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(ค ำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำร) 

 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

269  ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย  

แขวงวัดโสมนัส กรุงเทพฯ 10100 

วันที่  24 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 

เรียน คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 

ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและร่าง

พระราชบญัญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยตุิธรรม 

พวกเรำส่งหนังสือฉบับนี้ถึงท่ำนในประเด็นเกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำย

วิธีพิจำรณำควำมอำญำ (“ร่ำง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.อ”) และร่ำงพระรำชบัญญัติระยะเวลำในกำร

ด ำเนินงำนของกระบวนกำรยุติธรรม (“ร่ำง พ.ร.บ.กระบวนกำรยุติธรรม”) ซึ่งมีกำรจัดกำรประชุมรับฟังควำม

คิดเห็นสำธำรณะในวันที่  24 กรกฎำคม พ.ศ.  2561   

พวกเรำชื่นชมควำมพยำยำมของคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมในกำร

ปรับปรุงกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำของประเทศไทยให้มีประสิทธิภำพและเที่ยงธรรมมำกยิ่งขึ้น ด้วยกำร

เสนอให้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ อีกทั้งให้มีกฎหมำยว่ำด้วยระยะเวลำใน

กำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรยุติธรรม 

ขเพิ่มเติม ป.วิ.อร่างแก้ไ . 

พวกเรำยินดีและชื่นชมคณะกรรมกำร ฯ ที่บัญญัติมำตรำดังต่อไปนี้ในร่ำง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม  

ป.วิ.อ. กระนั้นก็ตำม พวกเรำขอแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังที่ระบุด้ำนล่ำงนี้โดยมุ่งหวังเพื่อ

ช่วยเหลือให้คณะกรรมกำร ฯ สำมำรถปรับปรุงร่ำงมำตรำดังกล่ำวให้สมบูรณ์มำกยิ่งขึน้  ได้แก่  
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ก. มำตรำ  13/1 กำรบันทึกภำพและเสียงในกำรจับและ/หรือกำรค้น 

ในมำตรำนี้ กำรก ำหนดให้มีกำรบันทึกกำรด ำเนินกำรจับและ/หรือกำรค้นนั้นเป็นมำตรกำรส ำคัญใน

กำรป้องกันมิให้เกิดกำรกะท ำที่อำจเป็นกำรละเมิดสิทธิของผู้ต้องหำและ/หรือผู้ถูกจับ โดยเฉพำะกำรละเมิดที่

เกิดขึ้นจำกกำรทรมำนหรือกำรประทุษร้ำยอื่นๆ กำรข่มขู่ หรือกำรกระท ำหรือกำรใช้ก ำลังอันมิชอบด้วย

กฎหมำยหรืออันไม่เหมำะสมโดยเจ้ำพนักงำนผู้จับหรือผู้ค้น อีกทั้งยังเป็นมำตรกำรคุ้มครองแก่เจ้ำพนักงำนผู้

บังคับใช้กฎหมำยจำกกำรถูกกล่ำวหำว่ำปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ 

ข้อเสนอแนะ: พวกเรำขอเสนอให้ขยำยควำมในมำตรำนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกำรบันทึกภำพและเสียงใน

สถำนที่ใดก็ตำมที่มีกำรจ ำกัดเสรีภำพ ซึ่งรวมถึงระหว่ำงกำรเคลื่อนย้ำยตัวผู้ต้องหำและ/หรือผู้ถูกจับ เช่น บน

ยำนพำหนะของต ำรวจ กำรขยำยควำมนี้มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งเนื่องจำกกำรกระท ำที่ถูกกล่ำวอ้ำงว่ำเป็นกำร

ทรมำน กำรประทุษร้ำยอื่นๆ กำรข่มขู่ และกำรกระท ำหรือกำรใช้ก ำลังอันมิชอบด้วยกฎหมำยหรืออันไม่

เหมำะสมของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจหรือเจ้ำพนักงำนผู้บังคับใช้กฎหมำยโดยส่วนมำกแล้วมักจะถูกกล่ำวอ้ำงว่ำ

เกิดขึ้นระหว่ำงกำรเคลื่อนย้ำยตัวผู้ถูกกักขังจำกสถำนที่หนึ่งไปยังอีกสถำนที่หนึ่ง ซึ่งรวมถึงกำรเคลื่อนย้ำยตัว

ไปยังหรือออกจำกสถำนที่กักขัง1 

ทั้งนี้ กำรแก้ไขเพิ่มเติมมำตรำดังกล่ำวมิได้หมำยถึงเป็นกำรละเลยควำมจ ำเป็นในกำรใช้มำตรกำรเชิง

ป้องกันอื่นๆ ซึ่งรวมถึงกำรจัดให้มีกำรฝึกอบรมที่เพียงพอให้กับเจ้ำพนักงำนผู้บังคับใช้กฎหมำยในเรื่องกำรใช้

ก ำลังที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด รวมถึงกำรป้องกันไม่ให้เกิดกำรทรมำนและกำรประทุษร้ำย

อื่นๆ โดยควรก ำหนดประเด็นดังกล่ำวให้ชัดเจนในกฎหมำยฉบับนี2้ 

ข้อเสนอต่อเนื้อควำมในมำตรำดังกล่ำว: “ในกำรจับหรือค้น และในสถานที่ใดก็ตามที่มีการจ ากัด

เสรีภาพ ซึ่งรวมถึงระหว่างการเคลื่อนย้ายตัวผู้ต้องหาและ/หรือผู้ถูกจับขณะอยู่บนยานพาหนะของเจ้า

พนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย ให้เจ้ำพนักงำนผู้จับ เคลื่อนย้ายตัวหรือค้นจัดให้มีกำรบันทึกภำพหรือเสียงซึ่ง

สำมำรถน ำออกถ่ำยทอดได้อย่ำงต่อเนื่องไว้ เว้นแต่ เป็นกรณียกเว้นเมื่อมีความขัดข้องทางเทคนิคโดย

เร่งด่วน เพื่อให้การบันทึกดังกล่าวและการจับกุมเป็นเพื่อความจ าเป็นในการป้องกันอาชญากรรมร้ายแรง

โดยเคร่งครัด 

                                                            
1 โปรดดู สมำคมป้องกันกำรทรมำน (Association for the Prevention of Torture), ‘Factsheet (เอกสำรข้อเท็จจริง): กำรบันทึกภำพระหว่ำง
กำรควบคุมตัวของต ำรวจ  – กำรขจัดปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันกำรทรมำนและกำรประทุษร้ำย’, พิมพ์ครั้งที่  2, ค.ศ. 2015 , 
-https://www.apt.ch/content/files_res/factsheet2en.pdf-cctv-using_,  โปรดดู คณะอนุกรรมกำรว่ำด้วยกำรป้องกันกำรทรมำนและกำร
ประติบัติหรือกำรลงโทษที่โหดร้ำยไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ำยีศักดิ์ศรี (Subcommittee on Prevention of Torture and Other 

Cruel,Inhuman or Degrading Treatment or Punishment  หรือ SPT), รำยงำนกำรเยือนประเทศเม็กซิโกของของ SPT, CAT/OP /MEX/1 
 31พฤษภำคม ค.ศ. 2010, ย่อหน้ำ 141, 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2FOP%2FMEX%2F1&Lang=en.  
2 อ้ำงแล้ว 

https://www.apt.ch/content/files_res/factsheet-2_using-cctv-en.pdf
https://www.apt.ch/content/files_res/factsheet-2_using-cctv-en.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2FOP%2FMEX%2F1&Lang=en
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ทั้งนี้ ความในมาตรานี้ไม่เป็นการห้ามมิให้ใช้มาตรการเชิงป้องกันอื่นใดอันจ าเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้

เกิดการทรมาน การประทุษร้ายอื่นๆ การข่มขู่ หรือการกระท าหรือการใช้ก าลังอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือ

อันไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดแค่มาตรการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา” 

ข. มำตรำ 13/2 ข้อห้ำมกำรกระท ำอันเป็นกำรขัดต่อข้อสันนิษฐำนว่ำเป็นผู้บริสุทธิ์ 

ในมำตรำน้ี กำรห้ำมมิให้เผยแพร่บันทึกภำพหรือเสียงของผู้ต้องหำและ/หรือผู้ถูกจับ และกำรห้ำมน ำผู้

ถูกจับหรือผู้ต้องหำออกแถลงข่ำวหรือให้สัมภำษณ์ต่อสื่อมวลชนเป็นกำรปกป้องสิทธิของผู้ต้องหำและ/หรือผู้

ถูกจับที่ต้องได้รับกำรสันนิษฐำนว่ำเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่ำจะพิสูจนต์ำมกฎหมำยได้ว่ำมีควำมผิดในชั้นศำล 

สิทธิได้รับกำรสันนิษฐำนเบื้องต้นว่ำเป็นผู้บริสุทธิ์นั้นได้รับกำรคุ้มครองตำมข้อ 14(2) แห่งกติกำสำกล

ว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิกำรเมือง  )International Covenant on Civil and Political Rights :ICCPR( 

ที่ประเทศไทยเป็นภำคี คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนได้ยืนยันในควำมเห็นทั่วไป (General Comment) เรื่อง

พันธกรณีของรัฐตำมข้อ 14  และสิทธิได้รับกำรพิจำรณำคดีอย่ำงเป็นธรรมว่ำเจ้ำพนักงำนของรัฐทุกคนมีหน้ำที่`

ที่จะต้องมิท ำกำรที่เป็นกำรด่วนสรุปผลกำรพิจำรณำคด ีผ่ำนกำรงดเว้นกำรแถลงต่อสำธำรณะเกีย่วกับควำมผิด

ของผู้ต้องหำ และสื่อมวลชนก็ควรงดเว้นกำรแถลงข่ำวที่เข้ำข่ำยลิดรอนสิทธิได้รับกำรสันนิษฐำนว่ำเป็นผู้

บริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน3 

ข้อเสนอแนะ: เพื่อกำรคุ้มครองสิทธิในกำรได้รับกำรสันนิษฐำนว่ำเป็นผู้บริสุทธิ์และเพื่อให้เป็นไปตำม

พันธกรณีของประเทศไทยภำยใต้ ICCPR  พวกเรำขอเสนอให้ขยำยควำมในมำตรำนี้ โดยให้ก ำหนดหน้ำที่รวม

ไปถึงเจ้ำพนักงำนของรัฐทุกคน และก ำหนดให้ผู้ต้องสงสัยและ/หรือผู้ถูกจับได้รับกำรคุ้มครองจนกว่ำจะพิสูจน์

ตำมกฎหมำยได้ว่ำมีควำมผิดในชั้นศำล ทั้งนี้โดยไม่จ ำกัดหน้ำทีเ่ฉพำะส ำหรับ “เจ้ำพนักงำนผู้จับหรือรับตัวผู้ถูก

จับหรือพนักงำนสอบสวน” และ “ในชั้นจับกุมหรือระหว่ำงสอบสวน” พวกเรำยังขอเน้นย้ ำว่ำกำรแก้ไข

เพิ่มเติมมำตรำ 13/2  เพื่อป้องกันมิให้มี “กำรกระท ำกำรอื่นใดอันมีลักษณะเป็นกำรประจำนผู้ถูกจับหรือ

ผู้ต้องหำ” ควรบัญญัติอย่ำงชัดเจนให้รวมถึงหน้ำที่ในกำรละเว้นกำรแถลงต่อสำธำรณะที่เป็นกำรด่วนสรุป

ควำมผิดของผู้ต้องหำ (prejuding the guilt of a suspect) เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนภำยใต้กฎหมำย

ระหว่ำงประเทศ 

                                                            
3 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ,' ควำมเห็นทั่วไปที่ 32ข้อ 14 สิทธิได้รับกำรพิจำรณำอย่ำงเท่ำเทียมต่อหน้ำศำลและคณะตุลำกำร 
และได้รับกำรพิจำรณำคดีอย่ำงเป็นธรรม’,  23 สิงหำคม 2007 ,32/GC/C/CCPR , ย่อหน้ำ 30, (‘HRC GC 32’), 
 http://www.refworld.org/docid/478b2b2f2.html 

http://www.refworld.org/docid/478b2b2f2.html
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ข้อเสนอต่อเนื้อควำมในมำตรำดังกล่ำว: “ห้ำมมิให้เจ้าพนักงานของรัฐทุกคนน ำผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหำ

ออกแถลงข่ำวหรือจัดให้บุคคลดังกล่ำวให้สัมภำษณ์ต่อสื่อมวลชน จนกว่าจะพิสูจน์ตามกฎหมายได้ว่าผู้ถูกจับ

หรือผู้ต้องหามีความผิดโดยศาล 

เจ้าพนักงานของรัฐทุกคนตำมวรรคหนึ่งต้องไม่เผยแพร่ภำพหรือเสียงของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหำต่อ

สำธำรณชนหรือยินยอมให้บุคคลซึ่งมิใช่เจ้ำหน้ำที่บันทึกภำพหรือเสียงของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหำหรือกระท ำกำร

อื่นใดอันมีลักษณะเป็นกำรประจำนผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหำ ซึ่งรวมถึงการละเว้นไม่แถลงต่อสาธารณะใน

ลักษณะเป็นการด่วนสรุปว่าผู้ต้องหามีความผิด แต่ทั้งนี้ มิให้รวมถึงกำรกระท ำตำมควำมจ ำเป็นและสมควร

เพื่อประโยชน์แก่กำรสอบสวนหรือติดตำมจับกุมผู้กระท ำควำมผิด” 

ค. มำตรำ  121/2 มำตรำ 123 และมำตรำ 124/2 กำรร้องทุกข์ในคดีอำญำต่อพนักงำนอัยกำร กำรร้อง

ทุกข์ในเขตท้องที่ใดก็ได้ และกำรร้องทุกข์ผ่ำนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศอื่น

ใด 

มำตรำ 121/2 ให้สิทธิในกำรร้องทุกข์หรือกล่ำวโทษในคดีอำญำต่อพนักงำนอัยกำร หำกพนักงำน

สอบสวนไม่รับค ำร้องทุกข์หรือกล่ำวโทษ มำตรำ 123  ให้สิทธิในกำรร้องทุกข์ในเขตท้องที่ใดก็ได้ และมำตรำ 

124/2 ให้สิทธิในกำรร้องทุกข์ผ่ำนทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศอื่นใด ทั้งนี้ พวก

เรำยินดีกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมในมำตรำดังกล่ำว เนื่องจำกมำตรำดังกล่ำวช่วยในกำรประกันว่ำจะไม่มีบุคคลใด

ถูกริดรอนสิทธใินกำรเรียกร้องควำมยุติธรรมในเชิงวิธีปฏิบัต ิ

 นอกจำกนี้ กำรให้สิทธิในกำรร้องทุกข์ในคดีอำญำผ่ำนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยี

สำรสนเทศอื่นใดยังมีส่วนช่วยให้ผู้เสียหำยในคดีที่เกี่ยวข้องกับภัยต่อร่ำงกำยหรือกำรท ำร้ำยร่ำงกำย ซึ่งรวมถึง

กำรทรมำน กำรประทุษร้ำยอืน่ๆ ควำมรุนแรงทำงเพศ กำรข่มขืน และกำรท ำร้ำยทำงเพศหรือกำรท ำร้ำยอ่ืนใด 

สำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้มำกขึ้น เนื่องจำกในคดีดังกล่ำวผู้เสียหำยมักไม่ประสงค์ที่จะยื่นค ำร้อง

ทุกข์ด้วยตนเอง4 

ข้อเสนอต่อเนื้อควำมในมำตรำดังกล่ำว: ไม่มี 

ง. มำตรำ136  กำรบันทึกภำพและเสียงในกำรถำมค ำให้กำรและกำรสอบปำกค ำ 

ในมำตรำนี้ กำรก ำหนดให้พนักงำนสอบสวน “จัดให้มี” กำรบันทึกภำพและเสียงระหว่ำงกำรถำม

ค ำให้กำรหรือกำรสอบปำกค ำผู้ต้องหำ เป็นมำตรกำรที่น่ำชื่นชม เนื่องจำกเป็นมำตรกำรเชิงป้องกันที่ส ำคัญ 

จำกกำรกระท ำที่อำจเป็นกำรละเมิดสิทธิของผู้ต้องสงสัยและ/หรือผู้ถูกจับ ดังกล่ำวข้ำงต้น 

                                                            
4 HRC GC No. 32 ย่อหน้ำ9  



 
 

 5 

ข้อเสนอแนะ: อย่ำงไรก็ดี ควรก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรบันทึกภำพและเสียงในทุกกำรสอบปำกค ำ5 

โดยไม่ค ำนึงถึงอัตรำโทษที่กฎหมำยก ำหนดไว้ส ำหรับข้อหำควำมผิด เนื่องด้วยอัตรำโทษนั้นไม่มีควำมสัมพันธ์

กับควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรละเมิด เพื่อเป็นกำรประกันว่ำกำรสอบสวนจะด ำเนินไปอย่ำงโปร่งใสและชอบด้วย

กฎหมำย พวกเรำขอเสนอให้มีกำรด ำเนินกำรบันทึกภำพและเสียง ไม่เพียงเฉพำะระหว่ำงกำรสอบสวนทุกครั้ง 

แต่ยังรวมไปถึงระหว่ำงกำรสัมภำษณ์ใดที่ด ำเนินโดยเจ้ำพนักงำนผู้บังคับใช้กฎหมำยกับบุคคลนอกเหนือจำกผู้

ต้องสงสัยและ/หรือผู้ถูกจับ ซึ่งได้แก่กับพยำนและผู้ร้องทุกข์ 

กำรห้ำมไม่ให้น ำข้อมูลอันได้มำจำกกำรสอบสวนหรือกำรสัมภำษณ์ที่ไม่มีกำรบันทึก [ภำพและเสียง] 

มำใช้ในชั้นศำลนั้นก็มีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง เพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ให้พยำนหลักฐำนอันได้มำจำกกำรทรมำน

หรือกำรประทุษร้ำยถูกน ำเข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำในชั้นศำล 6  ซึ่งเป็นกรณีที่ต้องห้ำมภำยใต้กฎหมำยไทย

รวมถึงภำยใตพ้ันธกรณีระหว่ำงประเทศของประเทศไทย ได้แก่ ข้อ 15  แห่งอนุสัญญำว่ำด้วยอนุสัญญำต่อต้ำน

กำรทรมำนและกำรประติบัติหรือกำรลงโทษที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ำยีศักดิ์ศรี ที่ ประเทศไทยเป็น

ภำคี 

เช่นเดียวกับที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น กำรแก้ไขเพิ่มเติมมำตรำดังกล่ำวไม่เป็นกำรห้ำมมิให้ใช้มำตรกำรเชิง

ป้องกันอื่นใดอันจ ำเป็น ซึ่งรวมถึงกำรจัดให้มีกำรฝึกอบรมที่เพียงพอให้กับเจ้ำพนักงำนผู้บังคับใช้กฎหมำยใน

เรื่องกำรใช้ก ำลังที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด รวมถึงกำรป้องกันไม่ให้เกิดกำรทรมำนและกำร

ประทุษร้ำยอื่นๆ โดยควรก ำหนดประเด็นดังกล่ำวให้ชัดเจนในกฎหมำยฉบับนี ้

นอกจำกนี้ ตำมที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น กำรบันทึก [ภำพและเสียง] ระหว่ำงกำรสอบสวนและกำร

สัมภำษณ์ยังมีส่วนช่วยเจ้ำพนักงำนผู้บังคับใช้กฎหมำยในกำรโต้แย้งหำกถูกกล่ำวหำว่ำมีกำรละเมิดหรือกำร

                                                            
5 คณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทรมำน ‘ควำมเห็นทั่วไปที่  2อนุสัญญำว่ำด้วยว่ำด้วยกำรป้องกันกำรทรมำนและกำรประติบัติหรือกำรลงโทษที่โหดร้ำย
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ำยีศักดิ์ศรี,24 มกรำคม ค.ศ.2008, /CAT/C/GC2 ,ย่อหน้ำ  14 
=FilesHandler.ashx?enc/http://docstore.ohchr.org/SelfServices6QkG1%d2FPPRiCAqhKb7%yhskvE2BTuw1%mw2FKU18dCyrYr
ZhDDP8%yaSRi2Fv43pYTgmQ5n7dAGFdDalfzYTJnWNYOXxeLRAIVgbwcSm2%ZXH2%BcD2%B2F6IT0pc7BkgqlATQUZPVhi 
ผู้รำยงำนพิเศษว่ำด้วยกำรป้องกันกำรทรมำนและกำรประติบัติหรือกำรลงโทษที่โหดร้ำยไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ำยีศักดิ์ศรี ‘รำยงำนระหว่ำงรอบปี
ของผู้รำยงำนพิเศษว่ำด้วยกำรป้องกันกำรทรมำนและกำรประติบัติหรือกำรลงโทษที่โหดร้ำยไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ำยีศักดิ์ศรี’  10 สิงหำคม ค.ศ. 
2010. UN Doc. A/65/273 ย่อหน้ำ75, http://www2.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/docs/A.65.273.pdf ผู้รำยงำนพิเศษ
ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรทรมำนและกำรประติบัติหรือกำรลงโทษที่โหดร้ำยไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ำยีศักดิ์ศรี  ‘ รำยงำนของผู้รำยงำนพิเศษว่ำด้วยข้อ
ค ำถำมเกี่ยวกับกำรทรมำนภำยใต้มติของคณะกรรมำธิกำรที่ 2002/38, 17 ธันวำคม 2002,  E/CN.4/2003/68 ,ย่อหน้ำ
26(g) https://undocs.org/E/CN.4/2003/68 
6 ผู้รำยงำนพิเศษว่ำด้วยกำรป้องกันกำรทรมำนและกำรประติบัติหรือกำรลงโทษที่โหดร้ำยไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ำยีศักดิ์ศรี‘ รำยงำนของผู้รำยงำน
พิเศษว่ำด้วยข้อค ำถำมเกี่ยวกับกำรทรมำนภำยใต้มติของคณะกรรมำธิกำรที่ 2002/38, 17 ธันวำคม 2002,  E/CN.4/2003/68 ,ย่อหน้ำ 26(g) 
https://undocs.org/E/CN.4/2003/68 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhskvE%2BTuw1mw%2FKU18dCyrYrZhDDP8yaSRi%2Fv43pYTgmQ5n7dAGFdDalfzYTJnWNYOXxeLRAIVgbwcSm2ZXH%2BcD%2B%2F6IT0pc7BkgqlATQUZPVhi
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhskvE%2BTuw1mw%2FKU18dCyrYrZhDDP8yaSRi%2Fv43pYTgmQ5n7dAGFdDalfzYTJnWNYOXxeLRAIVgbwcSm2ZXH%2BcD%2B%2F6IT0pc7BkgqlATQUZPVhi
http://www2.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/docs/A.65.273.pdf
https://undocs.org/E/CN.4/2003/68
https://undocs.org/E/CN.4/2003/68
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ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบด้วยกฎหมำย อีกทั้งยังมีส่วนช่วยหำกผู้ต้องหำ ผู้ถูกจับ พยำน หรือผู้ร้องทุกข์กลับค ำที่

ให้ไวร้ะหว่ำงกำรสอบสวนหรือกำรสัมภำษณ7์ 

ข้อเสนอต่อเนื้อควำมในมำตรำดังกล่ำว:“กำรถำมค ำให้กำร การร้องทุกข์ หรือกำรสอบปำกค ำ

ผู้ต้องหำ ผู้ถูกจับกุม พยาน หรือผู้ร้องทุกข์ใด ในคดีที่มีข้อหำควำมผิดซึ่งกฎหมำยก ำหนดอัตรำโทษอย่ำงต่ ำไว้

ให้จ ำคุกตั้งแต่ห้ำปีหรือโทษสถำนที่หนักกว่ำนั้น ให้พนักงำนสอบสวนจัดให้มีกำรบันทึกภำพและเสียงซึ่ง

สำมำรถน ำออกถ่ำยทอดได้อย่ำงต่อเนื่องไว้  เว้นแต่ เป็นกรณียกเว้นเมื่อมีความขัดข้องทางเทคนิคโดย

เร่งด่วน เพื่อให้การบันทึกดังกล่าวและการจับกุมเป็นเพื่อความจ าเป็นในการป้องกันอาชญากรรมร้ายแรง

โดยเคร่งครัด 

ห้ามมิให้น าข้อมูลใดก็ตามที่ได้มาจากการสอบสวน การถามค าให้การ หรือการสอบปากค าที่ไม่มี

การบันทึกภาพหรือเสียงมาใช้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาคดีของศาล 

ทั้งนี้ ความในมาตรานี้ไม่เป็นการห้ามมิให้ใช้มาตรการเชิงป้องกันอื่นใดอันจ าเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้

เกิดการทรมาน การประทุษร้ายอื่นๆ การข่มขู่ หรือการกระท าหรือการใช้ก าลังอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือ

อันไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดแค่มาตรการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา” 

จ. มำตรำ161 / 1 กำรให้ดุลยพินิจแก่ศำลในกำรยกฟ้องคดีที่มีกำรยื่นฟ้องโดยไม่สุจริตหรือบิดเบือน

ข้อเท็จจริงเพื่อกลั่นแกล้งหรือเอำเปรียบจ ำเลย 

พวกเรำชื่นชมบทบัญญัติมำตรำนี้ที่มีไว้เพื่อป้องกันกำรด ำเนินคดีที่ไม่จ ำเป็นและสร้ำงควำมเดือนร้อน

ให้กับจ ำเลย อันจะช่วยป้องกันมิให้มีกำรใช้ระบบกฎหมำยในทำงมิชอบเพื่อกลั่นแกล้งจ ำเลย 

ข้อเสนอแนะ: พวกเรำเข้ำใจว่ำเจตนำรมณ์ของมำตรำนี้น้ันมีไว้เพื่อป้องกันกำรด ำเนินกำรในทำงมิชอบ

โดยกำรด ำเนินคดีเชิงยุทธศำสตร์เพื่อระงับกำรมีส่วนร่วมของสำธำรณชน ( nst strategic litigation agai

 public participationหรือSLAAP )8 ซึ่งรวมถึงกำรใช้มำตรกำรหมิ่นประมำททำงอำญำตลอดจนกฎหมำยอื่น 

                                                            
7 คณะกรรมกำรเพื่อป้องกันกำรทรมำนของยุโรป ( for the Prevention of Torture European Committeeหรือ ‘ ,(CPTมำตรฐำน  ,’CPT

,Rev. 2011 – 1 (CPT/Inf/E (2002 ,2011 หน้ำ 9, ย่อหน้ำ 36,  http://www.psychargos.gov.gr/Documents2/standards.pdf-eng/ΝΕΑ  
8 ตัวอย่ำง ประเทศไทย, ‘สิทธิในกำรตอบข้อซักถำม’, วำระที่ 4 กำรอภิปรำยทั่วไป (ต่อ) กำรประชุมครั้งที่  35 สมัยกำรประชุมสำมัญครั้งที่ 37 
ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน, คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน,  14มีนำคม ค.ศ. 2018, (เวลำ 2:51:00) http://webtv.un.org/meetings-
events/treaty-bodies/watch/item4-general-debate-contd-35th-meeting-37th-regular-session-human-rights-
council/5751616281001/?term=&lan=original,  โปรดดู ศำลยุติธรรม, ‘ หลักกำรและเหตุผลเบื้องหลังกำรร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ พ.ศ....’, , 2561, http://www.jla.coj.go.th/doc/data/jla/jla_1521605382.pdf  ร่ำง
พระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวมีบทบัญญัติคล้ำยกับมำตรำ 161/1 

http://www.psychargos.gov.gr/Documents2/ΝΕΑ/eng-standards.pdf
http://www.psychargos.gov.gr/Documents2/ΝΕΑ/eng-standards.pdf
http://webtv.un.org/meetings-events/treaty-bodies/watch/item4-general-debate-contd-35th-meeting-37th-regular-session-human-rights-council/5751616281001/?term=&lan=original
http://webtv.un.org/meetings-events/treaty-bodies/watch/item4-general-debate-contd-35th-meeting-37th-regular-session-human-rights-council/5751616281001/?term=&lan=original
http://webtv.un.org/meetings-events/treaty-bodies/watch/item4-general-debate-contd-35th-meeting-37th-regular-session-human-rights-council/5751616281001/?term=&lan=original
http://www.jla.coj.go.th/doc/data/jla/jla_1521605382.pdf
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ๆ อำทิ ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 3  พระรำชบัญญัติกำรชุมนุมสำธำรณะ และฐำนควำมผิด

ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรยุยงปลุกปั่น เพื่อคุกคำมผู้ใช้สิทธิเสรีภำพขั้นพื้นฐำน 

พวกเรำช่ืนชมเจตนำรมณ์และควำมพยำยำมของคณะกรรมกำร ฯ ในกำรป้องกันไม่ให้มีกำรใช้ SLAPP 

อย่ำงไรก็ดีพวกเรำยังคงห่วงกังวลเนื่องจำกในร่ำงกฎหมำยฉบับนี้ยังไม่มีกำรก ำหนดค ำนิยำมที่ชัดเจนของค ำว่ำ 

“ไม่สุจริต” หรือ “บิดเบือนข้อเท็จจริง ” ถ้ำหำกมำตรำนี้บัญญัติขึ้นโดยมีเจตนำรมณ์ไว้เพื่อปกป้องบุคคลจำก

กำรกลั่นแกล้งทำงกฎหมำย บทบัญญัติดังกล่ำวควรต้องบัญญัติให้กำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพขั้นพื้นฐำนเป็น

องค์ประกอบหลักส ำหรับกำรพิจำรณำใช้ดุลยพินิจยกค ำฟ้องที่มีลักษณะเป็น SLAPP  มิใช่เพียงองค์ประกอบ

ที่ว่ำกำรฟ้องคดีเป็นไปโดย “ไม่สุจริต” หรือ “บิดเบือนข้อเท็จจริง” 

นอกจำกนี้ พวกเรำยังห่วงกังวลว่ำแม้ว่ำมำตรำนี้มีไว้เพื่อต่อต้ำนกำรใช้กฎหมำยในทำงที่มิชอบเพื่อ

กลั่นแกล้งและข่มขู่บุคคล แต่กลับถูกบัญญัติในประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ทั้งนี้ มำตรำดังกล่ำว

ไม่สำมำรถและไม่ควรถูกน ำมำใช้เป็นมำตรกำรคุ้มครองจำกกำรด ำเนินคดี SLAPP เนื่องจำกมำตรำดังกล่ำว

เป็นบทบัญญัติทำงอำญำ พวกเรำไม่เห็นด้วยที่จะปล่อยให้มีกำรด ำเนินคดีอำญำเพ่ือข่มขู่และกลั่นแกล้งบุคคลผู้

ที่ใช้สิทธิเสรีภำพขั้นพื้นฐำนตั้งแต่แรก จึงท ำให้ไม่มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีบทบัญญัติในเชิง “ป้องกัน” ดังกล่ำว 

ในกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำส ำหรับคุ้มครองจำกกำรด ำเนินคดีเช่นว่ำ 

ทั้งนี้ พวกเรำจึงขอเสนอให้มีกำรยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมำยภำยใน รวมถึง

บทบัญญัติดังที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น เพื่อประกันว่ำกำรใช้สิทธิเสรีภำพขั้นพื้นฐำนจะไม่เป็นควำมผิดอำญำภำยใต้

กฎหมำยไทย อีกทั้งให้มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันนี้ในทำงแพ่งเพื่อป้องกันกำรด ำเนินคดีที่ไม่จ ำเป็นและ

สร้ำงควำมเดือดร้อนให้กับจ ำเลย และปกป้องกำรด ำเนินคดทีำงแพ่งจำก SLAPP 

ข้อเสนอต่อเนื้อควำมในมำตรำดังกล่ำว: ไม่มี อย่ำงไรก็ตำมโปรดพิจำรณำข้อสังเกตข้ำงต้นว่ำพวกเรำ

ไม่เห็นด้วยกับกำรใช้มำตรำนี้เป็นมำตรกำรป้องกันกำรด ำเนินคดีด้วย SLAPP  ในขณะที่ยังไม่มีกำรยกเลิกหรือ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยเดิมที่ถูกใช้ในทำงมิชอบเพื่อจ ำกัดสิทธิเสรีภำพขั้นพื้นฐำน 

ฉ. มำตรำ  165/ 1 ให้สิทธิจ ำเลยในกำรแถลงข้อโต้แย้งและน ำเสนอพยำนหลักฐำนสนับสนุนข้อโต้แย้ง

ระหว่ำงกำรไต่สวนมูลฟ้อง 

ในมำตรำนี้ จ ำเลยมีสิทธิในกำรแถลงข้อต่อสู้ น ำเสนอและเรียกพยำนหลักฐำนเพื่อสนับสนุนข้อต่อสู้

ของตน อันเป็นพัฒนำกำรที่ส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำรประกันสิทธิที่จะได้รับกำรพิจำรณำคดีอย่ำงเป็นธรรมใน

กำรสู้คดี ซึ่งได้รับกำรคุ้มครองตำมข้อ 14(3) แห่ง ICCPR 

พวกเรำขอเรียนว่ำ แม้ว่ำในภำพรวมระบบกฎหมำยของประเทศไทยจะด ำเนินตำมอย่ำงระบบ

กฎหมำยลำยลักษณ์อักษร )civil law (  ระบบกล่ำวหำที่ปรำกฏในระบบกฎหมำยจำรีตประเพณี (common 

law) กลับมีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อพัฒนำกำรระบบกฎหมำยของประเทศไทยโดยเฉพำะในกำรพิพำกษำคดี 
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รวมถึงกฎหมำยวิธีสบัญญัติและกฎหมำยพยำนหลักฐำน กำรแก้ไขเพิ่มเติมมำตรำนื้ถือเป็นกำรผนวกแนว

ปฏิบัติที่ดีของระบบกล่ำวหำเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมำยของประเทศไทย 

ข้อเสนอต่อเนื้อควำมในมำตรำดังกล่ำว: ไม่มี 

ช. มำตรำ  179/1 กำรพิจำรณำคดีลับหลังจ ำเลย 

ในมำตรำนี้ ศำลสำมำรถด ำเนินกำรพิจำรณำคดีลับหลังจ ำเลยได้ในกรณีที่จ ำเลยไม่สำมำรถปรำกฏตัว

ต่อศำลเนื่องจำกควำมเจ็บป่วย ในกรณีที่จ ำเลยหรือผู้แทนจ ำเลยยังไม่ถูกจับตัว ในกรณีที่จ ำเลยหลบหนีจำก

สถำนที่กักขัง และในกรณีที่จ ำเลยออกจำกห้องพิจำรณำเพรำะศำลสั่งหรือโดยไม่ได้รับอนุญำต 

ข้อ 1 4(3) แห่ง ICCPR  รับรองสิทธิที่จะได้รับกำรพิจำรณำคดีต่อหน้ำบุคคลนั้น โดยสิทธิดังกล่ำวเป็น

สิทธิขั้นพื้นฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรได้รับกำรพิจำรณำคดีอย่ำงเป็นธรรม อย่ำงไรก็ดี คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน

แห่งสหประชำชำติ ตลอดจนหน่วยงำนต่ำง ๆ ยอมรับว่ำกำรจ ำกัดสิทธิประกำรนี้ด้วยกำรพิจำรณำคดีลับหลัง

จ ำเลยจะสำมำรถกระท ำไดก้็แตเ่ฉพำะในสถำนกำรณท์ี่พิเศษย่ิงเท่ำนั้น โดยกระบวนพิจำรณำดังกล่ำวจะเป็นไป

โดยชอบด้วยกฎหมำยก็ต่อเมื่อเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อกำรบริหำรงำนยุติธรรมที่เหมำะสม เมื่อผู้ถูกกล่ำวหำ

ได้รับแจ้งนัดพิจำรณำล่วงหน้ำอย่ำงเหมำะสมแล้ว แตก่ลับปฏิเสธที่จะใช้สิทธใินกำรปรำกฏตัวต่อหน้ำศำล9 

ข้อเสนอแนะ: พวกเรำเสนอให้เพิ่มควำมในมำตรำนี้ โดยก ำหนดให้ศำลต้องพิสูจน์ว่ำได้ด ำเนิน

มำตรกำรที่จ ำเป็นในกำรออกหมำยเรียกผู้ถูกกล่ำวหำภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม และแจ้งวันเวลำและ

สถำนที่ส ำหรับกำรพิจำรณำคดีให้ทรำบล่วงหน้ำและเรียกให้ [ผู้ถูกกล่ำวหำ] มำร่วมฟังกำรพิจำรณำคดี  และ

วหำว่ำผู้ถูกกล่ำข้อเท็จจริงที่ ปฏิเสธที่จะมำฟังกำรพิจำรณำหรือไม่ โดยมำตรกำรที่จ ำเป็นทั้งปวงจะต้องด ำเนิน

ให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มกำรพิจำรณำคดีลับหลังจ ำเลย10 

นอกจำกนี้ยังควรระบุไว้ในมำตรำนี้ด้วยว่ำ บุคคลผู้ถูกพิพำกษำว่ำมีควำมผิดโดยกำรพิจำรณำคดีลับ

หลังจ ำเลย มีสิทธิได้รับกำรเยียวยำ ซึ่งรวมถึงสิทธิในกำรขอให้พิจำรณำคดีใหม่ต่อหน้ำบุคคลนั้น ในโอกำสแรก

ที่บุคคลนั้นทรำบถึงกำรด ำเนินคดีเช่นว่ำ พร้อมกับแสดงควำมประสงค์ที่จะเข้ำร่วมและสำมำรถเข้ำร่วมกำร

พิจำรณำคดีเช่นว่ำได1้1 

                                                            
9 HRC GC No. 32 ย่อหน้ำ36  
10 อ้ำงแล้ว; คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน, ‘  ,’Maleki v Italyข้อมูลติดต่อเลขที่ 699/1996/UN Doc. CCPR/C ,66//D699/1996 ,27 กรกฎำคม 
1999, ย่อหน้ำ 9.4, http://hrlibrary.umn.edu/undocs/session66/view699.htm  ; องค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, ‘คู่มือกำรพิจำรณำ
คดีอย่ำงเป็นธรรม ’, 2014, หน้ำ 158, https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300022014en.pdf  
11 HRC GC No. 32 ย่อหน้ำ54;  ศำลสิทธิมนุษยชนยุโรป, , ‘Colozza v Italy (9024/80)’, 12 กุมภำพันธ์ 1985, ย่อหน้ำ 29, 
https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2018/04/CASE_OF_COLOZZA_v._ITALY_08.pdf;  คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน, 
‘  ,’Maleki v Italyข้อมูลติดต่อเลขที่ 699/1996/UN Doc. CCPR/C ,66//D699/1996 ,27 กรกฎำคม 1999, ย่อหน้ำ 9.5, 
http://hrlibrary.umn.edu/undocs/session66/view699.htm 

http://hrlibrary.umn.edu/undocs/session66/view699.htm
https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300022014en.pdf
https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2018/04/CASE_OF_COLOZZA_v._ITALY_08.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/undocs/session66/view699.htm
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อีกทั้งหำกผู้ถูกกล่ำวหำที่ถูกพิพำกษำว่ำมีควำมผิดโดยกำรพิจำรณำคดีลับหลังจ ำเลยประสงค์ที่จะ 

โต้แย้งว่ำกำรพิจำรณำคดีดังกล่ำวไม่ควรเกิดขึ้นลับหลังตนเอง ภำระในกำรพิสูจน์ว่ำตนมิได้จงใจหลบเลี่ยง

กระบวนกำรยุติธรรมหรือในกำรพิสูจน์ว่ำเหตุที่ตนไม่ปรำกฏตัวเป็นเพรำะเหตุสุดวิสัยจะต้องไม่ตกอยู่แก่บุคคล

ผู้นั้น12 

ข้อเสนอต่อเนื้อควำมในมำตรำดังกล่ำว: [เสนอแนะใหเ้พิ่มควำมต่อไปนี้เป็นมำตรำ 179/2] 

“ในการใช้ดุลยพินิจพิจารณาคดีลับหลังจ าเลย ศาลจะต้องพิจารณาว่ากรณีครบองค์ประกอบ

ดังต่อไปนี้: 

(1) ได้ด าเนินมาตรการที่จ าเป็นส าหรับการออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาภายในระยะเวลาที่

เหมาะสม และแจ้งวันเวลาและสถานที่ส าหรับการพิจารณาคดีของผู้ถูกกล่าวหาให้ทราบ

ล่วงหน้าแล้ว และเรียกให้ [ผู้ถูกกล่าวหา] มาเข้าร่วม [การพิจารณาคดี] และ 

)2( ผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธที่จะมาฟังการพิจารณา 

หากมีการพิจารณาคดีลับหลังจ าเลยและมีผู้ต้องค าพิพากษาว่ามีความผิดในการพิจารณาคดี

ดังกล่าว แล้วในภายหลังบุคคลดังกล่าวจึงทราบถึงการพิจารณาคดีนั้น บุคคลผู้นั้นมีสิทธิได้รับการเยียวยา 

ซึ่งรวมถึงสิทธิในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ต่อหน้าผู้นั้น นับแต่โอกาสแรกที่ผู้นั้นทราบเกี่ยวกับการ

พิจารณาคดีดังกล่าว พร้อมกับแสดงความประสงค์และสามารถเข้าร่วมการพิจารณาคดีเช่นว่าได้ 

ทั้งนี้ หากผู้ที่ต้องค าพิพากษาว่ามีความผิดโดยการพิจารณาคดีลับหลังจ าเลยประสงค์ที่จะโต้แย้ง

ว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวไม่ควรเกิดขึ้นลับหลังตนเอง ผู้นั้นไม่มีภาระในการพิสูจน์ว่าตนมิได้จงใจหลบ

เลี่ยงกระบวนการยุติธรรมหรือในการพิสูจน์ว่าเหตุที่ตนไม่ปรากฏตัวเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย” 

ร่าง พ .ร.บ. กระบวนการยุติธรรม  

พวกเรำยินดแีละชื่นชมคณะกรรมกำร ฯ ที่เสนอบทบัญญัตติ่ำง ๆ ในร่ำง พ.ร.บ .กระบวนกำรยุติธรรม 

เพื่อประกันกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงรวดเร็ว อันได้รับกำรคุ้มครองตำมข้อ 14(3) แห่ง ICCPR พวก

เรำยังชื่นชมมำตรำ 8  ของร่ำง พ.ร.บ. กระบวนกำรยุติธรรม ที่เสนอโดยคณะกรรมกำร ฯ เนื่องจำกเป็นกำร

บัญญัติกฎหมำยให้มีกำรระบุผู้รับผิดชอบเป็นกำรเฉพำะ เพื่อท ำหน้ำที่แจ้งให้ผู้เสียหำย ญำติผู้เสียหำย มิตร

หรือทนำยควำมทรำบถึงพัฒนำกำรและควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินงำน 

                                                            
12ศำลสิทธิมนุษยชนยุโรป12 ,’(80/9024) Colozza v Italy‘ , กุมภำพันธ ์ ,1985ย่อหน้ำ -https://www.juridice.ro/wp ,30
  ;content/uploads/2018/04/CASE_OF_COLOZZA_v._ITALY_08.pdfศำลสิทธิมนุษยชนยุโรป1 , (00/56581) Sejdovic v Italy’‘ , 
มีนำคม 2006 ,ย่อหน้ำ  ,88-87
 }[22%72629-22001%]:https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22dmdocnumber%22:[%22792978%22],%22itemid%22 

https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2018/04/CASE_OF_COLOZZA_v._ITALY_08.pdf
https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2018/04/CASE_OF_COLOZZA_v._ITALY_08.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22dmdocnumber%22:[%22792978%22],%22itemid%22:[%22001-72629%22]}
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ในประกำรนี้ พวกเรำขอเน้นย้ ำว่ำกำรรำยงำนพัฒนำกำรและควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำนนั้นต้อง

กระท ำอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ และต้องกระท ำโดยผู้ประสำนงำนที่ได้รับมอบหมำยในเชิงรุก โดยมิต้องให้ฝ่ำย

ผู้เสียหำย ญำติผู้เสียหำย มิตรหรือทนำยควำมเป็นผู้ต้องด ำเนินกำรร้องขอข้อมูลดังกล่ำว13 

คณะกรรมกำรนักนิติศำสตร์สำกล (International Commission of Jurists หรือ ICJ)  มุ่งมั่นที่จะ

สนับสนุนควำมพยำยำมของรัฐบำลไทยและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมในกำร

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำในประเทศไทย เพื่อให้สอดรับกับกำรคุ้มครอง

สิทธิขั้นพื้นฐำนของทุกคนในประเทศไทย และเพื่อประกันว่ำประเทศไทยจะปฏิบัติตำมพันธกรณีระหว่ำง

ประเทศ 

หำกมีข้อสงสัย หรือต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมหรือค ำแนะน ำประกำรใด โปรดติดต่อมำยังข้อมูลติดต่อ

ข้ำงต้น 

 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
(ลงลำยมือชื่อ) 
 
คิงส์ลี่ย์ แอ๊บบ็อต 
ที่ปรึกษำกฎหมำยอำวุโส 
คณะกรรมกำรนักนิติศำสตร์สำกล 

 

 

 

 

 

                                                            
13 โปรดดู ตัวอย่ำงส ำหรับกำรสอบสวนกรณีที่ต้องสงสัยว่ำเป็นกำรเสียชีวิตที่มิชอบด้วยกฎหมำย พิธีสำรมินนิโซตำว่ำด้วยกำรสอบสวนกรณีที่ต้อง
สงสัยว่ำเป็นกำรเสียชีวิตที่มิชอบด้วยกฎหมำย ค.ศ. 2016 ย่อหน้ำ  https://www.icj.org/wp35-content/uploads/2017/05/Universal-

Minnesota-Protocol-Advocacy-2017-THA-1.pdf  


