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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

ข้อสังเกตเชิงสรุป (Concluding observations) ต่อรายงานตามวาระฉบับที่สองของประเทศไทย1 

1. คณะกรรมการได้พิจารณารายงานตามวาระฉบบัท่ีสองของประเทศไทย (CCPR/C/THA/2) ในสมยัประชมุที่ 
3349 และ 3350 (โปรดด ูCCPR/C/SR.3349 และ 3350) ซึง่มีขึน้เมื่อวนัท่ี 13 และ 14 มีนาคม 2560 ในการประชมุครัง้ที่ 
3364 เมื่อวนัท่ี 23 มีนาคม 2560 คณะกรรมการได้รับรองข้อสงัเกตเชิงสรุปดงัตอ่ไปนี ้ 

ก. อารัมภบท 

2. คณะกรรมการยินดีที่ประเทศไทยได้เสนอรายงานตามวาระฉบบัท่ีสอง แม้จะช้าไปเป็นเวลาหกปี รวมทัง้ข้อมลู
ภายในรายงาน คณะกรรมการขอช่ืนชมกับโอกาสที่จะได้เร่ิมกระบวนการสนทนาอีกครัง้อย่างสร้างสรรค์กับตัวแทน
ระดบัสงูจ านวนมากที่มาจากรัฐภาคี เก่ียวกบัมาตรการที่ได้น ามาใช้ระหว่างช่วงเวลาที่มีการรายงานข้อมลู ในแง่ของการ
ปฏิบตัิตามข้อบทของกติกานี ้คณะกรรมการช่ืนชมกบัค าตอบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร (CCPR/C/THA/Q/2/Add.1) ที่มี
ต่อชุดของประเด็นปัญหา (list of issues) (CCPR/C/THA/Q/2) และมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมทัง้ทางวาจาและเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรโดยคณะผู้แทนไทย  

ข. แง่มุมในเชิงบวก  

3. คณะกรรมการยินดกีบัมาตรการเชิงนโยบาย การท างานกบัสถาบนัหรือหนว่ยงานตา่งๆ รวมทัง้กฎหมายที่รัฐ
ภาคีได้น ามาใช้ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) คณะกรรมการประสานงานท่ีจดัตัง้ขึน้โดยกระทรวงยตุิธรรมเมือ่เดือนมีนาคม 2559 เพื่อติดตามการปฏิบตัิ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติโดยหนว่ยงานตา่ง ๆ   

(ข) พระราชบญัญตัคิวามเทา่เทยีมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558 

(ค) พระราชบญัญตักิองทนุยตุิธรรม พ.ศ.2558 และ 

(ง) แผนแมบ่ทสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2557-2561) 

4. คณะกรรมการยงัยินดกีบัการที่รัฐภาคีให้สตัยาบนัรับรองกฎบตัรระหวา่งประเทศดงัตอ่ไปนี ้ 

                                                           
1 รับรองในท่ีประชมุของคณะกรรมการสมยัประชมุท่ี 119 (6-มีนาคม 2560) 

   

 

ฉบับอยู่ระหว่างรอการแก้ไข 

เผยแพร่วันที่ 28 มีนาคม 2560 

ค าแปลอยา่งไมเ่ป็นทางการ  
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(ก) พิธีสารเลอืกรับของอนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities - CRPD) ในปี 2559 

(ข) พิธีสารเลอืกรับของอนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิเดก็ (Convention on the Rights of the Child) เก่ียวกบั

กระบวนการรับและสง่ข้อมลู ในปี 2555  

(ค) อนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิคนพิการ ในปี 2551และ  

(ง) อนสุญัญาตอ่ต้านการทรมานและการปฏิบตัิหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือท่ีย ่ายศีกัดิศ์รี 
(Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment-CAT) ในปี 

2550 

ค. ข้อกงัวลหลกัและข้อเสนอแนะ  

 การประกาศค าแถลงตีความ (Interpretive Declaration) และการลดิรอนสทิธิบางประการในพนัธกรณีที่มีตอ่
กติกานี ้และการประกาศสถานการณ์ฉกุเฉิน  

5. คณะกรรมการมีข้อสงัเกตต่อการขอถอนค าแถลงตีความต่อข้อ 6(5) และ 9(3) ของกติกานี ้อย่างไรก็ดี 
คณะกรรมการยงัมีข้อสงัเกตด้วยว่า รัฐภาคียงัคงประกาศค าแถลงตีความที่มีต่อข้อ 1(1) และ 20 ต่อไป คณะกรรมการ
ผิดหวงักบัการเลีย่งพนัธกรณีตามข้อ 12(1), 14(5), 19 และ 21 โดยเป็นผลมาจากการประกาศใช้กฎอยัการศกึเมือ่ปี 2557 
ซึง่ดเูหมือนจะไมส่อดคล้องกบัหลกัการและเหตผุลและขอบเขตตามที่บญัญตัิไว้ในข้อ 4 ของกติกานี ้และความเห็นทัว่ไปที่ 
29 (2554) คณะกรรมการกังวลว่า ในขณะที่การเลี่ยงพนัธกรณีท าให้เกิดข้อกังวลหลายประการเก่ียวกบัการปฏิบตัิที่
สอดคล้องกบักติกานี ้ซึง่มีทัง้ที่ยกเลกิไปแล้วและยงัคงมีผลบงัคบัใช้ตอ่ไป สว่นหนึ่งเป็นผลมาจากการประกาศใช้พระราช
ก าหนดในสถานการณ์ฉกุเฉิน พ.ศ.2548 (ในจงัหวดัชายแดนใต้) และกฎอยัการศกึ (ใน 31 จงัหวดั) (ข้อ 2 และ 4) 

6. รัฐภาคีควรจะพิจารณายกเลิกการลิดรอนสิทธิบางประการตามพันธกรณีตามข้อ 12(1), 14(5), 19 
และ 21 ทัง้นีโ้ดยมีความมุ่งประสงค์จะประกันให้มีการปฏิบัติตามกติกานีอ้ย่างเต็มที่และอย่างเป็นผล ไม่ว่าใน
พฤติการณ์ใด รัฐภาคีควรจะประกันว่าการเลี่ยงพันธกรณีใด ๆ ต้องสอดคล้องอย่างเต็มที่กับข้อบทของข้อ 4 
ของกติกานี ้ ดังที่มีการตีความตามความเห็นทั่ วไปที่  29 เกี่ยวกับการเลี่ยงพันธกรณีระหว่างการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน  

กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

7. คณะกรรมการกงัวลเก่ียวกบัข้อบทบางประการของรัฐธรรมนญูฉบบัชัว่คราว พ.ศ.2557 รวมทัง้มาตรา 44, 47 
และ 48 และค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีการประกาศใช้ตามมาตรา 44 อนัเป็นเหตใุห้มีการ
จ ากดัการเข้าถึงการเยียวยาที่เป็นผล และอาจสง่ผลให้เกิดการคุ้มกนั( Immunity) ให้คสช.พ้นจากความรับผิดเนื่องจาก
การละเมิดสิทธิมนษุยชนร้ายแรง จึงเป็นเร่ืองน่ากังวลอย่างยิ่งโดยเฉพาะต่อมาตรา 44 ซึ่งที่ผ่านมามีการใช้อ านาจตาม
มาตรานีเ้พื่อออกประกาศค าสัง่จ ากดัสทิธิประการตา่ง ๆ ที่รับรองตามกติกานี ้ทัง้ยงัเป็นเร่ืองน่ากงัวลเก่ียวกบัมาตรา 279 
ของร่างรัฐธรรมนญูฉบบัใหมซ่ึง่จะยงัคงให้การคุ้มกนัตอ่คสช.ตอ่การกระท าใด ๆ และตอ่ประกาศและค าสัง่ตา่ง ๆ (ข้อ 2)  

8. รัฐภาคีควรจะทบทวนมาตรการใด ๆ ที่มีการรับรองตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 โดย
เฉพาะที่ประกาศใช้โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 44, 47 และ 48 เมื่อพิจารณาถึงพันธกรณีที่มีต่อกติกานี ้และ



3 
 

ประกันว่ามาตรการทัง้ปวงที่น ามาใช้ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมทัง้มาตรา 279 จะสอดคล้องกับ
พันธกรณีตามกติกานี ้รวมทัง้พันธกรณีที่จะต้องก าหนดให้ผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนเข้าถึงการ
เยยีวยาที่เป็นผล  

สถาบันสทิธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

9. แม้จะยอมรับถึงภารกิจส าคญัของคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติ (กสม.) คณะกรรมการผิดหวงัที่กสม.
ได้ถกูลดอนัดบัลงไปสูส่ถานะ “B” ตามการจดัอนัดบัของคณะกรรมการพนัธมิตรสถาบนัสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ (General 
Alliance of National Human Rights Institutions - GANHRI) คณะกรรมการกังวลเก่ียวกับความโปร่งใสของ
กระบวนการสรรหากรรมการในกสม. (ข้อ 2) 

10. รัฐภาคีควรจะประกันว่ากสม.สามารถปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของตนได้อย่างเป็นผลและเป็น
อิสระ และสอดคล้องอย่างเต็มที่กับหลักการปารีส (Paris Principles) (มติที่ประชุมสมัชชาใหญ่ที่  48/134 
ภาคผนวก)   

การไม่เลือกปฏิบัติ  

11. แม้จะยินดีกบัการประกาศใช้พระราชบญัญตัิความเทา่เทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558 และความพยายามเพื่อ
ปอ้งกนัและแก้ไขการเลอืกปฏิบตัิด้วยเหตผุลด้านเพศสภาพและอตัลกัษณ์ทางเพศ คณะกรรมการมีข้อสงัเกตและข้อกงัวล
เก่ียวกบัมาตรา 17 ซึ่งยงัคงอนญุาตให้มีการเลือกปฏิบตัิทางเพศด้วยเหตผุลด้านศาสนาและความมัน่คงแห่งชาติ ทัง้ยงั
กังวลต่อรายงานว่า ยงัคงมีการเลือกปฏิบัติและการใช้ความรุนแรงกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ ชนพืน้เมือง และ
บคุคลไร้รัฐ และเก่ียวกบัรายงานวา่มีการจ ากดัสทิธิในการเดินทางของผู้ เข้าเมือง ซึง่ได้ขึน้ทะเบียนเพื่อขอสถานภาพบคุคล 
(ข้อ 2, 3, 12 และ 26) 

12. รัฐภาคีควรจะประกันให้มีการคุ้มครองอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ และโดยเฉพาะ
เมื่อค านึงถงึการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เพื่อขจัดข้อจ ากัดใด ๆ ที่
มีต่อการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติทางเพศ รัฐภาคีควรจะเพิ่มมาตรการเพื่อประกันว่าผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ ชนพืน้เมือง และบุคคลไร้รัฐและผู้เข้าเมือง จะต้องไม่เผชิญกับการเลือกปฏิบัติการเลือก
ปฏิบัติและความรุนแรง  

ความรุนแรงต่อผู้หญิง  

13. คณะกรรมการกงัวลเก่ียวกบัรายงานวา่ได้เกิดเหตคุวามรุนแรงในครอบครัวจ านวนมากต่อผู้หญิง ซึ่งมกัเป็น
การรายงานมีจ านวนน้อยกว่าความเป็นจริงเป็นอย่างมาก เนื่องจากมกัถกูมองว่าเป็นปัญหาสว่นตวั และกงัวลเก่ียวกับ
ความเสีย่งที่ผู้กระท าผิดจะลอยนวลพ้นผิด ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการไกลเ่กลีย่ประนีประนอมของคูก่รณี ซึง่สามารถกระท าได้
เพื่อยตุิการด าเนินคดีทางอาญา และอาจเป็นเหตใุห้ผู้ เสยีหายถกูกดดนัไมใ่ห้ปกปอ้งสทิธิของตน (ข้อ 2, 3, 6, 7 และ 26) 

14. รัฐภาคีควรจะเพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าเพื่อป้องกนัและแก้ไขความรุนแรงในทุกรูปแบบที่มี
ต่อผู้หญิง รวมทัง้  

(ก) สนับสนุนให้มีการแจ้งความเพื่อด าเนินคดี ก าหนดให้มีกลไกรับข้อร้องเรียนที่เป็นผล และประกัน
ว่าจะมีการสืบสวนและสอบสวนอย่างรอบด้านเมื่อเกิดการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง ให้มีการฟ้องร้องด าเนินคดี
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กับผู้กระท าความผิด และหากศาลเห็นว่ามีความผิด ให้ก าหนดบทลงโทษอย่างเหมาะสม และให้ผู้เสียหาย
สามารถเข้าถงึการเยยีวยาอย่างเป็นผลและมาตรการคุ้มครองต่าง ๆ  

(ข) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบท ซึ่งอนุญาตให้มีการยุตกิารด าเนินคดทีางอาญาหากมกีารไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมระหว่างคู่กรณี เพื่อประกนัให้เกิดการปฏิบตัทิี่สอดคล้องกบักติกานี ้และ  

(ค) ให้ด าเนินการรณรงค์สร้างจิตส านึกต่อไป เพื่อให้ประชาชนไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง 
และจัดอบรมและการสร้างเสริมศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ พนักงานอัยการ และผู้พิพากษา  

สิทธิที่เท่าเทียมระหว่างชายและหญิง  

15. คณะกรรมการกงัวลเก่ียวกบัอคติและความเข้าใจผิดทางเพศที่เกิดขึน้อย่างแพร่หลาย และการมีสว่นร่วม
อยา่งจ ากดัของผู้หญิงตอ่ชีวิตทางการเมือง และในภาคเอกชนและภาคสาธารณะ รวมทัง้กิจการของต ารวจ (ข้อ 2, 3 และ 
26) 

16. รัฐภาคีควรจะเพิ่มความพยายามส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิง โดยเฉพาะในบทบาทของฝ่าย
บริหารระดับสูงในชีวิตทางการเมือง และในภาคเอกชนและภาคสาธารณะ หากจ าเป็น ให้ก าหนดมาตรการ
พิเศษชั่วคราวเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นผลเต็มที่ตามข้อบทในกติกานี ้และให้เพิ่มความเข้มแข็งของ
มาตรการเพื่อรณรงค์สร้างจิตส านึกเพื่อขจัดอคติและความเข้าใจผิดทางเพศต่อไป  

โทษประหาร  

17. แม้คณะกรรมการจะยินดีกบัข้อตกลงชัว่คราวเพื่อพกัการใช้โทษประหารชีวิตที่เกิดขึน้ในทางปฏิบตัิ แต่ขอ
เน้นย า้ข้อกงัวลวา่ กฎหมายในประเทศยงัคงก าหนดโทษประหารเป็นบทลงโทษส าหรับความผิดทางอาญาต่าง ๆ รวมทัง้
การทจุริต การติดสนิบน และคดียาเสพติด ซึง่เป็นความผิดที่ไมส่อดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของ “อาชญากรรมที่ร้ายแรงทีส่ดุ” 
ซึ่งเป็นไปตามนยัของข้อ 6(2) ของกติกานี ้ คณะกรรมการยงักงัวลเก่ียวกบัการก าหนดบทลงโทษประหารชีวิตต่อข้อหา
อาญาจ านวนมากมายหลายประเภท (ข้อ 6 และ7)  

18. รัฐภาคีควรจะพิจารณายกเลิกโทษประหารและให้ภาคยานุวัติต่อพิธีสารเลือกรับฉบับที่สองของ
กติกานี ้ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกเลิกโทษประหาร หากยังคงมีการใช้โทษประหารต่อไป รัฐควรด าเนินมาตรการ
ทัง้หมดที่จ าเป็น รวมทัง้มาตรการทางกฎหมาย เพื่อประกันว่าจะมีการใช้โทษประหารเฉพาะกับอาชญากรรมที่
ร้ายแรงสุด รวมทัง้การฆ่าคนตายโดยเจตนา  

การสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การบังคับบุคคลให้สญูหาย และการทรมาน 

19. คณะกรรมการยงัคงกงัวลว่า กฎหมายอาญาของรัฐภาคีไม่มีข้อหาความผิดที่เหมาะสมที่จะน าผู้กระท าผิด
ฐานการทรมานและการบงัคับบุคคลให้สูญหายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ต้องสอดคล้องกับกติกานีแ้ละมาตรฐาน
ระหวา่งประเทศอื่น ๆ คณะกรรมการผิดหวงัที่เกิดความลา่ช้าในการประกาศใช้ร่างพระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปราม
การทรมานและการบงัคบับคุคลให้สญูหาย (ข้อ 2, 6, 7, 9, 10 และ 16) 

20. รัฐภาคีควรจะประกันว่ากฎหมายมีความสอดคล้องอย่างเต็มที่กับกติกานี ้โดยเฉพาะต่อข้อห้ามต่อ
การทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย สอดคล้องกับกติกานีแ้ละมาตรฐานระหว่างประเทศ รัฐภาคีควรจะ
ประกาศใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายโดยพลัน 
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21. คณะกรรมการกงัวลอย่างยิ่งเก่ียวกบัรายงานว่ามีการทรมานและการปฏิบตัิที่โหดร้าย การฆ่านอกระบบ
กฎหมาย และการบงัคบับคุคลให้สญูหายตอ่นกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชนและบคุคลอื่น ๆ รวมทัง้ที่เกิดขึน้ในจงัหวดัชายแดน
ใต้ คณะกรรมการยงัคงกังวลต่อการลอยนวลพ้นผิดที่เกิดขึน้อย่างกว้างขวางเนื่องจากการกระท าความผิดเหล่านี ้และ
กระบวนการสอบสวนคดีที่ลา่ช้า รวมทัง้กรณีการใช้อาวธุปืนสงัหารพลเรือนระหว่างที่เกิดความรุนแรงทางการเมืองเมื่อปี 
2553 การบงัคบับคุคลให้สญูหายกรณีนายสมชาย นีละไพจิตร และนายพอละจี รักจงเจริญ (บิลลี่) และการทรมานน.ส. 
กริชสดุา คณุะแสน (ข้อ 2, 6, 7, 9, 10 และ 16) 

22. รัฐภาคีควรจะ 

(ก) ประกันให้มีการร้องเรียนและให้มีการสอบสวนโดยพลัน อย่างไม่ล าเอียง และอย่างรอบด้านต่อข้อ
กล่าวหาและข้อร้องเรียนทัง้ปวง ว่าได้เกิดกรณีที่เจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ทหารใช้ก าลัง
อย่างมิชอบด้วยกฎหมายและเกินกว่าเหตุ รวมทัง้ในกรณีการทรมาน การบังคับบุคคลให้สูญหาย และการฆ่า
นอกระบบกฎหมาย รวมทัง้กรณีที่เกิดขึน้ในจังหวัดชายแดนใต้ ประกันให้มีการฟ้องร้องด าเนินคดีต่อผู้กระท า
ความผิด และหากศาลตัดสินว่ามีความผิด ให้ก าหนดบทลงโทษอย่างเหมาะสม  

(ข) ให้แจ้งข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ที่เกิดขึน้ของความผิดเหล่านี ้รวมทัง้ในกรณีการบังคับ
บุคคลให้สูญหาย ให้มีการชีแ้จงถงึชะตากรรมหรือที่อยู่ของผู้ตกเป็นเหยื่อ และประกันว่าจะมีการแจ้งให้ญาติ
ของพวกเขาได้ทราบความคบืหน้าและผลการสอบสวน  

(ค) ประกันว่าผู้เสียหายจะได้รับการชดเชยอย่างเต็มที่  รวมทัง้ความพึงพอใจและหลักประกันว่าจะไม่
เกิดการกระท าผิดซ า้  

(ง) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระราชก าหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน และค าสั่ ง
หัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 เพื่อประกันว่ามีเนือ้หาสอดคล้องกับข้อบทในกติกา รวมทัง้หลักประกันที่ป้องกันไม่ให้มี
การควบคุมตัวโดยไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอก ดังที่มีการอธิบายไว้ในความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการ
ที่ 35 (2557) และหลักเกณฑ์ ทัง้นีโ้ดยมีความมุ่งประสงค์เพื่อให้ยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึกและพระราช
ก าหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดต่าง ๆ ซ่ึงปัจจุบันมีการประกาศใช้อยู่โดยไม่ชักช้าเกินควร 

(จ) จัดตัง้กลไกอิสระโดยทนัทเีพื่อป้องกนัและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย 

(ฉ) ให้เพิ่มการอบรมให้กับเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อให้เกิดความ
เคารพอย่างเต็มที่ต่อสิทธิมนุษยชน รวมทัง้การใช้ก าลังอย่างเหมาะสม และการขจัดการทรมานและการปฏิบัติ
ที่ โหดร้าย และประกันว่าคู่ มือการอบรมต่าง ๆ มีเนือ้หาสอดคล้องกับกติกานี ้และหลักการพืน้ฐานแห่ง
สหประชาชาติเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนของเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย (UN Basic Principles on the Use of 
Force and Firearms by Law Enforcement Officials)  

การค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคบั  

23. แม้จะมีข้อสงัเกตต่อความพยายามอย่างส าคญัในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบงัคบั 
คณะกรรมการยงัคงกังวลเก่ียวกับปัญหาการค้ามนษุย์และการใช้แรงงานบงัคบั ที่ยงัเกิดขึน้และส่งผลให้เกิดปัญหาที่
ส าคญัหลายประการ โดยเฉพาะการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การประมง การเกษตร และการท างานบ้าน คณะกรรมการ
กงัวลกบัรายงานวา่ มีการใช้แรงงานเด็กและการแสวงหาประโยชน์จากกลุม่บคุคลผู้ เสียเปรียบ รวมทัง้ผู้ เข้าเมืองอย่างผิด
กฎหมายและชนพืน้เมือง ทัง้ยงักงัวลเก่ียวกบัรายงานวา่ผู้ เสยีหายจากการค้ามนษุย์ ถกูสง่ตวักลบัประเทศ โดยไมผ่า่นการ
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คดักรองอย่างเป็นผล เพื่อให้ได้รับการตอบสนองความต้องการด้านการคุ้มครอง และกังวลเก่ียวกับการสอบปากค า
ผู้ เสยีหายลว่งหน้า เพียงเพื่อสนบัสนนุการสง่ตวักลบัประเทศโดยทนัที (ข้อ 7, 8 และ 24) 

24. รัฐภาคีควรจะเพิ่มความพยายามในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับอย่างเป็น
ผล รวมทัง้ (ก) เพิ่มมาตรการในเชิงป้องกัน (ข) เพิ่มความพยายามในการจ าแนกสถานะผู้เสียหาย การ
สอบสวนอย่างเป็นระบบตามข้อกล่าวหาและข้อร้องเรียน และการฟ้องร้องด าเนินคดีและลงโทษผู้มีส่วน
รับผิดชอบ และ (ค) จัดให้ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นผล ได้รับความช่วยเหลือและการเยียวยา 
รวมทัง้การพัฒนาระบบการคัดกรองและกระบวนการสอบปากค าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

 

สิทธิที่จะมีอิสรภาพและความม่ันคงของบุคคลและการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมต่อผู้ถกูควบคุมตัว  

25. คณะกรรมการกังวลเก่ียวกับรายงานการควบคุมตวัโดยพลการต่อบุคคลหลายร้อยคน ซึ่งใช้สิทธิในการ
ชมุนมุและ/หรือการแสดงออก โดยมีการน าตวัเข้ารับ “การปรับทศันคติ” ภายหลงัการท ารัฐประหารปี 2557 และมีรายงาน
วา่บคุคลเหลา่นีไ้ด้ถกูควบคมุตวัโดยไมม่ีการตัง้ข้อหา ถกูควบคมุตวัในสถานท่ีลบัโดยไมใ่ห้ติดตอ่กบัโลกภายนอกเป็นเวลา
ไมเ่กินเจ็ดวนั การควบคมุตวัไมผ่า่นกระบวนการอนมุตัิจากศาลหรือไมม่ีหลกัประกนัเพื่อป้องกนัการปฏิบตัิที่โหดร้าย และ
ไม่สามารถเข้าถึงทนายความ ทัง้ยงักังวลว่าเมื่อมีการปล่อยตัว มีรายงานว่าผู้ ถูกควบคุมตวัถูกบังคับให้ต้องลงช่ือใน
หนงัสอืสญัญาวา่จะไมเ่ดินทางไปต่างประเทศ และต้องงดเว้นจากการแสดงความเห็นทางการเมือง และหากไม่สามารถ
ปฏิบตัิตามอาจสง่ผลให้ถกูจ าคกุไมเ่กินสองปี ประการสดุท้าย คณะกรรมการกงัวลเก่ียวกบัการปฏิบตัิที่เป็นการควบคมุตวั
บคุคลโดยไม่มีข้อหาเป็นเวลานาน อาจถึง 30 วนัส าหรับคดีที่ขึน้ศาลพลเรือนและ 84 วนัส าหรับคดีที่ขึน้ศาลทหาร  และ
ไมใ่ห้โอกาสให้บคุคลนัน้สามารถร้องตอ่ศาลวา่อาจเป็นการควบคมุตวัโดยมิชอบ (ข้อ 7, 9, 10, 12, 14 19 และ 21) 

26. รัฐภาคีควรจะปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมตัวโดยพลการโดยทันที และจัดให้พวกเขาเข้าถึงการเยียวยา
อย่างเต็มที่  ทัง้ยังควรปรับปรุงเนือ้หาของกฎหมายและการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับข้อ 9 ของกติกานี ้โดย
ค านึงถงึความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการที่ 35 (2557) เกี่ยวกับอิสรภาพและความม่ันคงของบุคคล  

สิทธิของบุคคลต่างด้าว  

27. แม้จะยินดีกบัความพยายามครัง้ส าคญัของรัฐภาคีในการให้ทีพ่กัพิงกบัผู้ลีภ้ยั และการตดัสนิใจจดัตัง้กลไก
คดักรองผู้แสวงหาที่พกัพิง คณะกรรมการกงัวลเก่ียวกบัรายงานวา่มีการสง่กลบัและการบงัคบัสง่กลบัโดยไมม่ีขัน้ตอนการ
พิจารณาหรือการประเมินความคุ้มครองที่จ าเป็นอยา่งเพียงพอ ในกรณีของผู้ลีภ้ยั ผู้แสวงหาที่พกัพงิ และบคุคลที่ต้องการ
ความคุ้มครองระหวา่งประเทศอืน่ ๆ รวมทัง้ที่เกิดขึน้กบัชาวอยุเกอ๋และชาวโรฮิงญา และการไมม่ีหลกัประกนัอยา่งเพียงพอ
ตอ่หลกัการไมส่ง่กลบั (ข้อ 6, 7 และ 13) 

28. รัฐภาคีควรจะประกันทัง้ในทางนิตินัยและพฤตินัยว่า จะไม่มีการส่งกลับบุคคลได้รับการคุ้มครอง
ระหว่างประเทศไปยังประเทศที่มีความเป็นไปได้อย่างมากว่า พวกเขาอาจได้รับอันตรายที่ไม่สามารถแก้ไข
เยยีวยาได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 6 และ 7 ของกติกานี ้ทัง้ยังควรประกันให้มีการจัดท ากลไกคัดกรอง
โดยเร็ว และให้บุคคลที่ขอความคุ้มครองระหว่างประเทศ ได้มีโอกาสเข้าถึงขัน้ตอนปฏิบัติที่ เป็นธรรมและเป็น
ผล เพื่อให้สามารถจ าแนกเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามหลักการไม่ส่งกลับที่เป็นไป
ตามกติกานี ้รวมทัง้การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายหากมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  
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29. คณะกรรมการกงัวลเก่ียวกบัรายงานที่ชีว้่า มีการควบคมุตวัผู้ เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ผู้แสวงหาที่พกัพิง
และผู้ลีภ้ยั โดยเป็นการควบคมุตวัเป็นเวลานาน และไม่สามารถติดต่อกบัสถานทูต ทนายความ หรือองค์กรภาคประชา
สงัคมได้ คณะกรรมการมีข้อสงัเกตถึงความพยายามของรัฐภาคีในการปรับปรุงสภาพภายในสถานกักกันคนต่างด้าว 
อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการกงัวลเก่ียวกบัรายงานสภาพห้องขงัที่แออดัยดัเยียด การขาดบริการด้านสขุภาพอย่างเพียงพอ 
การขาดสขุอนามัย อาหารและน า้ที่ไม่เพียงพอ และความรุนแรงที่เกิดขึน้ในสถานที่ดังกล่าว คณะกรรมการยังกังวล
เก่ียวกบัรายงานวา่เด็กได้ถกูควบคมุตวัและถกูขงัแยกจากญาติของตน โดยไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษา และถกูขงั
รวมกบัผู้ถกูควบคมุตวัที่เป็นผู้ใหญ่ ท าให้เกิดความเสีย่งตอ่การปฏิบตัิมชิอบทางกายและทางเพศ (ข้อ 2, 6, 9, 10, 24 และ 
26) 

30. รัฐภาคีควรจะ 

(ก) งดเว้นการควบคุมตัวผู้ลีภ้ัย ผู้แสวงหาที่พักพิงและผู้เข้าเมือง และใช้มาตรการที่เป็นทางเลือก
นอกจากการควบคุมตัว รวมทัง้การใช้มาตรการก่อนส่งตัวกลับ และในกรณีของบุคคลที่ยังคงถูกควบคุมตัว ให้
ประกันว่าการควบคุมตัวสอดคล้องกับพฤติการณ์ของแต่ละบุคคล ชอบด้วยเหตุผล มีความจ าเป็น และมี
สัดส่วนเหมาะสม และให้มีการประเมินทบทวนกรณีที่มีการขยายเวลาควบคุมตัว และประกันให้บุคคลสามารถ
ร้องต่อศาลได้อย่างเป็นผล  

(ข) ประกันว่าเดก็จะไม่ถกูควบคุมตวั เว้นแต่เป็นมาตรการในขัน้สุดท้ายและให้ควบคุมตวัในระยะเวลา
สัน้สุดหากเป็นไปได้ โดยค านึงถงึประโยชน์สูงสุดของเดก็เป็นหลกั และให้ควบคุมตวัเดก็แยกจากผู้ใหญ่ซ่ึง
ไม่ได้เป็นญาตขิองพวกเขา และ  

(ค) ประกันว่าสภาพความเป็นอยู่ในสถานกกักนัคนต่างด้าวสอดคล้องกับกตกิานี ้ 

สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและศาลทหาร  

31. แม้จะรับทราบถึงค าสัง่หวัหน้าคสช.ที่ 55/2559 ซึ่งมีการถ่ายโอนอ านาจการพิจารณาของความผิดของพล
เรือนที่เกิดขึน้ตัง้แต่วนัที่ 12 กันยายน 2559 และหลงัจากนัน้ จากศาลทหารไปสูศ่าลพลเรือน คณะกรรมการยงัคงกงัวล
เก่ียวกบัรายงานวา่ ยงัมีคดีและการออกหมายจบัในอีกหลายร้อยคดีตอ่พลเรือน ซึง่เป็นคดีที่ต้องเข้ารับการพิจารณาคดีใน
ศาลของทหาร รวมทัง้พลเรือนซึ่งถูกตัดสินว่าความผิดโดยศาลทหาร และไม่มีสิทธิในการอุ ทธรณ์ค าตัดสินนัน้ 
คณะกรรมการยงักงัวลเก่ียวกบัรายงานวา่ไมม่ีการปฏิบตัิตามหลกัประกนัทัง้ปวงตามข้อ 14 ในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลทหาร (ข้อ 14)  

32. รัฐภาคีควรจะประกันว่า การพิจารณาคดีในศาลทหาร ให้กระท าเป็นข้อยกเว้นเท่านัน้ และให้
ด าเนินไปตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องอย่างเต็มที่ ต่อหลักประกันทัง้ปวงตามข้อ 14 ของกติกานี ้และความเห็น
ทั่วไปของคณะกรรมการที่  32 (2550) โดยควรใช้มาตรการที่จ าเป็นเพื่อรับพิจารณาค าร้องให้ถ่ายโอนคดีจาก
ศาลทหารส าหรับความผิดที่ เกิดขึน้ก่อนวันที่  12 กันยายน 2559 โดยให้ถ่ายโอนคดีที่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
เหล่านัน้ไปยังศาลพลเรือน และเปิดโอกาสให้จ าเลยที่ เป็นพลเรือนในคดีที่ศาลทหารตัดสินแล้ว สามารถ
อุทธรณ์ค าตัดสินต่อศาลพลเรือนได้  

สภาพการควบคุมตัว  



8 
 

33. คณะกรรมการยงัคงกงัวลเก่ียวกบัสภาพท่ีแออดัยดัเยียดและเลวร้ายในสถานท่ีควบคมุตวัหลายแห่ง รวมทัง้
การขาดสขุอนามยัและความสะอาด การขาดบริการด้านสขุภาพ การขาดอาหารและน า้ที่เพียงพอ และการสร้างตราบาป
ตอ่ผู้ถกูควบคมุตวับางคน คณะกรรมการยงัคงกงัวลเก่ียวกบัรายงานวา่มีการใช้เคร่ืองพนัธนาการเกินกว่าเหต ุรวมทัง้การ
ใช้โซล่า่มและการคกุคามทางเพศ (ข้อ 7 และ 10)  

34. รัฐภาคีควรจะเพิ่มความพยายามในการปรับปรุงสภาพควบคุมตัว โดยใช้มาตรการอย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อลดความแออัดยดัเยยีด โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้มาตรการที่เป็นทางเลือกนอกเหนือจากการ
ควบคุมตัว ทัง้ยังควรเพิ่มความพยายามประกันสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัว เพื่อให้ได้รับการปฏิบัติอย่างมี
มนุษยธรรมและอย่างมีศักดิ์ศรี และประกันว่า สภาพการควบคุมตัวในเรือนจ าทุกแห่งของประเทศ สอดคล้อง
กับมาตรฐานหลักเกณฑ์ขัน้ต ่าในการปฏิบัติต่อผู้ถูกคุมขังแห่งสหประชาชาติ หรือ หลักเกณฑ์เนลสัน แมน
เดลลา (United Nations Standard Minimum Rules for the treatment of Prisoners - Nelson Mandela Rules)  

เสรีภาพในการแสดงออก  

35. คณะกรรมการกังวลเก่ียวกับรายงานการจ ากัดอย่างรุนแรงและโดยพลการต่อสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้าน
ความเห็นและการแสดงออกตามกฎหมายของรัฐภาคี รวมทัง้ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ค าสัง่หวัหน้าคสช.ท่ี. 3/2558 และการจ ากดัสทิธิตามอ านาจของมาตรา 44 ของ
รัฐธรรมนญูฉบบัชัว่คราว คณะกรรมการยงักงัวลเก่ียวกบักระบวนการอาญา รวมทัง้การตัง้ข้อหาหมิ่นประมาททางอาญา
ต่อนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน นกักิจกรรม ผู้สื่อข่าว และบุคคลอื่น ๆ โดยใช้อ านาจตามกฎหมายที่กล่าวถึงข้างต้น และ
เก่ียวกบัรายงานวา่มีการขดัขวางการอภิปรายและการรณรงค์ และการตัง้ข้อหาอาญาต่อบคุคล ในช่วงก่อนจะมีการออก
เสยีงประชามติรับรองรัฐธรรมนญูเมื่อปี 2559 (ข้อ 19 และ 25)  

36. รัฐภาคีควรใช้มาตรการที่จ าเป็นทัง้ปวง เพื่อประกันให้บุคคลมีเสรีภาพด้านความเห็นและการ
แสดงออกในทุกรูปแบบ สอดคล้องกับข้อ 19 ของกติกานี ้การจ ากัดใด ๆ ควรสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่
เข้มงวดตามข้อ 19(3) และตามค าอธิบายเพิ่มเติมในความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการที่  34 (2554) รวมทัง้บท
ทดสอบที่เข้มงวดว่าด้วยความจ าเป็นและความได้สัดส่วน ทัง้ยังควรพิจารณางดการเอาผิดทางอาญากับการ
หมิ่นประมาท และไม่ว่าในพฤติการณ์ใด ๆ ให้ใช้กฎหมายอาญาเฉพาะกับความผิดที่ ร้ายแรงสุดเท่านัน้ ทัง้นี ้
โดยค านึงว่าโทษจ าคุกไม่ควรเป็นโทษที่เหมาะสมต่อการหมิ่นประมาท รัฐภาคีควรจะงดเว้นจากการใช้ข้อบท
ทางอาญา รวมทัง้พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ กฎหมายอาญาว่าด้วยการเป็นขบถล้มล้างการปกครอง และ
กฎหมายอื่น ๆ เป็นเคร่ืองมือเพื่อปราบปรามการแสดงความเหน็ในเชงิวิพากษ์วิจารณ์และไม่เหน็พ้องกบัรัฐ ทัง้
ยงัควรใช้มาตรการทัง้ปวงเพื่อยุติการฟ้องร้องด าเนินคดีต่อผู้ที่ถกูตัง้ข้อหาว่าใช้เสรีภาพด้านความเห็นและการ
แสดงออกของตนในระหว่างการออกเสียงประชามติรับรองรัฐธรรมนูญ และให้จัดให้มีการอบรมที่ เหมาะสม
ส าหรับผู้พิพากษา พนักงานอัยการ และเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับการคุ้มครองเสรีภาพในการ
แสดงออกและด้านความเห็น  

การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 

37. คณะกรรมการกังวลเก่ียวกับการวิพากษ์วิจารณ์และการแสดงความเห็นต่อต้านราชวงศ์ ซึ่งมีบทลงโทษ
จ าคกุระหว่าง 3-15 ปี และกงัวลเก่ียวกบัรายงานว่า มีบคุคลจ านวนเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วที่ถกูควบคมุตวัและถกูฟ้องร้อง
ด าเนินคดีในความผิดนี ้นบัแตเ่กิดรัฐประหารและกงัวลเก่ียวกบัการก าหนดโทษที่รุนแรง สง่ผลให้จ าเลยบางคนได้รับโทษ
จ าคกุหลายสบิปี (ข้อ 19) 
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38. รัฐภาคีควรทบทวนมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา เกี่ยวกับการดูหม่ินราชวงศ์ในพืน้ที่
สาธารณะ โดยปรับให้มีเนือ้หาสอดคล้องกับข้อ 19 ของกติกานี ้และตามความเห็นทั่ วไปที่  34 (2554) 
คณะกรรมการขอย า้ว่า การลงโทษจ าคุกบุคคลที่ใช้เสรีภาพในการแสดงออกเป็นการละเมิดต่อข้อ 19 

การชุมนุมโดยสงบ 

39. คณะกรรมการกงัวลเก่ียวกบัการจ ากดัอยา่งรุนแรงที่มีตอ่เสรีภาพในการชมุนมุโดยสงบนบัแตรั่ฐประหารเมื่อ
ปี 2557 โดยเฉพาะค าสัง่ห้ามอยา่งเข้มงวดตอ่การชมุนมุสาธารณะของบคุคลมากกว่าห้าคน และการชุมนมุทางการเมือง
ของบุคคลกว่าสี่คนขึน้ไป คณะกรรมการยงักังวลเก่ียวกับข้อบทในพระราชบญัญัติการชุมนมุสาธารณะ พ.ศ. 2558 ซึ่ง
ก าหนดโทษทางอาญาต่อบคุคลที่ไม่แจ้งให้ทางการทราบลว่งหน้าว่าจะมีการจดัการชุมนุมโดยสงบ คณะกรรมการกงัวล
อยา่งยิ่งเก่ียวกบัการจบักมุบคุคลหลายร้อยคนที่เป็นผู้จดัหรือผู้ เข้าร่วมการชมุนมุโดยสงบ (ข้อ 21) 

40. รัฐภาคีควรจะประกันและคุ้มครองอย่างเป็นผลต่อการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และ
หลีกเลี่ยงการจ ากัดใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของข้อ 4 ของกติกานี ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐภาคีควร
งดเว้นจากการควบคุมตวับุคคลที่ใช้สทิธิของตนโดยไม่ได้เป็นเหตุให้เกดิความเสี่ยงอย่างร้ายแรงต่อความม่ันคง
แห่งชาติหรือความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ  

การไร้รัฐ 

41. แม้จะรับทราบถึงความก้าวหน้าของรัฐภาคีนบัแต่มีการประกาศใช้พระราชบญัญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 
2551 และระเบียบวา่ด้วยการจดทะเบียนการเกิดและการจดทะเบียนย้อนหลงั และการมีสว่นร่วมในการขจดัการไร้รัฐให้
หมดไปในปี 2567 แตค่ณะกรรมการยงัคงกงัวลเก่ียวกบับคุคลไร้สญัชาติจ านวนมาก โดยเฉพาะในบรรดาชนพืน้เมืองและ
ชนกลุม่น้อยทางชาติพนัธุ์  ซึ่งสง่ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเข้าถึงบริการขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้การศึกษาส าหรับเด็ก และ
เพิ่มความเสีย่งที่จะตกเป็นเหยื่อของเครือขา่ยการค้ามนษุย์ และการค้าประเวณี  (ข้อ 2, 24, 26 และ 27)  

42. รัฐภาคีควรเพิ่มความพยายามที่จะลดภาวการณ์ไร้รัฐ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

 (ก) ประกันว่าประชากรที่อยู่ในชนบทและอยู่ห่างไกล ได้รับแจ้งข้อมูลและสามารถเข้าถงึขัน้ตอน
ปฏิบัติเพื่อขอรับสัญชาติ   

 (ข) ประกันการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้ไร้รัฐ และโดยเฉพาะการให้การศึกษาขัน้พืน้ฐานกบั
เด็ก และการคุ้มครองเพื่อให้ปลอดพ้นจากการค้ามนุษย์   

สิทธิของบุคคลที่เป็นชนกลุ่มน้อยและชนพืน้เมือง 

43. คณะกรรมการผิดหวงักบัการที่รัฐธรรมนูญไม่ก าหนดให้มีความคุ้มครองต่อบุคคลที่เป็นชนพืน้เมือง และ
ยงัคงกงัวลเก่ียวกบัความเข้าใจผิดและอคติที่สง่ผลกระทบต่อพวกเขา คณะกรรมการยงักงัวลเก่ียวกบัการเลือกปฏิบตัิที่
เกิดขึน้กับพวกเขา ทัง้ในเร่ืองของสญัชาติ การเข้าถึงบริการขัน้พืน้ฐานหรือสิทธิในที่ดิน และโดยเฉพาะผลกระทบจาก
ค าสั่งคสช.ที่ 64/2557 และ 66/2557 ซึ่งมีรายงานว่า ส่งผลให้มีการไล่รือ้ชุมชนหลายแห่งออกจากที่ดินของตน 
คณะกรรมการยงักงัวลเก่ียวกบัมติใด ๆ ที่สง่ผลกระทบต่อพวกเขาที่เกิดขึน้โดยไม่มีการปรึกษาหารือและการมีสว่นร่วม
ของบคุคลเหลา่นัน้ (ข้อ 2, 25, 26 และ 27)  
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44. รัฐภาคีควรจะประกันให้บุคคลเข้าถงึอย่างเต็มที่ ซ่ึงสิทธิของผู้เป็นชนกลุ่มน้อย รวมทัง้ชนชาติพันธ์ุ 
ทัง้ในแง่การคุ้มครองไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติด้านสัญชาติ การเข้าถึงบริการขัน้พืน้ฐานและสิทธิในที่ดิน โดย
ควรประกันให้มีการปรึกษาหารือล่วงหน้าเพื่อให้ได้รับความยนิยอมที่เกิดขึน้อย่างเสรี เกิดขึน้ล่วงหน้า และเกิด
จากความเข้าใจ (free, prior and informed consent) ในส่วนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อพวก
เขา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน  

ง. การเผยแพร่ข้อมูลและการติดตามผลการปฏิบตั ิ

45. รัฐภาคีควรด าเนินการเผยแพร่อย่างกว้างขวางซึ่งเนือ้หาของกติกานี ้พิธีสารเลือกรับทัง้สองฉบบั รายงาน
ตามวาระฉบบัท่ีสอง และข้อสงัเกตเชิงสรุปฉบบันี ้ทัง้นีโ้ดยมีเป้าประสงค์เพื่อสร้างจิตส านึกที่มีต่อสิทธิที่ได้รับการประกนั
ในกติกานี ้ในบรรดาหนว่ยงานศาล นิติบญัญัติ และฝ่ายบริหาร หน่วยงานภาคประชาสงัคม และองค์กรพฒันาเอกชนซึ่ง
ด าเนินการในประเทศ รวมทัง้สาธารณะโดยทัว่ไป รัฐภาคีควรจะประกนัว่ารายงานนีแ้ละข้อสงัเกตเชิงสรุปนีจ้ะได้รับการ
แปลเป็นภาษาอยา่งเป็นทางการของรัฐภาคี  

46. สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ที่ 71 ย่อหน้า 5 ของหลกัเกณฑ์ว่าด้วยขัน้ตอนปฏิบตัิของคณะกรรมการ รัฐภาคี
จะต้องสง่มอบข้อมลูเก่ียวกบัปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการภายในเวลาหนึ่งปีนบัแต่การรับรองข้อสงัเกตเชิง
สรุปฉบบันี ้โดยเป็นข้อมลูที่ปรากฏในยอ่หน้า 8 (กรอบรัฐธรรมนญูและกฎหมาย) ย่อหน้า 22 (การฆ่านอกระบบกฎหมาย 
การบงัคบับคุคลให้สญูหาย และการทรมาน) และยอ่หน้า 34 (สภาพการควบคมุตวั) ข้างต้น  

47. คณะกรรมการร้องขอรัฐภาควีา่ ในรายงานตามวาระฉบบัตอ่ไป ซึง่มีก าหนดสง่ภายในวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 
รัฐภาคีควรให้ข้อมลูที่เป็นปัจจบุนัและเป็นรูปธรรม เก่ียวกบัการปฏิบตัิตามข้อเสนอของคณะกรรมการ และการปฏิบตัติาม
กติกานีโ้ดยรวม คณะกรรมการยงัร้องขอตอ่รัฐภาควีา่ ในกระบวนการจดัเตรียมในรายงานตามวาระฉบบัตอ่ไป ให้มุง่
ปรึกษาหารืออยา่งกว้างขวางกบัหนว่ยงานภาคประชาสงัคม และองค์กรพฒันาภาคเอกชน ซึง่ด าเนินการในประเทศของ
ตน สอดคล้องกบัมติที่ 68/268 ของที่ประชมุสมชัชาใหญ่ โดยก าหนดความยาวของรายงานไมเ่กิน 21,200 ค า หรือ
คณะกรรมการอาจเชิญรัฐภาคใีห้แสดงความเห็นชอบภายในวนัที่ 29 มีนาคม 2561 ที่จะใช้รูปแบบการรายงานอยา่งเรียบ
ง่าย กลา่วคือคณะกรรมการจะสง่มอบชดุของประเด็นปัญหาให้รัฐภาคี ก่อนจะมีการสง่รายงานตามวาระ และรัฐภาคีจะ
ให้ข้อมลูที่เป็นค าตอบของชดุประเด็นปัญหานัน้ และให้ถือวา่เป็นเนือ้หาของรายงานตามวาระฉบบัท่ีสามที่จะต้องสง่มอบ
ตามข้อ 40 ของกติกานี ้

-------------------------- 


