั้นไวตลอดเวลาที่บุคคล
น้ันอยูในความควบคุมของตน อยางไรก็ดีถาประเทศนั้นละเลยไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงอนุสัญญาฉบับนี้ 
เฉพาะที่สําคัญประการใด เมื่อไดรับแจงจากประเทศที่ใหความคุมครองแลว ประเทศที่ทําการยายตัวบุคคลผูที่
ไดรับความคุมครองไปจะตองจัดการใหเปนผล เพ่ือแกไขสถานการณน้ันหรือจะตองขอรองใหสงตัวบุคคลผู
ท่ีไดรับความคุมครองนั้นกลับคืนไป คําขอรองเชนวานี้จะตองไดรับการปฏิบัติตาม 
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 ไมวาในพฤติการณเชนไร    บุคคลผูที่ไดรับความคุมครองจะตองไมถูกยายตัวไปยังประเทศที่ตนมี
เหตุผลที่จะเกรงกลัวตอการถูกประหัตประหารเพราะความคิดเห็นในทางการเมืองหรือความเลื่อมใสในทาง
ศาสนาของตน 
 บทบัญญัติขอนี้ไมเปนการขัดขวางแกการสงผูรายขามแดนตามสนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขาม
แดน ซึ่งไดกระทํากันไวกอนที่การสูรบไดเกิดขึ้น 

ขอ ๔๖ 
 ตราบเทาท่ียังมิไดเพิกถอนไปกอนแลว ระเบียบการกํากัดที่ไดนํามาใชเกี่ยวกับบุคคลผูที่ไดรับความ
คุมครองจะตองยกเลิกไปโดยเร็วที่สุดหลังจากการสูรบไดยุติลงแลว 
 ระเบียบการกํากัดที่กระทบถึงทรัพยสินของบุคคลเหลานี้จะตองยกเลิกไปตามกฎหมายของประเทศ
ท่ีกักคุมโดยเร็วที่สุดหลังจากการสูรบไดยุติลงแลว 

 
หมวด ๓ 

อาณาเขตที่ถูกยึดครอง 
ขอ ๔๗ 

 บุคคลผูที่ไดรับความคุมครองซึ่งอยูในอาณาเขตที่ถูกยึดครองจะไมเสียไป ซึ่งประโยชนตาม
อนุสัญญาฉบับนี้ ไมวาในกรณีหรือโดยวิธีใด ๆ เนื่องจากไดมีการเปลี่ยนแปลงในสถาบันหรือในการ
ปกครองของอาณาเขตดังกลาวอันเปนผลของการยึดครองอาณาเขต หรือเนื่องจากขอตกลงอันไดทําขึ้น
ระหวางเจาหนาท่ีแหงอาณาเขตที่ถูกยึดครองและประเทศที่ยึดครอง หรือเนื่องจากประเทศที่ยึดครองนั้นได
รวมอาณาเขตที่ยึดครองนั้นทั้งหมดหรือบางสวนเขาในประเทศของตน 

ขอ ๔๘ 
 บุคคลผูที่ไดรับความคุมครอง ซึ่งมิใชคนชาติของประเทศซึ่งตองถูกยึดครองอาณาเขต อาจอางสิทธิ
ในอันที่จะออกจากอาณาเขตนั้นไดภายใตบังคับบทบัญญัติแหงขอ ๓๕ และคําสั่งวินิจฉัยในการนี้จะตอง
เปนไปตามวิธีการ ซึ่งประเทศที่ยึดครองจะไดกําหนดขึ้นตามขอที่ไดกลาวมาแลวน้ัน 

ขอ ๔๙ 
 การบังคับยายเอกชนหรือหมูคณะรวมตลอดทั้งการเนรเทศบุคคลผูที่ไดรับความคุมครองออกจาก
อาณาเขตที่ถูกยึดครองไปยังอาณาเขตของประเทศที่ยึดครอง หรือไปยังประเทศอื่นใดไมวาจะเปนอาณาเขตที่
ถูกยึดครองหรือไมก็ตาม เปนอันหามมิใหกระทํา ไมวาดวยเจตนาใด ๆ  
 อยางไรก็ดี ประเทศที่ยึดครองอาจจัดการอพยพทั้งหมดหรือแตบางสวนของเขตหนึ่งเขตใดก็ได ถา
หากมีความจําเปนเพื่อความปลอดภัยของประชากรหรือมีเหตุผลอันจําเปนทางทหาร การอพยพเชนวานี้ จะ
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กระทําโดยพรากบุคคลผูที่ไดรับความคุมครองออกไปนอกอาณาเขตที่ยึดครองหาไดไม เวนแตจะมีเหตุผล
ในทางปฏิบัติซ่ึงจะทําใหเปนการพนวิสัยท่ีจะหลีกเล่ียงการพรากเชนนี้เสียได บุคคลที่ตองอพยพเชนวานี้
จะตองถูกยายกลับสูบานเดิมของตน เมื่อการสูรบในเขตนั้นไดสิ้นสุดลงแลว 
 ประเทศที่ยึดครองที่ทําการยาย หรืออพยพ จะตองจัดการเทาที่สามารถจะทําไดในทางปฏิบัติ    เพื่อ
จัดหาที่พักอาศัยอันเหมาะสมเพื่อรับบุคคลที่ไดรับความคุมครองเพื่อใหการยายไดกระทําไปในลักษณะอัน
เปนท่ีพึงพอใจ เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และอาหาร และจะมิใหบุคคลในครอบครัวเดียวตอง
แยกจากกัน 
 ประเทศที่คุมครองจะตองไดรับทราบการแจงถึงการยายและการอพยพในทันทีท่ีไดมีการยาย หรือ
อพยพข้ึน 
 ประเทศที่ยึดครองจะไมกักคุมบุคคล ที่ไดรับความคุมครองไวในอาณาเขตที่อาจไดรับอันตรายแหง
สงครามโดยเฉพาะ  เวนแตจะเปนการจําเปนเพื่อความปลอดภัยของประชากรหรือมีเหตุผลอันจําเปนทาง
ทหาร ประเทศที่ยึดครองจะตองไมทําการเนรเทศ หรือยายสวนหนึ่งสวนใดแหงประชากรที่เปนพลเรือน
ของตน เขาไปในอาณาเขตที่ตนยึดครอง 

ขอ ๕๐ 
 ประเทศที่ยึดครองดวยความรวมมือของเจาหนาท่ีแหงประเทศและแหงทองถ่ิน จะตองอํานวยความ
สะดวกเพื่อใหกิจการของสถาบันทั้งหลายอันจัดไวเพ่ือการบริบาลและการศึกษาของเด็ก ไดดําเนินการไป
ดวยดี 
 ประเทศที่ยึดครองจะตองจัดการเทาที่จําเปนทั้งมวล เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดทํารูปพรรณ
สัณฐานของเด็ก และจดทะเบียนผูที่เปนบิดามารดาเด็ก ไมวาในกรณีใด ๆ จะตองไมทําการเปลี่ยนแปลง
ฐานะสวนตัวของบุคคลเหลานั้น และจะตองไมลงทะเบียนเอาบุคคลเหลานี้เขาในคณะหรือองคการใดซึ่ง
ข้ึนอยูแกตน 
 ถาหากวาสถาบันแหงทองถ่ินมีอยูไมเปนการเพียงพอกับการนี้ ประเทศที่ยึดครองจะตองจัดการให
การเลี้ยงดู และการศึกษาแกเด็กผูเปนกําพราหรือตองแยกจากบิดามารดาของตนเนื่องจากการสงครามและ
เปนผูท่ีไมไดรับการดูแลอยางเพียงพอจากญาติสนิทหรือเพื่อน ทั้งนี้หากเปนไปไดใหจัดทําโดยบุคคลอันมี
สัญชาติ ภาษาและศาสนาเดียวกับบุคคลเหลานั้น 
 แผนกพิเศษแผนกหนึ่งของสํานักงานที่จัดตั้งขึ้นตามขอ ๑๓๖ จะตองมีหนาที่ดําเนินการที่จําเปนท้ัง
มวล ในอันท่ีจะจัดทํารูปพรรณสัณฐานของเด็กผูซ่ึงรูปพรรณสัณฐานยังเปนที่สงสัยอยู รายละเอียดเกี่ยวกับ
บิดามารดาหรือญาติสนิทอ่ืน ๆ ถาสามารถรูไดจะตองจดบันทึกไว 
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 ประเทศที่ยึดครองจะไมขัดขวางตอการใชระเบียบการบุริมสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับอาหาร การ
รักษาพยาบาล  หรือการปองกันตอผลของสงครามซึ่งอาจมีใชอยูกอนการยึดครองเพื่อประโยชนของเด็กที่มี
อายุต่ํากวาสิบหาป สตรีมีครรภและมารดาของเด็กที่มีอายุต่ํากวาเจ็ดป 

ขอ ๕๑ 
 ประเทศที่ยึดครองจะตองไมบังคับบุคคลผูที่ไดรับความคุมครอง ใหตองเขาประจําในกองทัพ หรือ
หนวยชวยรบของตน หามมิใหทําการบังคับหรือโฆษณาโดยหวังจะใหมีการอาสาโดยสมัครใจ 
 ประเทศที่ยึดครองจะตองไมบังคับบุคคลผูที่ไดรับความคุมครองใหทํางาน เวนแตบุคคลเหลานั้นมี
อายุเกินสิบแปดป และใหทําเฉพาะงานซึ่งมีความจําเปนเพื่อความตองการของกองทัพท่ีเขาทําการยึดครอง 
หรือเพื่อบริการอันเปนสาธารณูปโภคหรือเพ่ือการเลี้ยงดู ที่อาศัย เครื่องนุงหม การขนสงหรืออนามัยของ
ประชากรแหงประเทศที่ถูกยึดครองนั้น บุคคลผูท่ีไดรับความคุมครองจะตองไมถูกบังคับใหมีหนาท่ีตอง
ทํางานใด ๆ ซึ่งทําใหเกิดพันธกรณีแกตนท่ีจะตองมีสวนในการรบพุงทางทหาร หามมิใหประเทศที่ยึดครอง
บังคับบุคคลที่ไดรับความคุมครองใหใชเครื่องมืออุปกรณรักษาความปลอดภัยเพื่อยังความปลอดภัยแก
สถานที่ที่บุคคลเหลานั้นตองทํางานตามที่ถูกเกณฑน้ัน 
 งานนี้จะตองกระทําก็แตเฉพาะในอาณาเขตที่ถูกยึดครองซ่ึงบุคคลที่ถูกเกณฑใหทํางานนั้นอยู บุคคล
เชนวานี้แตละคนจะตองใหอยูในท่ีทํางานอันเปนประจําโดยปกติเทาที่สามารถจะทําได คนงานจะตองไดรับ
คาจางอันสมควร และงานนั้นจะตองไดสวนสัมพันธกับกําลังแรง และสติปญญาความสามารถของบุคคล
เหลานั้น กฎหมายที่ใชบังคับในประเทศที่ถูกยึดครองอันวาดวยเงื่อนไขการทํางานและการคุมครอง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับคาจาง เวลาทํางาน เคร่ืองมือการฝกงานในชั้นแรกและคาทดแทนความเสียหาย
สําหรับกรณีอุบัติเหตุ และโรคภัยอันเกิดจากอาชีพการงานจะตองใชบังคับแกบุคคลผูไดรับความคุมครอง ซึ่ง
ไดรับมอบใหทํางานตามหนาที่ไดกลาวไวในขอนี้ 
 หามมิใหใชการเรียกเกณฑแรงงาน เปนสาเหตุเพื่อระดมคนงาน เขาในองคการอันมีลักษณะในทาง
การทหาร หรือกึ่งการทหาร 

ขอ ๕๒ 
 สัญญา ความตกลง หรือขอบังคับใด ๆ จะตองไมเปนการกระทบกระเทือนตอสิทธิของคนงาน ไมวา
โดยสมัครใจหรือไม และไมวาจะอยู ณ ท่ีใด ในอันที่จะรองเรียนตอผูแทนของประเทศที่คุมครอง เพื่อท่ีจะ
ขอใหประเทศดังกลาวนั้นยื่นมือเขาเกี่ยวของ 
 หามมิใหกําหนดระเบียบการใด ๆ อันมุงหมายจะกอใหเกิดการวางงานหรือจํากัดโอกาสของคนงาน
ในอาณาเขตที่ถูกยึดครอง เพื่อจะเปนการจูงใจใหทํางานใหแกประเทศที่ยึดครอง 

ขอ ๕๓ 
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 หามมิใหประเทศที่ยึดครอง ทําลายทรัพยสินอันเปนสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพย ซ่ึงเปนของ
สวนตัวหรือสวนรวมของเอกชน หรือของรัฐหรือขององคการสาธารณะ หรือขององคการสังคม  หรือ
สหกรณ เวนแตการทําลายนั้นเปนการจําเปนโดยแทเพื่อการปฏิบัติทางการทหาร 

ขอ ๕๔ 
 หามมิใหประเทศที่ยึดครองเปลี่ยนฐานะของขาราชการหรือผูพิพากษาในอาณาเขตที่ถูกยึดครองนั้น 
หรือลงโทษหรือกระทําการใดอันเปนการใชอํานาจบังคับหรือเลือกปฏิบัติตอบุคคลดังกลาวแลว  เพราะ
บุคคลเหลานั้นไมยอมปฏิบัติหนาท่ีอันเปนการฝนใจตนเอง 
 การหามนี้ไมเปนการขัดตอการที่จะใชขอ ๕๑ วรรคสอง และไมกระทบกระเทือนตอสิทธิของ
ประเทศที่ยึดครองในอันท่ีจะปลดขาราชการออกจากตําแหนงเสียได 

ขอ ๕๕ 
 ประเทศที่ยึดครองมีหนาท่ีอยางเต็มความสามารถที่จะทําไดในอันที่จะจัดใหมีอาหารและเวชภัณฑ
สําหรับประชากร โดยเฉพาะอยางยิ่งจําตองนําเขามาซึ่งเสบียงอาหาร พัสดุทางการแพทย และสิ่งของอื่น ๆ 
อันจําเปน ในเมื่อไมมีสิ่งของเหลานี้เพียงพอในอาณาเขตที่ถูกยึดครองนั้น 
 หามมิใหประเทศที่ยึดครองเรียกเกณฑเสบียงอาหาร สิ่งของตาง ๆ หรือเวชภัณฑ อันมีอยูในอาณา
เขตที่ถูกยึดครอง เวนแตเพื่อใชสําหรับกองทหารที่ทําการยึดครอง และสําหรับพนักงานฝายปกครองและทั้งนี้
จะตองคํานึงถึงความตองการของประชากรที่เปนพลเรือนดวย ภายในบังคับบทบัญญัติของอนุสัญญาระหวาง
ประเทศอื่น ๆ ประเทศที่ยึดครองจะตองดําเนินการหารือใหมีการทดแทนอันเปนธรรมสําหรับสิ่งของท่ีเรียก
เกณฑไปนั้น 
 ประเทศที่คุมครองมีเสรีภาพที่จะตรวจสอบสถานะของอาหารและเวชภัณฑในอาณาเขตที่ถูกยึด
ครองไดไมวาเวลาใดเวนแตจะมีการหามไวช่ัวคราวเพราะความจําเปนเกี่ยวกับการทหาร 

ขอ ๕๖ 
 ประเทศที่ยึดครองมีหนาที่อยางเต็มความสามารถจะทําได ที่จะจัดใหมีและบํารุงรักษาไวซ่ึงสถานที่
และบริการทางการแพทยและทางการพยาบาล ตลอดจนการอนามัยและสุขภาพของประชาชนในอาณาเขตที่
ถูกยึดครอง ดวยความรวมมือของเจาหนาที่ของประเทศและของทองถ่ินนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใชและ
ปฏิบัติตามวิธีการบําบัดและปองกันเทาที่จําเปนเพื่อตอสูกับการลุกลามของเชื้อโรคติดตอและโรคระบาด 
พนักงานแพทยทุกประเภทจะตองไดรับอนุญาตใหปฏิบัติการตามหนาที่ของตน 
 ถาไดจัดใหมีโรงพยาบาลขึ้นใหมในอาณาเขตที่ถูกยึดครองและถาองคการเจาหนาที่ของรัฐท่ีถูกยึด
ครองมิไดทําการอยู ณ ที่น้ัน หากเปนการจําเปนเจาหนาที่ที่ยึดครองจะตองใหความรับรองแกโรงพยาบาลนั้น
ตามที่บัญญัติไวในขอ ๑๘ ในพฤติการณอยางเดียวกันนี้ เจาหนาที่ที่ยึดครองจะตองใหความรับรองแก
พนักงานและยวดยานสําหรับการขนสงของโรงพยาบาลตามความในขอ ๒๐ และ ๒๑ ดวย 
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 ในการนําระเบียบการอนามัยและสุขภาพมาใช และการปฏิบัติตามระเบียบการนี้ ประเทศที่ยึดครอง
จะตองคํานึงถึงความรูสึกในทางศีลธรรมและจรรยาของพลเมืองแหงอาณาเขตที่ถูกยึดครองนั้นดวย 

ขอ ๕๗ 
 ประเทศที่ยึดครองอาจเรียกเกณฑโรงพยาบาลพลเรือนไดเปนการชั่วคราวและเฉพาะในกรณีที่จําเปน
อันรีบดวน เพ่ือทําการรักษาพยาบาลทหารที่ตองบาดเจ็บและปวยไข และโดยมีเง่ือนไขวาจะตองดําเนินการ
เทาที่จําเปนในระยะเวลาอันสมควรเพื่อการรักษาพยาบาลผูเจ็บปวยและเพ่ือจัดหาสถานที่สําหรับการพยาบาล
ไวตามความตองการของประชากรที่เปนพลเรือน 
 เช็ควัสดุและพัสดุตามระเบียบสํานักนายก วัสดุและคลังพัสดุของโรงพยาบาลพลเรือนนั้น จะเรียก
เกณฑเอาไปไมไดถาหากวาเปนส่ิงจําเปนเพื่อความตองการของประชากรที่เปนพลเรือน 

ขอ ๕๘ 
 ประเทศที่ยึดครองจะตองอนุญาตใหบรรพชิตทางศาสนาไดไปใหความชวยเหลือในทางจิตใจแก
บรรดาศาสนิกชนของตนได 
 ประเทศที่ยึดครองจะตองรับจัดสงหนังสือและส่ิงของอันจําเปนในทางศาสนาให และจะตองอํานวย
ความสะดวกในการแจกจายสิ่งของเหลานี้ในอาณาเขตที่ถูกยึดครอง 

ขอ ๕๙ 
 ถาหากวาประชากรทั้งหมดหรือบางสวนในอาณาเขตที่ถูกยึดครองไมไดรับเคร่ืองอุปโภคบริโภค
พอเพียง ประเทศที่ยึดครองจะตองยอมใหจัดโครงการบรรเทาทุกขข้ึนสําหรับประชากรดังกลาวนั้น และ
จะตองอํานวยความสะดวกแกบุคคลเหลานั้นทุกวิถีทางที่สามารถจะทําได 
 โครงการเชนวานี้  ซึ่งอาจจัดทําขึ้นโดยรัฐหรือองคการมนุษยธรรมอันไมลําเอียงทางฝายใด   เชน 
คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศเปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองจัดใหมีการสงเสบียงอาหารเวชภัณฑ
และเครื่องนุงหม 
 ภาคีผูทําสัญญาทุกฝายจะตองยอมใหการสงสิ่งของเหลานี้ผานไปไดโดยเสรี     และจะตองใหความ
คุมครองแกสิ่งของเหลานี้ดวย 
 อยางไรก็ดี ประเทศที่อนุญาตใหสงสิ่งของผานไปยังอาณาเขตที่ถูกยึดครองโดยภาคีคูพิพาทฝาย
ปฏิบัติไดโดยเสรีนั้นมีสิทธิที่จะตรวจคนสิ่งของนั้น และท่ีจะกําหนดเวลาและทางที่จะใหผาน     รวมทั้ง
จะตองไดรับเหตุผลอันเปนที่พอใจโดยผานทางประเทศที่คุมครอง วาสิ่งของเหลานี้จะไดใชเพ่ือบรรเทาทุกข
ประชากรผูขัดสนและจะไมใชเพื่อประโยชนของประเทศที่ยึดครองนั้น 

ขอ ๖๐ 
 สิ่งของบรรเทาทุกขท่ีสงไปนั้น จะไมเปนการปลดเปลื้องประเทศที่ยึดครองจากความรับผิดชอบ
อยางใดอยางหนึ่งตามขอ ๕๕, ๕๘ และขอ ๕๙ ประเทศที่ยึดครองจะนําเอาสิ่งของที่สงมาบรรเทาทุกขไปใช
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ในประการอยางอื่นผิดความประสงคท่ีไดมุงหมายไวไมได เวนแตในกรณีจําเปนอันรีบดวนเพ่ือประโยชน
ของประชากรในอาณาเขตที่ถูกยึดครอง และดวยความเห็นชอบของประเทศที่คุมครอง 

ขอ ๖๑ 
 การจายแจกสิ่งของที่สงมาบรรเทาทุกขตามที่กลาวไวในขอกอน ๆ น้ัน จะตองกระทําดวยความ
รวมมือและอยูในความควบคุมดูแลของประเทศที่คุมครอง หนาที่น้ีจะเปนอันตกลงกันระหวางประเทศที่ยึด
ครองและประเทศที่คุมครอง มอบหมายใหแกประเทศที่เปนกลางประเทศหนึ่งหรือคณะกรรมการกาชาด
ระหวางประเทศ หรือองคการมนุษยธรรมซ่ึงไมลําเอียงทางฝายใดก็ได 
 สิ่งของที่สงไปใหนี้ จะตองไดรับยกเวนจากคาภาระ ภาษี หรือศุลกากรทั้งปวงในอาณาเขตที่ถูกยึด
ครอง เวนแตจะเปนการจําเปนเพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจของอาณาเขตนั้นประเทศที่ยึดครองจะตอง
อํานวยความสะดวกในอันที่จะจายแจกสิ่งของที่สงมานี้โดยเร็ว 
 ภาคีผูทําสัญญาทุกฝายจะตองพยายามอยางยิ่งที่จะอนุญาตใหสิ่งของที่สงมาบรรเทาทุกขท่ีวานี้ ได
ผานและขนสงโดยไมคิดมูลคาไปยังอาณาเขตที่ถูกยึดครอง 

ขอ ๖๒ 
 เวนแตเปนความจําเปนยิ่งเพื่อประโยชนแหงความมั่นคง บุคคลผูที่ไดรับความคุมครองในอาณาเขตที่
ถูกยึดครองจะตองไดรับอนุญาตใหรับส่ิงของที่เอกชนสงมาบรรเทาทุกขแกบุคคลเหลานั้นได 

ขอ ๖๓ 
 ภายในบังคับแหงระเบียบการชั่วคราวซึ่งไดกําหนดเปนกรณีพิเศษเพื่อความมั่นคงของประเทศที่ยึด
ครอง 
  (ก) สภากาชาด  (สภาซีกวงเดือนแดง สภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย)      ประจําชาติท่ีไดมีการ
รับรองแลว สามารถจะปฏิบัติกิจการตามหลักของกาชาดดั่งที่ไดนิยามไวโดยที่ประชุมกาชาดระหวางประเทศ 
สมาคมบรรเทาทุกขอ่ืน ๆ ก็จะไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการอันเกี่ยวกับมนุษยธรรมไดภายใตเงื่อนไขอยาง
เดียวกัน 
  (ข) หามมิใหประเทศที่ยึดครองเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงในตัวพนักงานหรือองคประกอบ
ของสภาและสมาคมเหลานี้ ซึ่งเปนการเสียหายแกกิจการดังกลาวแลวก็ได 
 หลักการอยางเดียวกันนี้ ใหนํามาใชกับกิจการและพนักงานขององคการพิเศษอันไมมีลักษณะในทาง
การทหาร ซึ่งไดมีอยูแลว หรือจะไดตั้งขึ้นเพื่อประโยชนที่จะยังความเปนอยูของประชากรที่เปนพลเรือน โดย
รักษาไวซึ่งบริการอันจําเปนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคโดยการแจกจายเครื่องบรรเทาทุกข และโดยจัดตั้งการ
ชวยเหลือจากภยันตราย 

ขอ ๖๔ 
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 กฎหมายอาญาของอาณาเขตที่ถูกยึดครองจะตองคงใชบังคับอยูเวนแตเทาที่จะถูกยกเลิกหรือพักใช
โดยประเทศที่ยึดครองในกรณีที่เปนภัยตอความมั่นคงของตน     หรือเปนการขัดตอการใชอนุสัญญาฉบับนี้ 
ภายในบังคับแหงขอพิจารณาขอหลังนี้และเพื่อความจําเปนใหการดําเนินการพิจารณาพิพากษาคดีไดเปนไป
โดยเท่ียงธรรม       ศาลในอาณาเขตที่ถูกยึดครองยังคงมีอํานาจหนาที่พิจารณาพิพากษาความผิดตามที่
กฎหมายดังกลาวบัญญัติไว 
 อยางไรก็ดี ประเทศที่ยึดครองอาจใหพลเมืองของอาณาเขตที่ถูกยึดครองปฏิบัติตามบทบัญญัติอัน
เปนหลักสาระสําคัญในอันที่จะชวยใหประเทศที่ยึดครองไดปฏิบัติตามพันธกรณีแหงอนุสัญญาฉบับนี้ 
เพื่อที่จะรักษาการปกครองของอาณาเขตนั้นใหดําเนินไปโดยมีระเบียบ และเพื่อความมั่นคงของประเทศยึด
ครอง รวมทั้งผูสังกัดและทรัพยสินของกองทัพหรือเจาหนาที่ทางปกครองของฝายที่ยึดครอง กับท้ังสถานที่
และเสนทางคมนาคมซึ่งใชอยูดวย 

ขอ ๖๕ 
 บทบัญญัติแหงกฎหมายอาญาที่ไดตราขึ้นโดยประเทศที่ยึดครองนั้นหามมิใหใชบังคับกอนที่ได
ประกาศและไดโฆษณาใหพลเมืองทราบแลวในภาษาของบุคคลเหลานั้น บทบัญญัติแหงกฎหมายอาญา
เหลานี้จะใชบังคับใหมีผลยอนหลังไมได 

ขอ ๖๖ 
 ในกรณีที่ไดมีการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมายอาญาซึ่งประเทศที่ยึดครองไดประกาศใชตามความ
ในขอ ๖๔ วรรคสอง ประเทศที่ยึดครองอาจสงตัวผูตองหาไปพิจารณายังศาลทหารอันไมมีลักษณะเปน
การเมืองที่ตั้งขึ้นโดยถูกตองตามระเบียบโดยมีเง่ือนไขวาศาลนั้นจะตองนั่งพิจารณาในประเทศที่ถูกยึดครอง 
ศาลอุทธรณก็ควรจะตองนั่งพิจารณาในประเทศที่ถูกยึดครองดวย 

ขอ ๖๗ 
 ศาลจะตองใชบังคับแตเพียงบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชบังคับอยูกอนการกระทําผิดไดเกิดขึ้น และ
จะตองเปนไปตามหลักทั่วไปของกฎหมายโดยเฉพาะในหลักที่วาโทษนั้นจะตองไดสวนสัมพันธกับความผิด 
ศาลจะตองคํานึงถึงขอที่วา ผูตองหานั้นมิใชเปนบุคคลในสัญชาติของประเทศที่ยึดครองนั้นดวย 

ขอ ๖๘ 
 บุคคลผูที่ไดรับความคุมครองซ่ึงกระทําผิดโดยเจตนาเฉพาะที่จะใหเสียหายแกประเทศที่ยึดครองนั้น 
แตความผิดนั้นยังไมถึงกับเปนการมุงรายตอชีวิตหรือรางกายของบุคคลผูสังกัดในกองทัพ  หรือเจาหนาท่ีฝาย
ปกครองของฝายที่ยึดครองหรือไมเปนอันตรายตอหมูชนอยางรายแรง หรือไมเปนการเสียหายอันรายแรงแก
ทรัพยสินของกองทัพ หรือองคการปกครองของฝายที่ยึดครอง หรือแกส่ิงปลูกสรางซ่ึงฝายยึดครองใชอยู 
จะตองรับโทษโดยถูกกักกันหรือจําคุกอยางธรรมดา แตกําหนดระยะเวลาในการใหกักกันหรือจําคุกจะตอง
ไดสวนสัมพันธกับความผิดที่ไดกระทําขึ้นนั้น อนึ่ง การกักกันหรือการจําคุกสําหรับความผิดเชนวานี้จะตอง
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เปนระเบียบ การตัดเสรีภาพอยางเดียวที่ใชแกบุคคลที่ไดรับความคุมครอง ศาลตามที่ระบุไวตามขอ ๖๖ ของ
อนุสัญญาฉบับนี้ อาจใชดุลยพินิจท่ีจะสั่งเปลี่ยนโทษจําคุกใหเปนการกักกันโดยมีกําหนดระยะเวลาเทากันก็
ได 
 บทบัญญัติแหงกฎหมายอาญาที่ไดประกาศใชโดยประเทศที่ยึดครองตามขอ ๖๔ และขอ ๖๕ อาจวาง
โทษประหารชีวิตแกบุคคลผูที่ไดรับความคุมครองไดเฉพาะแตในกรณีที่ผูน้ันมีความผิดฐานกระทําจารกรรม
หรือวินาศกรรมอยางรายแรงตอสิ่งปลูกสรางทางทหารของประเทศที่ยึดครองหรือความผิดฐานฆาตกรรมตอ
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนโดยเจตนา แตความผิดเชนวานั้นจะตองมีโทษถึงประหารชีวิตตามกฎหมายของ
อาณาเขตที่ถูกยึดครองซึ่งเปนอันใชอยูแลวกอนท่ีไดเร่ิมการยึดครอง 
 การลงโทษประหารชีวิตแกบุคคลผูที่ไดรับความคุมครองจะกระทําไดก็ตอเมื่อศาลไดทราบแลว
โดยเฉพาะในขอที่วาผูตองหามิไดเปนคนชาติของประเทศที่ยึดครอง   และเพราะฉะนั้นผูนั้นจึงไมมีหนาท่ีที่
จะตองสวามิภักดิ์ตอประเทศนั้นแตอยางใดเลย 
 ไมวาในกรณีใดก็ตาม หามมิใหทําการลงโทษประหารชีวิตแกบุคคลที่ไดรับความคุมครองซึ่งมีอายุ
ต่ํากวา ๑๘ ป ในขณะที่กระทําความผิด 

ขอ ๖๙ 
 ไมวาในกรณีใด ๆ ระยะเวลาระหวางท่ีบุคคลผูที่ไดรับความคุมครองซึ่งเปนผูตองหา ตองถูกจับกุม
ระหวางรอการพิจารณาหรือการลงโทษนั้นจะตองคิดหักจากกําหนดโทษจําคุกตามคําพิพากษา 

ขอ ๗๐ 
 หามมิใหประเทศที่ยึดครองทําการจับกุม   ฟอง   และลงโทษบุคคลผูท่ีไดรับความคุมครองเพราะการ
ใด ๆ ท่ีไดกระทําไป  หรือ  เพราะความคิดเห็นอันไดแสดงออกกอนการเขายึดครอง     หรือระหวางที่มีการ
หยุดชั่วคราวในการเขายึดครองนั้นเวนแตเปนการละเมิดกฎและประเพณีการสงคราม 
 คนชาติของประเทศที่ยึดครอง ผูซึ่งหลบพํานักอยูในอาณาเขตของรัฐที่ถูกยึดครองกอนที่การสูรบได
เกิดขึ้นนั้น จะตองไมถูกจับกุม ฟอง ลงโทษ หรือเนรเทศจากอาณาเขตที่ถูกยึดครอง เวนแตสําหรับความผิด
ซึ่งไดกระทําขึ้นหลังจากไดเกิดการสูรบขึ้นแลวหรือสําหรับความผิดตามกฎหมายสามัญอันไดกระทําขึ้น
กอนท่ีการสูรบไดเกิดขึ้น ซ่ึงตามกฎหมายของรัฐท่ีถูกยึดครองยอมใหมีการสงผูรายขามแดนไดในยามสงบ 

ขอ ๗๑ 
 หามมิใหศาลที่มีอํานาจของประเทศที่ยึดครองทําการพิพากษาลงโทษใด ๆ เวนแตจะไดมีการ
พิจารณาตามระเบียบแลว  
 บุคคลผูตองหาซึ่งถูกฟองโดยประเทศที่ยึดครองนั้น จะตองไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรโดยมิ
ชักชาดวยภาษาที่ตนเขาใจถึงรายละเอียดแหงขอที่ตนถูกกลาวหานั้น และจะตองนําตัวไปดําเนินการพิจารณา
โดยเร็วเทาท่ีจะทําได ประเทศที่คุมครองจะตองไดรับทราบการแจงถึงการดําเนินคดีซ่ึงประเทศที่ยึดครองได
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กลาวหาบุคคลผูที่ไดรับความคุมครองในกรณีที่เกี่ยวกับขอกลาวหาอันเปนความผิดท่ีมีโทษประหารชีวิตหรือ
จําคุกตั้งแตสองปข้ึนไป ประเทศที่คุมครองอาจขอทราบไมวาเวลาใดถึงสถานะแหงการพิจารณาเชนวานั้น 
อน่ึง ประเทศที่คุมครองมีสิทธิท่ีจะขอใหเสนอรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการดําเนินคดีดังกลาว และการ
ดําเนินคดีอ่ืน ๆ ซึ่งประเทศที่ยึดครองไดกลาวหาตอบุคคลผูที่ไดรับความคุมครอง 
 การแจงใหประเทศที่คุมครองทราบตามที่บัญญัติในวรรคสองขางตนจะตองจัดสงไปทันที และไมวา
ในกรณีใดก็ตามจะตองสงใหถึงประเทศที่คุมครองภายในสามสัปดาหกอนวันนั่งพิจารณาครั้งแรก ถาหากวา
เม่ือเริ่มการพิจารณาไมปรากฏหลักฐานวาไดปฏิบัติตามบทบัญญัติในขอนี้ครบถวนแลว หามมิใหดําเนินการ
พิจารณาตอไป การแจงดังกลาวจะตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  (ก) ลักษณะรูปพรรณสัณฐานของผูตองหา 
  (ข) ท่ีพักอาศัยหรือที่คุมขัง 
  (ค) รายละเอียดแหงขอกลาวหา (โดยระบุบทบัญญัติแหงกฎหมายอาญาซึ่งยกขึ้นอาง) 
  (ง) ช่ือศาลที่จะตองนั่งพิจารณาคดี 
  (จ) สถานที่และวันท่ีจะนั่งพิจารณาครั้งแรก 

ขอ ๗๒ 
 บุคคลผูตองหามีสิทธิที่จะเสนอหลักฐานอันจําเปนแกการตอสูคดีของตนและโดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีจะ
อางพยานบุคคลและทั้งมีสิทธิที่จะเลือกหาทนายความผูทรงคุณวุฒิมาชวยเหลือ ซ่ึงมีสิทธิที่จะเขาเยี่ยมตนได
โดยเสรีและตองไดรับความสะดวกเทาที่จําเปนแกการเตรียมการตอสูคดี 
 ถาผูตองหาไมเลือกหาทนายความ ประเทศที่คุมครองอาจหาทนายความใหถาผูตองหาถูกฟองในคดี
รายแรงและไมมีประเทศที่คุมครองดําเนินการ ประเทศที่ยึดครองจะเปนผูหาทนายความใหโดยไดรับความ
ยินยอมของผูตองหา 
 เวนแตตนจะสละสิทธิโดยเสรี ผูตองหาจะตองมีลามชวยหนึ่งนายทั้งในชั้นการไตสวน และใน
ระหวางการพิจารณาในศาล ผูตองหามีสิทธิไมวาเวลาใดที่จะคัดคานลามและขอใหเปล่ียนตัวได 

ขอ ๗๓ 
 บุคคลผูตองคําพิพากษาใหลงโทษมีสิทธิที่จะอุทธรณไดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลใช ผูน้ัน
จะตองไดรับแจงใหทราบโดยชัดแจงวาตนมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกข      รวมทั้งกําหนดเวลาซึ่งจะพึง
ปฏิบัติการดังกลาวนี้ 
 ใหนําวิธีพิจารณาความอาญาตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการอุทธรณใน
กรณีที่กฎหมายซึ่งศาลใชนั้นไมมีบทบัญญัติในเรื่องอุทธรณ บุคคลผูตองคําพิพากษาใหลงโทษมีสิทธิท่ีจะยื่น
คํารองทุกขคัดคานคําวินิจฉัยและการลงโทษไปยังเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศที่ยึดครอง 

ขอ ๗๔ 
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 ผูแทนของประเทศที่คุมครองมีสิทธิท่ีจะเขาไปนั่งฟงการพิจารณาคดีของบุคคลผูที่ไดรับความ
คุมครองใด ๆ นอกจากจะมีเหตุผลพิเศษอันจะตองพิจารณาเปนการลับเพื่อประโยชนแหงความมั่นคงของ
ประเทศที่ยึดครอง ซึ่งในกรณีเชนนี้จะตองแจงไปใหประเทศที่คุมครองทราบ ใหสงคําแจงเกี่ยวกับวันและ
สถานที่ซึ่งจะทําการพิจารณาไปใหประเทศที่คุมครองทราบ 
 คําพิพากษาใดซึ่งมีการลงโทษประหารชีวิตหรือโทษจําคุกตั้งแตสองปข้ึนไป จะตองสงไปยัง
ประเทศที่คุมครองโดยเร็วเทาที่จะทําไดพรอมดวยเหตุผลประกอบคําพิพากษานั้น การแจงนั้นจะตองอางถึง
การแจงซึ่งทําขึ้นตามขอ ๗๑ และในกรณีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก ใหแจงชื่อของสถานที่ซ่ึงจะใชลงโทษ
ตามคําพิพากษานั้น ใหศาลเก็บบันทึกหลักฐานแหงคําพิพากษานอกจากที่กลาวขางบนนี้ไว เพื่อผูแทนของ
ประเทศที่คุมครองตรวจดูได ในกรณีท่ีคําพิพากษามีโทษถึงประหารชีวิต หรือโทษจําคุกตั้งแตสองปหรือกวา
น้ันขึ้นไป ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณจะตองไมเร่ิมนับจนกวาประเทศที่คุมครองจะไดรับแจงคําพิพากษา
น้ันแลว 

ขอ ๗๕ 
 ไมวาในกรณีใดก็ตาม หามมิใหตัดสิทธิของบุคคลซึ่งถูกพิพากษาใหลงโทษประหารชีวิตในอันท่ีจะ
ย่ืนคํารองขออภัยโทษหรือบรรเทาโทษ 
 หามมิใหดําเนินการบังคับตามคําพิพากษาใหประหารชีวิต จนกวากําหนดระยะเวลาจะไดลวงพนไป
แลวไมนอยกวาหกเดือนนับแตวันที่ประเทศที่คุมครองไดรับแจงคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดยืนยันการลงโทษ
ประหารชีวิตหรือคําสั่งใหยกเรื่องราวขออภัยโทษหรือบรรเทาโทษนั้น 
 กําหนดระยะเวลาหกเดือนที่รอการบังคับตามคําพิพากษาใหประหารชีวิตนั้นอาจลดลงมาไดเฉพาะ
กรณีที่มีเหตุผลเกี่ยวกับการฉุกเฉินอันสําคัญทําใหเกิดการรวมกําลังอันเปนการคุกคามตอความมั่นคงของ
ประเทศที่ยึดครองหรือของกําลังทหารแหงประเทศนั้นโดยมีเงื่อนไขในทุกกรณีวาประเทศที่คุมครองจะ
ไดรับแจงการยนระยะเวลาดังกลาว และจะตองมีเวลาและโอกาสพอสมควรเพื่อทําการคัดคานตอเจาหนาท่ีที่
ยึดครองผูมีอํานาจเกี่ยวกับคําพิพากษาโทษประหารชีวิตเชนวานั้น 

ขอ ๗๖ 
 บุคคลผูท่ีไดรับความคุมครองซ่ึงตองหาวากระทําความผิดจะตองถูกกักคุมอยูในประเทศที่ถูกยึด
ครอง และถาตองคําพิพากษาใหลงโทษ จะตองไดรับโทษตามคําพิพากษาในประเทศนั้น ถาสามารถจะทําได
ใหแยกบุคคลดังกลาวจากผูถูกกักคุมอ่ืน ๆ และใหไดรับการดูแลในทางอาหารและทางสุขภาพเพียงพอในอัน
ท่ีจะใหมีอนามัยดี และซึ่งอยางนอยที่สุดใหเทากับที่จะพึงไดรับในเรือนจําในประเทศที่ถูกยึดครอง 
 บุคคลดังกลาวจะตองไดรับการรักษาพยาบาลตามความจําเปนเกี่ยวกับสภาพแหงอนามัยของตน 
 บุคคลดังกลาวมีสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือในทางจิตใจตามที่ตนพึงตองการดวย 
 สตรีจะตองแยกใหอยูตางหาก และใหอยูในความดูแลของสตรีโดยตรง 
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 ผูเยาวจะตองไดรับการพิจารณาใหไดรับการปฏิบัติพิเศษตามสมควรสําหรับผูเยาว 
 บุคคลผูที่ไดรับความคุมครองซ่ึงถูกกักคุมจะตองมีสิทธิท่ีจะไดรับการเยี่ยมเยียนจากผูแทนของ
ประเทศที่คุมครอง และของคณะกรรมกาชาดระหวางประเทศตามที่บัญญัติไวในขอ ๑๔๓ 
 บุคคลเชนวานี้จะตองมีสิทธิที่จะไดรับพัสดุหีบหอเพื่อบรรเทาทุกขเดือนละหีบหนึ่งเปนอยางนอย 

ขอ ๗๗ 
 บุคคลผูที่ไดรับความคุมครองซึ่งตกเปนผูตองหาวาไดกระทําความผิด หรือถูกศาลตัดสินลงโทษใน
อาณาเขตที่ถูกยึดครองนั้น เม่ือการยึดครองไดสิ้นสุดลงแลวจะตองสงตัวใหแกเจาหนาที่ในอาณาเขตที่ไดรับ
การปลดปลอยเปนเสรีแลวนั้นพรอมดวยบันทึกสํานวนความที่เกี่ยวของ 

ขอ ๗๘ 
 ถาประเทศที่ยึดครองพิจารณาเห็นเปนการจําเปนเนื่องจากเหตุผลอันสําคัญยิ่งเกี่ยวกับความมั่นคงใน
อันที่จะจัดการเพื่อความปลอดภัยของบุคคลผูที่ไดรับความคุมครอง ประเทศนั้นจะทําไดอยางมากที่สุดก็แต
เพียงกําหนดสถานที่ใหอยูหรือทําการกักกันเทานั้น 
 คําวินิจฉัยเกี่ยวกับการกําหนดสถานที่ใหอยูหรือการกักกันนั้น จะตองกระทําตามวิธีการตามระเบียบ
ซึ่งประเทศที่ยึดครองจะไดกําหนดขึ้นตามบทบัญญัติแหงอนุสัญญาฉบับนี้ วิธีการนี้ใหกําหนดสิทธิที่จะ
อุทธรณสําหรับผูที่เกี่ยวของดวย การอุทธรณจะตองไดรับการวินิจฉัยโดยไมชักชา ในกรณีที่คําวินิจฉัยยืน
ตามคําวินิจฉัยเดิม จะตองไดรับการตรวจพิจารณาใหมเปนระยะ ๆ หากเปนไปไดทุกหกเดือนโดยองคการผูมี
อํานาจซึ่งแตงตั้งขึ้นโดยประเทศดั่งกลาวนั้น 
 บุคคลผูไดรับความคุมครองที่ตองอยูภายในสถานที่กําหนดและโดยผลแหงการนี้จําตองออกจาก
บานของตน จะตองไดรับประโยชนโดยสมบูรณตามขอ ๓๙ แหงอนุสัญญาฉบับนี้ 
 

หมวด ๔ 
ขอบังคับสําหรับปฏิบัติแกผูถูกกักกัน 

สวนที่ ๑ 
บทท่ัวไป 
ขอ ๗๙ 

 ภาคีคูพิพาทจะตองไมกักกันบุคคลผูที่ไดรับความคุมครองนอกจากตามบทบัญญัติขอ ๔๑, ๔๒, ๔๓, 
๖๘ และ ๗๙ 

ขอ ๘๐ 
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 ใหผูถูกกักกันคงมีความสามารถในทางแพงโดยสมบูรณและสามารถใชสิทธิเกี่ยวกับการนั้นตามควร
แกฐานะของตน 

ขอ ๘๑ 
 ภาคีคูพิพาทซึ่งกักกันบุคคลผูที่ไดรับความคุมครอง จะตองผูกพันท่ีจะเลี้ยงดูบุคคลดั่งกลาวโดยไม
คิดมูลคา และตองใหการรักษาพยาบาลตามความจําเปนเกี่ยวกับสภาพแหงอนามัยของบุคคลเหลานั้น 
 หามมิใหหักเบี้ยเล้ียง เงินเดือน หรือสิทธิเรียกรองของผูกักกันไวเปนคาใชจายเพ่ือการดั่งกลาวนี้ 
 ประเทศที่กักคุมจะตองใหความชวยเหลือแกผูซึ่งตองพึ่งพิงผูถูกกักกัน ถาหากบุคคลเหลานี้เชนวา
น้ันไมมีรายไดพอเพียงหรือไมสามารถหาเลี้ยงชีพได 

ขอ ๘๒ 
 ประเทศที่กักคุมจะตองจัดให ผู ถูกกักกันอยู ด วยกันโดยอนุโลมตามสัญชาติ  ภาษาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของเขาใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ผูถูกกักกันซึ่งเปนคนชาติของประเทศเดียวกัน
จะตองไมถูกแยกกันเพียงแตเพราะเหตุท่ีมีภาษาตางกันเทานั้น 
 ตลอดระยะเวลาแหงการกักกัน สมาชิกแหงครอบครัวเดียวกันและโดยเฉพาะบิดามารดากับบุตร 
จะตองจัดใหอยูในสถานที่กักกันเดียวกัน เวนแตเปนการจําเปนที่จะตองแยกกันเปนการชั่วคราวโดยเหตุผล
ในทางการงาน อนามัย หรือเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติในสวนท่ี ๙ ของหมวดนี้ ผูถูกกักกันอาจรองขอใหนํา
บุตรซึ่งถูกปลอยใหอยูโดยมีเสรีภาพโดยไมไดรับความดูแลของบิดามารดามากักกันรวมกับตนได 
 หากเปนไปไดผูถูกกันกันซึ่งเปนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน จะตองจัดใหอยูในบานเดียวกัน และ
ตองจัดใหอยูแยกจากผูถูกกักกันอ่ืน ๆ ตลอดทั้งใหความสะดวกตามที่จําเปนแกการครองชีพของครอบครัว 

 
สวนที่ ๒ 

สถานที่กักกัน 
ขอ ๘๓ 

 ประเทศที่กักคุมจะตองไมจัดตั้งสถานที่กักกันขึ้นในเขตที่อาจไดรับอันตรายจากสงครามโดยเฉพาะ 
 ประเทศที่กักคุมจะตองใหขอความอันเปนประโยชนทั้งปวงเกี่ยวกับสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรของ
สถานที่กักกันแกประเทศที่เปนศัตรูโดยผานทางประเทศที่คุมครอง 
 หากไมเปนการขัดกับเหตุผลทางทหารแลว คายกักกันจะตองมีอักษร IC เปนเคร่ืองหมาย โดยติดตั้ง
ไวใหมองเห็นไดอยางชัดเจนจากทางอากาศในเวลากลางวัน อยางไรก็ตาม ประเทศที่เกี่ยวของอาจตกลงกัน
ใชแบบเครื่องหมายอยางอื่นก็ได   หามมิใหใชเครื่องหมายอยางเดียวกับที่กลาวนี้สําหรับสถานที่อ่ืนนอกจาก
คายกักกัน 
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ขอ ๘๔ 
 ผูถูกกักกันจะตองไดอยูอาศัยและไดรับการปกครองแยกจากเชลยศึก และแยกจากบุคคลซ่ึงถูกตัด
อิสรภาพดวยประการอื่น 

ขอ ๘๕ 
 ประเทศที่กักคุมจะตองผูกพันในอันที่จะจัดการทั้งปวงตามที่จําเปนและที่พึงทําไดนับแตเร่ิมการ
กักกันเปนตนไป    เพ่ือใหบุคคลที่ไดรับความคุมครองไดอยูในอาคารหรือที่พักอันใหประกันทุกทางเทาท่ีจะ
ทําไดเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยและจัดหาเครื่องปองกันอันพอเพียงจากความรายแรงแหงอากาศและผลของ
การสงคราม ไมวาในกรณีใดหามมิใหตั้งสถานที่กักกันถาวรในเขตที่มีอนามัยไมดี หรือในตําบลซึ่งมีอากาศ
เปนอันตรายตอผูถูกกักกัน ในทุกกรณีหากที่ซึ่งบุคคลผูท่ีไดรับความคุมครองไดถูกกักกันเปนการชั่วคราวอยู
ในเขตที่มีอนามัยไมดี หรือมีอากาศเปนอันตรายตออนามัยของตน จะตองยายบุคคลผูนั้นไปอยู ณ สถานที่
กักกันอันเหมาะสมกวานั้นโดยเร็วที่สุดเทาที่พฤติการณจะพึงอํานวยให อาคารที่กลาวแลวนั้นจะตองปองกัน
อยางเต็มที่มิใหช้ืน ใหไดรับความอบอุนและแสงสวางพอเพียง โดยเฉพาะอยางยิ่งตั้งแตเวลาค่ําถึงสวาง 
สถานที่ซึ่งจัดใหเปนที่หลับนอนจะตองใหกวางขวางพอเพียง     และใหอากาศถายเทไดอยางดีและผูถูก
กักกันจะตองมีที่นอนอันเหมาะสมและผาหมนอนอยางพอเพียงโดยคํานึงถึงอากาศ และอายุ  เพศ  และสภาพ
แหงอนามัยของผูถูกกักกัน 
 ผูถูกกักกันจะตองไดรับความสะดวกเกี่ยวกับการสุขาอันถูกตองตามกฎเกณฑแหงสุขภาพไวสําหรับ
ใชทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน และจะตองไดรับการดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่สะอาดอยูเสมอ จะตอง
จัดใหผูถูกกักกันมีนํ้าและสบูอยางพอเพียงสําหรับชําระรางกายเปนประจําวันและสําหรับซักเสื้อผาสวนตัว
ท้ังจะตองจัดสถานที่และอํานวยความสะดวกที่จําเปน เพื่อการนี้ยังอาบน้ําหรืออางที่อาบน้ําจะตองจัดไวให
ดวย จะตองมีกําหนดเวลาตามที่จําเปนไวสําหรับการซักฟอกและทําความสะอาด 
 ในเมื่อจําเปน โดยถือเปนระเบียบการพิเศษและชั่วคราว ในอันที่จะจัดใหสตรีผูถูกกักกันซึ่งมิใช
สมาชิกในครอบครัวเดียวกันอยูในสถานที่กักกันเดียวกับชาย     จะตองจัดใหมีสถานที่หลับนอนและความ
สะดวกเกี่ยวกับการสุขาแยกไวสําหรับสตรีผูถูกกักกันนั้นตางหาก 

ขอ ๘๖ 
 ประเทศที่กักคุมจะตองจัดหาอาคารอันเหมาะสมเพื่อใหผูถูกกักกันไดใชในการปฏิบัติพิธีกรรมทาง
ศาสนาของตน ไมวาจะเปนลัทธิศาสนาใดก็ตาม 

ขอ ๘๗ 
 จะตองจัดใหมีรานจําหนายสิ่งของขึ้นในสถานที่กักกันทุกแหง เวนแตในกรณีท่ีอาจจัดหาความ
สะดวกอยางอื่นใหได     ทั้งนี้เพื่อประโยชนในอันที่จะใหผูถูกกักกันไดสามารถหาซื้อเคร่ืองอาหารและ
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สิ่งของซึ่งใชประจําวัน รวมทั้งสบูและยาสูบในราคาที่ไมสูงกวาราคาตลาดแหงทองถ่ินเพื่อที่จะใหความ
เปนอยูและความสุขสบายสวนตัวดียิ่งขึ้น 
 กําไรซึ่งบังเกิดขึ้นจากรานจําหนายสิ่งของนี้ใหนําเขาบัญชีกองทุนสวัสดิการซึ่งจะจัดตั้งขึ้นสําหรับ
แตละสถานที่กักกันและจัดการเพื่อประโยชนของผูถูกกักกันซึ่งประจําอยูในสถานที่กักกันเชนวานั้น ให
คณะกรรมการผูถูกกันซ่ึงไดจัดตั้งขึ้นตามขอ ๑๐๒ มีสิทธิที่จะตรวจสอบการดําเนินการของรานจําหนาย
สิ่งของและของกองทุนดังกลาวนี้ได 
 เมื่อสถานที่กักกันตองปดลง ใหโอนยอดเงินคงเหลือของกองทุนสวัสดิการไปยังกองทุนสวัสดิการ
ของสถานที่กักกันอ่ืนสําหรับผูถูกกักกันซ่ึงมีสัญชาติเดียวกันหรือถาไมมีสถานที่เชนวานี้  ก็ใหโอนไปยัง
กองทุนสวัสดิการกลางซึ่งจะตองจัดการเพื่อประโยชนของผูถูกกักกันทั้งปวงที่ยังคงเหลืออยูในความควบคุม
ของประเทศที่กักคุม ในกรณีการปลอยโดยท่ัวไป ใหประเทศที่กักคุมเก็บรักษากําไรดังกลาวไวเวนแตจะได
ตกลงกันเปนอยางอื่นระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 

ขอ ๘๘ 
 ในสถานที่กักกันทุกแหงอันอาจถูกโจมตีทางอากาศ และอาจไดรับอันตรายอื่นเนื่องในการสงคราม 
จะตองจัดใหมีท่ีหลบภัยโดยจํานวนและลักษณะอันพอเพียงที่จะปองกันไดเทาที่จําเปน ในกรณีที่มีสัญญาณ
ภัยจะตองปลอยใหผูถูกกักกันเขาไปในที่หลบภัยโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเร็วได เวนแตผูซ่ึงยังคงเหลืออยูเพื่อ
ปองกันสถานที่ของตนใหพนจากอันตรายดังกลาวแลว ระเบียบการปองกันใดซึ่งไดจัดใหมีขึ้นเพื่อสงเคราะห
ประชากรใหนํามาใชแกผูถูกกักกันดวย 
 ในสถานที่กักกันจะตองจัดการใหมีวิธีการปองกันตามสมควรจากอันตรายเพลิงไหม 
 

สวนที่ ๓ 
อาหารและเครื่องนุงหม 

ขอ ๘๙ 
 การปนสวนอาหารประจําวันสําหรับผูถูกกักกันจะตองมีปริมาณ คุณภาพและประเภท อยางพอเพียง
ในอันที่จะบํารุงผูถูกกักกันใหมีสภาพอนามัยดี และเพื่อปองกันการขยายตัวของโรคขาดอาหาร ทั้งให
คํานึงถึงอาหารพิเศษตามประเพณีของผูถูกกักกันดวย 
 ผูถูกกักกันจะตองไดรับปจจัยซึ่งอาจจะปรุงอาหารเพิ่มเติมที่มีอยูได 
 ผูถูกกักกันจะตองไดรับน้ําบริโภคอยางพอเพียง จะตองอนุญาตใหสูบยาสูบได 
 ผูถูกกักกันซึ่งทํางานจะตองไดรับการปนสวนเพิ่มเติมโดยใหไดสวนสัมพันธกับชนิดของงานที่ทํา 
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 สตรีมีครรภและมารดาใหนมบุตร และเด็กอายุต่ํากวาสิบหาปจะตองไดรับอาหารเพิ่มเติมโดยใหได
สวนสัมพันธกับความตองการของรางกายของบุคคลดังกลาวนั้น 

ขอ ๙๐ 
 ขณะเมื่อนําเขาไปควบคุม     ผูถูกกักกันจะตองไดรับความสะดวกทั้งปวงในการจัดหาเครื่องนุงหม 
รองเทา  และเสื้อผาชั้นในสําหรับผลัดเปลี่ยนที่จําเปน    และตอจากนั้นจะตองไดรับความสะดวกในการ
จัดหาสิ่งของเพิ่มเติมตามตองการ หากผูถูกกักกันผูใดไมมีเครื่องนุงหมพอเพียง โดยคํานึงถึงสภาพองอากาศ
และไมสามารถจัดหาได ประเทศที่กักคุมจะตองจัดหาใหโดยไมคิดมูลคา 
 เครื่องนุงหมซึ่งประเทศที่กักคุมจัดหาใหแกผูถูกกักกัน  และเครื่องหมายภายนอกซึ่งประทับติดอยูที่
เส้ือผาของผูถูกกักกันนั้น จะตองไมเปนท่ีนาอับอายหรือทําใหตองถูกเยาะเยย 
 คนงานจะตองไดรับเครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับการทํางานรวมทั้งเคร่ืองนุงหมซึ่งใชเพ่ือปองกัน
ตามความจําเปนแหงลักษณะของงานนั้นดวย 
 

สวนที่ ๔ 
สุขภาพและการรักษาพยาบาล 

ขอ ๙๑ 
 สถานที่กักกันทุกแหงจะตองมีสถานที่พยาบาลอันพอเพียงภายใตการอํานวยการของแพทย
ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงผูถูกกักกันจะไดรับการรักษาไดตามความจําเปนกับทั้งจะตองมีอาหารตามความเหมาะสม
ดวย ผูปวยเปนโรคติดตอและโรคจิตจะตองจัดแยกไวอีกแผนกหนึ่งตางหาก 
 สตรีซึ่งคลอดบุตร และผูถูกกักกันซ่ึงเจ็บปวยเนื่องจากโรครายแรง หรือซึ่งมีอาการอันจําเปนตอง
ไดรับการรักษาพยาบาลเปนพิเศษ ตองทําการผาตัดหรือตองอยูในความดูแลรักษาในโรงพยาบาล จะตอง
อนุญาตใหอยูในสถานที่ซึ่งจะใหการรักษาพยาบาลอันพอเพียงได และตองไดรับการดูแลรักษาไมเลวกวาที่
ไดใหแกพลเมืองทั่วไป 
 ผูถูกกักกันจะขอใหพนักงานแพทยซึ่งมีสัญชาติเดียวกันทําการรักษาก็ไดความความพอใจ 
 ผูถูกกักกันจะตองไมถูกขัดขวางในการที่จะใหเจาหนาที่แพทยทําการตรวจเมื่อไดรับคําขอ เจาหนาที่
แพทยของประเทศที่กักคุมจะตองออกใบรับรองเปนทางการแสดงลักษณะแหงโรคหรือบาดแผล ตลอดถึง
ระยะเวลาและลักษณะของการรักษาพยาบาลใหแกผูถูกกักกันทุกคนซึ่งไดัรับการรักษาพยาบาลมาแลว      
สําเนาใบรับรองนี้จะตองสงไปยังสํานักงานตัวแทนกลางตามที่ไดกําหนดไวในขอ ๑๔๐ 
 การรักษาพยาบาล รวมท้ังการจัดหาเครื่องมือใด ๆ ซึ่งจําเปนเพื่อบํารุงรักษาใหผูถูกกักกันมีอนามัยดี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งฟนเทียมและเครื่องใชเทียมอ่ืน ๆ และแวนตา จะตองไมคิดมูลคากับผูถูกกักกัน 
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ขอ ๙๒ 
 การตรวจทางการแพทยแกผูถูกกักกัน จะตองกระทําอยางนอยเดือนละคร้ัง วัตถุประสงคในการ
ตรวจนี้ โดยเฉพาะก็เพื่อท่ีจะควบคุมสภาพทั่วไปทางอนามัย อาหาร และความสะอาดของผูถูกกักกัน และ
ตรวจหาโรคติดตอ โดยเฉพาะอยางยิ่งวัณโรค ไขจับส่ันและกามโรค การตรวจเชนวานี้โดยเฉพาะใหรวมถึง
การชั่งน้ําหนักตัวของผูถูกกักกันแตละคนและการตรวจโดยทางรังสีวิทยาอยางนอยปละคร้ัง 
 

สวนที่ ๕ 
กิจการที่เก่ียวกับศาสนา สติปญญา และรางกาย 

ขอ ๙๓ 
 ผูถูกกักกันจะตองมีเสรีภาพอยางกวางขวางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ในทางศาสนาของตน รวมท้ัง
การเขารวมประกอบพิธีกรรมตามความเลื่อมใสของตน โดยมีเง่ือนไขวาผูถูกกักกันจะตองปฏิบัติตามระเบียบ
วินัยที่เจาหนาที่กักคุมไดวางไว 
 บรรพชิตทางศาสนาที่ถูกกักกันจะตองไดรับอนุญาตใหดําเนินการในพิธีศาสนาแกบรรดาศาสนิกชน
ของตนไดโดยเสรี เพื่อการนี้ประเทศที่กักคุมจะตองจัดการดวยความเปนธรรมในการแบงแยกใหบรรพชิต
เหลานี้ไปประจําสถานที่กักกันซึ่งมีผูถูกกักกันที่พูดภาษาเดียวกันและนับถือศาสนาเดียวกันอยู ถาบรรพชิต
ดังกลาวแลวมีจํานวนนอยเกินไป ประเทศที่กักคุมจะตองจัดอํานวยความสะดวกเทาที่จําเปน ตลอดจน
พาหนะสําหรับขนสงเพื่อใหบรรพชิตเหลานี้ไดยายจากสถานที่แหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง และบรรพชิต
เหลานี้จะตองไดรับอนุญาตใหเขาไปเยี่ยมผูถูกกักกันซึ่งอยูในโรงพยาบาลไดดวย บรรพชิตทางศาสนาจะตอง
ไดรับเสรีภาพในการติดตอทางจดหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับการศาสนาของตนกับเจาหนาที่ทางศาสนาของ
ประเทศที่กักคุม และเทาที่จะกระทําได กับองคการศาสนาระหวางประเทศอันมีความเลื่อมใสในศาสนา
เดียวกับตน การติดตอทางจดหมายดังกลาวนี้จะตองไมถือวาเปนสวนหนึ่งของสวนจํากัดดังไดระบุไวในขอ 
๑๐๗ แตอยางไรก็ดี จะตองอยูภายใตบทบัญญัติของขอ ๑๑๒ 
 เมื่อผูถูกกักกันไมไดมีโอกาสที่จะไดรับความชวยเหลือจากบรรพชิตตามลัทธิศาสนาของตน หรือ
จํานวนบรรพชิตมีจํานวนนอยเกินไป เจาหนาท่ีทางศาสนาของทองถ่ินที่นับถือศาสนาเดียวกันอาจตกลงกับ
ประเทศที่กักคุมแตงตั้งบรรพชิตแหงศาสนาเดียวกันกับผูถูกกักกันขึ้น หรือถาเปนวิธีการอันอาจทําไดในทาง
หลักศาสนา ก็อาจแตงตั้งบรรพชิตในศาสนาที่คลายคลึงกัน หรืออาจแตงตั้งบุคคลธรรมดาซึ่งมีคุณสมบัติ
ในทางนั้นก็ได บุคคลดังกลาวนี้จะตองไดรับความสะดวกทั้งปวงในการปฏิบัติตามหนาที่ที่ตนไดรับ
มอบหมาย บุคคลท่ีถูกแตงตั้งนั้น ๆ    จะตองปฏิบัติตามขอบังคับซึ่งประเทศที่กักคุมไดวางไวเพื่อประโยชน
ในทางวินัยและความมั่นคง 
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ขอ ๙๔ 
 ประเทศที่กักคุมจะตองสงเสริมกิจการที่เกี่ยวกับสติปญญาการศึกษาและการพักผอน การกีฬาและ
การเลนแขงขันระหวางผูถูกกักกัน โดยปลอยใหผูถูกกักกันไดมีเสรีภาพในอันท่ีจะเขารวมในกิจการเหลานั้น
หรือไมก็ตาม ประเทศที่กักคุมจะตองจัดการเทาที่จะปฏิบัติไดทั้งปวงเพื่อใหไดผลในกิจการดังกลาวแลวน้ัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดหาอาคารสถานที่อันเหมาะสมให 
 ผูถูกกักกันจะตองไดรับความสะดวกทั้งปวงเทาที่จะกระทําได เพื่อท่ีจะไดดําเนินการศึกษาตอหรือ
ไดเลือกศึกษาในวิชาแขนงใหม เด็กและเยาวชนจะตองไดรับการศึกษา และจะตองอนุญาตใหไดเขาโรงเรียน
ไมวาจะอยูภายในหรือภายนอกสถานที่กักกันก็ตาม 
 ผูถูกกักกันจะตองมีโอกาสสําหรับกายบริหาร การกีฬาและการเลนแขงขันกลางแจง เพื่อการนี้ 
จะตองจัดหาสถานที่กลางแจงไวใหเพียงพอในสถานที่กักกันทุกแหง    สําหรับเด็กและเยาวชนนั้นจะตองจัด
สงวนสนามเลนไวเปนพิเศษ 

ขอ ๙๕ 
 ประเทศที่กักคุมจะตองไมใชผูถูกกักกันใหทํางานเหมือนหน่ึงคนงาน เวนแตผูถูกกักกันประสงค
เชนนั้น ไมวาในกรณีใด หามมิใหใชงานซึ่งเปนการกระทําโดยบังคับแกบุคลผูท่ีไดรับความคุมครองซึ่งมิได
ถูกกักกัน อันเปนการละเมิดขอ ๔๐ และ ๕๑ แหงอนุสัญญาฉบับนี้ และหามมิใหใชงานซึ่งมีลักษณะอันเปน
การเสื่อมทรามต่ําชา และเปนที่อับอายขายหนา 
 ภายหลังที่ไดทํางานเปนระยะเวลา ๖ สัปดาหแลว    ผูถูกกักกันอาจที่จะหยุดการทํางานไดไมวา
ในขณะใด แตตองแจงใหทราบลวงหนากอน ๘ วัน 
 บทบัญญัติดังกลาวนี้จะไมกระทบกระเทือนสิทธิของประเทศที่กักคุม ท่ีจะใชแพทย ทันตแพทย ที่
ถูกกักกัน เทาท่ีเกี่ยวกับความสามารถในวิชาชีพของบุคคลเหลานั้น เพ่ือประโยชนแกผูถูกกักกันรวมกันหรือ
ในอันที่จะใชผูถูกกักกันทํางานในทางปกครอง และในทางบํารุงรักษาสถานที่กักกันและจัดใหบุคคลเหลานั้น
เขาทํางานในโรงครัว หรือทํางานการเรือนอื่น ๆ หรือเรียกรองใหบุคคลเหลานั้นทําหนาที่เกี่ยวกับการให
ความคุมครองแกผูถูกกักกันจากภัยทางอากาศหรือภัยอ่ืน ๆ อันเกิดจากการสงครามก็ได แตอยางไรก็ดี ผูถูก
กักกันจะตองไมถูกเรียกรองใหทํางานซึ่งตามความเห็นของเจาหนาท่ีแพทย บุคคลผูนั้นมีสุขภาพไมเหมาะสม
ท่ีจะกระทํา 
 ประเทศที่กักคุมจะตองรับผิดชอบอยางเต็มที่ในบรรดาเงื่อนไขของการทํางานการรักษาพยาบาล การ
จายคาจาง และจัดใหผูถูกกักกันไดรับคาทดแทนความเสียหายสําหรับกรณีอุบัติเหตุและโรคภัยอันเกิดจาก
อาชีพการงาน มาตรฐานซึ่งไดกําหนดไวสําหรับเง่ือนไขในการทํางานดังกลาวแลวและสําหรับคาทดแทน 
จะตองเปนไปตามกฏหมายและขอบังคับของประเทศและการปฏิบัติตามท่ีคงมีใชอยู และไมวาในกรณีใด
จะตองไมอยูในระดับต่ํากวาที่ใชอยูสําหรับงานชนิดเดียวกันและอยูในตําบลเดียวกัน คาจางแรงงานจะตอง
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กําหนดใหตามมูลฐานแหงความเปนธรรมตามความตกลงพิเศษระหวางผูถูกกักกันกับประเทศที่กักคุม และ
บรรดานายจางที่มิใชประเทศที่กักคุม ถามีนายจางเชนวานี้ โดยคํานึงถึงพันธกรณีของประเทศที่กักคุม ที่
จะตองจัดการเลี้ยงดูผูถูกกักกันโดยไมคิดมูลคา และใหการรักษาพยาบาลอันจําเปนแกสภาพแหงอนามัยของ
บุคคลเหลานั้น ผูถูกกักกันที่ถูกใชใหทํางานเปนประจําดังท่ีระบุไวในวรรค ๓ ของขอนี้ จะตองไดรับคาจางที่
เปนธรรมจากประเทศที่กักคุม เงื่อนไขของงาน มาตราสวนคาทดแทนความเสียหายสําหรับกรณีอุบัติเหตุและ
โรคภัย อันเกิดจากอาชีพการงานตามที่ไดจัดใหทําดังกลาวแลวนั้น     จะตองไมอยูในระดับต่ํากวาที่ใชอยู
สําหรับงานชนิดเดียวกันและอยูในตําบลเดียวกัน 

ขอ ๙๖ 
 กองแรงงานทุกกองเปนสวนหนึ่งของสถานที่กักกันและขึ้นการบังคับบัญชากับสถานที่กักกัน 
เจาหนาท่ีผูมีอํานาจของประเทศที่กักคุม   และผูบัญชาการสถานที่กักกันจะตองรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติตาง ๆ แหงอนุสัญญาฉบับนี้ ผูบัญชาการสถานที่กักกันจะตองเก็บรายชื่อของกองแรงงาน ซึ่งอยู
ภายใตการบังคับบัญชา อันเปนรายชื่อฉบับลาสุด และจะตองสงรายชื่อน้ันไปยังผูแทนของประเทศที่คุมครอง 
ผูแทนของคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ และผูแทนองคการเพื่อมนุษยธรรมอื่น ๆ ซึ่งอาจมาเยี่ยมถาน
ท่ีกักกันนั้น 

ขอ ๙๗ 
 ผูถูกกักกันจะตองไดรับอนุญาตใหมีเคร่ืองใชสวนตัว ไดเงินสกุลตาง ๆ เช็ค  พันธบัตร  ฯลฯ     และ
สิ่งของมีคาในความครอบครองของผูถูกกักกันจะถูกยึดเอาไปไมได เวนแตจะมีกฏระเบียบวางไวใหปฏิบัติ
เชนนั้น และเมื่อยึดไปแลวก็จะตองออกใบรับไวให 
 จํานวนเงินที่นําเขาบัญชีเงินฝากของผูถูกกักกันทุกคนเปนไปตามที่ระบุไวในขอ ๙๘ จํานวนเงิน
ดังกลาวจะตองไมถูกแลกเปลี่ยนเปนเงินสกุลอื่นใด เวนแตจะมีกฎหมายของอาณาเขตที่กักกันผูถูกกักกัน
กําหนดไว หรือผูถูกกักกันใหความยินยอม 
 เครื่องใชสวนตัวดังกลาวขางตนทั้งหมดซึ่งเปนของสวนตัว หรือของมีคาทางจิตใจจะถูกยึดไมได 
 สตรีจะถูกคนตัวไดก็แตโดยสตรีดวยกันเทานั้น 
 เมื่อมีการปลอยตัวหรือสงตัวกลับประเทศเดิม ผูถูกกักกันจะตองไดรับคืนสิ่งของ เงินตรา หรือของมี
คาอ่ืน ๆ ซ่ึงไดเอาไปจากตนในระหวางถูกกักกัน และจะตองไดรับคืนเงินตราที่เหลือตามบัญชีเงินฝากซึ่งได
รักษาไวตามขอ ๙๘ เวนแตสิ่งของบางอยาง หรือจํานวนเงินซ่ึงประเทศที่กักคุมไดเก็บไวตามกฎหมายที่ใชอยู
ในกรณีท่ีทรัพยสินของผูถูกกักกัน ถูกเก็บไวตามกฎหมายดังกลาวแลวน้ัน ผูเปนเจาของจะตองไดรับใบรับที่
แสดงรายการละเอียดไว 
 หามยึดบรรดาบัตรประจําตัว  หรือบัตรครอบครัวซึ่งอยูในความครอบครองของผูถูกกักกันโดยมิได
ออกใบรับใหไมวาในเวลาใด จะปลอยใหผูถูกกักกันปราศจากเสียซึ่งบัตรประจําตัวหาไดไม ถาผูถูกกักกันไม
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มีบัตรเชนวานั้นเจาหนาที่ที่กักคุมจะตองออกเอกสารพิเศษใหแกผูถูกกักกัน เพื่อจะไดใชแทนบัตรประจําตัว
ตลอดเวลาที่ถูกกักกัน 
 ผูถูกกักกันอาจจะเก็บเงินไวกับตัวไดจํานวนหนึ่งซ่ึงอาจจะเปนเงินสด หรือบัตรซ้ือของเพื่อจะได
สามารถซื้อของได 
ขอ ๙๘ 
 บรรดาผูถูกกักกันจะตองไดรับเบี้ยเล้ียงตามระยะเวลาเปนประจํา เปนจํานวนพอเพียง เพ่ือให
สามารถซื้อสินคาและสิ่งของ เชนยาสูบ เครื่องสําอาง ฯลฯ เบี้ยเล้ียงดังกลาวนี้อาจจายใหในรูปสินเชื่อหรือ
บัตรซื้อของ 
 นอกจากนี้ ผูถูกกักกันอาจจะไดรับเบี้ยเล้ียงจากประเทศที่ตนสวามิภักดิ์อยู จากประเทศที่คุมครอง 
จากองคการที่อาจใหความชวยเหลือแกตน   หรือจากครอบครัวของตน   หรือจากรายไดแหงทรัพยสินของ
ตน ตามกฎหมายของประเทศที่กักคุม เงินเบ้ียเล้ียงซึ่งจายโดยประเทศที่ตนสวามิภักดิ์อยู จะตองมีจํานวน
เทากันสําหรับผูถูกกันกันแตละประเภท (ผูทุพพลภาพ คนปวย สตรีมีครรภ ฯลฯ) แตการแบงเงินโดยประเทศ
ดังกลาวแลว และการแจกจายเงินโดยประเทศที่กักคุมนั้นหามมิใหทําโดยการเลือกปฏิบัติระหวางผูถูกกักกัน
อันเปนการตองหามตามขอ ๒๗ แหงอนุสัญญาฉบับนี้ 
 ประเทศที่กักคุมจะตองเปดบัญชีเงินฝากขึ้นตามระเบียบสําหรับผูถูกกักกันทุก ๆ คน เพื่อท่ีจะไดนํา
เงินเบ้ียเล้ียงดังกลาวในอนุสัญญาฉบับนี้ คาจางท่ีไดรับและเงินที่มีผูสงมาใหไปเขาบัญชี ตลอดจนจํานวนเงิน
ท่ีไดเอามาจากผูถูกกักกันนั้นซึ่งอาจมีไดตามกฎหมายแหงอาณาเขตที่กักกันนั้น ผูถูกกักกันจะตองไดรับความ
สะดวกเทาท่ีไมขัดตอกฎหมายที่ใชอยูในอาณาเขตเชนวานั้น ในอันที่จะสงเงินไปยังครอบคัวของตน หรือยัง
บุคคลอื่นซึ่งตองพ่ึงพิงตนดวย ผูถูกกักกันอาจจะเบิกเงินตามความจําเปนจากบัญชีเงินฝากเพื่อใชสอยสวนตัว
ภายในวงเงินที่ประเทศที่กักคุมไดกําหนดไว และจะตองไดรับความสะดวกตามสมควรไมวาเวลาใดในอันที่
จะขอดูและขอสําเนาบัญชีเงินฝากของตน รายการแถลงบัญชีนี้จะตองสงใหประเทศที่คุมครองในเมื่อรองขอ 
และจะตองติดตามถูกกักกันไปในเมื่อมีการยาย 

 
สวนที่ ๗ 

การปกครองและวินัย 
ขอ ๙๙ 

 สถานที่กักกันทุก ๆ แหงจะตองอยูภายใตอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ซ่ึงไดคัดเลือกมา
จากกองทหารประจําการ หรือพนักงานประจําฝายปกครองพลเรือนของประเทศที่กักคุม เจาหนาที่แหง
สถานที่กักกันจะตองมีสําเนาอนุสัญญาฉบับนี้เปนภาษาทางการหรือภาษาใดภาษาหนึ่งของประเทศของตน
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และจะตองรับผิดชอบในการที่จะปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ คณะเจาหนาที่ผูควบคุมผูถูกกักกันจะตองไดรับ
การศึกษาบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้ และบรรดาระเบียบการในการปกครองซึ่งไดจัดใหมีข้ึนเพื่อ
ปฏิบัติการตามอนุสัญญานี้ 
 ตัวบทของอนุสัญญาฉบับนี้และตัวบทความตกลงพิเศษซึ่งไดทําขึ้นตามอนุสัญญานี้จะตองนําไปปด
ประกาศไวภายในสถานที่กักกันในภาษาที่ผู ถูกกักกันเขาใจ  หรือตองอยูในความครอบครองของ
คณะกรรมการผูถูกกักกัน 
 ขอบังคับ คําสั่ง คําแจงความ และประกาศทุกชนิดจะตองแจงใหผูถูกกักกันทราบ และปดประกาศไว
ภายในสถานที่กักกันในภาษาที่ผูถูกกักกันเขาใจ 
 คําสั่งและคําบังคับทุกฉบับท่ีแจงแกผูที่ถูกกักกันเปนรายตัว จะตองเปนภาษาที่ผูถูกกักกันเขาใจ
เชนเดียวกัน 

ขอ ๑๐๐ 
 ระเบียบวินัยในสถานที่กักกันจะตองไมขัดกับหลักมนุษยธรรม และไมวาในพฤติการณใด ๆ จะตอง
ไมมีขอบังคับที่กําหนดใหผูถูกกักกันไดรับความเหน็ดเหนื่อยแกรางกายอันเปนอันตรายแกอนามัย       หรือ
ตองรับเคราะหในทางรางกายหรือจิตใจ หามมิใหกระทําเครื่องหมายโดยการสักหรือพิมพรอย หรือทํา
เคร่ืองหมายบนรางกาย 
 โดยเฉพาะหามมิใหมีการยืนยามและการเรียกชื่อโดยใชระยะเวลานาน    การลงโทษโดยการให
ปฏิบัติกายบริหารแบบทหาร หรือการลดจํานวนอาหารที่ปนสวน 

ขอ ๑๐๑ 
 ผูถูกกักกันยอมมีสิทธิที่จะยื่นคํารองทุกขตอเจาหนาที่ซ่ึงตนอยูใตอํานาจเกี่ยวกับเงื่อนไขของการ
กักกันซ่ึงตนตองปฏิบัติ 
 ผูถูกกักกันจะตองมีสิทธิท่ีจะรองเรียนโดยปราศจากขอกํากัดโดยผานทางคณะกรรมการผูถูกกักกัน
ไดอีกดวย หรือถาหากตนพิจารณาเห็นวาเปนการจําเปนจะรองเรียนโดยตรงตอผูแทนของประเทศที่คุมครอง  
เพ่ือช้ีแจงใหผูแทนนั้นไดทราบถึงขอที่ตนมีเหตุจะตองกลาวหาเกี่ยวกับสภาพแหงการกักกันนั้น ๆ  
 คํารองทุกขและคํากลาวหาเหลานี้จะตองจัดสงไปโดยพลัน และปราศจากการแกไข      และถึงแมวา
คํากลาวหานี้ปรากฏวาไมมีมูล ก็จะไมเปนเหตุใหลงโทษได  
 คณะกรรมการผูถูกกักกันอาจสงรายงานเปนระยะ ๆ เกี่ยวกับสถานการณในสถานที่กักกัน และความ
ตองการของผูถูกกักกันไปยังผูแทนของประเทศที่คุมครอง 

ขอ ๑๐๒ 
 ในสถานที่กักกันทุกแหง ใหผูถูกกักกันมีเสรีภาพในการเลือกตั้งโดยวิธีทางคะแนนลับทุก ๆ ระยะ ๖ 
เดือน เพ่ือเลือกตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อเปนผูแทนของตนในการติดตอกับประเทศที่ทําการกักคุม 
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ประเทศที่คุมครอง คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ และองคการอ่ืนซึ่งอาจใหความชวยเหลือแกตน 
กรรมการในคณะนั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งใหมได 
 ผูถูกกักกันซึ่งไดรับเลือกตั้งแลวจะเขาปฏิบัติหนาที่ไดก็ตอเมื่อการเลือกตั้งนั้นไดรับอนุมัติจาก
เจาหนาท่ีของประเทศที่กักคุมแลว  ถาไมอนุมัติหรือมีการถอดถอนกรรมการก็จะตองแจงเหตุผลไปยัง
ประเทศที่คุมครองที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๐๓ 
 คณะกรรมการผูถูกกักกันจะตองเพิ่มพูนความเปนอยูในทางรางกาย   จิตใจและสติปญญาของผูถูก
กักกัน 
 โดยเฉพาะในกรณีที่ผูถูกกักกันตกลงกันจะตั้งวิธีการใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน     ให
คณะกรรมการผูถูกกักกันมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับองคการนี้เพิ่มขึ้นจากหนาท่ีพิเศษที่ไดรับมอบหมายตาม
บทบัญญัติอ่ืน ๆ ของอนุสัญญาฉบับนี้ 

ขอ ๑๐๔ 
 กรรมการแหงคณะกรรมการผูถูกกักกันจะตองไมถูกเรียกรองใหทํางานอื่นอีก  ถาหากวาการ
เรียกรองนั้นจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของตนไดรับความลําบากมากขึ้น 
 กรรมการแหงคณะกรรมการผูถูกกักกันอาจแตงตั้งผูชวยจากบรรดาผูถูกกักกัน  ตามที่เห็นวาเปนการ
จําเปน   คณะกรรมการจะตองไดรับความสะดวกทางปฏิบัติโดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองไดรับเสรีภาพในการ
เคลื่อนไหวบางประการตามความจําเปนแกการปฏิบัติหนาท่ีของตน   (การเยี่ยมเยียนกองแรงงาน  การรับ
เคร่ืองอุปโภคบริโภค  ฯลฯ) 
 โดยนัยเดียวกัน    กรรมการแหงคณะกรรมการผูถูกกักกันจะตองไดรับความสะดวกทั้งปวงในการ
ติดตอทางไปรษณียและโทรเลขกับเจาหนาที่ที่กักคุม ประเทศที่คุมครอง  คณะกรรมการกาชาดระหวาง
ประเทศผูแทนของคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ    และจากองคการที่อาจใหความชวยเหลือแกผูถูก
กักกันกรรมการซึ่งอยูในกองแรงงานจะตองไดรับความสะดวกเชนเดียวกันในการติดตอดังกลาวมานั้น
จะตองไมถูกจํากัด และไมถือเปนสวนหนึ่งของสวนจํากัดดังไดระบุไวในขอ ๑๐๗ 
 กรรมการแหงคณะกรรมการผูถูกกักกันซึ่งถูกโยกยาย จะตองไดมีเวลาอันสมควร เพ่ือแจงใหผูท่ีจะ
มาแทนตนไดทราบถึงกิจการประจําวันของตน 

สวนที่ ๘ 
ความสัมพันธกับภายนอก 

ขอ ๑๐๕ 
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 ในทันทีที่ไดกักกันบุคคลผูท่ีไดรับความคุมครอง ประเทศที่กักคุมจะตองแจงไปยังประเทศซึ่งผูถูก
กักกันสวามิภักดิ์อยู และประเทศที่คุมครองเพื่อใหทราบถึงระเบียบการตาง ๆ ที่ไดจัดวางขึ้นเพื่อปฏิบัติตาม
บทบัญญัติในสวนนี้  ประเทศที่กักคุมจะตองแจงไปยังภาคีที่เกี่ยวของถึงการแกไขระเบียบการนั้นในภายหลัง
ดวย 

ขอ ๑๐๖ 
 นับแตเมื่อถูกกักกัน หรืออยางชาท่ีสุดตองไมเกินหนึ่งสัปดาหนับแตวันท่ีมาถึงสถานที่กักกัน และ
เชนเดียวกับกรณีท่ีมีการปวยไขหรือโยกยายไปยังสถานที่กักกันแหงอื่น หรือไปยังโรงพยาบาล จะตองใหผู
ถูกกักกันทุก ๆ คนสามารถสงบัตรแจงการถูกกักกันโดยตรงไปยังครอบครัวของตนทางหนึ่ง และอีกทางหนึ่ง
สงโดยตรงไปยังสํานักตัวแทนกลางตามที่ไดบัญญัติไวในขอ ๑๔๐ ถาหากกระทําไดใหทําตามแบบที่ได
ผนวกไวทายอนุสัญญาฉบับนี้ เพื่อแจงใหญาติพ่ีนองทราบถึงการที่ถูกกักคุม ตําบลที่อยู และสภาพแหง
อนามัยของตน ใหสงบัตรแจงการถูกกักกันดังกลาวแลวไปโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได และจะตองไมหนวง
เหนี่ยวไวดวยประการใด ๆ  

ขอ ๑๐๗ 
 ผูถูกกักกันจะตองไดรับอนุญาตใหสงและรับจดหมายและไปรษณียบัตรถาประเทศที่กักคุมเห็นเปน
การจําเปนจะจํากัดจํานวนจดหมายและไปรษณียบัตรท่ีผูถูกกักกันแตละคนจะสงไปแลว จํานวนดังกลาวนั้น 
สําหรับจดหมายจะตองไมนอยกวาสองฉบับ และสําหรับไปรษณียบัตร จะตองไมนอยกวาสี่ฉบับตอเดือน
จดหมายและไปรษณียบัตรท่ีจะสงนั้นใหมีขอความตามแบบที่ไดผนวกไวทายอนุสัญญาฉบับนี้ใหใกลเคียง
ท่ีสุดที่จะทําได ถาจะตองการจํากัดจํานวนจดหมายซึ่งสงมายังผูถูกกักกัน ประเทศที่ผูถูกกักกันสวามิภักดิ์อยู
เทานั้นเปนผูที่จะออกคําสั่งจํากัดจํานวนนั้น ๆ ได ท้ังนี้อาจเปนโดยคํารองขอของประเทศที่กักคุม จดหมาย
และไปรษณียบัตรเหลานั้นจะตองจัดสงไปภายในระยะเวลาอันสมควร และจะตองไมถูกหนวงเหนี่ยวหรือยึด
ไวโดยเหตุผลทางวินัย 
 ผูถูกกักกันซึ่งไมไดรับขาวคราวจากครอบครัวเปนเวลานาน    หรือเห็นวาเปนการพนวิสัยที่จะไดรับ
ขาวคราวจากญาติพ่ีนอง หรือท่ีจะสงขาวไปยังบุคคลดังกลาวนั้นโดยทางไปรษณียธรรมดา รวมท้ังบุคคลท่ีอยู
หางไกลมากจากบานของตน จะตองไดรับอนุญาตใหสงโทรเลขได   โดยตนเองเปนผูเสียคาสงโดยใชเงินตรา
ตามสกุลที่ตนมีอยู สําหรับกรณีอันเปนที่ รับรองวาเปนการดวน ผูถูกกักกันจะตองไดประโยชนจาก
บทบัญญัตินี้เชนเดียวกัน 
 โดยปกติการโตตอบจดหมาย ของผูถูกกักกันจะตองกระทําเปนภาษาของผูถูกกักกันเอง ภาคีคูพิพาท
จะอนุญาตใหทําการโตตอบจดหมายเปนภาษาอื่นก็ได 

ขอ ๑๐๘ 
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 ผูถูกกักกันจะตองไดรับอนุญาตใหไดรับหีบหออันสงมาเปนรายบุคคลหรือสงมาเปนสวนรวม โดย
ทางไปรษณียหรือทางอื่นโดยเฉพาะอยางยิ่งหีบหอที่บรรจุอาหาร เครื่องนุงหม เวชภัณฑ รวมทั้งหนังสือและ
วัตถุที่ใชในการสักการบูชา การศึกษาและการพักผอนตามที่บุคคลนั้นประสงค การสงสิ่งของเชนวานี้ไมทํา
ใหประเทศที่กักคุมหลุดพนจากพันธกรณีซ่ึงตนมีอยูตามอนุสัญญาฉบับนี้ 
 ในกรณีที่มีความจําเปนทางการทหารที่จะตองจํากัดจํานวนส่ิงของเชนวานั้น  จะตองแจงใหประเทศ
ท่ีคุมครองและคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศหรือองคการที่ใหความชวยเหลือแกผูถูกกักกัน และรับ
ผิดขอบในการสงสิ่งของนั้น ๆ ทราบภายในเวลาอันสมควร 
 เงื่อนไขในการสงหีบหอเปนรายบุคคลและเปนสวนรวมนั้น ถาหากจําเปนจะตองเปนไปตามความ
ตกลงพิเศษระหวางประเทศที่เกี่ยวของซ่ึงไมวาในกรณีใด ๆ จะตองไมหนวงเหนี่ยวมิใหผูถูกกักกันไดรับ
เครื่องอุปโภคบริโภคที่สงมาบรรเทาทุกขน้ีโดยลาชา หีบหอท่ีบรรจุเครื่องนุงหมและอาหารจะตองไมมี
หนังสือบรรจุรวมอยูดวย เวชภัณฑสําหรับบรรเทาทุกขนั้นโดยปกติจะตองสงเปนหีบหอท่ีสงมาเปนสวนรวม 

ขอ ๑๐๙ 
 ในกรณีที่ไมมีความตกลงพิเศษระหวางภาคีคูพิพาทเกี่ยวกับเงื่อนไขในการรับและการแจกจาย
สิ่งของบรรเทาทุกขอันสงมาเปนสวนรวมแลว ใหใชขอบังคับเกี่ยวกับการบรรเทาทุกขสวนรวมที่ไดผนวกไว
ทายอนุสัญญานี้บังคับ 
 ความตกลงพิเศษดังบัญญัติไวขางตน จะตองไมกํากัดสิทธิของคณะกรรมการผูถูกกักกันในอันท่ีจะ
เขาครอบครองส่ิงของบรรเทาทุกขเปนสวนที่รวมท่ีสงมาสําหรับผูถูกกักกัน และในอันที่จะรับแจกจายและ
จําหนายส่ิงของนั้นเพื่อประโยชนของผูรับ 
 นอกจากนั้น  ความตกลงเชนวานี้จะตองไมกํากัดสิทธิของผูแทนแหงประเทศที่ คุมครอง 
คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ หรือองคการอื่นใดที่ใหความชวยเหลือแกผูถูกกักกันซึ่งรับผิดชอบใน
การสงสิ่งของอันเปนสวนรวมนั้น ๆ ในอันที่จะควบคุมแลการแจกจายใหแกผูรับ 

ขอ ๑๑๐ 
 สิ่งของบรรเทาทุกขทั้งปวงที่สงมาใหผูถูกกักกันนั้น จะตองไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีขาเขา 
ศุลกากร และคาติดพันอื่น ๆ  
 วัตถุทั้งปวงที่สงทางไปรษณียรวมทั้งหีบหอสิ่งของบรรเทาทุกขที่สงเปนไปรษณียภัณฑ ไมวาสง
โดยตรงหรือสงผานสํานักงานสนเทศดังบัญญัติไวในขอ ๑๓๖ และสํานักงานตัวแทนสนเทศกลางดังบัญญัติ
ไวในขอ ๑๔๐ จะตองไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียมไปรษณีย ท้ังในประเทศตนทางและปลายทางและ
ในประเทศที่อยูระหวางทางเพื่อการนี้  โดยเฉพาะอยางยิ่งการยกเวนที่บัญญัติไวในอนุสัญญาไปรษณียสากล 
ค.ศ.๑๙๔๗ และความตกลงตาง ๆ ของสหภาพไปรษณียสากล เพื่อประโยชนของบุคคลพลเรือนท่ีมีสัญชาติ
ศัตรูที่ถูกกักคุมอยูในคายหรือเรือนจําพลเรือนนั้น ใหขยายไปถึงบุคคลผูถูกกักกันอ่ืนซ่ึงไดรับความคุมครอง
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ตามอนุสัญญาฉบับนี้ ประเทศที่มิไดลงนามในความตกลงตาง ๆ ดังกลาวขางตน จะตองผูกพันที่จะตอง
ยกเวนคาธรรมเนียมดังกลาวนี้ในพฤติการณอยางเดียวกัน 
 คาขนสงของบรรเทาทุกขท่ีมุงหมายจะสงใหแกผูถูกกักกันซึ่งสงผานที่ทําการไปรษณียไมได เพราะ
มีนํ้าหนักมากเกินไปหรือสาเหตุอ่ืน ใหตกอยูแกประเทศที่กักคุมสําหรับอาณาเขตทั้งปวงที่อยูภายใตการ
ควบคุมของประเทศนั้น ประเทศอื่น ๆ ที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาฉบับนี้ จะตองเปนผูเสียคาขนสงในอาณาเขต
ของตน 
 คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการขนสงเชนวานี้ ซึ่งความในวรรคกอน ๆ คลุมไมถึง ใหคิดเอากับผูสง 
 อัครภาคีผูทําสัญญา จะตองพยายามลดคาโทรเลขที่ผูถูกกักกันสงหรือท่ีสงไปยังผูถูกกักกันลงเทาที่
จะกระทําได 

ขอ ๑๑๑ 
 ถาการปฏิบัติการทางทหารขัดขวางประเทศที่เกี่ยวของในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่จะจัดใหมีการ
สงถุงไปรษณีย และสิ่งของบรรเทาทุกขดังบัญญัติไวในขอ ๑๐๖, ๑๐๗, ๑๐๘,และขอ ๑๑๓ แลว ประเทศที่
คุมครองที่เกี่ยวของ คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ หรือองคการอื่นใดที่ไดรับความเห็นชอบจากภาคี
คูพิพาทอาจจัดใหทําการขนสงของเชนวานี้โดยวิธีที่เหมาะสมก็ได (โดยรถไฟ ยานยนต เรือ หรืออากาศยาน 
ฯลฯ) เพ่ือการนี้ อัครภาคีผูทําสัญญาจะตองพยายามจัดหาพาหนะสําหรับการขนสงเชนวานี้ให และอนุญาต
การจราจรโดยเฉพาะอยางยิ่ง โดยการออกหนังสือคุมครองอันจําเปนให  
 การขนสงเชนวานี้อาจใชสําหรับขนสงของดังตอไปนี้ไดดวย คือ 
  (ก) จดหมาย บัญชีรายชื่อ และรายงานที่โตตอบกันระหวางสํานักงานสนเทศกลางดังกลาวใน
ขอ ๑๔๐ และสํานักงานสนเทศแหงชาติดังกลาวในขอ ๑๓๖ 
  (ข) จดหมายและรายงานเกี่ยวกับผูถูกกักกัน ซึ่งประเทศที่คุมครอง คณะกรรมการกาชาด
ระหวางประเทศ หรือองคการชวยเหลือผูถูกกักกันอ่ืนใดอันเปนการโตตอบกับผูแทนของตน หรือกับภาคี
คูพิพาท 
 บทบัญญัติดังกลาวมานี้ไมเปนการจํากัดสิทธิของภาคีคูพิพาทที่จะจัดหาวิธีการขนสงอยางอื่นตามที่
ตนเห็นวาดีกวาหรือยกเลิกวิธีการออกหนังสือคุมครองใหสําหรับวิธีการขนสงดังกลาวแลว ภายใตเงื่อนไขที่
จะไดเปนที่ตกลงซึ่งกันและกัน 
 คาใชจายที่เกิดจากการใชวิธีการขนสงเชนวานี้ ใหภาคีคูพิพาทซึ่งคนชาติของตนไดประโยชนจาก
การนั้นเปนผูเสีย โดยถือเฉลี่ยตามสวนแหงความสําคัญแหงสิ่งของที่สง 

ขอ ๑๑๒ 
 การตรวจจดหมายที่สงไปยังผูถูกกักกัน หรือที่ผูถูกกักกันสงไปจะตองกระทําโดยเร็วที่สุดที่จะทําได
 การตรวจหีบหอที่มีความมุงหมายจะสงไปใหผูถูกกักกันนั้น     จะตองไมกระทําในลักษณะที่จะทํา
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ใหสิ่งของที่บรรจุเสื่อมเสียไป การตรวจใหกระทําตอหนาผูรับหรือตอหนาผูถูกกักกันดวยกัน ซึ่งไดรับมอบ
อํานาจจากผูรับโดยเรียบรอยแลว การสงมอบของซึ่งสงมาเปนรายบุคคลหรือของอันเปนสวนรวมใหผูถูก
กักกันนั้นจะตองไมหนวงเหนี่ยวไวโดยอางถึงความยุงยากในการตรวจ 
 การหามสงจดหมายใด ๆ ซึ่งภาคีคูพิพาทไดสั่งหาม โดยเหตุผลทางทหารหรือทางการเมืองก็ตาม 
จะตองเปนเพียงชั่วคราว และมีระยะเวลาสั้นที่สุดที่จะทําได 

ขอ ๑๑๓ 
 ประเทศที่กักคุมจะตองอํานวยความสะดวกตามสมควรสําหรับการสงพินัยกรรม ใบมอบฉันทะ 
หนังสือมอบอํานาจ หรือเอกสารอื่นใดที่มุงหมายจะสงมายังผูถูกกักกันหรือที่ผูถูกกักกันสงไป โดยผาน
ประเทศที่คุมครอง หรือสํานักตัวแทนกลาง ดังบัญญัติไวในขอ ๑๔๐ หรือโดยวิธีอ่ืนตามความตองการ 
 ในทุกกรณี ประเทศที่กักคุมจะตองใหความสะดวกแกผูถูกกักกันในการทําและการรับรองความ
ถูกตองตามกฎหมายแหงเอกสารเชนวานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งยอมใหผูถูกกักกันปรึกษาหารือกับทนายความได 

ขอ ๑๑๔ 
 ประเทศที่กักคุม จะตองอํานวยความสะดวกทั้งปวงแกผูถูกกักกันเพื่อใหสามารถาจัดการทรัพยสิน
ของตน แตการกระทําทั้งนี้ จะตองไมขัดกับสภาพแหงการกักกันและกฎหมายที่ใชอยู เพ่ือการนี้ ประเทศ
ดังกลาวอาจยอมใหผูถูกกักกันออกจากสถานกักกันไปไดในกรณีรีบดวนและหากเปนการกระทําไดตาม
พฤติการณ 

ขอ ๑๑๕ 
 ในทุกกรณี ซ่ึงผูถูกกักกันเปนคูความในคดีในศาลใด ๆ ถาผูถูกกักกันนั้นรองขอประเทศที่กักคุม
จะตองจัดการใหศาลไดทราบถึงการกักคุมบุคคลผูน้ัน และจะตองจัดประกันตามที่จําเปนภายในขอบเขตแหง
กฎหมายเพื่อท่ีจะปองกันมิใหบุคคลผูนั้นตองเสียเปรียบในทางใด ๆ เนื่องจากเหตุที่ตนถูกกักกันในขอที่
เกี่ยวกับการตระเตรียม และดําเนินคดีของตนหรือท่ีเกี่ยวกับการบังคับตามคําพิพากษาใด ๆ ของศาล 

ขอ ๑๑๖ 
 ผูถูกกักกันทุกคน จะตองไดรับอนุญาตใหพบปะผูมาเยี่ยมเยียนได โดยเฉพาะอยางยิ่งญาติพ่ีนองที่
สนิท โดยท่ีกําหนดระยะเวลาอันเปนประจําและบอยครั้งที่สุดเทาที่จะทําได 
 ผูถูกกักกันจะตองไดรับอนุญาตใหไปเยี่ยมบานของตนเทาที่จะจัดทําไดในกรณีรีบดวน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในกรณีมรณกรรมหรือเจ็บปวยอยางหนักของญาติพี่นอง 
 

สวนที่ ๙ 
การลงโทษทางอาญาและทางวินัย 
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ขอ ๑๑๗ 
 ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในสวนนี้ กฎหมายที่ใชอยูในอาณาเขตที่กักคุมจะคงเปนอันใชบังคับ
ตอไปแกผูถูกกักกันซ่ึงกระทําความผิดในระหวางถูกกักกัน 
 ถามีกฎหมายทั่วไป ขอบังคับหรือคําสั่งกําหนดใหการใด ๆ ที่ผูถูกกักกันกระทํามีโทษอาญา ซึ่งการ
กระทําเชนเดียวกันนี้หากกระทําโดยบุคคลอื่นซ่ึงมิใชผูถูกกักกันเปนอันไมมีโทษอาญาแลว การกระทําเชนวา
น้ีจะตองไดรับแตเพียงโทษทางวินัยเทานั้น 
 หามมิใหลงโทษผูถูกกักกันเกิดกวาหนึ่งครั้ง สําหรับการกระทําอันเดียวกันหรือขอหาอันเดียวกัน 

ขอ ๑๑๘ 
 ในการลงอาญา ศาลหรือเจาหนาที่จะตองคํานึงใหมากที่สุดถึงขอที่วา จําเลยมิไดเปนคนชาติของ
ประเทศที่กักคุม ศาลหรือเจาหนาที่มีเสรีภาพที่จะลดหยอนผอนอาญาดังระบุไวสําหรับความผิดซึ่งผูถูกกักกัน
ตกเปนจําเลย และเพ่ือการนี้ศาล หรือเจาหนาที่ไมจําตองใชอัตราโทษขั้นต่ําตามที่บัญญัติไว 
 หามมิใหทําการจําคุกในสถานท่ีซึ่งไมมีแสงอาทิตย  และโดยทั่วไปหามมิใหกระทําการทารุณ
โหดรายทุกชนิด 
 ผูถูกกักกันท่ีไดรับโทษทางวินัย หรือตามคําพิพากษาของศาลแลวจะตองไดรับการปฏิบัติโดยไม
แตกตางจากผูถูกกักกันอื่น ๆ 
 กําหนดระยะเวลากักคุมระหวางพิจารณาซึ่งผูถูกกักกันไดรับนั้น จะตองคิดหักจากโทษคุมขังใด ๆ 
ไมวาจะเปนโทษทางวินัย หรือโทษตามคําพิพากษาของศาลซึ่งตนจะตองรับ 
 คณะกรรมการผูถูกกักกัน จะตองไดรับแจงใหทราบถึงการดําเนินพิจารณาคดีอันกระทําตอผูถูก
กักกันซ่ึงตนเปนผูแทนตลอดจนผลแหงการพิจารณานั้น 

ขอ ๑๑๙ 
 โทษทางวินัยอันพึงปรับใชแกผูถูกกักกันมีดังตอไปนี้ คือ 
  (๑) โทษปรับไมเกินกวารอยละหาสิบของคาจางซึ่งผูถูกกักกันจะพึงไดรับตามบทบัญญัติแหง
ขอ ๙๕ โดยมีระยะเวลาไมเกินกวาสามสิบวัน 
  (๒) งดเอกสิทธิที่ใหไวนอกเหนือการปฏิบัติดังบัญญัติไวในอนุสัญญาฉบับนี้ 
  (๓) ใหทํางานออกแรงไมเกิดกวาวันละสองชั่วโมงเกี่ยวกับการบํารุงรักษาสถานที่กักกัน 
  (๔) การคุมขัง 
 ไมวากรณีใด โทษทางวินัยจะตองไมเปนไปอยางไรมนุษยธรรมหรือทารุณ หรือเปนอันตรายตอ
อนามัยของถูกกักกัน การลงโทษทางวินัยใหคํานึงถึงอายุ เพศ และสภาพแหงอนามัยของผูถูกกักกันดวย 
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 กําหนดระยะเวลาการลงโทษคราวเดียวอยางมากที่สุดไมวากรณีใดจะตองไมเกินกวาสามสิบวัน
ตอเนื่องกัน แกวาผูถูกกักกันจะตองไดรับโทษสําหรับการละเมิดทางวินัยหลายประการในขณะที่สั่งลงโทษ
น้ัน ไมวาการละเมิดเชนวานั้นจะเปนการติดตอกันหรือไมก็ตาม 

ขอ ๑๒๐ 
 ผูถูกกักกันซึ่งถูกจับไดหลังจากที่หลบหนี หรือพยาบาลหลบหนีจะตองไดรับโทษทางวินัยเทานั้น 
สําหรับการกระทําที่วานี้ถึงแมวาจะเปนความผิชํ้าก็ดี 
 โดยไมตองคํานึงถึงบทบัญญัติแหงขอ ๑๑๘ วรรค ๓ ผูถูกกักกันที่ถูกลงโทษเพราะเหตุหลบหนี หรือ
พยายามหลบหนีอาจะตองอยูภายใตความควบคุมเปนพิเศษโดยมีเงื่อนไขวาความควบคุมเชนวานี้จะไม
กระทบกระเทือนตอสภาพแหงอนามัยของบุคคลเหลานั้น และเปนการกระทําในสถานกักกันแหงใดแหง
หนึ่ง ทั้งจะไมทําใหตองยกเลิกความคุมครองอันหนึ่งอันใดที่อนุสัญญาฉบับนี้ไดใหไว 
 ผูถูกกักกันซึ่งชวยเหลือใหมีการหลบหนี หรือพยายามหลบหนีจะตองไดรับโทษสําหรับการกระทํา
น้ีเพียงทางวินัยเทานั้น 

ขอ ๑๒๑ 
 การหลบหนี หรือพยายามหลบหนี ถึงแมเปนความคิดที่กระทําซ้ําก็ได จะตองไมถือวาเปน
พฤติการณเพ่ือเพิ่มโทษใหหนักขึ้นในคดีท่ีผูถูกฟองหาวากระทําความผิดในระหวางหลบหนี 
 ภาคีคูพิพาท จะตองจัดประกันใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจใชความปราณีในการวินิจฉัยวา จะสมควร
ลงโทษทางวินัย หรือตามกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับการกระทําผิดตอเนื่องกับการหลบหนี ไมวาจะ
สําเร็จหรือไมก็ตาม 

ขอ ๑๒๒ 
 การกระทําซึ่งเปนความผิดตอวินัยนั้น จะตองทําการสอบสวนทันทีระเบียบนี้ใหใชบังคับโดยเฉพาะ
แกกรณีหลบหนี หรือพยายามหลบหนี ผูถูกกักกันที่ถูกจับไดหลังจากการหลบหนีนั้น ใหสงไปใหเจาหนาที่ผู
มีอํานาจโดยเร็วที่สุดที่จะทําได 
 ในกรณีความผิดตอวินัย การคุมขังผูถูกกักกันท้ังปวงระหวางรอการพิจารณานั้นจะตองลดใหเหลือ
นอยท่ีสุดและจะตองไมเกินกวาสิบสี่วันไมวาในกรณีใด กําหนดระยะเวลาแหงการคุมขังนี้ จะตองหักออก
จากโทษคุมขังตามคําพิพากษาของศาล 
 บทบัญญัติแหงขอ ๑๒๔ และ ๑๒๕ ใหใชบังคับแกผูกักกันซึ่งถูกคุมขังระหวางรอการพิจารณา
สําหรับความผิดตอวินัย 

ขอ ๑๒๓ 
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 โดยไมเปนการเส่ือมเสียแกอํานาจศาล และเจาหนาท่ีช้ันสูง ผูบัญชาการสถานที่กักกันหรือเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบหรือเจาพนักงานซึ่งเขารับหนาที่แทน หรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจทางวินัยเทานั้น จะเปนผูที่จะสั่ง
ลงโทษทางวินัยได 
 กอนตัดสินลงโทษทางวินัยใด ๆ ผูถูกกักกันท่ีตองหาจะตองไดทราบขอความโดยละเอียดเกี่ยวกับ
ความผิดท่ีทําใหตนถูกกลาวหา และจะตองไดมีโอกาสชี้แจงความประพฤติและตอสูคดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
จะตองไดรับอนุญาตใหเรียกพยานและถาจําเปนก็ใหจัดหาลามผูทรงคุณวุฒิมาชวยได   คําตัดสินนั้น จะตอง
อานใหฟงตอหนาผูตองหาและกรรมการคนใดคนหนึ่งของคณะกรรมการผูถูกกักกัน 
 ระยะเวลาระหวางเวลาตัดสินลงโทษทางวินัย และการบังคับตามคําตัดสินนั้นจะตองไมเกินกวาหนึ่ง
เดือน 
 เมื่อผูถูกกักกันถูกตัดสินลงโทษทางวินัยเปนกรณีใหมจะตองใหระยะเวลาอยางนอยสามวันลวงพน
ไป ระหวางการบังคับโทษสองคราวใด ๆ หากวากําหนดโทษรายใดรายหนึ่งมีระยะเวลาสิบวัน หรือกวานั้น
ข้ึนไป 
 ใหผูบัญชาการสถานที่กักกันรักษาสมุดรายการโทษทางวินัยไวซ่ึงผูแทนของประเทศที่คุมครองจะ
ตรวจดูได 
ขอ ๑๒๔ 
 ไมวาในกรณีใด ผูถูกกักกันจะตองไมถูกยายไปยังสถานที่เพื่อการลงทัณฑ(เรือนจํา ทัณฑสถาน 
เรือนจํามหันตโทษ ฯลฯ) เพื่อรับโทษทางวินัย 
 สถานที่ ๆ ใชในการลงโทษทางวินัยจะตองมีลักษณะถูกตองตามหลักสุขาภิบาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
จะตองมีเคร่ืองนอนอยางเพียงพอ ผูถูกกักกันที่ตองโทษจะตองสามารถรักษาตัวของเขาใหอยูในสภาพที่
สะอาด 
 สตรีผูถูกกักกันซึ่งตองโทษทางวินัย จะตองคุมขังไวในสถานที่ ๆ แยกตางหากไมปะปนกับชายผูถูก
กักกัน และจะตองอยูในความปกครองดูแลของสตรีโดยตรง 

ขอ ๑๒๕ 
 ผูถูกกักกันท่ีถูกตัดสินลงโทษทางวินัย จะตองไดรับอนุญาตใหบริหารรางกายและอยูกลางแจงได
อยางนอยวันละสองชั่วโมง 
 ถาผูถูกกักกันขอรอง จะตองยอมใหไดรับการตรวจของแพทยทุกวัน ผูถูกกักกันจะตองไดรับการ
ดูแลรักษาตามความจําเปนแหงสภาพอนามัยของตน และถาจําเปนก็ใหยายไปสูสถานที่พยาบาลของสถานที่
กักกัน หรือโรงพยาบาล 
 ผูถูกกักกันจะตองไดรับอนุญาตใหอานเขียน ตลอดจนสงและรับจดหมายดวย อยางไรก็ดี หีบหอ 
และเงินที่ซึ่งสงไปจะเก็บรักษาไวจนกวาจะครบกําหนดโทษก็ได      ในระหวางนั้นใหมอบของที่สงไปเชน
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วานี้แกคณะกรรมการผูถูกกันกันเพื่อรักษาไว ซึ่งถามีของสดเสียไดอยูในหีบหอนั้นแลว ก็ใหคณะกรรมการผู
ถูกกักกันมอบใหแกสถานที่พยาบาลตอไป 
 หามมิใหผูถูกกักกันที่ตองรับโทษทางวินัย ถูกตัดประโยชนแหงบทบัญญัติแหงขอ ๑๐๗ และขอ 
๑๔๓ ของอนุสัญญาฉบับนี้ 

ขอ ๑๒๖ 
 บทบัญญัติแหงขอ ๗๑ ถึง ขอ ๗๖ ใหใชบังคับโดยอนุโลมแกกระบวนการพิจารณาคดีในการ
ฟองรองผูถูกกักกันซ่ึงอยูในอาณาเขตของประเทศที่กักคุม 
 

สวนท่ี ๑๐ 
การยายผูถูกกักกัน 

ขอ ๑๒๗ 
 การยายผูถูกกักกัน จะตองกระทําอยางมีมนุษยธรรมเสนอ ตามหลักทั่วไปใหกระทําการยายโดยทาง
ระไฟ หรือพาหนะสําหรับขนสงอยางอื่น และอยางนอยที่สุดใหอยูในลักษณะเหมือนกับที่ขนสงทหารของ
ประเทศที่กักคุมในการยายสถานที่ ถาโดยกรณีพิเศษการยายเชนวานี้จะตองเดินไป จะพึงกระทําไดก็ตอเมื่อผู
ถูกกักกันมีสภาพอนามัยสมบูรณดีและจะตองไมใหเปนการเหน็ดเหนือยมากเกินไป 
 ในระหวางทําการยายนั้น ประเทศที่กักคุมจะตองจัดหาน้ําดื่ม และอาหารที่มีปริมาณ คุณภาพ และ
ประเภทใหเปนที่พอเพียงแกผูถูกกักกันท่ีจะอยูในอนามัยที่ดีได กับทั้งเครื่องนุงหมอันจําเปนที่หลบภัยอัน
สมควรการรักษาพยาบาลเทาที่จําเปนอีกดวย ประเทศที่กักคุมจะตองใชความระมัดระวังตามสมควรที่จะจัด
ใหมีความปลอดภัยระหวางทําการยาย และจะตองทําบัญชีรายชื่อผูถูกกักกันท่ีถูกยายทั้งปวงโดยครบถวน
กอนจะออกเดินทางไป 
 ผูถูกกักกันที่ปวยไข บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพและสตรีท่ีคลอดบุตรจะตองไมถูกยาย ถาการเดินทาง
อาจเปนอันตรายแกสุขภาพ เวนแตจะเปนการจําเปนเพื่อความปลอดภัยของบุคคลเหลานั้น 
 ถาแนวรบเคลื่อนเขาใกลสถานที่กักกัน ผูถูกกักกันในสถานที่ดังกลาวนั้นจะตองไมถูกยาย นอกจาก
การยายจะกระทําไดในสภาพปลอดภัยเพียงพอหรือถาคงอยู ณ ที่นั้นจะเปนการเสี่ยงภัยมากยิ่งกวาการยายไป 
 เมื่อทําการวินิจฉัยเกี่ยวกับการยายผูถูกกักกัน ประเทศที่กักคุมจะตองคํานึงถึงผลประโยชนของผูถูก
กักกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งจะไมทําอะไรใหเพ่ิมความยุงยากใหแกการสงกลับไปสูประเทศเดิมหรือสงกลับไป
ยังบานของบุคคลเหลานั้น 

ขอ ๑๒๘ 
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 ในกรณีที่มีการยาย ผูถูกกักกันจะตองไดรับทราบการแจงเปนทางการถึงการออกเดินทางและตําบลที่
อยูทางไปรษณียใหม การแจงใหทราบเชนวานั้น จะตองบอกลวงหนาใหมีเวลาพอที่จะรวบรวมเขาของ
เดินทาง และแจงใหญาติท่ีสนิททราบ  
 ผูถูกกักกันตองไดรับอนุญาตใหนําสงของสวนตัว จดหมายและหีบหอ ซึ่งสงมาใหตนติดตัวไปดวย 
นํ้าหนักหีบหอเดินทางเชนวานี้จะถูกจํากัดก็ได ถาเปนการจําเปนโดยพฤติการณแหงการยายนั้น แตจะตองไม
นอยกวาคนละยี่สิบหากิโลกรัมไมวาในกรณีใด  
 จดหมายและหีบหอ ซึ่งสงไปยังสถานที่กักกันเดิมนั้น ใหสงตอไปใหผูถูกกักกันโดยไมชักชา 
 ผูบัญชาการสถานที่กักกัน จะตองดําเนินการอันจําเปนโดยทําความตกลงกับคณะกรรมการผูถูก
กักกัน เพ่ือจัดใหทําการขนสงทรัพยสินสวนรวมของ ผูถูกกักกันและสิ่งของซึ่งผูถูกกักกันไมสามารถเอาติด
ตัวไปดวย เพราะเหตุท่ีมีขอจํากัดกําหนดขึ้นไวตามความในวรรคสอง 
 

สวนท่ี ๑๑ 
มรณกรรม 
ขอ ๑๒๙ 

 พินัยกรรมของผูถูกกักกันนั้น ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนผูเก็บรักษาไวเพื่อใหปลอดภัย และในเมื่อ
ผูถูกกักกันถึงมรณกรรมลง ใหสงพินัยกรรมไปใหบุคคลท่ีผูถูกกักกันไดระบุไวกอนแลวนั้นโดยไมชักชา 
 การมรณะของผูถูกกักกันทุก ๆ ราย   จะตองมีแพทยรับรองและใหออกมรณะบัตรแสดงเหตุผลและ
เหตุการณซึ่งทําใหเกิดการมรณะนั้น 
 การมรณะนั้น จะตองจัดทําบันทึกขึ้นเปนทางการและใหจดทะเบียนไวตามระเบียบเกี่ยวกับการนั้น
ซึ่งใชบังคับในอาณาเขตซึ่งสถานที่กักกันตั้งอยูและใหสงสําเนาอันรับรองวาถูกตองของบันทึกนี้โดยไมชักชา
ไปใหประเทศที่คุมครอง และสํานักตัวแทนกลางที่ไดระบุไวในขอ ๑๔๐ นั้นดวย 

ขอ ๑๓๐ 
 เจาหนาที่ฝายกักคุมจะตองจัดใหผูถูกกักกันซึ่งถึงมรณกรรมลงระหวางที่ถูกกักกันนั้นไดรับการฝง
อยางมีเกียรติ ถาเปนไปได ตามพิธีศาสนาของผูถูกกักกันนั้น ๆ และจัดใหที่ฝงศพนั้น ๆ ไดรับความเคารพ
และไดรับการบํารุงรักษาตามสมควร กับใหมีเคร่ืองหมายในลักษณะจะใหจําไดเสมอ 
 ผูถูกกักกันที่ถึงมรณกรรมนั้น จะตองไวคนละที่ นอกจากจะมีพฤติการณที่จะหลักเล่ียงมิไดบังคับให
ตองฝงรวมกัน ศพนั้นจะเผาไดก็ตอเมื่อมีเหตุผลทางสุขภาพบังคับหรือโดยเหตุผลทางศาสนาของผูมรณะ
หรือตามความประสงคอันชัดแจงของผูมรณะที่จะใหกระทําเชนนั้น ในกรณีที่มีการเผาศพใหระบุขอความนี้
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พรอมดวยเหตุผลไวในมรณะบัตรของผูมรณะ เจาหนาที่ฝายกักคุมจะตองรักษาอัฐิไวใหปลอดภัย และเมื่อ
ญาติสนิทของผูมรณะรองขอ ก็ใหสงไปใหโดยเร็วที่สุดท่ีจะทําได 
 ในทันทีที่จะทําไดตามพฤติการณ และตองไมชากวาเมื่อการสูรบไดสิ้นสุดลงแลวประเทศที่กักคุม
จะตองสงบัญชีที่ฝงศพของผูถูกกักกันที่ถึงกรรณกรรมไปใหประเทศที่ผูถูกกักกันท่ีมรณะสังกัดอยูโดยผาน
ทางสํานักงานสนเทศซึ่งไดระบุไวในขอ ๑๓๖ บัญชีเหลานี้จะตองมีรายการทั้งหมดเทาที่จําเปนเพื่อแสดง
รูปพรรณของผูถูกกักกันท่ีถึงมรณกรรมรวมทั้งแหลงที่อันชัดเจนของที่ฝงศพนั้น ๆ ดวย 

ขอ ๑๓๑ 
 ทุก ๆ คร้ังที่มีการมรณะหรือบาดเจ็บอันรายแรงเกิดขึ้นแกผูถูกกักกัน หรือสงสัยวาไดเกิดขึ้น โดยการ
กระทําของทหารยามหรือผูถูกกักกันอ่ืน หรือบุคคลอื่นใดรวมทั้งการมรณะซึ่งไมปรากฏสาเหตุอีกดวยน้ัน 
ประเทศที่กักคุมจะตองจัดใหมีการสอบสวนเปนทางการโดยทันที 
 ใหสงคําบอกกลาวในเรื่องนี้ไปยังประเทศที่คุมครองทันทีใหจดคําใหการของพยานไว   และให
จัดทํารายงานและสงรายงานรวมทั้งคําพยานนั้นไปใหประเทศที่คุมครองที่กลาวแลวน้ัน 
 ถาการสอบสวนแสดงใหเห็นความผิดของบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ประเทศที่กักคุมจะตองจัดการ
เทาที่จําเปนทั้งปวงเพื่อใหมีการฟองรองบุคคลผูตองรับผิดดังกลาว 
 

สวนที่ ๑๒ 
การปลอยตัว การสงตัวกลับประเทศเดิม และการพักอาศัย 

ในประเทศที่เปนกลาง 
ขอ ๑๓๒ 

 ผูถูกกักกันทุกคนจะตองถูกปลอยตัวโดยประเทศที่กักคุมในทันทีที่ไมมีเหตุอันจําเปนท่ีจะกักกันตัว
ไวตอไป 
 นอกจากนี้ ภาคีคูพิพาทจะตองพยายามในระหวางที่มีการสูรบอยูนั้นที่จะทําความตกลงเพื่อการปลอย
ตัว การสงตัวกลับไปประเทศเดิม การสงตัวกลับไปถิ่นที่อยู หรือการพักอาศัยในประเทศที่เปนกลาง สําหรับผู
ถูกกักกันบางประเภทโดยเฉพาะเด็ก สตรีท่ีมีครรภ และมารดาซึ่งมีทารกและเด็ก ผูบาดเจ็บและปวยไขและผู
ถูกกักกันซึ่งไดรับการกักคุมมาเปนเวลานานแลว 

ขอ ๑๓๓ 
 การกักกันจะตองสิ้นสุดลงโดยเร็วที่สุดท่ีจะทําได ภายหลังท่ีการสูรบไดยุติลงแลว 
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 ผูถูกกักกันในอาณาเขตของภาคีคูพิพาทซึ่งไดถูกดําเนินคดีฟองรองทางอาญาสําหรับความผิดอันมิใช
ความผิดที่ตองรับโทษฐานผิดวินัยโดยเฉพาะนั้น อาจถูกกักคุมไวจนกวาจะไดรับโทษครบถวนแลวได 
บทบัญญัติเชนวานี้ใหใชบังคับแกผูถูกกักกันซึ่งไดเคยถูกพิพากษาโทษตัดอิสรภาพมากอนแลว 
 โดยความตกลงระหวางประเทศที่กักคุมและประเทศที่เกี่ยวของอาจมีการตั้งคณะกรรมการขึ้น
หลังจากที่การสูรบหรือการยึดครองอาณาเขตไดส้ินสุดลงแลว เพื่อคนหาผูถูกกักกันที่กระจัดกระจายอยู 

ขอ ๑๓๔ 
 เมื่อการสูรบไดยุติลาแลว อัครภาคีผูทําสัญญาจะตองพยายามที่จะจัดการใหผูถูกกักกันไดกลับไปอยู
ถ่ินท่ีอยูคร้ังสุดทายของตน หรืออํานวยความสะดวกในการสงตัวกลับไปประเทศเดิมของตน 

ขอ ๑๓๕ 
 ประเทศที่กักคุมจะตองเสียคาใชจายในการที่สงตัวผูถูกกักกันที่ถูกปลอยตัวแลวกลับไปยังถ่ินที่อยูใน
ขณะที่ถูกกักกันนั้น หรือถาถูกควบคุมตัวระหวางเดินทางหรืออยูในระหวางทะเลหลวง ก็ใหเสียคาใชจายใน
การเดินทางตอไปหรือในการสงตัวกลับไปยังท่ีที่เร่ิมออกเดินทาง 
 ในกรณีที่ประเทศกักคุมไมยอมอนุญาตใหผูถูกกักกันที่ถูกปลอยตัวแลว ซึ่งเปนผูท่ีไดเคยมีภูมิลําเนา
ประจําอยูในอาณาเขตของตนกอนไดอยูตอไป ประเทศที่กักคุมนั้นจะตองเสียคาใชจายเพื่อสงตัวผูถูกกักกัน
น้ันกลับประเทศเดิม แตอยางไรก็ดี ถาผูถูกกักกันเลือกที่จะกลับไปประเทศของตนในความรับผิดชอบของ
ตนเองหรือตามคําสั่งของรัฐบาลของประเทศซึ่งตนสวามิภักดิ์อยูแลว ประเทศที่กักคุมจะไมตองเสียคาใชจาย
ในการเดินทางหลังจากที่ออกไปจากอาณาเขตของตนแลว ประเทศที่กักคุมไมจําเปนตองเสียคาใชจายในการ
สงตัวกลับไปประเทศเดิม สําหรับผูถูกกักกันผูซึ่งถูกกักกันตามคําขอรองของตนเอง 
 ถาผูถูกกักกันไดถูกยายตามความในขอ ๔๕ ประเทศที่ยายและที่รับตัวไวจะตองตกลงกําหนดสวน
ของคาใชจายดังกลาวขางตนซึ่งแตละประเทศจะตองเสีย 
 ขอความที่กลาวแลวนั้น ไมกระทบกระเทือนถึงขอตกลงพิเศษซึ่งอาจจะไดทําระหวางภาคีคูพิพาท 
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและการสงตัวกลับประเทศเดิมสําหรับคนชาติของตนซึ่งอยูในอํานาจของศัตรู 
 

หมวด ๕ 
สําหนักงานสนเทศและสําหรับงานตัวแทนกลาง 

ขอ ๑๓๖ 
 เมื่อไดมีการพิพาทขึ้น และในทุกกรณีท่ีมีการยึดครอง ภาคีคูพิพาทแตละฝายจะตองจัดตั้งสํานักงาน
สนเทศขึ้นเปนทางการ เพื่อรับผิดชอบในการรับและสงขาวเกี่ยวกับบุคคลผูที่ไดรับความคุมครองซ่ึงอยูใน
อํานาจของตน 
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 ภายในระยะเวลาอันสั้นที่สุด ภาคีคูพิพาทแตละฝายจะตองแจงใหสํานักงานสนเทศของตนทราบถึง
ระเบียบการซึ่งตนไดกําหนดขึ้นเกี่ยวกับบุคคลผูท่ีไดรับความคุมครองซ่ึงอยูในความควบคุมเกินกวาสอง
สัปดาหผูซึ่งถูกกําหนดสถานที่ใหอยูหรือซึ่งถูกกักกัน อน่ึงภาคีที่กลาวนี้จะตองใหกระทรวงทบวงกรมของ
ตนซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องเหลานั้นแจงใหสํานักงานที่กลาวแลวทราบทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกี่ยวกับบุคคล
ผูไดรับความคุมครองเหลานี้  เชน  การยาย  การปลอยตัว  การสงตัวกลับประเทศเดิม  การหลบหนี  การ
รับเขาโรงพยาบาล การเกิด  และการมรณะ 

ขอ ๑๓๗ 
 สํานักงานแหงชาติแตละแหงจะตองสงขาวเกี่ยวกับบุคคลผูท่ีไดรับความคุมครองไปใหประเทศซึ่ง
บุคคลที่กลาวแลวนั้นเปนคนชาติ หรือประเทศที่บุคคลเหลานั้นมีถ่ินที่อยูโดยทันที โดยทางที่เร็วที่สุดโดย
ผานทางประเทศที่คุมครองและทางสํานักตัวแทนกลาง ตามที่ไดบัญญัติไวในขอ ๑๔๐ ดวย สํานักงานเหลานี้
จะตองตอบบรรดาขอสอบถามทั้งปวงที่พึงไดรับมาเกี่ยวกับบุคคลผูที่ไดรับความคุมครองนั้น 
 สํานักงานสนเทศเหลานี้จะตองสงขาวเกี่ยวกับบุคคลผูที่ไดรับความคุมครองเวนไวแตวาการสงขาว
น้ันจะเปนการเสียหายแกผูที่เกี่ยวของหรือญาติพี่นองของบุคคลดังกลาวนั้น แมในกรณีเชนนั้นก็ดี จะไมแจง
ขาวนั้นแกสํานักตัวแทนกลางไมได ซ่ึงเมื่อไดรับแจงใหทราบถึงพฤติการณแลว สํานักตัวแทนกลางจะไดใช
ความระมัดระวังตามที่จําเปนดังที่ระบุไวในขอ ๑๔๐  การติดตอเปนลายลักษณอักษรของสํานักงานใด ๆ 
จะตองมีลายมือซื่อหรือประทับตรารับรองเปนหลักฐาน 

ขอ ๑๓๘ 
 ขาวซ่ึงสํานักงานแหงชาติไดรับและสงไปนั้น จะตองมีลักษณะที่จะชี้ใหทราบรูปพรรณของบุคคลผู
ท่ีไดรับความคุมครองไดโดยถูกตอง และที่จะแจงใหญาติสนิททราบไดโดยเร็ว ขาวเกี่ยวกับบุคคลแตละคน
น้ัน อยางนอยจะตองมีนามสกุล นามตัว ตําบลและวันเกิด สัญชาติ ถ่ินที่อยูสุดทาย และตําหนิ นามตัวของ
บิดาและนามเดิมของมารดา และไดดําเนินการปฏิบัติแกผูน้ันในวันใด สถานที่ใด และในสภาพอยางไร 
พรอมทั้งตําบลที่จะสงหนังสือไปใหผูนั้นไป กับนามและตําบลของผูที่จะตองแจงไปใหทราบดวย  
 โดยนัยเดียวกัน ขาวเกี่ยวกับสภาพอนามัยของผูถูกกักกันซึ่งปวยหนักหรือถูกบาดเจ็ดอยางสาหัส ก็
จะตองแจงใหทราบโดยสม่ําเสมอ และถาทําได ใหแจงใหทราบทุกสัปดาห 

ขอ ๑๓๙ 
 อนึ่ง สํานักงานสนเทศแหงชาติแตละแหงจะตองมีหนาที่รับผิดชอบในการรวบรวมสิ่งของสวนตัว
อันมีคาซึ่งผูที่ไดรับความคุมครองที่ไดระบุไวในขอ ๑๓๖ ไดทิ้งไว โดยเฉพาะอยางยิ่งผูซึ่งไดถูกสงตัวกลับ
ประเทศเดิม หรือถูกปลอยตัวหรือผูที่ไดหลบหนีหรือถึงมรณกรรม สํานักงานสนเทศจะตองสงของที่มีคา
ดังกลาวแลวไปใหผูเกี่ยวของโดยตรง หรือถาจําเปนก็ใหสงผานทางสํานักตัวแทนกลาง สิ่งของเชนวานั้นให
สํานักงานจัดสงไปเปนหอปดผนึกประทับตราพรอมดวยบันทึกรายการใหขอความอันชัดแจงและโดย
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ละเอียดเกี่ยวกับรูปพรรณของผูที่เปนเจาของสิ่งของเหลานั้นรวมทั้งบัญชีแสดงส่ิงของที่บรรจุไวในหีบหอน้ัน
โดยครบถวนดวย การรับและสงสิ่งของที่มีคาเชนวานั้นใหจัดทําเปนบันทึกรายละเอียดเก็บรักษาได 

ขอ ๑๔๐ 
 ใหจัดตั้งสํานักตัวแทนสนเทศกลางสําหรับบุคคลผูที่ไดรับความคุมครองโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผู
ท่ีถูกกักกันขึ้นในประเทศที่เปนกลาง หากคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศเห็นเปนการจําเปน จะเสนอ
ใหประเทศที่เกี่ยวของจัดตั้งสํานักตัวแทนเชนวานั้นขึ้นก็ได ซึ่งอาจเปนสํานักงานเดียวกันกับท่ีจัดใหมีข้ึน
ตามขอ ๑๒๓ แหงอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติตอเชลยศึก ฉบับลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๙ 
 ใหเปนหนาท่ีของสํานักตัวแทนนี้ที่จะรวบรวมบรรดาขาวชนิดที่กลาวไวในขอ ๑๓๖ ซึ่งอาจไดรับมา
โดยทางการหรือทางเอกชน และใหจัดสงไปใหประเทศเดิมหรือประเทศที่เปนที่อยูของบุคคลที่เกี่ยวของนั้น
โดยเร็วที่สุดที่จะทําได เวนไวแตในกรณีที่มีการสงขาวไปนั้นจะเปนที่เสียหายแกบุคคลที่เกี่ยวของกับขาวที่
กลาวแลวนั้น หรือแกญาติพี่นองของบุคคลเหลานั้น สํานักงานที่วานี้จะตองไดรับความสะดวกทั้งปวง ตาม
สมควรจากภาคีคูพิพาทในการสงขาวนั้น ๆ 
 อัครภาคีผูทําสัญญา และโดยเฉพาะอยางยิ่ง อัครภาคีท่ีคนชาติไดรับประโยชนจากบริการของสํานัก
ตัวแทนกลางพึงใหความชวยเหลือทางการเงินแกสํานักตัวแทนที่กลาวแลวตามความตองการของสํานัก
ตัวแทน 
 บทบัญญัติขางตนนี้หามมิใหตีความโดยเปนการจํากัดกิจการในดานมนุษยธรรมของคณะกรรมการ
กาชาดระหวางประเทศหรือของสมาคมบรรเทาทุกขตาง ๆ ที่ไดบัญญัติไวในขอ ๑๔๒ 

ขอ ๑๔๑ 
 สํานักงานสนเทศแหงชาติ และสํานักตัวแทนสนเทศกลาง จะตองไดรับยกเวนคาธรรมเนียม
ไปรษณียท้ังหมดตลอดจนการยกเวนทั้งหลายที่บัญญัติไวในขอ ๑๑๐ รวมท้ังการยกเวนคาโทรเลขเทาที่จะพึง
ทําได หรืออยางนอยก็ใหเสียในอัตราอยางต่ํามาก 
 

ภาค ๔ 
การปฏิบัติตามอนุสัญญา 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 
ขอ ๑๔๒ 

 ภายใตบังคับแหงระเบียบการซึ่งประเทศที่กักคุมเห็นจําเปนท่ีจะตองจัดวางขึ้นเพื่อความมั่นคงของ
ตนหรือเพื่อใหเปนไปตามความตองการอยางอื่นตามสมควรผูแทนขององคการทางศาสนา สมาคมบรรเทา
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ทุกขหรือองคการอื่นใดที่ใหความชวยเหลือแกบุคคลผูที่ไดรับความคุมครอง จะตองไดรับจากประเทศเหลานี้
ซึ่งบรรดาความสะดวกตาง ๆ สําหรับตนเองหรือผูแทนที่ไดรับแตงตั้งโดยถูกตองแลวในอันที่จะเยี่ยมเยียน
บุคคลผูท่ีไดรับความคุมครอง แจกจายเคร่ืองอุปโภคบริโภคสําหรับบรรเทาทุกข และวัสดุที่สงมาจากที่ใด ๆ 
เพื่อใชในการศึกษา การพักผอน หรือการศาสนา หรือเพื่อชวยเหลือบุคคลเหลานี้ ในการจัดวางระเบียบ
สําหรับเวลาวางของตนภายในที่กักกันนั้น สมาคมหรือองคการเชนวานี้อาจตั้งขึ้นในอาณาเขตของประเทศที่
กักคุม หรือในประเทศอื่นใดก็ได หรืออาจมีลักษณะเปนองคการระหวางประเทศก็ได 
 ประเทศที่กักคุมอาจจํากัดจํานวนสมาคมและองคการซึ่งไดรับอนุญาตใหมีผูแทนไปดําเนินกิจการใน
อาณาเขตและภายใตความควบคุมของตนได แตทั้งนี้จะตองเปนไปภายใตเงื่อนไขวาการจํากัดเชนวานี้จะตอง
ไมเปนการขัดขวางแกการปฏิบัติ เพ่ือยังผลใหดําเนินการบรรเทาทุกขไดอยางเพียงพอแกบุคคลที่ไดรับความ
คุมครองทั้งปวง 
 ฐานะพิเศษของคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศในเรื่องนี้จะตองเปนที่รับรองและไดรับความ
เคารพทุกเมื่อ 

ขอ ๑๔๓ 
 ผูแทนหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจของประเทศที่คุมครองจะตองไดรับอนุญาตใหไปในสถานที่ทุก ๆ 
แหง ที่มีบุคคลที่ไดรับความคุมครองอยูโดยเฉพาะอยางยิ่งสถานที่กักกัน สถานที่กักคุม และสถานที่ทํางาน 
 บุคคลเหลานี้จะตองไดรับอนุมัติใหเขาไปในอาคารทุกแหงท่ีมีบุคคลผูที่ไดรับความคุมครองอยู และ
อาจสัมภาษณผูไดรับความคุมครองโดยปราศจากผูรูเห็นเปนพยานซึ่งจะทําโดยตนเองหรือโดยใชลามก็ได 
 การเยี่ยมเยียนเหลานี้จะหามเสียมิได เวนไวแตวาจะมีเหตุผลจําเปนในทางทหารบังคับ แตถึงกระนั้น
ก็ดีจะหามไดก็แตเพียงเปนการพิเศษและชั่วคราวเทานั้นหามมิใหจํากัดเวลาเยี่ยมและกําหนดครั้งคราวแหง
การเยี่ยม 
 ผูแทนเชนวานั้นจะตองมีเสรีภาพเต็มท่ีที่จะเลือกสถานที่ ๆ ตนประสงคจะไปเยี่ยมเยียน ประเทศที่กัก
คุมหรือที่ยึดครอง ประเทศที่คุมครองและเมื่อเหตุการณเกิดขึ้น ประเทศอันเปนแหลงเดิมของผูท่ีจะไดรับการ
เยี่ยมเยียนอาจยินยอมใหผูรวมชาติของผูที่ถูกกักกันมีสวนในการเยี่ยมเยียนนั้นดวยก็ได 
 ผูแทนของคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศจะตองไดรับสิทธิดังกลาวขางบนนั้นดวยการแตงตั้ง
ผูแทนเชนวานี้ จะตองเสนอใหไดรับความเห็นชอบของประเทศที่ปกครองอาณาเขตที่ผูแทนจะไปทําหนาที่
น้ัน 

ขอ ๑๔๔ 
 อัครภาคีผูทําสัญญารับที่จะเผยแพรตัวบทแหงอนุสัญญาฉบับนี้ในประเทศของตนใหกวางขวางที่สุด
เทาท่ีจะทําได ทั้งในยามสงบและยามสงคราม และโดยเฉพาะอยางยิ่งใหรวมการศึกษาอนุสัญญานี้ไวใน
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โครงการศึกษาทางทหาร และถาเปนไดในโครงการศึกษาของพลเรือนดวย เพื่อใหประชากรโดยทั่วไปได
ทราบหลักการแหงอนุสัญญานี้ 
 เจาหนาที่พลเรือน ทหาร ตํารวจ หรือเจาหนาที่อ่ืน ๆ ซึ่งในยามสงครามมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับผู
ท่ีไดรับความคุมครอง   จะตองมีตัวบทแหงอนุสัญญานี้และจะตองไดรับการสอนเปนพิเศษเกี่ยวกับ
บทบัญญัติตาง ๆ แหงอนุสัญญา 

ขอ ๑๔๕ 
 อัครภาคีผูทําสัญญาจะไดสงคําแปลทางการของอนุสัญญาฉบับนี้ใหกันและกัน โดยผานทางคณะ
มนตรีสหพันธสวิสและในระหวางการสูรบใหสงผานทางประเทศที่คุมครอง รวมทั้งกฎหมายาและขอบังคับ
ตาง ๆ ซึ่งตนอาจบัญญัติข้ึนเพื่อประกันการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ 

ขอ ๑๔๖ 
 อัครภาคีผูทําสัญญาที่จะตรากฎหมายที่จําเปนขึ้นไวใหมีบทลงโทษทางอาญาอันจะปรับใชไดอยางมี
ผลแกบุคคลที่กระทําหรือสั่งใหกระทําการละเมิดอันรางแรงใด ๆ ตออนุสัญญาฉบับนี้ดังไดนิยามไวในขอ
ตอไป 
 อัครภาคีผูทําสัญญาแตละฝายมีพันธกรณีที่จะตองคนหาตัวผูที่ตองหาวาไดกระทําหรือไดส่ังให
กระทําการละเมิดอันรายแรงนั้น ๆ และจะตองนําตัวบุคคลเหลานี้ไมวาจะมีสัญชาติใดขึ้นศาลของตน หาก
ประสงคและเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายของตนแลว   อัครภาคีฝายนั้นอาจสงตัวบุคคลดังกลาวไปให
อัครภาคีอีกฝายหนึ่งที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาคดีก็ได แตอัครภาคีฝายนั้นจะตองแสดงวามีขอกลาวหาอันมีมูล
เพียงพอ 
 อัครภาคีผูทําสัญญาแตละฝายจะตองจัดการตามที่จําเปนเพื่อระงับบรรดาการกระทําใด ๆ อันขัดตอ
บทบัญญัติแหงอนุสัญญาฉบับนี้ นอกจากการละเมิดอันรายแรงที่ไดนิยามไวในขอตอไป 
 ในทุกพฤติการณ บุคคลผูตองหาจะตองไดรับประโยชนแหงการคุมครองในการพิจารณาและการ
ตอสูคดีโดยเปนธรรม ซึ่งเปนการใหความอนุเคราะหไมนอยไปกวาที่ไดบัญญัติไวในขอ ๑๐๕ และขอตอ ๆ 
ไปแหงอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติตอเชลยศึก ฉบับลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๙ 

ขอ ๑๔๗ 
 การละเมิดอันรายแรงที่ไดกลาวถึงในขอกอนนั้น ไดแกการกระทําอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ หากได
กระทําตอบุคคลหรือทรัพยสินซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้ใหความคุมครองคือ การฆาโดยเจตนา การทรมานหรือ
การปฏิบัติอยางไรมนุษยธรรมรวมทั้งการทดลองทางชีววิทยา การกระทําใหเกิดความทุกขทรมานอยางสาหัส 
หรือทําอันตรายแกรางกายหรืออนามัยอยางรายแรงโดยเจตนา การเนรเทศหรือการยายผูไดรับความคุมครอง
โดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือการกักขังบุคคลเชนวานั้นโดยไมชอบดวยกฎหมาย การบังคับใหผูที่ไดรับ
ความคุมครองเขาประจําการในกองทหารของประเทศที่เปนศัตรูหรือการกระทําโดยเจตนาใหผูที่ไดรับความ



 176

คุมครองเสียสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาโดยเที่ยงธรรมและตามระเบียบดังที่ไดบัญญัติไวในอนุสัญญาฉบับนี้ 
การจัดตัวไปเปนประกันและการทําลายและริบทรัพยสินอยางกวางขวางโดยไมมีความจําเปนทางทหารและ
ซึ่งไดกระทําไปโดยมิชอบดวยกฎหมายและโดยพลการ 

ขอ ๑๔๘ 
 อัครภาคีผูทําสัญญาจะปลดเปลื้องตนเอง หรืออัครภาคีอ่ืนใดจากความรับผิดชอบที่ตนเองหรืออัคร
ภาคีอ่ืนมีอยู เนื่องจากการละเมิดซึ่งไดกลาวถึงในขอกอนนั้นหาไดไม 

ขอ ๑๔๙ 
 เมื่อมีคํารองขอของภาคีคูพิพาทฝายหนึ่ง จะตองจัดใหมีการสอบสวนเกี่ยวกับขอกลาวหาวาไดมีการ
ละเมิดอนุสัญญาขึ้นดวยประการใด ๆ โดยวิธีการตามที่ภาคีที่เกี่ยวของจะไดตกลงกัน 
 หากไมอาจตกลงกันไดในวิธีการสําหรับการสอบสวนแลว ภาคีควรตกลงกันเลือกผูช้ีขวดขึ้นคน
หนึ่งซ่ึงจะตัดสินวาจะตองดําเนินการตามวิธีใด 
 เมื่อปรากฏชัดวาไดมีการละเมิดแลว ภาคีคูพิพาทจะตองจัดการใหการละเมิดนั้นสิ้นสุดลง และกําจัด
การละเมิดนั้นภายในเวลาสั้นที่สุดท่ีจะทําได 
 

หมวด ๒ 
บทสุดทาย 
ขอ ๑๕๐ 

 อนุสัญญาฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นเปนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ตัวบททั้งสองเปนอันถูกตองเทากัน 
 คณะมนตรีสหพันธสวิสจะตองจัดใหมีคําแปลของอนุสัญญานี้เปนทางการเปนภาษารุสเซียและภาษา
สเปน 

ขอ ๑๕๑ 
 อนุสัญญาฉบับนี้ซึ่งลงวันที่วันนี้ เปดใหลงนามจนถึงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ค.ศ. ๑๙๕๐ ในนามของ
ประเทศที่ไดมีผูแทนไปในการประชุมซึ่งไดเปดขึ้น ณ เมืองเจนีวา เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ค.ศ.๑๙๔๙ 

ขอ ๑๕๒ 
 อนุสัญญาฉบับนี้จะตองไดรับสัตยาบันโดยเร็วท่ีสุดที่จะทําได และจะตองเก็บรักษาสัตยาบันสาสน
ไวท่ีกรุงเบอรน 
 ใหจัดทําบันทึกการสงมอบสัตยาบันสาสนแตละฉบับไว       และใหคณะมนตรีสหพันธสวิสสง
สําเนาอันรับรองวาถูกตองไปใหประเทศตาง ๆ ที่ไดลงนามไว หรือที่ไดแจงการภาคยานุวัติอนุสัญญาแลว 

ขอ ๑๕๓ 
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 ฉบับนี้จะเปนอันมีผลบังคับใชหกเดือนหลังจากที่ไดมีการมอบสัตยาบันสาสนไวแลวไมนอยกวา
สองฉบับ 
 แตนั้นไป อนุสัญญาจะเปนอันมีผลบังคับใชแกอัครภาคีผูทําสัญญาแตละฝายหกเดือนหลังจากได
มอบสัตยาบันสาสนแลว 

ขอ ๑๕๔ 
 ในความสัมพันธระหวางประเทศซึ่งตองผูกพันตามอนุสัญญากรุงเฮก วาดวยกฎและประเพณีการ
สงครามทางบกไมวาจะเปนฉบับลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๘๙๙  หรือฉบับลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ค.ศ. 
๑๙๐๗ ก็ตาม และซึ่งเปนภาคีแหงอนุสัญญาฉบับนี้ อนุสัญญาฉบับสุดทายนี้จะเปนขอความเพิ่มเติมหมวด ๒ 
และ ๓ ของขอบังคับท่ีไดผนวกไวทายอนุสัญญากรุงเฮกที่ไดกลาวขางตนนั้น 

ขอ ๑๕๕ 
 ตั้งแตวันที่ผลบังคับใชเปนตนไป จะไดเปดใหประเทศใด ๆ ที่มิไดลงนามไวทําการภาคยานุวัติ
อนุสัญญาฉบับนี้ได 

ขอ ๑๕๖ 
 การภาคยานุวัติจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังคณะมนตรีสหพันธสวิสและมีผลบังคับหก
เดือนหลังจากวันที่ไดรับทราบจากแจงนั้น 
 คณะมนตรีสหพันธสวิสจะตองแจงการภาคยานุวัติไปยังประเทศตาง ๆ ท่ีไดลงนามไวหรือท่ีไดแจง
การภาคยานุวัติอนุสัญญาแลว 

ขอ ๑๕๗ 
 สถานการณดังที่ไดบัญญัติไวในขอ ๒ และ ๓ จะเกิดผลทันทีแกสัตยาบันสาสนท่ีไดมอบไว และการ
ภาคยานุวัติที่ไดแจงแลว โดยภาคีคูพิพาทกอนหรือภายหลังการเร่ิมสูรบหรือการยึดครอง คณะมนตรีสหพันธ
สวิสจะตองแจงการสัตยาบันหรือการภาคยานุวัติใด ๆ ที่ไดรับจากภาคีคูพิพาทโดยวิธีที่เร็วท่ีสุด 

ขอ ๑๕๘ 
 อัครภาคีผูทําสัญญาแตละฝายยอมมีเสรีภาพที่จะบอกเลิกอนุสัญญาฉบับนี้ 
 การบอกเลิกนี้จะตองแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังคณะมนตรีสหพันธสวิสซึ่งจะไดสงตอไปยัง
รัฐบาลของอัครภาคีผูทําสัญญาทั้งปวง 
 การบอกเลิกจะมีผลหนึ่งปภายหลังที่ไดแจงไปใหคณะมนตรีสหพันธสวิสทราบ อยางไรก็ดี การบอก
เลิกซึ่งไดแจงไปในขณะประเทศที่บอกเลิกนั้นยังพัวพันอยูในการพิพาทใด ๆ จะไมมีผลจนกวาจะไดทํา
สันติภาพกันแลว และภายหลังที่การดําเนินการเกี่ยวกับการปลอยตัว การสงตัวกลับประเทศเดิม และการกลับ
ตั้งถ่ินฐานของบุคคลผูที่ไดรับความคุมครองจากอนุสัญญาฉบับนี้ไดสุดส้ินลงแลว 
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 การบอกเลิกจะมีผลแตเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศที่บอกเลิกเทานั้น การบอกเลิกนี้จะไมบั่นทอน
พันธกรณี    ซึ่งภาคีคูพิพาทยังจะตองปฏิบัติตามโดยอาศัยหลักแหงกฎหมายนานาชาติอันเปนผลเสีย
เนื่องมาจากขนบธรรมเนียมซึ่งเปนท่ีรับรูกันในระหวางอารยะชน จนกฎแหงมนุษยธรรมและจากความรูสึก
ผิดชอบของมหาชน 

ขอ ๑๕๙ 
 คณะมนตรีสหพันธสวิสจะตองจัดการจดทะเบียนอนุสัญญาฉบับนี้ไว ณ สํานักงานเลขาธิการแหง
สหประชาชาติ คณะมนตรีสหพันธสวิสจะตองแจงบรรดาการใหสัตยาบัน การภาคยานุวัติ และการบอกเลิกที่
ตนไดรับเกี่ยวกับอนุสัญญาฉบับนี้ใหสํานักงานเลขาธิการแหงสหประชาชาติทราบดวย 
 เพื่อเปนพยานแกการนี้ ผูลงนามขางทายนี้ ซึ่งไดสงมอบสาสนนมอบอํานาจเต็มของตนไวแลว ไดลง
นามในอนุสัญญาฉบับนี้ 
 ทํา ณ เมืองเจนีวา เมื่อวันที่สิบสอง เดือนสิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙ เปนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส 
ตนฉบับจะไดเก็บรักษาไวในสํานักงานบรรณสารของสหพันธรัฐสวิส คณะมนตรีสหพันธสวิสจะไดสง
สําเนาอนุสัญญาอันรับรองวาถูกตองแลว ไปยังแตละรัฐที่ไดลงนามและรัฐท่ีไดทําการภาคยานุวัติอนุสัญญา
ฉบับนี้ 
 

ภาคผนวกที่ ๑ 
รางความตกลงเกี่ยวกับเขตและทองที่สําหรับโรงพยาบาลและความปลอดภัย 

ขอ ๑ 
 เขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยจะตองสงวนไวโดยเฉพาะสําหรับบุคคลที่ระบุไวในขอ ๒๓ แหง
อนุสัญญาเจนีวาเพื่อใหผูบาดเจ็บและปวยไขในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีข้ึน ฉบับลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม 
ค.ศ. ๑๙๔๙ และในขอ ๑๔ แหงอนุสัญญาเจนีวา เกี่ยวกับการคุมครองบุคคลพลเรือนในเวลาสงคราม ฉบับลง
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๙ และสําหรับพนักงานที่ไดรับมอบหมายใหจัดการและทําหนาท่ีในทาง
ปกครองเขตและทองถ่ินเหลานี้ และดูแลรักษาบุคคลที่รวมอยูในที่นั้น 
 อยางไรก็ดีบุคคลท่ีมีเคหะสถานอยูประจําภายในเขตเชนวานี้ใหมีสิทธิท่ีจะอยูในที่น้ันได 

ขอ ๒ 
 หามมิใหบุคคลใดที่พักอาศัยอยูในเขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยไมวาในฐานะใด ๆ ก็ตามทํางาน
อยางใดไมวาภายในหรือภายนอกเขตนั้นอันเกี่ยวกับการปฏิบัติทางทหารหรือการผลิตวัสดุสงครามโดยตรง 

ขอ ๓ 
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 ประเทศที่จัดตั้งเขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยข้ึนนั้นจะตองจัดการตามที่จําเปนเพื่อหามบุคคลทุก
ตนที่ไมมีสิทธิพักอาศัยหรือเขาไปในเขตนั้นมิใหลวงล้ําเขาไป 

ขอ ๔ 
 เขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยน้ันจะตองเปนไปตามเงื่อนไขตอไปนี้ คือ 
  (ก) จะตองมีอาณาเขตแตเพียงสวนนอยซึ่งอยูในปกครองของประเทศที่ไดจัดตั้งเขตนั้น 
  (ข) จะตองมีประชากรนอยเมื่อเทียบสวนกับท่ีพักอาศัยท่ีจะพึงจัดใหได 
  (ค) จะตองตั้งอยูหางและปราศจากเปาหมายทางทหารหรือโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานท่ีตั้ง
ทางฝายปกครองแหงใหญ 
  (ง) จะตองไมตั้งอยูในเขตซึ่งเปนที่คาดหมายไดแนชัดวาจะมีความสําคัญในการดําเนินการ
สงคราม 

ขอ ๕ 
 เขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยน้ันจะตองอยูภายใตพันธกรณีดังตอไปนี้ คือ 
  (ก) บรรดาเสนทางคมนาคมและยานพาหนะขนสงที่อยูในครอบครองนั้นจะตองไมนําไปใชใน
การขนสงพนักงานหรือวัสดุทางทหาร แมจะเปนแตเพียงการสงผานก็ตาม 
  (ข) ไมวาในกรณีใดเขตที่วานั้นจะตองไมมีการปองกันทางทหาร 

ขอ ๖ 
 เขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยทั้งปวงตองทําเคร่ืองหมายโดยมีแถบสีแดงลาดอยูบนพื้นสีขาว 
ตั้งอยูบนอาคารและบริเวณภายนอก  
 เขตที่สงวนไวโดยเฉพาะสําหรับผูบาดเจ็บ และปวยไขนั้นอาจมีเคร่ืองหมายเปนรูปกาชาด (ซีกวง
เดือนแดง สิงโตแดงและดวงอาทิตย) บนพื้นสีขาวก็ได 
 เขตเหลานี้ในเวลากลางคืนอาจมีเคร่ืองหมายเชนเดียวกันโดยใชแสงไฟเปนเครื่องหมายแสดงตาม
ความเหมาะสมก็ได 

ขอ ๗ 
 ประเทศตาง ๆ จะตองสงบัญชีเขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยทั้งปวงในอาณาเขตที่ตนปกครองอยู
ไปใหอัครภาคีผูทําสัญญาทุกฝายในยามสงบหรือเมื่อเกิดสูรบขึ้น ทั้งจะตองแจงเพิ่มเติมใหทราบถึงเขตที่จัด
ข้ึนใหมในเมื่อกําลังทําการสูรบอยูดวย 
 ในทันใดที่ภาคีฝายปฏิปกษไดรับคําบอกกลาวดั่งกลาวขางตนแลวใหถือวาเขตที่วานั้นไดจัดตั้งขึ้น
โดยถูกตองแลว 
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 อยางไรก็ดีถาภาคีฝายปฏิปกษพิจารณาเห็นวามิไดมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ตามความตกลง
ฉบับนี้ ตนอาจจะปฏิเสธไมยอมรับรองเขตดังกลาวได โดยสงคําบอกกลาวเชนนั้นไปยังภาคีที่รับผิดชอบตอ
เขตที่วานั้นโดยทันที หรือจะยอมรับรองเขตเชนวานั้นโดยใชวิธีการควบคุมตามที่บัญญัติไวในขอ ๘ ก็ได 

ขอ ๘ 
 ประเทศใดก็ตามเมื่อไดยอมรับรองเขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยเขตหนึ่งหรือหลายเขตที่ไดจัด
ข้ึนโดยภาคีฝายปฏิปกษแลว มีสิทธิที่จะรองขอใหมีการควบคุมโดยคณะกรรมการพิเศษคณะหนึ่งหรือหลาย
คณะเพื่อความมุงประสงคท่ีจะใหทราบแนวาเขตเหลานั้น ไดเปนไปตามเงื่อนไขและพันธกรณีใด ๆ ที่ได
กําหนดไวในความตกลงฉบับนี้ 
 เพื่อการนี้บรรดากรรมการแหงคณะกรรมการพิเศษจะมีสิทธิเขาไปในเขตตาง ๆ ไดทุกเมื่อโดยเสรี 
และอาจเขาไปพักอาศัยอยูเปนการประจําก็ได กรรมการจะตองไดรับความสะดวกทุกประการในการปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับการตรวจตราของตน 

ขอ ๙ 
 หากคณะกรรมการพิเศษสังเกตเห็นขอเท็จจริงใดซึ่งพิจารณาเห็นวาขัดตอบทบัญญัติแหงความตกลง
ฉบับนี้ คณะกรรมการนั้นจะตองแจงขอเท็จจริงเหลานั้นแกประเทศที่ปกครองเขตที่วานั้นทันที และจะได
กําหนดระยะเวลาหาวันเพื่อใหจัดการแกไขเร่ืองนั้นเสีย คณะกรรมการจะตองแจงความทั้งนี้ใหประเทศที่ยอม
รับรองเขตนั้นทราบดวย 
 เมื่อพนกําหนดเวลานั้นแลว หากประเทศที่ปกครองเขตนั้นยังมิไดปฏิบัติตามขอตักเตือน ภาคีฝาย
ปฏิปกษอาจประกาศวาตนเปนอันหมดความผูกพันตามความตกลงฉบับนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับเขตที่วานั้น 

ขอ ๑๐ 
 ประเทศใด ๆ ท่ีไดจัดตั้งเขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยข้ึนแหงหนึ่งหรือหลายแหงก็ตาม และภาคี
ฝายปฏิปกษทั้งหลายซึ่งไดรับทราบการแจงถึงการมีอยูแหงเขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยดังกลาวนั้น จะ
ไดแตงตั้งหรือใหประเทศที่คุมครองหรือประเทศอื่นท่ีเปนกลางแตงตั้งบุคคลท่ีสมควรจะไดรับเลือกเปน
กรรมการในคณะกรรมการพิเศษตาง ๆ ตามที่กลาวไวในขอ ๘ และ ๙ 

ขอ ๑๑ 
 ไมวาในพฤติการณใด ๆ ก็ตาม หามมิใหใชเขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยเปนจุดสําหรับการ
โจมตีเขตนั้น ๆ จะตองไดรับความคุมครองและเคารพจากภาคีคูพิพาททุกเม่ือ 

ขอ ๑๒ 
 ในกรณีที่มีการยึดครองอาณาเขตนั้น เขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยที่ตั้งอยูในอาณาเขตนั้น ๆ จะ
คงไดรับความเคารพและคงใชเชนนั้นตอไป 
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 อยางไรก็ดี ประเทศที่ยึดครองอาจแกไขเปลี่ยนแปลงความมุงประสงคของเขตเชนวานั้นได   โดยมี
เง่ือนไขวาไดจัดการดวยประการทั้งปวงแลวเพ่ือประกันความปลอดภัยของบุคคลที่อยูในเขตนั้น 

ขอ ๑๓ 
 ความตกลงฉบับนี้ใหใชบังคับแกบรรดาทองที่ซึ่งประเทศตาง ๆ อาจใชเพ่ือความมุงประสงคอยาง
เดียวกันกับเขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยดวย 
 

ภาคผนวกที่ ๒ 
ขอบังคับเกี่ยวกับการบรรเทาทุกขเปนสวนรวม 

ขอ ๑ 
 คณะกรรมการผูถูกกักกันจะตองไดรับอนุญาตใหแจกจายสิ่งของบรรเทาทุกขเปนสวนรวมที่สงมา
อันอยูในความรับผิดชอบของตน ใหแกผูถูกกักกันทุกคน ซึ่งในทางปกครองอยูในอุปการะของสถานกักกัน
ของคณะกรรมการดังกลาว รวมทั้งบรรดาผูถูกกักกันที่อยูในโรงพยาบาลหรือในเรือนจําหรือสถานที่เพ่ือการ
ลงทัณฑอ่ืน ๆ ก็ได 

ขอ ๒ 
 การแจกจายสิ่งของบรรเทาทุกขเปนสวนรวมที่สงมานั้นใหจัดการตามคําส่ังของผูให และตาม
แผนการซึ่งคณะกรรมการผูถูกกักกันไดกําหนดไว อยางไรก็ดีการจายเวชภัณฑนั้น ชอบท่ีจะตองทําไปโดย
ตามตกลงกับนายแพทยอาวุโสและนายแพทยนั้นทั้งโรงพยาบาลและสถานที่พยาบาลอาจงดเวนการปฏิบัติ
ตามคําสั่งดังกลาวนั้นได หากเปนการจําเปนแกคนไขของตน ภายในขอบเขตดังไดกําหนดไวนี้ การแจกจาย
จะตองจัดทําไปดวยความเปนธรรมเสมอไป 

ขอ ๓ 
 กรรมการแหงคณะกรรมการผูถูกกักกัน จะตองไดรับอนุญาตใหไปยังสถานีรถไฟ หรือสถานที่อ่ืน ๆ 
ซึ่งสิ่งของบรรเทาทุกขมาถึงอันตั้งอยูใกลสถานที่กักกันของตนเพื่อสามารถตรวจตราปริมาณและคุณภาพของ
สิ่งของที่ไดรับ และเพ่ือจัดทํารายงานละเอียดในเรื่องนี้สําหรับผูให 

ขอ ๔ 
 คณะกรรมการผูถูกกักกันจะตองไดรับความสะดวกที่จําเปน เพื่อตรวจตราวาการแจกจายสิ่งของ
บรรเทาทุกขเปนสวนรวมในหนวยยอยและหนวยผนวกตาง ๆ แหงสถานที่กักกันของตนนั้นไดทําไปตาม
คําสั่งของตนหรือไม 

ขอ ๕ 
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 คณะกรรมการผูถูกกักกันจะตองไดรับอนุญาตไดรับอนุญาตใหกรอกและจัดใหกรรมการของ
คณะกรรมการผูถูกกักกันในกองแรงงานหรือนายแพทยอาวุโสแหงสถานที่พยาบาล และโรงพยาบาลกรอก
แบบหรือขอถามตาง ๆ ที่จะสงใหผูใหเกี่ยวกับสิ่งของบรรเทาทุกขเปนสวนรวม (การแจกจาย ความตองการ 
ปริมาณ ฯลฯ) แบบและขอถามเชนวานี้ เมื่อไดกรอกเสร็จแลวใหจัดสงไปใหผูใหโดยมิชักชา 

ขอ ๖ 
 เพื่อจัดใหการแจกจายสิ่งของบรรเทาทุกขเปนสวนรวมแกบรรดาผูถูกกักกันในสถานที่กักกันของตน
เปนไปดวยความสม่ําเสมอ และเพื่อเผชิญกับความจําเปนซ่ึงอาจเกิดขึ้นเพราะมีผูถูกกักกันรุนใหมมาถึง 
คณะกรรมการผูถูกกักกันจะตองไดรับอนุญาตใหจัดตั้งและรักษาส่ิงของบรรเทาทุกขสวนรวมเปนสวน
สํารองไวใหเพียงพอก็ได เพื่อการนี้คณะกรรมการผูถูกกักกันจะตองมีโรงเก็บของไวใชตามสมควร โรงเก็บ
ของแตละแหงจะตองมีกุญแจสองชุด คณะกรรมการผูถูกกักกันเก็บรักษาลูกกุญแจไวชุดหนึ่ง และผู
บัญชาการสถานที่กักกันเก็บรักษาลูกกุญแจไวอีกชุดหนึ่ง 

ขอ ๗ 
 อัครภาคีผูทําสัญญา และโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่กักคุมจะตองอนุญาตเทาที่จะพึงกระทําไดและ
ภายใตขอบังคับเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องอุปโภคและบริโภคใหแกประชากรในอันท่ีจะจัดซื้อสิ่งของตาง ๆ ที่
จะตองผลิตขึ้นในอาณาเขตของตนเพื่อแจกจายบรรเทาทุกขเปนสวนรวมของผูถูกกักกัน ประเทศตาง ๆ 
เหลานี้ ตองอํานวยความสะดวกในการโอนเงินและในการดําเนินการตามวิธีการคลัง ซึ่งมีลักษณะในทาง
เทคนิคหรือในทางปกครองที่ใชเกี่ยวกับการจัดซื้อดังกลาวนั้น 

ขอ ๘ 
 บทบัญญัติดังกลาวมาขางตนนั้นจะไมเปนอุปสรรคตอสิทธิของผูถูกกักกันท่ีจะรับส่ิงของบรรเทา
ทุกขเปนสวนรวมกอนที่ตนไดมาถึงสถานที่กักกันหรือในระหวางโยกยาย หรือจะไมเปนอุปสรรคตอการที่
ผูแทนของประเทศที่คุมครอง หรือคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศหรือองคการทางมนุษยธรรมอื่นใด 
ซึ่งใหความชวยเหลือแกผูถูกกักกันและเปนผูรับผิดชอบในการจัดสงสิ่งของเชนวานั้น ในอันที่จะทําการ
แจกจายสิ่งของดังกลาวแกผูรับดวยวิธีการอื่นใดซึ่งตนเห็นวาเหมาะสม 
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ภาคผนวกที่ ๓ 
บัตรกักกัน 

 
 ไปรษณียสําหรับผูถูกกักกันพลเรือน   ยกเวนไปรษณียยากร 
 ไปรษณียบัตร 
 
   สําคัญ 
          บัตรนี้จะตองใหผูถูกกักกันแตละคนกรอกขอความ  สํานักตัวแทนสนเทศกลาง 
          แตจะคนกรอกขอความในทันใดที่ถูกกักกัน และ สําหรับบุคคลที่ไดรับความคุมครอง 
         ทุก ๆ ครั้งที่ผูนั้นมีการเปลี่ยนตําบลที่อยูของตนโดย 
          ถูกยายไปยังสถานที่กักกันแหงอ่ืน หรือไปยังโรงพยาบาล 
          บัตรนี้ไมเหมือนกับบัตรพิเศษ  ผูซึ่งถูกกักกัน   คณะกรรมการกาชาด 
          แตละคนไดรับอนุญาตสงไปยังญาติของตน          ระหวางประเทศ 
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  เขียนใหชัดเจนและใชอักษรใหญ – 
                         ๑ สัญชาติ 
  ๒. สกุล    
                        ๓. นามตัว (เขียนเต็ม)    
                         ๔. นามตัวของบิดา 
  ๕. เกิด         
                        ๖. สถานที่เกิด 
   ๗. อาชีพ 
  ๘. สํานักที่อยูกอนถูกกักกัน 
  ๙. สํานักที่อยูของญาติสนิท 
                  ดานหลัง    ............................................................................................................................... 
  ๑๐.ถูกกักคุม เมื่อ 
  (หรือ)มาจาก (โรงพยาบาล ฯลฯ) เมื่อ 
      ๑๑.สุขภาพ 
  ๑๒.สํานักที่อยูปจจุบัน 
  ๑๓.วัน เดือน ป      
          ๑๔.ลงชื่อ 
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 *ใหขีดฆาขอความที่ไมใช-อยาเพิ่มเติมหมายเหตุใด ๆ - ดูคําอธิบายในบัตรอีกดานหนึ่ง    
(ขนาดของบัตรกักคุม - ๑๐ x ๑๕ ซ.ม.) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี ๓ (ตอ) 
 

จดหมาย 
ในบริการของผูถูกกักกันพลเรือน 

ยกเวนไปรษณียยากร 
 
กรุณาสง ……………. 
ถนน และ เลขที่ 
สถานที่จุดหมายปลายทาง (เขียนตัวอักษรใหญ) 
จังหวัด หรือ เขต 
ประเทศ (เขียนตัวอักษรใหญ) 
 
 
 
 
 
 
 
ผูสง 
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นามสกุลและนามตัว 
วันท่ีและสถานที่เกิด 
ตําบลของสถานที่กักกัน 
(ขนาดของจดหมาย-๒๕ x ๑๕ ซ.ม.) 
 
 
 
 
 
 
 
               ไปรษณียบัตรสําหรับผูถูกกักกันพลเรือน                                      ยกเวนไปรษณียยากร 
              ไปรษณียบัตร 
        กรุณาสง…………………………… 
                     ถนน และ เลขที่                                     
                   สถานที่สงถึง (เขียนตัวอักษรใหญ) 
                   จังหวัด  หรือเขต 
                                         ประเทศ (อักษรพิมพ) 
  
 
 
 
   
             ดานหลัง 
 
               
        วันที่.................................................................................... 
    .................................................................................................................... 
    .................................................................................................................... 
    .................................................................................................................... 

ผูส
ง 

นาม
สกุ
ล แ

ละ
นาม

ตัว
 

สถ
านท

ี่แล
ะวัน

ที่เกิ
ด  

   
  

ตําบ
ลข
องส

ถาน
กัก
กัน

 
(ขน

าดข
องซ

องจ
ดห

มาย
 ๒
๙X

 ๑๕
 ซ.
ม.)
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    .................................................................................................................... 
    ....................................................................................................................                                                 
              .................................................................................................................... 
    .................................................................................................................... 
    .................................................................................................................... 
    .................................................................................................................... 
    .................................................................................................................... 
    .................................................................................................................... 
 ใหเขียนบนบรรทัดที่จุดไวเทานั้น และเขียนใหชัดเจนเทาที่จะเปนได 
 
สรุป 
 กฎหมายสงคราม (LAW OF WAR) เปนกฎหมายระหวางประเทศแขนงหนึ่งของกฏหมาย
ระหวางประเทศแผนกคดีเมือง (PUBLIC INTERNATIONAL LAW) .ในที่นี้จะหมายความถึงกฎซ่ึงใชบังคับ
การประพฤติปฏิบัติของผูเปนฝายในสงคราม (BELLIGERENT)  ในกรณีเกิดการพิพาทกันดวยอาวุธ (THE 
RULES GOVERNING THE ACTUAL CONDUCT OF ARMED CONFLICT OR JUS IN BELLO)       
เทานั้น  มิไดหมายรวมถึงกฎซึ่งใชบังคับในการอางเหตุในการพิพาทกันดวยอาวุธ  (THE RULES 
GOVERNING THE RESORT TO ARMED CONFLICT OR JUS AD BELLUM) ดวย 
 แนวความคิดเรื่องกฎหมายสงครามเกิดจากความเพียรพยายามของนักปราชญราชบัณฑิต รัฐบุรุษ 
และนักการทหารทั่วโลกมานับเปนพันปแลว บางก็อยูในรูปของหลักปฏิบัติเชน ในยุคนครรัฐของกรีก 
(ประมาณ ๘๐๐ - ๕๐๐ ปกอนคริสตกาล)    มีกฎวานักรบกรีกจะตองไมใสยาพิษลงในบอนํ้าและไมทําราย
ขาศึกที่หลบหนีเขาไปในโบสถวิหาร   ตลอดจนไมฆาพระและนักบวชอีกดวย    บางก็อยูในรูปของกฎหมาย   
เชน ประมวลกฎหมายมนูธรรมศาสตรของอินเดีย (THE LAWS OF MANU, THE GREATEST OF 
ANCIENT HINDU CODES) เขียนขึ้นเมื่อประมาณ ๑๐๐ ปกอนคริสตกาล  ก็บัญญัติหามนักรบฮินดูใชลูกธนู
อาบยาพิษ และแมแตในหลักศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงมหาราช ประมาณ ๗๐๐ กวาปมาแลว ในหลักที่ 
๑  ดานท่ี ๑  บรรทัดที่ ๓๑   ก็ยังจารึกไววา  “……ไดขาเสือกขาเสือหัวพุงหัวรบก็ดี  บฆาบตี…..”  ซ่ึง
หมายความวากองทัพสุโขทัยนั้น เมื่อรบชนะขาศึกแลวจะไมฆาไมทํารายเชลยศึก อันเปนหลักฐานที่แสดงถึง
ความเจริญรุงเรืองทางดานอารยะธรรมและมนุษยธรรมของกรุงสุโขทัยอยางถึงขีดสุดมาเปนเวลาชานานแลว 
มิไดนอยหนาชาติใด ๆ ทางตะวันตกเลย 
 กฎหมายสงครามไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง              จนถึงยุคกลางในทวีปยุโรปชวง
ระหวางคริสศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๗  ก็ไดมีนักปราชญราชบัณฑิตทางกฎหมายและนักการเมืองนักการทหาร
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หลายทานไดแตงตําราที่วาดวยกฎหมายสงครามขึ้น เชน FRANCISCUS DE VICTORIA, PIERINO BELLI, 
(ค.ศ.1505 - 1575) BALTHAZAR AYALA, ALBERICO GENTILI (ค.ศ.1552 - 1608) และ HUGO 
GROTIUS (ค.ศ.1583 - 1645) เปนตน  
 กฎหมายสงคราม (LAW OF WAR) หรือกฎหมายวาดวยการพิพาทกันดวยอาวุธ (LAW OF 
ARMED CONFLICT) หรือกฎหมายระหวางประเทศวาดวยมนุษยธรรม  (INTERNATIONAL 
HUMANITARIAN LAW) นั้น เปนกฎหมายประเภทเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะประกอบดวยกฎหมายจารีต
ประเพณีที่ไมเปนลายลักษณอักษรแลว ในสวนที่เปนกฎหมายลายลักษณอักษรนั้น นักกฎหมายสงครามยัง
นิยมแบงกฎหมายสงครามออกเปนกฎหมายเจนีวา (GENEVA TYPE OF LAW) กฎหมายเฮก (HAGUE 
TYPE OF LAW) และกฎหมายผสม (MIXED LAW)   ซึ่งกฎหมายเจนีวาหรือกฎหมายเฮกนั้นมิไดมุงหมาย
จะใชช่ือของกรุงเจนีวาหรือกรุงเฮกอันเปนสถานที่ลงนามในกฎหมายฉบับนั้น ๆ  เปนเครื่องแบงประเภทของ
กฎหมายและมิไดถือเปนสาระสําคัญหรือมีผลทางดานกฎหมายแตอยางใด แตจะถือเอาเนื้อหาใจความของตัว
กฎหมายนั้นเองเปนเครื่องแบงไดแก  
 ๑. กฎหมายเจนีวาจะมุงหมายถึงดานมนุษยธรรม  (HUMANITARIAN)    ที่บัญญัติใหความ
คุมครองแกพลรบ (COMBATTANT) ของทุกเหลาทัพ    ซึ่งบาดเจ็บปวยไขหรือถูกกันออกจากการสูรบ  
(HORS DE COMBAT) แลว   นอกจากนั้นยังมุงใหความคุมครองแกผูที่ตกอยูในอํานาจของขาศึกเชนเชลย
ศึกหรือประชาชนพลเรือนท่ีไมมีสวนเกี่ยวของในการสูรบ ซึ่งตกอยูในเขตยึดครองของขาศึกเปนตน 
กฎหมายเจนีวานั้นฉบับแรกที่เปนหลักแตเดิม  ไดแก อนุสัญญาเจนีวาเพื่อใหผูบาดเจ็บในกองทัพในสนามรบ
มีสภาวะดีข้ึนลง ๒๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๘๖๔ อันเปนผลงานจากความอุตสาหะพยายามของ JEAN HENRI 
DUNANT เลขาธิการของสมาคมสวัสดิการสาธารณะเจนีวา  ประเทศสวิสเซอรแลนด    ซึ่งประกอบดวย
คณะกรรมการ ๕ นาย  และสมาคมดังกลาว ๆ ไดเจริญกาวหนามาเปนคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ
ในปจจุบัน อนุสัญญาฉบับแรกนี้ไดถูกแทนที่โดยอนุสัญญาเจนีวาเพื่อใหผูบาดเจ็บและปวยไขในกองทัพใน
สนามรบมีสภาวะดีข้ึน ลง ๖ กรกฎาคม ค.ศ.๑๙๐๖ และไดถูกแทนที่โดยอนุสัญญาเจนีวาชื่อเดียวกันลง ๒๗ 
กรกฎาคม ค.ศ.๑๙๒๙ และในที่สุดไดกลายมาเปนอนุสัญญาเจนีวาเพื่อใหผูบาดเจ็บและปวยไขในกองทัพใน
สนามรบมีสภาวะดีข้ึน (G I) กับอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติตอเชลยศึก (G III) ท้ัง ๒ ฉบับลง ๑๒ 
สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙  ซึ่งมีผลใชบังคับอยูในปจจุบันและไดนําลงพิมพไวใน อทร. ๘๓๐๕ นี้แลว      สวน
อนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการคุมครองบุคคลพลเรือนในเวลาสงคราม  (G IV)  ลง ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๙ 
น้ัน    มีความมุงหมายจะใหความคุมครองแกประชาชนพลเรือนผูซ่ึงไมมีสวนเกี่ยวของกับสงครามแตตกอยู
ในอํานาจของฝายศัตรูมิใหตองไดรับบาดเจ็บลมตายทุกขทรมานและไดรับการปฏิบัติอยางโหดรายเลวทราม
อยางเชนท่ีเคยไดรับในชวงสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ที่ผานมา   ซึ่งไดรับการนําลงพิมพไวใน อทร.๘๓๐๕ นี้
เชนเดียวกัน 
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 ๒. สวนกฎหมายเฮกจะหมายถึงกฎเกณฑและพฤติกรรมในการรบ โดยไดมีการประชุม THE 
INTERNATIONAL PEACE CONFERENCE  ที่กรุงเฮก  (THE HAGUE) ประเทศเนเธอรแลนด ใน ค.ศ.
๑๘๙๙ ซ่ึงเปนคร้ังแรกและผูแทนนานาชาติรวมทั้งผูแทนประเทศสยามไดรวมกันลงนามเมื่อ ๑๙ กรกฎาคม 
ค.ศ.๑๘๙๙ ใน CONVENTION FOR THE ADAPTATION TO MARITIME WARFARE OF THE 
PRINCIPLES OF THE GENEVA CONVENTION OF 22 AUGUST 1864  และประเทศสยามไดให
สัตยาบันเมื่อ ๑๒ มีนาคม ค.ศ.๑๙๑๐  อนุสัญญานี้ไดถูกแทนที่โดยอนุสัญญาเจนีวาเพื่อใหผูสังกัดในกองทัพ
ซึ่งไดรับบาดเจ็บ  ปวยไขและเรือตองอับปางจากการรบทางทะเลมีสภาวะดีข้ึน (G II) ลง ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.
๑๙๔๙ ซ่ึงมีผลใชบังคับอยูในปจจุบันตลอดจนไดรับการจัดพิมพลงไวใน อทร.๘๓๐๕ น้ีแลว สวนกฎหมาย
เฮกอื่น ๆ ไดแก 1899 HAGUE DECLARATION (2) CONCERNING ASPHYXIATING GASES และ1899 
HAGUE DECLARATION (3) CONCERNING EXPANDING BULLETS ก็ดี ตลอดจน THE SECOND 
INTERNATIONAL PEACE CONFERENCE   ซึ่งไดกอใหเกิด 1907  HAGUE CONVENTION IV จนถึง 
1907 HAGUE CONVENTION XIII   ก็ดีประเทศสยามก็ไดเขาเปนภาคีกฎหมายเฮกที่กลาวมานี้ทุกฉบับและ
ยังคงมีผลใชบังคับอยูในปจจุบัน  
 ๓. สวนกฎหมายผสมนั้นตัวอยางเชนอนุสัญญากรุงเฮกวาดวยการใหความคุมครองแก
ทรัพยสินทางวัฒนธรรมในกรณีพิพาทกันดวยอาวุธ ค.ศ.๑๙๕๔ น้ันประเทศไทยก็ไดเขาเปนภาคีแลวเชนกัน  
เวนแตพิธีสารฉบับท่ี I  และ II ตอทายอนุสัญญาเจนีวาทั้ง ๔ ฉบับ  (PROTOCOLS I, II ADDITIONAL TO 
THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST 1949)  ซ่ึงนานาชาติไดลงนามในกรรมสารสุดทาย 
(FINAL ACT) เมื่อ ๑๐ มิถุนายน ค.ศ.๑๙๗๗ นั้น ปจจุบันประเทศไทยกําลังพิจารณาการเขาเปนภาคีอยูก็
นับเปนกฎหมายผสมเชนกัน   
 ดวยเหตุที่ชนชาติไทยไดมีแนวความคิดทางดานมนุษยธรรมตั้งแตแรกเริ่ม และประเทศสยามก็ดี
ประเทศไทยก็ดีไดเขาเปนภาคีในกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับดานมนุษยธรรมมาโดยตลอด 
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร พ.ศ.๒๔๕๔ จึงไดนําหลักการดังกลาวมาบัญญัติไวในมาตรา ๔๘ และมาตรา 
๔๙ มีใจความสรุปไดวา “ในเวลาสงคราม ผูใดกระทําความผิดฐานปราศจากความเมตตาแกผูที่ถูกอาวุธ
บาดเจ็บหรือแกผูที่ปวยเจ็บในกองทัพฝายหนึ่งฝายใดหรือปลนทรัพยแยงทรัพยใด ๆ แลวจะเปนเหตุเพ่ิมโทษ
ใหสูงขึ้นกวาการกระทําผิดตอชีวิตรางกายและตอทรัพยในยามปกติอีกกึ่งหนึ่งหรือถาใชธงกาชาดหรือ
เครื่องหมายกาชาดโดยผิดขอบังคับแหงหนังสือสัญญานานาประเทศ ซึ่งทํากันที่เมืองเจนีวาเมื่อวันที่ ๖ 
กรกฎาคม ค.ศ.๑๙๐๖ ก็จะตองรับโทษทางอาญาดวย”   อีกประการหนึ่งในอนุสัญญาเจนีวาทั้ง ๔ ฉบับ (G I - 
G IV)  มีขอความเหมือนกันอยูขอหนึ่งคือ “ภาคีรับที่จะเผยแพรตัวบทแหงอนุสัญญานี้ในประเทศของตนให
กวางขวางที่สุดเทาที่จะทําไดทั้งในยามสงบและยามสงคราม  และโดยเฉพาะอยางยิ่งใหรวมการศึกษา
อนุสัญญานี้เขาไวในโครงการศึกษาของทหารและถาเปนไปไดใหรวมไวในโครงการศึกษาของพลเรือนดวย 
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เพ่ือใหกองทัพของตนและประชากรโดยทั่วไปไดทราบหลักการแหงอนุสัญญานี้……” ซึ่งประเทศไทยไดเขา
เปนภาคีอนุสัญญาเจนีวาดังกลาวทั้ง ๔ ฉบับแลวเมื่อ ๒๙ ธันวาคม (ค.ศ.๑๙๕๔) อนุสัญญาทั้ง ๔ ฉบับจึงมีผล 
ใชบังคับระหวางประเทศไทยกับประเทศทั้งหลายที่เปนภาคีตั้งแตวันท่ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๘ เปนตนไป 
ซึ่งนอกจากอนุสัญญาดังกลาวจะผูกพันและกอใหเกิดพันธกรณีตอประเทศไทย ตลอดจนตอประชาชนชาว
ไทย ทั้งทหารและพลเรือน ในอันท่ีจะตองปฏิบัติตามแลว    โดยเฉพาะอยางยิ่งทหารทุกพรรคเหลา ทุกชั้นยศ 
และทุกนาย ยังมีความจําเปนที่จะตองมีความรูความเขาใจกฎหมายดังกลาวอยางถองแทครบถวน เนื่องจาก
เปนกฎหมายประจําอาชีพของทหารอยางหน่ึง ท้ังนี้เพื่อเปนความรูในการเรียนการสอนของทหารในยามสงบ    
และใชปฏิบัติจริงในยามสงคราม    นี้คือเหตุผลความจําเปนที่จะตองจัดพิมพอนุสัญญาเจนีวาทั้ง ๔ ฉบับ
ดังกลาวลงใน อทร.๘๓๐๕ นี้ และในอนาคตผูท่ีละเมิดหรือฝาฝนกฎหมายดังกลาวอาจตองตกเปนผูตองหา
ในคดีอาญาระหวางประเทศได เนื่องจากที่ประชุมเจรจาเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลถาวรเพื่อพิจารณาคดี
อาชญากรรมตอมนุษยชาติและอาชญากรรมสงครามไดลงมติรับรางธรรมนูญจัดตั้งศาลอาญาระหวางประเทศ
(INTERNATIONAL CRIMINAL COURT)    สําหรับพิจารณาดําเนินคดีอาญากับบุคคลที่ตองหาวาทําการ
สังหารหมูประชาชนพลเรือน กออาชญากรรมทําลายมนุษยชาติ ฆาลางเผาพันธุ (GENOCIDE) อาชญากร
สงคราม หรือรุกรานดินแดนประเทศอื่นแลว   เมื่อ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๑  ณ  กรุงโรม  ประเทศอิตาลี  
นอกจากนั้น      กฎหมายวาดวยสงครามทางเรือในปจจุบันเริ่มมีแนวความคิดท่ีวาในอนาคตคูสงครามจะตอง
ไมทําการรบโดยกอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมในทะเลจนอาจนํามาซึ่งสภาพบังคับ 
(ENFORCEMENT) ที่เขมงวดรุนแรง เชน ความผิดฐานอาชญากรสงครามตอส่ิงแวดลอมก็เปนได 
 ดังท่ีไดกลาวแลววาการจัดแบงวากฎหมายฉบับใดจะเปน GENEVA TYPE OF LAW  และฉบับ
ใดจะเปน HAGUE TYPE OF LAW  ตลอดจนฉบับใดจะเปน MIXED LAW น้ัน  มิไดถือเปนสาระสําคัญ
และไมมีผลทางดานกฎหมายอีกเหตุผลหนึ่งก็เพราะกฎหมายบางฉบับในปจจุบันไดพัฒนาตามความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจนยากที่จะจัดเขาแบบหนึ่งแบบใดได เชน 1981 
UNITED NATIONS CONVENTION ON PROHIBITIONS OR RESTRICTION ON THE USE OF 
CERTAIN CONVENTIONAL WEAPONS WHICH MAY BE DEEMED TO BE EXCESSIVELY 
INJURIOUS OR TO HAVE INDISCRIMINATE EFFECTS ซ่ึงเร่ิมตั้งแต PROTOCOL I ระบุหามใชระเบิด
ท่ีมีสะเก็ดระเบิดทําดวยวัสดุท่ีมิใชโลหะซ่ึงเมื่อฝงเขาไปในรางกายมนุษยแลว ไมสามารถตรวจจับไดดวยรังสี
เอ็กซจนถึงฉบับลาสุด PROTOCOL IV  หามใช BLINDING LASER WEAPONS  เปนตน  และอีกฉบับ
หนึ่งไดแก อนุสัญญาวาดวยการหามใช สะสม ผลิต และเคล่ือนยายทุนระเบิดสังหารบุคคล และการทําลาย 
ลงนามกันเมื่อ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา ซึ่งประเทศไทยก็ไดรวมลงนาม
ดวยแลวนั้น ก็นับเปนอนุสัญญาอีกฉบับหนึ่งที่นาสนใจ และมีผลกระทบตอประเทศไทยพอสมควร  
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 จากการที่กฎหมายระหวางประเทศวาดวยสงครามมีมากมายหลายฉบับบางก็อยูในรูปของ
อนุสัญญาบางก็อยูในรูปของปฎิญญา ฯลฯ จึงไมสามารถนํามาลงพิมพบรรจุอยูใน อทร.๘๓๐๕ ไดครบหมด
ทุกฉบับ  แตประเทศไทยก็ไดเขาเปนภาคีกฎหมายสงครามสวนใหญดังไดกลาวแลว ฝายวิชาการ สถาบัน
วิชาการทหารเรือช้ันสูง จึงไดนําเฉพาะรายชื่อกฎหมายสงครามบางฉบับที่นาสนใจมาจัดพิมพไวในผนวก
แนบทาย  อทร.๘๓๐๕      เพื่อที่ผูสนใจจะไดติดตามศึกษาคนควาดวยตนเองตอไป 
 อนึ่งการจัดทํา อทร.๘๓๐๕   น้ีเปนการเรียบเรียง    ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมตัวบทอนุสัญญาเจนีวา
ท้ัง ๔ ฉบับเดิมท่ีเปนคําแปลภาษาไทยซึ่งมีการแปลไวแลวเมื่อครั้งที่มีพระบรมราชโองการประกาศใช
อนุสัญญาระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองผูประสบภัยสงครามทั้ง  ๔  ฉบับ   เมื่อ  ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๔๙๘   และสภาผูแทนราษฎรไดตราพระราชบัญญัติบังคับการใหเปนไปตามอนุสัญญาเจนีวาดังกลาว เมื่อ 
๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๘       ท้ังนี้เพื่อเปนการอนุวัติตามบทบัญญัติแหงอนุสัญญาทั้ง  ๔  ฉบับที่ประเทศไทยได
เขาเปนภาคีดังไดกลาวแลว  สวนปญหาในการจัดทําคือการเทียบเคียงคําแปลตัวบทภาษาไทยกับตัวบท
ตนฉบับภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะคําศัพทที่เปน TECHNICAL TERMS ทางทหารซึ่งยุงยากพอสมควร
ประกอบกับเปนการดําเนินการอยางเรงรีบเพราะมีเวลาจํากัดจึงอาจมีขอบกพรองขึ้นได หากทานผูอานพบ
เห็นขอบกพรองก็ดีหรือมีความประสงคจะใหความเห็นเพิ่มเติม   ตลอดจนมีขอช้ีแนะประการใด ๆ ก็ดีขอได
กรุณาแจงใหฝายวิชาการ สถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูงทราบ   เพ่ือจักไดนําไปปรับปรุง   แกไขเพิ่มเติมการ
จัดทํา อทร.๘๓๐๕ ในโอกาสตอไปก็จะเปนพระคุณอยางยิ่ง  
 ในการนี้ฝายวิชาการ สถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูงไดใชเอกสารตําราทางดานวิชากฎหมาย
สงครามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   เปน
หลักในการจัดทําและเรียบเรียง อทร.๘๓๐๕ นี้ข้ึน    จึงขอขอบพระคุณท้ังสามสถาบันที่ไดชวยใหการ
เผยแพรสวนหนึ่งของกฎหมายสงครามเปนรูปธรรมขึ้นในกองทัพเรือในครั้งนี้  และหวังในความอนุเคราะห
เชนนี้อีกในโอกาสตอไป 
คณะกรรมการพิจารณาและจัดทํา อทร. ดานการศึกษาชั้นสูง 
สถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง 
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ผนวก 
 
 1. 1856 PARIS DECLARATION RESPECTING MARITIME LAW 
 2.    1868 ST.PETERSBURG DECLARATION RENOUNCING THE USE, IN TIME OF WAR, 
OF EXPLOSIVE PROJECTILES UNDER 400 GRAMMES WEIGHT 
 3. 1899 HAGUE DECLARATION 2 CONCERNING ASPHYXIATING GASES 
 4. 1899 HAGUE DECLARATION 3 CONCERNING EXPANDING BULLETS 
 5.     1907 HAGUE CONVENTION IV RESPECTING THE LAWS AND CUSTOMS OF WAR 
ON LAND 
 6.     1907 HAGUE CONVENTION V RESPECTING THE RIGHTS AND DUTIES OF 
NEUTRAL POWERS AND PERSONS IN CASE OF WAR ON LAND 
 7.   1907 HAGUE CONVENTION VI RELATING TO THE STATUS OF ENEMY MERCHANT 
SHIPS AT THE OUTBREAK OF HOSTILITIES 
 8.   1907 HAGUE CONVENTION VII RELATING TO THE CONVERSION OF MERCHANT 
SHIPS INTO WARSHIPS 
 9.     1907 HAGUE CONVENTION VIII RELATIVE TO THE LAYING OF AUTOMATIC 
SUBMARINE CONTACT MINES 
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 10.    1907 HAGUE CONVENTION IX CONCERNING BOMBARDMENT BY NAVAL 
FORCES IN TIME OF WAR 
 11.    1907 HAGUE CONVENTION XI RELATIVE TO CERTAIN RESTRICTIONS WITH 
REGARD TO THE EXERCISE OF THE RIGHT OF CAPTURE IN NAVAL WAR 
 12.   1907 HAGUE CONVENTION XIII CONCERNING THE RIGHT AND DUTIES OF 
NEUTRAL POWERS IN NAVAL WAR 
 13.  1923 HAGUE RULES OF AERIAL WARFARE 
 14.   1925 GENEVA PROTOCOL FOR THE PROHIBITION OF THE USE IN WAR OF 
ASPHYXIATING,POISONOUS OR OTHER GASES, AND OF BACTERIOLOGICAL METHODS OF 
WARFARE 
 15.   1936 LONDON PROCES-VERBAL RELATING TO THE RULES OF SUBMARINE 
WARFARE SET FORTH IN PART IV OF THE TREATY OF LONDON OF 22 APRIL1930 
 16.   1946 JUDGEMENT OF THE INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL AT 
NUREMBURG : EXTRACTS ON CRIMES AGAINST INTERNATIONAL LAW 
 17.  1948 UNITED NATIONS CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT 
OF THE CRIME OF GENOCIDE 
 18.   1949 GENEVA CONVENTION I FOR THE AMELIORATION OF THE CONDITION OF 
THE WOUNDED AND SICK IN ARMED FORCES IN THE FIELD 
 19.  1949 GENEVA CONVENTION II FOR THE AMELIORATION OF THE CONDITION OF 
WOUNDED, SICK AND SHIPWRECKED MEMBERS OF ARMED FORCES AT SEA 
 20.   1949 GENEVA CONVENTION III RELATIVE TO THE TREATMENT OF PRISONERS 
OF WAR 
 21.    1949 GENEVA CONVENTION IV RELATIVE TO THE CIVILIAN PERSONS IN TIME 
OF WAR 
 22.  1954 HAGUE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY IN 
THE EVENT OF ARMED CONFLICT 
 23.   1954 HAGUE PROTOCOL FOR THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY IN 
THE EVENT OF ARMED CONFLICT 
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 24.    1977 GENEVA PROTOCOL I ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 
AUGUST 1949, AND RELATING TO THE PROTECTION OF VICTIMS OF INTERNATIONAL 
ARMED CONFLICTS 
 25.    1977 GENEVA PROTOCOL II ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF 
12  AUGUST 1949 ,  AND RELATING TO THE PROTECTION OF VICTIMS OF NON-
INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS 
 26.  1978 RED CROSS FUNDAMENTAL RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN 
LAW APPLICABLE IN ARMED CONFLICTS 
 27.   1981 UNITED NATIONS CONVENTION ON PROHIBITIONS OR RESTRICTION ON 
THE USE OF CERTAIN CONVENTIONAL WEAPONS WHICH MAY BE DEEMED TO BE 
EXCESSIVELY INJURIOUS OR TO HAVE INDISCRIMINATE EFFECTS 
   -  PROTOCOL ON NON-DETECTABLE FRAGMENTS (PROTOCOLI) 
      - PROTOCOL ON PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON THE USE OF MINES, 

BOOBY TRAPS AND OTHER DEVICES (PROTOCOL II) 
   - PROTOCOL ON PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON THE USE OF 

INCENDIARY WEAPONS (PROTOCOL III) 
   -  PROTOCOL ON BLINDING LASER WEAPONS (PROTOCOL IV) 
 28.   CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION, 
STOCKPILING AND USE OF CHEMICAL WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION 
 


