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เรียน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
ข้อแก้ไขเพิ่มเติ มต่ อร่า งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้
บุคคลสูญหาย พ.ศ...
บทนา
คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ) และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ขอนาส่งจดหมาย
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ...
(ร่างพระราชบัญญัติฯ) นี้ถึงท่าน โดยจดหมายฉบับนี้มีเนื้อหาเป็น การเพิ่มเติมจากข้อเสนอแนะก่อน
หน้ า นี้ ที่ ทั้ ง สององค์ ก รเสนอต่ อ ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม เมื่ อ วั น ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2560 ซึ่ ง
ประกอบด้วยความเห็นและข้อเสนอแนะขององค์กรที่มีต่อการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฯ ตาม
เนื้อหาในขณะนั้น (โปรดดูเอกสารแนบ)1
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ICJ และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล. “ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน
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(คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำร)
จดหมายฉบับนี้เขียนขึ้นเพื่อย้าเตือนและผลักดันให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฯ
โดยไม่ ล่ า ช้ า เพื่ อ ให้ เ นื้ อ หาสอดคล้ อ งกั บ พั น ธกรณี ข องไทยตามกฎหมายระหว่า งประเทศ ทั้ งนี้
ประเทศไทยได้ภาคยานุวัติ เข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมื อ ง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) และอนุ สั ญ ญาต่ อ ต้ า น
การทรมานและการประติ บัติหรื อการลงโทษอื่น ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี (UN
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment - UNCAT) และยังได้ลงนามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน
จากการหายสาบสู ญ โดยถู ก บั ง คั บ (International Convention for the Protection of All
Persons from Enforced Disappearance - ICPPED) และเมื่ อ วั น ที่ 10 มี น าคม 2560 สภานิ ติ
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ยังได้มีมติเห็นชอบให้รัฐบาลไทยภาคยานุวัติเข้าเป็นภาคี ICPPED2 อย่างไรก็
ดี รัฐบาลไทยยังไม่ได้ดาเนินการภาคยานุวัติให้แล้วเสร็จ และไม่ได้กาหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการ
ส่งมอบภาคยานุวัติสารให้กับเลขาธิการสหประชาชาติตามข้อกาหนด
ตามที่องค์กรของเราได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่า กระทรวงยุติธรรมมีความเห็นชอบต่อการแก้ไข
เพิ่มเติมร่ างพระราชบั ญญัติ ฯ ลงวัน วันที่ 6 มีนาคม 2561 และได้ เริ่มจัดให้ มีกระบวนการรั บ ฟั ง
ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25603
แล้วนั้น หากมีการให้ความเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ตามเนื้อหาในปัจจุบัน เรามีความกังวล
เป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาของกฎหมายภายในประเทศจะไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยตามกฎหมาย
ระหว่ า งประเทศ ทั้ ง นี้ ต ามหลั ก ที่ ไ ด้ ว างไว้ ใ นข้ อ 27 ของอนุ สั ญ ญากรุ ง เวี ยนนาว่ าด้ ว ยกฎหมาย
สนธิ สั ญ ญา (Vienna Convention on the Law of Treaties) นั้ น ประเทศไทยไม่ ส ามารถอ้ า ง
กฎหมายภายในประเทศเป็นเหตุในการไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อสนธิสัญญาต่าง ๆ รวมทั้ง ICCPR
UNCAT และ ICPPED อย่างน้อยเมื่อได้ทาการภาคยานุวัติ แล้วได้ ประเทศไทยจึงมีหน้าที่ ที่จะต้อง
ปรับปรุงเนื้อหาของกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาเหล่านี้ อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้
เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า ว เราขอเรี ย กร้ อ งให้ รั ฐ บาลไทยเร่ ง ด าเนิ น การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร่ า ง
พระราชบัญญัติฯ ตามข้อเสนอแนะในจดหมายฉบับนี้โดยไม่ล่าช้า
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กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย. “แถลงการณ์: ความคืบหน้าว่าด้วยร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการทรมานและการกระท าให้ บุ ค คลสู ญ หาย” (Press Release : Thailand’s Progress on
Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearance) . 30 มิ ถุ น า ย น 2560 http://
www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/78828-Thailand’s-Progress-on-Prevention-and-Suppression.
html
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คาแปลอย่างไม่เป็นทางการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2560
http://www.constitutionalcourt.or.th/occ_en/download/article_20170410173022.pdf
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(คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำร)
อนึ่ง การแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด ก่อให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการตัดเนื้อหาที่
เป็นหลักประกันสาคัญทางกฎหมายที่จาเป็นต่อการทาให้การทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษ
อื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี และการกระทาให้บุคคลสูญหาย เป็นการกระทาที่
ต้องห้ามเด็ดขาดในประเทศไทย
นอกจากนั้น ในแถลงการณ์ร่วมวันที่ 9 มีนาคม 25604 แถลงการณ์ร่วมวันที่ 26 มิถุนายน
25605 และจดหมายเปิดผนึกลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ซึ่งเผยแพร่ร่วมกับองค์กรชั้นนาระหว่าง
ประเทศและระดั บ ประเทศหลายหน่ ว ยงาน 6 องค์ ก รของเราได้ แ สดงความกั ง วลหลายครั้ ง ต่ อ
ข้อบกพร่องอื่น ๆ ของร่างพระราชบัญญัติฯ แต่ร่างกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดไม่ได้ถูกแก้ไขตามข้อ
กังวลเหล่านี้เลย ทั้งยังน่าผิดหวังอย่างยิ่งที่มียังมีการประกันที่ต่ากว่าข้อกาหนดตามสนธิสัญญาต่าง ๆ
ทั้งทีข่ ้อกาหนดเหล่านั้นจะต้องถูกนามาบัญญัติไว้ในกฎหมายภายในประเทศ
ข้อกังวลหลักของพวกเราภายหลังการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับล่าสุดประกอบด้วย
1. หลั ก กำรไม่ ส ำมำรถผ่ อ นปรนได้ (Non-derogability) – มาตรา 11 (ในร่ า งเดิ ม ) ถู ก ตั ด
ออกไปจากร่างพระราชบัญญัติฯ 7 นับเป็นการตัดหลักประกันที่ห้ามการกระทาที่เป็นการ
ทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหายโดยเด็ดขาด ซึ่งระบุให้หลักดังกล่าวไม่สามารถผ่อน
ปรนได้แม้ขณะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้น มาตรา 11 จึงควรถูกบรรจุในร่าง
พระราชบัญญัติฯอีกครั้ง8
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ICJ และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, แถลงการณ์ร่วม. “ประเทศไทย: เร่งดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมและผ่าน
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ill-treatment) . 26 มิ ถุ น า ย น 2560. https://www.icj.org/thailand-must-follow-through-oncommitments-to-prevent-torture-and-other-ill-treatment/
6
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7
“มาตรา (ในร่างเดิม)” หมายถึงมาตราที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
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ข้อ 4, 7 ICCPR ข้อ 2(2) UNCAT และ ข้อ 1(2) ICPPED
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(คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำร)
2. หลักกำรห้ำมผลักดันกลับไปเผชิญอันตรำย (non refoulement) – มาตรา 12 (ในร่างเดิม)
ถูกตัดออกไปจากร่างพระราชบัญญัติฯ ถือเป็นการตัดหลักการพื้นฐานตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ (หลักกำรห้ำมผลักดันกลับไปเผชิญอันตรำย) ที่มีข้อห้ามการส่งบุคคลกลับไปยัง
สถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงว่าบุ คคลนั้นจะถูกทรมาน ได้รับการประติบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี หรือการกระทาให้บุคคลสูญหาย ดังนั้น มาตรา 12
จึงควรถูกบรรจุในร่างพระราชบัญญัติฯอีกครั้ง9
3. ควำมรับผิดของผู้บังคับบัญชำ (Command responsibility) – การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 32
(ในร่างเดิม) ซึ่งปรากฏในร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นการตัดเนื้อหาที่ยืนยันความรับผิด ของ
ผู้บังคับบัญชาในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาการทรมาน ทั้งยังกาหนดกรอบความรับผิด
ของผู้บังคับบัญชาให้แคบลงแค่กรณีที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาให้บุคคลสูญหายและเฉพาะ
กับ ผู้ บั งคับ บั ญชาที่ “มีห น้ าที่รับผิ ดชอบและมีอานาจควบคุม การกระทาซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
ความผิดฐานกระทาให้บุคคลสูญหาย” ดังนั้น มาตรา 32 (ในร่างเดิม) จึงควรถูกบรรจุในร่าง
พระราชบัญญัติ ฯ อีกครั้ง ทั้งยังควรเพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อประกันว่าผู้บังคับบัญชาจะต้องรับผิด
ในกรณีที่ “ทราบหรื อควรทราบว่ามี การกระทาหรื อจะกระทาการอันเป็น ความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติฯ นี้ และไม่ดาเนินมาตรการที่จาเป็นและเหมาะสมเพื่อป้องกันหรือระงับการ
กระทาความผิดดังกล่าว”10
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ข้อ 3 UNCAT และ ข้อ 16 ICPPED
ข้อ 6 ของ ICPPED กาหนดให้ผู้บังคับบัญชามีความรับผิดทางอาญาในกรณีที่เกิดการกระทาที่เป็นการกระทาให้
บุคคลสูญหาย นอกจากนี้ ข้อ 2(2) ของอนุสัญญา UNCAT และข้อ 6(2) ของอนุสัญญา ICPPED ยังระบุว่า คาสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานไม่สามารถยกขึ้นเป็นข้ออ้างที่มีเหตุผลสาหรับความผิด ฐานการทรมานหรือการ
กระทาให้บุคคลสูญหายได้ ในความเห็นทั่วไปว่าด้วยการนาข้อ 2 ของอนุสัญญา UNCAT ไปปฎิบัติโดยรัฐภาคี
คณะกรรมการต่อต้านการทรมานได้ชี้แจงไว้ว่า ในการสืบสวนสอบสวน การป้องกัน และการลงโทษการกระทาที่เป็น
การทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี รัฐภาคีควร “ให้
ความสาคัญอย่างยิ่งกับความรับผิดทางกฎหมายของ...เจ้าหน้าที่ในสายการบังคับบัญชา ไม่ว่าจะเป็นการกระทาใน
ลักษณะที่เป็นการยุยง การเห็นชอบ หรือการรู้เห็นเป็นใจ” คณะกรรมการยังเน้นย้าว่า “ผู้ที่ใช้อานาจบังคับบัญชา
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่อาจหลีกเลี่ยงภาระความรับผิดหรือหลบเลี่ยงความรับผิดทางอาญาต่อการทรมานหรือ
การประติบัติที่โหดร้าย อันเกิดจากการกระทาของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ ถ้าผู้บังคับบัญชาทราบหรือควรทราบว่า
การกระทาอันเป็นการต้องห้ามเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้น และไม่ดาเนินมาตรการที่เหมาะสมและจาเป็นเพื่อป้องกันการ
กระทาความผิด” โปรดดู คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน. “ความเห็นทั่วไปฉบับที่ 2: การนาข้อ 2 ไปปฏิบัติโดย
รั ฐ ภ า คี ” ( General Comment No. 2: Implementation of Article 2 by States Parties) . 24 ม ก ร า ค ม
2551. UN Doc. CAT/C/GC/2. ย่อหน้าที่ 7, 9, 26
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(คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำร)
4. กำรนำคำให้กำรที่ได้มำจำกกำรทรมำนมำใช้ – เนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติฯ ไม่กาหนดข้อ
ห้ามเฉพาะต่อการรับฟังคาให้การและข้อมูลใด ๆ ที่ได้มาจากการทรมานหรือการประติบัติ
หรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี มาเป็นพยานหลักฐานใน
การดาเนินคดี จึงควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฯ เพื่อห้ามอย่างชัดแจ้งมิให้มี
การใช้พยานหลักฐานเช่นนั้น11
5. หลักประกันเพื่อกำรป้องกัน – ร่างพระราชบัญญัติฯ ไม่มีข้อบทที่เป็นการประกันเพื่อป้องกัน
มิให้มีการกระทาให้ บุคคลสู ญหาย การทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี ได้แก่ การให้ทนายความและญาติสามารถเข้า
เยี่ยมผู้ถูกควบคุมตัวได้ การกาหนดให้ต้องชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับชะตากรรมและสถานที่ควบคุม
ตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งต่ อ ญาติแ ละทนายความ การก าหนดให้ ต้อ งมี ท นายความระหว่า งการ
สอบปากคา และให้มีการบันทึกวีดิโอและ/หรือบันทึกเสียงระหว่างการสอบปากคาทุกครั้ง
หลักประกันเหล่านี้ ควรต้องถูกบรรจุไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ และควรมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติฯ12
6. บทนิยำม – องค์ประกอบสาคัญในบทนิยามการกระทาให้บุคคลสูญหายและการทรมานใน
ร่างพระราชบัญญัติฯ ตามที่กาหนดในอนุสัญญา UNCAT และ ICPPED ขาดหายไป ดังนั้น
ร่างพระราชบัญญัติฯ จึงควรถูกแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อกาหนดเหล่านี้
7. ควำมรับผิดทำงอำญำนอกเหนือจำกผู้กระทำกำรโดยตรง – ร่างพระราชบัญญัติฯ ขาดความ
ชัดเจนในส่ ว นที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การขยายความรั บผิ ดทางอาญานอกเหนื อ ไปจากผู้ ก ระท า
ความผิดฐานกระทาให้บุคคลสูญหายและการทรมานโดยตรง ดังนั้นจึงควรมีการแก้ไขให้เกิด
ความชัดเจนว่าความรับผิดเช่นนี้ครอบคลุมนอกเหนือไปจากผู้กระทาการโดยตรงเพียงใด
และกาหนดโทษอย่างเหมาะสมกับผู้ร่วมกระทาความผิดในรูปแบบต่าง ๆ
8. กำรประติ บั ติ ห รื อ กำรลงโทษอื่ น ๆ ที่ โ หดร้ ำ ย ไร้ ม นุ ษ ยธรรม หรื อ ที่ ย่ ำยี ศั ก ดิ์ ศ รี – ร่ า ง
พระราชบั ญ ญั ติ ฯ มิ ไ ด้ ก าหนดให้ ก ารกระท าที่ เ ป็น การประติ บั ติ ห รื อ การลงโทษอื่ น ๆ ที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี เป็นความผิดทางอาญา ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติ
11

ผู้พิพากษาอาวุโสท่านหนึ่งยืนยันในการให้สัมภาษณ์กับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลว่า มาตรา 226(1) ของ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามแนวนิติศาสตร์ของไทยอาจตีความหมายได้ว่า “ศาลสามารถใช้ดุลพินจิ
พิจารณารับฟังพยานหลักฐาน แม้ว่าจะมีการทรมานบุคคลที่ถูกควบคุมตัวเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลนั้น ” สาหรับข้อมูล
เพิ่มเติมโปรดดูแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล รายงาน "บังคับให้มันพูดให้ได้ภายในพรุ่งนี้: การทรมานและการปฏิบัติ
ที่ โ หดร้ า ยภายในประเทศไทย" (Make Him Speak by Tomorrow”: Torture and Other Ill-Treatment in
Thailand). กันยายน 2559. ASA 39/4747/2016. เชิงอรรถ 20
12
โปรดดูข้อเสนอแนะในเอกสารแนบ. น. 12-14
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(คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำร)
ฯ จึ ง ควรได้ รั บ การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให้ ก ารประติ บั ติ ห รื อ การลงโทษอื่ น ๆ ที่ โ หดร้ า ย ไร้
มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี มีความผิดทางอาญาเป็นการเฉพาะ ซึง่ การกระทาดังกล่าวนั้น
เป็ น การกระทาที่ ต้ อ งห้ า มอย่ างเด็ด ขาดเช่น เดียวกั บการทรมาน ตามข้อ 4 และ 7 ของ
ICCPR และถือเป็นสิทธิที่ไม่สามารถผ่อนปรนได้แม้ในเวลาใดก็ตาม
เราขอเน้นย้าถึงข้อเรียกร้องให้รัฐบาลไทยภาคยานุวัติเข้าเป็นภาคี ICPPED13 และพิธีสารเลือกรับ
ต่ออนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ
ที่ย่ายีศักดิ์ศรี (OP-CAT)14
เรารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฯ ครั้งล่าสุด และการทีข่ ้อบกพร่อง
ของพระราชบัญญัติฯ นี้ไม่ได้รับการแก้ไข ซึง่ ถือเป็นการก้าวถอยหลังของรัฐบาลไทยในการดาเนินการ
เพื่อทาให้การทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหายเป็นความผิดทางอาญาตามที่ตกปากรับคาไว้ ซึง่
เป็นการกระทาเราเคยให้ความชื่นชมและยังคงยินดีต่อความพยายามดังกล่าว
หากการดาเนินการนี้เป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกั บพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย ย่อมถือ
เป็นการดาเนินการครั้งประวัติศาสตร์ เพื่อป้องกันการละเมิดอันร้ายแรง และการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้เสียหาย
ทั้งนี้ รัฐบาลจาเป็นต้องแก้ไขการลดทอนเนื้อหาครั้งนี้ และดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของ
ร่างพระราชบัญญัติฯ ให้สอดคล้องอย่างสมบูรณ์ตามข้อกาหนดของ ICCPR UNCAT และ ICPPED
องค์กรของเรายั งคงมุ่ งมั่น ที่จ ะร่ ว มมื อกับรัฐ บาลไทยในการดาเนิ นการเกี่ยวกั บ ร่างพระราช
บัญญัติฯ และยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ข้อเสนอแนะหรือตอบคาถามใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของจดหมาย
ฉบับนี้
เราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าท่านจะให้ความสาคัญอย่างเร่งด่วนในประเด็นนี้

13

และโปรดดู ICJ. “สิบปีอันไร้ซึ่งความจริง: สมชาย นีละไพจิตร และการบังคับให้บุคคลสูญหายในประเทศไทย”
( Ten Years Without Truth: Somchai Neelapaijit and Enforced Disappearances in Thailand) . มี นาคม
2557. น .15 http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/03/Ten-Years-WithoutTruth-Somchai-Neelapaijit-and-Enforced-Disappearances-in-Thailand-report-2014.pdf
14
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