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1. The present report has been prepared on 
the basis of the list of issues 
(CAT/C/THA/QPR/2) prepared by the 
Committee against Torture pursuant to the 
optional reporting procedure. 

รายงานล่าสุดจดัท าโดยคณะกรรมการการป้องกนัการทรมาน 
มเีน้ือหาเกีย่วกบัประเดน็ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. In preparing this report, the Royal Thai 
Government liaised with concerned  
government agencies, civil society 
organisations and human rights experts. 
Not only was  
information gathered through documents 
submitted from various agencies and 
organisations,  
but also, from meetings and interviews with 
concerned individuals throughout the 
country.  
Unless stated otherwise, information that 
appears in this report relates to the 
implementation  
of the Convention between May 2014 and 
May 2020. 

รฐับาลไทยไดท้ างานร่วมกบัหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ประเดน็ดงักล่าว ภาคประชาสงัคม และผูเ้ชีย่วชาญดา้นสทิธิ
มนุษยชน ขอ้มลูต่างๆมาจากทัง้การเกบ็ขอ้มลูรวบรวมเอกสาร
จากองคก์รต่างๆ อกีทัง้ยงัไดม้ขีอ้มลูจากการจดัการประชมุ
และการสมัภาษณ์ของบุคคลทีม่คีวามกงัวลต่อเรื่องนี้จากทัง้
ประเทศ 
ขอ้มลูในรายงานฉบบับนี้เกีย่วขอ้งกบัการบงัคบัใชข้อง
อนุสญัญา ระหว่าง พฤษภาคม 2557-พฤษภาม 2563 เวน้แต่
จะระบุไวเ้ป็นอย่างอื่น 

3. See the response below to Paragraphs 3, 
4, 5 and 28 of the list of issues prior to  
reporting. 

ดกูารตอบกลบัปัญหาก่อนหน้านี้ดา้นล่างในย่อหน้าที ่3 4 5 
และ 28 ของหวัขอ้การรายงาน 

4. Thailand has demonstrated continued 
political commitment at the highest level to 
the  
promotion and protection of human rights, 
including the fight against torture, which is  
reflected in various occasions. During the 
announcement of human rights as a 
national agenda  
for 2018-2019 on 12 February 2018, the 
Prime Minister attached importance to 
preventive  
and awareness-raising measures, as well as 
legislation prohibiting torture in support of 
the  
implementation of the Convention. 

ประเทศไทยไดแ้สดงมุง่มัน่ทางการเมอืงทีจ่ะต่อสูใ้นการ
รณรงคแ์ละปกป้องสทิธมินุษยชน รวมถงึการต่อตา้นการซอ้ม
ทรมาน ซึง่แสดงใหเ้หน็ในหลายโอกาส ระหว่างการประกาศให้
สทิธมินุษยชนเป็นวาระแห่งชาตริะหว่าปี พ.ศ. 2561-2562 
เมื่อวนัที ่12 กมุภาพนัธ ์2561 นายกรฐัมนตรไีดแ้นบเรื่อง
ความส าคญัของการป้องกนัและสรา้งความตระหนักรู ้พรอ้มทัง้
ร่างกฎหมายทีจ่ะหยุดยบัยัง้การซอ้มทรมานเพื่อทีจ่ะสนับสนุน
และน าอนุสญัญามาบงัคบัใช ้

5. Under Thai law, torture and enforced 
disappearance are absolutely prohibited. No 
statutes allow or justify anyone to torture or 
enforce others to disappear. Referring to 
paragraph 36 of the initial report,1 if anyone 
commits an act of torture or enforced 

การซอ้มทรมานและการกระท าใหบุ้คคลสญูหายเป็นเรื่อง
ตอ้งหา้มภายใตก้ฎหมายไทย ไม่มตีวับทใดทีอ่นุญาตหิรอืให้
ความชอบธรรมในการซอ้มทรมานและการกระท าใหบุ้คคลสญู
หาย 
อา้งองิจากย่อหน้าที ่36 จากรายงานก่อนหน้านี้  



disappearance, such person shall be criminally 
punished. Cases, during the reporting period, 
where state officials were convicted and 
sentenced by the court, as a result of 
committing torture, are reflected below in 
paragraph 17. In addition, the perpetrator shall 
bear civil responsibility towards the injured 
person and may, if applicable, be sanctioned 
and disciplined. More details are discussed in 
paragraph 18. Furthermore, an innovative 
measure has been adopted in the 2017 
Constitution. Section 25, paragraph 3, 
guarantees that any person whose rights are 
enshrined in the Constitution, including the 
right not to be tortured,2 can directly invoke 
the provisions of the Constitution to exercise 
his or her right to bring a lawsuit or to defend 
him or herself in Court, if those rights are 
violated, notwithstanding the absence of the 
concerned statute. 

1 หากผูใ้ดท าการซอ้มทรมานหรอืการกระท าใหบุ้คคลสญูหาย
บุคคลใด ตอ้งไดร้บัโทษทางอาญา จากกรณีทีม่เีจา้หน้าทีร่ฐัท า
การซอ้มทรมาน ไดถู้กศาลตดัสนิและไดร้บัโทษจ าคุก รายงาน
ไวใ้นย่อหน้า 17 
มากไปกว่านัน้ผูก้ระท าผดิตอ้งรบัผดิชอบทางแพง่แก่
ผูไ้ดร้บับาดเจบ็ หากม ีตอ้งไดร้บัการแทรกแซงและลงโทษทาง
วนิัย 
นอกเหนือจากนี้ยงัมกีารรเิริม่มาตรการใหม่ในกฎหมาย
รฐัธรรมนูญปี 2561 มาตรา 25 ย่อหน้า 3 ทีร่บัประกนัสทิธิ
เสรภีาพของประชาชนตามรฐัธรรมนูญ รวมถงึสทิธทิีจ่ะไม่ถูก
ซอ้มทรมาน 
2 บุคคลสามารถยกบญัญตัไิดต้ามกฎหมายรฐัธรรมนูญ เพื่อใช้
สทิธทิางศาลในการต่อสูค้ด ี

6. The Government has been committed to 
introducing legislation which defines and 
criminalizes “torture” and “enforced 
disappearance” in the domestic legal system in 
accordance with the Convention against Torture 
and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (CAT) and the 
International Convention for the Protection of 
All Persons from Enforced Disappearance 
(ICPPED). The MOJ proposed the draft 
Prevention and Suppression of Torture and 
Enforced Disappearance Act which was 
approved by the Cabinet on 27 December 2016. 
The draft Act was endorsed by the Parliament’s 
Special Committee for the deliberation of the 
draft Act on 4 March 2019 to be considered and 
finalized by the National Legislative Assembly. 
However, all legislative processes were 
suspended from 15 March 2019 due to the 
general elections on 24 March 2019 and were 
to resume upon the new Government’s 
decision. On 23 April 2020, the draft was re-
submitted to the new Government for 
consideration 

รฐับาลไทยมคีวามแน่วแน่ในการจดัท ากฎหมายในการท าให้
การซอ้มทรมานและการกระท าใหบุ้คคลสญูหายเป็นความผดิ
ทางอาญาในกฎหมายภายในประเทศเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
อนุสญัญาต่อตา้นการทรมานและและการปฏบิตัหิรอืการ
ลงโทษอื่นทีโ่หดรา้ยไรม้นุษยธรรมหรอืย ่ายศีกัดิศ์ร ีและ
อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการคุม้ครองบุคคลจากการ
บงัคบัใหส้ญูหาย  
 
กระทรวงยตุธิรรมไดร้่างพระราชบญัญตัใินการป้องกนัและ
ปราบปราการบงัคบัสญูหายและการซอ้มทรมานซึง่
คณะรฐัมนตรไีดม้มีตผิ่านร่างแลว้เมื่อวนัที ่27 ธนัวาคม 2559 
ร่างพระราชบญัญตัไิดร้บัการอนุมติจิากคณะกรรมการรฐัสภา
ในการพจิารณาร่างพรบ.ดงักล่าวในวนัที ่4 มนีาคม 2562 ใน
การใหส้ภานิตบิญัตัติรวจสอบอกีครัง้ 
อย่างไรกต็ามกระบวนการทางกฎหมายของพรบ.ฉบบันี้ถูก
ระงบัไปตัง้แตว่นัที ่15 มนีาคม 2562 เน่ืองจากมกีารเลอืกจัง้
นายกรฐัมนตรใีนวนัที ่24 มนีาคม 2562 โดยหมายใหร้ฐับาลที่
เขา้มาบรหิารชุดต่อไปเขา้มาพจิารณา เมื่อวนัที ่23 เมษายน 
2562 พรบ.ถูกเสนอใหร้ฐับาลพจิารณาอกีครัง้ 

7. Some key features of the draft Act, as it 
stands after the consideration of the 
Parliament’s Special Committee, are as follows: 

เน้ือหาของร่างพรบ.ทีไ่ดเ้สนอไปมดีงันี้ 

(a) Torture is defined as “any act done in order 
to inflict severe pain or suffering, whether 
physical or mental, on another person” for one 
of the following purposes: (i) To obtain 

(a) การทรมานหมายความว่า “การกระท าดว้ยประการใดให้
ผูอ้ื่นเจบ็ป่วยหรอืความทุกขท์รมานทัง้ร่างกายและจติใจ” เพื่อ
วตัถุประสงคอ์ย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ (i) ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูหรอื



information or a confession from him/her or a 
third person; or (ii) To punish him/her for an act 
that he or she or a third person has committed 
or is suspected of having committed; or (iii) To 
intimidate or coerce him/her or a third person.” 
(b) Enforced disappearance is defined as “an 
arrest, detention, abduction or any other form 
of deprivation of liberty conducted by a state 
official whereby that state official refuses to 
acknowledge the said act or conceals the fate or 
whereabouts of the person who has 
disappeared;”   
(c) Both torture and enforced disappearance 
are each a specific crime punishable by one to 
ten years’ imprisonment and a fine of THB 
twenty thousand to THB two hundred 
thousand. If there is an aggravating 
consequence or an aggravating fact, the 
punishment will be heavier as follows: (i) 
Aggravating consequence:  
• Grievous bodily harm: punishable by five to 
fifteen years’ imprisonment and a fine of THB 
one hundred to THB three hundred thousand;  
• Death: punishable by ten to twenty years’ 
imprisonment or life imprisonment and a fine of 
THB two hundred to THB four hundred 
thousand.  (ii) Aggravating fact: If the crime is 
inflicted on a person under 18 years of age, a 
pregnant woman, a person with a disability, 
whether physical or mental, or a dependent, 
the perpetrator’s punishment shall be increased 
by half. 
(d) Mitigation: In the case of enforced 
disappearance, the perpetrator may be given a 
lesser sentence (not less than a half): (i) if the 
perpetrator arranges for the person who has 
disappeared to be found so long as that person 
has not suffered grievous bodily harm or does 
not face imminent or fatal threats or danger to 
his/her life; or (ii) if the perpetrator provides 
the state with information that is critical to the 
investigation 
(e) Conspiracy: The draft Act states that 
whoever conspires to commit either one of the 
offences shall be liable to one-third of the 
punishment provided for the respective 
offence; (f) Attempts: Every participator shall be 
liable to two-thirds of the offence;  
(g) Accessory: If torture or enforced 
disappearance is committed, every participant 

ค ารบัสารภาพจากผูถู้กกระท าหรอืบุคคลทีส่าม (ii) ลงโทษ
ผูถู้กกระท า โดยมเีหตุสงสยัว่าผูน้ัน้หรอืบุคคลทีส่ามเป็น
ผูก้ระท า (iii) ขม่ขูห่รอืขูเ่ขญ็ผูถ้กูกระท าหรอืบุคคลทีส่าม  
(b) การกระท าใหบุ้คคลสญูหายหมายความว่า 
“การจบั ขงัลกัพา หรอืกระท าดว้ยประการใด 
ใหผู้อ้ื่นปราศจากเสรภีาพในร่างกาย โดยผูก้ระท าปฏเิสธว่า
มไิดก้ระท าการดงักล่าว หรอืไม่ใหท้ราบว่า 
บุคคลนัน้เป็นตายรา้ยดอีย่างไร หรอือยู่ทีใ่ด” 
(c) ผูใ้ดกระท าความผดิฐานกระท าทรมาน และบงัคบัใหส้ญู
หาย ตอ้งระวางโทษจ าคุกตัง้แตห่นึ่งปีถงึสบิปี  
และปรบัตัง้แต่สองหมื่นบาทถงึสองแสนบาท 
(i) ถา้การกระท าความผดิตามวรรคหน่ึงเป็นเหตใุหผู้ถู้กกระท า
รบัอนัตรายสาหสั ผูก้ระท า ตอ้งระวางโทษจ าคุกตัง้แตห่า้ปีถงึ
สบิหา้ปีและปรบัตัง้แต่หนึ่งแสนบาทถงึสามแสนบาท  

ถา้การกระท าความผดิตามวรรคหนึ่งเป็นเหตใุหผู้ถู้กกระท าถงึ
แก่ความตาย ผูก้ระท า ตอ้งระวางโทษจ าคุกตัง้แต่สบิปีถงึยีส่บิ
ปีหรอืจ าคุกตลอดชวีติ และปรบัตัง้แต่สองแสนบาทถงึสีแ่สน
บาท 

(ii) ถา้การกระท าความผดิฐานกระท าทรมาน เป็นการกระท า 
แก่บุคคลอายุไม่เกนิสบิแปดปีหญงิมคีรรภผ์ูพ้กิารทางร่างกาย
หรอืจติใจ หรอืผูซ้ึง่พึง่ตนเองมไิดเ้พราะอายุหรอืความป่วยเจบ็ 
ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษหนักกวา่ที ่กึง่หนึ่ง 
(d) ถา้การกระท าความผดิฐานกระท าใหบุ้คคลสญูหายการ
กระท าแก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษหนัก
กว่าทีบ่ญัญตัไิวก้ึง่หนึ่ง 



shall be liable as if they were the principal 
person committing the act;  
8. In practice, Thailand has treated the issue of 
deportation with high caution and has 
consistently taken into account the principle of 
non-refoulement, human rights, humanitarian 
concerns and other international obligations or 
customary international law. Should there be a 
potential risk of mistreatment of the person to 
be deported, the Government would do its 
utmost to seek assurances from the receiving 
country that such person would not be tortured 
or ill-treated. Furthermore, following a Cabinet 
Resolution on 10 January 2017, the draft 
Regulation of the Office of the Prime Minister 
on the Screening of Aliens who Enter into the 
Kingdom and are Unable to Return to the 
Country of Origin has already been finalized and 
approved by the Cabinet on 24 December 2019, 
and entered into force on 22 June 2020. The 
Regulation takes into account the principle of 
non-refoulement and provides that once a 
person is considered a “protected person” due 
to having reasonable grounds for believing that 
he or she may be persecuted in the receiving 
country, the concerned agencies shall not 
repatriate such protected person to the country 
of origin, except in the case such person 
voluntarily intends to leave the Kingdom, or if 
there is a cause that may affect national 
security. The Regulation also stipulates that the 
concerned agencies shall take appropriate 
action to provide education to a protected 
person who is a child, and to provide healthcare 
services in accordance with the relevant laws, 
international obligations, cabinet resolutions 
and government policies. 

ในเชงิปฏบิตัปิระเทศไทยมคีวามระมดัระวงัอย่างในการส่งตวั
กลบัและไดป้ฏบิตัติามหลกัการหา้มผลกัดนัไปเผชญิอนัตราย 
หลกัการสทิธมินุษยชน หลกัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษยธรรม 
และขอ้ผกูมดัระหว่างประเทศ หรอืตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ในกรณีทีบ่คุคลมคีวามเสีย่งสงูในการถูกปฏบิตัใินทาง
ไม่ชอบหาถูกส่งตวักลบั ทางรฐับาลพยายามอย่างสุด
ความสามารถในการจดัหาประเทศเพื่อไมใ่หบุ้คคลนัน้ตอ้งถูก
ทรมานหรอืไดร้บัการปฏบิตัทิีไ่มช่อบ มากไปกว่านัน้ เมื่อวนัที ่
10 มรกราคม 2560 มตคิณะรฐัมนตรไีดร้่างระเบยีบส านัก
นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการคดักรองคนต่างดา้วทีเ่ขา้มาใน
ราชอาณาจกัรและไม่สามารถกลบัสู่ประเทศตน้ทางไดม้กีาร
สรุปเป็นทีเ่รยีบรอ้ยและไดผ้่านมตโิดยครม.ในวนัที ่24 
ธนัวาคม 2562 โดยระเบยีบดงักล่าวไดใ้ชห้ลกัหลกัการหา้ม
ผลกัดนัไปเผชญิอนัตราย และเมื่อบุคคลนัน้ไดร้บัสถานะ 
“บุคคลในการคุม้ครอง” จากเหตผุลทีเ่หน็สมควรว่าบุคคลนัน้
จะถูกด าเนินคดใีนประเทศปลายทาง หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ตอ้งไม่ส่งตวับุคคลทีไ่ดร้บัการคุม้ครองกลบัคนืไปยงัประเทศ
ตน้ทาง เวน้แต่ว่าบุคคลนัน้จะยนิยอมทีจ่ะออกจาก
ราชอาณาจกัรเอง หรอืมเีหตุผลทีท่ าใหก้ระทบกบัความมัน่คง
ของชาต ิระเบยีบยงัไดร้ะบวุ่าหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งให้
การศกึษาแก่บุคคลในการคุม้ครองหากยงัเป็นผูเ้ยาว ์และ
จดัเตรยีมบรกิารดา้นสาธารณะสุขใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง ขอ้ผกูมดัระหว่างประเทศ มตคิรม. และนโยบายของ
รฐับาล 

9. While the draft Prevention and Suppression 
of Torture and Enforced Disappearance Act is 
pending, the Prime Minister has issued the 
Office of the Prime Minister’s Orders No. 
131/2560 (2017) dated 23 May 2017 and No. 
338/2562 (2019) dated 15 November 2019 to 
establish the National Committee for Managing 
Cases Relating to Torture and Enforced 
Disappearance. The National Committee is 
chaired by the Minister of Justice and comprises 
18 members from government agencies, civil 
society organisations and academia. It is 
mandated to promptly investigate and follow 
up allegations of torture and disappearance, to 

ในขณะทีร่่างพรบ.ฉบบัดงักล่าวถูกระงบัไป นายกรฐัมนตรไีด้
ออกค าสัง่นายกรฐัมนตร ีหมายเลข 131/2560 วนัที ่3 
เมษายน 2560 และ 338/2562 วนัที ่15 พฤศจกิายน 2562 
เพื่อทีจ่ะจดัตัง้คณะกรรมการแหง่ชาตใินการจดัการกรณีที่
เกีย่วกบัการซอ้มทรมานและการบงัคบัใหส้ญูหาย โดยมี
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงยตุธิรรมเป็นประธานคณะกรรมการ
ดงักล่าว ซึง่ประกอบไปดว้ยสมาชกิ18คน ทีม่าจากหน่วยงาน
รฐั ภาคประชาสงัคม และนักวชิาการ คณะกรรมการไดร้บั
มอบหมายใชท้ าการสบืสวนสอบสวนและตามหาความจรงิใน
กรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซอ้มทรมานและการบงัคบัใหส้ญูหาย 
เพื่อเป็นการจดัการชดเชยเมื่อมกีารละเมดิ และเพื่อรณรงค์



provide redress if a violation is found, and to 
promote protective mechanisms to prevent 
future occurrences of such cases. Any public 
officer who is found to have been involved in 
torture and/or enforced disappearance will be 
prosecuted in accordance with the law. The 
powers and responsibilities of this Committee 
are strengthened and broadened, compared to 
its 2016 predecessor which was established by 
the Minister of Justice, to ensure the 
effectiveness of its work. 

กลไกหารป้องกนัการเกดิเหตขุึน้ในอนาคต หากมเีจา้หน้าทีร่ฐั
ไดม้กีารเกีย่วขอ้งกบัการซอ้มทรมาน และ/หรอื การบงัคบัให้
สญูหาย จะตอ้งถูกด าเนินคดคีวามตามกฎหมาย อ านาจและ
หน้าทีข่องคณะกรรมการชุดน้ีคอืการสรา้งความเขม้แขง็และท า
ใหก้ารท างานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพมากกว่า
คณะกรรมการชุดเก่าในปี 2559 

10. Additionally, the National Committee’s work 
is supported by four sub-committees: (1) the 
Sub-Committee to Monitor and Investigate 
Cases of Torture and Enforced Disappearance, 
chaired by the Director-General of the DSI of 
the Ministry of Justice; (2) the Sub-Committee 
on Remediation for Cases of Torture and 
Enforced Disappearance, chaired by the 
Director-General of RLPD of the Ministry of 
Justice. Its mandate is to remediate victims of 
torture and enforced disappearances; (3) the 
Sub-Committee to Prevent Acts of Torture and 
Enforced Disappearance chaired by Professor 
Narong Jaiharn, a human rights expert and a 
former dean of the Faculty of Law, Thammasat 
University. This sub-committee has provided 
training to officers throughout the country, as 
well as those who are responsible for receiving 
complaints. It has also developed a manual on 
the preliminary investigation of alleged acts of 
torture and enforced disappearances. A number 
of memoranda of understanding between 
relevant agencies are being prepared to 
strengthen the subcommittee’s capacity to fulfil 
its duties. It is also charged with the duty to 
develop and promote preventive mechanisms 
for law enforcement agencies to prevent acts of 
torture and enforced disappearance. So far, this 
sub-committee has trained thousands of 
officers throughout the country on the 
Convention, national mechanisms as well as 
related laws against torture and enforced 
disappearance; and (4) the regional Sub-
Committees on the Screening of Cases of 
Torture and Enforced Disappearance. The 
eleven regional subcommittees across the 
country are mandated to receive and consider 
complaints of torture and enforced 
disappearances and, if the criteria are met, to 
submit them to the monitoring and 

มอีนุกรรมการทีช่่วยเหลอืงานของคณะกรรมการแห่งชาต ิ4 
คณะอนุกรรมการ: (1) อนุกรรมการเพื่อการตรวจสอบและ
สอบสวนคดกีารทรมานแบะบงัคบับุคคลสญูหายโดยมอีธบิด ี
DSIและกระทรวงยุตธิรรมเป็นประธาน (2) อนุกรรมการว่า
ดว้ยการเยยีวยาจากการทรมานและบงัคบัสญูหายโดยมอีธบิดี
กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพจากกระทรวงยตุธิรรมเป็น
ประธาน โดยก าหนดใหอ้นุกรรมการชุดน้ีมหีน้าทีใ่นการ
เยยีวยาเหยื่อจากการทรมานและบงัคบัสญูหาย (3) 
อนุกรรมการว่าดว้ยพระราชบญัญตักิารป้องกนัการทรมานและ
บงัคบัสญูหาย โดยมศีาสตราจารยณ์รงค ์ใจหาญ ผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นสทิธมินุษยชนและอดตีคณะบดคีณะนิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์อนุกรรมการชุดน้ีไดจ้ดัการอบรม
ใหก้บัจา้หน้าทีร่ฐัและเจา้หน้าทีท่ีเ่ปิดรบัค ารอ้งเรยีน 
อนุกรรมการชุดน้ีกไ็ดพ้ฒันาคู่มอืในการสวบสวนคดทีี่
เกีย่วขอ้งกบัการทรมานและบงัคบัสาบสญู อกีทัง้ยงัมกีาร
จดัท าหนงัสอืความตกลงร่วมกนัระหว่างองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง
เพื่อใหก้ารท างานของคณะอนุกรรมการบรรลุผลอย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยอนุกรรมการชุดน้ีมหีน้าทีใ่นการพฒันาและ
รณรงคก์ลไกการป้องกนัในการบงัคบัใชก้ฎหมายของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อป้องกนัการกระท าทีท่ าใหเ้กดิการ
ทรมานแบะบงัคบัใหส้ญูหาย ทีผ่่านมานัน้อนุกรรมการชุดน้ีได้
อบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัอนุสญัญา กลไกภายในประเทศ และ
กฎมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทรมานและอุม้หายใหก้บัเจา้หน้าที่
หลายพนัคน 
 

(4) อนุกรรมการระดบัภมูภิาควา่ดว้ยการคดักรองคดคีวามที่
เกีย่วขอ้งกบัการทรมานและบงัคบัสญูหาย โดยมทีัง้หมด 11 

อนุกรรมการย่อยทัว่ประเทศ มหีน้าทีห่บกัในการรบัค า
รอ้งเรยีนเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทรมานและบงัคบัสญูหาย 
พจิารณาเรื่องรอ้งเรยีน เพื่อส่งตอ่ไปในชัน้สอบสวน 
 



investigating sub-committee. The National 
Committee’s success on verification of alleged 
cases of enforced disappeared persons raised 
by the UN Working Group on Enforced or 
Involuntary Disappearances appear below in 
paragraph 31. 

 

Article 2  
Reply to paragraph 3 of the list of issues  
11. While understanding the concerns that the 
Committee may have, the provisions, orders 
and legislations mentioned by the Committee 
do not constitute blanket clauses for de jure or 
de facto immunity for acts of torture or ill-
treatment. All actions taken by state officials 
are subject to judicial review. Only permissible 
actions, satisfying conditions provided explicitly 
by the laws, can be justified. Therefore, any 
person may file a lawsuit to a competent court 
against a state official if they believe that their 
rights are violated by the act of the said official. 

เจา้หน้าทีร่ฐัจะไมไ่ดร้บัการยกเวน้ใดๆ เวน้การกระท าดงักล่าว
เป็นไปตามขอ้ก าหนดในตวับทกฎหมาย ผูใ้ดถูกละเมดิ
สามารถฟ้องศาลทีม่เขตอ านาจ 

12. In practice, the use of power conferred by 
sections 265 and 279 of the 2017 Constitution 
which have incorporated sections 44 and 47 of 
the 2014 interim Constitution has been 
challenged in court. In 2018, the Ombudsman 
filed a case at the Constitutional Court (case no. 
4/2561) to challenge the constitutional 
legitimacy of the Head of the NCPO’s Order No. 
53/2560 regarding the implementation of the 
Organic Act on Political Parties, which was 
issued by exercising the power of section 265 of 
the 2017 Constitution in conjunction with 
section 44 of the 2014 interim Constitution. On 
5 June 2018, the Constitutional Court ruled that 
the Head of NCPO’s Order No. 53/2560 was 
constitutional. 

เมื่อปี 2561 ผูต้รวจการแผ่นดนิไดส่้งค ารอ้งใหศ้าลรฐัธรรมนูญ
พจิารณาอ านาจค าสงัของหวัหน้าคสช. ฉบบัท ี53/2560 ว่า
ดว้ยพรบ.ประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมอืง ว่าขดัต่อ
กฎหมายรฐัธรรมนูญหรอืไม่  
โดยศาลตดัสนิว่าชอบดว้ยรฐัธรรมนูญ 

13. The powers bestowed to the NCPO by the 
Constitution were temporary and ceased to 
exist when the new Cabinet assumed office on 
16 July 2019. All announcements, orders and 
acts of the NCPO or the Head of the NCPO have 
been regularly reviewed on the basis of 
necessity and relevance to the changing 
circumstances. During the final phase of the 3-
stage Political Roadmap, the Government 
started the process to review the necessity and 
relevance of all laws, regulations and measures 
enacted under section 44 of the 2014 Interim 
Constitution with the current situation of the 
country. This includes the Head of the NCPO’s 

คสช.มอี านาจชัว่คราวและไม่มผีลบงัคบัใชเ้มื่อไดม้กีารจดัตัง้
รฐับาลขึน้เมื่อวนัที ่16 กรกฎาคม 2562  
 
โดยไดม้กีารพจิารณากฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆระหว่าง
การปทูางกจิกรรมทางการเมอืงในระยะที ่3 ภายใตก้ารอ านาจ
ม.44 แห่งรฐัธรรมนูญฉบบัชัว่คราวปี 2557 เป็นผลใหค้ าสัง่
หวัหน้าคสช.ฉบบัที ่3/2558 และ 13/2559 ยงัคงอยู่  



Orders Nos. 3/2558 and 13/2559 that have 
been specified by the Committee. 
14. Section 14 of the Head of the NCPO’s Order 
No. 3/2558 and section 9 of the Head of the 
NCPO’s Order No. 13/2559 do not constitute 
immunity from judicial review and liability. The 
officials will be justified in their actions only 
when they act in good faith, a non-7 
discriminatory manner, disproportionately and 
not in excess of what is necessary for the 
maintenance of peace and order of the country. 
If officials fail to satisfy one of these conditions, 
their action is not justified and they will be held 
accountable. Moreover, the injured person is 
legally entitled to seek monetary compensation 
from the agency according to the Liability for 
Wrongful Acts of Officials Act B.E. 2539 (1996). 
However, these laws were only of a temporary 
nature in order to ensure public order and 
safety during the special circumstances that 
Thailand was facing. 

มาตรา 14 จากค าสัง่หวัหน้าคสช.ฉบบัที ่3/2558 และ 
13/2559 ไมม่กีารคุม้ครองและยกเวน้ความรบัผดิชอบใหก้บั
เจา้หน้าที ่
 
การกระท าของเจา้หน้าทีจ่ะชอบดว้ยกฎหมายหากกระท าไป
ดว้ยความสุจรติ ไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่เกนิกว่าเหตุ และไม่เพิม่
ภาระ เพื่อเป็นไปในการรกัษาความสงบสุขและความเป็น
ระเบยีบของประเทศ  
 
ผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการปฏบิตัหิน้าทีม่สีทิธทิีจ่ะ
เรยีกรอ้งค่าชดเชยตามพรบ.ความรบัผดิทางละเมดิของ
เจา้หน้าทีร่ฐั พ.ศ. 2539 
 
ทัง้นี้กฎหมายดงักล่าวบงัคบัใชแ้ค่ชัว่คราวเพื่อรกัษาความ
มัน่คงและสงบสขุ  

15. The 1914 Martial Law Act, the 2005 
Emergency Decree and the 2008 Internal 
Security Act do not have the objectives of 
reinforcing a climate of impunity or granting 
officials immunity from prosecution. In practice, 
there have been many cases where officials 
acting pursuant to these laws were sued in a 
torture case and ruled to pay compensation to 
the injured person. Examples of such cases will 
be provided in paragraph 17. 

กฎอยัการศกึ พรก.ฉุกเฉิน และ พรบ.ความมัน่คง ไม่ไดน้ ามา
ประกาศใชเ้พื่อเป็นเครื่องมอืใหเ้จา้หน้าหน้าทีล่อยนวลจากการ
ถูกด าเนินคด ี
 
ในทางปฏบิตัมิกีารฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหายจากเจา้หน้าทีใ่น
หลายคดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการทรมาน 

16. The 2017 Penitentiary Act’s sections 17, 28 
and 30 exempt prison officials and other 
officials from civil, criminal and disciplinary 
liability only if these officials act pursuant to the 
Penitentiary Act not only in good faith but also 
in a non-discriminatory manner and 
proportionate to the necessity of 
circumstances. An act of torture or ill-treatment 
under CAT thus does not satisfy these 
conditions, and an official who commits such 
act will not be exempted from liability. 
Moreover, like other laws mentioned above, 
the injured person is legally entitled to seek 
monetary compensation from the relevant 
agency according to the Liability for Wrongful 
Acts of Officials Act B.E. 2539 (1996). 

 
มาตรา 17 28 และ 30 ตามพรบ.ราชทณัฑ ์ไดย้กเวน้โทษ
จ าคุกและโทษทางอาญาและแพง่อื่นๆใหก้บัเจา้หน้าทีร่ฐั หาก
การปฏบิตัหินาทีเ่ป็นไปดว้ยความสุจรติ ไม่แบ่งแยก และไม่
เกนิกว่าเหตุ และเป็นไปดว้ยความจ าเป็น  
 
การกระท าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทรมานและบงัคบัสญูหายตาม
อนุสญัญาฯ ไม่ไดร้บัการยกเวน้ในพรบ.น้ี และเจา้หน้าทีท่ีไ่ด้
กระท าการทรมานและบงัคบัสญูหายกจ็ะไมไ่ดร้บัการยกเวน้
โทษ 
 
ผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการปฏบิตัหิน้าทีม่สีทิธทิีจ่ะ
เรยีกรอ้งค่าชดเชยตามพรบ.ความรบัผดิทางละเมดิของ
เจา้หน้าทีร่ฐั พ.ศ. 2539 
  



16. The 2017 Penitentiary Act’s sections 17, 28 
and 30 exempt prison officials and other 
officials from civil, criminal and disciplinary 
liability only if these officials act pursuant to the 
Penitentiary Act not only in good faith but also 
in a non-discriminatory manner and 
proportionate to the necessity of 
circumstances. An act of torture or ill-treatment 
under CAT thus does not satisfy these 
conditions, and an official who commits such 
act will not be exempted from liability. 
Moreover, like other laws mentioned above, 
the injured person is legally entitled to seek 
monetary compensation from the relevant 
agency according to the Liability for Wrongful 
Acts of Officials Act B.E. 2539 (1996). 

มาตรา 17 28 และ 30 ตามพรบ.ราชทณัฑ ์ไดย้กเวน้โทษ
จ าคุกและโทษทางอาญาและแพง่อื่นๆใหก้บัเจา้หน้าทีร่ฐั หาก
การปฏบิตัหินาทีเ่ป็นไปดว้ยความสุจรติ ไม่แบ่งแยก และไม่
เกนิกว่าเหตุ และเป็นไปดว้ยความจ าเป็น  
 
การกระท าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทรมานและบงัคบัสญูหายตาม
อนุสญัญาฯ ไม่ไดร้บัการยกเวน้ในพรบ.น้ี และเจา้หน้าทีท่ีไ่ด้
กระท าการทรมานและบงัคบัสญูหายกจ็ะไมไ่ดร้บัการยกเวน้
โทษ 
 
ผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการปฏบิตัหิน้าทีม่สีทิธทิีจ่ะ
เรยีกรอ้งค่าชดเชยตามพรบ.ความรบัผดิทางละเมดิของ
เจา้หน้าทีร่ฐั พ.ศ. 2539 
 

Reply to paragraph 4 of the list of issues 17.  
Under Thai law, a state official who commits an 
act of torture or ill-treatment is subject to being 
held accountable, including criminal 
punishment. Below are some cases where Thai 
courts convict officials for committing an act 
amounting to torture or ill-treatment: 

 
เจา้หน้าทีร่ฐัทีไ่ดก้ระท าการทรมานตอ้งรบัผดิชอบในการ
กระท า รวมทัง้ไดร้บัโทษทางอาญา  
 ย่อหน้าต่อจากน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึคดทีีเ่จา้หน้าทีถู่กศาลตดัสนิ
จากการทรมานและปฏบิตัทิีโ่หดรา้ย 

(a) The Supreme Court in case no. 1031/2560 
(2017) convicted two defendants who were a 
Police Major General and a Police Colonel of, 
inter alia, misconduct as an inquiry officer, 
assault causing grievous bodily harm, offence 
against liberty and false imprisonment, contrary 
to the Criminal Code, sections 200 paragraphs 
2, 297, 309 and 310, respectively. According to 
the facts of the case, the defendants, while 
acting as inquiry officers, subjected the suspect 
in a case of premeditated murder to an electric 
shock in order to extract information from him. 
The Supreme Court sentenced both the 
defendants to fifteen years of imprisonment. 
The two former police officers are currently 
serving their prison time in Ranong Provincial 
Prison 

 
ศาลสงูสุดตดัสนิใหจ้ าคุกพลตร.อ.และพนัต ารวจเอกฐาน
ร่วมกนักระท าความผดิระหว่างการสอบสวน ท ารา้ยร่างกายท า
ใหบ้าดเจบ็สาหสัและจ าคุกโดยไม่ชอบ อกีทัง้ยงัชอ็ตไฟฟ้า
ผูต้อ้งหาเพื่อใหร้บัสารภาพเป็นเวลา 15 ปี ทัง้สองคนถูกจ าคุก
ทีเ่รอืนจ าระนอง 

(b) Pursuant to decision no. 27 Kor. /2553 
(2010), the Pattani Provincial Military Court 
convicted an army sergeant of assaulting two 
civilians and sentenced the sergeant to four 
months of imprisonment and a fine of THB 
1,500. Moreover, the plaintiffs separately filed a 
case of the same incident to the Administrative 
Court, and on 7 March 2016, the Supreme 
Administrative Court in its decision no. Aor 

 
 
ทหารในจงัหวดัปัตตานีถูกสงัจ่ าคุก 4 เดอืน แบะปรบั 1,500 
บาท เนื่องจากไปท ารา้ยร่างกายชาวบา้น 
 



421/2559 (2016) awarded THB 101,200 
damages to an injured person and THB 100,000 
damages to the other injured person for the 
violations of their rights. The damages have 
been paid to the plaintiffs by the Office of the 
Prime Minister as the government agency that 
the sergeant is affiliated to. 

เจา้ทุกขไ์ดส่้งฟ้องกบัศาลปกครอบงนคดเีดยีวกนั โดยศาลสัง่
ใหช้ดใชค้่าเสยีหายกบัผูเ้สยีหาย 101,200 บาท และ 100,000 
บาท  
โดยส านักนายกรฐัมนตร(ีเป็นผูบ้งัคบับญัชา)เป็นผูช้ดเชย
ค่าเสยีหาย 

(c) The 8 th Regional Appellate Court convicted 
a prison official for beating a prisoner causing 
grievous bodily harm. According to its decision 
no. 499/2552 (2009), the defendant was given a 
two-year term in prison. 

ศาลสัง่จ าคุกเจา้หน้าทีท่ีท่ ารา้ยรา่งกายดว้ยการทุบตไีดร้บั
บาดเจบ็สาหสัเป็นเวลา 2 ปี 

18. Apart from the criminal responsibility 
mentioned above, an official who commits an 
act of torture or ill-treatment may also bear civil 
and disciplinary responsibility. Examples are as 
follows: (a) A lieutenant was discharged and 
stripped of his rank on 5 September 2016 for 
inflicting physical punishment on a private, 
named Songtham Mudmad, causing his death; 
(b) In its decision Aor.717/2558 (2015), the 
Supreme Administrative Court ordered the 
Office of the Prime Minister to pay damages 
totaling THB 534,301.36 to the family of the 
deceased, Mr. Ashari Sama-ae, who was 
reported to be beaten and later died while 
being detained by security officials;8 (c) The 
Supreme Administrative Court, by decision Aor. 
1309-1310/2559, ordered the Royal Thai Army 
to pay damages in the case of Mr. Isma-ae Tae 
and Mr. Armesee Manak who were injured 
while being detained by security officials, at the 
amount of THB 305,000 and THB 200,000, 
respectively; (d) In the case where Mr. Rayu 
Dorkor who was reported to be assaulted in 
detention for the purpose of extracting a 
confession, the Supreme Administrative Court, 
by decision Aor.1350/2559, ordered the Office 
of the Prime Minister to pay damages totaling 
THB 348,588 to Mr. Dorkor. 

นอกจากมโีทษทางอาญาแลว้ยงัมโีทษทางแพ่งอกีดว้ยหาก
เจา้หน้าทีร่ฐักระท าการดงักล่าว จากกรณีตวัอย่างดา้นล่าง 

(a) รอ้ยโทคนหนึ่งถูกถอดยศเมื่อวนัที ่5 กนัยายน 2559 
จากกรณีลงโทษทางร่างกายพลทหารทรงธรรม หมุด
หมดั เป็นเหตุใหเ้สยีชวีติ ศาลตดัสนิใหส้ านักนายกฯ
จ่ายค่าชดเชยใหก้บัครอบครวั เป็นเงนิ 534,301.36 
บาท  

(b) ศาลปกครองสงูสุดสัง่ใหส้ านักนายกฯจ่ายค่าชดเชย
ใหก้บัครอบครวัของนายอาซารยี ์สะมะแอ ทีเ่สยีชวีติ
ระหว่างถูกคุมตวั เป็นเงนิ 534,301.36 บาท  

(c) ศาลปกครองสงูสุดสัง่ใหก้องทพับกจ่ายค่าชดเชย
ใหก้บันายอสิมะแอ แต และนาอามซียี ์มานัก ผผูเ้สยี
หานทีถู่กเจา้หน้าทีท่ ารา้ยระหวา่งการควบคมุตวั 
เป็นเงนิ 305,000 บาท และ 200,000 บาท 
ตามล าดบั 

(d) ศาลปกครองสงูสุดสัง่ใหส้ านักนายกฯจ่ายค่าชดเชย 
348,588 บาทใหก้บัเยื่อทีถู่กซอ้มทรมานใหร้บั
สารภาพ 

19. In addition, the Thai Criminal Procedure 
Code’s section 226 prohibits the admission of 
evidence that is obtained by unlawful means, 
including through coercion and acts of torture 
or ill-treatment, in accordance with the “fruit of 
the poisonous tree” principle. As an example, 
the Supreme Court in its decision No. 
1029/2548 (2005) acquitted the defendant 
despite having confessed to the charges as the 
Supreme Court was of the opinion that the 
confession which had been obtained after a 

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 226 ระบุว่า
การไดม้าซึง่หลกัฐานตอ้งไม่ไดม้าจากการกระท าทีข่ดักบั
กฎหมาย รวมทัง้การปฏบิตัทิีไ่มช่อบตามหลกัดอกผลของ
ตน้ไมม้พีษิ 
 
โดยศาลสงูไดต้ดัสนิว่าค าใหก้ารณ์รบัสารภาพของผูก้ระท าผดิ
ไม่มคีวามน่าเชื่อถอืมากพอเนื่องจากถูกสอบสวนเป็นเวลา
ตดิต่อกนั 12 ชัว่โมง ท าใหเ้กดิความอ่อนบา้ทัง้ร่างกายและ
จติใจ  



consecutive 12-hour inquiry was not credible 
since the defendant must have been 
“exhausted physically and mentally”. 
Reply to paragraph 5 of the list of issues 
 20. Referring to paragraph 62 of the initial 
report, section 7/1 of the Criminal Procedure 
Code guarantees all legal safeguards for all 
detainees. These rights have been strictly 
observed by the police, prison staff and other 
officials in the criminal justice system. In all 
police stations, prisons and all other detention 
places, all persons who are taken into custody 
are instructed as to their rights and obligations 
in languages which they can understand. 

 
 
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 7/1 ไดม้กีาร
รบัรองสทิธขิองผูถู้กควบคุมตวั โดยเจา้หน้าต ารวจ เจา้หน้าที่
เรอืนจ า และเจา้หน้าทีใ่นกระบวนการยุตธิรรมไดป้ฏบิตัติาม
อย่างเคร่งครดั 
 
โดยผูถู้กควบคมุตวัทุกคนทีถู่กน าตวัไปในสถานีต ารวจ 
เรอืนจ า หรอืทีค่มุขงัอื่นๆไดร้บัการแจง้สทิธ ิซึง่ใชภ้าษาใน
ระดบัทีเ่ขา้ใจกนัได ้

21. Thailand replaced the 1936 Penitentiary Act 
with the 2017 Corrections Act, which took 
effect in May 2017, with a view to reforming 
the penitentiary system in accordance with the 
United Nations Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules) 
and the United Nations Rules for the Treatment 
of Women Prisoners and Non-Custodial 
Measures for Women Offenders (Bangkok 
Rules) 

 
พรบ.ราชทณัฑฉ์บบัเก่าไดถู้กแทนทีด่ว้ยฉบบั 2560 เพื่อ
ปฏริปูระบบราชทณัฑใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ UN ว่าดว้ย
การปฏบิตัติ่อนักโทษ และหบกัการปฏบิตัติ่อนักโทษหญงิ 

22. The Justice System Reform Plan of 6 April 
2018 strives to enhance various aspects of the 
judicial system, including improvement of 
conditions in prisons and detention centres 
across the country. On 18 July 2017, to 
commemorate the Nelson Mandela 
International Day, the Department of 
Corrections of the Ministry of Justice and the 
Thailand Institute of Justice (TIJ) announced 
collective commitments to drive forward the 
United Nations Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules) 
towards full and effective implementation in 
the country.  
The Department of Corrections has commenced 
a pilot project at the Thonburi Remand Prison 
to fully implement the Nelson Mandela Rules, 
with a plan to expand it to the Bangkok Remand 
Prison and the Uthai Thani Provincial Prison in 
the budget year 2019. In addition, 12 prisons in 
different parts of the country are piloting the 
implementation of the Mandela Rules. 

 แผนการปฏริปูระบบยุตธิรรมมคีวามพยายามในการปรบัปรุง
สภาพความเป็นอยู่ในเรอืนจ าและสถานทีคุ่มขงัทัว่ประเทศไทย 
โดยพยายามน ามาตรการของ UN มาปรบัใชก้บัระบบ
ราชทณัฑไ์ทย 
 
 
โดยกรมราชทณัฑไ์ดจ้ดัท าโครงการน าร่องทีเ่รอืนจ าพเิศษ
ธนบุรใีนการน ามาตรการดงักล่าวมาบงัคบัใชอ้ย่างเตม็รปูแบบ 
อกีทัง้ยงัไดว้างแผนทีจ่ะน าโครงการนี้ไปปรบัใชก้บัเรอืนจ า
พเิศษกรุงเทพมหานครและเรอืนจ าพเิศษจงัหวดัอุทยัธานใีน
ปีงบประมาณ 2562 มากไปกว่านัน้เรอืนจ าอกี 12 แหง่ทัว่
ประเทศกไ็ดน้ ามาตรการน้ี (Mandela Rules) ไปปรบัใชใ้น
โครงการน าร่อง 



23. Regarding health services in prison, the 
Medical Services Division of the Department of 
Corrections, Ministry of Justice, places efforts 
and resources in ensuring that inmates receive 
adequate medical services. The 2017 
Corrections Act requires that a medical centre 
be established in every prison. 

หน่วยงานบรกิารดา้นยารกัษาโรคของกรมราชทณัฑไ์ด้
พยายามจดัสรรทรพัยากรในการแจกจ่ายยารกัษาโรคแก่
นักโทษอย่างทัว่ถงึ ใหเ้ป็นไปตามพรบ.ราชทณัฑ ์2560  

24. To strengthen health services in prisons, on 
22 January 2019, the MOPH, the Department of 
Corrections and the NHSO concluded an MoU 
to improve the health service system for 
prisoners. This is in accordance with the Cabinet 
Resolution of 17 November 2015 which 
requested relevant authorities to assign health 
personnel from local hospitals to provide 
services in prisons, establish a special ward for 
prisoners requiring treatment outside of prison 
facilities, and improve the health services 
system for prisoners. In the current budget 
year, the NHSO registers health facilities in 141 
prisons as a primary health facility and other 2 
facilities as a permanent facility. This effort will 
enable these health facilities in prison to 
receive and transfer patients to other health 
facilities under the NHSO health system. Nurses 
are stationed in all health facilities in prisons 
and doctors from the MOPH will visit those 
facilities on a regular basis. In case of 
emergency, ill prisoners will be transferred to a 
hospital outside the prison. 

 
 
มกีารท าหนงัสอืขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างสปสช. กระทรวง
สาธารณะสุขและกรมราชทณัฑ ์เพื่อทีจ่ะปรบัปรงุระบบ
สาธารณะสุขในเรอืนจ า 
 
มตคิรม.เหน็ชอบใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงพยาบาลระดบั
ทอ้งถิน่ในการใหบ้รกิารดา้นสุขภาพกบันักโทษ โดยการเปิด
แผนกพเิศษเพื่อรกัษาและใหบ้รกิารนักโทษนอกเรอืนจ า อกีทัง้
ยงัมอบหมายใหป้รบัปรงุการบรกิารดา้นสุขภาพในเรอืนจ า 
 
ในปีงบประมาณทีผ่่านมา สปสช.ไดจ้ดัท าลงทะเบยีนสถาน
บรกิารดา้นสุขภาพใหก้บัเรอืนจ า 141 แห่ง 
 
ในกรณีฉุกเฉิน นักโทษจะไดร้บัการน าตวัส่งโรงพยาบาลขา้ง
นอกเรอืนจ า 

25. The detention registry is kept electronically 
and always updated. For more details on the 
number of prisoners in Thailand disaggregated 
by gender, age and nationality (data as of 20 
May 2020), see Table 1 attached to this report. 

ทะเบยีนการคุมขงัถูกจดัเกบ็ในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
ไดร้บัการอปัเดตอยู่เสมอ  

26. The Royal Thai Government places access to 
justice, including the provision of legal aid and 
assistance, as one of the key priorities. 
 For example, the Justice Fund has been 
established by the Justice Fund Act B.E. 2558 
(2015) to provide legal aid to individuals, 
including the accused and those who suffer as a 
result of the trial process or those whose 
human rights have been infringed upon, 
regardless of nationality.  
The Justice Fund, which holds the status of a 
juristic person by law, covers assistance in 
terms of bail, retention of lawyers, court fees 
and other expenses relating to a trial in 
Thailand.  

รฐับาลไดจ้ดัเตรยีมช่องทางในการเขา้ถงึความยตุธิรรมในดา้น
ของความชว่ยเหลอืดา้นกฎหมาย 
 
มกีารจดัตัง้กองทุนยุตธิรรมเพื่อจดัเตรยีมความชว่ยเหลอืดา้น
กฎหมายส าหรบับุคคลธรรมดา รวมทัง้ผูถู้กกล่าวหา และผูใ้ด้
รบัความเสยีหายจากการถูกละเมดิสทิธมินุษยชนระหว่างการ
ด าเนินคด ีโดยไมแ่บ่งแยกสญัชาต ิ
 
กองทุนยุตธิรรมมสีถานะเป็นนิตบิุคคล ใหค้วามช่วยเหลอืใน
ด่านต่างๆเช่น การประกนัตวั จกัดหาทนาย ค่าธรรมเนียมศาล 
และค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินคดใีนไทย 
 



Also, the Fund provides financial support for 
legal education for the general public to ensure 
that they know their rights and are not taken 
advantage of.  
Currently, there are three ways to access the 
Justice Fund: (1) through a mobile application, 
(2) through the website of the fund 
(jfo.moj.go.th), and (3) in person at the Justice 
Fund Offices in every province of the country. 

อกีทัง้ยงัใหเ้งนิเพื่อส่งเสรมิความรูด้า้นกฎหมายเพื่อรบัประกนั
ว่าคนไทยจะรูจ้กัสทิธขิองตวัเองและจะไม่ถูกเอาเปรยีบ 
สามารถตดิต่อกบักองทุนไดผ้่านแอพลเิคชัน่ เวบ็ไซต์ และ
ส านักงาน 

27. The Ministry of Justice has also initiated an 
outreach programme “Justice Care” which 
combines several existing means to assist 
injured persons and victims of crime into one 
single platform. This programme will deal with 
complaints regarding human rights violations 
promptly and effectively. This service is 
available to everyone regardless of their race or 
nationality. Through this channel, people are 
able to request for legal advice, legal assistance, 
restitution, state compensation, witness 
protection and other forms of support pursuant 
to relevant legislation such as the Justice Fund 
Act B.E. 2558 (2015), the Damages for the 
Injured Person and Compensation and Expenses 
for the Accused in Criminal Cases Act B.E. 2544 
(2001) (as amended in B.E. 2559 (2016)). 

กระทรวงยตุธิรรมไดจ้ดัท าโครงการขยาย ชื่อว่า “ยตุธิรรมใส่
ใจ”  เพื่อใหค้วามช่วยเหลอืผูเ้สยีหายจากอาชญากรรมแบบ
บูรณาการ 
โครงการน้ีครอบคลุมปัญหาการละเมดิสทิธมินุษยชนอย่าง
รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 
ทุกๆคนสามารถเขา้ถงึบรกิารนี้โดยไมม่กีารแบง่แยกเชือ้ชาติ
หรอืสญัชาต ิ 
ช่องทางนี้ท าใหทุ้กคนสามารถเขา้ถงึค าปรกึษาและความ
ช่วยเหลอืดา้นกฎหมาย การชดใชค้่าเสยีหาย การคุม้ครอง
พยาน และความช่วยเหลอืทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ 

28. The power to detain civilians according to 
the Head of the NCPO’s Orders No. 3/2558 and 
No. 13/2559 is of a temporary nature and the 
result of the protracted political unrest in the 
country. When the Orders were carried out, the 
power of the officials were exercised with strict 
adherence to the following conditions: 

การควบคุมตวัพลเรอืนตามค าสัง่คสช.ที ่3/2558 และ 13/2559 
มผีลบงัคบัใชช้ัว่คราวเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบใน
ประเทศ 
การปฏบิตัหิน้าทีแ่ละใชอ้ านาจตามค าสัง่นี้เป็นไปอย่าง
เคร่งครดัตามเงือ่นไขดงันี้  

(a) Temporary detention is carried out with the 
purpose of conducting an informal dialogue to 
gain information or to acquire testimony for the 
benefit of maintaining peace and order in the 
country; (b) The detention can only be 
undertaken when there are reasonable grounds 
to substantiate that one has committed one of 
the specified serious offences against public 
order or the economic or social system; (c) The 
detention is not imprisonment and therefore 
must be carried out in an official location which 
is not a police station, a detention center, or a 
prison. The environment of this location must 
be in good condition, and be equipped with a 
bedding set, an air conditioner and a bathroom. 
Detainees are entitled to food, sleep and other 
activities so that they can continue with their 
daily activities; (d) No detainees shall be treated 

(a) การควบคุมตวัชัว่คราวเป็นไปเพื่อความสงบเรยีบรอ้ยของ
ชาต ิมกีารเรยีกมาใหถ้อ้ยค า (b) การควบคุมตวัตอ้งมคีวาม
สมเหตุสมผล เช่นบุคคลทีถู่กเรยีกไดก้ระท าการทีส่่งผลเสยีกบั
ความสงบเรยีบรอ้ย หรอืระบบสงัคมและเศรษฐกจิ (c) การ
ควบคุมตวัไม่ใช่การคมุขงั สถานทีค่วบคมุตวัตอ้งไม่ใช่สถานที่
ราชการ รวมถงึสถานีต ารวจ สถานทีคุ่มขงั หรอืเรอืนจ า ตอ้ง
สภาพแวดลอ้มทีด่ ีมอีุปกรณ์การนอน มเีครื่องปรบัอากาศ 
และหอ้งน ้า ผูถู้กควบคมุมสีทิธเิขา้ถงึอาหาร การนอน แบะ
กจิกรรมอื่นๆในชวีติประจ าวนั (d) ผูถู้กคุมตวัไม่ควรถูกปฏบิตัิ
อย่างผูต้อ้งหา (e) มหีน่วยสบืสวนทีม่อี านาจสอบสวนดงันี้ (1) 
หน่วยขา่วกรองจากภาตใต ้(2) กรมหทารพราน เฉพาะกจิที ่
43  (3)กรมหทารพราน เฉพาะกจิที ่41 (4) กองอ านวยการ
รกัษาความสงบเรยีบรอ้ย ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ



as a suspect; and (e) Only the interrogation unit 
registered with these agencies, namely (1) the 
Military Intelligence Unit, Southern Border 
Provinces (2) the 43rd Ranger Task Force Unit 
(3) the 41st Ranger Task Force Unit and (4) the 
Peace Centers, Royal Thai Police, can be used 
for inquiries and interrogations. 
29. In the Southern Border Provinces where 
special laws are enforced, there are two types 
of detention locations. (1) The three 
interrogation centers of the 41st, 43rd, and 
46th Ranger Task Forces which are used only for 
short-term detention, in accordance with 
Martial Law. The rights of detainees are 
guaranteed to the same extent that they are 
guaranteed by the Criminal Procedure Code. 
Moreover, several additional measures such as 
regular visits by a family member, other 
government agencies and civil society 
organisations are faciliated to ensure that the 
rights of the detainees are respected.  
(2) The Interrogation Unit of the National 
Military Intelligence Unit of the Southern 
Border Provinces and the Peace Center of the 
Police Forces of the Southern Border Provinces 
are the two detention locations set up pursuant 
to the Emergency Decree. To detain a person 
according to the Emergency Decree, the official 
must obtain a warrant issued by a court and 
renew the warrant every 7 days with the court’s 
permission, in order to extend the detention 
period which may not exceed a total of 30 days. 
In cases where a detainee is found to have no 
connection with an act violating the law, he/she 
will be released and awarded compensation of 
THB 30,000 in addition to compensation of the 
loss of income while being detained at the rate 
of THB 400 per day. Family members can visit 
the detainees from the first day of detention. A 
detainee is subject to medical examination prior 
to and after detention to check for injuries. 
When a detainee is released, a document will 
be issued to confirm that he/she is no longer in 
custody. 

 
ในพืน้ทีจ่ชต.ทีม่กีารบงัคคบัใชก้ฎหมายพเิศษ มกีารแบ่ง
ประเภทของสถานทีคุ่มตวั 2 แบบ  
 
(1) สถานทีส่อบสวน 3 ศูนย ์คอื กรมหทารพราน เฉพาะกจิที ่
41, 43, 46 ส าหรบัการควบคมุตวัในระยะเวลาสัน้ๆ เป็นไป
ตามกฎอยัการศกึ  
โดยสทิธบิของผูถู้กควบคุมตวักไ็ดร้บัการคุม้ครองตามหลกัการ
ในป.วอิาญา มกีารอนุญาตใหญ้าต ิครอบครวั องคก์รภาค
ประชาชนเขา้ไปเยีย่มผูถู้กควบคุมตวัได ้
 
 
 
 
(2) หน่วยขา่วกรองกองทพั และหน่วยรกัษาความสงบต ารวจ
ชายแดน เป็นศูนยค์วบคุมตวัจดัตัง้ตามพรก. ฉุกเฉิน 
เจา้หน้าทีต่อ้งไดร้บัหมายศาลและสามารถต่ออายุหมายได้
ทุกๆ 7 วนั ตามค าอนุญาตจากศาล เพื่อทีจ่ะต่ออายุการ
ควบคุมตวัสงูสุดไม่เกนิ 30 วนั  
ในกรณีทีผู่ถู้กควบคุมตวัไม่มคีวามผดิใดๆจะไดร้บัเงนิชดเชย 
30,000 บาท ครอบครวัสามารถเยีย่มผูถู้กควบคมุตวัไดต้ัง้แต่
วนัแรกทีถู่กพาตวัไป  

Reply to paragraph 7 of the list of issues  
30. Thailand signed the International 
Convention for the Protection of All Persons 
from Enforced Disappearance (ICPPED) on 9 
January 2012 and the Cabinet as well as the 
National Legislative Assembly on 24 May 2016 
and on 10 March 2017, respectively, granted 

  
 
ประเทศไทยไดล้งนามในอนุสญัญาป้องกนัการทรมานฯ 
ICPPED เมื่อปี 2555 และใหส้ตัยาบนัปี 2669 ตามมตสิภานติิ
บญัญตั ิ 
 



approval in principle for the ratification of the 
ICPPED. Thailand will be able to accede to the 
ICPPED once the draft Prevention and 
Suppression of Torture and Enforced 
Disappearance Act is passed as law. For the 
latest developments on an offence of enforced 
disappearance, please refer to the information 
mentioned in paragraphs 6 and 7. 

โดยไทยจะสามารถน า ICPPED มาปฏบิตัใิชไ้ดเ้มื่อพรบ.
ทรมานและบงัคบัสญูหายผ่านเป็นกฎหมาย  

31. The National Committee for Managing 
Cases Relating to Torture and Enforced 
Disappearance, of which the detail regarding its 
composition and mandates appears in 
paragraph 9, has commenced its work to 
investigate the whereabouts and status of 
persons alleged to have disappeared in the list 
of the UN Working Group on Enforced or 
Involuntary Disappearances (WGEID). Out of 87 
cases in the WGEID’s list, 12 have been 
withdrawn from the list by the Working Group. 
The latest status of cases raised by the 
Committee are as follows: 

 
คณะกรรมการแหง่ชาตวิ่าดว้ยคดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการทรมาน
และบงัคบัสญูหาย ไดท้ างานสบืสวนกบัคดขีองบุคคลทีไ่ด้
รอ้งเรยีนเขา้มาว่าถูกบงัคบัสญูหายตามรายงานของ
สหประชาชาต ิ
ในรายงานดงักล่าวม ี87 คด ีถูกถอนออกไป 12 คดจีากคณะ
การท างานสหประชาชตดิ 

(a) In 2018, the Department of Special 
Investigation (DSI) took the case of Mr. 
Pholachi Rakchongcharoen or “Billy” as 
a special case No.13/2562 on 18 
February 2018 in accordance with the 
Special Case Investigation Act B.E. 2547 
(2004). The DSI has provided witness 
protection to Mrs. Pinnapa Prueksapan, 
Mr. Pholachi’s wife, since 2018. The 
alleged misconduct of the officers 
involved, including Mr. Chaiwat 
Limlikitaksorn, failing to hand Mr. 
Pholachi over to the police after Mr. 
Pholachi was accused of obtaining wild 
honey, is being prosecuted by a public 
prosecutor for the wrongful exercise of 
duties under section 157 of the Penal 
Code, section 123/1 under the Organic 
Act on Counter Corruption B.E. 2542 
(1999), section 172 of the Organic Act 
on Counter Corruption B.E. 2561 (2018) 
in conjunction with section 83 of the 
Penal Code on 23 January 2020.  

(b) The public prosecutor made the 
decision not to prosecute Mr. 
Limlikitaksorn and three other alleged 
offenders for participating to commit 
premeditated murder for the purpose 
of securing benefit obtained through 
other offences or concealing the other 

 
 

(a) คดบีลิลีใ่นปี 2551 ทีร่บัผดิชอบโดย DSI โดยให้
ความคุม้รองภรรยาของบลิลีใ่นฐานะพยาน มกีาร
รายงานว่ามเีจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานโดยมชิอบ ซึง่กค็อื
นายชยัวฒัน์ฯ ทกีล่าวหาว่าบลิลีไ่ปหาน ้าผึง้ป่า แตไ่ม่
มกีารส่งตวัใหก้บัต ารวจ โดยนายชยัวฒัน์มคีวามผดิ
ฐานปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบตามป.วอิาญา มาตรา 
157 และพรบ.ประกอบฐัธรรมนูญ ม. 123/1  

 
(b) ศาลยกฟ้องนายชยัวฒัน์และลูกน้องอกี 3 คน ในการ

ฆาตรกรรม ลกัพาตวับลิลี ่เน่ืองจาหลกัฐานทีม่ไีม่
เพยีงพอในการด าเนินคดตี่อ 

 



offence or escaping punishment for the 
other offence he committed, 
participating to detain or confine the 
other person, or by any other means, 
depriving such person of liberty causing 
death, participating to compel a person 
to give or to agree to give him or the 
other person benefit in the manner of 
property by committing an act of 
violence or by a threat to commit 
violence against the life, body, liberty, 
reputation or property of the compelled 
person or a third person, so that the 
compelled person submits to such 
threat, participating to commit gang-
robbery by carrying arms and using the 
conveyance causing death to another 
person, participating, by corruption, to 
conceal a case or alter by any means 
the corpse or the surrounding area 
where the corpse is found before the 
completion of a post-mortem inquest in 
the manner likely to lead to changing 
the post-mortem inquest or the result 
of the case, being the official and 
having the duty of purchasing, 
manufacturing, managing or keeping 
anything and dishonestly participating 
in the misappropriation of property for 
his own or the other person, or 
dishonestly allowing the other person in 
the misappropriation of property, being 
the official and, by a wrongful exercise 
of one’s functions, coercing or inducing 
any person to deliver or to procure the 
property or any other benefit for 
oneself or other person in accordance 
with Criminal Code section 83, 147, 
148, 289 (4) and (7), 309, 310, 337, 340, 
340 ter and Criminal Procedure Code 
section 150 bis. Even though the public 
prosecutor is of the opinion that the 
evidence to incriminate the alleged 
offenders is insufficient, the DSI has a 
contradictory opinion and, on 11 
August 2020, subsequent to the 
examination of relevant evidence in 
particular forensic evidence and 
experts’ opinions, the DSI concluded 
that it disagreed with the prosecutor’s 
non-prosecution order and submitted 



its dissenting opinion to the Attorney 
General for further deliberation 

(b) Mr. Somchai Neelaphaijit’s case: the 
Supreme Court, in its decision No. 10915/2558 
(2015), acquitted all defendants due to a lack of 
evidence. However, the DSI continued its 
investigations between 12 January 2017 and 20 
June 2017, in order to find the suspect. Even 
though the case was suspended since there was 
no further evidence to indicate who the suspect 
was, the DSI is still searching for Mr. 
Neelaphaijit in accordance with the principles 
laid down by the ICPPED. At the same time, the 
DSI has provided protection for Mr. 
Neelaphaijit’s wife for over a decade; 

กรณีทนายสมชาย นีลไพจติร ศาลยกฟ้องผูถู้กกล่าวหาทุกคน
ทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งเน่ืองจากหลกัฐานไม่เพยีงพอ 
อย่างไรกต็าม DSI ยงัคอสบืหาความจรงิตามหลกัการของ
อนุสญัญาฯ ถงึแมศ้าลจะระงบัการสอบสวนไปแลว้ และยงัให
ความคุม้ครองภรรยาของทนายสมชายฃในฐานะพยาน  

(c) Mr. Den Khamlae’s case: On 31 March 2019, 
the case of Mr. Den Khamlae (DSI Case 
No.71/2561 (2018)) was suspended since the 
Sub-committee to Monitor and Investigate 
Cases of Torture and Enforced Disappearance 
rendered a decision that Mr. Khamlae was dead 
according to the forensic evidence available. 
However, it was not possible to identify the 
cause of death from his bones, which were 
found. 

คดเีด่น ค าแหล ้ถูกยกฟ้องในปี 2561 เน่ืองจากอนุกรรมการ
ตรงจสอบและสบืคน้การทรมานและอุม้หายใหค้วามเหน็ว่ามี
หลกัฐานนิตวิทิยาศาสตรร์ะบุว่าเขาไดเ้สยีชวีติแลว้ อย่างไรก็
ตามหลกัฐานทีม่ ี(กระดกู) ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสยีชวีติ
ได ้

Reply to paragraph 8 of the list of issues 
 
32. In 2017, Thailand enacted the Organic Act 
on the National Human Rights Commission to 
strengthen the NHRC in monitoring human 
rights violations and promoting human rights in 
the country in accordance with the ‘Principles 
relating to the Status of National Institutions’ 
(the Paris Principles). The Organic Act addresses 
a number of drawbacks of the previous Act, 
particularly on issues of composition, 
independence and pluralism of the NHRC. The 
Act gives the NHRC the power to investigate 
and request or order government officials or 
any person to present information, clarify and 
provide documentation and evidence (Section 
33-38).  
The NHRC can also submit recommendations 
related to human rights issues or problems to 
the Cabinet for further action. Those who 
refuse to cooperate may face criminal sanctions 
and penalties up to 6-months imprisonment, a 
fine of up to 10,000 baht (about 310 USD), or 
both (Section 59). 

 
 
ปี 2560 มกีารออกพรบ.ประรธน.ว่าดว้ยคณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแห่งชาต ิเพื่อสรา้งความเขม้แขง็ในการท างานของ
กสม. ในการตรวจตราดแูละและรณรงคป์ระเดน็สทิธมินุษยชน
ในประเทศ  
 
พรบ.ดงักล่าวใหอ้ านาจกสม.ในการสบืสวนและยื่นค ารอ้งหรอื
ออกค าสัง่ใหห้น่วยงานรฐัเปิดเผยขอ้มลูและชแีจงขอ้มลูใน
ประเดน็ต่างๆ (ม. 33-38)  
 
 
กสม.สามารถส่งขอ้เสนอเกีย่วกบัประเดน็สทิธมินุษยชนใหก้บั
ครม.เพื่อใหเ้กดิการลงมอืท าในประเดน็ต่างๆ มกีารก าหนด
โทษทางอาญาแก่ผูท้ีข่ดัขนืในการใหค้วามรว่มมอื จ าคุก 6 
เดอืน ปรบัหนึ่งหมื่นบาท 

33. To ensure the independence of the NHRC, 
the Organic Act provides that the Office of the 

 พรบ.นี้ใหอ้สิระในการท างานของกสม. โดยใหอ้ านาจโดยตรง
ในการออกขอ้ก าหนดในทางบรหิาร บุคลากร และทางการเงนิ  



Commission is directly under the Commission 
and has the power to issue regulations 
concerning administration, personnel and 
finance. The Office can submit budgetary 
applications directly to the Parliament without 
being subject to scrutiny by any government 
agency. 

กสม.สามารถยื่นของบโดยตรงกบัครม.ไมต่อ้งผ่านหน่วยงาน
อื่นก่อน  

34. The Organic Act authorizes the Commission, 
to the extent necessary, to enter into any public 
dwelling or other premises including in places of 
detention to monitor or collect evidence 
concerning cases. If it is a private house, a court 
warrant must be obtained before the 
Commission can conduct the search. 

พรบ.นี้ใหอ้ านาจกสม.ในการหาหลกัฐาน ผ่านการเขา้ถงึ
สถานทีค่วบคมุตวัสาธารณะ 
ในกรณีทีเ่ป็นพืน้ทีเ่อกชน กสม.สามารถขอหมายศาลเพื่อเขา้
คน้ได ้

35. Section 11 of the Organic Act requires 
diversity in the selection process of Commission 
members. The Selection Committee comprises 
(1) the President of the Supreme Court, (2) the 
House Speaker, (3) the Leader of the 
Opposition, (4) the President of the Supreme 
Administrative Court, (5) three representatives 
of private organisations in the human rights 
field, (6) a representative from the Lawyers’ 
Council, (7) a representative from the Medical 
Council or a Public Health Council, (8) a 
representative from the Media Council and (9) 
an academic or a former academic who has at 
least 10-years experience in the field of human 
rights research. The selection must take into 
account the proportion between genders and 
the plurality of society. 

มาตรา 11 ในพรบ.น้ี ก าหนดใหค้ณะกรรมการมคีวาม
หลากหลาย ตอ้งประกอบดว้ย ประธานศาลสงูสุด โฆษก
รฐับาล หวัหน้าพรรคฝ่ายคา้น ประธานศาลปกครองสงูสุด 
ตวัแทนจากองคก์รสทิธมินุษยชน ตวัแทนจากสภาทนายความ 
ตวัแทนจากแพทยสภา หรอืสาธารณะสุข ผูเ้ชีย่วชาญดา้น
วชิาการดา้นมนุษยชนซึง่มปีระสบการณ์ไม่ต ่ากว่า 10 ปี  
รวมทัง้ตอ้งมคีวามหลากหลายทางเพศและพืน้หลงัดา้นสงัคม 

Reply to paragraph 9 of the list of issues  
36. For statistical data on domestic violence 
complaints received by the MSDHS during 2014-
2019, please see Table 2 attached to this report. 

 
สถติคิวามรุนแรงภายในครบอครวั รวบรวมโดยกระทรวงพม. 
ปี 2557-2562 อยูใ่นเอกสารทีแ่นบบมา 

37. In 2017, 2018 and 2019, the number of 
domestic violence cases prosecuted by the 
Office of the Attorney General was 151, 150 
and 145 respectively. 

ปี 2560 2561 2562 ตวัเลขผูก้ระท าผดิในคดคีวามรุนแรง
ภายในครอบครวัแต่ละมอียู่ 151 150 145  

38. The Act on the Promotion of the 
Development and Protection of the Family 
Institution B.E. 2562 (2019), which has replaced 
the Domestic Violence Victims Protection Act 
B.E. 2550 (2007), includes some key changes as 
follows: (a) The Act revokes section 4 of the 
Domestic Violence Victims Protection Act. As a 
consequence, an act of physical assault 
pursuant to section 295 of the Penal Code will 
12 no longer automatically be a compoundable 
offence. The offence can be settled only when 
the perpetrator has been prosecuted and has 

 
 
พรบ.ส่งเสรมิพฒันาการและคุม้ครองสถาบนัครอบครวั 2562 
ซึง่ออกมาแทน พรบ.คุม้ครองเหยื่อความรุนแรงในครอบครวั 
2550  
มคีวามเปลีย่นแปลงดงันี้: 

(a) พรบ.ส่งเสรมิพฒันาการและคุม้ครองสถาบนั
ครอบครวั 2562 ยกเลกิม. 4 พรบ.คุม้ครองเหยื่อ



complied with all of the court’s orders; (b) The 
scope of criminal offences shall be extended to 
include offences against life, body, mental 
health, reputation and liberty; (c) The definition 
of family members is extended to include those 
related by immediate blood relationship, 
marriage, de facto relationships, ex-spouses, 
adopted child, and those who depend on and 
live with each other in the same household. 

ความรุนแรงในครอบครวั 2550 ว่าดว้ยการท ารา้ย
ร่างกาย ไมใ่หเ้ป็นคดทีีย่อมความได ้

(b) ขอบเขตของความผดิทางอาญาขยายออกเป็นการท า
รา้ยร่างกาย จติใจ ชื่อเสยีง และอสิรภาพ 

(c) ขยายความหมายของครอบครวั ใหร้วมไปถงึญาติ
สายเลอืดชดิ คู่สมรส ญาตทิางกฎหมาย คู่สมรสเก่า 
บุตรจากการอุปการะ และบุคคลทีอ่าศบัในชายคา
เดยีวกนั 

Reply to paragraph 10 of the list of issues  
39. For progress concerning human trafficking, 
including the introduction of new legal 
measures and amendments of several pieces of 
legislation made during the reporting period, 
please refer to CERD/C/THA/4-8, paragraphs 
73-90. 

 
มกีารจดัท ากฎหมายใหม่เพื่อต่อตา้นปัญหาการคา้มนุษย ์

40. The number of complaints, prosecutions, 
convictions and the prison sentences imposed 
in cases of human trafficking between 2015 and 
2019 is shown in Tables 3-9 attached to this 
report. 

สถติคิดกีารคา้มนุษยใ์นการรอ้งเรยีน การด าเนินคด ีการ
ลงโทษ และจ าคุกระหว่างปี 2558-2562 อยูใ่นตารางที ่3-9   

41. In 2017, a total of 455 victims of trafficking 
were identified through a victim identification 
process and 360 victims chose to be protected 
under the MSDHS’s shelters. Of those 360 
victims, 169 were male and 191 were female. 
Among them were 132 Thais, 119 Myanmars, 
21 Laotians, 22 Cambodians, 9 Indonesians, 51 
Vietnamese, 3 Malaysians and 3 Ugandans 

ในปี 2560 มกีารยนืยนัตวัเลขเหยื่อจากการคา้มนุษยท์ัง้หมด 
455 คน จ านวน 360 ไดร้บัความชว่ยเหลอืจากพม. ดา้นทีพ่กั
พงิ จาก 60 คนน้ี เป็นผูช้าย 161 คน ผูห้ญงิ 191 คน 132คน
เป็นคนไทย 119 คนเป็นชาวเมยีนมาร ์21 คนเป็นชาวลาว 22 
คนเป็นชาวกมัพชูา 9 คนเป็นชาวอนิโดนิเซยี 51 คนเป็นคน
เวยีดนาม และ 3 คนเป็นชาวอูกนัดา 

42. In 2018, 631 trafficking victims were 
rescued and 401 trafficking victims chose to 
receive protection under the MSDHS’s shelters. 
198 were male and 203 were female. In 
addition, a total of 15 victims chose to be 
protected in an NGO-run shelter, which is in line 
with the Regulation permitting NGOs to 
Establish Shelters to Assist Victims of Trafficking 
B.E. 2560 (2017) for victims who do not wish to 
receive protection in the MSDHS shelters. 

ในปี 2561 มกีารยนืยนัตวัเลขเหยื่อจากการคา้มนุษยท์ัง้หมด 
631 คนทีด่ร้บัการช่วยเหลอื โดยเหยื่อ 401 คน เขา้รบัความ
ช่วยเหลอืดา้นทีพ่กัพงิจากพม. เป็นผูช้าย 198 คน ผูห้ญงิ 203 
คน เหยื่ออกี 15 คนเลอืกทีจ่ะรบัความช่วยดา้นทีพ่กัพงิเหลอื
จาก NGO  

43. In 2019, a total of 1,560 victims (1,063 male 
and 497 female) of trafficking received 
protection in shelters, of whom 1,532 persons 
stayed in government shelters and 28 persons 
stayed in three private shelters run by NGOs. In 
term of age, 1,101 victims (70.6%) were above 
18 years of age and 459 victims (29.4%) were 
under 18 years of age. The majority of foreign 
victims came from Thailand’s neighboring 
countries/areas, including 1,160 Myanmar 
nationals, 148 Rohingya irregular migrants, 70 

ในปี 2562 เหยื่อทัง้หมด 1,560 คน เป็นผูช้าย 1,063 คน 
ผูห้ญงิ 497 คน  
เหยื่อ 1,532 คนเลอืกเขา้พกัพงิทีจ่ดัเตรยีมโดยรฐับาล และอกี 
28 คน เขา้รบัการพกัพงิจาก NGOs  
เหยื่อ1,101 (70.6%)คน มอีายมุากกว่า 18ปี เหยื่อ 459 คน 
(29.4%) อายุต ่ากว่า 18 ปี  
เหยื่อส่วนใหญม่าจากประเทศเพื่อนบา้น โดย 1,160 คน เป็น
ชาวเมยีนมาร ์148 คน เป็นชาวโรงฮงิญาแบบผดิกฎหมาย 70 



Cambodians and 30 Laotians. Others included 
six Ugandans, two Tanzanians, one Liberian, 
one Kenyan and one Eritrean; most of this 
group of foreign victims stayed at private 
shelters. In addition, seven victims with 
unknown nationality to the authorities stayed 
at government shelters. Lastly, there were 134 
Thais, accounting for 8.6% of victims in shelters. 

คนเป็นชาวกมัพชูา 30 คนเป็นชาวลาว อกี 134 คน เป็นคน
ไทย  

44. In 2017, the Royal Thai Government 
continued to expand employment opportunities 
for victims of trafficking. 
Of the 450 victims assisted in 2017 (360 victims) 
and in 2016 (90 victims) who received 
protection under MSDHS’s shelters, 149 victims 
had the opportunity to work outside of the 
shelters while 138 victims were employed 
within the shelters. Victims of trafficking are 
able to be compensated through 4 channels, 
namely the Anti-Human Trafficking Fund, 
Labour Compensation, the Compensation of 
Injured Persons and compensation in 
accordance with Section 35 of the Anti-Human 
Trafficking Act B.E. 2551 (2008). The Anti-
Human Trafficking Fund and the Compensation 
of Injured Persons are grants supported by the 
government whilst the Labour Compensation 
and the compensation in accordance with 
Section 35 of the Anti-Human Trafficking Act 
(B.E. 2551) are claims from employers or 
perpetrators. 

 
 
ในปี 2560 รฐับาลไดม้คีวามพยายามอย่างต่อเนื่อทีจ่ะหา
โอกาสดา้นการจดัหาอาชพีใหก้บัเหยื่อการคา้มนุษย ์ 
 
เหยื่อทัง้หมด149 คน จาก 450 คนในศูนยพ์กัพงิของพม. 
ไดร้บัโอกาสท างานนอกศนยพ์กัพงิ และอกี 138 คนไดท้ างาน
ในศูนยพ์กัพงิ  
 
เหยื่อจะไดร้บัเงนิเยยีวยา 4 ช่องทาง คอื จากกองทุนต่อตา้น
การคา้มนุษย ์การชดเชยแรงงาน เงนิชดเชยไดร้บับาดเจบ็ 
และเงนิชดเชยจากพรบ.ต่อตา้นการคา้มนุษย์  

45. In 2018, 65 victims worked outside shelters, 
including in construction as well as in a bakery 
shop, and received a minimum wage of THB 300 
(USD 9.4) per day, earning an income of THB 
2,125,837 (USD 66,640.70).  
290 victims worked in shelters (a 110.14% 
increase from 2017) and gained income 
amounting to THB 2,697,543 (USD 84,562.48). 

ในปี 2561 เหยื่อ 65 คนทีท่ างานนอกศูนยพ์กัพงิ ท างานใน
ภาคการก่อสรา้ง รา้นขนม ไดร้บัค่าแรงขัน้ต ่า 300 บาทต่อวนั   
 
เหยื่ออกี 290 คน ท างานในศูนยพ์กัพงิ  

46. In 2019, the Thai Government made efforts 
to support victims to work outside of the 
shelters. Nevertheless, due to constraints such 
as victims’ health problems and limitations at 
workplaces, some victims could not work 
outside of the shelters. Therefore, the MSDHS 
has increased ways for victims to earn income 
by adding an on-line store of their products via 
13 mobile applications, apart from selling them 
at the “MSDSH Dream Weaving” store. Victims 
of human trafficking employed in shelters also 
earned income and received financial support 
disbursed from the Anti-Human Trafficking 

 
ในปี 2562 รฐับาลไดส้นับสนุนใหห้ยื่อไดอ้อกไปท างานนอก
ศูนยพ์กัพงิ ทัง้นี้กระทรวงพม.ไดจ้ดัท ารา้นคา้ออนไลน์ ชื่อรา้น 
ทอฝัน by พม. ใหก้บัเหยื่อทีม่ขีอ้จ ากดัทางดา้นร่างกายและไม่
สามารถออกไปท างานขา้งนอกได ้
นอกจากนี้ยงัมเีงนิสนับสนุนรายไดจ้ากกองทุนต่อตา้นการคา้
มนุษย ์



Fund amounting to THB 1,061,035 (USD 35,250) 
in this year 
47. In 2017, a total of 20 trafficking victims were 
compensated by the Compensation of Injured 
Persons of the RLPD, amounting to THB 340,000 
(USD 10,811). The Anti-Human Trafficking Fund 
compensated 760 victims in the same period 
amounting to THB 5,641,579 (USD 179,382). 

ในปี 2560 เหยื่อ 20 คนไดร้บัเงนิชดเชยจากกองทุนชดเชยใน
กรณีไดร้บัความเจบ็ป่วยจากกรมคุม้ครองสทิธฯิ เป็นเงนิ 
340,000 บาท จากกองทุนต่อตา้นการคา้มนุษยท์ัง้หมด 
5,641,579 บาท 

48. In 2018, progress was made in providing 
remedies and compensation to victims.  
The Guideline on Claims for Compensation, 
which was launched in 2018, has enabled the 
Government to collect compensation for 
victims from offenders more effectively. 
This was evidenced by an increased amount of 
compensation at a total of THB 77.56 million 
(USD 2.43 million) for 116 victims, compared to 
THB 18.44 million (USD 0.58 million) in 2017, it 
is an increase of 76%.  
As part of the efforts of trauma-informed care, 
THB 24.99 million (USD 0.78 million or about 
48.45%) out of the total amount of 
compensation has been paid for physical and 
mental health damages inflicted on the victims. 
 In 2018, victims also received more restitution 
from the Anti-Human Trafficking Fund of 
around THB 6.15 million (USD 192,789.97), 
compared to THB 5.64 million (USD 176,802.5) 

in 2017. 

 
ในปี 2561 มกีารก าหนดใหเ้รยีกค่าชดเชยจากผูก้ าท าความผดิ
ในชคดคีา้มนุษย ์เป็นผลใหเ้หยือ่ไดร้บัเงนิชดเชยมากขึน้ เมื่อ
เทยีบกบัปีทีผ่่านมา 

49. In 2019, the Thai Government disbursed 
THB 11.87 million (USD 394,352.16) in financial 
remedy for victims through the aforementioned 
Fund. 
Providing capital to victims who are ready to 
reintegrate themselves into society and start a 
new life was one of the main compensation 
expenditures. 

 
รฐับาลมคีวามพยายามใหเ้หยื่อสามารถมชีวีติในสงัคม
ตามปกตไิด ้โดยใชเ้งนิจากกองทุนดงักล่าวในการสนับสนุน
เหยื่อ 

Article 3 Reply to paragraph 11 of the list of 
issues  
50. As mentioned in paragraph 8, while not 
party to the 1951 Convention Relating to the 
Status of Refugees, Thailand respects the 
principle of non-refoulement and has worked 
systematically with all sectors in the country to 
protect those who fled conflict and those who 
sought asylum, in accordance with applicable 
international standards.  
In December 2018, Thailand together with 
many other countries adopted the Global 
Compact on Refugees (GCR) and the Global 

 
 
ถงึแมไ้ทยจะไม่ใช่รฐัสมาชกิในอนุสญัญาว่าดว้ยสถานะของผูล้ี้
ภยัฯ แต่กไ็ดป้ฏบิตังิานบนหลกัการไม่ผลกัดนัไปเผชญิภยั
อนัตราย เพื่อปกป้องผูล้ีภ้ยัทีต่อ้งการทีพ่กัพงิ  
 
ในปี 2561 ไทยไดร้่วมมอืกบัหลายประเทศในการรบั GCR 
และ GCM มาปรบัใช ้ 



Compact for Safe, Orderly and Regular 
Migration (GCM). 
51. Illegal migrants who are deemed victims of 
human trafficking are assisted by the MSDHS 
which provides them with physical and 
psychological care until the end of the legal 
process. 

กระทรวงพม.ใหค้วามชว่ยเหลอืกบัผูเ้ดนิทางขา้มชาตทิีผ่ดิ
กฎหมายทีเ่ป็นเหยื่อการคา้มนุษย ์ทัง้ทายร่างกายและจติใจ 
เป็นการดแูลจนจะจดัการเอกสารทางกฎหมายเสรจ็เรยีบรอ้ย  

52. On 21 January 2019, The Royal Thai Police, 
and the Ministries of Social Development and 
Human Security, Foreign Affairs, Interior, 
Health, Education and Labour signed the 
Memorandum of Understanding on the 
Determination of Measures and Approaches 
Alternative to the Detention of Children in 
Immigration Centers. The document defines 
children as those under the age of 18 who are 
being detained in the detention centers while 
awaiting repatriation by the Immigration 
Bureau in accordance with the laws which are 
based on the following principles: 

ในปี 2562 สนง.ต ารวจแหง่ชาต ิกระทรวงพม. กต. มหาดไทย 
สธ. ศกึษาฯ และ ก.แรงงงาน ไดท้ าหนังสอืความตกลงระหว่าง
องคก์รในเรื่องการควบคุมตวัดแูลเยาวชนทีเ่ขา้มาในประเทศ
ในศูนยก์กัตวั 
โดยใหก้ารปฏบิตัเิป็นไปตามหลกัการดงันี้  

(a) Children shall not be detained, except in 
exceptional circumstances, detention can be 
carried out in government custody, as a 
measure of last resort and in the shortest 
period of time possible;  
(b) The decision to detain a child must be made 
based on the best interests of the child, with 
appropriate consultation with the child; 
(c) Children have the right to an adequate 
standard of living essential to their needs and 
development, helping children grow, develop 
and achieve their capabilities;  
(d) Any alternative care options for children 
shall take into account their physical and 
psychological well-being as well as a goal of 
long-term and sustainable solutions;  
(e) Relevant government agencies shall ensure 
that they have appropriate measures for the 
protection and assistance of children. 

เยาวชนไม่ควรถูกควบคมุตวั ยกเวน้เงือ่นไขพเิศษ การ
ควบคุมตวัตอ้งเป็นไปในสถานทีร่าชการ และใชเ้วลาในการกกั
ตวัใหน้้อยทีสุ่ด 
การตดัสนิใจควบคุมตวัเยาวชนตอ้งเป็นตามหลกัการเพื่อ
ประโยชน์สงูสุดของเยาวชน 
เยาวชนมสีทิธเิขา้ถงึสิง่จ าเป็นในการด ารงชวีติ  
ตอ้งพจิารณาสภาพร่างกายและจติใจของเยาวชนก่อนจะเลอืก
ทางเลอืกใดๆในการดแูลความเป็นอยู่ในระยะยาว  
หน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งมมีาตรการทีเ่หมาะสมในการ
ป้องกนัและช่วยเหลอืเยาวชน 

Reply to paragraph 13 of the list of issues  
54. Mr. Muhammet Furkan Sökmen was in a 
transit area in Suvarnabhumi Airport and never 
passed through immigration control. Therefore, 
Thailand is unable to comment on his 
deportation from Myanmar to Turkey, the 
country of origin. 

กรณี Muhammet Furkan Sökmen ไม่ไดเ้ขา้ด่านตรวจคนเขา้
เมอืงและสนามบนิสุวรรณภมู ิ ดงันัน้รฐับาลไทยไม่ออก
ความคดิเหน็ใดๆในการทีเ่ขาถูกส่งตวักลบั 

53. Thailand is in the process of establishing a 
screening system to distinguish those who need 
international protection from economic 
migrants through the Regulation of the Office of 
the Prime Minister on Screening of Aliens who 

ขณะนี้รฐับาลไทยยงัอยู่ในกระบวนการจดัการรปูแบบการคดั
กรองผูท้ีต่อ้งการความคุม้ครองระหว่างประเทศจากผูเ้ขา้เมอืง
ทีเ่ป็นแรงงานต่างชาต ิตามระเบยีบตรวจคนเขา้เมอืงฯ ซึง่
ก าลงัจะน ามาใชใ้นวนัที ่8 มกราคม 2563  



Enter into the Kingdom and are Unable to 
Return to the Country of Origin, which entered 
into force on 22 June 2020, as referred to in 
paragraph 8. Therefore, a national system to 
register asylum applications is not yet in place, 
thus statistics in this respect have not been kept 
by concerned authorities. 

ดงันัน้ตอนน้ียงัไม่มตีวัเลขของผูล้ีภ้ยัดงักล่าวอย่างเป็นทางการ 

Article 10 Reply to paragraph 14 of the list of 
issues  
55. During the reporting cycle, training courses 
on torture and enforced disappearance 
prevention were regularly provided for state 
officials in the armed forces, the police, prisons 
and other related agencies.  
This training was both part of routine 
programmes and special sessions. The following 
are examples of courses provided by 
responsible agencies: 
 (a) In the Sergeants School, the GE 21102 
course on Human Rights for Police Officers is a 
compulsory module offered to sergeants to 
cover the Universal Declaration of Human 
Rights, the International Covenant on Civil and 
Political Rights, as well as the Convention 
against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment;  
(b) Lectures and training related to the 
provisions of the Convention against Torture 
and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment were presented to 
officers working in the Southern Border 
Provinces of Thailand by the RLPD. The aim was 
to ensure that all officials were aware of rights-
based principles and concepts of the 
Convention. The participants of the courses 
were military officers, police officers, 
administrative officers and criminal justice 
officers of the Ministry of Justice in the 
provinces (Songkhla, Pattani, Yala and 
Narathiwat). In addition to the CAT, the courses 
discussed the application of special laws in 
compliance with human rights obligations such 
as the UN Basic Principles on the Use of Force 
and Firearms by Law Enforcement Officials. The 
numbers of participants in the years 2016, 
2017, 2018 and 2019 were 3,400, 1,923, 1,920 
and 2,440, respectively;  
(c) The National Human Rights Commission has 
developed training courses titled “The 
Prevention of Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or 

 
 
ในระหว่างการท ารายงาน กไ็ดม้กีารอบรมในประเดน็การ
ทรมานและบงัคบัสญูหายใหก้บักองทพั ต ารวจ เรอืนจ า และ
หน่วยงานอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

(a) ในโรงเรยีนนายสบิมวีชิา GE 211012 ทีใ่หค้วามรู้
เรื่องสทิธมินุษยชน ค าประกาศสากลว่าดว้ยสทิธิ
มนุษยชน รวมถงึอนุสญัญาทรมานและบงัคบัสญูหาย
ฯ และอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและการเมอืง ซึง่
เป็นหลกัสตูรบงัคบั  

(b) กรมคุม้ครองสทิธฯิไดไ้ปอบรมเรือ่งอนุสญัญาว่าดว้ย
การทรมานและบงัคบัสญูหายฯใหก้บัเจา้หน้าที่
ในจชต. 4 จงัหวดั 
 
 
 

(c) กสม.ไดจ้ดัการอบรมหวัขอ้การป้องกนัการทรมาน
และบงัคบัสญูหายฯในไทย ส าหรบัเจา้หน้าทีท่หาร 
ต ารวจ เจา้หน้าทีฝ่่ายปกครองอืน่ๆทัง้หมด 1,000 
กว่าคน 

(d) การจดัอบรมของกรมราชทณัฑไ์ดใ้หค้วามรูเ้รื่องนี้ 
รวมถงึสทิธมินุษยชน กบัเจา้พนกังานในระดบังาน
บรหิาร 
 

(e) กองทพัภาค4 ไดจ้ดัหลกัสตูรสทิธมินุษยชนใหด้บั
เจา้หน้าทีท่หาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง โดยให้
ความส าคญัในเรื่องการอ านวยดา้นสทิธมินุษยชน
และการบงัคบัใชก้ฎหมายในจงัหวดัชายแดนใต ้ 
 

(f) มกีารเรยีนการสอนเรื่องการทรมานและบงัคบัสญู
หายในโรงเรยีนต ารวจระหว่างปี 2560-2562 
 



Punishment in Thailand” for military officers, 
policemen, administrative officers and 
correction officers consistently and regularly 
throughout the year. More than 1,000 officers 
have enrolled in the course;  
(d) Training courses provided by the Corrections 
Department cover human rights in general and 
also the prevention of torture and enforced 
disappearance. The courses have been 
mandatory for newly recruited civil servants 
and officials at the management level;  
(e) The Internal Security Operations Command 
Region 4 provided courses on human rights to 
military officers and other relevant officials 
throughout the year. The course highlights two 
important topics: (1) human rights facilitators 
and (2) effective legal enforcement for officials 
in Southern border provinces. In 2019, a total of 
1,546 officers participated in the course;  
(f) The Police College taught 960 inspectors 
during 2018-2019 and 2,080 superintendents 
between 2017-2019 in a course on the 
prevention of torture and enforced 
disappearance.; 
(g) The RLPD conducted field visits to train law 
enforcement officers in 12 provinces during the 
reporting period. The evidence of success of 
these sessions of training can be found in the 
statistics concerning complaints received by the 
National Committee for Managing Cases 
Relating to Torture and Enforced 
Disappearance, which indicates that 15 
incidents of torture and enforced 
disappearance have continuously decreased 
over the past few years. 

(g)  กรมคุม้ครองสทิธฯิไดล้งพืน้ทีด่เูจา้หน้าทีท่ีบ่งัคบัใช้
กฎหมายใน 12 จงัหวดั โดยจ านวนคดทีีเ่กีย่วขอ้งกบั
การทรมานและอุม้หายน้อยลงชีใ้หเ้หน็ว่าเป็นการ
บรรลุผล 

Reply to paragraph 15 of the list of issues  
56. The Office of the Attorney-General offers 
courses designed for prosecutors with key 
learning points of forensic science which 
include forensic evidence and chemistry, as well 
as autopsy. By developing these skills, 
prosecutors will be able to distinguish different 
types of wounds or injuries which are essential 
to documenting cases of torture 

 
 
ส านักงานอยัการสงูสุดไดอ้อกแบบหลกัสตูรการด าเนินคดทีี่
เกีย่วขอ้งกบัหลกัฐานนิตวิทิยาศาสตรแ์ละสารเคม ีรวมทัง้การ
ชนัสตูรศพ ในหลกัสตูรมกีารสอนจ าแนกรปูแบบบาดแผล ซึง่
เป็นส่วนส าคญัในคดกีารทรมาน 

57. The RLPD together with the International 
Commission of Jurists and the Office of the  
United Nations High Commissioner for Human 
Rights developed a capacity-building  
training course for medical personnel and other 
responsible officers on the subjects of human  

กรมคุม้ครองสทิธฯิ คณะกรรมการนักนิตศิาสตรส์ากล และ
ส านักงานขา้หลวงใหญ่เพื่อสทิธฯิ ไดร้่วมกนัจดัท าโครงการ
เพื่อเพิม่ขดีความสามารถใหก้บับุคลากรทางการแพทยแ์ละ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ในเรื่องสทิธมินุษยชน การสบืสวนและ
นิตวิทิยาศาสตร ์การทรมานและบงัคบัสญูหาย รวมทัง้การตาย
ทีผ่ดิธรรมชาตติามหลกัการ 



rights, investigation and forensic science in 
torture, enforced disappearance cases, 
including  
unlawful deaths as referred to by the Istanbul 
Protocol and the Minnesota Protocol. This  
course has been held regularly since 2017. 
58. The Central Institute of Forensic Science has 
convened a series of training concerning human 
rights principles, international standards and 
investigation in alleged cases of extrajudicial 
killing and enforced disappearance to 
concerned officials since 2015. 

สถาบนันิตวิทิยาศาสตรไ์ดจ้ดัการประชุมและอบรมเกีย่วกบั
ความรูด้า้นสทิธมินุษยชน หลกัการสากลในการสอบสวนคดวี
วสิามญัฆาตรกรรม และการอุม้หายตัง้แตปี่ 2558 

Article 11 Reply to paragraph 16 of the list of 
issues  
59. The introduction of the 2017 Corrections 
Act which repeals the outdated 1943 
Penitentiary Act is part of Thailand’s effort to 
amend its law to be more in line with relevant 
international standards, in particular the 
Mandela Rules and the Bangkok Rules. The 
Department of Corrections has also circulated 
instructions for all prison personnel and 
relevant staff to treat detainees in accordance 
with international human rights standards as 
well as to create a better understanding of 
obligations under the Convention 

 
 
การแกพ้รบ.ราชทณัฑ ์เป็นไปเพื่อใหต้รงกบัหลกัสากล 
โดยเฉพาะหลกัการ Nelson Mandela และ ขอ้ก าหนดกรุงเทพ 
 
โดยกรมราชทณัฑต์อ้งการใหเ้จา้หน้าทีป่ฏบิตักิบัผูถู้กคุมขงั
ตามหลลกัการสทิธมินุษยชน และท าใหส้ภาพความเป็นอยู่ใน
เรอืนจ าดขีึน้ตามขอ้ผกูมนัในอนุสญัญา 

60. Regarding restraining devices, the spirit of 
the Corrections Act is to restrict the use of such 
devices to the extent possible.  
The Department of Corrections now operates 
pursuant to section 21 of the 2017 Corrections 
Act which applies a higher standard than that 
required by the Nelson Mandela Rules. 
Restraining devices are not allowed to be used 
with inmates unless there is an absolute 
necessity to do so, such as to prevent self-harm 
or escape or in case of going outside of the 
prison. 
 The Corrections Act imposes an even stricter 
requirement if involving detainees who are 
under the age of 18, those over the age of 60, 
female detainees, or those with special medical 
requirements. In the case where restraining 
devices are used, such a decision is reviewed 
every 15 days. The restraining devices will be 
removed once it is established that the 
necessity no longer exists. 

 
 
กรมราชทณัฑป์รบัใชก้ฎเกณฑก์ารใชเ้ครื่องพนัธนาการแคใ่น
เฉพาะกรณีจ าเป็นเท่านัน้ เพื่อป้องกนัการท ารา้ยตวัเอง การ
หลบหนี และการออกไปนอกเรอืนจ า  
 
กฎเกณฑก์ารใชเ้ครื่องพนัธนาการส าหนับเยาวชนอายุต ่ากว่า
18 ผูห้ญงิ และคนทีม่อีายุ 60 ปีขึน้ไป มคีวามเขม้งวดยิง่ขึน้  

61. Solitary confinement is a form of disciplinary 
sanction under section 69 of the Corrections 
Act. The Corrections Act allows solitary 
confinement of up to 30 consecutive days; 

 
 



however, the Ministry of Justice is aware of the 
discrepancy with the Mandela Rules which 
allows for 15 days of solitary confinement. 
Therefore, the Ministry of Justice is currently in 
the process of drafting a Ministerial Regulation 
stipulating that solitary confinement shall not 
be imposed for more than 15 consecutive days, 
along with several other draft Ministerial 
Regulations for the implementation of the 
Corrections Act. 

มกีารเปลีย่นแปลงจ านวนวนัในการขงัเดยีวจาก 30 วนั ในม.
69  พรบ.ราชทณัฑ ์เป็น 15 วนั ตามหลกัแมนเดลา โดย
กระทรวงยตุธิรรมไดร้่างกฎกระทรวงไวเ้พื่อการน าไปบงัคบัใช้
แลว้  

62. Section 33 of the 2017 Corrections Act 
provides that the Department of Corrections 
may detain prisoners in a location which is not a 
prison to provide occupational training, medical 
treatment, preparational training before 
returning to society. The purpose of detention 
in locations other than a prison is therefore not 
for punishment but to provide a more enabling 
environment for learning, treatment and 
rehabilitation. This has not been carried out in 
practice yet, however. 

ม. 33 พรบ.ราชทณัฑ ์2560 ก าหนดใหก้รมราชทณัฑพ์าตวั
นักโทษไปคุมขงัในสถานทีท่ีไ่ม่ใช่เรอืนจ า เพื่อเป็นการ
เตรยีมพรอ้มกลบัสู่สงัคมอย่างปกต ิไมใ่ช่เพื่อเป็นการลงโทษ 
 
แต่ยงัไมม่กีารน าไปใชใ้นเวลาน้ี 

63. Thailand is committed to strengthening its 
efforts to improve conditions of detention. 
Please refer to paragraph 22 on the 
commemorative event on the occasion of the 
Nelson Mandela International Day on 18 July 
2017, as well as the Department of Corrections’ 
pilot projects to implement the Nelson Mandela 
Rules 

 
ไทยมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาสภาพความเป็นอยู่ของเรอืนจ า 

64. To prepare and support detainees on 
livelihoods after their release, the Department 
of Corrections has developed a training 
program to ensure that released persons are 
able to reintegrate into society and resume 
their normal lives.  
The Department also provides consultation 
services regarding personal matters, economic 
and social issues and relationships with their 
families and communities. One of the most 
recent developments is the establishment of 
the Centre for Assistance to Reintegration and 
Employment (CARE) in each of the 143 prisons 
nationwide. CARE commenced their operations 
on 15 February 2018 with the main objective of 
promoting employment for inmates after their 
release. On 26 March 2018, the Department of 
Employment under the Ministry of Labour 
signed memoranda of understanding on public-
private partnership projects with the 
Department of Skills Development, the 
Department of Corrections, the Federation of 

 กรมราชทณัฑไ์ดเ้ตรยีมการสนบัสนุนนักโทษทีถู่กปล่อยตวั 
ดว้ยจากจดัท าโครงการฝึกอบรมเพื่อเป็นการรบัประกนัว่าพวก
เขาจะสามารถใชช้วีติในสงัคมไดอ้ย่างปกต ิ
 
มกีารจดัเตรมีผูใ้หค้ าปรกึษาเรื่องส่วนตวั สภาพเศรษฐกจิและ
สงัคม ความสมัพนัธต์่างๆของครอบครวัและชมุชนในศูนยต์่าง 
43 แหง่ทัว่ประเทศ  
 
โดยกรมราชทณัฑไ์ดม้กีารลงชื่อในหนังสอืความร่วมมอื
ระหว่างองคก์รในดา้นความสมัพนัธห์น่วยงานรฐัและเอกชน
กบักรมจดัหางานในกระทรวงแรงงานและสมาคมหอการคา้
ไทย  เพื่อการส่งเสรมิทกัษะทางอาชพีใหก้บัอดตีนักโทษที่
ออกจากเรอืนจ า 
 
 



Thai Industries and the Chamber of Commerce 
of Thailand, to create opportunities for inmates 
by building their skills suitable for a career after 
release. 
65. Since 1993, the Department of Corrections 
has established the Practice Guide on Detainees 
who are Transgender Women which provides 
for specific measures such as detaining 
transgender women in separate facilities from 
male detainees and ensuring that equipment 
for physical inspections does not undermine 
transgender women inmates’ rights and dignity. 
Also, section 31 of the 2017 Corrections Act 
affirms that appropriate facilities be provided 
for inmates based on gender. In response, the 
Department of Corrections provided separate 
zones for LGBTI inmates, particularly in prisons 
with a significant number of LGBTI inmates such 
as the Min Buri Remand Prison, the Klong Prem 
Central Prison, and the Pattaya Remand Prison. 

กรมราชทณัฑม์หีลกัเกณฑพ์เิศษการคุมขงันักโทษทีเ่ป็นหญงิ
ขา้มเพศ (สาวประเภทสอง) ตัง้แต่ปี 2536 โดยใหม้กีารคมุขงั
แยกออกจากนักโทษชาย และเพื่อรบัรองว่ามกีารจดัสรร
อุปกรณ์การตรวจร่างกายตอ้งไม่บัน่ทอนสทิธแิละศกัดิศ์รขีอง
นักโทษสาวประเภทสอง  
 
ทัง้นี้กรมราชทณัฑย์งัไดจ้ดัสรรพืน้ทีส่ าหรบันักโทษกลุ่ม
หลากหลายทางเพศตามจ านวน เช่น เรอืนจ าพเิศษมนีบุร ี
เรอืนจ าคลองเปรม และเรอืนจ าพเิศษพทัยา 

Reply to paragraph 17 of the list of issues  
66. Please see Table 10 attached to this report 
for statistical data, disaggregated by gender, on 
the number of pre-trial detainees and convicted 
prisoners of all places of detention.  
 
67. Prison overcrowding is one of the key 
challenges in Thailand’s corrections system. The 
Justice System Reform Plan of 6 April 2018 
strives to enhance various aspects of the 
judicial system, including to improve conditions 
of prisons and detention centers across the 
country.  
The 2017 Corrections Act also provides the 
Department of Corrections with tools to solve 
the problem of overcrowding in an effective 
and practical manner by mandating the 
Department of Corrections to employ 
alternatives to detention, including allowing for 
‘other facilities which are not prisons’ to be 
designated as detention facilities.  
Similarly, the ONCB has succeeded in 
implementing its policy to allow addicted 
offenders to voluntarily undergo a 
rehabilitation program in lieu of a prison 
sentence. 

  
ตารางที ่10 ไดแ้สดงตวัเลขของผูต้อ้งขงัตามการแบ่งเพศ และ
จ านวนทีอ่ยูใ่นการด าเนินคด ีตวัเลขทีอ่ยู่ในเรอืนจ า 
 
เรอืนจ าแออดัเป็นปัญหาส าคญัในระบบเรอืนจ าไทย โดยมี
แผนการปฏริปูระบบยุตธิรรมในปี 2561 เพื่อทีจ่ะปรบัปรุง
สภาพความเป็นอยู่ในเรอืนจ าทัว่ประเทศ 
โดย พรบ.ราชทณัฑ ์2560 อนุญาตใิหแ้กปั้ญหานี้ดว้ยการจดั
หาสถาทีค่มุขงัทีไ่มใ่ช่เรอืนจ าเป็นสถานคุมขงัทางเลอืก  
 
โดยสถาบนัป้องกนัปราบปรามยาเสพตดิไดแ้กปั้ญหาดว้ยการ
ส่งผูท้ีต่ดิยาเสพตดิไปยงัสถานบ าบดัตามความสมคัรใจใน
ระยะเวลาทีก่ารลงโทษก าหนดไว ้

68. During the reporting period, Thailand has 
implemented these measures in order to 
reduce the overcrowding of prisons: (a) 
Extending the existing prisons and building new 

ระหว่างการจดัท ารายงาน รฐับาลไทยไดใ้ชม้าตรการดงันี้ใน
การลดความแออดัในเรอืนจ า 

(a) ต่อขยายขนาดรอืนจ าจากตกึเก่าออกไปใหส้ามารถ
รองรบัจ านวนตนไดม้ากขึน้ 



ones to increase the capacity of prisons in 
Thailand;  
(b) Building Minimum Security Prisons to detain 
prisoners who are close to finishing serving 
their terms to prepare them for reuniting with 
society; (c) Granting parole to and reducing the 
serving days for some prisoners who display 
good behavior. Additionally, the conditions to 
be paroled are eased; therefore, more prisoners 
can apply for parole. On 25 January 2017, the 
Department of Corrections also launched a 
project to allow for suspension of sentences in 
special cases where a concerned inmate has 
serious illness, is a person with disabilities, or if 
such person is over the age of 70; (d) 
Transferring foreign prisoners back to their 
respective countries of residence; (e) Reviewing 
criminal law to repeal outdated pieces of 
criminal legislation or to reduce the punishment 
to a reasonable level which is proportionate to 
the crimes, including drug offences; and (f) 
Applying for royal pardon 

(b) สรา้งเรอืนจ าทีม่คีวามปลอดภยัขัน้ต ่าส าหรบันักโทษ
ทีใ่กลพ้น้โทษ  

(c) ใหม้กีารพกัโทษ โดยมเีงือ่นไขทีง่า่ยขึน้ และลดโทษ
ใหก้บันักโทษทีม่คีวามประพฤตดิ ีรวมทัง้นักโทษ
ทีม่โัรคขัน้รุนแรงและอายมุากกว่า 70 ปีขึน้ไป 

(d) ส่งนักโทษต่างชาตกิลบัประเทศตน้ทาง 
(e) พจิาราณาระยะเวลาลงโทษในกฎหมายอาญาใหม่

เพื่อใหร้ะยะเวลาเป็นไปตามเหมาะสม รวมทัง้คดยีา
เสพตดิ 

(f) ส่งชื่อเพื่อขออภยัโทษ 

69. The Department of Probation and the Court 
of Justice introduced the Electronic Monitoring 
(EM) system in 2014 and 2015, respectively. 
This has served as an alternative to pre-trial 
detention for suspects who have been granted 
temporary release. If an accused or a 17 
defendant agrees to the use of EM or other 
devices to track or restrict one’s travel, the 
court may exercise discretion to reduce the 
amount of bail money in accordance with the 
President of the Supreme Court’s Regulation 
and if the accused or defendant is poor, the 
court may exercise discretion to lower the bail 
money in any amount below the minimum rate 
prescribed in the regulation. Currently 9,522 
EM are used in the justice system (as of 26 
January 2020). 

ทัง้แผนกควบคมุความประพฤตแิละศาลยุตธิรรมไดน้ า
อุปกรณ์อเิลก็สท์รอนิกสม์าใชใ้นปี 2557 และ 2558 
เพื่อใชใ้นการปล่อยตวัจ าเลยชัว่คราวสามารถใชใ้นการ
ตรวจสอบและจ ากดัการเดนิทางของบุคคลในการปล่อยตวั
ชัว่คราว และสามารถลดปัญหาเรื่องเงนิประกนัตวั 
ตอนนี้มกีารน าเครื่อง EM มาใชแ้ลว้ 9,522 เครื่องใน
กระบวนการยุตธิรรม   

70. Furthermore, by virtue of section 6 of the 
2017 Corrections Act, the Ministry of Justice is 
currently drafting a Ministerial Regulation to 
specify alternative criminal sanctions to 
imprisonment. The draft Ministerial Regulation 
proposes 6 alternative sanctions: (1) 
intermittent sentences, (2) detention during 
specified hours, (3) detention within a specified 
location for detention, (4) community service, 
(5) travel restrictions in accordance with section 
89/2 of the Criminal Procedure Code, and (6) 

ตามมาตรา 6 พรบ.ราชทณัฑ ์2560 กระทรวงยตุธิรรมไดร้่าง
กฎกระทรวงในการลงโทษดว้ยวธิทีางเลอืก 6 รปูแบบ 
 
1 จ าคุกโดยแบ่งเวลาเป็นระยะๆ  
2 คุมตวัในชว่งเวลาทีก่ าหนด 
3 คุมตวัในสถานทีท่ีก่ าหนด 
4 ท างานรบัใชส้งัคม/ชุมชน 
5 ระงบัการเดนิทาง 
6 การคุมตวัรปูแบบอื่นตามขอ้ก าหนดของกรมราชทณัฑ ์



any other sanctions specified by the 
Department of Corrections. 
Reply to paragraph 18 of the list of issues  
71. Recognizing specific human rights 
challenges that women prisoners face, Thailand 
has initiated efforts to raise awareness on this 
issue, resulting in the adoption of the Bangkok 
Rules by the UN General Assembly. Thailand has 
been working closely with the United Nations 
Office on Drugs and Crime (UNODC) and other 
relevant stakeholders in the implementation of 
the Bangkok Rules. One prominent example 
includes the development of the Guidance 
Document on and Index of Implementation of 
the Bangkok Rules, containing practical 
information for relevant agencies to consider 
applying the Bangkok Rules when practicing 
their policies on the treatment of prisoners. 

 
ไทยไดท้ราบถงึปัญหาในการปฏบิตัติ่อนักโทษหญงิ และมี
ความพยายามในการรณรงคส์รา้งความตระหนักรูปั้ญหานี้โดย
การท างานร่วมกบั UNDOC และปรบัใชข้อ้ก าหนดกรุงเทพกบั
มาตรฐานเรอืนจ า 

72. Pursuant to the Correction Department’s 
regulations relating to body searches for new 
inmates and incoming/outgoing inmates B.E. 
2561 (2018), a body search on a woman, 
including a transwoman, must be conducted in 
a designated area by a medical staff, a nurse, or 
a prison staff who has been medically trained. 
Since 2013, the Corrections Department has 
installed CT scanners in 25 women prisons 
across the country to improve the body search 
method in accordance with international 
standards. The Department also aims to install 
those devices in all prisons in Thailand. 

 
 
เรอืนจ าไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดในพรบ.ราชทณัฑ ์ในการ
ตรวจร่างกายนักโทษหญงิและสาวประเภทสอง โดยใหม้ี
บุคลากรทางการแพทยใ์นการตรวจ และท าในสถานทีท่ี่
จดัเตรยีมไวโ้ดยเฉพาะ  
ตัง้แต่ปี 2556 ไดม้กีารตดิตัง้เครือ่ง CT แสกนไวท้ัว่เรอืนจ า
หญงิ 25 แห่งทัว่ประเทศ  

73. Pregnant prisoners are given special 
attention and care for their specific needs.  
Sections 57-59 of the 2017 Corrections Act 
provide for measures pertaining to pregnant 
and breastfeeding prisoners such as providing 
appropriate health and nutrition advice by 
medical personnel, providing sufficient food, 
arranging for giving birth at a hospital outside of 
the prison, and providing health check-ups for 
infants residing with their mothers in prisons.  
 
 
 
Some of the other additional practices in 
prisons include arranging bedrooms and 
bathrooms for specific use of pregnant 
prisoners, bringing in nurses or obstetricians to 
provide health and pregnancy check-ups, and 
bringing pregnant prisoners to receive 
antenatal care at a hospital outside (where 

นักโทษหญงิตัง้ครรภจ์ะไดร้บัการดแูลอย่างเป็นพเิศษ โดย
มาตรา 57-59 พรบ.ราชทณัฑ ์2560 ไดม้ขีอ้ก าหนดในการ
ดแูลนักโทษมคีรรภ ์เช่น การใหค้ าปรกึษาดา้นสุขภาพและ
สารอาหารจากบุคลากรทางการแพทย ์การจดัอาหารให้
เพยีงพอ จดัเตรยีมแผนส าหรบัการคลอดในโรงพยาบาลนอก
เรอืนจ า ใหก้ารนัดตรวจสุขภาพส าหรบัทารกทีเ่กดิจากแม่ขณะ
อยู่ในเรอืนจ า  
ขอ้ก าหนดอื่นๆรวมทัง้การจดัเตรยีมทีน่อนและหอ้งน ้าส าหรบั
นักโทษทีต่ัง้ครรภ ์มพียาบาลในการดแูล ฯลฯ 



available) or organizing the provision of such 
service in prison. 
Reply to paragraph 19 of the list of issues  
74. Between 2017 and 2020, the Department of 
Corrections received 28 complaints of inter-
prisoner violence. In case a disciplinary offence 
was found, the prisoner who caused the 
incident would be subject to disciplinary action 
pursuant to Sections 68 and 69 of the 2017 
Corrections Act. Disciplinary action includes 
probation, suspension of class promotions for a 
period of time, class demotion, withdrawal of 
visitation and contact rights for a period not 
exceeding three months except for contacting 
lawyers. 

ระหว่างปี 2560-2563 มกีารรอ้งเรยีนความรุนแรงในหมู่
นักโทษ 28 ครัง้  
ส าหรบันักโทษทีก่่อเหตุจะตอ้งไดร้บัโทษทางวนิยัตาม พรบ.
ราชทณัฑ ์2560  
เช่น ตอ้งเขา้เรยีนกบักรมควบคมุความประพฤต ิระงบัสทิธใิน
การเยีย่มชัว่คราว ยกเวน้การเขา้พบทนาย 

Reply to paragraph 20 of the list of issues  
75. Please see Table 11 attached to this report 
for the statistical data on deaths in prisons. 

ตารางที ่11 แสดงจ านวนกรณีการเสยีชวีติระหว่างอยู่ใน
เรอืนจ า 

Reply to paragraph 21 of the list of issues 
 76. As of 29 February 2020, there were 4,272 
refugees and 813 asylum seekers, of which 226 
and 41 were detained at Immigration Detention 
Centres, respectively. 

ณ ขณะนี้ ในวนัที ่29 ก.พ. 2563 มผีูล้ีภ้ยั 4,272 คน และผู้
แสวงหาทีล่ีภ้ยั 813 คน โดยผูล้ีภ้ยั 226 คน และผูแ้สวงหาทีล่ี้
ภยั 41 คน ถูกคุมตวัอยู่ศูนยต์รวจคนเขา้เมอืง 

77. The Government recognizes the challenge 
of conditions of detentions and places in 
introducing alternatives to detention and 
developing detention places. The Memorandum 
of 18 Understanding on the Determination of 
Measures and Approaches to Alternatives to 
Detention of Children in Immigration Centers is 
one example. Furthermore, there have been 
several projects to build and improve detention 
centers: (1) the construction of a new building 
in some detention centers with facilities for 
mothers and children, including a day-care 
center; (2) the renovation project of the Suan 
Phlu Migrant Detention Center, which was 
completed in 2019; and, (3) the construction 
project of a new detention center in Pathum 
Thani province expected to be completed by 
2022. 

 
 
รฐับาลไดเ้หน็ถงึปัญหาความแออดัจงึไดม้กีารเสนอกทางเลอืก
ในการควบคมุตวั 
รวมทัง้มกีารปรบัปรุงศูนยค์มุตวัต่างๆ 
1 สรา้งตกึใหม่เพื่อรองรบัการดแูลแมแ่ละเดก็ทีก่กัตวั รวมทัง้
สถานทีด่แูลเดก็ 
2 มโีครงการการบูรณะซ่อมแซมสถานทีก่กัตวัคนต่างชาตทิี่
สวนพลู แลว้เสรจ็ในปี 2562 
3 มโีครงการสรา้งศูนยก์กัตวัใหม่ในปทมุธานี จะเสรจ็ในปี 
2565 

78. The Department of Corrections allows visits 
and contact with prisoners by individuals and 
organizations, including visits by diplomatic and 
consular staff in the case of foreign prisoners, 
where they are required to submit a request 
prior to the visit for security and safety reasons. 
Independent organisations such as the 
Ombudsman and the National Human Rights 
Commission do not need to inform the 

กรมราชทณัฑอ์นุญาตใิหผู้ท้ีไ่ดร้บัการตดิต่อและคณะทตูเขา้
เยีย่วนักโทษชาวต่างชาตเิน่ืองดว้ยเหตุผลทางความมัน่คงและ
ความสงบ 
องคก์รอสิระอย่างผูต้รวจการแผน่ดนิและกสม.ไม่จ าเป็นตอ้ง
ท าเรื่องเพื่อขอเยีย่ม 
ในกรณีทีอ่งคก์รอสิรไดร้บัค ารอ้งเรยีนเกีย่วกบัการปฏบิตัขิอง
เจา้หน้าทีร่ฐั องคก์รสามารถเขา้เยีย่มได ้โดยผูย้นืค ารอ้งจะไม่



Department of Corrections of their visit in 
advance.  
In the case where independent organizations 
receive complaints against government officials, 
a visit may be conducted while the 
complainant’s identity is kept confidential and 
prison officials will not be allowed to attend the 
interview.  
Overall, the NHRC and the Ombudsman have 
reported that normally there is no significant 
impediment that would hinder their access to 
locations used for detention. 

เปิดเผยตวัตน แลว้เจา้หน้าทีจ่ะไม่สามารถเขา้ฟังการ
สมัภาษณ์ได ้

Reply to paragraph 23 of the list of issues 
79. As referred to in paragraph 10, in 2017-2020 
the Sub-Committees on the Screening of Cases 
of Torture and Enforced Disappearance 
received 258 complaints of torture and 5 cases 
of enforced disappearance whereby 188 cases 
of torture were terminated because they were 
not aligned with criteria and definition of the 
Conventions. Out of these complaints, 2 cases 
of torture and 1 case of enforced disappearance 
have been found to be prima facie cases. 
Currently, 68 cases of torture and 4 cases of 
enforced disappearance are still pending for 
decision. 

ระหว่างปี 2560-2563 คณะอนุกรรมการว่าดว้ยการตรวจสอบ
คดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการทรมานและบงัคบัสญูหายไดร้บัเรื่อง
ทัง้หมด 258 เรื่อง เป็นการทรมาน 5 คด ีและบงัคบัสญูหาย 
188 คด ีโดยกรณีการทรมานทัง้หมดถูกยกเลกิเพราะรปูคดไีม่
เป็นไปตามเกณฑท์ีอ่นุสญัญาก าหนด  
ม ี2 คดกีารทรมานและ 1 คดบีงัคบัสญูหาทีร่บัมาอยูใ่น
กระบวนการพจิารณา  
โดย คดกีารทรมาน 68 คด ีคดบีงัคบัสญูหาย 4 คด ีอยู่ระหว่าง
การพจิารณา รอการตดัสนิ  

80. Ms. Kritsuda Khunasen was released from 
the military facility on 24 June 2014. Ms. 
Khunasen has never filed an official complaint 
to the Government and thus no investigation 
has commenced yet. Allegations may stem from 
public interviews that Ms. Khunasen has given 
to the press on several occasions, where her 
statements have been inconsistent. On 23 June 
2014, a day prior to her release, she gave an 
interview to the press that she was not tortured 
as rumored, but that she was taken care of by 
female officials and was able to receive news 
from the television and the internet. 
Nonetheless, the Government has yet to 
receive confirmed information in this regard. 

จากกรณีของกรชิสุดา คุฯฃณะแสนทีไ่ดร้บัการปล่อยตวัจาก
ค่ายทหารในปี 2557 เธอไม่ไดม้กีารรอ้งเรยีนใดๆในกรณีนี้ 
ดงันัน้จงึไม่มกีารสอบสวนเกดิขึน้  
ขอ้กล่าวหาเกดิจากการทีเ่ธอไดม้หส้มัภาษณ์กบัหลายส านัก
ขา่ว แต่ขอ้มลูไมต่รงกนัในแต่ละครัง้  
ก่อนจะถูกปล่อยตวัเธอใหส้มัภาษณ์ว่าไม่ไดถู้กทรมานอย่างที่
มขีา่วลอื แตม่เีจา้หน้าทีห่ญงิดแูลอยู่ ฌะอสามารถรบัขา่วสาร
ไดจ้ากทัง้โทรทศัน์และอนิเตอรเ์น็ต  
อย่างไรกต็ามรฐับาลยงัไม่ไดร้บัการยนืยนัจากแหล่งขา่วใน
เรื่องนี้ 

81. Mr. Bilal Mohammad is currently detained 
in Tung Song Hong Temporary Prison of 
Bangkok Remand Prison pursuant to black case 
no. 217/2015. He was initially ruled guilty of 
illegal possession of explosives for which 
registrars are unable to issue a license, using 
explosives for which registrars are unable to 
issue a license, carrying firearms within a town, 
village or public way without appropriate 
reason, together with attempting to cause 

ตอนนี้นายบลิาล มฮูมัหมดัถูกควบคุมตวัอยูใ่นเรอืนพเิศษทุง่
สองหอ้ง 
โดยศาลตดัสนิใหม้คีวามผดิเนื่องจากการครอบครองวตัถุ
ระเบดิทีไ่ม่ไดล้งทะเบยีน พกพาอาวุธในพืน้ทีส่าธารณะโดยไม่
มเีหตจุ าเป็น มคีวามพยายามกอ่เหตุระเบดิ ท าใหเ้กดิความ
เสยีหายในชวีตติและทรพัยส์นิ เขา้เมอืงอย่างผดิกฎหมาย  
ในปี 2562 ยงัอยูใ่นการพจิารณาคดโีดยศาล   



explosions, attempting to murder others by 
premeditation, causing explosives to result in 
the death of others, serious injuries, and 
damages to property, committing premeditated 
murder, causing damage to others’ properties, 
having possession of explosives without 
permission, having in possession arms without 
permission, and being an alien entering into the 
Kingdom without permission. The case has been 
transferred from the Military Court to the Civil 
Court on 25 November 2019 and is currently 
under a trial procedure in the court. 
82. On 18 March 2015, Mr. Sarayut Tangprasert 
filed a complaint regarding the alleged torture 
of Mr. Sansern Sriounreun to the NHRC. 
Subsequently, on 16 November 2015, the NHRC 
concluded with the decision that Mr. 
Sriounreun’s claims of being blindfolded, 
handcuffed, beaten, and shocked by electricity 
by military officers are inconsistent with the 
report of the Central Institute of Forensic 
Science. The NHRC, therefore, was of the 
opinion that it could not be confirmed that his 
wounds had been inflicted as the result of 
torturous acts or ill-treatment committed by 
military officers. 

 ปี 2558 นายศรายุทธ ตัง้ประเสรฐิ ไดย้ื่นค ารอ้งใหก้บักสม. 
จากกรณีนายสรรเสรญิ ศรอีุ่นเรอืน ถูกทรมานดว้ยการคลุมหวั 
ใส่กุญแจมอื ถูกทุบต ีและชอ็ตดว้ยไฟฟ้า โดยเจา้หน้าทีท่หาร  
อย่างไรกต็ามทางกสม.ระบุว่าขอ้กล่าวหาของนายสรรเสรญิไม่
มคีวามแน่นอน และแผลตามร่างกายไม่สามารถพสิจูน์ไดว้่ามา
จากเจา้หน้าที ่

83. The SBPAC allocated a budget to the Prince 
of Songkla University (Songkhla Campus) to 
purchase a CT scanner to support forensic work 
in the case of allegations of torture or ill-
treatment in the Southern border provinces due 
to Muslim beliefs that conducting autopsies on 
a dead person is not consistent with religious 
principles. The CT scanner has been installed 
since July 2019. 

มอ.หาดใหญไ่ดร้บังบในการจดัซื้อเครื่อง CT แสกนในการ
ตรวจพสิจูน์ทางนติวิทิยาศาสตรส์ าหรบัใชใ้นกรณีการซอ้ม
ทรมานและการปฏบิตัโิดยมชิอบของเจา้หน้าทีใ่นจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัศาสนาอสิลามในการ
ชนัสตูรศพ 

Reply to paragraph 24 of the list of issues 
84. Under the National Committee for 
Managing Cases Relating to Torture and 
Enforced Disappearance (mentioned in more 
detail in paragraph 9), the Sub-Committee to 
Monitor and Investigate Cases of Torture and 
Enforced Disappearance has the mandate to 
receive complaints regarding acts of torture and 
ill-treatment committed by state officials and to 
investigate such allegations. From 87 cases in 
the list of UN WGEID, 12 cases have been 
withdrawn, 67 cases are being proceeded by 
the the National Committee, and 8 cases are 
under verification by DSI and RLPD 

อนุกรรมการว่าดว้ยการสงัเกตการณ์การทรมานและบงัคบั
สาบสญูซึง่รบัหน้าทีใ่นการรอ้งเรยีนกรณีทีเ่กีย่วขอ้ง จาก 87 
กรณีทีเ่กีย่วขอ้ง ม ี12 คดทีีถู่กเพกิถอน  
67 คดอียู่ในกระบวนการการพจิารณาของตณะกรรมการ
แห่งชาตฯิ  
8 คดอียู่ระหว่างการยนืยนัจากกรมสอบสวนคดพีเิศษและกรม
คุม้ครองสทิธฯิ 

85. As an example of its work, the Sub-
Committee received allegations from the NHRC 

นายเกยีรตภิมูแิละนายรชัชานนทไ์ดแ้จง้กสม. เนื่องจากถูก
เจา้หน้าทีต่ ารวจท ารา้ยร่างกายเพื่อใหร้บัสารภาพ 



in 2017 on the cases of Mr. Kietipoom Wassana 
and Mr. Ratchanon Thechitchanon who were 
allegedly beaten by the police to gain 
information for an investigation on 14 July 
2015. From preliminary investigations 
conducted, the Sub-Committee found that such 
acts committed by related police officers may 
have violated the Criminal Code’s Section 157 
(malpractice). The cases have been forwarded 
to the Office of Public Sector Anti-Corruption 
Commission (PACC) who then completed the 
process of preliminary investigation and 
recently decided to set up a sub-committee 
tasked to investigate the case. 

จากการสบืสวนพบว่าเจา้หน้าทีไ่ดท้ าผดิมาตรา 157 ป.วอิาญา  
โดยปปช.เป็นผูร้บัผดิชอบในการสบืสวนคดดีงักล่าว 

Reply to paragraph 25 of the list of issues 
 86. The Witness Protection Act B.E. 2546 
(2003) provides protection of witnesses in 
criminal cases for their safety as well as 
individuals who are closely related to the 
witnesses and at risk of being threatened or 
harassed as a result of them becoming or being 
a witness. The measures taken to protect 
witnesses and their family members include 
providing them with a safe house, bodyguards 
and changing names. The Government, by the 
RLPD, is in the process of amending the Act to 
enhance the legal framework and measures on 
witness safeguards and protection, including to 
cover those who are intimidated or threatened 
before criminal proceedings are initiated. The 
draft law to amend the Witness Protection Act 
was approved by the Cabinet on 29 January 
2019 and by the Council of State on 13 June 
2019. It is now under the process of re-
submission to the Cabinet. Some key proposed 
amendments are as follows: 

พรบ.คุม้ครองพยาน 2546 มมีาตรการการคุม้ครองพยานใน
คดอีาญา ดว้ยการปกป้องพยานและผูใ้กลช้ดิจากการถูกขม่ขู่
หรอืไดร้บัอนัตรายจากการเป็นพยาน  
มกีารจดัเตรยีมเซฟเฮา้ส ์เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั และ
ชื่อของพยาน  
 
โดยกรมคุม้ครองสทิธฯิไดแ้กพ้รบ.นี้เพื่อปรบัปรุงมาตรการการ
คุม้ครองพยานไดอ้ย่างแน่นหนามากขึน้  
ปี 2562 ผ่านมตคิรม. มเีน้ือหาในการเปลีย่นแปลงดงันี้  

(a) Amend the definition of “witness” and 
“official” to cover those who are 
whistleblowers, complainers and information 
providers; (b) Improve general protection 
measures to allow relevant officials to evaluate 
witness safety in order to extend or terminate 
protection as per witness request; (c) Amend 
special protection measures to make them 
compatible with the current situation, 
especially with new predicated offences. Some 
new measures will be introduced, such as 
methods of change of registered information; 
(d) Amend the WPO’s mandate and power and 
increase the power of officials who execute this 
law including making the WPO a coordinating 

(a) เพิม่บทนยิามค าว่าพยาน และเพิม่บทนิยามค าว่า 
พนักงานเจา้หน้าทีใ่นมาตรา เพือ่ใหค้รอบคลมุไปถงึผูร้อ้งเรยีน 
ผูใ้หข้า่ว ผูแ้จง้เบาพแส 
(b) เพิม่เตมิมาตรการทัว่ไปในการคุม้ครองพยานเกีย่วกบัการ
ประเมนิพฤตกิารณ์ความไม่ปลอดภยัและการขยายระยะเวลา
การคุม้ครองพยาน 
© แกไ้ขเพิม่เตมิมาตรการพเิศษในการคุม้ครองพยานเกีย่วกบั
คดคีวามทีพ่ยานอาจไดร้บัความคุม้ครอง การจ่ายค่าเลีย้งชพี 
และเหตุทีอ่าจสัง่การใหคุ้ม้ครองพยานสิน้สุดลง 
(d) แกไ้ขเพิม่เตมิหน้าทีแ่ละอ านาจของส านักงานคุม้ครอง
พยานและก าหนดอ านาจของพนักงานเจา้หน้าทีใ่นการ
คุม้ครองความปลอดภยัของพยาน 



body to assist a witness to bring light to the 
case and also to assist the witness to resume 
their normal life. This will have a positive effect 
in enabling witness trust in testifying 
throughout the entire criminal proceeding; and 
(e) Amend provisions on compensation and 
payment of witness allowance to be more 
reasonable and practical, including in the case 
where the witness has given testimony but fails 
to appear in the court for the hearing. 

(e) แกไ้ขเพิม่เตมิมาตรการพเิศษในการคุม้ครองพยาน
เกีย่วกบัคดคีวามผดิทีพ่ยานอาจไดร้บัความคุม้ครอง การจ่าย
ค่าเลีย้งชพี และเหตทุีอ่าจสัง่ใหก้ารคุม้ครองพยานสิน้สุดลง 

87. Regarding the case of Mr. Anuphong 
Phanthachayangkun, on 22 November 2017, 
the Supreme Court confirmed the judgements 
of the Court of First Instance and the Regional 
Court of Appeals which found Mr. 
Phanthachayangkun guilty of making false 
complaints on allegations of torture. The 
Supreme Court sentenced Mr. 
Phanthachayangkun to one year of 
imprisonment. This is not a case of retaliation. 
The Court of Justice is an independent body and 
its decision is based on evidence where the 
Government cannot interfere. Mr. 
Phanthachayangkun’s right to a fair trial and 
due process is respected in accordance with 
international standards. 

 
 
ศาลตดัสนิใหน้ายอนุพงษ์ พนัธชยางกูร มคีวามผดิในกรณีแจง้
ความเทจ็จากการถูกซอ้มทรมาน โดยศาลสัง่จ าคุก 1 ปี  
ศาลลงความเหน็ว่าคดนีี้เป็นไปตามหลกัสากล และไม่ไดถู้ก
แทรกแซงจากองคก์รใดเพราะศาลเป็นองคก์รอสิระ 

88. As an effort of the Government to protect 
human rights defenders from reprisals, the 4 th 
National Human Rights Plan (2019 – 2022) has 
included human rights defenders and the media 
as new target groups for the promotion and 
protection of their rights. Moreover, the 
Government has introduced a series of relevant 
legal measures as follows: 

 
นักสทิธมินุษยชนและสื่อไดถู้กระบุเป็นกลุ่มทีอ่ยูใ่นกลุ่มที่ไดร้บั
การคุม้ครองสทิธมินุษยชนตามแผนการสทิธมินุษยชน ฉบบัที ่
4  
โดยมมีาตรการทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 

(a) The 2017 Constitution, the National Reform 
Plans, and the 20-year National Strategy (2018-
2037) lays down principles and a guiding 
framework for government policies and actions 
to protect and promote human rights, including 
the rights to freedom of expression and 
opinion, and to ensure an impartial and 
transparent exercise of officials’ powers, 
accountability for any wrongful or dishonest 
exercise of officials’ powers and the availability 
of appropriate redress;  
(b) A criminal offence on wrongful exercise of 
duties of state officials under Section 157 of the 
Criminal Code contains broad preventive and 
punitive effects to any wrongful and dishonest 
exercise of official functions of powers, such as 
malicious accusations or prosecutions. 

(a) จากยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี ไดร้ะบุแนวทางใหร้ฐับาลปฏบิตัิ
ตามหลกัการสทิธมินุษยชน รวมถงึการปกป้องคุม้ครองสทิธิ
เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ เพื่อรบัรองว่าการท างาน
ของรฐัมคีวามโปร่งใส มรีะบบการถ่วงดุลอ านาจในดา้นต่างๆ 
 
 
(b) มกีารก าหนดบทลงโทษเจา้หน้าทีร่ฐัทีก่ระท าความผดิ 
ปฏบิตังิานโดยมชิอบ ใน ป.วอิาญา มาตรา 157  
 
(c) ผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีร่ฐั
สามารถยื่นฟ้องไดต้ามพรบ. วธิกีารปฏบิตักิารปกครอง 2539  



Investigations on this offence may be carried 
out by the NACC and, if a disciplinary fault or 
criminal act is found, referred to the superiors 
and/or a public prosecutor to proceed for 
consideration of disciplinary punishment;  
(c) A person whose rights are affected by an 
unlawful administrative order, for example, 
travel ban, punitive registration or restriction 
on receiving funding, may seek a full review of 
those decisions and redress through an 
administrative appeal process in accordance 
with the Administrative Procedure Act B.E. 2539 
(1996). Once the review is exhausted, the 
injured person may appeal to the 
Administrative Court under the Act on 
Establishment of Administrative Court and 
Administrative Court Procedure B.E. 2542 
(1999);  
(d) Section 21 of the Public Prosecutor Organ 
and Public Prosecutors Act B.E. 2553 (2010) 
stipulates that a public prosecutor shall be 
independent in his prosecution and honestly 
and impartially act in accordance with the 
Constitution and relevant laws. It also gives a 
public prosecutor the power to refer the 
opinion to the Attorney General to issue an 
order of non-prosecution if found that a 
criminal prosecution has no use to the general 
public or affects the nation’s safety or security 
or significantly impairs the national interest. In 
addition, the Public Prosecutor Rules on the 
Prosecution of the Public Prosecutor B.E. 2547 
(2004) directs a public prosecutor to perform 
duties without delay and in a just and equal 
manner and to take human dignity and the 
rights and freedom of a person into their 
consideration and decisionmaking process; and  
(e) Amendment of the Criminal Procedure 
Code’s Sections 161/1 and 165/2 to protect the 
right to freedom of expression against Strategic 
Litigation against Public Participation (SLAPP). 
More details appear in paragraph 96. 

(d) พนักงานอยัการมคีวามเป็นอสิระ ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีต่าม
หลกัรฐัธรรมนูญ และตอ้งใชห้ลกัการสทิธมินุษยชนในการ
พจิารณาและตดัสนิใจ 
(e) มกีารแกไ้ขป. วอิาญา มาตรา 161/1 165/2 เพื่อปกป้องสทิธิ
เสรภีาพในการแสดงออกและต่อตา้นการด าเนินคดเีชงิ
ยุทธศาสตรเ์พื่อระงบัการมส่ีวนร่วมของสาธารณชน (SLAPP) 

89. Apart from these laws in place to protect 
human rights defenders, Thailand also conducts 
these activities and initiatives:  
(a) Human rights defenders are included in the 
4th National Human Rights Plan (2019–2022) to 
ensure that they are safeguarded against 
intimidation, reprisals or any unlawful acts. The 
First National Action Plan on Business and 
Human Rights has also designated human rights 

 
 

(a) นักสทิธมินุษยชนไดร้บัการคุม้ครองสทิธมินุษยชน
จากการถูกขม่ขูคุ่กคาม การแกแ้คน้เอาคนื และการ
ปฏบิตัโิดยมชิอบดว้ยกฎหมายตามแผนการสทิธิ
มนุษยชน ฉบบัที ่4  



defenders as one of the four priority areas; 
(b) In 2016, the RLPD - in collaboration with 
CSOs and the OHCHR Regional Office in 
Bangkok - published the “Handbook to Protect 
Human Rights Defenders”. The handbook has 
been distributed to the general public, 
particularly to human rights defenders working 
in the field. The Government has also 
cooperated with all stakeholders and partners 
to develop details of the handbook to ensure its 
practical applicability; 
(c) The RLPD conducted a workshop on human 
rights defenders protection framework, with a 
view to categorizing the security status of 
human rights defenders and proposing a 
suitable level of protection to safeguard each 
group against harm; (d) The RLPD has 
conducted field trips to monitor the situation of 
human rights defenders in various provinces 
with relevant organizations, including the 
OHCHR;  
(e) During the reporting period, every year, the 
RLPD has continually conducted training on 
human rights and law enforcement for officials-
in-charge working in the Southern Border 
Provinces 

(b) ปี 2559 กรมคุม้ครองสทิธฯิและภาคประชาสงัคม 
รวมทัง้ส านักงานขา้หลวงใหญ่เพื่อสทิธมินุษยชนแหง่
องคก์ารสหประชาชาต ิไดร้่วมกนัแจกจ่ายคูม่อืในการ
ปกป้องสทิธมินุษยชน โดยเนื้อหาในคู่เมื่อไดจ้ดัท า
โดยรฐับาลและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 

(c) กรมคุม้ครองสทิธฯิจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบั
การปกป้องสทิธขิองนักสทิธมินุษยชน ในมมุมองดา้น
ความมัน่คงและมาตรการการป้องกนัความปลอดภยั
ของนักสทิธฯิ 

(d) กรมคุม้ครองสทิธฯิไดจ้ดัทศันศกึษาเพื่อดงูานของนัก
สทิธฯิในหลายจงัหวดั 

(e) ในทุกๆปี ช่วงทีม่กีารจดัท างายงาน กรมคุม้ครอง
สทิธฯิไดจ้ดัการอบรมดา้นสทิธมินุษยชน การบงัคบั
ใชก้ฎหมาย และงานของเจา้หน้าทีร่ฐัในจชต. 

Reply to paragraph 26 of the list of issues  
90. As referred to in paragraph 10, the Sub-
Committee on Remediation for Cases of Torture 
and Enforced Disappearance has been 
established to redress injured persons (and 
their families) who have been affected by 
actions committed by government officers. The 
sub-committee considers and investigates 
complaints. If a violation is founded, the sub-
committee will pay compensation. Overall, out 
of 87 cases in the List of UN WGEID, 61 cases 
have been given varying sorts of remediation on 
a case-by-case basis from the SBPAC, the 
Department of Disaster Prevention and 
Mitigation (DDPM), the RLPD and the Cabinet 
Resolution. 

 
อนุกรรมการว่าดว้ยการชดเชยเยยีวยากรณีการทรมานและ
บงัคบัสญูหาย ไดท้ าการเยยีวยาผูเ้สยีหายและครอบครวัที่
ไดร้บัผลกระทบจากการท างานของเจา้หน้าทีร่ฐั  
จาก 87 คด ีม ี61 คดทีีไ่ดร้บัการเยยีวยาในรปูแบบต่างๆจาก
ศอ.บต. กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรมคุม้ครองสทิธิ
ฯ และมตคิรม. 

91. In relation to the process of receiving 
complaints and redress, both monetary and 
nonmonetary, SBPAC has these guidelines: 
(a) “Damrongtham Centers” have been 
established in all three Southern Border 
Provinces (SBP) to receive complaints 
concerning human rights violations causing 
disabilities or death committed by an officer. 
The Southern Border Provinces Administration 

 
 

(a) มกีารจดัตัง้ศูนยด์ ารงธรรมในจงัหวดัชายแดนใต ้เพื่อ
รบัเรื่องรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน
จากเจา้หน้าทีร่ฐัทีท่ าใหผู้เ้สยีหายพกิารหรอืเสยีชวีติ 
และศอ.บต.จะเขา้ไปสอบสวน หากผูเ้สยีหายถูกท า



Centre (SBPAC) officials will investigate the 
allegation. If it is found that a person is 
assaulted while being searched, arrested, 
detained, or imprisoned by an officer, the 
SBPAC will sanction the said officer and redress 
the injured person and other people who are 
impacted by the violation;  
(b) For those who have been affected by the 
situation in the South, in 2012, the SBPAC has in 
place a comprehensive remedy manual to 
provide assistance and remedies to victims or 
their families for the loss of lives or 
injuries/disabilities (physical/mental) and their 
property (dwellings, personal belongings, 
vehicles, etc.) due to a violation of perpetrators 
in the SBPs or to provide compensation for 
injured persons and their families who have 
been affected by actions committed by 
government officers. The manual provides clear 
and detailed guidelines, including for 
individualized assessments of the degree of 
damages (such as the severity of injury, the 
degree of pain and suffering, an impact on day-
to-day living, a degree of dependence on 
others, side effects, ability to work, market 
values of lost or damaged properties), and a 
time frame and rates of remedies or 
compensation or a combined option of remedy 
and compensation from concerned agencies 
(such as the SBPAC, the MSDHS, the RLPD, the 
Ministry of Education and the Department of 
Disaster Prevention and Mitigation under the 
Ministry of Interior), as well as access to 
remedy or compensation and necessary 
documentation and forms. In addition, the 
SBPAC has set up a helpline and a ‘Help & 
Support’ online application.  
(c) According to the 2012 manual, injured 
persons and their families who have been 
affected by actions committed by government 
officers will be compensated for these items: (i) 
Compensation in case of death or disability 
(THB 500,000); (ii) Hospital bills including costs 
of rehabilitation, both physical and mental;  
(iii) Compensation for not being able to work;  
(iv) Compensation in case of enforced 
disappearance (THB 500,000).  
In this regard, the SBPAC has provided 
assistance to 32 cases in the List of UN WGEID 
in the amount of THB 34,800,000 as well as 
other assistance requested by affected persons. 

รา้ยในขณะการคน้ตวั ควบคุมตวั การจบักมุ ศอ.บต.
สามารถสัง่ใหเ้จา้หน้าทีท่ีก่ระท าผดิชดเชยค่าเสยีหาย 

(b) ศอบต.ไดช้ดเชยและเยยีวยาผูไ้ดร้บัเสยีหายในดา้น
ต่างๆ ทัง้ร่างกาย จติใจ ทรพัยส์นิต่างๆจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงในปี 2554 รวมทัง้ไดเ้ปิด
ช่องทางออนไลนในการใหค้วามช่วยเหลอืผูเ้สยีหาย
และผูไ้ดร้บัผลกระทบ  

(c) ในการเยยีวยาผูเ้สยีหายและครอบครวัจากการ
ปฏบิตังิานของรฐั ตามคู่มอื 2555 มดีงันี้ 
(i) เงนิชดเชยจากการพกิารหรอืเสยีชวีติ 500,000 
บาท 
(ii) ครอบคลุมค่าใชจ้่ายในการรกัษาทางร่างกายและ
จติใจ 
(iii) เงนิชดเชยในกรณีทีไ่ม่สามารถประกอบอาชพีได ้
(iv) เงนิชดเชยจากการบงัคบัสญูหาย 500,000 บาท 
ทีผ่่านมาศอบต.ไดช้ว่ยเหลอืผูเ้สยีหายและผูไ้ดร้บั
ผลกระทบทัง้หมด 32 กรณี เป็นเงนิ 34,800,000 
บาท 



92. Moreover, to develop the quality of life of 
those affected by the situation, the 
Government will pay tuition fees for children of 
those affected by actions committed by 
government officers from kindergarten until 
they receive a college degree (no older than 25 
years). These children will also receive a 
monthly allowance. 

มกีารใหเ้งนิทุนการศกึษาแก่บตุรของผูเ้สยีหาย จาก
ระดบัประถมจนถงึระดบัอุดมศกึษา อกีทัง้ยงัไดร้บัเบีย้เลีย้ง
รายเดอืน 

Reply to paragraph 27 of the list of issues 
 93. Evidence obtained by torture is 
inadmissible in legal proceedings before Thai 
courts. It is a clear and publicly stated policy of 
the Royal Thai Government not to seek to 
adduce material obtained by torture in legal 
proceedings. The inadmissibility of evidence 
obtained by torture is confirmed by the 
Criminal Procedure Code’s Section 226 in 
conjunction with Section 135. Section 226/1 is 
an exception to Section 226 and bestows the 
court the discretion to admit evidence which 
may be obtained unlawfully, but does not 
specifically allow for admissibility of evidence 
obtained through torture or ill-treatment. In 
using such discretion, the judge shall weigh the 
benefit of administration of justice as a whole 
with the effect it may have on the criminal 
justice system and/or the fundamental 
freedoms of the people. Section 226/1 further 
indicates four criteria, among others, that the 
judge must consider regarding admissibility 
including whether an officer who unlawfully 
obtained a piece of evidence has been 
punished. Please refer to the Supreme Court’s 
Decision No. 1029/2548 (2005) in paragraph 19 
for an example of the court’s decision on 
inadmissibility of evidence obtained through 
torture or ill-treatment. 

 
หลกัฐานทีไ่ดม้าจากการทรมานไม่สามารถใชใ้นการ
พจิารณาดคใีนศาลได ้ตามป.วอิาญา มาตรา 226 ประกอบกบั
มาตรา 135  
ในมาตรา 226/1 ไดม้ขีอ้ยกเวน้การไดม้าซึง่หลกัฐานทีอ่าจจะ
ไดม้าโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ตอ้งมกีารชัง่น ้าหนักระหว่าง
ประโยชน์ทีห่ลกัฐานน้ีจะใหก้บักระบวนการทางอาญาและสทิธิ
ข ัน้พืน้ฐานของประชาชน  
นอกจากนี้ มาตรา 226/1 ไดม้เีกณฑ ์4 ขอ้ ในการพจิารณาคด ี 

Article 16 Reply to paragraph 28 of the list of 
issues  
94. Please refer to paragraphs 88-89. Reply to 
paragraph 29 of the list of issues 
95. On 26 March 2019, the claimants withdrew 
the defamation complaints against the editor of 
the “Manager Online” website. As the editor 
has made a public apology for distributing false 
information regarding the alleged torture or ill-
treatment in the military camps, the claimants 
did not wish to further pursue the case. 

 
กลบัไปดขูอ้ 88-89  
 
 
วนัที ่26 มนีาคม 2562 โจทยถ์อนฟ้องผูจ้ดัการออนไลน์ในการ
เสนอขอ้มลูอนัเป็นเทจ็เกีย่วกบักรณีการซอ้มทรมานในค่าย
ทหาร หลงัจากผูจ้ดัการออนไลน์ไดอ้อกมาขอโทษในความ
ผดิพลาดแลว้ 

96. In 2018 the Court of Justice initiated the 
amendments to the Criminal Procedure Code as 
a tool to protect the right to freedom of 

ในปี 2561 ศาลยุตธิรรมไดเ้ริม่ท าการแกไ้ขป.วอิาญา เพื่อการ
ปกป้องสทิธใินการแสดงความคดิเหน็และตอ้งตา้นการ



expression against Strategic Litigation against 
Public Participation (SLAPP). Section 161/1 of 
the Criminal Procedure Code was proposed to 
provide the court with the power to dismiss any 
criminal case at the filing stage of a lawsuit if it 
appears to the court that the cause of action 
arises from ill intention to harass or take 
advantage of a person or to gain any unlawful 
benefits or to achieve any corrupt underlying 
objectives.  
Section 165/2 of the Criminal Procedure Code 
would allow the accused to present legal and 
evidentiary arguments during the preliminary 
examination of the Court where they previously 
could not. Section 165/2 also enables the court 
to play a more active role by having the power 
to summon witnesses and evidence proposed 
by the accused as the court’s witness. The 
amendments have been promulgated in the 
Royal Gazette on 20 March 2019 and 19 
February 2019, respectively 

ด าเนินคดเีชงิยุทธศาสตรเ์พื่อหยุดยัง้การเคลื่อนไหวของภาค
ประชาชน 
มาตรา 161/1 ก าหนดวธิกีารป้องกนัการฟ้องคดอีาญาโดยมี
เจตนาไม่สุจรติ 
มาตรา 165/2 ในการไต่สวนมลูฟ้อง จ าเลยอาจแถลงใหศ้าล
ทราบถงึขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมายอนัส าคญัทีศ่าลควรสัง่ว่า
คดไีม่มมีลู อกีทัง้ศาลยงัมอี านาจในการเรยีกไต่สวนพยานและ
หลกัฐานจากผูร้อ้งเรยีนได ้

97. The Government recognizes the valuable 
contribution of the media to the promotion, 
respect and protection of human rights and 
fundamental freedoms.  
The Government is fully aware of its duty to 
ensure that the media can carry out their work 
in a safe and enabling environment. The rights 
to freedom of expression and freedom of the 
press are guaranteed under the Thai 
Constitution in line with international laws, 
especially Article 19 of the ICCPR.  
These rights are recognised as an enabler of all 
other human rights. Section 35 of the 2017 
Constitution specifically provides that “a media 
professional shall enjoy the liberty to present 
news or express opinions in accordance with 
professional ethics”. 

 
รฐับาลเหน็ถงึความส าคญัของสื่อในการปกป้องสทิธมินุษยชน 
และรฐับาลไดต้ระหนักถงึหน้าทีข่องรฐัทีต่อ้งคุม้ครองและ
รบัประกนัสภาพแวดลอ้มในการท างานของสื่อ โดยรฐัธรรมนูญ
ไทย มาตรา 35 ไดร้บัประกนัสทิธเิสรภาพของสื่อซึง่สอดคลอ้ง
กบัหลกักฎหมายสากลของ ICCPR มาตรา 19  
 

Other issues Reply to paragraph 30 of the list of 
issues  
98. Once the draft Act on the Prevention and 
Suppression of Torture and Enforced 
Disappearance, as mentioned in paragraph 6, 
passes as law, the interpretative declaration to 
the Convention may be revisited. 

 
เมื่อร่างพรบ.ทรมานและบงัคบัสญูหายฯผ่านแลว้ จะมกีาร
ตคีวามสนธสิญัญาอกีครัง้ 

Reply to paragraph 31 of the list of issues  
99. The RLPD has been in periodic consultations 
with relevant agencies to study the possibility of 
ratifying the Optional Protocol to the 
Convention (OPCAT) and making a declaration 
accepting the competence of the Committee to 

 
กรมคุม้ครองสทิธฯิอยู่ในกระบวนการการปรกึษาพธิสีารเลอืก
รบัของอนุสญัญา และการรบัปฏญิญา ภายใตม้าตรา 21 และ 
22  



receive and consider communications under 
Articles 21 and 22 of the Convention, including 
necessary preparations. A recent consultation 
organized by the RLPD and the Association for 
the Prevention of Torture (APT) was held on 19 
June 2020. There has been no definite 
conclusion to date. 

โดยกระบวนการใหค้ าปรกึษาของกรมการคุม้ครองสทิธฯิได้
จดัท าร่วมกบัสมาคมเพื่อป้องกนัการทรมาน(APT) เมื่อวนัที ่
19 มถิุนายน 2563 ตอนนี้ยงัไมม่กีารสรุปทีแ่น่ชดั    

  
  
  
  
  

 

 


