
คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติ 

ประเดน็ท่ีเก่ียวเน่ืองกับรายงานประเทศฯ ฉบับท่ี 2 ของประเทศไทย  

 

กรอบทางกฎหมายและรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการอนุวัตติามกตกิาฯ (ข้อบทท่ี 2) 

1. ตามข้อมลูท่ีรัฐภาคีได้ให้มาว่ากติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

ได้ถกูนําไปอนวุตัิโดยกฎหมายภายในประเทศ (ด ูCCPR/C/THA/2, วรรค 7) กรุณาชีแ้จงวา่กติกาฯ มีผลบงัคบั

ใช้ตามกฎหมายในรัฐภาคีหรือไม ่รวมถึงขอให้ยกตวัอยา่ง (ถ้ามี) บทบญัญตัท่ีินําไปบงัคบัใช้โดยตรง หรือ

ถกูใช้โดยศาลเพ่ือตีความกฎหมายในประเทศ โปรดให้ข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัมาตรการท่ีใช้ในการ

เสริมสร้างความตระหนกัในกตกิาฯ สําหรับผู้พิพากษา อยัการ และทนายความ 

2. คณะกรรมการประจํากติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองรับทราบถึง 

การถอนคําแถลงตีความของข้อบทท่ี 6 (5) และข้อบทท่ี 9 (3) ของกตกิาฯ อย่างไรก็ตาม ขอความกรุณา 

ให้ข้อมลูเก่ียวกบัมาตรการท่ีใช้เพ่ือถอนคําแถลงตีความของข้อบทท่ี 1 (1) ข้อบทท่ี 2 (1) และข้อบทท่ี 20 

3. ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ท่ีผา่นมา (ด ูCCPR/CO/84/THA, วรรค 9)  โปรดชีแ้จงวา่

คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาตแิละสํานกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาตมีิงบประมาณ 

เพียงพอท่ีจะปฏิบตังิานตามอํานาจหน้าท่ีของตนหรือไม ่และกระบวนการสรรหาสมาชิกของคณะกรรมการ 

สิทธิมนษุยชนแหง่ชาตเิป็นไปตามหลกัการเก่ียวกบัสถานะของสถาบนัแหง่ชาตเิพ่ือการสง่เสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนษุยชน(หลกัการปารีส) หรือไม ่โปรดชีแ้จงถึงมาตรการในการประกนัว่าข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาตจิะได้รับการติดตามอยา่งครบถ้วน อยา่งจริงจงั และภายในระยะเวลา

ท่ีเหมาะสม  

4. โปรดรายงานถึงมาตรการท่ีเป็นรูปธรรมท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาการยกเว้นความรับผิดสําหรับ 

การละเมิดสิทธิมนษุยชนอย่างตอ่เน่ือง การสืบสวนสอบสวนการละเมิดสิทธิมนษุยชนท่ีกระทําโดยตวัการ 

ท่ีเป็นรัฐ   และการดําเนินคดีตอ่ผู้ ท่ีต้องรับผิด โปรดให้ข้อคดิเห็นตอ่ข้อมลูท่ีวา่ คําสัง่ท่ี 3/2558 และมาตรา 

48 แหง่รัฐธรรมนญูชัว่คราวก่อให้เกิดการงดเว้นโทษในทางปฏิบตัแิก่เจ้าหน้าท่ีทหาร             

 

 

   กติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธิพลเมืองและสทิธิทางการเมือง  

การเผยแพร่ : ทัว่ไป 

12 สงิหาคม 2559 

 
ต้นฉบบั : ภาษาองักฤษ 

ภาษาองักฤษ ฝร่ังเศส และสเปน เทา่นัน้ 

CCPR/C/THA/Q/2 
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การไม่เลือกปฏิบัตแิละความเสมอภาค (ข้อบทท่ี 2 (1), 3, 26 และ 27) 

5. ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ท่ีผา่นมา (ด ูCCPR/CO/84/THA, วรรค 23) โปรดชีแ้จงว่า 

รัฐภาคีให้การรับรองสิทธิแรงงานอพยพอย่างไร และให้การประกนัว่าแรงงานอพยพจะไมถ่กูเลือกปฏิบตั ิ

ทัง้ในทางกฎหมายและในทางปฏิบตัอิยา่งไร นอกจากนัน้ โปรดให้ข้อมลูเก่ียวกบัจํานวนข้อร้องเรียนท่ีได้รับ 

โดยสํานกังานผู้ตรวจการแผ่นดนิและสํานกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาตใินชว่งระยะเวลา 

การทบทวน รวมทัง้ระบวุ่าได้มีการสืบสวนสอบสวน การดําเนินคดี และลงโทษ ในกรณีท่ีมีข้อกลา่วหา

เก่ียวกบัการละเมิดสิทธิแรงงานอพยพโดยนายจ้างหรือไม ่                         

6. โปรดระบมุาตรการเพ่ือการกําจดัทศันคตแิบบปิตาธิไตย0

กและคา่นิยมท่ีฝังลกึเก่ียวกบับทบาทและ 

ความรับผิดชอบของชายและหญิงในทกุมิตขิองชีวิต โปรดอธิบายมาตรการเฉพาะท่ีรับรองขึน้เพ่ือสง่เสริม 

ความเทา่เทียมระหวา่งเพศและประกนัการมีสว่นร่วมของผู้หญิงในหลากหลายมิติ และการมีสว่นร่วม 

ในตําแหนง่ท่ีมีอํานาจในการตดัสินใจ ทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน กรุณาชีแ้จงด้วยว่ารัฐภาคีกําลงั

พิจารณา 

เพิ่มอายขุัน้ต่ําของการสมรสซึง่ในปัจจบุนักําหนดไว้ท่ี 17 ปี สําหรับทัง้เด็กชายและเดก็หญิง และสามารถ 

ลดต่ําลงได้ถึง 13 ปี ในกรณีเดก็ท่ีถกูกระทําโดยมิชอบทางเพศซึง่ภายหลงัแตง่งานกบัผู้กระทําผิดหรือไม ่  

7. กรุณาอธิบายมาตรการทางนิตบิญัญัต ิหรือ มาตรการทางบริหาร และคําพิพากษาของศาลเม่ือไม่

นานมานีท่ี้เก่ียวกบัการคุ้มครองบคุคลจากการถกูเลือกปฏิบตัิบนพืน้ฐานแหง่วิถีทางเพศหรืออตัลกัษณ์ทาง

เพศ รวมถึงการเลือกปฏิบตัใินการจ้างงานและการเข้าถึงการศกึษา 

 

การใช้ความรุนแรงต่อสตรี (ข้อบทท่ี 3 และ 7) 

8. ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ท่ีผา่นมา (ด ูCCPR/CO/84/THA, วรรค 12) โปรดให้ข้อมลู

เก่ียวกบัการดําเนินการและผลสมัฤทธ์ิตามพระราชบญัญัตคิุ้มครองผู้ถกูกระทําด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัว พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) และโดยเฉพาะอยา่งย่ิงความเป็นไปได้ในการประนีประนอม การถอน

ข้อร้องเรียน และการตัง้ข้อหาตามพระราชบญัญตัฯิ โปรดชีแ้จงวา่การขม่ขืนโดยคูส่มรสถกูจดัให้เป็น

อาชญากรรมตามบทบญัญตัิของกฎหมายหรือไม ่โปรดให้ข้อมลูทางสถิตเิก่ียวกบัจํานวนข้อร้องเรียนท่ี

เก่ียวกบัการใช้ความรุนแรงตอ่สตรี 

ก Patriarchy  ปิตาธิปไตยหรือระบบชายเป็นใหญ่ หมายถงึ ระบบการครอบครองและควบคมุของผู้ชาย และการตกเป็น

เบีย้ลา่งของผู้หญิงในเชิงเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ซึง่เป็นลกัษณะเดน่ชดัในทกุยคุทกุสมยัตัง้แตอ่ดตีกาลมาจนถึง

ปัจจบุนั ในทางเศรษฐกิจ ระบบชายเป็นใหญ่สะท้อนให้เห็นได้จากการแบง่งานระหวา่งผู้หญิงและผู้ชายในครอบครัวท่ีทํา

ให้งานในบ้านเป็นหน้าท่ีของผู้หญิงเทา่นัน้ ซึง่สว่นใหญ่กิจกรรม ท่ีผู้หญิงทํามกัจะมีสถานภาพตํา่กวา่และได้รับ

คา่ตอบแทนท่ีตํ่ากวา่กิจกรรมท่ีผู้ชายทํา (Source : Lin, Linda, 1983) 
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ในทกุรูปแบบและจํานวนการพิพากษาลงโทษ ตลอดจนบทลงโทษ และคา่ชดเชยท่ีให้แก่เหย่ือภายใน

ระยะเวลาการทบทวน โปรดชีแ้จงด้วยวา่ศนูย์ชว่ยเหลือสงัคม (OSCC) ได้รับการสนบัสนนุทางการเงินเพียงพอ

ตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีตามภารกิจของตน 

 

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ข้อบทท่ี 4) 

9. โปรดชีแ้จงขัน้ตอนท่ีดําเนินการเพ่ือรับรองวา่สถานการณ์ฉกุเฉินท่ีถกูประกาศสอดคล้องกบั

บทบญัญัตใินกตกิาฯ ทัง้ในเร่ืองของหลกัเหตแุละผล และกรอบแหง่มาตรการท่ีเป็นการงดเว้นการปฏิบตัิ

ตามพนัธกรณี โปรดชีแ้จงด้วยวา่มาตรการท่ีเป็นการหลีกเล่ียงพนัธกรณีตามข้อบทท่ี 4 (1) ซึง่ประกาศในวนัท่ี 

8 กรกฎาคม 2557 และถกูยกเลิกในวนัท่ี 1 เมษายน 2558 ยงัคงบงัคบัใช้ในบางจงัหวดัของประเทศไทย

หรือไม ่และให้แจ้งด้วยว่าข้อบทใดตกอยูภ่ายใต้มาตรการท่ีเป็นการหลีกเล่ียงพนัธกรณี 

 

สิทธิในชีวิตและการห้ามการทรมานและการประตบัิต ิหรือการลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 

หรือท่ียํ่ายีศักดิ์ศรี (ข้อบทท่ี 2 (3), 6 และ 7) 

10. โปรดให้ข้อมลูเก่ียวกบัคดีการค้าคดียาเสพติดท่ีมีการลงโทษประหารชีวิต โปรดให้ข้อมลูเก่ียวกบั

กฎหมายตอ่ต้านการทจุริตฉบบัใหมซ่ึง่กําหนดให้มีโทษประหารชีวิตสําหรับความผิดฐานทจุริตในตําแหนง่

หน้าท่ี ซึง่ครอบคลมุถึงเจ้าหน้าท่ีตา่งชาติด้วย โปรดชีแ้จงด้วยว่ามีการพิจารณางดเว้นโทษประหารชีวิต

ในทางกฎหมายหรือทางข้อเท็จจริงหรือไม ่(ด ูCCPR/CO/84/THA, วรรค 14) 

11. โปรดรายงานมาตรการท่ีใช้ในการกําหนดนิยามและกําหนดโทษทางอาญาสําหรับการกระทํา

ความผิดทรมานและการบงัคบับคุคลให้สญูหายซึง่เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ และโปรดให้ข้อมลู

เก่ียวกบั: 

  (เอ) รายงานการใช้กําลงัและการลว่งละเมิดท่ีไมช่อบด้วยกฎหมายตอ่สิทธิในชีวิตโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในรูปแบบของการบงัคบับคุคลให้สญูหาย การทรมาน และการวิสามญัฆาตกรรม 

รวมถึงในชว่งท่ีมีสถานการณ์ฉกุเฉินในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

(บี) ขัน้ตอนสําหรับการจดัตัง้กลไกตรวจสอบภายนอกท่ีเป็นอิสระเพ่ือท่ีจะสืบสวนสอบสวนข้อหาการกระทํา 

ท่ีผิดกฎหมายท่ีได้กระทําโดยเจ้าหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมาย 

(ซี) มาตรการท่ีใช้เพ่ือการสืบสวนสอบสวนท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในคดีนางกริชสดุา คณุะ

แสน ผู้ซึง่ถกูคมุขงัโดยไมส่มคัรใจและถกูทรมานในเดือนพฤษภาคม 2557 และถกูทหารปลอ่ยตวัเม่ือวนัท่ี 24 

มิถนุายน 2557 

(ดี) มาตรการท่ีใช้เพ่ือรับรองวา่เจ้าหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมายจะประพฤติปฏิบตัิตนสอดคล้องกบัข้อ

บทท่ี 6 และ 7 ของกตกิาฯ  
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(อี) มาตรการท่ีใช้เพ่ือปอ้งกนัการละเมิดสิทธิมนษุยชนท่ีกระทําโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ และมาตรการท่ีใช้ 

เพ่ือสืบสวนสอบสวนการละเมิดดงักล่าวด้วยความรวดเร็วและเป็นกลาง ตลอดจนมาตรการท่ีใช้เพ่ือนําผู้กระทํา

ผิดเข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรม และมาตรการให้การเยียวยาเหย่ือท่ีเหมาะสมและเพียงพอ  

 

สิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของบุคคล การปฏิบัตต่ิอบุคคลท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพ สิทธิท่ีจะ

ได้รับการพจิารณาคดีท่ีเป็นธรรม และความเป็นอิสระของตุลาการ (ข้อบทท่ี 7, 9, 10, 14 และ 17) 

12. กรุณาให้ข้อมลูเก่ียวกบัรัฐธรรมนญูฉบบัชัว่คราวท่ีประกาศโดยคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ

(คสช.)และข้อมลูเก่ียวกบัคําสัง่ท่ี 3/2558, 5/2558 และ 13/2559 และอธิบายว่าบทบญัญตัทิัง้หลายนี ้

สอดคล้องกบักตกิาฯ อย่างไร โดยเฉพาะอย่างย่ิงในข้อบทท่ี 7, 9 และ 10 และกรุณาอธิบาย: 

(เอ) คําสัง่ท่ี 13/2558 ให้สิทธิในคําร้องเพ่ือตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการคมุขงั 

(habeas corpusข) ตามบทท่ี 9 ของกตกิาฯ หรือไม ่

(บี) บทบญัญัตขิองคําสัง่ท่ี 13/2559 ซึง่อนญุาตให้บคุคลท่ีถกูจบัโดย “เจ้าหน้าท่ีปอ้งกนัและ

ปราบปราม” สามารถถกูนําตวัไปไว้ในสถานท่ีคมุขงัท่ีไมเ่ป็นทางการได้ มีความสอดคล้องกบักตกิาฯ 

อยา่งไร 

(ซี) สิทธิของผู้ถกูคมุขงัในการแจ้งสมาชิกครอบครัวท่ีใกล้ชิดเก่ียวกบัการคมุขงั การเข้าถึง

ทนายความ และการเข้าถึงแพทย์ นบัตัง้แตเ่วลาท่ีถกูจบัได้รับการรับรองไว้หรือไม ่

(ดี) เหตผุลของการขยายอํานาจทางทหารของตํารวจตามคําสัง่ท่ี13/2559  

13. กรุณาชีแ้จงวา่ศาลทหารสามารถดําเนินคดีกบัพลเรือนได้หรือไม ่หากสามารถทําได้ กรุณาให้

ข้อมลูวา่สามารถทําได้อยา่งไร และภายใต้สถานการณ์เชน่ไร กรุณาระบมุาตรการท่ีใช้เพ่ือท่ีจะย้ายคดีท่ี

เก่ียวกบัพลเรือนทัง้หมดจากศาลทหารไปยงัศาลพลเรือน 

14. ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ท่ีผา่นมา (ด ูCCPR/CO/84/THA, วรรค 19) กรุณาให้ข้อมลู

เก่ียวกบัมาตรการคุ้มครองนกัปกปอ้งสิทธิมนษุยชนและผู้ นําชมุชนตอ่การถกูลว่งละเมิด แก้แค้น และทํา

ร้าย โดยเฉพาะอยา่งย่ิงกรุณาให้ความเห็นตอ่รายงานท่ีคณะกรรมการฯ ได้รับวา่เจ้าหน้าท่ีได้กระทําการคมุขงัตาม

อําเภอใจบคุคลหลายร้อยคนเน่ืองจากการตอ่ต้านรัฐประหารเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 และผู้ถกูคมุขงัมกัถกู

ควบคมุตวัไว้ในสถานท่ีคมุขงัซึง่ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผยและถกูปฏิเสธสิทธิในการเข้าถึงทนายความและสิทธิในการ

ตดิตอ่ส่ือสารกบัสมาชิกในครอบครัว กรุณาให้ข้อมลูเก่ียวกบัการคมุขงัท่ีเป็นไปเพ่ือ “การปรับทศันคต”ิ และ 

“หลกัสตูรผู้ นําการสร้างชาติอยา่งสร้างสรรค์” (re-education program) กรุณาให้ความเห็นตอ่ข้อมลูท่ีว่าผู้

ถกูคมุขงัเพ่ือ “การปรับทศันคต”ิ ถกูกําหนดเง่ือนไขท่ีรุนแรงซึง่รวมถึงการห้ามดําเนินกิจกรรมทางการเมือง 

ข  การให้นําตวับคุคลท่ีถกูจบักมุคมุขงัไว้โดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ มาสง่ศาล เพ่ือให้ศาลเป็นผู้ พิจารณาวา่ การจบักมุคมุขงัตวับคุคล

ผู้นัน้ไว้ เป็นไปโดยชอบด้วยกฏหมายหรือไม ่
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15. กรุณาอธิบายมาตรการท่ีใช้เพ่ือการปรับปรุงสภาพท่ีคมุขงั รวมถึงมาตรการประกนัการเข้าถึง

บริการสขุภาพและนํา้ด่ืมสะอาดท่ีเพียงพอ รวมถึงมาตรการแยกผู้ ต้องขงัก่อนการพิจารณาคดีออกจาก

นกัโทษเด็ดขาด กรุณาอธิบายวา่นโยบายใดถกูใช้เพ่ือคุ้มครองนกัโทษจากการใช้ความรุนแรงและการลว่ง

ละเมิดทางเพศ และ ข้อกล่าวหาเก่ียวกบัการลว่งละเมิดดงักลา่วได้มีการสืบสวนสอบสวนอย่างมี

ประสิทธิภาพหรือไม ่โปรดให้ข้อมลูเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การใช้ตรวนในเรือนจําและการใช้ตรวนกบันกัโทษ

ประหารชีวิต 

 

ข้อห้ามเก่ียวกับทาสและการบังคับใช้แรงงาน (ข้อบทท่ี 8) 

16. ตามข้อมลูท่ีอ้างถึงในรายงานของรัฐภาคี (ด ูCCPR/C/THA/2, วรรค 64-65) กรุณาให้ข้อมลูลา่สดุ

ของจํานวนข้อร้องเรียน การสืบสวนสอบสวน การดําเนินคดี การตดัสิน และบทลงโทษในคดีท่ีเก่ียวกบั

การค้ามนษุย์นบัตัง้แตก่ารพิจาณารายงานของรัฐภาคีครัง้แรก โดยจําแนกข้อมลูตามอาย ุเพศ และเชือ้ชาติ

ของเหย่ือ กรุณาให้ข้อมลูเก่ียวกบัมาตรการท่ีใช้เพ่ือประกนัการนําพระราชบญัญัตปิอ้งกนัและปราบปราม

การค้ามนษุย์ (2551) ไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง มาตรการท่ีใช้เพ่ือเสริมสร้างความ

เข้มแข็ง และบงัคบัใช้กลไกท่ีเหมาะสมได้อยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือปอ้งกนัและจําแนกคดีการค้ามนษุย์อย่าง

รวดเร็ว รวมทัง้ประสานสง่ตอ่ ชว่ยเหลือ และสงเคราะห์เหย่ือค้ามนษุย์ กรุณาอธิบายถึงผลของการมี

คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ และ คณะกรรมการประสานงานและกํากบัดแูลการ

ปอ้งกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ 

 

สิทธิในการมีเสรีภาพในการแสดงออกและการรวมกลุ่ม และการชุมนุมโดยสงบ (ข้อบทท่ี 9, 17, 

19, 21, 22 และ 25) 

17. กรุณาระบวุ่าเม่ือใดร่างรัฐธรรมนญูฉบบัใหม่ท่ีถกูเผยแพร่ตอ่สาธารณะเม่ือเดือนมีนาคม 2559 

จะมีผลบงัคบัใช้ และโปรดให้ข้อมลูเก่ียวกบัมาตรการท่ีใช้ในการสง่เสริมการอภิปรายสาธารณะเพ่ือรับรอง

วา่ทกุภาคสว่น ซึง่รวมถึงตวัแทนภาคประชาสงัคม สมาชิกพรรคการเมือง และส่ือมวลชน จะมีพืน้ท่ีในการ

แสดงความคิดเห็นได้โดยไมต้่องกลวัวา่จะถกูแก้แค้นหรือจบักมุ กรุณาแสดงความเห็นตอ่รายงานท่ีวา่

พระราชบญัญตัิวา่ด้วยการออกเสียงประชามตร่ิางรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2559 จํากดัการแสดงความคิดเห็นของ

บคุคลและกลุม่บคุคลตอ่ร่างรัฐธรรมนญูฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิง กรุณาให้ความเห็นตอ่คําพิพากษาของศาล

รัฐธรรมนญู เม่ือวนัท่ี 29 มิถนุายน 2559 ซึง่ระบวุ่ามาตรา 61 ของพระราชบญัญัตวิา่ด้วยการออกเสียง

ประชามตฯิ ท่ีกําหนดโทษจําคกุไมเ่กิน 10 ปี สําหรับบคุคลท่ีวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนญูฯ มีความ

สอดคล้องกบัมาตรา 4 ของรัฐธรรมนญูฯ ชัว่คราว ซึง่รับรองเสรีภาพในการแสดงความคดิเห็นหรือไม ่กรุณา
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ระบกุลไกท่ีสามารถรับรองได้วา่ร่างรัฐธรรมนญูฯ จะมีความสอดคล้องกบักตกิาฯ โดยเฉพาะเก่ียวกบัสิทธิใน

การเลือกตัง้ และการลงสมคัรรับเลือกตัง้ 

18. ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ท่ีผ่านมา (ด ูCCPR/CO/84/THA, วรรค 18) กรุณาระบุ

จํานวนของการดําเนินคดีอาญาตอ่นกัปกปอ้งสิทธิมนษุยชน ส่ือมวลชน และภาคประชาสงัคมอ่ืนๆ ท่ีถกูตัง้

ข้อหาหมิ่นประมาท (มาตรา 326-328 ของประมวลกฎหมายอาญา) ระหวา่งชว่งเวลาท่ีรัฐภาคีถกูทบทวน 

กรุณาระบมุาตรการท่ีใช้เพ่ือรับรองว่าพระราชบญัญัตวิา่ด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.

2550 จะไมถ่กูนํามาใช้เพ่ือห้ามการแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการถกูตัง้ข้อหาในคดีหมิ่น

ประมาท  กรุณาอธิบายเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายและการปฏิบตัเิพ่ือคุ้มครองผู้ใช้อีเมลล์และส่ือสงัคม

ออนไลน์จากการถกูรัฐบาลเฝา้ระวงั ซึง่อาจเป็นการเข้าไปแทรกแซงสิทธิความเป็นสว่นตวัของบคุคลนัน้ 

19. กรุณาตอบข้อกลา่วหาท่ีวา่รัฐบาลพยายามจํากดัเสรีภาพในการแสดงความคดิเห็นของนกัรณรงค์ 

เพ่ือสิทธิมนษุยชน และข้อกลา่วหาท่ีว่า คําสัง่ท่ี 7/2557 และ 3/2558 และ มาตรา 116 ของประมวล

กฎหมายอาญา ถกูนํามาใช้เพ่ือคมุขงับคุคลซึง่แสดงความคดิเห็นทางการเมืองอย่างสนัต ิกรุณาให้

ความเห็นตอ่รายงานท่ีระบวุ่าตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2557 เสรีภาพในการแสดงออกและการชมุนมุโดยสงบ

ถกูจํากดัอยา่งรุนแรง รวมถึงการสัง่ห้ามจดักิจกรรมสาธารณะท่ีเก่ียวข้องกบัสิทธิมนษุยชนและ

ประชาธิปไตย 

20. กรุณาอธิบายว่า ข้อ 12 ของคําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิท่ี 3/2558 ซึง่ระวางโทษ

จําคกุแก่บคุคลจํานวนตัง้แต ่5 คนขึน้ไปท่ีชมุนมุทางการเมืองโดยมิได้รับอนญุาตซึง่มีความสอดคล้องกบั

กตกิาฯ อย่างไร กรุณาอธิบายเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการอนญุาตให้บคุคลจํานวนตัง้แต ่5 คนขึน้ไปชมุนมุ

ทางการเมืองได้ และขอความกรุณายกตวัอยา่งกรณีการชมุนมุท่ีถกูสัง่ห้าม พร้อมเหตผุลท่ีสัง่ห้าม ตัง้แตมี่

การประกาศใช้คําสัง่ท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558 

21. กรุณาแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัข้อมลูท่ีได้รับซึง่ระบวุา่ตัง้แตว่นัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 จํานวน 

การคมุขงัคดีความผิดอาญาฐานหมิ่นพระบรมเดชานภุาพมีจํานวนเพิ่มขึน้อยา่งมาก และมีบคุคลจํานวน

มากท่ีถกูคมุขงัก่อนการพิจารณาคดีเป็นเวลานานและถกูปฏิเสธการประกนัตวั กรุณาอธิบายวา่ความผิด

อาญาฐานหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ (มาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา) มีความสอดคล้องกบักตกิา

ฯ อยา่งไร โดยเฉพาะในข้อบทท่ี 9 และ 19 

 

การดูแลคนต่างด้าวและการคุ้มครองเดก็ (ข้อบทท่ี  2, 7, 9, 10, 13, 24 และ 26) 

22. ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ท่ีผ่านมา (ด ูCCPR/CO/84/THA, วรรค 17) กรุณาให้ข้อมลู

เก่ียวกบัมาตรการท่ีใช้เพ่ือรับรองวา่บคุคลผู้ไมมี่สญัชาต ิซึ่งรวมถึงผู้ ลีภ้ยั และผู้แสวงหาท่ีพกัพิง โดยเฉพาะ 

จากประเทศจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พมา่ ปากีสถาน และเวียดนาม จะได้รับสิทธิ



 

7 

ภายใต้กตกิาฯ รวมทัง้มาตรการท่ีใช้เพ่ือรับรองว่ากลุม่บคุคลดงักลา่วจะได้รับความคุ้มครองจากการถกู

ผลกัดนักลบัในทางปฏิบตั ิกรุณาระบมุาตรการในการจดัตัง้กลไกการห้ามสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน การขบัไล ่การ

เนรเทศ และการบงัคบัสง่กลบัคนตา่งด้าวไปยงัประเทศท่ีบคุคลนัน้มีความเส่ียงท่ีจะถกูกระทําทรมานหรือ

การประตบิตัโิดยมิชอบ รวมถึงสิทธิท่ีจะได้รับการทบทวนการพิจารณาคดีเพ่ือยบัยัง้การลงโทษ กรุณาแสดง

ความคดิเห็นเก่ียวกบัรายงานการผลกัดนักลบัผู้แสวงหาท่ีพกัพิงชาวโรฮีนจาและผู้รอดชีวิตจากการค้า

มนษุย์ชาวบงักลาเทศ นอกจากนัน้ กรุณาตอบข้อมลูเก่ียวกบัการสง่ตวัผู้แสวงหาท่ีพกัพงิชาวอยุกร์ูชายจํานวน 

109 คน ไปยงัประเทศจีน และการสง่ตวัผู้ ลีภ้ยัและผู้แสวงหาท่ีพกัพิงชาวม้งจํานวน 4,000 คน ไปยงั

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยไมมี่การประเมินความต้องการความคุ้มครองของกลุม่บคุคล

ดงักลา่ว และเป็นการละเมิดหลกัการห้ามผลกัดนักลบั 

23. กรุณาตอบข้อกลา่วหาท่ีวา่ผู้อพยพและผู้แสวงหาท่ีพกัพิงท่ีไมมี่เอกสารต้องถกูกกัขงัอยูใ่นสถาน

กกักนัเป็นเวลานาน และในบางกรณีก็เป็นระยะเวลาไมแ่นน่อน กรุณาให้ข้อมลูเก่ียวกบัมาตรการทางเลือกแทน

การกกัขงั และความสามารถของผู้อพยพท่ีถกูกกัขงัท่ีจะโต้แย้งเพ่ือจะได้ไมถ่กูกกัขงั กรุณาให้ความคิดเห็น

ตอ่รายงานท่ีวา่จํานวนผู้แสวงหาท่ีพกัพิงและผู้ ลีภ้ยัท่ีไมมี่เอกสารท่ีถกูควบคมุตวัตามอําเภอใจมีจํานวน

เพิ่มขึน้อยา่งมาก 

24. กรุณาแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัรายงานท่ีวา่ผู้ ลีภ้ยั และผู้แสวงหาท่ีพกัพิงเดก็ ถกูจบักมุ กกัขงั 

หรือสง่ตวักลบั เน่ืองจากการเข้าเมืองหรืออาศยัอยูใ่นประเทศอยา่งผิดกฎหมาย กรุณาแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัข้อมลูท่ีระบวุ่าเด็กมกัจะถกูแยกจากครอบครัวและให้อยู่ในสถานกกักนั ซึง่มีสภาพเลวร้ายและเด็กมี

ความเส่ียงตอ่การถกูกระทําโดยมิชอบทางเพศ กรุณาให้ข้อมลูเก่ียวกบัมาตรการในการคุ้มครองสิทธิแก่เดก็ท่ี

ไมมี่ผู้ดแูลเหลา่นี ้

25. กรุณาตอบสนองรายงานท่ีระบวุา่สภาพสถานกกักนัของสํานกังานตรวจคนเข้าเมืองมีความ

เลวร้ายและมีความแออดัอย่างมาก อากาศไมถ่่ายเท แสงสวา่งไมเ่พียงพอ รวมทัง้การขาดสขุอนามยั สิ่ง

อํานวยความสะดวกท่ีสะอาด และการดแูลสขุภาพ 

26. จากการอ้างถึงข้อมลูของรัฐภาคี (ด ูCCPR/CO/THA/2, วรรค 66-75) กรุณาให้ข้อมลูเก่ียวกบัผล 

ของมาตรการในการขจดัการใช้แรงงานเดก็ โดยเฉพาะอย่างย่ิง กรุณาให้ข้อมลูลา่สดุเก่ียวกบัจํานวน 

ข้อร้องเรียน การสืบสวนสอบสวน การดําเนินคดี การพิพากษาลงโทษ และบทลงโทษในคดีท่ีมีความ

เก่ียวข้องกบัแรงงานเดก็ ตัง้แตก่ารพิจารณารายงานประเทศฯ ฉบบัแรก โดยจําแนกข้อมลูตามอาย ุเพศ 

และเชือ้ชาตขิองเหย่ือ  
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คนไร้รัฐ (ข้อบทท่ี 2, 24 และ 26) 

27. ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ท่ีผ่านมา (ด ูCCPR/CO/84/THA, วรรค 22) กรุณาอธิบาย

ผลกระทบของพระราชบญัญัตกิารทะเบียนราษฏร์ พ.ศ. 2551 และบทบญัญัตเิก่ียวกบัการเกิดและการจด

ทะเบียนเดก็ลา่ช้า โดยเฉพาะกรณีของเด็กท่ีเป็นชนกลุม่น้อย รวมถึงเด็กบนพืน้ท่ีสงู เดก็ผู้แสวงหาท่ีพกัพิง 

และเดก็ผู้ ลีภ้ยั  โปรดชีแ้จงว่ามีการลงโทษปรับทางการเงินในกรณีท่ีจดทะเบียนลา่ช้าหรือไม ่โปรดชีแ้จงถึง

มาตรการในการให้สญัชาตบิคุคลไร้รัฐท่ีเกิดในประเทศไทยและอาศยัอยูภ่ายใต้ราชอาณาจกัรไทย 

 

สิทธิของชนกลุ่มน้อย (ข้อบทท่ี 27) 

28. อ้างถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ท่ีผา่นมา (ด ูCCPR/CO/84/THA, วรรค 24) โปรดให้

ข้อมลูเก่ียวกบัมาตรการประกนัการให้คําปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพแก่ชนพืน้เมืองดัง้เดิมตอ่การตดัสินใจใน

เร่ืองท่ีกระทบตอ่สิทธิของตน กรุณาอธิบายถึงมาตรการในการรับรองการเคารพสิทธิชนกลุม่น้อย รวมถึง

สิทธิในการมีวฒันธรรมของตนเอง การแสดงออก และประกอบกิจกรรมทางศาสนาของตน และการใช้

ภาษาของตนเองภายในชมุชนกบัสมาชิกคนอ่ืนในชมุชน 

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  

สิงหาคม 2559 


