สรุปมติ การประชุมคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ
ด้านบริ หาร ครัง้ ที่ 9/2557 เมื่อวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 9/2557 เมื่อวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557
ณ ห้องประชุม 603 ชัน้ 6 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ศูน ย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ
ถนนแจ้ง วัฒ นะ โดยมีศ าสตราจารย์ อมรา พงศาพิช ญ์ ประธานกรรมการสิท ธิม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. เรื่อง ท่ า ที ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ต่ อ บทบาทขององค์ ก รตาม
รัฐธรรมนูญ กรณี ปัญหาวิ กฤติ การณ์ ทางการเมืองในปัจจุบนั
ที่ป ระชุ ม รับ ทราบตามที่ป ระธานกรรมการสิท ธิม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติแ จ้ง ว่ า เมื่อ วัน ที่ 17
มีนาคม 2557 ได้แถลงข่าวร่วมกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ภายหลังการหารือระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
(ระดับองค์อานาจ) เพื่อหาแนวทางแก้ไขปญั หาของประเทศไทยจากวิกฤติการณ์ ทางการเมืองในปจั จุบนั
โดยได้รว่ มเสนอความคิดเห็นในการแก้ไขปญั หาความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ โดยได้แจ้งความเห็นและมติทป่ี ระชุม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญได้รบั ทราบและพิจารณาในการหารือร่วมกัน
ขององค์กรตามรัฐธรรมนู ญแล้ว ทัง้ นี้ ในส่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติยนื ยันที่จะปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ต ามอ านาจหน้ า ที่ท่ีก ฎหมายก าหนด ซึ่ง อ านาจหน้ า ที่ท่ีส าคัญ ประการหนึ่ ง คือ การตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุ ษยชน ซึง่ ทัง้ ฝา่ ยรัฐบาลและฝา่ ย กปปส. มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงไม่ควรทาหน้าทีเ่ ป็ นคนกลาง
ในการเจรจากับทัง้ สองฝา่ ย
2. เรื่อง แนวปฏิ บตั ิ ส าหรับการเดิ นทางไปปฏิ บตั ิ ง านในต่ างประเทศของประธาน
กรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ และอนุกรรมการ
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติขอให้ใช้แนวปฏิบตั ิสาหรับการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน
ในต่ า งประเทศของประธานกรรมการสิท ธิม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ กรรมการสิท ธิม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ และ
อนุ กรรมการ ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ต่อไป โดยไม่มกี ารแก้ไข และให้สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับความเห็นทีป่ ระชุมไปปฏิบตั ติ ่อไป
3. เรื่อง การจัดสถานที่ ศนู ย์ประสานงานด้านสิ ทธิ มนุษยชนในพื้นที่ จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติรบั ทราบเรื่อง สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชน
แห่ งชาติ โดยสานัก ส่ งเสริมและประสานงานเครือข่ายดาเนินการจัดสถานที่ศูนย์ประสานงานด้านสิทธิ
มนุ ษยชนในพื้ น ที่ จ ั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ภายในศู น ย์ ศึ ก ษาสิ ท ธิ ม นุ ษยชน คณะรั ฐ ศา สตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตั ตานี เพื่อใช้เป็ นศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุ ษยชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียบร้อยแล้ว และมอบสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ จัดทาคู่มอื
การจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
4. เรื่อง เสนอขอแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคลและสิ ทธิ ของกลุ่มชาติ พนั ธุ์
และแรงงานข้ามชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครัง้ ที่ 9/2557 เมื่อวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557

-2คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติใ ห้ยกเลิกคาสังคณะกรรมการสิ
่
ทธิมนุ ษ ยชนแห่งชาติ
ที่ 45/2556 ลงวัน ที่ 27 กัน ยายน 2556 เรื่อ ง แต่ ง ตัง้ คณะอนุ กรรมการด้า นสิท ธิแ ละสถานะบุ ค คลของ
ผู้ไร้สญ
ั ชาติ ไทยพลัดถิน่ ผู้อพยพ และชนพื้นเมือง และเห็นชอบให้แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการด้านสถานะ
บุคคลและสิทธิของกลุ่มชาติพนั ธุแ์ ละแรงงานข้ามชาติ และให้โอนคาร้องของคณะอนุ กรรมการด้านสิทธิและ
สถานะบุค คลของผู้ไร้ส ญ
ั ชาติ ไทยพลัดถิ่น ผู้อพยพ และชนพื้นเมือ ง เป็ นค าร้อ งของคณะอนุ กรรมการ
ด้านสถานะบุคคลและสิทธิของกลุ่มชาติพนั ธุ์และแรงงานข้ามชาติ และประเด็นแรงงานในมิตชิ าติพนั ธุแ์ ละ
แรงงานข้ามชาติ ในกรณีท่มี ปี ญั หาเกี่ยวกับคาร้องที่มอี ยู่เดิมว่า จะให้คณะอนุ กรรมการชุดใดรับผิดชอบ
ดาเนินการ นัน้ ให้สานัก งานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษ ยชนแห่งชาตินาเข้ าหารือ ที่ประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นรายกรณี
5. เรื่อง ข้ อ เสนอเครื อ ข่ า ยประชากรข้ า มชาติ ต่ อ แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาแรงงาน
ข้ามชาติ ซึ่งครบกาหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี
คณะกรรมการสิท ธิม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติม อบให้ ค ณะอนุ ก รรมการด้า นสถานะบุ ค คลและ
สิท ธิข องกลุ่ ม ชาติพ ัน ธุ์ แ ละแรงงานข้า มชาติพิจ ารณาตามที่เ ครือ ข่ า ยประชากรข้า มชาติ แจ้ง เรื่อ ง
การดาเนินการกับแรงงานพม่าที่ผ่านการพิสูจน์สญ
ั ชาติ ซึ่งจะครบกาหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี เพื่อขอให้
ดาเนินการตามแนวทางทีก่ รมการจัดหางานกาหนดไว้ และขอเสนอแนวทางแก้ไขปญั หาเพิม่ เติมเพื่อขอให้
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติร่วมกับกระทรวงแรงงาน และหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องพิจารณาทบทวน
แก้ไขแนวทางการดาเนินการให้เหมาะสมต่อไป
6. เรื่อง องค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย) ขอให้ช่วยสนับสนุน
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติมอบให้คณะอนุ กรรมการปฏิบตั กิ ารยุทธศาสตร์ดา้ นสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุ นการดาเนินการขององค์กร
ต่อต้านคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย) และเห็นสมควรให้มกี ารตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน (หยิบยก)
กรณี เหตุการณ์ปาระเบิดบ้านนายประมนต์ สุธวี งศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย) และ
มอบให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองพิจารณาต่อไป
7. เรื่อง ร่ า งรายงานคู่ ข นานการปฏิ บัติ ตามอนุ ส ัญ ญาต่ อ ต้ า นการทรมานและ
การประติ บตั ิ หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ยา่ ยีศกั ดิ์ ศรี
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติเห็นชอบในหลักการของร่างรายงานคู่ขนานการปฏิบตั ิ
ตามอนุ สญ
ั ญาต่อต้านการทรมานและการประติบตั หิ รือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุ ษยธรรม หรือที่ย่ ายีศกั ดิ ์ศรี
และมอบให้กรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติทุกท่านพิจารณาร่างรายงานคู่ขนานดังกล่าว และส่งความเห็น
ให้สานักสิทธิมนุ ษยชนระหว่างประเทศ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2557 และเห็นชอบให้ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าทีส่ านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จานวน 1 คน เข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมการประจาอนุ สญ
ั ญาต่อต้านการทรมานและการประติบตั หิ รือการลงโทษที่โหดร้าย
ไร้มนุ ษยธรรม หรือที่ย่ ายีศกั ดิ ์ศรี ในการพิจารณารายงานของประเทศไทย ระหว่ างวันที่ 30 เมษายน – 1
พฤษภาคม 2557 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครัง้ ที่ 9/2557 เมื่อวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557

-38. เรื่อง เสนอขอแต่ ง ตัง้ อนุ ก รรมการเพิ่ ม เติ ม ในคณะอนุ ก รรมการปฏิ บัติ การ
ยุทธศาสตร์ด้านสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติเห็นชอบการเสนอขอแต่งตัง้ รองศาสตราจารย์ ทวีศกั ดิ ์
สูทกวาทิน เป็ น อนุ กรรมการเพิม่ เติม ในคณะอนุ กรรมการปฏิบตั กิ ารยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ตามทีน่ ายปริญญา ศิรสิ ารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ
9. เรื่อง เสนอขอแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้ าที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบการเสนอขอแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าที่ รวม 21 คน
เพื่อช่วยเหลือการปฏิบตั งิ านของคณะอนุ กรรมการปฏิบตั กิ ารยุทธศาสตร์ดา้ นสิทธิมนุ ษยชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้ ในจังหวัดปตั ตานี ยะลา และนราธิวาส ตามทีป่ ระธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ
10. เรื่อง มุสลิ มต่างชาติ (ชาวอุยกูรห์ รือตุรกี) เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติให้มกี ารตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน (หยิบยก)
กรณีมุสลิมต่างชาติ (ชาวอุยกูร์หรือตุรกี) เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ที่อาเภอหาดใหญ่ และอาเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา และมอบให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองพิจารณา
11. เรื่อง สรุปผลการประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การระดับภูมิภาค เรื่อง การต่ อสู้เพื่อเอาชนะ
ต่ อการเลือกปฏิ บตั ิ การส่ งเสริ มความเสมอภาค และการผนึ กกาลังทางสังคม ระหว่างวันที่ 14–18
มกราคม 2557 ณ สาธารณรัฐอิ นโดนี เซีย
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติรบั ทราบสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารระดับภูมภิ าค
เรื่อง การต่อสู้เพื่อเอาชนะต่อการเลือกปฏิบตั ิ การส่งเสริมความเสมอภาค และการผนึกกาลังทางสังคม
ระหว่ า งวัน ที่ 14–18 มกราคม 2557 ณ สาธารณรัฐ อิน โดนี เ ซีย ตามที่ส านั ก งานคณะกรรมการสิท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติ เสนอ
12. เรื่อง การประสานกับกรุงเทพมหานคร เรื่อง กล้องโทรทัศน์ วงจรปิ ด
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติรบั ทราบหนังสือ ตอบจากกรุงเทพมหานครว่า พร้อมให้
ความร่วมมือกับคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ในการให้ขอ้ มูลภาพเคลื่อนไหวที่บนั ทึกได้ในพื้นที่
ของกรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากระบบกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานคร มีระยะเวลาการบันทึกข้อมูล
เก็บไว้ได้ไม่เกิน 30 วัน หากคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ มีความประสงค์ขอข้ อมูลภาพเพื่อใช้
ในการตรวจสอบการละเมิด สิท ธิม นุ ษ ยชนในบริเ วณใด ขอให้ป ระสานข้อ มูล การขอภาพในเบื้อ งต้ น
ทางโทรศัพท์ เพื่อป้องกันการลบทับของข้อมูลภาพทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้หากเวลาล่วงเลยไป
13. เรื่อง แจ้งคาวิ นิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมการสิท ธิม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติร ั บ ทราบหนั ง สือ จากส านั ก งานศาลรัฐ ธรรมนู ญ
แจ้งคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 21/2556 ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม พุทธศักราช 2556 ว่า พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 มาตรา 92 วรรคสอง ไม่ขดั
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 และมอบให้สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ มีหนังสือถึง
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-4ส านัก งานศาลรัฐ ธรรมนู ญ เพื่อ ขอค าวินิ จ ฉัย ส่ ว นตนของตุ ล าการศาลรัฐ ธรรมนู ญ เพื่อ น ามาประกอบ
ในเอกสารคาร้องด้วย
14. เรื่อง การเพิ กถอนการอนุ ญ าตการมี ถิ่ นที่ อ ยู่ ใ นราชอาณาจั ก รไทยของ
นายสาธิ ต เซกัล
คณะกรรมการสิท ธิม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติร ับ ทราบตามที่ก รรมการสิท ธิม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
(นายนิรนั ดร์ พิทกั ษ์วชั ระ) แจ้งว่า ตามที่คณะอนุ กรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ได้รบั
มอบหมายให้ต รวจสอบค าร้อ ง กรณีก ารเพิกถอนการอนุ ญ าตการมีถิ่นที่อ ยู่ใ นราชอ าณาจักรไทยของ
นายสาธิต เซกัล นัน้ ได้ขอ้ สรุปว่า คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติควรจะมีหนังสือเสนอความเห็น
ไปยังผูอ้ านวยการศูนย์รกั ษาความสงบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผูบ้ ญ
ั ชาการสานักงานตารวจแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาทบทวนการออกคาสังเพิ
่ กถอนการอนุญาตการมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักรไทยในกรณีดงั กล่าว
15. เรื่อง กาหนดการบรรยายพิ เ ศษของประธานกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
กรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ ให้ แก่เจ้าหน้ าที่ สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ
ประจาปี 2557
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรบั ทราบกาหนดการบรรยายพิเศษของประธานกรรมการ
สิท ธิม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ กรรมการสิท ธิม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ให้แ ก่ เ จ้า หน้ า ที่ส านั ก งานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปี 2557 หรือโครงการ “กสม. ฟอรัม” ดังนี้
(1) ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิช ญ์ ประธานกรรมการสิท ธิม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
กาหนดการบรรยายพิเศษ เรื่อง กลไกส่งเสริมสิทธิมนุ ษยชนระหว่างประเทศ ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 มีนาคม 2557
เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องเสวนา ชัน้ 6 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(2) นายแท้จ ริง ศิร ิพานิช กรรมการสิทธิมนุ ษ ยชนแห่ง ชาติ กาหนดการบรรยาย
พิเ ศษ เรื่อง อุ บตั ิเ หตุ ทางถนนเป็ นเรื่อ งของสิทธิหรือ เรื่องของซวย ในวันพฤหัส บดีท่ี 3 เมษายน 2557
เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องเสวนา ชัน้ 6 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(3) นายนิรนั ดร์ พิทกั ษ์วชั ระ กรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ กาหนดการบรรยาย
พิเ ศษ เรื่อ ง สถาบัน สิท ธิมนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ... คนและองค์กร ในวันศุ ก ร์ท่ี 2 พฤษภาคม 2557 เวลา
10.30-12.00 น. ณ ห้องเสวนา ชัน้ 6 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(4) นายปริญญา ศิรสิ ารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กาหนดการบรรยายพิเศษ
เรือ่ ง ธุรกิจกับสิทธิมนุ ษยชน และประสบการณ์การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีท่ี 12 มิถุนายน 2557 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องเสวนา ชัน้ 6 สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(5) นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ กรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ กาหนดการบรรยาย
พิเ ศษ เรื่อ ง ประสบการณ์ ก ารกลัน่ กรองเรื่อ งและการจัด ทารายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุ ษ ยชน
แห่ ง ชาติ ในวัน อัง คารที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้ อ งเสวนา ชัน้ 6 ส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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-5(6) นางวิสา เบ็ญจะมโน กรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ กาหนดการบรรยายพิเศษ
เรื่อ ง สิทธิมนุ ษ ยชนด้านสิทธิเ ด็ก และสตรี ในวันพฤหัสบดีท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30-12.00 น.
ณ ห้องเสวนา ชัน้ 6 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(7) พลตารวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด กรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ กาหนดการ
บรรยายพิเ ศษ เรื่อ ง กระบวนการทางานตรวจสอบในหน้ าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
ในวัน ศุ ก ร์ท่ี 29 สิง หาคม 2557 เวลา 12.30-14.00 น. ณ ห้อ งเสวนา ชัน้ 6 ส านัก งานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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