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ประมวลรายงานผลการพิจารณาเพ่ือเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ 

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เล่ม ๓ เป็นการรวบรวมรายงานผลการพิจารณาฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 

๒๕๕๘ – เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง

กฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสนอแนะกรอบการศึกษาวิจัย และการเผยแพร่ความรู้

ด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและ

องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประมวลรายงานผลการพิจารณาฯ เล่ม ๓ นี้ ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยกลุ่ม

งานพัฒนากฎหมายและนโยบาย ส�านักวิจัยและวิชาการ ได้เรียบเรียงรายงานผลการพิจารณาฯ ที่ส�าคัญ จ�านวน ๔ 

เรื่อง ประกอบด้วย

ผลงานล�าดับที่ ๑ เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายการคุ้มครองสิทธิที่จะมีชีวิตอย่างปลอดภัยบนท้องถนน

ผลงานล�าดับที่ ๒ เรื่อง การถูกคุมขังเกินกว่าโทษตามค�าพิพากษา

ผลงานล�าดับที่ ๓ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีกล่าวอ้างว่า พระราชบัญญัติ

     ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

     ของพนักงานรักษาความปลอดภัยมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในการ

     ประกอบอาชีพ

ผลงานล�าดับที่ ๔ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) 

     พ.ศ. ....

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือประมวลรายงานผลการพิจารณาฯ เล่ม 

๓ น้ี จะเป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อน�าไปสู่แก่นแท้ของสิทธิมนุษยชน คือ การเคารพสิทธิ

มนุษยชนและการพัฒนาวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างแท้จริงต่อไป

ค�าน�า

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐



สารบัญ

ผลงานล�าดับที่ ๑ 
เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายการคุ้มครองสิทธิ

ที่จะมีชีวิตอย่างปลอดภัยบนท้องถนน

ผลงานล�าดับที่ ๒ 
เรื่อง การถูกคุมขังเกินกว่าโทษตามค�าพิพากษา

ผลงานล�าดับที่ ๔ 

ภาคผนวก

ผลงานล�าดับที่ ๓  

 ค�าน�า

 บทน�า

๓

๕

๑๓

๓๑

๔๙

๖๗

๘๕

เรือ่ง สทิธแิละเสรภีาพในการประกอบอาชพี กรณกีล่าวอ้างว่า 

พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของพนักงานรักษา

ความปลอดภัยมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในการ

ประกอบอาชีพ

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....



พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓) บัญญัติให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีอ�านาจหน้าที่เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ
ต่อรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ส�าหรับประมวลรายงานผลการพจิารณาเพือ่เสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุกฎหมาย และกฎ 
ของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิเล่มที ่๓ นี ้ได้รวบรวมรายงานผลการพิจารณาฯ ของคณะกรรมการสิทธมินษุยชน 
แห่งชาติ ที่จัดท�าขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ – เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จ�านวน ๔ เรื่อง ดังนี้

ผลงานล�าดับที่ ๑
เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายการคุ้มครองสิทธิที่จะมีชีวิตอย่างปลอดภัยบนท้องถนน

สิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองในปฏิญญาสากลว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชน และในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on 
Civil and Political Rights - ICCPR)  ในฐานะรัฐภาคีกติกาดังกล่าวประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องคุ้มครองสิทธิในชีวิต 
ของประชาชนจากการเสียชีวิตด้วยเหตุต่างๆ โดยมีมาตรการในการสร้างความปลอดภัยท่ีเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนได้ใช้  
สิทธิดังกล่าวอย่างแท้จริง

บทน�ำ



อย่างไรก็ดี ปัจจุบันคนไทยมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นล�าดับต้นๆ ของโลก รายงาน
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ขององค์การอนามัยโลก ได้ประมาณการว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จ�านวน ๒๖,๓๑๒ ราย หรือคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเท่ากับ ๓๘.๑ รายต่อประชากร 
๑๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ ๓ ของโลก รองจากประเทศนิอูเอ และสาธารณรัฐโดมินิกัน และยังเป็นประเทศที่ม ี
ผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนมากเป็นอนัดบั ๑ ในกลุ่มประเทศอาเซียนและในทวปีเอเชยี แต่หากพิจารณาเฉพาะประเทศ 
ต่างๆ ในโลกที่มีประชากรมากกว่า ๑๐ ล้านคนข้ึนไป พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน
วิกฤตเป็นอันดับ ๑ ของโลก การที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจ�านวนมากในประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าอุบัติเหตุทาง
ถนนมีผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลที่จะมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะนโยบายในเรื่องนี้ว่า รัฐควรให้ความส�าคัญ
กับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับนโยบายอย่างจริงจัง รวมทั้งก�าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีอ�านาจ
หน้าที่และงบประมาณอย่างเพียงพอ รวมถึงการบูรณาการการท�างานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระบบการบริหารจัดการทั้ง
การเก็บข้อมูลเชิงสถิติเพื่อน�ามาวิเคราะห์ถึงสภาพและสาเหตุของปัญหา สืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึก มีการติดตามผล 
และรายงานผลให้สาธารณะทราบอย่างสม�่าเสมอ ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย โดย 
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่อง สม�่าเสมอ รวมถึงการลงโทษผู้กระท�าผิดอย่างจริงจัง ขณะเดียวกัน หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องควรมีมาตรการประกันความปลอดภัยของยานพาหนะอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถโดยสารสาธารณะ 
และรถที่มีการดัดแปลงสภาพ มีมาตรการที่ประกันว่าถนนที่มีอยู่แล้วและถนนที่จะสร้างขึ้นใหม่จะเป็นถนนที่ได้มาตรฐาน
ความปลอดภยั การจดัสรรงบประมาณเพือ่ก่อสร้าง ซ่อมแซมหรอืปรบัปรงุถนน ควรให้ความส�าคัญกบัจดุอันตรายทีม่กีารเกิด 
อุบัติเหตุร้ายแรง ด�าเนินการเพื่อประกันสิทธิของประชาชนที่จะมีสุขภาพที่ดีตามพันธกรณีใน ข้อ ๑๒ ของกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights – ICESCR) โดยดูแลให้ผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนได้รับการรักษาทางการแพทย์อย่างเหมาะสม และ 
การพัฒนาแนวทางให้การดูแลรักษาในระยะยาวอย่างเป็นระบบ  นอกจากนี้ ในฐานะรัฐภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) รัฐควรคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายจากอุบัติเหตุให้ได้รับการชดเชยเยียวยาที่
เพียงพอและเป็นธรรมตามพันธกรณีในข้อ ๒ วรรคสาม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รับทราบรายงานผลการพิจารณาฯ ของคณะกรรมการ 
สทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักรับไปพิจารณาร่วมกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด�าเนินการ 
ในภาพรวมส่งให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่งเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  
ต่อมา คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที ่๔ ตลุาคม ๒๕๕๙ เหน็ชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายการป้องกนัและลดอบุตัเิหต ุ
ทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามที่ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติเสนอ กล่าวคือ เห็นชอบข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายความปลอดภัยทางถนน 
จ�านวน ๕ ประเด็น ได้แก่ ๑) เมาแล้วขับ ๒) ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�าหนด ๓) การได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถ ๔) รถ
โดยสารสาธารณะ และ ๕) การคาดเข็มขัดนิรภัย และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการแก้ไขกฎหมายทั้ง ๕ ประเด็น 
เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ และให้น�ามติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ เป็นแนวทางปฏิบัติใน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง นอกจากนี้ การจัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กรม
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ
พิจารณาด�าเนินการให้เกิดความชัดเจน ค�านึงถึงหลักความประหยัดและคุ้มค่า ให้คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรด�าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในลักษณะของ 
การบูรณาการเพื่อลดความซ�้าซ้อน

ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งสรุปผลการพิจารณาด�าเนินการ
ของกระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งได้บูรณาการความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และรายงานผลการพิจารณาฯ เรื่องดังกล่าวนี้ ซึ่งมีรายละเอียด
คือ หากพิจารณาการด�าเนินการช่วงปกติ ผลการศึกษาของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับภาคีเครือข่าย
พบว่า พฤติกรรมของผู้ขับขี่ยังเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ในส่วนการด�าเนินการช่วงเทศกาล มีแนวทาง
คือ จัดตั้งศูนย์อ�านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ทั้งในส่วนกลางและส่วนจังหวัดและอ�าเภอ ก�าหนด
มาตรการ แนวทางในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในการสัญจรทุกด้าน ให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง นอกจากนี้ จากการที่ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัย
ทางถนนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ถอดบทเรียนการด�าเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พบว่าสาเหตหุลกัเกดิจากพฤตกิรรมของผูข้บัขี ่ โดยเหน็ว่าการด�าเนนิการด้านกฎหมายและมาตรการท่ีเกีย่วข้องอย่างเข้มข้น 
จริงจัง และต่อเนื่อง เป็นปัจจัยส�าคัญในการควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยง รายละเอียดอยู่ในผลงานล�าดับที่ ๑

ผลงานล�าดับที่ ๒ 
เรื่อง การถูกคุมขังเกินกว่าโทษตามค�าพิพากษา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาค�าร้องที่ ๕๒๐/๒๕๕๗ กรณีนาย ย. (นามสมมุติ) ถูกด�าเนินคดี 
ในความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและท�าให้เสียทรัพย์ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งศาลจังหวัดเชียงรายได้มี 
ค�าพิพากษา เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สรุปได้ว่า จ�าเลยมีความผิดฐานพยายามลักทรัพย์ในเวลากลางคืน จ�าคุก 
๘ เดือน ฐานท�าให้เสียทรัพย์ จ�าคุก ๖ เดือน รวมจ�าคุก ๑๔ เดือน จ�าเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจ�าคุก ๗ 
เดือน ต่อมา จ�าเลยอุทธรณ์ขอให้ศาลลงโทษจ�าเลยสถานเบา ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ได้มีค�าพิพากษา เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ แก้เป็นว่า ให้ลงโทษฐานพยายามลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ปรับ ๖,๐๐๐ บาท และฐานท�าให้เสียทรัพย์ ปรับ 
๔,๐๐๐ บาท อีกสถานหนึ่ง รวมปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญากึ่งหนึ่ง คงปรับ ๕,๐๐๐ บาท 
โทษจ�าคุกให้รอการลงโทษไว้ ๒ ปี จ�าเลยต้องขังมาพอแก่โทษปรับแล้วจึงให้ปล่อยตัว โดยศาลออกหมายปล่อยเมื่อวันที่ ๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ 

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้พจิารณาแล้ว เหน็ว่า เป็นกรณทีีไ่ม่มกีารกระท�าหรือการละเลยการกระท�า 
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม เห็นควรด�าเนินการประสานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้วางระบบ 
และมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากค�าพิพากษา กรณีถูกจ�าคุกเกินกว่าโทษตามค�าพิพากษาถึงที่สุด 
หรือกรณีถูกจ�าคุกตามค�าพิพากษาศาลชั้นต้น ต่อมา ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาพิพากษากลับให้ไม่ต้องจ�าคุกหรือจ�าคุก 
น้อยกว่า คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้ส่งเร่ืองให้กรมคุม้ครองสิทธแิละเสรีภาพพิจารณาให้การเยยีวยาแก่ผูต้้องขงั 
ในคดดีงักล่าว กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพแจ้งผลการด�าเนนิการสรุปได้ว่า ตามนยัพระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สยีหาย 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ มุ่งให้ความคุ้มครองบุคคลที่ตกเป็นจ�าเลยในคดีอาญา
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ที่ถูกฟ้องโดยพนักงานอัยการ และถูกคุมขังระหว่างพิจารณา หากปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจ�าเลยมิได้กระท�าความผิด 
และมีการถอนฟ้องระหว่างด�าเนินคดีหรือปรากฏตามค�าพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นอันยุติว่าจ�าเลย 
มิได้เป็นผู้กระท�าผิด บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามสมควรจากรัฐ แต่ในกรณีของนาย ย. ไม่เข้า
หลักเกณฑ์ตามกฎหมายดังกล่าว ส�าหรับกรณีการถูกคุมขังเกินกว่าโทษตามค�าพิพากษายังไม่มีกฎหมายใดก�าหนดให้ได้รับ
การเยียวยา 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นว่า การถูกคุมขังเกินกว่าโทษตามค�าพิพากษามีผลกระทบต่อสิทธ ิ
เสรภีาพในชวีติและร่างกาย จงึมข้ีอเสนอแนะนโยบายต่อคณะรฐัมนตร ี โดยกระทรวงยตุธิรรมและส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ
และส�านักงานศาลยุติธรรม ควรพิจารณาหามาตรการลดจ�านวนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิด 
ปัญหาผูต้้องขงัล้นเรอืนจ�า ทบทวนนโยบาย ระเบยีบ แนวปฏบัิตทิีเ่กีย่วกบัการปล่อยตวัชัว่คราว ให้เน้นการปล่อยตวัชัว่คราว 
เป็นหลกั โดยพจิารณาพฤตกิรรมของผูต้้องหาและจ�าเลยมากกว่าท่ีจะให้ความส�าคญักบัหลักประกนั ควรมกีารจัดท�าบนัทกึ 
รายละเอยีดเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผู้ต้องหา เพือ่ให้มข้ีอมลูประกอบการพิจารณาปล่อยตัวชัว่คราว ทบทวนมาตรฐานบญัช ี
หลกัประกนัในการปล่อยตวัชัว่คราว โดยค�านงึถงึความแตกต่างในฐานะทางเศรษฐกจิของแต่ละบคุคล และไม่ควรก�าหนด 
อย่างตายตวั เพือ่ให้สามารถใช้ดลุพนิจิทีแ่ตกต่างจากบญัชหีลักประกนัในการปล่อยตัวชัว่คราวได้ ควรพิจารณาถึงระเบยีบ 
แนวปฏิบัติในการขอปล่อยตัวชั่วคราวตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่เป็นไปโดยความสะดวก รวดเร็ว 
และควรพิจารณาร่วมกันในการวางระบบการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวให้สามารถใช้ได้ในทุกพื้นที่ และรัฐบาล
ต้องจัดสรรงบประมาณประจ�าอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนข้อเสนอในการปรบัปรงุกฎหมาย เหน็ว่า ควรพิจารณาทบทวนแก้ไขประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความ 
อาญา มาตรา ๑๐๘ และ มาตรา ๑๐๘/๑ โดยพิจารณาเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวจากเหตุเพียง ๓ ประการ คือ (๑)  
ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยจะหลบหน ี (๒) ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยจะไปยุง่เหยงิกบัพยานหลกัฐาน (๓) ผูต้้องหาหรือจ�าเลยจะไปก่อเหต ุ
อันตรายประการอื่น พิจารณาทบทวนแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๐ วรรคสี่ ที่ก�าหนด
ให้การขอปล่อยตัวช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะต้องน�าบุคคลมาเป็นผู้ค�้าประกันด้วย โดยควรก�าหนดให้คณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรมสามารถพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้เป็นรายกรณีส�าหรับบุคคลที่ไม่สามารถหาบุคคลมาค�้าประกันได้ 
พิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์การเยียวยาแก่ผู้ถูกคุมขังเกินกว่าโทษตามค�าพิพากษาในพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 
๒๕๕๘ และในระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้รวมถึงจ�านวนเงินเยียวยาตามจ�านวน
วันที่ถูกคุมขังเกินค�าพิพากษา และการเยียวยาทางด้านจิตใจ ทั้งนี้ ต้องไม่ค�านึงถึงฐานะของผู้ที่ถูกคุมขังเกินกว่าโทษตาม
ค�าพิพากษา พิจารณาทบทวนข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียก
ประกันหรือหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๖ โดยก�าหนดให้ศาล
สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวได้โดยมีประกันและจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ได้

ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ 
เครืองาม) ได้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี มอบให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณา
ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�านักงานศาลยุติธรรม ส�านักงานอัยการสูงสุด ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสม และจัดท�ารายงานผลการพิจารณาไปยังส�านักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน เพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรี
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และเม่ือวนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ ส�านกังานอยัการสงูสดุ แจ้งความเหน็ต่อรายงานผลการพิจารณาฯ เรือ่งนีว่้า 
๑) ควรน�ามาตรการชะลอการฟ้องมาใช้เพ่ือช่วยแก้ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ�า ๒) ระเบียบส�านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วย
การด�าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้วางระเบียบโดยเน้นการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลัก ซึ่งพิจารณา
พฤติกรรมของผู้ต้องหาและจ�าเลยมากกว่าหลักประกันอยู่แล้ว ในส่วนของการจัดท�าบันทึกรายละเอียดพฤติกรรมผู้ต้องหา
มีกฎหมายก�าหนดให้พนักงานสอบสวนสามารถกระท�าได้อยู่แล้ว ๓) การพิจารณาหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว 
โดยพิจารณาหลักประกันตามความร้ายแรงของข้อหาเพื่อให้เกิดบรรทัดฐานเดียวกัน อีกทั้งหากผู้ต้องหาไม่สามารถหาหลัก
ประกันได้ สามารถขอความช่วยเหลือจากพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ ๔) หลักเกณฑ์ในการสั่งไม่ให้
ปล่อยชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘/๑ มีความเหมาะสมอยู่แล้ว รายละเอียดอยู่ใน
ผลงานล�าดับที่ ๒

ผลงานล�าดับที่ ๓ 
เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีกล่าวอ้างว่า พระราชบัญญัติธุรกิจ
รักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

ตามท่ีปรากฏข้อร้องเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาต ิค�าร้องที ่๑๒๕/๒๕๕๙ ลงวนัที ่๒๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ และค�าร้องที่ ๕๒๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งกล่าวอ้างว่า บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษา 
ความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๔ ก. (๓) และ ข. (๓) ก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของพนักงานรกัษา 
ความปลอดภัย เป็นบทบัญญัติที่ขัดแย้งต่อสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพของพนักงานรักษาความปลอดภัยเดิม 
และกระทบต่อบริษัทรักษาความปลอดภัย และบทนิยามของค�าว่า “ธุรกิจรักษาความปลอดภัย” ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ให้บริการในธุรกิจรักษา
ความปลอดภัยเอกชน จึงร้องเรียนขอให้มีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ที่ละเมิดต่อหลักการสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื่องนี้ว่า คณะรัฐมนตรี 
ควรก�าหนดนโยบายให้ภาคเอกชนท่ีประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยให้ความส�าคัญในเร่ืองการพัฒนาทักษะหรือการ 
ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึง 
การก�าหนดมาตรการเยียวยาอื่น ๆ เมื่อเกิดการกระท�าที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชน
ส�าหรับธุรกิจ ควรหารือร่วมกันให้เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อให้กฎหมายสามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ก�าหนด
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยกลางท่ีครอบคลุมเจ้าของกิจการท่ี 
จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นลูกจ้างโดยตรง และการให้บริการรักษาความปลอดภัยโดยบริษัทที่ให้บริการรักษา 
ความปลอดภัย มีการประเมินต้นทุนของการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ การบริหารจัดการประเภทงานของ 
พนกังานรกัษาความปลอดภยัทีเ่ป็นธรรม และมกีระบวนการประเมนิผลกระทบของกฎหมาย (RIA) ระยะเวลา ๒ ปี ภายหลงั 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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ในส่วนข้อเสนอในการปรบัปรงุกฎหมาย เหน็ว่า ควรให้มกีารทบทวนโดยยกเลกิการก�าหนดคุณสมบตัว่ิาต้องส�าเร็จ 
การศึกษาภาคบงัคบัตามกฎหมายว่าด้วยการศกึษาภาคบงัคบัในมาตรา ๓๔ ก. (๓) และการก�าหนดคณุสมบติัเรือ่งสัญชาตไิทย 
มาตรา ๓๔ ก. (๑) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยฯ ควรทบทวนการก�าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลา ๓ ปี 
ที่ห้ามผู้ที่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกส�าหรับความผิดที่ระบุไว้ตามมาตรา ๓๔ ข. (๓) แห่งพระราช
บัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในแต่ละฐานความผิดที่ก�าหนดระยะเวลาจ�ากัดสิทธิใน
การท�างานให้สอดคล้องกับคุณธรรมทางกฎหมายเพื่อมิให้ถูกจ�ากัดสิทธิที่ใช้ระยะเวลาที่เท่ากันในแต่ละฐานความผิด ควร
ออกกฎหมายก�าหนดให้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยโดยค�านึงถึง
ความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ แจ้งว่า ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้ด�าเนินการแก้ไข
ปรบัปรงุกฎหมายว่าด้วยธุรกจิรกัษาความปลอดภยั และได้เสนอไปยงัหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ (คสช.) ซ่ึงต่อมา 
ได้มีค�าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๖๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว รายละเอียดอยู่ในผลงานล�าดับที่ ๓

ผลงานล�าดับที่ ๔ 
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

โดยที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในส่วนของการสร้าง
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศว่า รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างจริงจัง เพื่อให้ทุกภาคเศรษฐกิจมีความก้าวหน้าและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได ้
จึงจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงหน่วยงานและก�าหนดกรอบอ�านาจหน้าที่เพื่อให้รองรับนโยบายดังกล่าว ต่อมา เมื่อวันที่ ๖ 
มกราคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการของร่างกฎหมายที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เสนอ จ�านวน ๑๐ ฉบับ ซึ่งรวมถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ขณะที่จัดท�ารายงานนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่ ๒ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหลายมิติ ทั้งด้านเสรีภาพในการสื่อสาร เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและส่ือมวลชน และสิทธิในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ ซึ่ง
ได้รับการรับรองตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงมีข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อเรื่องนี้ว่า คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม (ช่ือเดิม คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที ่
เกี่ยวข้อง ควรพิจารณามาตรการในการก�ากับดูแลเนื้อหาหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต 
ที่ได้ดุลยภาพกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง การใช้อ�านาจหรือมาตรการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ต้องเป็นการชอบด้วยกฎหมาย โดยการใช้อ�านาจหรือ 
มาตรการนั้นๆ ต้องสามารถด�าเนินการให้เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายลุล่วงไปได้ และต้องมีความจ�าเป็น
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ในการด�าเนินการโดยใช้อ�านาจจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพียงเท่าที่จ�าเป็นแก่การด�าเนินการให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายเท่านั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย คือ 

๑) ควรแก้ไขร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา ๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๑) โดยใช้
ข้อความตามร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณา
ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องแล้วเสร็จที่ ๙๑๙/๒๕๕๘) มาตรา ๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๑) ซ่ึงมีใจความว่า “ผู้ใดโดยทุจริต น�าเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมลูคอมพวิเตอร์อนัเป็นเทจ็ ท�าให้ได้ไปซ่ึงทรพัย์สนิหรอืข้อมูลส่วนบคุคลของผูอื้น่ หรอืท�าให้ผูอ้ืน่ท�า ถอน 
หรือท�าลายเอกสารสิทธิต้องระวางโทษ....” 

๒) ควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... มาตรา ๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 
๑๔ (๒) ให้สอดคล้องกับหลักการใน ICCPR และความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจ�า ICCPR และตาม
หลักการในรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ การตรากฎหมายใด ๆ ที่มีเนื้อหาเป็นการจ�ากัดสิทธิความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสาร
หรือการแสดงออก โดยอาศัยเหตุผลด้านความม่ันคง หรือความปลอดภัยสาธารณะ แม้จะเป็นสิ่งที่รัฐสามารถกระท�าได้ 
แต่จะต้องไม่อ้างความจ�าเป็นอย่างกว้างขวางครอบคลุมมากจนเกินไป ทั้งนี้ โดยการก�าหนดขอบเขตเงื่อนไขการพิจารณา
ใช้อ�านาจเท่าที่จ�าเป็น และไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร 

๓) ควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐  
โดยเลี่ยงการใช้ถ้อยค�าที่คลุมเครือและตีความได้อย่างกว้าง หรือก�าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการตีความให้มีความชัดเจนขึ้น 
โดยเฉพาะค�าว่า “ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” 

๔) ควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... มาตรา ๑๔ ที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๐ วรรคสอง ให้ที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล
คอมพิวเตอร์ ควรค�านึงถึงคุณสมบัติของการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้าน
กฎหมาย รวมทั้งด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งว่า ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. .... เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามอ�านาจหน้าที่แล้ว

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)  
ได้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้มีค�าสั่งมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงาน
หลักรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด�าเนินการข้างต้นส่งให้
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่งเพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบผลการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมอบหมายให้กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งด�าเนินการจัดท�าคู่มือในการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับ
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คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับรู้และรับทราบต่อไป 
โดยเฉพาะในการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๑๔ (๒) มาตรา ๒๐ และเกี่ยวกับค�าว่าความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้น ให้ยึดตามแนวค�าพิพากษาของศาลฎีกา ประกอบกับบริบทของสังคมไทยเป็นส�าคัญ 
รวมทั้งในส่วนที่ศาลได้เคยมีค�าพิพากษายกฟ้องไว้ต่อไป 

ต่อมา เม่ือวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระส�าคัญที่เปลี่ยนไปจากตัวร่างท่ีได้
พิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติหลายประการ ซึ่งบทบัญญัติบางประการมีความสอดคล้องกับข้อเสนอแนะในเรื่องนี ้
เช่น การไม่ให้น�าความในมาตรา ๑๔ (๑) ไปด�าเนนิคดีกบัการกระท�าความผิดฐานหมิน่ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 
รวมถึงการก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการกล่ันกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน เป็นต้น 
อย่างไรกต็าม ยงัมบีทบญัญตับิางประการทีย่งัคงก่อให้เกดิความกงัวลว่าอาจมผีลกระทบต่อสิทธแิละเสรีภาพของประชาชน 
เกินจ�าเป็น โดยเฉพาะการใช้อ�านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๑๔ (๒) มาตรา ๒๐ ซึ่งยังมีถ้อยค�าอันเป็น 
องค์ประกอบความรับผิดที่ขาดการตีความที่ชัดเจน รายละเอียดอยู่ในผลงานล�าดับที่ ๔
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เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบำยกำรคุ้มครองสิทธิ
ที่จะมีชีวิตอยำ่งปลอดภัยบนท้องถนน

ผลงำน
ล�ำดับที่ 



๑. ความเป็นมา

สิทธิในชีวิตเป็นสิทธิมนุษยชนท่ีส�าคัญที่สุดของมนุษย์ทุกคน รัฐมีหน้าที่ต้องเคารพ ปกป้อง คุ้มครองและ 
ส่งเสริมให้บุคคลสามารถมีและได้รับประโยชน์จากสิทธินี้ได้จริง โดยใช้มาตรการต่าง ๆ ไม่ว่าด้านนโยบาย กฎหมาย  
การบริหาร และงบประมาณ เพื่อเป็นการประกันว่าสิทธิในชีวิตของบุคคลนั้นจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างดีที่สุด และ
บุคคลจะต้องไม่เสียชีวิตจากเหตุอันไม่สมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากเหตุที่ป้องกันได้ โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะ
สมและเอื้อในการด�ารงชีวิตได้ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงบนท้องถนนด้วย แต่จากสภาพความเป็นจริง เราพบว่าในแต่ละปี มี
คนไทยต้องเสียชีวิตบนท้องถนนมากกว่า ๒๔,๐๐๐ คน บาดเจ็บอีกกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน คิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ถึง ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท นอกจากนั้น ยังมีผู้พิการรายใหม่จากอุบัติเหตุทางถนนอีกปีละกว่า ๕๐,๐๐๐ คน ซึ่งสอดคล้อง 
กับรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี ๒๕๕๖ ของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เสนอต่อรัฐสภาว่า “สิทธิด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตบนท้องถนนของคนไทย
อยู่ในเกณฑ์ต�า่มาก แต่ละวันมีประชาชนต้องเสียชีวิตบนถนนประมาณ ๖๓ คน ความสูญเสียที่เกิดขึ้นถือเป็นการละเลย 
การปฏบิตัหิน้าทีข่องผูเ้กีย่วข้อง รวมทัง้ประชาชนก็ไม่เคยเรียกร้องให้ผูเ้กีย่วข้องท�าหน้าทีคุ่ม้ครองสทิธิด้านนีซ้ึง่ตนพงึได้รับ”2 

แสดงให้เห็นว่ารัฐยังไม่ได้ปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยบนท้องถนนได้เพียงพอ หรือยังไม่ได้ใช้
มาตรการที่เป็นผลซึ่งจะท�าให้สิทธิในชีวิตของบุคคลเป็นจริงขึ้นมา

นอกจากนี ้ คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติยงัได้รบัหนงัสอืจากประธานเครอืข่ายเหยือ่เมาแล้วขบั ขอให้ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถือว่าเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องให้ความคุ้มครอง 
และขอให้มีการตรวจสอบติดตามผลการด�าเนินงานของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ทั้งในแง่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่อันจะส่งผลให้ประชาชนถูกลิดรอนสิทธิและ
ไม่ได้รับการดูแลความปลอดภัยอย่างที่ควรจะเป็นด้วย 

2. อ�านาจหน้าที่

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓) บัญญัติว่า “คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีอ�านาจหน้าที่เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ
ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” 

 1
  จาก รายงานผลการพจิารณาเพือ่เสนอแนะนโยบายหรอืข้อเสนอในการปรบัปรงุกฎหมาย ที ่๑๐๕๗/๒๕๕๘ ลงวนัที ่๒ พฤศจกิายน 

๒๕๕๘ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม กสม. ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 2 จาก รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี ๒๕๕๖ (น. ๔๗ – ๔๙), 

โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๕๗, กรุงเทพฯ: ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

ข้อเสนอแนะนโยบำยกำรคุ้มครองสิทธิที่จะมีชีวิตอย่ำงปลอดภัยบนท้องถนน1
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๓. การด�าเนินการ

สืบเนื่องจากสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนที่ท�าให้มีผู้เสียชีวิตจ�านวนมาก กอปรกับหนังสือจากประธาน 
เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับที่กล่าวถึงข้างต้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๔ เม่ือ 
วันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอุบัติเหตุทางถนนเกี่ยวข้องกับสิทธิในการอยู่ในสภาพแวดล้อม 
ท่ีปลอดภยั และเหน็ควรสนบัสนนุให้ความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานและเป็นเสรภีาพในการเดินทางทีป่ลอดภัย 
ของประชาชนที่รัฐบาลจะต้องค�านึงถึงและให้ความคุ้มครอง รวมถึงให้ความส�าคัญในเรื่องการดูแลความปลอดภัย คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้มีมติให้มีการก�าหนดกลไกด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะ
ท�างานจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนข้ึน 
เพือ่ศกึษา รวบรวม และวเิคราะห์ข้อมลูสถานการณ์ปัญหาเกีย่วกบัสทิธด้ิานความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน 
และจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ3 คณะท�างานฯ ได้ศึกษาเอกสาร รายงาน
การศึกษา หลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดประชุมรับฟังความเห็นจากบุคคลและหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ 
และที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับฟังความเห็นจากผู้แทนสถานทูตต่าง ๆ ประจ�าประเทศไทย องค์กรภาคประชาชน และผู้ได้รับ
ผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน และได้ประมวลข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๔. ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๔.๑ สถานการณ์ว่าด้วยสิทธิด้านความปลอดภัยทางถนน 
สิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการรับรองในปฏิญญาสากล 

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  (International Covenant 
on Civil and Political Rights - ICCPR)  ในฐานะรัฐภาคีกติกาดังกล่าว ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องคุ้มครองสิทธ ิ
ในชีวิตของประชาชนจากการเสียชีวิตด้วยเหตุต่าง ๆ โดยมีมาตรการในการสร้างความปลอดภัยที่เหมาะสมเพ่ือให้
ประชาชนได้ใช้สิทธิดังกล่าวอย่างแท้จริง

อย่างไรกด็ ีปัจจุบนัคนไทยยงัมคีวามเส่ียงต่อการเสยีชวีติจากอบัุตเิหตทุางถนนสงูเป็นล�าดบัต้นๆ ของโลก 
รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ขององค์การอนามัยโลก4 ได้ประมาณการว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จ�านวน ๒๖,๓๑๒ ราย หรือคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเท่ากับ ๓๘.๑ รายต่อ 
ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ ๓ ของโลก รองจากประเทศนิอูเอ และสาธารณรัฐโดมินิกัน และล่าสุด
รายงานขององค์การอนามัยโลก ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเท่ากับ 
๓๖.๒ รายต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน สูงเป็นอันดับที่ ๒ ของโลก รองจากประเทศลิเบีย ซึ่งประเทศที่อยู่ใน ๗ อันดับ
แรกของโลกล้วนอยู่ในทวีปแอฟริกาทั้งสิ้น ยกเว้นประเทศไทย ทั้งนี้ ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

 3
 จาก ค�าสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ และ ที่ ๑๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๕๕
 4

  From Global status report on road safety 2013: supporting a decade of action, by World Health Organization, 

Switzerland: World Health Organization.
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ทางถนนมากเป็นอันดับ ๑ ในกลุ่มประเทศอาเซียนและในทวีปเอเชียด้วย  รวมทั้งหากพิจารณาเฉพาะประเทศต่างๆ ในโลก 
ที่มีประชากรมากกว่า ๑๐ ล้านคนขึ้นไป พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตของประชาชนบนท้องถนน 
เป็นอันดับ ๑ ของโลก การที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจ�านวนมากในประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าอุบัติเหตุทางถนน 
มีผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลท่ีจะมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย ซ่ึงเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

แม้ว่าอุบัติเหตุจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถป้องกันได้อย่างส้ินเชิง แต่การมีมาตรการป้องกันท่ีเหมาะสมและ 
มปีระสทิธิภาพจะสามารถช่วยลดความสญูเสยีในชวีติจากอบุตัเิหตไุด้อย่างมนียัส�าคญั จากรายงานขององค์การอนามยัโลก 
ข้างต้นพบว่า ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศสามารถคุ้มครองสิทธิในชีวิตของประชาชนของตนจากอุบัติเหตุทางถนน
จนมีอัตราการเสียชีวิตในระดับท่ีต�่ามากเพียง ๔ – ๕ คนต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน (เช่น ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สหราช
อาณาจักร เยอรมน ี นอร์เวย์ เป็นต้น) ในกลุม่ประเทศอาเซยีน หากเปรยีบเทยีบเฉพาะกบัประเทศทีม่รีายได้ระดับปานกลาง 
เช่นเดียวกับไทย ๕ ประเทศ คือ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว และเวียดนาม พบว่า ประเทศดังกล่าวล้วนมีอัตรา
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่ค่อนข้างต�่ากว่าไทยทั้งสิ้น โดยใน ๕ ประเทศดังกล่าว ประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิต
สูงสุด คือ มาเลเซีย ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน และประเทศที่มีอัตราการ 
เสียชีวิตต�า่สุด คือ ฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิต ๙.๑ คนต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน 

ในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ได้กล่าวไว้ในนโยบายข้อ ๕.๔ ว่ารัฐบาลจะก�าหนดให้มีการ “ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน�าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับ
เพื่อป้องกัน การรายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ” อย่างไรก็ดี จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่

 5
 จาก แผนที่น�าทางเชิงกลยุทธ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓, โดย ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัย

ทางถนน, ๒๕๕๗, กรุงเทพฯ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย.
 6 แหล่งเดิม

องค์การสหประชาชาติได้ให้ความส�าคัญกับสิทธิที่จะมีชีวิตอย่างปลอดภัยบนท้องถนน โดยได ้
ประกาศให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ เป็น “ทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน” โดย
มีเป้าหมายที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของทั้งโลกให้ได้ถึงร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓5 

และได้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการระดับโลกเพื่อลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งได้เรียกร้องให้ 
ประเทศต่างๆ ก�าหนดเป้าหมายในการลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ท้าทายและจัดท�าแผนปฏิบัติการใน
ระดับชาติเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ประเทศไทยได้เข้าร่วมในการประกาศทศวรรษเพื่อความปลอดภัย 
ทางถนนของสหประชาชาตด้ิวย และหลงัจากนัน้รัฐบาลได้ประกาศให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาต ิ
รวมทั้งได้ก�าหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๔- ๒๕๖๓ เป็น “ปีแห่งความปลอดภัยทางถนน” โดยมีเป้าหมายในการ 
ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต�่ากว่า ๑๐ รายต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คนในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และได้มีการจัดท�าแผนที่น�าทางเชิงกลยุทธ์ส�าหรับหน่วยงานน�าไปปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้6  

16 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ



เกี่ยวข้องจะมีมาตรการใดที่จะท�าให้อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
เมื่อวันท่ี ๒๕ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ สหประชาชาติได้จัดการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDG) ที่นครนิวยอร์ก ซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยได้เข้าร่วมประชุมกับผู้น�า
ของประเทศสมาชิกสหประชาชาติอื่น และที่ประชุมได้รับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ประเทศต่างๆ จะพยายามด�าเนินการ
เพื่อให้บรรลุผลในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ รวม ๑๗ เป้าหมายหลักและ ๑๖๙ เป้าหมายรอง โดยภายใต้เป้าหมายหลักที่ ๓ เรื่อง 
การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ได้มีการก�าหนดให้มีการลดจ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงคร่ึงหนึ่งภายในปี  
ค.ศ. ๒๐๒๐ เป็นหนึ่งในเป้าหมายด้วย 

๔.๒ ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย
จากการศึกษาเอกสารและข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมท้ังการชี้แจงการด�าเนินการของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการสร้างความปลอดภัยทางถนน อาจประมวลปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของไทยโดยจ�าแนกตาม ๕ เสาหลัก
ของ “ทศวรรษแห่งปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน” โดยสรุปได้ ดังนี้

๔.๒.๑ ปัญหาการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน
แม้ว่ารัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ภายใต้กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเมื่อปี ๒๕๔๖ เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยบูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม แต่หน่วยงานดังกล่าวไม่มีอ�านาจหน้าที่และ 
งบประมาณที่เพียงพอในการบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่น ไม่ได้มีอ�านาจในการต้ังเป้าหมายและ
ติดตามการท�างานให้เป็นไปตามเป้าหมาย การด�าเนินงานในทางปฏิบัติจึงมีลักษณะเป็นการรวบรวมข้อมูลการด�าเนินงาน 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าการบูรณาการการท�างานอย่างแท้จริง นอกจากนี้ รัฐบาลยังไม่ให้ความส�าคัญอย่าง
จริงจังกับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ไม่มีการตั้งเป้าหมาย ขาดการติดตามและประเมินผลการด�าเนินการตามแผน
แม่บทที่เกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบ ในการติดตามผลการลดอุบัติเหตุทางถนน รัฐบาลมักให้
ความส�าคัญกับสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๗ วัน ซึ่งไม่เพียงพอ รัฐบาลควรมีการติดตามผล
ตลอดท้ังปี และหากผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ควรมีการวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
และก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

การรายงานจ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นทางการของประเทศไทยพบว่า 
มีค่าต�า่กว่าความเป็นจริงอย่างมาก โดยหากเปรียบเทียบข้อมูลจากการรวบรวมโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) จะพบว่า 
จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจากการรายงานข้อมูลโดยหน่วยงานภายในประเทศไทยต�่ากว่ารายงานของ
องค์การอนามัยโลกมากกว่าครึ่งหนึ่ง จึงท�าให้การวิเคราะห์และประเมินผลความรุนแรงและผลกระทบของสถานการณ์
อุบัติเหตุทางถนนของไทยที่มีต่อประชาชนชาวไทยต�่ากว่าความเป็นจริงอย่างเห็นได้ชัด ในปัจจุบันประเทศไทยยังขาด 
หน่วยงานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบด้านการพฒันาและบรูณาการระบบฐานข้อมลูอบุติัเหตุทางถนนทีไ่ด้มาตรฐานสากล และยงั 
ขาดระบบการสอบทานข้อมูลการเสียชีวิตท่ีได้รับจากหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ ปัจจุบันภาครัฐไม่ได้ให้การสนับสนุน
และผลักดันกลไกการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงท�าให้ขาดข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน 
ทีส่มบรูณ์ จงึไม่สามารถทีจ่ะวเิคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูทีจ่�าเป็นดังกล่าวเพ่ือวเิคราะห์หาสาเหตุ และเสนอแนะแนวทาง 
แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างเหมาะสม
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ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการและมาตรการ
ต่างๆ เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ยังได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ
ในการสร้างความปลอดภัยทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔.๒.๒ ปัญหาด้านถนนและการสัญจรที่ปลอดภัย
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วยปัจจัยด้านคน ยานพาหนะ ถนน

และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ปัจจัยทางด้านถนนมีส่วนเก่ียวข้องกับปัจจัยอื่นในการเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ประมาณร้อยละ ๒๒-๓๔7  

จากรายงานการวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนนประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงจัดท�าโดยส�านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม8 พบว่า บนโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงบรเิวณทีเ่กดิอบัุติเหต ุ
มากที่สุด คือ ทางตรง จ�านวน ๗,๐๕๔ ครั้ง (ร้อยละ ๖๔) รองลงมา คือ ทางโค้งปกติ จ�านวน ๑,๑๘๓ ครั้ง (ร้อยละ ๑๑) และ
อันดับสามคือ จุดเปิดเกาะกลาง จ�านวน ๗๐๑ ครั้ง (ร้อยละ ๖) ส่วนบริเวณที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด คือ ทางตรง จ�านวน ๙๐๓ 
ราย (ร้อยละ ๕๘) รองลงมา คือ ทางโค้งปกติ จ�านวน ๒๒๗ ราย (ร้อยละ ๑๕) และอันดับสาม คือ จุดเปิดเกาะกลาง จ�านวน 
๘๙ ราย (ร้อยละ ๖) ส่วนกรณีของโครงข่ายทางหลวงชนบทบริเวณที่มีผู้บาดเจ็บมากที่สุดและจ�านวนอุบัติเหตุจ�าแนกตาม
ลักษณะบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง คือ ลักษณะทางตรง จ�านวน 
๔๗๙ ครั้ง (ร้อยละ ๕๒) รองลงมา คือ ทางโค้ง จ�านวน ๒๓๕ ครั้ง (ร้อยละ ๒๕) และอันดับสาม คือ ทางแยกรูปตัว Y หรือ 
ตัว T จ�านวน ๘๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙

จากข้อมูลจุดอันตรายบนโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓  
พบว่ามีจุดอันตรายจ�านวนมาก แต่หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขจุดอันตรายไม่เพียงพอ ภาครัฐควรให้ความ
ส�าคัญในเรื่องนี้และส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมทางหลวงชนบทและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ซึ่งรับผิดชอบถนนสายอื่นๆ ให้มีความสามารถในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนและจัดสรรงบประมาณที่
เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอันตรายในพื้นที่ที่รับผิดชอบต่อไป9

จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่เกิดบนทางหลวงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๒10 พบว่า มีจ�านวน
อุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด ๑๓๔,๙๙๔ ครั้ง และมีอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุอันตรายข้างทาง (อุบัติเหตุรถคันเดียว/
อุบัติเหตุรถชนกับอุปกรณ์ข้างทาง) ๔๙,๗๔๕ ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ ๓๗) ของอุบัติเหตุทั้งหมด ในแง่ของความรุนแรงพบว่ามี
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันตรายข้างทาง ๔,๕๐๘ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๒๖) ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางหลวงทั้งหมด 

 7 จาก เอกสารประกอบการอบรมการแก้ไขจุดอันตราย (Black Spot Treatment), โดย ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง

และจราจร, ๒๕๕๗, กรุงเทพ: กระทรวงคมนาคม.
 8 จาก รายงานการวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนนประจ�าปี ๒๕๕๕, โดย ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, ๒๕๕๖, 

กรุงเทพฯ: กระทรวงคมนาคม.
 9  จาก อุบัติเหตุบนทางหลวง ๒๕๕๖, โดย ส�านักอ�านวยความปลอดภัยบนท้องถนน, ๒๕๕๖, กรุงเทพฯ: กรมทางหลวง กระทรวง

คมนาคม.
 10 จาก อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้จักรยานยนต์ในประเทศไทย ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕, โดย มูลนิธิไทยโรดส์ ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะ, ๒๕๕๗, กรุงเทพฯ: ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.).

18 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ



 11 From World report on road traffic injury prevention, by World Health Organization, 2004, Switzerland: World 

Health Organization. 

 12 จาก สถติกิารเกดิอบุติัเหตขุองแต่ละภาคการขนส่ง จ�าแนกตามสาเหตุ, โดย ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส�านักงาน

ปลัดกระทรวงคมนาคม, ๒๕๕๗, กรุงเทพฯ: กระทรวงคมนาคม.
 13 จาก เอกสารประกอบการอบรมการแก้ไขจุดอันตราย (Black Spot Treatment), เล่มเดิม.

และจากรายงานขององค์การอนามัยโลกปี พ.ศ. ๒๕๔๗11 พบว่า ในประเทศออสเตรเลียและประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 
มียานพาหนะชนกับวัตถุอันตรายข้างทางมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๑๘ – ๔๒ ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ร้ายแรงถึงขั้น 
เสียชีวิต อุปกรณ์ดูดซับแรงชน (Crash Cushion) จะสามารถชะลอความเร็วและลดแรงกระแทกของยวดยานก่อนที่จะ
กระทบกับวัตถุแข็งข้างทาง เช่น คอสะพาน ส่วนปลายของสิ่งกีดขวางหรือเสาไฟฟ้า ซึ่งการติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับแรงชนจะ
สามารถลดการบาดเจ็บสาหัสและการเสียชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากแรงกระแทกได้ถึงร้อยละ ๗๕ ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
และร้อยละ ๖๗ ในสหราชอาณาจักร

สถิติอุบัติเหตุรถไฟชนยานพาหนะอื่นบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ของกระทรวงคมนาคม12 พบว่าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕  มีจ�านวนอุบัติเหตุรถไฟชนยานพาหนะอื่น ๑๒๔ ครั้ง มีผู้เสียชีวิต ๓๙ คน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เกิดอุบัติเหตุ ๑๑๗ 
ครั้ง เสียชีวิต ๒๙ คน และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เกิดอุบัติเหตุ ๘๙ ครั้ง เสียชีวิตไปแล้ว ๑๙ คน โดยมีจ�านวนจุดถนนตัดทางรถไฟ
ทั่วประเทศ ๒,๕๑๗ จุด ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ๑,๙๓๓ จุด และจุดลัดผ่าน ๕๘๔ จุด ปัจจุบันปัญหาจุดตัดทางรถไฟ 
ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในขณะนี้มีท้ังหมด ๕๘๓ แห่ง ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนที่จะเร่งด�าเนินการติดตั้ง
อุปกรณ์ก่อนจะถึงจุดตัดรถไฟ เช่น เครื่องกั้นถนน (รวมประเภทไฟเตือนอัตโนมัติ) ป้ายเตือน ลูกระนาด และสัญญาณไฟ
กระพริบเพื่อเป็นการแจ้งเตือนส�าหรับจุดตัดทางรถไฟที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงชนบท มีทั้งหมด ๑๕๒ แห่ง

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit, RSA) เป็นวิธีการที่ช่วยในการ
แก้ไขที่ปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ โดยวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 
สามารถขจัดปัญหาความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างถนนที่อยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบ โครงการที่อยู่ระหว่าง 
การก่อสร้าง หรือโครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและก�าลังจะเปิดให้บริการ รวมถึงถนนที่เปิดให้บริการแล้ว

ประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัยของถนน ทั้งที่
ก่อสร้างเสร็จแล้วและที่จะก่อสร้างขึ้นใหม่ อีกทั้งรัฐบาลยังไม่ให้ความส�าคัญกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของถนนและ
การออกแบบถนนที่ค�านึงถึงผู้ใช้ถนนทุกกลุ่มเท่าที่ควร โดยยังไม่มีการจัดอุปกรณ์/สิ่งอ�านวยความสะดวก การจัดระบบ 
การสัญจรที่อ�านวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่มให้สามารถใช้ถนนร่วมกันได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการประสบอุบัติเหตุ ได้แก่ ผู้เดินถนน เด็ก ผู้สูงวัย คนพิการ ผู้ขี่รถจักรยานและรถจักรยานยนต์

๔.๒.๓ ปัญหาด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วยปัจจัยด้านคน ยานพาหนะ ถนน

และสิ่งแวดล้อม โดยสัดส่วนของปัจจัยด้านยานพาหนะและปัจจัยอื่นเก่ียวข้องที่อาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนน
ประมาณร้อยละ ๘ - ๒๘13
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จากรายงานการวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนนประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕14 พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
มีจ�านวนอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ๑๖,๖๕๙ ครั้ง (ร้อยละ ๓๐) รถจักรยานยนต์ ๑๙,๕๓๕ ครั้ง 
(ร้อยละ ๓๕) มูลเหตุสันนิษฐานในการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ การขับรถเร็วเกินกว่าขีดจ�ากัดความเร็วที่ก�าหนด จ�านวน 
๘,๓๔๒ ราย (ร้อยละ ๗๖) รองลงมา คือ การตัดหน้ากระชั้นชิด จ�านวน ๘๙๓ ราย (ร้อยละ ๘) และอันดับสาม คือ การ
หลับใน จ�านวน ๔๙๖ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๕)

จากรายงานขององค์กรอนามัยโลกในปี พ.ศ. ๒๕๕๖15 พบว่าจ�านวนยานพาหนะที่จดทะเบียน 
ในประเทศไทย มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น ๒๘,๔๘๔,๘๒๙ คัน ซ่ึงสามารถจ�าแนกตามประเภทของยานพาหนะได้ ดังนี้  
รถจักรยานยนต์ ๑๗,๓๒๒,๕๓๘ คัน (ร้อยละ ๖๑) ดังนั้น จะเห็นได้ว่ารถจักรยานยนต์มีสัดส่วนมากที่สุด และประเทศไทย 
มีจ�านวนรถจักรยานยนต์สูงเป็นอันดับ ๔ ของโลก16 นอกจากนั้น ยังพบว่ารถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เสี่ยงต่อการ 
เกดิอบัุตเิหตทุางถนนท่ีก่อให้เกดิการเสยีชวิีตสงูสดุ17 จากการประมาณการจ�านวนผูเ้สยีชวีติจากอบุติัเหตุทางถนนซ่ึงเกดิจาก 
รถจักรยานยนต์ ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓18 มีจ�านวน ๑๙,๓๔๐ ราย (ร้อยละ ๗๔) ซึ่งบ่งชี้ว่าประเทศไทยมี
จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนโดยรถจักรยานยนต์มีค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นกับยานพาหนะ
ประเภทอื่นๆ

จากรายงานขององค์การอนามัยโลกปี พ.ศ. ๒๕๔๗19 การปรับปรุงความสามารถในการถูก 
มองเห็นของยานพาหนะและผู้ใช้รถใช้ถนนโดยการเปิดไฟหน้าของรถยนต์ในขณะเดินทางเวลากลางวันจะสามารถลด
โอกาสการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงในเวลากลางวันได้ถึงร้อยละ ๑๐ - ๑๕ และจะสามารถลดการบาดเจ็บได้ร้อยละ ๒๐ 
และลดการเสียชีวิตได้ร้อยละ ๒๕ และการเปิดไฟหน้าของรถจักรยานยนต์ขณะเดินทางเวลากลางวันก็มีประสิทธิภาพ 
เท่าเทียมกันเปิดไฟหน้ารถยนต์ส่วนบุคคลขณะเดินทางเวลากลางวัน และสามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลงได้
ร้อยละ ๑๐ - ๒๙ ในประเทศมาเลเซีย ร้อยละ ๑๓ ในสหรัฐอเมริกา ร้อยละ ๑๕ ในประเทศสิงคโปร์ และร้อยละ ๑๐ ใน
ทวีปยุโรป 

ข้อมลูจากส�านกังานต�ารวจแห่งชาติพบว่า อบุตัเิหตรุถโดยสารสาธารณะระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
– ๒๕๕๖ มีจ�านวนทั้งสิ้น ๔,๒๓๐ ครั้ง (เฉลี่ย ๑๑.๕ ครั้ง/วัน) ส่วนใหญ่จ�านวน ๓,๔๐๑ ครั้ง (ร้อยละ ๘๐) เป็นอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากรถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู้ รถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์) และที่เหลือเป็นอุบัติเหตุจากรถโดยสารขนาดใหญ่
เกิดขึ้น ๘๒๙ ครั้ง (ร้อยละ ๒๐) ซึ่งมีทั้งรถโดยสารประจ�าทางและไม่ประจ�าทาง (รถทัศนาจร รถรับส่งพนักงานและรถ
นักเรียน) ปัจจัยเสี่ยงส�าคัญที่เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสารสาธารณะประเภทต่างๆ เช่น ส�าหรับรถตู้พบว่ามี
การดัดแปลงสภาพรถ โดยการเพิ่มจ�านวนที่นั่ง ไม่มีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยส�าหรับคนขับและผู้โดยสารและมีการติดตั้งถัง
แก๊สที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงภายในตัวรถ รวมทั้งมีการบรรทุกผู้โดยสารเกินข้อก�าหนด ส�าหรับรถโดยสารขนาดใหญ่ ๒ ชั้น พบว่า 
ขาดการศึกษาวิจัยและข้อก�าหนดเรื่องมาตรฐานและวิธีการทดสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของโครงสร้างตัวรถ 

 14 จาก รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ พิมพ์ครั้งที่ ๑, โดย มูลนิธิไทยโรดส์และศูนย์วิจัย

อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย, ๒๕๕๖, กรงุเทพฯ: มูลนธิสิาธารณสขุแห่งชาต ิ(มสช.).
 15 From Global status report on road safety 2013 : supporting a decade of action, Op.cit.
 16 จาก รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ พิมพ์ครั้งที่ ๑, เล่มเดิม.
 17 จาก อุบัติเหตุบนทางหลวง ๒๕๕๖, เล่มเดิม.
 18 From Global status report on road safety 2013: supporting a decade of action, Op.cit.

 19 From World report on road traffic injury prevention, Op.cit.

20 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ



 20  จาก ข้อมูลการเฝ้าระวังอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, ๒๕๕๖. 
 21  จาก เอกสารประกอบการอบรมการแก้ไขจุดอันตราย (Black Spot Treatment), เล่มเดิม.
 22  From World report on road traffic injury prevention, Op.cit. 

 23  From Global status report on road safety 2013: supporting a decade of action, Op.cit.
 24  จาก รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔, เล่มเดิม.
 25  แหล่งเดิม
 26 จาก รายงานการวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนนประจ�าปี ๒๕๕๕, โดย ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, ๒๕๕๖, 

กรุงเทพฯ : กระทรวงคมนาคม.

การยดึรัง้ทีน่ัง่กบัตวัรถและระบบอปุกรณ์นริภยัต่างๆ ท่ีจ�าเป็น นอกจากนัน้ การขาดระบบการซ่อมบ�ารุงและการตรวจสอบ 
สภาพรถที่ได้มาตรฐานจะท�าให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่รุนแรง20 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่มีการก�าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของรถที่ขายในประเทศไทย 
การตรวจสภาพรถจะท�าเมือ่รถมอีายกุารใช้งานครบ ๗ ปีไปแล้ว และการตรวจสภาพรถโดยเอกชนยงัขาดระบบการควบคุม 
คณุภาพทีเ่ป็นทีน่่าเชือ่ถอื กรมการขนส่งทางบกซึง่เป็นหน่วยงานท่ีรับผดิชอบการตรวจสภาพรถก่อนการใช้งานจรงิบนถนน 
ได้ใช้ระบบการจดทะเบียนรถและการเก็บภาษีรถประจ�าปีเป็นกลไกส�าคัญในการก�ากับและควบคุมสภาพการใช้งานและ
มาตรฐานของยานพาหนะ อย่างไรก็ดี ข้อมูลจากหน่วยงานประกันภัยพบว่ามีรถที่ไม่ได้ยื่นเสียภาษีประจ�าปีจ�านวนมาก 
ซึ่งก�าลังวิ่งบนถนน โดยไม่ได้รับการตรวจสภาพตามปกติ จึงมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้

๔.๒.๔ ปัญหาด้านผู้ใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วยปัจจัยด้านคน ยานพาหนะ ถนน

และสิ่งแวดล้อม โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคนและเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนประมาณร้อยละ 
๙๓ – ๙๖21

จากรายงานขององค์การอนามัยโลกปี พ.ศ. ๒๕๔๗22 พบว่า ปริมาณแอลกอฮอล์ที่อยู่ใน 
กระแสเลือดของผู้ขับข่ีท่ีบาดเจ็บถึงข้ันเสียชีวิตมีร้อยละ ๓๓ - ๖๙ และของคนขับขี่ซ่ึงเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรถชนกัน 
แต่ไม่รับการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตมีร้อยละ ๘ - ๒๙ จากการศึกษาในประเทศแอฟริกาใต้ พบว่า แอลกอฮอล์ คือ ปัจจัย
หนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการตายของคนขับขี่ร้อยละ ๔๗ และเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรถชนกันร้อยละ ๒๗ ซึ่งคนขับขี่ไม่เสียชีวิต 
จากรายงานขององค์กรอนามัยโลก ปี พ.ศ. ๒๕๕๖23 พบว่าสัดส่วนของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย 
ทีเ่ก่ียวข้องกับการเมาแล้วขบัมค่ีาสงูถงึร้อยละ ๒๖ จากจ�านวนผูเ้สยีชวิีตทัง้หมด อย่างไรก็ด ี จากรายงานของมลูนธิิไทยโรดส์ 
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พบว่าสถติอิบุตัเิหตทุางถนนท่ีเกดิจากเมาแล้วขับข่ีอาจต�า่กว่าความจริงเนือ่งจากประเทศไทยยงัขาด 
กลไกทางกฎหมายที่สามารถตรวจวัดระดับความเข้มข้นแอลกอฮอล์ในผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
อย่างเป็นระบบ และในขณะเดียวกันการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับวินัยจราจรยังขาดความเข้มงวดในการตรวจจับ 
เนื่องจากมีจ�านวนเจ้าหน้าที่ต�ารวจไม่เพียงพอ และขาดงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ที่จ�าเป็นในการตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์24

รายงานอุบัติเหตุจราจรของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติระบุว่า การขับรถเร็วเกินกว่าขีดจ�ากัด       
ที่กฎหมายก�าหนดเป็นสาเหตุหลักอันดับ ๑ ของอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย โดยระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมามีอุบัติเหตุ
ทางถนนเก่ียวข้องกับปัจจัยด้านความเร็วเกิดข้ึนเฉลี่ยปีละ ๑๖,๐๐๐ ราย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๑๙ ของ
อุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด25 จากรายงานการวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนนประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕26 พบว่า มูลเหตุสันนิษฐาน
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ในการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงสูงที่สุด คือ การขับขี่ยานพาหนะที่ความเร็วเกินกว่าขีดจ�ากัดความเร็วที่กฎหมายก�าหนด 
มีจ�านวน ๘,๓๔๒ ครั้ง (ร้อยละ ๗๖) และพบว่า มูลเหตุสันนิษฐานในการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบทสูงที่สุด คือ การ
ขับขี่ยานพาหนะเร็วเกินกว่าขีดจ�ากัดที่กฎหมายก�าหนด มีจ�านวน ๓๕๘ ครั้ง (ร้อยละ ๓๙) จากรายงานของ Austroads 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑27 พบว่าการลดลงของความเร็วในการขับขี่ยวดยานเพียงเล็กน้อยจะมีศักยภาพในการลดการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนถึงขั้นมีการเสียชีวิตอย่างมาก เช่น การลดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะลงร้อยละ ๑๐ ท�าให้การเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นเสียชีวิตลดลงถึงร้อยละ ๓๘ บาดเจ็บสาหัสร้อยละ ๒๗ บาดเจ็บเล็กน้อยลดลงร้อยละ ๑๕ และทรัพย์สินเสียหายลด
ลงร้อยละ ๑๐ ในขณะที่การเพิ่มความเร็วขึ้นเพียงร้อยละ ๑๐ จะท�าให้การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๕๔  
บาดเจบ็สาหสัเพิม่ขึน้ร้อยละ ๓๓ บาดเจบ็เลก็น้อยเพิม่ขึน้ร้อยละ ๑๕ และทรัพย์สินเสียหายเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ นอกจากนัน้ 
องค์การอนามัยโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗28 พบว่าเม่ือมีการบังคับใช้กฎหมายจ�ากัดความเร็วบนถนน โดยใช้กล้องตรวจจับ
ความเร็วที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิผลในหลายประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ เกาหลีใต้ และ
ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป จะท�าให้จ�านวนอุบัติเหตุทางถนนลดลงประมาณร้อยละ ๔ - ๕๐ ในภาพรวมทั้งระบบ และ
ประมาณร้อยละ ๑๑ - ๓๕ ณ ต�าแหน่งเฉพาะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน

จากผลการศึกษาอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู ้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕29 พบว่า อตัราการสวมหมวกนริภยัของผู้ขับข่ีมค่ีาประมาณร้อยละ ๕๒ และผู้โดยสารประมาณร้อยละ 
๒๐ และเมื่อรวมผู้ขับข่ีและผู้โดยสารจะมีค่าประมาณร้อยละ ๔๓ ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับข้อมูลขององค์การอนามัยโลก30  
นอกจากนัน้ ยังพบว่าอตัราการสวมหมวกนริภัยในพืน้ท่ีเขตเมอืง มค่ีามากกว่าในพืน้ทีเ่ขตชมุชนชนบทประมาณ ๒ - ๓ เท่า31 

 27 From Guide to road safety part 3 Speed limits and Speed management, Austroads, 2008, Australia.
 28  From World report on road traffic injury prevention, Op.cit.
 29  จาก อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้จักรยานยนต์ในประเทศไทย ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕, เล่มเดิม.
 30  From Global status report on road safety 2013: supporting a decade of action, Op.cit.
 31  Ibib.
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 32  From World report on road traffic injury prevention, Op.cit.
 33  Ibib.
 34  From Global status report on road safety 2013 : supporting a decade of action, Op.cit.
 35  จาก ข้อมูลการเฝ้าระวังอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ, เล่มเดิม.
 36  แหล่งเดิม
 37  From World report on road traffic injury prevention, Op.cit.
 38  Ibib. 

 39  Ibib. 

 40  Ibib. 

ส�าหรับประเด็นเรื่องการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์นั้น องค์การอนามัยโลกปี พ.ศ. ๒๕๔๗32 ได้รายงานว่า 
การบาดเจ็บที่ศีรษะเป็นสาเหตุแห่งการเสียชีวิตร้อยละ ๗๕ ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ ในทวีปยุโรปร้อยละ ๕๕ - ๘๘ ใน
มาเลเซียจากการศึกษากรณีหนึ่งพบว่า ผู้ขับขี่โดยไม่สวมหมวกนิรภัยมีความเสี่ยงในอันที่จะได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะมากกว่า
ผูท้ีส่วมหมวกนริภยัถงึ ๓ เท่า การสวมหมวกนริภัยทีไ่ด้มาตรฐานจะสามารถลดความเส่ียงจากการเสียชวีติได้ถึงร้อยละ ๔๐ 
และลดการบาดเจ็บที่รุนแรงบริเวณศีรษะได้มากกว่าร้อยละ ๗๐33 

จากรายงานขององค์การอนามัยโลก ปี พ.ศ. ๒๕๕๖34 พบว่า สัดส่วนของการคาดเข็มขัดนิรภัย
ส�าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่นั่งด้านหน้ามีร้อยละ ๖๑ และ ๔๒ ตามล�าดับ และจากผลการศึกษาอัตราการใช้เข็มขัดนิรภัย
ในยานพาหนะของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔35 พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ มีการใช้เข็มขัดนิรภัย
ส�าหรับผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลประมาณร้อยละ ๖๖ และ ๖๔ ตามล�าดับ รถกระบะประมาณร้อยละ ๕๗ และ ๕๒ ตาม
ล�าดับ และมีการใช้เข็มขัดนิรภัยส�าหรับผู้โดยสารรถยนต์ส่วนบุคคลในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ประมาณร้อยละ ๔๕ 
และ ๔๓ ตามล�าดับ ส�าหรับผู้โดยสารรถกระบะมีอัตราการใช้เข็มขัดนิรภัยประมาณร้อยละ ๔๑ และ ๓๘ ตามล�าดับ36  
การคาดเข็มขัดนิรภัยสามารถลดความเสี่ยงจากการได้รับบาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตลงได้ร้อยละ ๔๐ - ๖๐ 
ถุงลมนิรภัยจะสามารถลดจ�านวนการเสยีชวีติของคนขบัรถและผู้โดยสารทีน่ัง่เบาะหน้าของยานพาหนะลงได้ประมาณร้อยละ 
๘ - ๑๔ ของอบุตัเิหตทุางถนนทกุประเภท และการบรูณาการกนัระหว่างเข็มขดันิรภยัและถุงลมนริภยัจะสามารถลดจ�านวน 
การเสียชีวิตของคนขับรถและผู้โดยสารที่นั่งเบาะหน้าของรถลงได้ประมาณร้อยละ ๑๘37

สายรั้งตัวส�าหรับเด็ก (Child restraints) จากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสายรั้ง
ตัวเด็กสามารถลดอัตราการเสียชีวิตในอุบัติเหตุรถชนกันลงได้ถึงร้อยละ ๗๑ ในกลุ่มทารก และร้อยละ ๕๔ ในกลุ่มเด็กเล็ก 
สายรั้งตัวรูปแบบต่างๆ เหมาะสมส�าหรับเด็กที่มีอายุแตกต่างกัน38

การลดความเสี่ยงของการชนกันบริเวณทางแยกในประเทศออสเตรเลีย โดยการติดตั้งกล้อง
ตรวจจับผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงจะสามารถลดจ�านวนอุบัติเหตุรถชนกัน ณ จุดที่ด�าเนินการแก้ไขได้ถึงร้อยละ ๓๒ ในมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย การติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ได้ส่งผลให้มีการลดอุบัติเหตุรถชนกันซึ่งมีการบาดเจ็บลงได้
ร้อยละ ๒๙ และลดอุบัติเหตุรถชนกันจากด้านข้าง ณ จุดที่ติดตั้งกล้องได้ถึงร้อยละ ๖๘39

การใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับขี่ยานพาหนะได้กลายเป็นปัญหาส�าคัญด้านความปลอดภัย    
ทางถนน กล่าวคือ การกระท�าดังกล่าวจะท�าให้เวลาที่ใช้ในการรับรู้และเกิดปฏิกิริยาในการขับขี่เพิ่มขึ้นประมาณ ๐.๕ 
- ๑.๕ วินาที ขณะที่ก�าลังใช้โทรศัพท์มือถือคนขับรถจะมีความยากล�าบากในการรักษาแนวการเคลื่อนตัวของรถในช่องทาง
จราจร การรักษาความเร็วท่ีเหมาะสม การตัดสินใจในการรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยขณะขับรถ มีหลักฐานชี้ให้เห็นว่า 
ผู้ขับขี่ซึ่งใช้โทรศัพท์มือถือจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงขึ้นถึง ๔ เท่า40
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การบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวกับวินัยจราจรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยยังขาด
ความเข้มงวดและขาดความต่อเนื่อง และมีบทลงโทษเบาเมื่อเทียบกับในต่างประเทศ เนื่องจากรัฐยังไม่ได้ให้ความส�าคัญ
อย่างจริงจังต่อการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

๔.๒.๕ ปัญหาด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ
ประเทศไทยมีการด�าเนินงานด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุที่ดีพอสมควร เนื่องจาก  

มีมูลนิธิเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ ภาครัฐควรส่งเสริมให้มูลนิธิเหล่านี้สามารถ
ด�าเนนิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ สถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักของรัฐท่ีท�าหน้าท่ีควบคมุ 
หน่วยปฏิบัติการและการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ควรพิจารณาสนับสนุนมูลนิธิเอกชนดังกล่าวในด้าน
บริหารจัดการและจัดระบบการประสานงานความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐ รวมท้ังให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ 
เอกชนให้มีความพร้อมต่อการตอบสนองในสถานการณ์ฉกุเฉนิหลงัเกดิอบุตัเิหตทุางถนนของประเทศไทย ทีผ่่านมาสถาบัน 
การแพทย์ฉุกเฉินได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์ในเร่ืองการให้ประกาศนียบัตรด้านการปฏิบัติการฉุกเฉินแก่ผู้ปฏิบัติการและการ
ส่งต่อผู้ประสบเหตุไปโรงพยาบาล อย่างไรก็ดี การรับรองมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการและผู้ปฏิบัติการ
ยังไม่ทั่วถึง ในทางปฏิบัติ มีสายด่วนฉุกเฉินของหน่วยงานต่างๆ ที่รับแจ้งเหตุหลายหมายเลข ท�าให้เกิดความสับสนและ 
ซ�้าซ้อน

นอกเหนือจากการตอบสนองหลังอุบัติเหตุแล้ว ตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชน รัฐยังมีหน้าที่ 
ดูแลให้ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ ท้ังโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือโดยบุคคลอื่นได้รับการชดเชยเยียวยาจากการถูกละเมิด ด้วยการ 
ชดเชยเยียวยาแก่ผู้เสียหายจากอุบัติเหตุในปัจจุบัน ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับ (๑) ค่าเสียหายเบื้องต้น (ค่ารักษาพยาบาล
และค่าใช้จ่ายอันจ�าเป็นอื่นๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น) โดยผู้เสียหายต้องยื่นค�าร้องโดยไม่ต้องรอพิสูจน์
ความรับผิดไปยังบริษัทที่รับประกันภัยของรถคันนั้นหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย หากเป็นรถที่ไม่ได้ท�าประกันภัยไว้ 
(๒) ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นส�าหรับบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการประกอบการขนส่งของผู้ประกอบการ 
และ (๓) ค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากผู้เสียหายเรียกร้อง ซ่ึงต้องเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมเพ่ือพิสูจน์ความรับผิด นอกจากนี้ ผู้ประสบภัยอาจขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน ซึ่งเน้นการให้การสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่พิการ ได้แก่ แขน/ขาเทียม เก้าอี้รถเข็น 
เบาะ/ที่นอนลมกันแผลกดทับ ฯลฯ

จากรายงานขององค์การอนามัยโลก ปี พ.ศ. ๒๕๕๖41 พบว่าการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย 
ด้านความปลอดภัยทางถนนด้วยการให้ค่าคะแนนจาก ๑ ถึง ๑๐ ค่าคะแนน ๐ หมายถึง “ไม่มีประสิทธิภาพ” 
และค่าคะแนน ๑๐ หมายถึง “ที่มีประสิทธิภาพสูง” ประเทศไทยสามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้ 

กฎหมายจ�ากัดความเร็วได้ ๓ คะแนน กฎหมายควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถได้ 
๕ คะแนน กฎหมายควบคมุการสวมหมวกนริภยัได้ ๖ คะแนน กฎหมายควบคมุการคาดเข็มขัดนริภยัได้ ๖ คะแนน 
และกฎหมายควบคมุการใช้ทีน่ัง่ส�าหรบัเดก็ในรถยนต์ได้ ๐ คะแนน จากการประเมนิผลดังกล่าวพบว่า ประเทศไทย
มีความเคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนที่ค่อนข้างต�่าและอาจเป็นสาเหตุ
ส�าคัญที่ไม่สามารถควบคุมและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเส่ียงในการขับขี่ยวดยานของประชาชนได้และน�าไปสู่การ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ในที่สุด

  41  From Global status report on road safety 2013 : supporting a decade of action, Op.cit.
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อย่างไรก็ดี พบว่าผู้ประสบภัยหลายคน รวมถึงบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คู่กรณี เช่น ผู้โดยสาร       
รถสาธารณะ เข้าไม่ถงึการชดเชยและเยยีวยาดงักล่าว ผู้เสียหายจากอบุติัเหตุทางถนนมกัได้รับเพียงเงินค่าเสียหายเบือ้งต้น 
เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีบางกรณีที่บริษัทประกันภัยบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้เสียหาย ผู้เสียหายที่เป็นชาวต่างชาติ
บางรายมปัีญหาเกีย่วกบัการจ่ายค่ารกัษาพยาบาลเนือ่งจากไม่มกีารท�าประกนัเมือ่เกดิการเจ็บป่วย ในกรณท่ีีมกีารฟ้องศาล 
เพ่ือเรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ ค่าสินไหมทีไ่ด้ยงัไม่มคีวามเหมาะสมและไม่เป็นธรรม 
ต่อผู้เสียหาย เนื่องจากการคิดค่าสินไหมไม่รวมค่าเสียโอกาสในการท�างานและค่าดูแลรักษาพยาบาลต่อเนื่องในระยะยาว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส�าหรับผู้ประสบภัยท่ีต้องพิการจากอุบัติเหตุ ผู้เสียหายที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่ีฟ้องร้อง 
ค่าเสียหายต้องแต่งตั้งทนายด�าเนินการแทนหลังจากที่ตนเดินทางกลับประเทศไปแล้ว แต่กระบวนการพิจารณาของศาล 
ใช้เวลานานและการด�าเนินการมีค่าใช้จ่ายมากจนไม่คุ้มกับค่าเสียหายที่จะได้รับ   

๕. หลักเกณฑ์ แนวคิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายระหว่างประเทศ

๕.๑ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ข้อ ๓ ทุกคนมีสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงแห่งบุคคล
ข้อ ๒๕

๑. ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอส�าหรับสุขภาพและความอยู่ดีของตนและของ
ครอบครัว และการดูแลรักษาทางการแพทย์

๕.๒ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on 
Civil and Political Rights - ICCPR)  

ข้อ ๒ 
๓. รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะ
ก. ประกนัว่า บุคคลใดท่ีสทิธหิรือเสรภีาพของตนซ่ึงรบัรองไว้ในกตกิานีถ้กูละเมดิ ต้องได้รบัการเยยีวยา 

อย่างเป็นผลจริงจัง โดยไม่ต้องค�านึงว่าการละเมิดนั้นจะถูกกระท�าโดยบุคคลผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่
ข. ประกันว่า บุคคลใดที่เรียกร้องการเยียวยาดังกล่าว ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาจากฝ่าย 

ตุลาการฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบัญญัติที่มีอ�านาจ หรือจากหน่วยงานอื่นที่มีอ�านาจตามที่ก�าหนดไว้ โดยระบบกฎหมาย
ของรัฐ และจะพัฒนาหนทางเยียวยาด้วยกระบวนการยุติธรรมทางศาล

ค. ประกันว่า เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจต้องบังคับการให้การเยียวยานั้นเป็นผล
 ข้อ ๖

๑. มนุษย์ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะมชีวีติมาแต่ก�าเนิด สทิธนิีต้้องได้รับการคุม้ครองโดยกฎหมาย บคุคลจะต้อง 
ไม่ถูกท�าให้เสียชีวิตโดยอ�าเภอใจ
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๕.๓ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR)

ข้อ ๑๒ 
๑. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุด

เท่าที่เป็นได้
๒. ขัน้ตอนการด�าเนนิการโดยรฐัภาคีแห่งกติกานี ้ เพือ่บรรลุผลในการท�าให้สทิธิน้ีเป็นจรงิอย่างสมบูรณ์ 

จะต้องรวมถึงสิ่งต่างๆ ที่จ�าเป็น 
(ข) การปรับปรุงในทุกด้านของสุขลักษณะทางสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม

๕.๔ หลักการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย  
มาตรา ๕๑ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน  

และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

๕.๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
มาตรา ๔ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความ

เสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญนี้ 

๕.๖ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๓) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับต่อรัฐสภาและคณะ

รัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๕.๗ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๔๓ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถ
(๑) ในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ
(๒) ในขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น
(๓) ..........
(๙) ในขณะที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมส�าหรับการสนทนา 

โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น
มาตรา ๖๗ ผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยอัตราความเร็วที่ก�าหนดในกฎกระทรวง หรือตามเครื่องหมายจราจรที่

ได้ติดตั้งไว้
  ..........

มาตรา ๑๒๒ ผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต์ และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกทีจั่ดท�าขึน้โดยเฉพาะ 
เพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์
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ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ตามวรรคหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่คนโดยสารรถจักรยานยนต์
มิได้สวมหมวกที่จัดท�าขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตราย

  ..........

๕.๘ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๗๑ รถที่ใช้ในการขนส่งต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบถูกต้องตามที่

ก�าหนดในกฎกระทรวงกับได้จดทะเบียนตามมาตรา ๗๓ และเสียภาษีตามมาตรา ๘๕ แล้ว
  ..........

มาตรา ๗๒ รถที่จะน�ามาจดทะเบียนและเสียภาษีต้องผ่านการตรวจสภาพรถจากพนักงานตรวจสภาพ 
หรือจากสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๗๔ เว้นแต่รถประเภทหรือชนิดใดที่สมควรได้รับการยกเว้นการ
ตรวจสภาพเป็นครั้งคราวให้ก�าหนดในกฎกระทรวง

  ..........

๕.๙ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๗ รถที่จะขอจดทะเบียนได้ต้อง
(๑) เป็นรถทีม่ส่ีวนควบและมเีครือ่งอปุกรณ์ส�าหรบัรถครบถ้วนถูกต้องตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง และ
(๒) ผ่านการตรวจสภาพรถจากนายทะเบียน หรือจากสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ว่าด้วยการขนส่งทางบก ในเวลาที่ขอจดทะเบียนแล้ว
  ..........

มาตรา ๑๔ รถใดที่จดทะเบียนแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถผิดไป
จากรายการที่จดทะเบียนไว้และใช้รถนั้น เว้นแต่เจ้าของรถน�ารถไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพก่อน

ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่ารถที่เปล่ียนแปลงตามวรรคหนึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายในเวลาใช้ ให้สั่ง 
ให้เจ้าของรถแก้ไขและน�ารถไปตรวจสภาพก่อนใช้ การตรวจสภาพดังกล่าวนายทะเบียนจะส่ังให้เจ้าของรถน�ารถไปตรวจ
สภาพ ณ สถานตรวจสภาพที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกก็ได้ และให้น�ามาตรา ๑๒ วรรคสอง 
วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้านายทะเบียนเห็นว่ารถนั้นปลอดภัยในเวลาใช้ ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายการ
ในทะเบียน และใบคู่มือจดทะเบียนรถนั้นด้วย

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่นายทะเบียนหรือผู้ตรวจการเห็นว่ารถใดในขณะที่ใช้มีลักษณะที่เห็นได้ว่าน่าจะ
ไม่ปลอดภัยในการใช้ ให้มีอ�านาจสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของรถน�ารถนั้นไปให้นายทะเบียน หรือสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกตรวจสภาพภายในเวลาที่ก�าหนดได้

๖. ความเห็นของคณะท�างานจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริม ปกป้อง และ
คุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

๖.๑ จากการตรวจสอบการด�าเนินงานของรัฐเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พบว่ารัฐยังไม่ได้ 
ด�าเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิในชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนนเท่าที่ควร การที่ประเทศที่มีรายได้ในระดับเดียวกับไทยมีอัตรา 
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต�่ากว่าไทยมากนั้น แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพมากพอที่จะด�าเนินมาตรการ
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เพื่อป้องกันหรือลดอุบัติเหตุได้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่จะมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย ทั้งนี ้
ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีกติกาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มีพันธกรณีที่จะต้องด�าเนินการต่างๆ ที่จ�าเป็น 
เพ่ือคุ้มครองสิทธิในชีวิต (Obligation of Conduct) โดยการออกมาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการอื่นๆ เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมที่จะท�าให้บุคคลสามารถด�ารงชีวิตและสัญจรได้อย่างปลอดภัยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี ้
ไทยยังมีพันธกรณีที่จะต้องท�าให้เกิดผล (Obligation of Result) โดยจะต้องติดตามด้วยว่ามาตรการที่น�ามาใช้นั้นได้
ท�าให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจริงในทางปฏิบัติหรือไม่เพียงใด โดยในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
มาตรการต่างๆ อาจใช้อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่ลดลงเป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จท่ีส�าคัญประการหนึ่งในการ
ด�าเนินการของรัฐบาล 

๖.๒ การบังคับใช้กฎหมายจราจรยังไม่เข้มงวด เช่น การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย ต�ารวจ
ไม่ได้จับหรือปรับอย่างเคร่งครัด ขณะท่ีบางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น มีการด�าเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด มีบทลงโทษหนัก มีค่าปรับสูง และมีการลงโทษทางสังคม นอกจากนี้ ควรน�ามาตรการอื่นมาใช้เพื่อกวดขันวินัย
จราจร อาทิ การเชื่อมโยงข้อมูลการท�าผิดกฎจราจรเนื่องจากผู้ขับขี่มีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุไปยัง 
กรมการขนส่งทางบก เพื่อเป็นเงื่อนไขในการต่อใบอนุญาตขับขี่รถหรือต่อทะเบียนรถยนต์ และการลงโทษผู้กระท�าผิด 
ตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อท�าให้ผู้ขับรถให้ความใส่ใจต่อการปฏิบัติตามกฎและมีวินัยจราจรมากขึ้น มาตรการความ
ปลอดภัยหลายด้านที่อยู่ในวิสัยที่รัฐพึงด�าเนินการได้ รัฐกลับละเลยไม่ได้ด�าเนินการหรือมีการด�าเนินการบ้างแต่ไม่เพียงพอ 
ขาดความจริงจังหรือต่อเนื่อง ทั้งการดูแลให้ถนนมีลักษณะทางกายภาพที่ปลอดภัย การส่งเสริมให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีวินัยและ
เคารพกฎจราจร การดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้รับการรักษาทางการแพทย์และการชดเชยเยียวยา
ที่เหมาะสมเป็นธรรม รวมไปถึงการจัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

๖.๓ รัฐยังไม่มีข้อมูลสถิติด้านอุบัติเหตุทางถนนที่เป็นข้อมูลกลาง มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และเป็น 
ข้อมูลทีท่กุหน่วยงานน�าไปใช้อ้างอิงในการวางแผนการป้องกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนร่วมกนั รัฐควรจัดระบบประสานงาน 
การจดัเกบ็ข้อมลูอบุติัเหตทุางถนนท่ีด�าเนนิการโดยหลายหน่วยงานเพือ่ให้ได้ข้อมลูทีเ่ป็นเอกภาพและเป็นข้อมลูทีห่น่วยงาน 
ต่างๆ น�าไปใช้ในการวางแผนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกัน

๖.๔ ในด้านบริหารจัดการ รัฐยังไม่มีกลไกที่สามารถบูรณการการท�างานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัยทางถนน ทั้งหน่วยงานที่ส่วนกลางและหน่วยงานที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ได้อย่างแท้จริง  นอกจากนี้ รัฐยังไม่มีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินการตามแผนอย่างจริงจัง 

๖.๕ การควบคมุมาตรฐานด้านความปลอดภัยของยานพาหนะประเภทต่างๆ ยงัไม่เพยีงพอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
รถโดยสารสาธารณะ และปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การไม่มีมาตรการด�าเนินการกับรถที่หลบเลี่ยง 
ไม่ตรวจสภาพรถและไม่เสียภาษีประจ�าปีอย่างเข้มงวด ท�าให้รถที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสภาพความปลอดภัยยังคงว่ิงอยู่ 
บนถนนได้ นอกจากนี้ รัฐยังไม่ให้ความส�าคัญกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของถนนเท่าท่ีควร เห็นได้จากการปรับลด
มาตรฐานความปลอดภยัของถนนเมือ่ถกูปรบัลดงบประมาณ นอกจากนี ้จุดอนัตรายบนถนนทีเ่กดิอุบติัเหตุร้ายแรงบ่อยครัง้ 
ยังไม่ได้รับการแก้ไข รวมทั้งจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ  

๖.๖ การดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนก่อนส่งโรงพยาบาล ทั้งการรับแจ้งเหตุ การจัดการจราจรในสถานที ่
เกิดเหตุ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ยังไม่มีกลไกประสานงานอย่างเป็นระบบระหว่างหน่วยรับแจ้งเหตุ ต�ารวจ และ 
หน่วยปฏิบัติการ (หน่วยกู้ภัย) ท�าให้เกิดความซ�้าซ้อนล่าช้า และบางกรณีอาจไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงท ี
รัฐยังไม่มีมาตรการที่ประกันว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุจะมีความรู ้และทักษะด้าน
ปฐมพยาบาลและให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้นที่เพียงพอแก่ผู้ประสบภัย การดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุฯ ในโรงพยาบาล
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โดยทัว่ไปเป็นไปตามมาตรฐาน แต่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางกายและใจของผู้เจ็บป่วยจากอบุติัเหตุฯ ยงัไม่ได้รับความส�าคญั 
เท่าที่ควร

๖.๗ การชดเชยเยียวยาแก่ผู้เสียหายยังมีช่องโหว่ที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการ 
ชดเชยเยยีวยายงัไม่ครอบคลมุถงึผูป้ระกอบการขนส่งเหมาช่วง ท�าให้ผูป้ระกอบการเหมาช่วงไม่ต้องรบัผดิต่อความเสียหาย 
เนือ่งจากการขนส่งของตน การชดเชยเยยีวยามกัค�านงึถงึความเสยีหายในเบือ้งต้นเป็นหลกั แต่ยงัไม่ค�านงึถงึกรณท่ีีผู้เสียหาย 
ต้องได้รับการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจในระยะยาวหลังจากออกจากโรงพยาบาล 
กระบวนการของศาลในการพิจารณาเมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมักใช้เวลานาน 

๗. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้รถใช้ถนน ของคณะท�างาน
จัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน

รัฐควรด�าเนินการตามพันธกรณีในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในการ
คุ้มครองสิทธิในชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยด�าเนินมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ทั้งการจัดให้มีระบบ 
การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีวินัยและเคารพกฎจราจร การดูแลให้ถนนมีลักษณะ
ทางกายภาพที่ปลอดภัย รวมถึงการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้รับการรักษาทางการแพทย์และการ
ชดเชยเยียวยาที่เหมาะสมเป็นธรรม ดังนี้

๗.๑ รัฐควรให้ความส�าคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับนโยบายอย่างจริงจังเทียบเท่ากับ
นโยบายด้านการเสียชีวิตจากอาชญากรรมและยาเสพติด รวมทั้งก�าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน 
และหน่วยงานดังกล่าวควรมีอ�านาจหน้าที่และงบประมาณอย่างเพียงพอเพ่ือให้สามารถด�าเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบูรณาการการท�างานหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างแท้จริง ตลอดจนการก�ากับ
ดูแลการด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ รัฐควรจัดระบบการบริหารจัดการ ทั้งการ
เก็บข้อมูลเชิงสถิติที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อน�ามาวิเคราะห์ถึงสภาพและสาเหตุของปัญหา และการจัดให้มีระบบการสืบสวน
อุบัติเหตุทางถนนเชิงลึกเพื่อน�าไปสู่การแสวงหาแนวทางแก้ไขได้อย่างตรงจุด รวมถึงการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมีการ 
ติดตามผล รายงานผลให้สาธารณะทราบอย่างสม�่าเสมอ 

๗.๒ รัฐควรดูแลให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กฎหมายที่เกี่ยวกับการจ�ากัดความเร็ว การควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถ การสวมหมวกนิรภัย และการ
คาดเข็มขัดนิรภัย โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องสม�่าเสมอ รวมถึงการลงโทษผู้กระท�าผิดอย่างจริงจัง
เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนนและควบคุมและป้องปรามมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายอันอาจน�าไปสู่การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนที่ท�าให้เกิดความสูญเสียทั้งการเสียชีวิต การบาดเจ็บและพิการในที่สุด ในขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
มีมาตรการประกันความปลอดภัยของยานพาหนะ โดยการตรวจสอบสภาพรถที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถโดยสารสาธารณะและรถที่มีการดัดแปลงสภาพ  

๗.๓ รัฐควรมีมาตรการที่ประกันว่าถนนที่มีอยู่แล้วและถนนที่จะสร้างขึ้นใหม่จะเป็นถนนที่ได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย โดยรัฐควรน�าระบบตรวจสอบความปลอดภัยของถนนมาใช้ ทั้งกับถนนที่มีอยู่แล้วและถนนที่จะสร้างขึ้นใหม่  
เพือ่แก้ไขจดุทีท่�าให้มคีวามเสีย่งต่อการเกดิอบัุตเิหตุ และในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือก่อสร้างถนน ควรให้ความส�าคญักบั 
ข้อพิจารณาด้านความปลอดภัยของถนน เช่น ไม่ควรปรับลดงบประมาณในส่วนที่จะกระทบต่อคุณลักษณะความปลอดภัย
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ของถนน เป็นต้น ในขณะเดียวกัน รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการซ่อมแซมปรับปรุงถนน 
ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยอย่างเพียงพอ โดยให้ความส�าคัญเป็นล�าดับแรกกับจุดอันตรายที่มีการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง 
บ่อยคร้ัง เช่น บริเวณจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณส�าหรับติดต้ังอุปกรณ์ข้างทาง เพื่อลด
ความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น หรือด�าเนินมาตรการอื่นใดเพื่อเตือนผู้ใช้ถนนให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในจุด
ที่มีความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตลอดจนการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของผู้ใช้รถ
ใช้ถนน

๗.๔ รัฐควรด�าเนินการเพื่อประกันสิทธิของประชาชนที่จะมีสุขภาพที่ดีตามพันธกรณีในข้อ ๑๒ ของกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยดูแลให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนได้รับ
การรักษาทางการแพทย์อย่างเหมาะสม รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถให้การรักษา
พยาบาลในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต 
หรือพิการ และการพัฒนาแนวทางให้การดูแลแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุท่ีต้องได้รับการรักษาในระยะยาวอย่างเป็นระบบ 
นอกจากนี ้ในฐานะรฐัภาคีกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง รฐัควรคุม้ครองสทิธขิองผูเ้สียหาย 
จากอุบัติเหตุให้ได้รับการชดเชยเยียวยาที่เพียงพอและเป็นธรรมตามพันธกรณีในข้อ ๒ วรรคสาม ทั้งในส่วนของค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าสินไหมทดแทนการขาดรายได้ และค่าชดเชยอื่น ๆ รวมถึงปรับปรุงระบบประกันภัยอุบัติเหตุ 
ส�าหรับผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะให้เหมาะสม ทั้งในส่วนของประกันภัยภาคบังคับและประกันภัยภาคสมัครใจ42

๘. ความเห็นและมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบด้วยกับความเห็นและข้อเสนอแนะนโยบายของคณะท�างานจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนดังกล่าวข้างต้นทุกประการ โดยสมควร
เสนอแนะนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓)

 42 จาก อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ : ผลกระทบ การประกันภัย และการชดเชยเยียวยา, โดย สุเมธ องกิตติกุล และคณะ, 

๒๕๕๖, กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
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เรื่อง กำรถูกคุมขังเกินกว่ำโทษตำมค�ำพิพำกษำ

ผลงำน
ล�ำดับที่ 



๑. ความเป็นมา

๑.๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาค�าร้องที่ ๕๒๐/๒๕๕๗ กรณีนาย ย. (นามสมมุติ) ถูก
เจ้าหน้าที่ต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรพาน ด�าเนินคดีในความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและท�าให้เสียทรัพย์ เมื่อวันที่ 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งศาลจังหวัดเชียงราย ได้มีค�าพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ๖๓๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ สรุปได้ว่า จ�าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานพยายามลักทรัพย์ในเวลากลางคืน จ�าคุก ๘ เดือน ฐาน
ท�าให้เสียทรัพย์ จ�าคุก ๖ เดือน รวมจ�าคุก ๑๔ เดือน จ�าเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจ�าคุก ๗ เดือน ต่อมา 
จ�าเลยอุทธรณ์ขอให้ศาลลงโทษจ�าเลยสถานเบา เนื่องจากจ�าเลยเป็นบุคคลที่มีเชาว์ปัญญาอยู่ในระดับปัญญาอ่อนรุนแรง 
ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ได้มีค�าพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๓๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สรุปได้ว่า  
ศาลช้ันต้นใช้ดุลพินิจก�าหนดโทษเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดีแล้ว ไม่มีเหตุเปล่ียนแปลงแก้ไข และท่ีจ�าเลยอุทธรณ ์
ขอให้รอการลงโทษจ�าคุกนั้น เห็นว่า จากการสืบเสาะและพินิจได้ความว่า จ�าเลยเป็นบุคคลที่มีเชาว์ปัญญาอยู่ในระดับ
ปัญญาอ่อนรุนแรง อีกท้ัง ความเสียหายท่ีระบุไว้ในค�าฟ้อง จ�านวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาทนั้น เป็นการระบุราคาของเครื่อง
ถอนเงินอัตโนมัติไว้ แต่ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเป็นเงินเพียง ๙,๐๙๕ บาท และเนื่องจากจ�าเลยได้ถูกควบคุมตัวระหว่าง
พิจารณามาตลอด (ระหว่างอุทธรณ์) น่าจะท�าให้จ�าเลยรู้สึกเข็ดหลาบแล้ว การรอการลงโทษจ�าคุกเพื่อให้โอกาสจ�าเลย
ได้กลับไปอยู่ในความดูแลของบุคคลในครอบครัวน่าจะเป็นผลดีแก่จ�าเลยและสังคมส่วนรวมมากกว่า ที่ศาลชั้นต้นไม่รอ
การลงโทษให้จ�าเลยนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลอุทธรณ์ภาค ๕ อุทธรณ์ของจ�าเลยฟังขึ้นบางส่วน แต่เพื่อให้จ�าเลย
หลาบจ�าจงึให้ลงโทษปรบัจ�าเลยด้วย พพิากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษฐานพยายามลกัทรัพย์ในเวลากลางคนื ปรับ ๖,๐๐๐ บาท 
และฐานท�าให้เสียทรัพย์ ปรับ ๔,๐๐๐ บาท อีกสถานหนึ่ง รวมปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมาย
อาญากึ่งหนึ่ง คงปรับ ๕,๐๐๐ บาท โทษจ�าคุกให้รอการลงโทษไว้ ๒ ปี จ�าเลยต้องขังมาพอแก่โทษปรับแล้วจึงให้ปล่อยตัว 
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามค�าพิพากษาศาลชั้นต้น โดยศาลออกหมายปล่อยเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาแล้วในรายงานผลการพิจารณาค�าร้องที่ ๓๑๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ 
เห็นว่า กรณีไม่มีการกระท�าหรือละเลยการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่มีข้อสังเกตว่านาย ย. ซึ่งเป็นผู้ถือ
บัตรคนพิการโดยมีสติปัญญาบกพร่อง ถูกศาลจังหวัดเชียงรายลงโทษจ�าคุก ๗ เดือน โดยไม่มีการรอการลงโทษ ต่อมา ศาล
อุทธรณ์ภาค ๕ มีค�าพิพากษาให้โทษจ�าคุกรอการลงโทษไว้ และมีโทษปรับ แต่นาย ย. ได้ถูกจ�าคุกโดยค�าพิพากษาของศาล
ชั้นต้นไป โดยศาลอุทธรณ์ภาค ๕ พิพากษาว่า นาย ย. ถูกคุมขังมาพอควรแก่ค่าปรับแล้ว จึงให้ปล่อยตัวไป กรณีนี้เห็นว่า 
นาย ย. ไม่ได้รับประโยชน์จากค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค ๕ กรณีโทษจ�าคุกให้รอการลงโทษแต่อย่างใด จึงเห็นควร
ด�าเนินการประสานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้วางระบบ และมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
ค�าพิพากษา กรณีถูกจ�าคุกเกินกว่าโทษตามค�าพิพากษาถึงที่สุด หรือกรณีถูกจ�าคุกตามค�าพิพากษาศาลชั้นต้น ต่อมา ศาล
อุทธรณ์หรือศาลฎีกาพิพากษากลับให้ไม่ต้องจ�าคุกหรือจ�าคุกน้อยกว่าค�าพิพากษาศาลล่าง

 กำรถูกคุมขังเกินกวำ่โทษตำมค�ำพิพำกษำ43

 43 รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ที่ ๑๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม  

๒๕๕๙ ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ ในคราวประชมุด้านการคุม้ครองและมาตรฐานการคุม้ครองสทิธมินษุยชน 

ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
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 44  การควบคุมตัวผู้กระท�าความผิดด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์, โดย อวิการัตน์ นิยมไทย, และเอกสารการสัมมนาโครงการ “การ

ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) ส�าหรับผู้มีอ�านาจสั่งใช้งาน” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้อง 

แคทรียา โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ.

๑.๒ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแจ้งผลการด�าเนินการสรุปได้ว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากค�าพิพากษา กรณี
ถูกจ�าคุกเกินกว่าโทษตามค�าพิพากษาถึงที่สุด ตามนัยพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ มุ่งให้ความคุ้มครองบุคคลที่ตกเป็นจ�าเลยในคดีอาญาที่ถูกฟ้องโดยพนักงานอัยการและ
ถูกคุมขังระหว่างพิจารณา หากปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจ�าเลยมิได้กระท�าความผิดและมีการถอนฟ้องระหว่างด�าเนินคดี 
หรือปรากฏตามค�าพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นอันยุติว่าจ�าเลยมิได้เป็นผู้กระท�าผิด บุคคลนั้นย่อมมี
สิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามสมควรจากรัฐ แต่ในกรณีของผู้ร้องนี้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายดังกล่าว ส�าหรับ
กรณีการถูกคุมขังเกินกว่าโทษตามค�าพิพากษายังไม่มีกฎหมายใดก�าหนดให้ได้รับการเยียวยา

๒. การพิจารณาค�าร้องเบื้องต้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาประเด็นปัญหาแล้ว เห็นสมควรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนด้วยการเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓) โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ พิจารณาด�าเนินการ 

๓. การด�าเนินการ

คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาต ิ โดยคณะอนกุรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรบัปรงุ 
กฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้ด�าเนินการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมรับฟัง
ความเห็นจากภาครัฐ และนักวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแล้วจัดท�าข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอใน
การปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง การถูกคุมขังเกินกว่าโทษตามค�าพิพากษา

๓.๑ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑) ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณี

เยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายและจ�าเลยในคดีอาญา (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๓๑๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน 
๒๕๕๗)

๒) การใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM)44

๓) หลักเกณฑ์หรือแนวทางของรัฐเกี่ยวกับการเยียวยาผู้เสียหายและผู้ต้องหาในคดีอาญา
(๑) หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยใน
     คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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(๒) หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๓) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ 

     วิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม ส�าหรับผู้ที่ถูกด�าเนินคดีจาก
   เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓) 

๔) สถิติคดีในศาลชั้นต้น (ส่วนอาญา) ในปี ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๘
๕) ข้อมลูสถติผิูต้้องขงัในสถานคมุขังของกรมราชทัณฑ์ จ�าแนกเป็นผู้ต้องขังราชทัณฑ์ท่ัวประเทศ45  และ 

คดียาเสพติด46 ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ (ถึง ๑ มีนาคม ๒๕๕๙) 
๖) ข้อมลูเกีย่วกบัการเสนอให้แก้ไขประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญาเกีย่วกบัการปล่อยชัว่คราว47

 สถิติคดีในศาลชั้นต้น (ส่วนอาญา) ในปี ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๘

 45 จาก สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ ส�ารวจ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗, ๒๕๕๗, โดย กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, 

สืบค้นจาก http://www.correct.go.th/stat102/display/result.php?date=2014-03-01&Submit=%B5%A1%C5%A7
 46 จาก สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์คดี พ.ร.บ. ยาเสพติดทั่วประเทศ ส�ารวจ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗, ๒๕๕๗, โดย กรมราชทัณฑ์ 

กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๕๗, สืบค้นจาก http://www.correct.go.th/stat102/display/drug_result.php?date=2014-03-01&Submit 

=%B5%A1%C5%A7
 47 จาก แนวทางการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชั้นก่อนพิจารณา, เอกสารประกอบการสัมมนาเผยแพร่ เรื่อง 

“แนวทางการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชั้นก่อนพิจารณา” (เวทีภาคประชาสังคม ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม 

๒๕๕๙ ณ ส�านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

ปี พ.ศ.

ระยะเวลาในการพิจารณาคดี (หน่วยเป็นคดี)

ไม่เกิน 
๑ เดือน

เกิน 
๑ เดือน

ไม่เกิน 
๓ เดือน

เกิน 
๓ เดือน

ไม่เกิน 
๖ เดือน

เกิน 
๖ เดือน 

ไม่เกิน 
๑ ปี

รวม

เกิน ๑ ปี 
ขึ้นไป

รวม

๒๕๕๕ ๔๓๘,๘๔๒ ๖๗,๔๘๒ ๒๖,๕๕๑ ๒๔,๑๗๑ ๕๕๗,๐๔๖ ๑๕,๔๖๙ ๕๗๒,๕๑๕

๒๕๕๖ ๕๐๔,๙๙๔ ๖๖,๘๖๕ ๒๘,๔๘๕ ๒๔,๓๓๔ ๖๒๔,๖๗๘ ๑๑,๒๐๑ ๖๓๕,๘๗๙

๒๕๕๗ ๔๙๔,๖๗๗ ๖๑,๑๔๘ ๒๘,๓๑๘ ๒๔,๕๑๑ ๖๐๘,๖๕๔ ๑๑,๕๘๕ ๖๒๐,๒๓๙

๒๕๕๘ ๔๘๔,๓๖๐ ๕๖,๔๖๖ ๒๙,๕๖๗ ๒๔,๙๔๗ ๕๙๕,๓๔๐ ๙,๐๙๔ ๖๐๔,๔๓๔
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จากตารางสถิติผู้ต้องขังในสถานคุมขังของกรมราชทัณฑ์ จะเห็นได้ว่า ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  
มีผู้ต้องขังที่ไม่ใช่นักโทษเด็ดขาด (ผู้ต้องขังระหว่างอุทธรณ์-ฎีกา ไต่สวน-พิจารณาและสอบสวน เยาวชนที่ฝากขัง ผู้ถูก
กักกัน ผู้ต้องกักขัง) คิดเป็นสัดส่วนระหว่างร้อยละ ± ๒๐ ของผู้ต้องขังทั้งหมด และในจ�านวนผู้ต้องขังทั่วประเทศ เป็นผู้
ต้องขังยาเสพติด คิดเป็นสัดส่วนระหว่างร้อยละ ๖๐ ถึง ๗๐ ของผู้ต้องขังทั่วประเทศ 

๓.๒ ความเห็นของหน่วยงานภาครัฐ 
ความเห็นของผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย ส�านักงานศาลยุติธรรม ส�านักงานอัยการสูงสุด 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนสภาทนายความ และผู้
แทนส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใน ๔ ประเด็นส�าคัญ คือ

๑) ปัญหาในการพิจารณาปล่อยชั่วคราว 
๒) การใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ 
๓) การพิจารณาคดีโดยไม่ชักช้า
๔) การเยียวยาบุคคลที่ได้รับผลกระทบ 

๓.๓ การรับฟังความเห็นจากนักวิชาการ 
ในส่วนของความเห็นของนักวิชาการอาจแบ่งออกได้เป็น ๔ ประเด็น ดังนี้48

๑) ประเด็นกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้า
๒) ประเด็นการเยียวยา
๓) ประเด็นการปล่อยชั่วคราว 
๔) ประเด็นการขังเกินกว่าโทษตามค�าพิพากษา 

๔. ความเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเอกสารที่เก่ียวข้อง รับฟังความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ 
นักวิชาการ และความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งได้จัดท�าข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง การถูก 
คุมขังเกินกว่าโทษตามค�าพิพากษาแล้ว มีความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๔.๑ สิทธิในการได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ 
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๑๔ ข้อย่อย ๒ รับรองว่าบุคคล

ซึ่งต้องหาว่ากระท�าผิดอาญา ต้องมีสิทธิได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ตามกฎหมายได้ว่ามีความผิด 
โดยคณะกรรมการประจ�ากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ได้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า  

 48 รองศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ข้อสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นพื้นฐานของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และรัฐมีหน้าที่ในการพิสูจน์ความผิดของจ�าเลย
จนปราศจากเหตุอันควรสงสัย ดังนั้น ก่อนท่ีรัฐจะพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวได้กระท�าความผิดจริง  
รัฐจะปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวเสมือนเป็นผู้กระท�าความผิดไม่ได้ เช่น รัฐจะต้องละเว้นจากการแถลงต่อสาธารณะใน
ลักษณะที่เป็นการยืนยันความผิดของผู้ถูกกล่าวหา หรือโดยปกติจะต้องไม่ใส่กุญแจมือหรือคุมขังระหว่างพิจารณา หรือ
แม้ว่าจะไม่ได้รับการประกันตัว สิทธิในการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ยังคงมีอยู่ เป็นต้น49 จึงถือได้ว่าเป็นหลักส�าคัญ
ในการประกันสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจ�าเลยในคดีอาญา โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ได้บัญญัติรับรองสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ในมาตรา ๓๙ ว่า “ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไม่มีความผิด ก่อนมีค�าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท�าความผิด จะปฏิบัติต่อ 
บุคคลน้ันเสมือนเป็นผู้กระท�าความผิดมิได้” ซึ่งสิทธิดังกล่าวยังคงได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ ที่ได้บัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 
บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วย่อมได้รับการคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญนี้

๔.๒ ประเด็นการปล่อยชั่วคราว 
เมือ่บคุคลใดกระท�าความผดิอาญา ในการด�าเนนิคดกีบับคุคลนัน้ต้องได้รบัการสนันษิฐานว่าเป็นผู้บรสุิทธิ ์

จนกว่าศาลจะมีค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�าความผิดจริง และจะปฏิบัติต่อบุคคลน้ันเสมือนผู้กระท�าความผิดมิได้ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักการในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๑๔ และรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ การที่รัฐควบคุมตัวบุคคลไว้ในอ�านาจรัฐในระหว่างด�าเนินคดีเป็นไปเพื่อ
ให้การสอบสวนด�าเนินไปโดยเรียบร้อย เพื่อประกันการมีตัวของผู้ต้องหาหรือจ�าเลย และเพื่อประกันการบังคับโทษ50 แต่ 
การควบคุมตัวบุคคลไว้ในอ�านาจของรัฐ โดยไม่ให้มีการปล่อยชั่วคราวส่งผลให้บุคคลดังกล่าวได้รับการปฏิบัติที่ไม่แตกต่าง 
จากผู้กระท�าความผิด และมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจ�าเลย การปฏิบัติตามหลักการสันนิษฐานว่า
เป็นผู้บริสุทธ์ิควรท่ีจะปล่อยตัวระหว่างพิจารณาเป็นหลัก เพื่อที่จะให้ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยมีโอกาสในการแสวงหาพยาน 
หลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน และไม่ต้องถูกควบคุมตัวเป็นระยะเวลานานเกินสมควร และการควบคุมตัวไว้ใน
อ�านาจรัฐควรเป็นข้อยกเว้นเฉพาะในบางกรณีที่จะมีผลต่อการด�าเนินคดีเท่านั้น 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเป็นพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่ประเทศไทยเป็นภาคีได้รับรองสิทธิของผู้ต้องหาและจ�าเลยในการได้รับการปล่อยชั่วคราวไว้ในข้อ ๙ ข้อย่อย ๓ โดย
ก�าหนดให้บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในข้อหาทางอาญาจะต้องมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีภายในเวลาอันสมควร
หรือได้รับการปล่อยตัว มิให้ถือเป็นหลักทั่วไปว่าจะต้องควบคุมบุคคลที่รอการพิจารณาคดี แต่ในการปล่อยตัวอาจก�าหนด
ให้มีการประกันว่าจะมาปรากฏตัวในการพิจารณาคดี ในขั้นตอนอื่นของกระบวนการพิจารณา และจะมาปรากฏตัวเพื่อ 
การบังคับตามค�าพิพากษา เมื่อถึงวาระนั้น โดยคณะกรรมการประจ�ากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ 

 49  From General Comment No.32 Article 14: Right to equality before the courts and tribunals to a fair trial: IV. 

PRESUMPTION OF INNOCENCE.
 50  จาก ระบบปล่อยชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหา: ศึกษาการใช้หลักประกันในคดีอาญา, โดย สุรินทร์ มากชูชิต, ๒๕๕๕, (น.๑๙ – ๒๒), 

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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สิทธิทางการเมือง ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การคุมขังระหว่างการพิจารณาจะต้องเป็นข้อยกเว้นมากกว่าที่จะเป็นหลัก
ทั่วไป และการปล่อยชั่วคราวอาจจะก�าหนดให้มีการประกันว่าจะมาปรากฏตัวในการพิจารณา หรือในขั้นตอนอ่ืนของ
กระบวนพิจารณา และเพื่อการบังคับตามค�าพิพากษา การคุมขังระหว่างการพิจารณาต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาเฉพาะ
ในแต่ละบุคคล โดยต้องมีเหตุผลและความจ�าเป็น อีกทั้งค�านึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการ 
หลบหนี การยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือการกระท�าผิดซ�้า โดยต้องระบุไว้ในกฎหมาย และไม่ควรก�าหนดไว้อย่าง
คลมุเครอืหรอืกว้างขวางมาก เช่น ความมัน่คงของของสาธารณะ เป็นต้น ศาลต้องหาทางเลือกอืน่ส�าหรับการคมุขังระหว่าง
รอการพจิารณา เช่น การประกนัตวั (Bail) ก�าไลอเิล็กทรอนกิส์ (Electronic Bracelets) หรือเง่ือนไขอืน่ๆ และถ้าระยะ
เวลาที่จ�าเลยได้ถูกกักขังถึงระยะเวลาที่นานที่สุดของการตัดสินส�าหรับก�าหนดโทษของความผิดนั้น จ�าเลยควรได้รับการ 
ปล่อยตัว51 การคุมขังระหว่างรอการพิจารณาเป็นระยะเวลานานเป็นการท�าลายหลักการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามข้อ  
๑๔ ข้อย่อย ๒ ดังนั้น บุคคลท่ีไม่ได้รับการปล่อยตัว การพิจารณาคดีจะต้องด�าเนินอย่างรวดเร็ว โดยรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติรับรองสิทธิในการได้รับการปล่อยชั่วคราวไว้ในมาตรา ๔๐ (๗) ใน
คดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยมีสิทธิได้รับการปล่อยชั่วคราว ซ่ึงสิทธิดังกล่าวยังคงได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ 

นอกจากนี ้ ประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา ได้มกีารบญัญตัสิทิธิในการปล่อยชัว่คราวไว้ โดยใน 
มาตรา ๑๐๗ ได้ก�าหนดให้ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยทกุคนพึงได้รับการปล่อยชัว่คราว โดยในการวนิจิฉัยค�าร้องขอปล่อยชัว่คราว 
มาตรา ๑๐๘ ได้ก�าหนดให้ต้องพจิารณาข้อเหล่านีป้ระกอบ (๑) ความหนกัเบาแห่งข้อหา (๒) พยานหลกัฐานที่ปรากฏแล้ว 
มีเพียงใด (๓) พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร (๔) ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด (๕) ผูต้้องหาหรอื
จ�าเลยน่าจะหลบหนหีรอืไม่ (๖) ภยัอนัตรายหรอืความเสียหายท่ีจะเกดิจากการปล่อยชัว่คราวมเีพียงใดหรือไม่ (๗) ในกรณ ี
ที่ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยต้องขังตามหมายศาล ถ้ามีค�าคัดค้านของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ โจทก์ หรือผู้เสียหาย 
แล้วแต่กรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได้ และมาตรา ๑๐๘/๑ ได้ก�าหนดไม่ให้ปล่อยชั่วคราวในกรณี (๑) ผู้ต้องหา 
หรอืจ�าเลยจะหลบหน ี (๒) ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยจะไปยุง่เหยงิกับพยานหลกัฐาน (๓) ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะไปก่อเหตอุนัตราย 
ประการอื่น (๔) ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ (๕) การปล่อยชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความ 
เสียหายต่อการสอบสวนของเจ้าพนักงานหรือการด�าเนินคดีในศาล และมาตรา ๑๑๐ ก�าหนดว่า หากเป็นคดีที่มีอัตราโทษ 
จ�าคุกอย่างสูงเกินห้าปีขึ้นไป ผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราวต้องมีประกันและจะมีหลักประกัน52 ด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่ในคดีอย่างอื่น 
จะปล่อยชัว่คราวโดยไม่มปีระกนัเลยหรอืมปีระกัน หรอืมปีระกนัและหลกัประกนัด้วยกไ็ด้ การเรยีกประกันหรอืหลักประกัน 
จะเรียกจนเกินควรแก่กรณีมิได้ และต้องค�านึงถึงเงื่อนไขและมาตรการป้องกันต่าง ๆ  ที่ได้ใช้กับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวประกอบ
ด้วย จะเห็นได้ว่ากฎหมายไม่ได้ก�าหนดว่าในการปล่อยชั่วคราวจะต้องมีหลักประกันเท่านั้น แต่ได้ก�าหนดไว้ให้เป็นดุลพินิจ
แก่ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่พิจารณาเป็นรายกรณี 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นว่า ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
ปล่อยช่ัวคราวเป็นปัจจัยส�าคัญที่ก่อให้เกิดการคุมขังเกินกว่าโทษตามค�าพิพากษา จึงมีข้อสังเกตและความเห็นในกรณีดัง
ต่อไปนี้ 

 51  From General Comment No.35 Article 9 (Liberty and security of Person)
 52  จาก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๔ ก�าหนดให้หลักประกันมี ๓ ชนิด คือ (๑) มีเงินสดมาวาง (๒) มี

หลักทรัพย์อื่นมาวาง (๓) มีบุคคลมาเป็นหลักประกัน โดยแสดงหลักทรัพย์ 

38 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ



๔.๒.๑ การปล่อยชั่วคราวโดยพิจารณาจากพฤติกรรมเป็นส�าคัญ
การที่จ�าเลยถูกจ�าคุกเกินกว่าโทษตามค�าพิพากษามีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากผู้ต้องหาและจ�าเลย

ถูกคุมขังระหว่างการสอบสวนและระหว่างพิจารณาคดีโดยไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว เนื่องจากไม่มีเงินหรือทรัพย์สินที่จะ
น�ามาเป็นหลักประกัน การที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘ (๔) และมาตรา ๑๐๘/๑ บัญญัติให้
พิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ร้องขอประกันและหลักประกัน จึงท�าให้แนวทางการใช้ดุลพินิจในชั้นต�ารวจ อัยการ ศาล  
ในการปล่อยชั่วคราวยึดถือหลักประกันเป็นส�าคัญ ซ่ึงแท้จริงแล้วการปล่อยชั่วคราวเป็นสิทธิที่ผู ้ต้องหาหรือจ�าเลย 
ทุกคนพึงจะได้รับ แต่กรณีท่ีไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่มีเหตุพฤติกรรมมาก�าหนด ได้แก่ จ�าเลย 
จะหลบหนี ไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน หรือไปก่อเหตุอันตรายหรือไม่ อันเป็นกรอบดุลพินิจการสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราว  
ซึง่เป็นหลกัการทีบ่ญัญตัไิว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๐๘/๑ และคณะกรรมการประจ�ากติกาว่าด้วยสิทธพิลเมอืง
และสิทธิทางการเมืองได้ให้ความเห็นไว้ว่า การคุมขังระหว่างการพิจารณาต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาเฉพาะในแต่ละบุคคล 
โดยต้องมีเหตุผลและความจ�าเป็น และต้องค�านึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการหลบหนี การ
ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือการกระท�าผิดซ�้า ดังนั้น จึงสมควรที่จะแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๐๘/๑ ให้การปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจ�าเลยเป็นหลัก โดยพิจารณาจากเหตุเพียง ๓ ประการ คือ  
(๑) ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะหลบหนี (๒) ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน (๓) ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะไป
ก่อเหตุอันตรายประการอื่น เพื่อให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการปล่อยชั่วคราวได้มากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี ้ ในการพจิารณาปล่อยชัว่คราว ปรากฏว่าศาลขาดเคร่ืองมอืในการสืบเสาะพฤตกิรรม 
ของผู้ต้องหาหรือจ�าเลย โดยที่ผ่านมากรมคุมประพฤติไม่ได้มีการสืบเสาะพฤติกรรมของผู้ต้องหาหรือจ�าเลยประกอบ
การพจิารณา และการสบืเสาะอาจต้องใช้ระยะเวลา แต่การพิจารณาการปล่อยชัว่คราวควรท่ีจะต้องด�าเนนิการโดยรวดเร็ว 
อย่างไรกต็าม ในการด�าเนนิกระบวนการยติุธรรมซึง่เจ้าหน้าท่ีต�ารวจเป็นต้นทางของกระบวนการยตุธิรรม และเป็นผู้สืบสวน 
สอบสวนและแสวงหาพยานหลักฐานในการด�าเนินคดี ควรที่จะมีการก�าหนดให้มีการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของ 
ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไว้ในส�านวนความด้วย และต้องมีการท�างานอย่างบูรณาการระหว่างบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวด้วยพฤติกรรมของผู้ต้องหาและจ�าเลยปรากฏในส�านวนคดีความ เพื่อที่สุดแล้วศาลจะได้มีดุลพินิจ 
ในเรื่องพฤติกรรมของผู้ต้องหาและจ�าเลยเป็นหลักในการพิจารณามากกว่าการพิจารณาในเร่ืองหลักประกัน ซ่ึงการใช้
ข้อมูลหลักฐานประวัติของผู้ต้องหาและจ�าเลยในส�านวนสามารถน�าเป็นเครื่องมือในการคุมประพฤติได้ต่อไป 

๔.๒.๒ บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลย
เมื่อการบังคับใช้กฎหมาย และแนวทางการตีความกฎหมายว่าการปล่อยชั่วคราวพิจารณา

จากหลักประกันเป็นอันดับแรก และพิจารณาเงื่อนไขพฤติกรรมผู้ต้องหาจ�าเลยเป็นล�าดับรอง หรือไม่ได้พิจารณาเรื่อง
พฤติกรรมผู้ต้องหาหรือจ�าเลย ซึ่งปรากฏจากการมีบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรอื 
จ�าเลย ส่งผลให้เมื่อผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไม่มีหลักประกันได้รับการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวยาก เนื่องจากมีความเสี่ยงที ่
จะหลบหนี โดยการท่ีก�าหนดบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลยอาจเกิดจาก 
แนวความคิดหลักประกันความเสมอภาคในการลงโทษส�าหรับผู้กระท�าความผิด ซ่ึงเป็นหลักการที่มีผลต่อการสร้างระบบ
ก�าหนดอัตราโทษ (Sentencing Tariffs) หรือที่เรียกกันว่า “ยี่ต๊อก”53 อันน�ามาสู่การก�าหนดบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลาง

 53  จาก ทฤษฎอีาชญาวทิยากับกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา, (น.๕๕ – ๕๖), โดย อทุยั อาทิเวช, (๒๕๕๙) กรงุเทพฯ: ว.ีเจ.พริน้ติง้.
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หลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลยเพื่อท่ีจะให้ผู้กระท�าความผิดในข้อหาเดียวกันหรือมีระดับโทษเท่ากัน
ต้องใช้หลักประกันในการปล่อยตัวที่เท่ากัน แต่การก�าหนดในลักษณะดังกล่าวไม่ได้ค�านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ ของแต่ละ
บุคคลที่มีความแตกต่างกัน ท�าให้บุคคลเข้าถึงสิทธิในการปล่อยชั่วคราวได้อย่างแตกต่างกัน และผู้ที่มีฐานะยากจนไม่
สามารถหาหลักประกันได้ก็จะถูกคุมขังระหว่างพิจารณา 

นอกจากนี ้ ในกรณขีองการขอปล่อยช่ัวคราวในชัน้อทุธรณ์ฎกีา ปรากฏว่ามข้ีอบงัคับของประธาน 
ศาลฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขเกีย่วกบัการเรยีกประกนัหรือหลักประกนัในการปล่อยชัว่คราวผู้ต้องหาหรอื 
จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๖ ก�าหนดว่า “กรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจ�าคุกจ�าเลยไม่เกิน ๓ ปี ให้ศาลใช้ดุลพินิจ
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ฎีกาได้ โดยมีประกันและหลักประกัน แต่วงเงินประกันไม่ควรสูงเกินกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ บาท และในกรณีที่ศาลลงโทษจ�าคุกจ�าเลยเกิน ๓ ปี และศาลเห็นสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่าง
อุทธรณ์ฎีกาได้โดยมีประกันและหลักประกัน หากศาลเห็นว่าสมควรก�าหนดวงเงินประกันให้สูงขึ้นจากที่ศาลชั้นต้นหรือ
ศาลอุทธรณ์ก�าหนดไว้ ก็ให้ก�าหนดวงเงินประกันเพ่ิมขึ้นได้แต่ไม่ควรเพ่ิมเกินกึ่งหนึ่ง” จะเห็นได้ว่าเป็นการก�าหนดให้ 
การปล่อยชั่วคราวต้องมีหลักประกัน เป็นการจ�ากัดการใช้ดุลพินิจในการปล่อยชั่วคราวของศาล ท�าให้ผู้ที่มีฐานะยากจนไม่
อาจได้รับการปล่อยชั่วคราว เนื่องจากไม่สามารถหาหลักประกันมาขอปล่อยชั่วคราวได้ ดังนั้น ควรมีการแก้ไขข้อบังคับของ
ประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 
ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๖ ให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์
ฎีกาได้โดยไม่ต้องมีหลักประกันก็ได้ ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล�้าในกระบวนการยุติธรรม และท�าให้ผู้ที่มีฐานะยากจน 
เข้าถึงสิทธิในการปล่อยชั่วคราวได้มากขึ้น

๔.๒.๓ การน�าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการปล่อยชั่วคราว 
คณะกรรมการประจ�ากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ได้ให ้

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การคุมขังระหว่างการพิจารณาต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาเฉพาะในแต่ละบุคคล โดยต้องมีเหตุผลและ
ความจ�าเป็น อกีทัง้ค�านงึถงึพฤตกิารณ์ต่าง ๆ  เพือ่วตัถุประสงค์ในการป้องกนัการหลบหน ีการยุง่เหยงิกบัพยานหลักฐานหรอื 
การกระท�าผดิซ�า้ ศาลต้องหาทางเลอืกอืน่ส�าหรบัการคมุขังระหว่างพิจารณา เช่น การประกนัตัว (Bail) ก�าไลอเิล็กทรอนกิส์ 
(Electronic Bracelets) หรือเงื่อนไขอื่น ๆ54 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘ ก�าหนดให้น�าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ในการปล่อยชัว่คราวโดยบญัญตัว่ิา “ในการอนญุาตให้ปล่อยชัว่คราว เจ้าพนกังานซ่ึงมอี�านาจส่ังให้ปล่อยชัว่คราวหรอื 
ศาลจะก�าหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับท่ีอยู่หรือเงื่อนไขอื่นใดให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ หรือในกรณีที่ผู้นั้นยินยอมจะสั่งให้ใช ้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจ�ากัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวก็ได้ ทั้งนี้ 
เพ่ือป้องกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แต่ถ้าผู้ถูกปล่อยช่ัวคราวมีอายุไม่ถึงสิบแปดป ี
บริบูรณ์ แม้ผู้นั้นยินยอม จะสั่งให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้ต่อเมื่อผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงหรือ
มีเหตุสมควรประการอื่น”

การใช้เครือ่งมอือเิลก็ทรอนกิส์ติดตามตวัตามมาตรา ๑๐๘ เป็นการใช้ในลกัษณะทีเ่ป็นเงือ่นไขหนึง่ 
ทีผู่ถ้กูปล่อยชัว่คราวต้องปฏบิตั ิเพือ่ป้องกนัการหลบหน ีหรือก่อภยัอนัตราย หรือความเสียหายท่ีอาจเกดิข้ึน ซ่ึงการบญัญตั ิ

 54  From General Comment No.35 Article 9 (Liberty and security of Person)
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กฎหมายในลักษณะดังกล่าวจะท�าให้ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยอาจได้รับการปล่อยช่ัวคราวที่มากขึ้น เน่ืองจากศาลมีเครื่องมือ 
หรือความเช่ือมั่นว่าหากใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจ�ากัดการเดินทางของ 
ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวได้ จะเป็นการป้องกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แต่ตราบใดท่ียัง 
ไม่มีค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท�าความผิด ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยยังคงได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในอันที่รัฐ 
พึงปฏิบัติให้แตกต่างจากผู้กระท�าความผิด และมีสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว ดังนั้น ในการพิจารณาปล่อยชั่วคราว 
จึงต้องพิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ต้องหาเป็นอันดับแรก หากผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไม่มีพฤติกรรมที่จะหลบหนี ยุ่งเหยิงกับ 
พยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายอย่างอื่น ศาลควรปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกันและไม่จ�าเป็นต้องใช้เครื่องมือ 
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว เนื่องจากการใช้เครื่องมือดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เนื่องจากสามารถ
รู้ต�าแหน่งที่อยู่ สามารถจ�ากัดการเดินทางได้ แต่ในบางกรณีหากศาลพิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ต้องหาหรือจ�าเลย 
แล้วจ�าเป็นที่ต้องปล่อยชั่วคราวโดยมีหลักประกัน แต่ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไม่มีหลักประกันเนื่องจากมีฐานะยากจนศาลควร 
สัง่ให้ใช้เครือ่งมอือิเลก็ทรอนกิส์ตดิตามตวัแทนการใช้หลกัประกนั เพือ่ทีผู่ต้้องหาหรอืจ�าเลยจะได้รับการปล่อยชัว่คราว ซึง่จะ 
เป็นประโยชน์ต่อทัง้ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยทีไ่ม่ต้องถกูคมุขังระหว่างพิจารณา ลดปัญหาการคมุขังเกนิกว่าโทษตามค�าพพิากษา 
และท�าให้ผูม้ฐีานะยากจนสามารถเข้าถงึสทิธใินการปล่อยช่ัวคราวได้มากยิง่ขึน้ ทัง้นี ้การใช้เครือ่งมืออเิลก็ทรอนกิส์ติดตามตวั 
กับผู้ต้องหาหรือจ�าเลยซึ่งยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จะต้องไม่ใช้ในลักษณะที่เป็นการประจาน

ผลจากการพิจารณาปล่อยชั่วคราวทั้งการพิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ต้องหรือจ�าเลย และ
จากเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวจะเป็นการช่วยลดจ�านวน 
ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาในเรือนจ�า ซึ่งมีมากถึงร้อยละ ๒๐ เมื่อเปรียบเทียบกับจ�านวนผู้ต้องขังทั่วประเทศ ซึ่งเป็น
ปัจจยัหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ�า อันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง 
ตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู

อย่างไรกต็าม มข้ีอสงัเกตเพ่ิมเติมว่ากรมคมุประพฤติทีเ่ป็นหน่วยงานรับผิดชอบในเร่ืองเครือ่งมอื 
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ซึ่งไม่มีอ�านาจหน้าที่ในส่วนของการน�ามาใช้กับการปล่อยชั่วคราว แต่จะน�ามาใช้ในขั้นตอนของ 
การคุมประพฤติเท่านัน้ ปรากฏว่าในการด�าเนนิการของกรมคมุประพฤติไม่ได้รับงบประมาณอย่างต่อเนือ่ง โดยในปี ๒๕๕๗ 
และ ๒๕๕๘ ได้รบัการจดัสรรงบประมาณตามปกต ิแต่ในปี ๒๕๕๙ กลบัไม่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ ท�าให้การด�าเนนิการ 
หยุดชะงัก ดังนั้น รัฐบาลควรที่จะให้ความส�าคัญในกรณีดังกล่าว และจัดสรรงบประมาณให้ต่อเนื่องทุกปีเพื่อให้สามารถ
ด�าเนินการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวได้อย่างต่อเนื่อง

๔.๒.๔ การให้ความช่วยเหลือเรื่องการปล่อยชั่วคราว โดยกองทุนยุติธรรม
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๙ บัญญัติว่า “การพิจารณาให้ความ 

ช่วยเหลอืกรณกีารขอปล่อยชัว่คราวต้องค�านงึว่าหากได้รบัการปล่อยชัว่คราวแล้ว ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยจะหลบหนี จะยุง่เหยิง 
กับพยานหลักฐาน หรือจะไปก่อเหตุภยันตรายประการใดหรือไม่” โดยมาตรา ๓๐ ได้ก�าหนดให้กองทุนอาจมอบอ�านาจ
ให้แก่พนักงานของกองทุนหรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ยื่นค�าร้องขอปล่อยชั่วคราวและเป็นผู้ลงนามใน
สัญญาก็ได้ แม้ว่ากองทุนยุติธรรมจะให้ความช่วยเหลือเรื่องการปล่อยชั่วคราวก็ตาม แต่ในมาตรา ๓๐ วรรคสี่ ได้ก�าหนด 
ให้ผูต้้องหาหรือจ�าเลยจะต้องท�าสญัญาให้กับกองทนุและต้องน�าสาม ีภรยิา บุพการ ีผูสื้บสนัดาน ญาตใิกล้ชดิ ผูบ้งัคับบัญชา 
หรือนายจ้างมาเป็นผู้ค�้าประกัน อาจเป็นปัญหากับกรณีท่ีบุคคลไม่อาจหาผู้ค�้าประกันได้ หรือบุคคลที่ตัวคนเดียวอาจจะ 
ไม่สามารถขอรับความช่วยเหลอืได้ อกีทัง้การให้ความช่วยเหลือโดยกองทุนยตุธิรรมต้องใช้ระยะเวลาในการพจิารณาให้ความ
ช่วยเหลือ ไม่อาจได้รับการประกันตัวได้ทันที อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้มีการทดลองท�าบันทึก
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ข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) กับศาลอาญาธนบุรี กรณีศาลรับฟ้องผู้ต้องหาแล้วเห็นควร
อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราวโดยมีประกัน ก็จะให้จ�าเลยยื่นค�าร้องขอปล่อยชั่วคราว โดยศาลจะเป็นผู้พิจารณาก�าหนดวงเงิน 
ประกันและส่งค�าสั่งศาลอนุมัติให้ปล่อยชั่วคราวทางโทรสารมายังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งหากศาลทุกแห่ง
สามารถด�าเนินการได้ก็จะท�าให้ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยได้รับการประกันตัวที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

๔.๓ ประเด็นการพิจารณาคดีโดยไม่ชักช้าเกินความจ�าเป็น
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๑๔ ข้อย่อย ๓ (ค) รับรองสิทธิ

ที่จะได้รับการพิจารณาโดยไม่ชักช้าเกินกว่าความจ�าเป็น เป็นการคุ้มครองไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยต้องถูกควบคุมภายใต้ 
อ�านาจรัฐที่นานจนเกินไป และหากผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว แต่ต้องถูกคุมขังในเรือนจ�าซึ่งมีผลเป็น 
การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ ศาลจะต้องพิจารณาอย่างรวดเร็วในทุกขั้นตอนของกระบวนพิจารณา55 เนื่องจากการคุมขัง 
ระหว่างรอการพจิารณาท่ียาวนานเป็นการท�าลายหลกัการสนันษิฐานว่าเป็นผูบ้รสิทุธิ ์ อย่างไรก็ตาม การพจิารณาคดีอาจเกิด 
ความล่าช้าได้ด้วยเหตุหลายประการ เช่น ความซับซ้อนของคดี การปฏิบัติตัวของผู้ต้องหาหรือจ�าเลยระหว่างด�าเนินการ
พิจารณา เป็นต้น ซึ่งต้องพิจารณาเป็นรายกรณี 

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย ในชั้นของพนักงานสอบสวนได้มีค�าสั่งส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การอ�านวยความยุติธรรมในคดีอาญา การท�าส�านวน
การสอบสวนและมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา ก�าหนดระยะเวลาการสอบสวนในกรณีที ่
ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัว หรือถูกผัดฟ้อง หรือถูกผัดฟ้องฝากขัง หรือฝากขังในระหว่างการสอบสวน โดยให้พนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบและผู้บังคับบัญชาเร่งรัดพนักงานสอบสวนเพื่อให้การสอบสวนเสร็จสิ้นไปก่อนที่จะครบอ�านาจผัดฟ้อง หรือ
ฝากขัง ตามที่กฎหมายได้ให้อ�านาจไว้ 

ส่วนในชั้นการพิจารณาของศาลมีการก�าหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้มีการพิจารณาคดีที่รวดเร็ว56 โดยใช้ 
ระบบการพิจารณาครบองค์คณะและต่อเนื่อง และมีการก�าหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษา เช่น คดีจัดการพิเศษ 
คือ คดีที่ไม่ยุ่งยาก สามารถจัดการได้เสร็จภายในนัดเดียว ต้องแล้วเสร็จภายใน ๖ เดือนนับแต่วันฟ้อง คดีสามัญ คือ คดี
ที่จ�าเลยให้การปฏิเสธหรือต่อสู้ ท�าให้ต้องสืบพยานหลักฐานของคู่ความ คดีสามัญทั่วไปต้องแล้วเสร็จภายใน ๑๒ เดือน  
นบัจากวนันดัพร้อมหรอืมกีารตรวจพยานหลกัฐาน คดีสามญัท่ีจ�าเลยต้องขังระหว่างพิจารณาต้องแล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน
นับแต่วันรับฟ้อง โดยในกรณีท่ีจ�าเลยถูกขังระหว่างพิจารณานั้น ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วย 
แนวปฏิบัติในการน่ังพิจารณาครบองค์คณะและต่อเนื่อง ข้อ ๙ ก�าหนดว่า “ในการนัดสืบพยานต้องค�านึงถึงสิทธิและ
เสรีภาพของจ�าเลย โดยให้สืบพยานคดีอาญาก่อนคดีแพ่ง และให้นัดสืบพยานคดีที่จ�าเลยต้องขังระหว่างพิจารณาก่อน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คดีที่มีอัตราโทษเล็กน้อยและคดีสามัญพิเศษ คือ คดีที่มีพยานหลักฐานจ�านวนมากเป็นพิเศษไม่อาจสืบ 
พยานหลักฐานให้แล้วเสร็จได้โดยเร็ว” อย่างไรก็ตาม อาจเกิดกรณีที่กระบวนการล่าช้าออกไปหากเมื่อถึงวันนัดสืบพยาน 
มีการเลื่อนคดีโดยตัวจ�าเลย พยานโจทก์ พยานจ�าเลย อัยการ เป็นต้น ท�าให้ศาลต้องก�าหนดวันนัดสืบพยานเพิ่มเติม 
โดยเรียงล�าดับวันนัดสืบพยานต่อจากคดีอื่น ๆ 

 55  From General Comment No.32 Article 14: Right to equality before the courts and tribunals to a fair trial: IV. 

PRESUMPTION OF INNOCENCE
 56  จาก หนังสือส�านักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๑๕/๒๓๒๒๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
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เมื่อพิจารณาสถิติคดีอาญา (ประเภทคดีอาญา) ในปี ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๘ ปรากฏว่า ระยะเวลาในการ
พิจารณาส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาไม่เกิน ๑ เดือน มีปริมาณคดีประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ ถึง ๕๐๐,๐๐๐ คดี และคดีที่ใช้ระยะ
เวลาเกิน ๖ เดือนแต่ไม่เกิน ๑ ปี ประมาณ ๒๓,๓๐๐ คดี และคดีที่ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเกิน ๑ ปี ประมาณ ๑๐,๐๐๐ 
คดี จะเห็นได้ว่าคดีที่ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเกิน ๑ ปี มีจ�านวนที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับปริมาณคดีทั้งหมด ซึ่งการที่
พิจารณาว่าเป็นกรณีที่มีการพิจารณาที่ล่าช้าเกินความจ�าเป็นหรือไม่ จะต้องพิจารณารายละเอียดข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี

จะเห็นได้ว่าในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้มีความพยายามที่จะก�าหนดระยะเวลาในการ
สอบสวนหรือในการพิจารณาให้มีความรวดเร็ว ไม่ล่าช้าเกินความจ�าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยถูก
คุมขังระหว่างพิจารณาได้มีการออกระเบียบภายในหน่วยงานมาควบคุมการด�าเนินการของเจ้าหน้าที่ แต่การด�าเนินคด ี
ไม่อาจที่จะก�าหนดระยะเวลาที่แน่นอนตายตัวได้เหมือนกันในทุกคดี เนื่องจากข้อเท็จจริงและความยุ่งยากในแต่ละคดีมี 
ความแตกต่างกัน ดังนั้น ปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไม่ถูกคุมขังเกินกว่าโทษตามค�าพิพากษา คือ การได้รับ 
การปล่อยชัว่คราว ซึง่สอดคล้องกับหลกัการสนันษิฐานว่าเป็นผู้บรสิทุธิ ์ โดยผูต้้องหาหรอืจ�าเลยยงัคงมอีสิรภาพอยูต่ราบเท่าท่ี 
ศาลยังไม่มีค�าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท�าความผิดจริง

๔.๔ ประเด็นการเยียวยาการคุมขังเกินกว่าโทษตามค�าพิพากษา 
หลกัการสนันษิฐานว่าเป็นผูบ้รสิทุธ์ิท�าให้ผูต้้องหาหรือจ�าเลยมีสทิธทิีจ่ะได้รบัการปล่อยชัว่คราว และหาก 

ไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวก็ต้องได้รับการพิจารณาคดีโดยไม่ชักช้า แต่หากเป็นการด�าเนินกระบวนการพิจารณาของรัฐ 
จนเกดิกรณคีมุขงัเกนิกว่าโทษตามค�าพพิากษา ถือเป็นการด�าเนนิกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทีมี่ผลเป็นการละเมดิสทิธิ 
และเสรีภาพของบุคคลที่ถูกควบคุมตัวในเรือนจ�า สูญเสียอิสรภาพเกินกว่าโทษที่ตนได้รับตามกฎหมาย ถือได้ว่าเป็นการ
ละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรม รัฐจึงสมควรที่จะมีการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการถูกคุมขังเกินกว่าโทษตาม 
ค�าพิพากษา โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ คือ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงบัญญัติขึ้นมารองรับสิทธิของจ�าเลยให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๔๕ และมาตรา ๒๔๖ ในการได้รับค่าทดแทนในกรณีของบุคคลซึ่ง 
ตกเป็นจ�าเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังในระหว่างพิจารณา หากปรากฏตามค�าพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริง
รับฟังเป็นยุติว่าจ�าเลยมิได้เป็นผู้กระท�าความผิดหรือการกระท�าของจ�าเลยไม่เป็นความผิด57 ด้วยเหตุนี้ พระราชบัญญัต ิ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงมีข้อจ�ากัดอยู่ที่การเยียวยา
เฉพาะกรณีที่ศาลตัดสินว่าจ�าเลยมิได้เป็นผู้กระท�าความผิดหรือการกระท�าของจ�าเลยไม่เป็นความผิดเท่านั้น ดังนั้น การที่
จ�าเลยถูกคุมขังเกินกว่าโทษตามค�าพิพากษาจึงไม่สามารถที่จะได้รับการเยียวยาตามกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ 

ต่อมา ได้มีการตราพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ก�าหนดให้ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรอืได้รบัผลกระทบจากการถกูละเมดิสทิธิมนษุยชนสามารถขอรบัความช่วยเหลอืจากกองทนุได้ แต่อย่างไรกต็าม การขอรบั 
ความช่วยเหลือจากกองทุนดังกล่าวยังต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ  คือ (๑) พฤติกรรมและข้อเท็จจริงของ
ผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน (๒) ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนและ (๓) โอกาสที่ผู้ที่จะได้รับ
ความช่วยเหลือจากกองทุนจะได้รับการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเสียหายตามกฎหมายอื่น58 กล่าวคือ ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือทั้งหมดทุกคน แม้ต่อมาจะได้มีการประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 

 57  จาก หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
 58  จาก พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๘
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ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิด 
สิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งก�าหนดให้ผู ้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือกรณีเป็นจ�าเลยที่ถูกคุมขังตามค�าพิพากษา 
เกนิก�าหนด59 แล้วกต็าม แต่ในการพจิารณาให้ความช่วยเหลอืบุคคลผูถ้กูละเมดิสทิธมินษุยชนท่ีได้รบัความเสยีหาย จะต้อง 
อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องมีการค�านึงถึงฐานะของบุคคลผู้ขอรับความช่วยเหลือนั้นด้วย60

อีกทั้งได้มีการก�าหนดประเภทของเงินช่วยเหลือเพื่อความเสียหายที่ได้รับไว้ในกฎหมายว่าด้วย
กองทุนยุติธรรมว่า มีเพียง (๑) ค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการรักษาพยาบาลรวมทั้งค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ  
(๒) เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย  
(๓) ค่าขาดประโยชน์ท�ามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ และ (๔) เงินช่วยเหลือเยียวยาความ 
เสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

 59  ข้อ ๙ ก�าหนดว่า “ผู้ขอรับความช่วยเหลือจากการกระท�าในกรณีดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือ 

                         ..........

                          (๒) เป็นจ�าเลยที่ถูกคุมขังตามค�าพิพากษาเกินก�าหนด

                         ..........
 60  ข้อ ๑๑ ก�าหนดว่า “การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ คณะอนุกรรมการต้องค�านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

                         ..........

   (๒) ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน

                         ..........

44 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ



จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรมยังก�าหนดให้น�าฐานะของบุคคล
มาประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ อันถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุแห่งความแตกต่างทางฐานะ
ของบุคคลโดยไม่มีเหตุผลท่ีเป็นสาระส�าคัญท่ีจะยอมรับได้ เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมนั้นไม่อาจ
แบ่งแยกผู้เสียหายจากฐานะทางเศรษฐกิจ หากแต่จะต้องถือว่าได้รับผลร้ายจากกระบวนการของรัฐเช่นเดียวกัน ทั้งยัง 
ปรากฏว่ามิได้มีการก�าหนดค่าเยียวยาทางจิตใจซึ่งต้องถือว่าเป็นคนละส่วนจากการฟื้นฟูด้านจิตใจ เนื่องจากการให้ 
ค่าเยียวยาด้านจิตใจนั้นเป็นเสมือนค่าชดเชยช่วงเวลาที่ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะต้องสูญเสียผลประโยชน์อันพึงจะได้รับจาก 
ช่วงเวลาดังกล่าวไปจากความบกพร่องในการด�าเนินกระบวนการยุติธรรมของรัฐ ดังนั้น ในกรณีที่มีการคุมขังเกินกว่าโทษ 
ตามค�าพิพากษาควรบัญญัติหลักเกณฑ์การเยียวยาผู้ถูกคุมขังเกินกว่าโทษตามค�าพิพากษาในพระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรมให้รัฐจ่ายเงินเยียวยาตามจ�านวนวันท่ีถูกขังเกินค�าพิพากษา ตลอดจนค่าเยียวยาทางด้านจิตใจ ทั้งนี้ จะต้องไม ่
ค�านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือด้วย โดยอาจบัญญัติในพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มีลักษณะเช่นเดียวกับมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมส�าหรับผู้ท่ีถูกด�าเนินคดีจากเหตุการณ์
การชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓) ที่ก�าหนดให้ผู้ที่ถูกด�าเนินคดี และถูกจ�ากัดเสรีภาพ ตามที่ศาลได้มีหมาย
ควบคุมหรือหมายขัง หรือตามที่กฎหมายก�าหนด แล้วศาลมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งอันถึงที่สุดให้จ�าคุกแต่ถูกควบคุมหรือ 
คุมขังเกินกว่าระยะเวลาให้จ�าคุก ให้ได้รับเงินเยียวยาเท่ากับจ�านวนระยะเวลาท่ีถูกควบคุมตัวเกินกว่าระยะเวลาให้จ�าคุก
อัตราวันละ ๔๑๑ บาท และเงินเยียวยาความสูญเสียทางด้านจิตใจ หากศาลมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งอันถึงที่สุดให้จ�าคุก
แต่ถูกควบคุมหรือคุมขังเกินกว่าระยะเวลาให้จ�าคุก เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๙๐ วัน แต่ไม่เกิน ๑๘๐ วัน ในอัตรา ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท ต่อราย และระยะเวลาเกินกว่า ๑๘๐ วันในอัตรา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อราย

ดังนี้ การด�าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงเป็นการด�าเนินการที่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิและ 
เสรีภาพของประชาชนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสิทธิของผู้ต้องหาหรือจ�าเลยที่จะถูกจ�ากัดลงเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  
การด�าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงต้องค�านึงถึงสิทธิของผู้ต้องหาหรือจ�าเลย เช่น สิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐาน
ว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิ สิทธิในการปล่อยชั่วคราว และสิทธิในการพิจารณาที่ไม่ชักช้าเกินความจ�าเป็น เป็นต้น กรณีที่จ�าเลย 
ถูกคุมขังเกินกว่าโทษตามค�าพิพากษาเกิดจากการที่ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยถูกขังระหว่างพิจารณา และศาลพิพากษาลงโทษ 
น้อยกว่าระยะเวลาที่คุมขังระหว่างสอบสวนและระหว่างพิจารณา อาจเกิดจากผู้ต้องหาหรือจ�าเลยมีฐานะยากจน ไม่มีเงิน 
หรือทรัพย์สินที่จะน�ามาวางเป็นหลักประกันอันเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการพิจารณาปล่อยชั่วคราว ซึ่งหากผู้ต้องหาหรือจ�าเลย
ได้รับการปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณา ปัญหาการคุมขังเกินกว่าโทษตามค�าพิพากษาก็จะลดลง แต่หากกรณีที่ผู้ต้องหา
หรือจ�าเลยไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว ศาลก็จะต้องมีการพิจารณาคดีที่รวดเร็ว เพื่อที่จะไม่ให้ระยะเวลาที่จ�าเลยถูกคุมขัง
ล่วงเลยไปเนิ่นช้าจนเกินกว่าโทษตามค�าพิพากษา และแม้กระนั้น หากถึงท่ีสุดแล้วยังคงมีกรณีที่จ�าเลยถูกคุมขังเกินกว่า
โทษที่ได้รับตามค�าพิพากษา รัฐก็ย่อมจะต้องมีมาตรการเยียวยาที่เหมาะสมแก่บุคคลดังกล่าวด้วย เนื่องจากการที่บุคคลจะ
ต้องถูกจ�ากัดเสรีภาพจากการถูกคุมขังเกินกว่าโทษที่ตนได้รับตามกฎหมายถือเป็นการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นสมควรมีข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
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๕. ข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ
    เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นควรมีข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 
และกฎ ต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ดังนี้

๕.๑ ข้อเสนอแนะนโยบาย
๕.๑.๑ คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ ส�านักงานศาลยุติธรรม ส�านักงานอัยการ

สูงสุด และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติควรพิจารณาหามาตรการลดจ�านวนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา อันเป็นปัจจัยหนึ่งที ่
ก่อให้เกดิปัญหาผูต้้องขงัล้นเรอืนจ�า ซ่ึงการทีม่ผีูต้้องขงัจ�านวนมากอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธภิาพและประสิทธผิลในการ 
แก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังของผู้ต้องขัง เนื่องจากเรือนจ�าจะไม่สามารถพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังตามหลักทัณฑวิทยาเพื่อคืน
คนดีสู่สังคมอันเป็นหัวใจของระบบทัณฑวิทยา ทั้งของกรมราชทัณฑ์และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้อย่าง
เต็มที่

๕.๑.๒ คณะรัฐมนตร ีโดยกระทรวงยตุธิรรม กรมคมุประพฤต ิส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิรวมทัง้ส�านกังาน 
อัยการสูงสุด และส�านักงานศาลยุติธรรม ควรพิจารณาทบทวนนโยบาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว
ให้เน้นการปล่อยชั่วคราวเป็นหลัก โดยพิจารณาพฤติกรรมของผู้ต้องหาและจ�าเลยมากกว่าที่จะให้ความส�าคัญกับ 
หลักประกัน และควรมีการท�างานอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม โดยอาจมอบหมายให้
หน่วยงานใดเป็นผูจ้ดัท�าบนัทกึรายละเอยีดเกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้ต้องหาต้ังแต่ในชัน้แสวงหาและรวบรวมพยานหลกัฐาน 
แห่งคด ี เพือ่ให้มีข้อมลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูต้้องหาหรอืจ�าเลยปรากฏในส�านวนคดปีระกอบการพจิารณาปล่อยชัว่คราว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บันทึกพฤติกรรมของผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะต้องมีเหตุผลสนับสนุนความเห็นว่าสมควรปล่อยชั่วคราว
หรือไม่ประกอบด้วย เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมในชั้นต่อ ๆ ไป ทั้งเจ้าหน้าที่ต�ารวจ พนักงานอัยการ และศาล จะได้น�าไป
ประกอบการพิจารณาปล่อยชั่วคราว

๕.๑.๓ คณะรฐัมนตร ีโดยกระทรวงยตุธิรรม ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิส�านกังานอัยการสงูสดุ ส�านักงาน 
ศาลยตุธิรรม ควรพจิารณาทบทวนมาตรฐานบญัชหีลักประกนัในการปล่อยชัว่คราว โดยค�านงึถึงความแตกต่างในฐานะทาง 
เศรษฐกจิของแต่ละบคุคล และไม่ควรก�าหนดอย่างตายตัว เพ่ือให้สามารถใช้ดุลพินจิท่ีแตกต่างจากบญัชหีลักประกนัในการ 
ปล่อยชั่วคราวได้ อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ต้องหาหรือจ�าเลยเป็นอันดับแรก แล้วจึงพิจารณาหลัก
ประกันซึ่งไม่ควรมีจ�านวนที่เท่ากันในผู้ต้องหาหรือจ�าเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน แม้ระดับโทษของข้อหาจะ
เท่ากัน 

๕.๑.๔ คณะรฐัมนตร ีโดยกระทรวงยติุธรรม กรมคุม้ครองสิทธแิละเสรีภาพ ส�านกังานศาลยติุธรรม และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรร่วมกันพิจารณาถึงระเบียบ แนวปฏิบัติในการขอปล่อยชั่วคราวตามพระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว เช่น ในการจัดท�าข้อตกลงการปล่อยชั่วคราวตามที่กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพได้ทดลองด�าเนินการกับศาลอาญาธนบุรี คือ กรณีศาลรับฟ้องผู้ต้องหาแล้วเห็นว่าควรที่จะให้ประกันตัว ก็ให้ 
จ�าเลยเขียนค�าร้องขอประกันตัว โดยศาลเป็นผู้พิจารณาก�าหนดวงเงินประกันและส่งโทรสารเอกสารที่ศาลอนุมัติให้
ประกันตัวมายังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ควรที่จะขยายการด�าเนินการเช่นนี้ในทุกศาลเพื่อที่จะท�าให้จ�าเลยได้เข้าถึง
การประกันตัวที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นต้น
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 61 มาตรา ๑๐๘ ในการวินิจฉัยค�าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว ต้องพิจารณาข้อเหล่านี้ประกอบ

    (๑) ความหนักเบาแห่งข้อหา

    (๒) พยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วมีเพียงใด

    (๓) พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร

    (๔) เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด

    (๕) ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่

    (๖) ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่

    (๗) ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยต้องขังตามหมายศาล ถ้ามีค�าคัดค้านของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ โจทก์ หรือ

ผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได้

    เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานซึ่งมีอ�านาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราวหรือศาลอาจรับฟังข้อเท็จจริง 

รายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายก�าหนดให้มีอ�านาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งค�าร้องด้วยก็ได้

    ในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เจ้าพนักงานซึ่งมีอ�านาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราวหรือศาลจะก�าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่หรือเงื่อนไข

อื่นใดให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ หรือในกรณีที่ผู้นั้นยินยอมจะสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือ

จ�ากัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แต่ถ้าผู้ถูก

ปล่อยชั่วคราวมีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ แม้ผู้นั้นยินยอม จะสั่งให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้ต่อเมื่อผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่น

อย่างร้ายแรง หรือมีเหตุสมควรประการอื่น
 62 มาตรา ๑๐๘/๑ การสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราว จะกระท�าได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

    (๑) ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะหลบหนี

    (๒) ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

    (๓) ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น

    (๔) ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ

   (๕) การปล่อยชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของเจ้าพนักงานหรือการด�าเนินคดีในศาล 

ค�าสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราวต้องแสดงเหตุผล และต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยและผู้ยื่นค�าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวทราบเป็น

หนังสือโดยเร็ว

๕.๑.๕ คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ ส�านักงานศาลยุติธรรม และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ควรพิจารณาร่วมกันในการวางระบบการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ให้มีการบริหารจัดการที่ไม่
ติดขัดในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาเครื่องมือประจ�าได้ทุกท้องที่ และต้องมีการวางแผนงานเพื่อให้สามารถใช้ได้ครอบคลุม 
ทั่วประเทศ และรัฐบาลต้องให้ความส�าคัญในการจัดสรรงบประมาณประจ�าอย่างต่อเนื่องทุกปี และโดยเฉพาะการใช้ 
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับการปล่อยชั่วคราว ยังคงต้องพิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ต้องหาหรือจ�าเลยเป็น
ส�าคัญ และหากกรณีที่ศาลต้องการหลักประกันและจ�าเลยไม่มีหลักประกัน ควรจะใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
เป็นเง่ือนไขในการปล่อยชั่วคราว เพื่อให้ผู้ที่มีฐานะยากจนสามารถเข้าถึงสิทธิในการปล่อยชั่วคราวได้ และต้องพยายาม
จัดหาเครื่องมือที่มีขนาดที่เหมาะสม ไม่ใหญ่เกินไปจนอาจท�าให้ผู้สวมใส่รู้สึกว่าเป็นการประจาน

๕.๒ ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 
๕.๒.๑ คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาทบทวนแก้ไข

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘61 และมาตรา ๑๐๘/๑62 โดยในการวินิจฉัยค�าร้องขอให้ปล่อย
ชั่วคราว ให้ถือเป็นหลักว่าผู้ต้องหาหรือจ�าเลยทุกคนพึงได้รับการปล่อยชั่วคราว เว้นแต่จะมีเหตุจ�าเป็น โดยพิจารณาจาก
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เหตุเพียง ๓ ประการ คือ  (๑) ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะหลบหนี (๒) ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน 
(๓) ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น ทั้งน้ี เพื่อให้องค์กรที่เก่ียวข้องสามารถใช้ดุลพินิจในการปล่อย
ชั่วคราวได้มากยิ่งขึ้น

๕.๒.๒ คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ส�านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมกันพิจารณาทบทวนแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา 
๓๐ วรรคสี่ ที่ก�าหนดให้การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะต้องน�าสามี ภริยา บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติใกล้ชิด 
ผูบ้งัคบับญัชา หรอืนายจ้างมาเป็นผูค้�า้ประกนัด้วย เนือ่งจากผู้ต้องหาหรือจ�าเลยท่ีไม่สามารถน�าบคุคลดังกล่าวมาค�า้ประกนั 
ได้อาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือในการปล่อยชั่วคราว โดยควรให้สามารถน�าบุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคลตามท่ีก�าหนด
ไว้มาเป็นผู้ค�้าประกันได้ และหากเป็นบุคคลที่ไม่สามารถหาผู้ค�้าประกันได้ เช่น บุคคลที่ไม่มีญาติพี่น้อง ไม่มีงานท�า เป็นต้น 
ควรจะก�าหนดให้คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมสามารถพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้เป็นรายกรณี 

๕.๒.๓ คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ส�านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมกันพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์การเยียวยาแก่ผู้ถูกคุมขังเกินกว่าโทษตาม 
ค�าพิพากษาในพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และในระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้รวมถึงจ�านวนเงินเยียวยาตามจ�านวนวันที่ถูกขังเกินค�าพิพากษา และการเยียวยาทางด้านจิตใจ 
ทั้งนี้ ต้องไม่ค�านึงถึงฐานะของผู้ที่ถูกคุมขังเกินกว่าโทษตามค�าพิพากษา 

๕.๒.๔ คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงยุติธรรม ควรหารือกับส�านักงานศาลยุติธรรม เพื่อที่จะพิจารณา
ทบทวนข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกัน
ในการปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๖ โดยก�าหนดให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการ
พิจารณาปล่อยชั่วคราวได้โดยมีประกันและจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ได้
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เรื่อง สิทธิและเสรีภำพในกำรประกอบอำชีพ กรณีกลำ่วอ้ำงว่ำ 
พระรำชบัญญัติธุรกิจรักษำควำมปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ ก�ำหนดคุณสมบัติ

และลักษณะต้องหำ้มของพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยมีผลกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภำพในกำรประกอบอำชีพ

ผลงำน
ล�ำดับที่ 



สิทธิและเสรีภำพในกำรประกอบอำชีพ กรณีกล่ำวอ้ำงว่ำ พระรำชบัญญัติธุรกิจ

รักษำควำมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ก�ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องหำ้มของ

พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพในกำรประกอบอำชีพ63

๑. ความเป็นมา

ได้ปรากฏเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามค�าร้องที่ ๑๒๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และค�าร้องที่ ๕๒๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งกล่าวอ้างว่า บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๔ ก. (๓) และ ข. (๓)64 ที่ก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นบทบัญญัติที่ขัดแย้งต่อสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยเดิม และกระทบต่อบริษัทรักษาความปลอดภัย และบทนิยามของค�าว่า “ธุรกิจรักษาความปลอดภัย” ตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๓65 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ให้ 
บริการในธุรกิจรักษาความปลอดภัยเอกชน จึงร้องเรียนขอให้มีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ละเมิดต่อหลักการสิทธิมนุษยชน

 63  จาก รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เลขที่ ๑๕๑-๑๕๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๙ ผ่านความเห็นชอบจากประชุมด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๙
 64 จาก พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    มาตรา ๓๔ บัญญัติว่า “ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 

ต้องห้าม ดังต่อไปนี ้

     ข้อ ก. คุณสมบัต ิ         

     (๓) ส�าเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ    

     ข้อ ข. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม       

     (๓) เป็นผู้เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก ส�าหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 

หรือความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 

เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดท่ีได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

และมิใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา  
 65 จาก พระราชบัญญัติธุรกิจความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

     มาตรา ๓ “ธุรกิจรักษาความปลอดภัย” หมายความว่า ธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยโดยจัดให้มีพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยรับอนุญาตท�าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลโดยได้รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด แต่

ไม่รวมถึงการให้บริการรักษาความปลอดภัยโดยหน่วยงานของรัฐตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา
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๒. การพิจารณาค�าร้องเบื้องต้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาประเด็นปัญหาและเห็นสมควรส่งเสริม และคุ้มครองสิทธ ิ
มนุษยชนด้วยการเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
ตามพระราชบญัญัตคิณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓) โดยมอบหมายให้คณะอนกุรรมการ
ด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรงุกฎหมาย และกฎ เพือ่ส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชนเป็นผูด้�าเนนิการ

๓. การด�าเนินการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอ
ในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจัดท�าข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการ 
ปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของพนักงานรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
รักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการศึกษาจากกฎหมาย เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังแลกเปลี่ยน 
ความเห็นจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

๓.๑ ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๓.๑.๑ สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเหตุผลในการประกาศใช้ คือ ธุรกิจ 
การให้บริการรักษาความปลอดภัยมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน
และส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม และในปัจจุบันนี้ มีผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยเป็น
จ�านวนมาก แต่มีมาตรฐานในการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกัน สมควรก�าหนดมาตรฐานของธุรกิจรักษาความปลอดภัย
และมาตรฐานของพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานธุรกิจรักษาความปลอดภัยและเสริมสร้าง
ศักยภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัย อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการและช่วยเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของ 
สังคม ทั้งนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และมีผลใช้บังคับเมื่อ
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

อนึ่ง ประเภทพนักงานรักษาความปลอดภัย มี ๒ แบบ คือ 
แบบที่ ๑ นายจ้างหรือผู้รับบริการท�าสัญญาจ้างลูกจ้าง
   ให้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยตรง 
แบบท่ี ๒ นายจ้างหรือผู้รับบริการท�าสัญญาจ้างบริษัท
   รักษาความปลอดภัยเพื่อให้บริษัทส่งพนักงาน
   รักษาความปลอดภัยมาให้บริการ

โดยพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ใช้บังคับเฉพาะพนักงานรักษาความปลอดภัยแบบที่ ๒
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๓.๑.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตตาม 
พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘

ก. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต�่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓) ส�าเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ 
(๔) ได้รับหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย 
     (มาตรา ๓๔ ก.) 

 ข. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการก�าหนด
(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
     ความสามารถ
(๓) เป็นผูเ้คยได้รบัโทษจ�าคกุโดยค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ�าคกุส�าหรับความผิดเกีย่วกบัชวีติและ 

           ร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา  
   ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด  
           เว้นแต่เป็นโทษส�าหรบัความผดิทีไ่ด้กระท�าโดยประมาทหรอืความผิดลหโุทษ หรือพ้นโทษ 
   มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตและมิใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศตาม 
           ประมวลกฎหมายอาญา

(๔) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตมาแล้วยังไม่ถึง 
         สองปีนบัถงึวนัยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตเป็นพนกังานรกัษาความปลอดภัยรบัอนญุาต (มาตรา  
            ๓๔ ข.) 

๓.๑.๓ วิธีการยื่นค�าขอรับใบอนุญาต (มาตรา ๓๓)
ผู้ที่ประสงค์จะท�าหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตต้องได้รับใบอนุญาตจาก

นายทะเบียน กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาลเป็นนายทะเบียนกลาง และเป็นนาย 

        ทะเบียนประจ�ากรุงเทพมหานคร (มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง) 
(๒) ในเขตต่างจังหวัด ให้ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดเป็นนายทะเบียนจังหวัด (มาตรา ๔  

        วรรคสอง) 

เม่ือนายทะเบียนได้รับค�าขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต              
ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งค�าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตไปยังผู้ขอฯ ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอรับใบอนุญาต 
(มาตรา ๓๕) โดยใบอนุญาตให้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตมีอายุสามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต (มาตรา 
๓๖)   
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๓.๑.๔ ข้อยกเว้นคุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในเรื่องส�าเร็จการศึกษา
ภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ

ผู้ท่ีเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยในสังกัดของผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยอยู่ใน 
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี ้
ให้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ และเมื่อยื่นค�าขอรับใบอนุญาตแล้วให้ประกอบอาชีพต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งค�าสั่งไม่อนุญาตจากนายทะเบียน 
โดยมิให้น�าคุณสมบัติเรื่องส�าเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับมาใช้บังคับกับบุคคล 
ดังกล่าว (มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง) ทั้งนี้ ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตซึ่งเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ได้รับยกเว้นไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย เป็นเวลา ๓ ปี  
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับและในการออกใบอนุญาต ให้นายทะเบียนก�าหนดเง่ือนไขให้บุคคลนั้นจะต้อง
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว 
(มาตรา ๗๔ วรรคสอง) และหากไม่ผ่านการฝึกอบรมภายในระยะเวลาที่ก�าหนดจะประกอบอาชีพพนักงานรักษาความ
ปลอดภยัต่อไปไม่ได้ และให้นายทะเบยีนเพกิถอนใบอนญุาตและแจ้งพนกังานรักษาความปลอดภยัผูน้ัน้ทราบภายใน ๗ วนั 
นับแต่วันที่นายทะเบียนมีค�าสั่งดังกล่าว (มาตรา ๗๔ วรรคสาม) 

๓.๒ การรับฟังความเห็น
คณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริม 

และคุม้ครองสทิธิมนษุยชน ได้รบัฟังความเห็นจากผูแ้ทนหน่วยงานของรฐั ภาคธรุกจิเอกชนและผูร้้อง เมือ่วนัที ่๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ โดยมีประเด็นรับฟังความเห็นและสรุปสาระส�าคัญ ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๔ ก.(๓) มีความ
จ�าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังานรกัษาความปลอดภยัหรือไม่ อย่างไร รวมทัง้แนวทางแก้ไขปัญหาเรือ่งดงักล่าว

(๑) ผู้ร้อง
เหตุผลของการตรากฎหมายฉบับนี้เพื่อต้องการยกระดับมาตรฐานของธุรกิจรักษาความปลอดภัย

และเสรมิสร้างศกัยภาพของพนกังานรกัษาความปลอดภยั อนัจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการและช่วยเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อยของสังคม การยกระดับของพนักงานรักษาความปลอดภัย ควรจะก�าหนดมาตรฐานค่าจ้างที่สูงและเป็นธรรม 
ไว้ด้วย การก�าหนดค่าจ้างที่ต�่าตามกลไกตลาดท่ีมักอ้างอิงค่าแรงข้ันต�่าจะส่งผลกระทบให้ขาดแคลนแรงงานประเภทนี้
และท�าให้ผู้ต้องการแรงงานรักษาความปลอดภัยหันไปจ้างคนต่างด้าวโดยตรง ที่ผ่านมามีการใช้แรงงานต่างด้าวมาให้
บรกิารรกัษาความปลอดภยั ปัญหาการขาดแคลนแรงงานประเภทนีม้ส่ีวนท�าให้การยกระดับมาตรฐานลดลง การยกระดบั 
ดังกล่าวควรเป็นเรื่องกลไกตลาดระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง

(๒) สหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย
(๒.๑) ในส่วนของการศึกษาภาคบังคับที่มีผลกระทบต่อพนักงานรักษาความปลอดภัย ยังไม่มี

ความชัดเจนเกี่ยวกับการใช้บังคับตามช่วงอายุหรือตามปัจจุบัน หากใช้บังคับตามปัจจุบันหรือก�าหนดคุณสมบัติว่าต้องเป็น 
ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) จะส่งผลกระทบต่อ 
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พนักงานรักษาความปลอดภัยเดิม จ�านวนประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน แม้ว่าจะได้มีนโยบายให้กระทรวงแรงงานและ
ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้
พนกังานรกัษาความปลอดภัยเดมิซึง่ส�าเรจ็การศกึษาไม่ต�า่กว่าในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที ่๓ แต่ยงัไม่มคีวามชดัเจนเท่าท่ีควร 
ทั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการตีความการศึกษาภาคบังคับไว้ว่า ควรจะต้องเป็นไปตามช่วงอายุและตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

ดังนั้น ผู้ท่ีจะเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นพนักงาน
รักษาความปลอดภัยภายหลังที่กฎหมายนี้ใช้บังคับ ย่อมถูกจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ อันส่งผลกระทบ
ต่อการขาดแคลนแรงงานรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยสาธารณะ เช่น รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียม 
หมู่บ้าน รถไฟฟ้า เป็นต้น 

(๒.๒) สหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัยได้หารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและ
ได้ทราบข้อมูลจากกองทัพบกว่า มีทหารกองประจ�าการหรือทหารเกณฑ์จ�านวนปีละประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน ซึ่งเป็นผู้ที่
ส�าเร็จการศึกษาภาคบังคับเพียงร้อยละ ๕๐ และจากข้อมูลของสมาชิกสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัยจ�านวน ๑๒๐ 
บริษัท ได้ท�าการส�ารวจข้อมูลก่อนที่กฎหมายนี้จะมีผลใช้บังคับ พบว่า มีพนักงานรักษาความปลอดภัยจ�านวนร้อยละ ๘๐ 
ที่ได้รับการศึกษาในระดับที่ต�า่กว่าภาคบังคับ และจากการส�ารวจข้อมูลของบริษัทกว่า ๗๐ บริษัท พบว่า จากพนักงาน
รักษาความปลอดภัยที่มาสมัครใหม่จ�านวน ๖๘๘ คน มีผู้ที่ได้รับการศึกษาต�่ากว่าภาคบังคับ จ�านวน ๔๙๒ คน (ข้อมูล
ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)      

(๒.๓) ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยที่รับงานรักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนประสบปัญหาไม่สามารถรับงานได้ เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีการออกมาตรการ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องยื่นหลักฐานใบอนุญาตประกอบธุรกิจและใบอนุญาตของพนักงานรักษาความปลอดภัย

(๓) สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัย
(๓.๑) ธุรกิจรักษาความปลอดภัยก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน 

และเมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ผู้สมัครเป็นพนักงานรักษา
ความปลอดภัยกลับมีน้อยลง ไม่เพียงพอต่อการทดแทนผู้ที่ลาออกหรือเกษียณอายุไป พนักงานรักษาความปลอดภัย 
โดยเฉล่ียมีอายุ ๓๐ ปีข้ึนไปและอายุสูงสุดประมาณ ๖๕ ปี โดยยังมีสภาพร่างกายที่สามารถเป็นพนักงานรักษาความ 
ปลอดภยัได้ ปัจจุบนัคนรุน่ใหม่เมือ่มีทางเลอืกมากขึน้ โดยเฉพาะผูท้ีมี่การศกึษาทีส่งูข้ึนจะไปเป็นผูใ้ช้แรงงานในอตุสาหกรรม 
มากกว่าเป็นพนกังานรกัษาความปลอดภยั ทีผ่่านมาธรุกจิรักษาความปลอดภยัมส่ีวนสร้างอาชพีให้แก่แรงงานเกษตรกรรม
เพราะเมื่อหมดฤดูกาลท�าเกษตรกรรมจะเข้ามาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้บริโภคหรือผู้ว่าจ้างบริษัทรักษา
ความปลอดภัยจะมีพนักงานรักษาความปลอดภัยมาช่วยดูแลทรัพย์สิน และกฎหมายฉบับนี้ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาค 
และความไม่เป็นธรรม เนื่องจากพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่ใช้บังคับแก่ธุรกิจรักษา 
ความปลอดภัยของรัฐตามที่กฎหมายก�าหนด หรือธุรกิจที่จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยตรง หรือพนักงานรักษา
ความปลอดภัยที่รับงานเอง รวมท้ังส่งผลกระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๒๐ - ๓๐ เช่น  
การเตรียมความพร้อมการสร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
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 66  พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   มาตรา ๒๖ บรษัิทรกัษาความปลอดภัยต้องปฏบัิตติามมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัทีค่ณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการ

รักษาความปลอดภัยตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย  

    (๑) การก�ากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต   

    (๒) ระบบบันทึกเหตุการณ์ประจ�าวันเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณหรือสถานที่ที่รับผิดชอบรักษาความ

ปลอดภัย  

    (๓) ศูนย์ประสานงานที่บริษัทรักษาความปลอดภัยจัดให้มีขึ้นเพื่อให้ค�าแนะน�าในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษา

ความปลอดภัยรับอนุญาตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่        

    (๔) อุปกรณ์การสื่อสารที่บริษัทรักษาความปลอดภัยจัดให้มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างศูนย์ประสานงาน

กับพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่        

    (๕) ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการฝึกทบทวนให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ซึ่งบริษัท

รักษาความปลอดภัยต้องจัดให้มีขึ้นอย่างสม�่าเสมอ

 67 จาก คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ได้พิจารณาข้อหารือของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ โดยมีผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ 

และผู้แทนส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มีความเห็นว่า คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตที่ก�าหนด

ให้ต้องส�าเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๔ ก. (๓) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจ

รักษาความปลอดภัยฯ จึงย่อมหมายความถึง การส�าเร็จการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 

๒๕๔๕ ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน, (๒๕๕๙), สืบค้นจาก,  http://www.isranews.org/isranews-news/

item/49783-sec05.html

พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๖66 การฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย ๔๐ ชั่วโมง การตรวจสอบประวัติพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย และค่าธรรมเนียม เป็นต้น และผู้ที่จะเข้ามาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องมีต้นทุนในการฝึกอบรม 
และระหว่างรองานเข้ามา พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นตามกฎหมาย แต่ค่าตอบแทนกลับต้องอยู่
ภายใต้อัตราค่าจ้างขั้นต�่า ซึ่งเกิดความไม่เป็นธรรม ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน และเป็นการปิดกั้นเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ

(๓.๒) กฎหมายฉบบันีย้งัขาดการมส่ีวนร่วมเกีย่วกับการให้ข้อคดิเห็น ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหา 
ที่จะเกิดหรือเกิดขึ้นแล้ว โดยเฉพาะการเข้าไปเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะอนุกรรมการต่าง ๆ  ขาดความเสมอภาค
และไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่จะเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย เช่น ผู้ที่ยังไม่มีบัตรประชาชนหรือชาวเขาทางภาคเหนือ ผู้ที่ 
ช่วยเหลือภาคราชการในการรักษาความปลอดภัยใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น การก�าหนดวุฒิการศึกษาของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ควรเป็นเรื่องระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง (ผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย) มากกว่า
ก�าหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้ 

(๔) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
(๔.๑) เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ต้องการให้พนักงานรักษาความปลอดภัยส�าเร็จการศึกษา 

ไม่ต�่ากว่าการศึกษาภาคบังคับ ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลของผู้ประสงค์สมัครเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับวุฒิ 
การศึกษา และผูท่ี้เคยต้องโทษตามค�าพพิากษามาก่อน เนือ่งจากกฎหมายนีเ้พ่ิงมผีลใช้บงัคบั ส่วนข้อมลูของผูป้ระกอบการ
และผู้ประสงค์สมัครเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มายื่นขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียน ขณะนี้ได้มีการรวบรวม 
ไว้แล้วแต่ยงัไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบกบัการยืน่ค�าขอรับใบอนญุาตดงักล่าวมีอปุสรรค เนือ่งจากมกีารยืน่เรือ่งร้องเรยีน 
ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ รวมทั้งยื่นเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี จึงต้องชะลอการจดทะเบียนรับใบอนุญาตไปก่อน 

ทัง้นี ้การก�าหนดคณุสมบตัดิงักล่าวมเีป็นจ�านวนมาก คณะกรรมการก�ากบัธรุกิจรกัษาความปลอดภัย 
จึงได้มีการหารือและมีมติให้เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อตีความการศึกษาภาคบังคับว่าจะใช้บังคับตาม
ช่วงอายุหรือใช้ตามปัจจุบัน67
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(๔.๒) จากสถติิของการย่ืนเรือ่งขอจดทะเบยีนรบัใบอนญุาตของผูป้ระกอบการทัง้ประเทศ ซึง่ไม่รวม 
ภาค ๒ และภาค ๘ ในขณะนี้มีจ�านวนผู้ที่มายื่นค�าขอรับใบอนุญาตทั้งสิ้น ๗๙๐ บริษัท ส่วนผู้ประสงค์รับใบอนุญาตเป็น
พนักงานรักษาความปลอดภัยมีจ�านวน ๑๓๔,๓๕๗ คน

(๔.๓) คณะกรรมการก�ากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย มีการแต่งตั้งและประชุมจ�านวน ๒ ครั้ง มี
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างกฎหมายรอง ๑ คณะ คณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ ๑ คณะ และคณะ
อนุกรรมการการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ๑ คณะ ส�าหรับระเบียบและประกาศต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้จัดท�าร่างเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอประกาศใช้บังคับ

(๕) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงานได้รับค�าสั่งจากนายกรัฐมนตรีให้ศึกษาเกี่ยวการศึกษาภาคบังคับของพนักงาน

รักษาความปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมและหามาตรการการแก้ไข ส�าหรับปัญหาของการขาดแคลนแรงงานพนักงาน
รักษาความปลอดภัยนั้น ในขณะนี้พบว่า พนักงานรักษาความปลอดภัยมีอายุโดยเฉลี่ยเกินกว่า ๓๐ ปี และเมื่อกฎหมาย
บังคับให้พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องเป็นผู้ท่ีส�าเร็จการศึกษาภาคบังคับตามที่ก�าหนดไว้ก็อาจจะมีผลกระทบ แต่
สามารถแก้ไขได้โดยมาตรการที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการมา

(๖) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีการรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย ๓ ประเภท คือ 

ทหารผ่านศึก บุคคลในครอบครัวของทหารผ่านศึก และทหารกองประจ�าการ (ทหารเกณฑ์) ปรากฏข้อมูลว่าพนักงาน
รักษาความปลอดภัยจ�านวนร้อยละ ๓๐ มีวุฒิการศึกษาในระดับที่ต�า่กว่าการศึกษาภาคบังคับ องค์การสงเคราะห์ทหาร 
ผ่านศึกจึงได้จัดส่งบุคคลดังกล่าวไปศึกษาต่อเพิ่มเติม เพื่อรองรับคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัตินี้ก�าหนดไว้ ในรุ่นแรกมี 
ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แล้ว จ�านวนประมาณ ๖๐๐ คน พนักงานรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศ
ที่มาจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีประมาณไม่เกินร้อยละ ๕ เท่านั้น 

(๗) กรมการปกครอง
เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับน้ีที่ก�าหนดคุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่จะต้องจบการ

ศึกษาภาคบังคับ แต่มีข้อสังเกตว่า กฎหมายการศึกษาภาคบังคับ คือ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๖ และยกเลิกพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ จึงควรพิจารณาว่ากฎหมาย
การศึกษาภาคบังคับในปัจจุบัน คือ ฉบับปี ๒๕๔๕ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๖ ดังนั้น จึงต้องเป็นไปตาม
กฎหมายการศึกษาภาคบังคับที่มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนนั้น คือ ฉบับปี ๒๕๒๓

(๘) ส�านักงานกิจการยุติธรรม
การระบุคุณสมบัติในเร่ืองการศึกษาภาคบังคับอาจจะอยู ่ในระหว่างการตีความกฎหมาย 

ดังกล่าวว่าการส�าเร็จการศึกษาภาคบังคับจะหมายความถึงเฉพาะวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับหรือหมายถึงเฉพาะ 
ผู้ที่จะเข้ามาสมัครเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยตามกฎหมายนี้ ส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความ 
ปลอดภัยไม่เพียงแต่มีหน้าที่เฝ้าดูความปลอดภัยหรือสังเกตการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องมีปฏิสัมพันธ์ 
กับปัจจัยหลายอย่างด้วย แม้ในปัจจุบัน การมีระดับการศึกษาจะมีความจ�าเป็นอย่างหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ แต่หากมอง
การศึกษาที่ผ่านมา หรือการก�าหนดคุณวุฒิการศึกษา อาจยังไม่มีความพร้อมที่จะน�าไปปฏิบัติ แต่เมื่อกฎหมายมีผลใช้
บังคับแล้วก็จ�าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป
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ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นอาจมีวิธีการแก้ไขปัญหาได้ เช่น การก�าหนดว่าการศึกษาระดับใดจะต้องท�า 
หน้าที่รักษาความปลอดภัยประเภทใด เป็นต้น ทั้งการท�าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประเภทต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับ 
การฝึกอบรม ค่าตอบแทนทีค่วรจะได้รบัตามวฒุกิารศกึษา และตามประเภทของงานท่ีต้องปฏบิติั ท้ังนี ้รัฐพึงต้องพจิารณา
ทบทวนแก้ไขปัญหาดังกล่าว   

(๙) ศูนย์รักษาความปลอดภัย
การศึกษาภาคบังคับควรก�าหนดเป็นช่วงอายุของพนักงานรักษาความปลอดภัย หมายความว่า  

ผู้ที่มีช่วงอายุก่อนวันที่พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ใช้บังคับและเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
เดิม สามารถที่จะได้รับการยกเว้นหรือเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยต่อไปได้

(๑๐) ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 การศึกษาภาคบังคับตามที่ก�าหนดไว้นั้น หากจะมีการพิจารณาตามช่วงอายุจะท�าให้เกิดความ

เป็นธรรมแก่พนักงานรักษาความปลอดภัยเดิม
 
 

ประเด็นที่สอง พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๔ ข. (๓) ก�าหนด
ลกัษณะต้องห้ามของผูเ้ป็นพนกังานรกัษาความปลอดภยั มคีวามเหมาะสมและเป็นธรรมหรือไม่ อย่างไร และแนวทาง 
การปรับปรุงแก้ไข

(๑) ผู้ร้อง
การก�าหนดเงื่อนไขดังกล่าว อาจจะขัดต่อวัตถุประสงค์ของกรมราชทัณฑ์ที่ต้องการให้ผู้ต้องโทษ 

คืนสู่สังคมเป็นคนดี เนื่องจากผู้ต้องโทษและพ้นคดีไปสมัครงานในโรงงานอาจถูกจ�ากัดสิทธิในการท�างานและไปสมัครงาน
เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นอาชีพเดียวที่เหลือที่สามารถท�าได้ก็ถูกจ�ากัดสิทธิประกอบอาชีพเพราะกฎหมาย
ฉบับนี้เช่นเดียวกัน

(๒) สหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย
(๒.๑) การก�าหนดว่า ผู้พ้นโทษตามค�าพิพากษา หากจะสมัครเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

จะต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต เป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพโดย
ใช้ช่วงเวลามาก�าหนด และอาจเป็นกระบวนการลงโทษอีกแบบหนึ่ง ทั้งที่ได้รับโทษตามค�าพิพากษามาแล้ว 

(๒.๒) มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยจะก�าหนดโดยผู้ว่าจ้าง เช่น คุณสมบัติของพนักงาน
รักษาความปลอดภัย เป็นต้น ส่วนมาตรฐานการฝึกอบรมจะก�าหนดโดยบริษัทผู้ประกอบธุรกิจ ส�าหรับการให้หน่วยงาน
ภาครฐัมาดแูลมาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัของผู้ประกอบการนัน้เป็นเร่ืองท่ีดี แต่ทางปฏบิติับางเรือ่งต้องมกีารแก้ไข 
และบริษัทรักษาความปลอดภัยต้องส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยตามสัญญาซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘

(๓) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
ลกัษณะต้องห้ามของผูท้ีพ้่นโทษตามค�าพพิากษามคีวามเหน็เป็นสองฝ่าย โดยฝ่ายแรกเหน็ว่า เม่ือถกู 

ลงโทษตามค�าพิพากษาและพ้นโทษมาแล้ว ก็ควรได้รับโอกาสใช้ชีวิตในสังคมต่อไป ฝ่ายที่สองเห็นว่า หากค�านึงถึงความ
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ปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก ก็ไม่ควรให้ผู้ที่พ้นโทษมาแล้วเข้ามาใกล้ชิดกับการด�าเนินชีวิตของประชาชน ประกอบกับ 
ผู้ท่ีพ้นโทษมาแล้วบางคนยังกลับมากระท�าความผิดซ�้าอีก ประชาชนต้องการให้ผู้ที่มาดูแลรักษาความปลอดภัยต้องมีวุฒิ
การศึกษาเพราะการศึกษามีส่วนท�าให้เกิดความส�านึกความรับผิดชอบและการตัดสินใจ ผู้ร่างกฎหมายจึงได้มีเจตนาให้
กฎหมายฉบับนี้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

(๔) ส�านักงานกิจการยุติธรรม
งานในหน้าทีข่องพนกังานรกัษาความปลอดภยัมีลักษณะต่างจากงานอืน่ โดยงานรักษาความปลอดภยั 

นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างย่อมต้องการที่จะได้รับความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของนายจ้าง ด้วยการ
ก�าหนดลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ย่อมเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ส่วนเงื่อนเวลาพ้นโทษที่ก�าหนดไว้ ๓ ป ี
เป็นหลักประกันว่าผู้นั้นจะไม่เข้าไปกระท�าความผิดซ�้าอีก ไม่ได้เป็นการจ�ากัดสิทธิในการประกอบอาชีพอย่างเด็ดขาด 
และไม่ได้จ�ากัดฐานความผิดทุกลักษณะ แต่เป็นการจ�ากัดฐานความผิดที่สังคมให้ความห่วงใย โดยเฉพาะความผิดที่เกี่ยว
กับชีวิตและร่างกายของประชาชนโดยตรง

(๕) ศูนย์รักษาความปลอดภัย
มีความเห็นสอดคล้องกับส�านักงานกิจการยุติธรรมเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของพนักงานรักษา

ความปลอดภัยตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ 
(๖) ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ฐานความผิดที่ก�าหนดไว้ในลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๔ ข. (๓) จะมีลักษณะที่ใกล้ชิดต่อความ
ปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน แม้จะเป็นการจ�ากัดโดยห้ามเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
ภายใน ๓ ปี นับแต่วันพ้นโทษ แต่ก็มีลักษณะชั่วคราว ไม่เป็นการจ�ากัดสิทธิอย่างถาวร สามารถมาประกอบอาชีพเมื่อพ้น
ก�าหนดเวลาดังกล่าวได ้

๓.๓ หลักการ แนวคิด กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
๓.๓.๑ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญประจ�ากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม มีหน้าที่ในการตรวจรายงานและการปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐภาคี และให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่
รัฐภาคีในการตีความพันธกรณีเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งให้ข้อวินิจฉัยเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตามพันธกรณี ได้ให้ความเห็นต่อการปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีเกี่ยวข้อง ฉบับที่ ๑๘ และฉบับที่ ๒๐ 
ดังนี้

(๑) ความเห็นทั่วไปฉบับที่ ๑๘ สิทธิในการท�างานตามข้อ ๖ แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม68

๑. สิทธิในการท�างานเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้รับการยอมรับในกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่ง
เป็นสิ่งจ�าเป็นในการตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน เป็นส่วนที่แยกออกไม่ได้และเป็นส่วนหนึ่งของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดย
บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะท�างาน ซึ่งรวมทั้งสิทธิของทุกคนในโอกาสที่จะหาเลี้ยงชีพ โดยงานที่ตนเลือกหรือรับอย่างเสรี และ

 68  From General comment No. 18 Article 6 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights, paras. 1,6,19,23

58 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ



 69  From General comment No. 20 Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (art. 2, para. 2, 

of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), para. 13

 70  From Federal Department of Foreign Affairs FDFA, (2016), by International Code of Conduct for Private 

Security Service Providers, retrieved from, http://www.state.gov/documents/organization/150711.pdf

จะด�าเนินขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกป้องสิทธินี้ โดยรัฐภาคีแห่งกติกานี้จะต้องด�าเนินการเพื่อให้บรรลุผลในการท�าให้
สิทธินี้เป็นจริงอย่างบริบูรณ์ สิทธิในการท�างานเป็นสิทธิของปัจเจกบุคคล (Individual Right) และเป็นสิทธิส่วนรวมหรือ
สิทธิกลุ่ม (Collective Right) ในเวลาเดียวกัน ทั้งสิทธิในการท�างานไม่ใช่สิทธิที่เด็ดขาดหรือสมบูรณ์ (Absolute Right) 
และสามารถมีเงื่อนไขในการจ้างงานได้

๒. ภาระหน้าที่หลักและส�าคัญของรัฐภาคี คือ การประกันให้เกิดความก้าวหน้าในสิทธิการ 
ท�างานรฐัภาคีต้องน�ามาใช้ให้เรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ซึง่มาตรการทีบ่รรลกุารจ้างงานอย่างเต็มที ่ ภาระผกูพนัทีจ่ะรับประกัน 
ว่าจะมีการใช้สิทธิโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติใดๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๒ วรรคสอง แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภาระผูกพันที่จะเคารพสิทธิในการท�างานโดยไม่ถูกบังคับใช้แรงงานและละเว้นจาก
การปฏเิสธหรอืจ�ากดัการเข้าถงึทีเ่ท่าเทยีมกนั ในการท�างานท่ีดีส�าหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิง่ บคุคลท่ีด้อยโอกาส รวมทัง้ 
นักโทษหรือผู้ท่ีถูกคุมขัง สมาชิกของชนกลุ่มน้อยและแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ รัฐภาคีจะต้องเคารพสิทธิของบุคคลที่
จะมีงานท�าที่เหมาะสมและใช้มาตรการที่จะขจัดการเลือกปฏิบัติและส่งเสริมถึงความเสมอภาคในการท�างาน

(๒) ความเห็นทั่วไปฉบับที่ ๒๐ การไม่เลือกปฏิบัติในสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
   คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญประจ�ากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อ ๒ วรรคสอง เรื่องขอบเขตของการปฏิบัติที่แตกต่าง (Differential Treatment)  
โดยพืน้ฐานของเหตแุห่งการเลอืกปฏิบตั ิ เช่น เชือ้ชาติ ศาสนา ภาษา เป็นต้น ถือว่าเป็นการเลือกปฏบิติั (Discrimination) 
เว้นแต่สาเหตแุห่งการปฏบิตัทิีแ่ตกต่างนัน้มคีวามสมเหตุสมผลและเป็นภาวะวสัิย (Reasonable and Objective) ซึง่อาจ
ประเมินด้วยการพิจารณาเป้าหมาย และผลกระทบของมาตรการหรือการละเว้นนั้นว่า เป็นไปโดยชอบธรรม สอดคล้องกับ
ลักษณะของกติการะหว่างประเทศฯ และมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมประชาธิปไตย นอกจากนี้ สัดส่วน
ระหว่างเป้าหมายที่ต้องการบรรลุและมาตรการส�าหรับเป็นไปเพื่อเป้าหมายนั้น จะต้องมีความชัดเจนและสมเหตุผลด้วย69

๓.๓.๒ แนวปฏบัิตริะหว่างประเทศส�าหรบัการให้บรกิารรกัษาความปลอดภัยเอกชน (International 
Code of Conduct for Private Security Service Provider: PSCs)70  

บริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนและผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย มีบทบาทส�าคัญในการ 
ปกป้องรัฐ ประชาชนและลูกค้า กิจกรรมหรือการให้บริการรักษาความปลอดภัยอาจจะมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน จึงได้
มีการลงนามแนวปฏิบัติระหว่างประเทศส�าหรับการให้บริการรักษาความปลอดภัยเอกชน (PSCs) เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน 
๒๐๑๐ ณ กรงุเจนวีา ประเทศสวติเซอร์แลนด์ เพือ่ให้บรษิทัรกัษาความปลอดภยัเอกชนและผูใ้ห้บรกิารรกัษาความปลอดภยั 
เอกชนปฏบิตัติามกฎหมายและมคีวามรบัผดิชอบทีจ่ะไม่ละเมดิสทิธิมนษุยชนในการปฏบัิตหิน้าที ่ เช่น การใช้ก�าลัง การกักขัง 
การจับกุม มิให้เกิดการทรมานหรือการกระท�าที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม การละเมิดทางเพศหรือการใช้ความรุนแรงทางเพศ 
การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานบังคับ เป็นต้น รวมถึงนโยบายของบริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนในการจัดการอาวุธและ
การฝึกอบรมอาวุธของพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ PSCs ได้กล่าวถึงแนวทางในการ 
คัดเลือกบุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ได้แก่ การคัดเลือกพนักงานโดยอาศัยการตรวจสอบภูมิหลังและ
ความประพฤติและจ้างเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง กฎหมาย มาตรฐานส�าหรับกิจการนั้นๆ และ
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ตามหลักการแห่งแนวปฏิบัติระหว่างประเทศนี้ การไม่จ้างพนักงานที่มีอายุต�่ากว่า ๑๘ ปี การท่ีบริษัทต้องมีหลักประกัน 
ว่าพนักงานสามารถปฏิบัติงานตามหลักการแห่งแนวปฏิบัติระหว่างประเทศนี้ และจะมีการตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอว่า 
พนักงานผู้นั้นมีคุณสมบัติทั้งทางร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ในการท�าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

ท้ังนี้ บริษัทจะต้องก�าหนดและต้ังเป็นนโยบายภายใน พิจารณาความเหมาะสมของพนักงาน
ในการพกพาอาวธุเพือ่ปฏบิตังิาน และอย่างน้อยจะต้องมกีารตรวจสอบว่า พนกังานไม่ได้มกีารกระท�าดังต่อไปนี ้คอื เคยถกู 
ตัดสินลงโทษในความผิดอาชญากรรมจนท�าให้ขาดคุณสมบัติในเรื่องบุคลิกและความเหมาะสมที่จะให้บริการรักษา
ความปลอดภัยตามหลักการแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ PSCs ถูกให้ออกเพราะประพฤติเสื่อมเสีย ถูกยกเลิกสัญญาจ้าง
เนื่องจากประพฤติฝ่าฝืนแนวปฏิบัติระหว่างประเทศนี้ ๑ ข้อหรือมากกว่านั้น หรือเคยมีประวัติหรือมีการกระท�าอื่น ๆ ซึ่ง
เมื่อพิจารณาจากมาตรฐานด้านเหตุผลแล้ว ยังมีข้อสงสัยว่าจะมีความเหมาะสมในการพกพาอาวุธหรือไม่ และเพื่อให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้เคยมีประวัติอาชญากรรมเหล่านี้ควรได้รับการพิจารณาว่ามีความไม่เหมาะสมในการเป็น
พนักงานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการท�าร้ายร่างกาย การฆ่าคนตาย การลอบวางเพลิง การฉ้อโกง การข่มขืน ความผิด 
เกี่ยวกับเพศ การติดสินบน การคอร์รัปชัน การเบิกความเท็จ การทรมาน การลักพาตัวเรียกค่าไถ่ การค้ายาเสพติด และ
การค้ามนุษย์ หรือบริษัทอาจมีข้อห้ามที่เข้มงวดมากกว่านี้ก็ได้

๓.๓.๓ ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
เมื่อวันท่ี ๒๑ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๐ ในการประชุมใหญ่สามัญของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน  

ครั้งที่ ๑๗ องค์การสหประชาชาติได้รับรองและเผยแพร่เอกสารที่ A/HRC/17/31 เรื่อง หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชน 
ส�าหรับธรุกจิก�าหนดหลักการพืน้ฐานต่อความรบัผดิชอบของภาคธรุกจิกับสทิธมินษุยชน (Guiding Principles for Business 
and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework) หรือ
หลักการ UN Guiding Principles for Business and Human Rights; (UNGPs) โดยมีหลักการส�าคัญ ๓ ประการ 
ได้แก่  

๑) ภาครฐัมหีน้าทีก่�ากบัดแูลภาคธรุกจิมิให้มกีารละเมดิสิทธมินษุยชน (State Duty to Protect)
๒) ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบในการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนท่ีหมายความว่า องค์กร

ธุรกิจควรใช้ความระมัดระวังตามควรเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น (Corporate Responsibility to Respect) 
และ   

๓) เมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน จะต้องมีการเข้าถึงและการเยียวยาที่มีประสิทธิผล (Access 
to Remedy) ไม่ว่าเป็นการเยียวยาในทางศาลหรือไม่ใช่ศาล

๔. ความเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเอกสารที่เก่ียวข้อง รับฟังความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ 
และนักวิชาการ และความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านการเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 
และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า ผู้ร้องทั้งสองกล่าวอ้างว่า พระราช
บัญญัติธุรกิจความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๔ ข้อ ก.(๓) และข้อ ข.(๓) ที่ก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ของพนกังานรกัษาความปลอดภยัเป็นบทบัญญตัทิีข่ดัแย้งต่อสทิธิและเสรภีาพในการประกอบอาชพี และบทนยิามของค�าว่า 
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 71  จาก กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

     ข้อ ๖           

            ๑. รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีรับรองสิทธิในการท�างานซึ่งรวมถึงสิทธิของทุกคนในโอกาสท่ีจะหาเล้ียงชีพโดยงานซึ่งตนเลือกรับอย่าง 

เสรี และจะด�าเนินขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกป้องสิทธินี ้

   ๒. ขั้นตอนซึ่งรัฐภาคีแห่งกติกานี้จะต้องด�าเนินการเพื่อให้บรรลุในการท�าให้สิทธิน้ีเป็นจริงอย่างบริบูรณ์ จะต้องรวมถึงการ

ให้ค�าแนะน�าทางเทคนิคและวิชาชีพและโครงการฝึกอบรม นโยบายและเทคนิคที่จะท�าให้บรรลุผลในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมอย่างสม�่าเสมอ และการจ้างงานอย่างบริบูรณ์และเป็นประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขทั้งหลายที่เป็นการปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 

ทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของปัจเจกบุคคล 

“ธุรกิจรักษาความปลอดภัย” ตามมาตรา ๓ ของพระราชบัญญัติดังกล่าว มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานรักษา
ความปลอดภัยที่ให้บริการในธุรกิจรักษาความปลอดภัยเอกชน มีปัญหาข้อควรพิจารณา ดังนี้

๔.๑ การก�าหนดคุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจ
รักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๔ ข้อ ก. (๓) มีความสอดคล้องกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศและการรับรองเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามหลักการของรัฐธรรมนูญหรือไม่

การที่พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๔ ก. (๓) ก�าหนดให้พนักงานรักษา
ความปลอดภัยรับอนุญาตต้องส�าเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ ผู้ร้องเห็นว่า ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยเดิมที่ไม่ส�าเร็จการศึกษาภาคบังคับตามท่ีกฎหมายก�าหนดเป็นจ�านวนมากและ
ผู้ที่จะสมัครเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชนด้วย ในขณะที่ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นว่า พระราช
บัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัย              
อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการและช่วยเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคม การศึกษามีส่วนท�าให้พนักงานรักษา 
ความปลอดภยัเกดิความส�านกึ ความรบัผดิชอบและการตัดสนิใจ ตลอดจนการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังานรักษาความปลอดภยั 
ยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยหลายอย่าง การมีระดับการศึกษามีความจ�าเป็นกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรมได้รับรองสทิธใินการท�างานในข้อ ๖ ทีร่บัรองสทิธใินการท�างาน ซึง่รวมท้ังสทิธขิองทกุคนในโอกาสทีจ่ะหาเล้ียงชีพ 
โดยงานซึ่งตนเลือกหรือรับอย่างเสรี71 อย่างไรก็ดี คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญประจ�ากติการะหว่างประเทศได้ให้ความเห็น 
(ตามข้อ ๓.๓.๑ ของรายงานนี้) ว่า สิทธิในการท�างานเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน แต่ไม่ใช่สิทธิที่เด็ดขาดหรือสมบูรณ์ สามารถ
ก�าหนดเงื่อนไขหรือจ�ากัดสิทธิในการท�างานได้ แต่การก�าหนดเงื่อนไขเช่นว่านั้น รัฐภาคีต้องค�านึงถึงหลักการส�าคัญ คือ การ
ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญประจ�ากติการะหว่างประเทศได้วางหลักไว้ว่า การปฏิบัติที่แตกต่าง ไม่ถือว่า 
เป็นการเลือกปฏิบัติ หากสาเหตุของการปฏิบัติที่แตกต่างนั้นมีเหตุผลที่ชอบธรรมและได้สัดส่วนที่เหมาะสม

ปัญหาว่า การก�าหนดให้พนักงานรกัษาความปลอดภยัต้องส�าเรจ็การศกึษาภาคบงัคบั สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ดังกล่าวหรือไม่ เห็นว่า เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม และเมื่อพิจารณาถึงมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ ได้แก่ แนวปฏิบัติระหว่างประเทศ PSCs ที่กล่าวถึงคุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยให้ 
ความส�าคัญกับมาตรฐานและทักษะในการท�างาน โดยไม่ได้ระบุถึงระดับการศึกษา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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มีความเห็นสอดคล้องว่า ระดับการศึกษามิได้เป็นหลักประกันว่าผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาภาคบังคับจะปฏิบัติหน้าที่รักษา 
ความปลอดภัยโดยมีส�านึกความรับผิดชอบและมีประสิทธิผล ประกอบกับการก�าหนดเงื่อนไขในการท�างานนั้น กฎหมาย
ระหว่างประเทศก�าหนดว่า เงื่อนไขในการก�าหนดคุณสมบัตินั้นต้องจ�าเป็นหรือเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
หน้าท่ีนัน้ด้วย (Inherent Requirement Exception) ดงันัน้ การก�าหนดคณุวฒุกิารศกึษา จึงไม่สอดคล้องกบัหลกักฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและการรับรองเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามหลักการของรัฐธรรมนูญ72 เห็นควรให้มี 
การทบทวนโดยยกเลิกการก�าหนดคุณสมบัติดังกล่าว จึงไม่มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปถึงการก�าหนดการศึกษา 
ภาคบังคับว่า ต้องพิจารณาหรือตีความตามช่วงอายุของการศึกษาภาคบังคับหรือไม่ ตามที่ผู้ร้องและผู้แทนของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความเห็นไว้

๔.๒ การก�าหนดลักษณะต้องห้ามของพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ธรุกจิรกัษาความปลอดภยั พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๔ ข้อ ข. (๓) มคีวามสอดคล้องกับเป้าหมายและหลักความได้สดัส่วน 
และไม่กระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพหรือไม่

โดยเหตุผลเดียวกับข้อ ๔.๑ บทบัญญัติดังกล่าวมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า การก�าหนดลักษณะต้องห้าม 
ของผู้ท่ีเคยได้รับโทษจ�าคุกบางฐานความผิดเป็นการก�าหนดเงื่อนไขที่จ�าเป็นหรือเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับลักษณะงานของ 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือไม่ โดยที่แนวปฏิบัติระหว่างประเทศ PSCs ก็ได้ให้ความส�าคัญกับประวัติอาชญากรรม
ของผู้ที่จะให้บริการรักษาความปลอดภัยไว้ตามข้อ ๓.๓.๒ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สามารถที่จะกระท�าหรือก�าหนดเงื่อนไขลักษณะต้องห้ามดังกล่าวได้ และโดยท่ีการก�าหนดเงื่อนไขเช่นว่านั้นมิได้เป็นการ
ปิดกั้นโดยสิ้นเชิง แต่ก�าหนดเฉพาะโทษที่อาจมีหรือสงสัยว่า มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที ่
ของเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัเพยีงระยะเวลาหนึง่เท่านัน้ จึงกล่าวได้ว่าสอดคล้องกบัเป้าหมายและหลักความได้สดัส่วน 
รวมทั้งไม่กระทบกระเทือนต่อสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพตามหลักการท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ บัญญัติไว้

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาฐานความผิดที่ก�าหนดไว้ในมาตรา ๓๔ ข. (๓) โดยค�านึงถึงคุณธรรมทาง
กฎหมายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าแตกต่างกัน เช่น ความผิดเกี่ยวกับชีวิต คุณธรรมทางกฎหมายคือ 
ชีวติมนษุย์ ความผดิเกีย่วกบัทรพัย์หรอืลกัทรพัย์ธรรมดา คณุธรรมทางกฎหมายคอืกรรมสทิธิแ์ละการครอบครอง73 เป็นต้น 

 72  จาก หลักการของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ) 

     มาตรา ๔๐ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

    การจ�ากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท�ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือรักษาความ

มั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภค การจัด

ระเบียบ การประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จ�าเป็น หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น 

      หลักการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

      มาตรา ๔๓ บุคคลมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

    การจ�ากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท�ามิได้เว้นแต่โดยอาศัยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการรักษา

ความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันด ี

ของประชาชน การจดัระเบยีบการประกอบอาชีพการคุม้ครองผูบ้ริโภค การผังเมอืง การรกัษาทรพัยากรธรรมชาตหิรอืสิง่แวดล้อม สวสัดิภาพ 

ของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน

 73  จาก ประมวลกฎหมายอาญา: หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ, โดย คณิต ณ นคร, [๒๕๕๙], กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
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   74  จาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

     มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ดังน้ัน ฐานความผิดท่ีก�าหนดไว้ในมาตรา ๓๔ ข. (๓) ที่ก�าหนดระยะเวลาจ�ากัดสิทธิในการท�างานสามปีเท่ากันนั้นยังไม่ม ี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักคุณธรรมทางกฎหมายข้างต้น จึงเห็นควรทบทวนความเหมาะสมในเรื่องระยะเวลา
ดังกล่าว 

๔.๓ ข้อพิจารณาและการด�าเนินการให้บรรลุเจตนารมณ์ของกฎหมายเพิ่มเติม 
๔.๓.๑ คุณสมบัติเรื่องสัญชาติไทย 

การที่พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๔ ก. (๑) ก�าหนดให้  
ผูข้อรบัใบอนญุาตเป็นพนกังานรกัษาความปลอดภยัรับอนญุาตต้องมสัีญชาติไทยนัน้ คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต ิ
ได้พิจารณาหลักการเดียวกันตามข้อ ๔.๑ ประกอบกับหลักการท่ีว่า ในการตรากฎหมายนั้น สิทธิที่เคยได้รับมาก่อน 
แต่เมื่อมีกฎหมายมาใช้บังคับในภายหลัง กฎหมายนั้นไม่ควรบัญญัติลบล้างสิทธิที่เคยมีมาหรือลิดรอนสิทธิดังกล่าว เว้นแต่ 
มเีหตผุลอนัสมควรหรอืมเีหตจุ�าเป็นอย่างยิง่ ในกรณขีองพนกังานรักษาความปลอดภยัก่อนหน้านัน้ไม่เคยมกีฎหมายบญัญตั ิ
หรือก�าหนดคุณสมบัติเรื่องสัญชาติ และการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่ได้ถูกสงวนไว้เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย 
ตามพระราชกฤษฎีกาก�าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท�า พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น การก�าหนดคุณสมบัติ
เรื่องสัญชาติไทยจึงไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและหลักการที่เกี่ยวข้องในขณะเดียวกัน  
ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยได้แสดงความกังวลต่อการขาดแคลนแรงงานในการประกอบอาชีพ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของสังคม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึง
เห็นควรให้มีการทบทวน โดยยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าว

๔.๓.๒ เจตนารมณ์และการใช้บังคับกฎหมาย
โดยทีพ่ระราชบญัญตัธิรุกจิรักษาความปลอดภยั พ.ศ. ๒๕๕๘ มเีจตนารมณ์ก�าหนดมาตรฐานของ 

ธุรกิจรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานของพนักงานรักษาความปลอดภัยเพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานธุรกิจรักษา 
ความปลอดภยัและเสรมิสร้างศกัยภาพของพนกังานรกัษาความปลอดภยัอนัจะเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ช้บรกิารและช่วยเสริมสร้าง 
ความสงบเรียบร้อยของสังคม แต่กฎหมายดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงบุคคลบางประเภท ประกอบกับเมื่อกฎหมายมีผลใช ้
บงัคับแล้วไม่สามารถปฏบัิตติามได้ ท�าให้กฎหมายดังกล่าวไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ทีบ่ญัญติัไว้ คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติเห็นว่า พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่สามารถยกระดับมาตรฐานธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัยและเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยได้ และไม่สามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิผล 
เนื่องจาก

(๑) กฎหมายดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงบุคคลบางประเภท ได้แก่ ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย
โดยตรงซึ่งไม่ผ่านบริษัทธุรกิจรักษาความปลอดภัย และการให้บริการรักษาความปลอดภัยโดยหน่วยงานของรัฐตามที่
นายกรัฐมนตรีประกาศก�าหนด ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เสมอกันในกฎหมายตามหลักการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ได้รบัรองไว้74 รฐัจงึควรจะก�าหนดให้พนกังานรกัษาความปลอดภัยประเภทดังกล่าวมมีาตรฐานการรกัษา 
ความปลอดภยัท่ีค�านงึถงึสิทธมินษุยชน และป้องกนัมใิห้บุคคลหรอืธุรกจิทีก่ฎหมายนีใ้ช้บงัคบักระท�าการหลกีเล่ียงกฎหมาย
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(๒) นอกจากนี้ การที่กฎหมายได้ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยมีอ�านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๑75 ซ่ึงมีแนวโน้มว่าจะกระทบต่อสิทธิมนุษยชนได้ แต่ขณะเดียวกันกฎหมายไม่ได้ให้ความส�าคัญ
อย่างชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับทักษะและการฝึกอบรมให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ควรค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน  
เช่น การใช้ก�าลัง การกักขัง การจับกุมมิให้เกิดการทรมานที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม การละเมิดทางเพศหรือการใช้ความ
รนุแรงทางเพศ การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานบังคบั เป็นต้น ตามแนวปฏบิตัริะหว่างประเทศ PSCs ดงันัน้ ในการปฏบิติัหน้าท่ี 
ของพนักงานรักษาความปลอดภัย ควรก�าหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานหลักสูตรการรักษา 
ความปลอดภยัให้ค�านงึถงึความส�าคัญของสทิธิมนษุยชนตามทีพ่ระราชบญัญตัธิรุกจิรกัษาความปลอดภยั พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา 
๒๖ ประกอบมาตรา ๑๐ (๓) และ (๔)76 ให้อ�านาจหน้าที่ไว้ 

(๓) เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปตาม
เจตนารมณ์และสามารถบังคับใช้กฎหมายได้ในอนาคต ควรมีการจัดท�ากระบวนการประเมินผลกระทบของกฎหมาย 
(Regulatory Impact Assessment หรือ RIA) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้บังคับ
กฎหมายนี ้ทัง้นีเ้พือ่ (๑) พฒันากระบวนการในการก�าหนดกฎกติกาในการก�ากบัดูแลของภาครัฐ และ (๒) ปรับปรุงคณุภาพ 
ของกฎหมายและระเบียบของภาครัฐให้มีคุณภาพ โดยให้ความส�าคัญแก่การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ 
แสดงความเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งจะท�าให้กระบวนการพัฒนากฎหมายมีความโปร่งใสและรอบคอบ ตลอดจนได้รับ 
การยอมรับจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง77 

ดงันัน้ คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติจึงเห็นว่า ในประเด็นเร่ืองของการก�าหนดคณุสมบตั ิ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ตามท่ีพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๔ ข้อ ก. (๓) ได้
บัญญัติไว้น้ัน ยังไม่มีความสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและการรับรองเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
ตามหลักการของรัฐธรรมนูญ ส่วนประเด็นในเรื่องการก�าหนดลักษณะต้องห้ามของพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามที ่
บญัญตัไิว้ในพระราชบญัญตัธิรุกจิรกัษาความปลอดภยั พ.ศ.  ๒๕๕๘ มาตรา ๓๔ ข้อ ข. (๓) นัน้ เห็นว่า มคีวามสอดคล้อง
กับเป้าหมายและหลักความได้สัดส่วน และไม่กระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพตามหลักการของ

 75  จาก พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

     มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตมีหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้

        (๑) ช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการจับกุมผู้กระท�าความผิด

        (๒) รักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคล รวมทั้งระงับเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณ

หรือสถานที่ที่รับผิดชอบรักษาความปลอดภัยตามข้อก�าหนดในสัญญาจ้าง

       (๓) เมือ่มกีารกระท�าความผดิอาญาหรอืน่าเช่ือว่ามีเหตรุ้ายเกดิขึน้ภายในบรเิวณหรอืสถานทีท่ีร่บัผดิชอบรกัษาความปลอดภยั ต้อง

แจ้งเหตุนั้นให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจท้องที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ�าอยู่ทราบโดยทันที รวมทั้งปิดกั้นและรักษาสถานที่เกิดเหตุ ให้คง

สภาพเดิมไว้จนกว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจผู้มีอ�านาจหน้าที่จะเดินทางมาถึงสถานที่เกิดเหตุ

     76  จาก มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

                (๓) ออกระเบียบก�าหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่บริษัทรักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติ

                (๔) ออกระเบียบก�าหนดมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย                                                      

   77  จาก การวเิคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment หรือ RIA), โดย สถาบนัวิจยัเพือ่การพฒันา

ประเทศไทย, (ม.ป.ป.), กรงุเทพฯ: ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา.        
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รัฐธรรมนูญ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงฐานความผิดที่ได้ก�าหนดไว้ในบทบัญญัติดังกล่าวที่มีการก�าหนดระยะเวลา
จ�ากัดสิทธิในการท�างานสามปีเท่ากันนั้น ยังไม่มีความเหมาะสม และไม่สอดคล้องกับหลักคุณธรรมทางกฎหมาย และเมื่อ
ได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงประเด็นในเรื่องของการก�าหนดคุณสมบัติว่าต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย รวมทั้งเจตนารมณ์ในการใช ้
บงัคับพระราชบัญญตัธิรุกิจรกัษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาตเิหน็ควรมีข้อเสนอ 
ในการปรับปรุงกฎหมาย และข้อเสนอแนะนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๑๕ (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๕. ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและข้อเสนอแนะนโยบาย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นควรมีข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและข้อเสนอแนะนโยบาย
ต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้

๕.๑ ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
๕.๑.๑ โดยทีก่ฎหมายได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการขอรบัใบอนญุาตเป็นพนกังานรกัษาความปลอดภัย  

ข้อก�าหนดบางประการยังไม่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 
และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงมีข้อเสนอดังนี้

(๑) คณะรัฐมนตรี โดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ควรทบทวนการก�าหนดคุณสมบัติส�าเร็จ
การศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับในมาตรา ๓๔ ก. (๓) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามความเห็นในข้อ ๔.๑ ของรายงานนี้

(๒) คณะรัฐมนตรี โดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ควรทบทวนการก�าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะ 
เวลา ๓ ปีที่ห้ามผู้ที่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกส�าหรับความผิดที่ระบุไว้ตามมาตรา ๓๔ ข. (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในแต่ละฐานความผิดที่ก�าหนด
ระยะเวลาจ�ากัดสิทธิในการท�างานให้สอดคล้องกับคุณธรรมทางกฎหมายเพ่ือมิให้ถูกจ�ากัดสิทธิที่ใช้ระยะเวลาท่ีเท่ากัน 
ในแต่ละฐานความผิดตามความเห็นในข้อ ๔.๒ ของรายงานนี้

(๓) คณะรัฐมนตรี โดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ควรทบทวนโดยยกเลิกการก�าหนดคุณสมบัติ
เรื่องสัญชาติไทยของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๔ ก. (๑) ตามความเห็นในข้อ ๔.๓.๑ ของรายงานนี้

๕.๑.๒ คณะรัฐมนตรี โดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและคณะกรรมการก�ากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
ควรออกกฎหมายก�าหนดให้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยโดยค�านึง
ถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน ตามความเห็นในข้อ ๔.๓.๒ (๒) ของรายงานนี้

๕.๒ ข้อเสนอแนะนโยบาย
๕.๒.๑ คณะรัฐมนตรีควรก�าหนดนโยบายให้ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยให้ความ

ส�าคัญในเรื่องการพัฒนาทักษะหรือการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ได้แก่ แนวปฏิบัติระหว่างประเทศ PSCs ตามที่กล่าวในข้อ ๓.๓.๒ ของรายงานนี้ รวมถึงการ
ก�าหนดมาตรการเยียวยาอื่น ๆ เมื่อเกิดการกระท�าที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนตามข้อ 
๓.๓.๓ ของรายงานนี้
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๕.๒.๒ คณะรัฐมนตรี โดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ คณะกรรมการก�ากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และภาคธุรกิจรักษาความปลอดภัยเอกชน ควรหารือร่วมกันให้เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อให้
กฎหมายสามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ร่วมกันก�าหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและมาตรฐาน
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยกลางที่ครอบคลุมเจ้าของกิจการที่จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นลูกจ้างโดยตรง 
และการให้บริการรักษาความปลอดภัยโดยบริษัทท่ีให้บริการธุรกิจรักษาความปลอดภัยอันจะก่อให้เกิดความเสมอกันใน
กฎหมาย และค�านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยให้หลายฝ่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะความสามารถและการ
ฝึกอบรมของพนักงานรักษาความปลอดภัย รวมทั้งจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะท�าให้ภาคเอกชน มีความรับผิดชอบใน
การด�าเนินธุรกิจมากขึ้นตามความเห็นในข้อ ๔.๓.๒ (๑) ของรายงานนี้

๕.๒.๓ คณะรัฐมนตรี โดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ คณะกรรมการก�ากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และภาคธุรกิจรักษาความปลอดภัยเอกชน ควรหารือร่วมกันก�าหนดให้มีการประเมิน
ต้นทุนของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ การบริหารจัดการประเภทงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีเป็นธรรม 
เช่น การย้ายเปลี่ยนสถานที่ให้บริการรักษาความปลอดภัยของพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ที่จะต้องมีการจดแจ้ง
ทุกครั้ง และมีกระบวนการประเมินผลกระทบของกฎหมาย (RIA) ว่า สมควรปรับปรุงกฎหมายนี้หรือไม่ทุกระยะเวลา ๒ ปี 
ภายหลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเพื่อให้บทบัญญัติของกฎหมายมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย 
ตามความเห็นในข้อ ๔.๓.๒ (๓) ของรายงานนี้
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เรื่อง รำ่งพระรำชบัญญัติวำ่ด้วยกำระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ผลงำน
ล�ำดับที่ 



ร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ด้วยกำระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....78

   78  จาก รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ที่ ๑๖๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม 

๒๕๕๙ ผ่านความเหน็ชอบจากการประชมุคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ (ด้านการคุม้ครองและมาตรฐานการคุม้ครองสทิธมินษุยชน) 

ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙

๑. ความเป็นมา

โดยทีร่ฐับาลได้แถลงนโยบายต่อสภานติบิญัญติัแห่งชาติ เมือ่วนัท่ี ๑๒ กนัยายน ๒๕๕๗ ในส่วนของการสร้าง
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศว่ารัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างจริงจัง เพื่อให้ทุกภาคเศรษฐกิจมีความก้าวหน้าและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได ้
จึงจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงหน่วยงานและก�าหนดกรอบอ�านาจหน้าที่เพื่อให้รองรับกับนโยบายดังกล่าว ต่อมา เมื่อวันที่ 
๖ มกราคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการของร่างกฎหมายที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เสนอ จ�านวน ๑๐ ฉบับ ซึ่งรวมถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
ขณะที่จัดท�ารายงานนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่ ๒ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และโดยที่ร่างพระราชบัญญัติ 
ฉบับดังกล่าวมีประเด็นเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนหลายมิติ ทั้งด้านเสรีภาพในการสื่อสาร เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
ของบุคคลและสื่อมวลชน และสิทธิในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ ซึ่งได้รับการรับรองจากกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมือง รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ตลอดจน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ อาศัยอ�านาจหน้าที่ประการหนึ่งตามที่บัญญัติใน
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงหยิบยกกรณี
ดังกล่าวขึ้นพิจารณา ศึกษา รวบรวมข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมายเพื่อให้เกิดการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๒. การพิจารณาเบื้องต้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาประเด็นปัญหาแล้ว เห็นสมควรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนด้วยการเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓) โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เป็นผู้ด�าเนินการ 

๓. การด�าเนินการ

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ โดยคณะอนกุรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรบัปรงุ 
กฎหมาย และกฎ เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้จัดท�าข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมาย เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยได้มีการศึกษา
จากเอกสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมรับฟังความเห็นจากผู้แทนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
และนักวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
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๓.๑ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๓.๑.๑ ความเป็นมาและสาระส�าคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๑) ความเป็นมา

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกฎหมาย
ที่มีเจตนารมณ์ในการก�าหนดความผิดและโทษส�าหรับการกระท�าที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทั้งในแง่ของ
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระท�าความผิด และในแง่ของการลงมือกระท�าความผิดต่อตัวระบบหรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เอง เมื่อการบังคับใช้กฎหมายฉบับน้ีผ่านไประยะหนึ่ง ปรากฏว่าหลายภาคส่วนเสนอให้มีการทบทวน
หลักการของกฎหมาย อันเนื่องมาจากประเด็นปัญหาด้านข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ไม่ว่าโดยผลจากพัฒนาการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รูปแบบการกระท�าความผิดที่หลากหลาย การบังคับใช้กฎหมายและ
การตีความที่คลาดเคลื่อนไปจากเจตนารมณ์ อันล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อการป้องกันและปราบปรามการกระท�าความ
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จึงได้มีการพิจารณาทบทวนแก้ไขเพิ่มเติม โดยรัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และมีการพิจารณาร่างกฎหมายจ�านวนหนึ่งเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ซึ่ง
ได้รวมถึงการพิจารณายกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. .... 

๒) สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
๒๕๕๐

(๑) หลักการและเหตุผล
ระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วนส�าคัญของการประกอบกิจการและการด�ารงชีวิต 

ของมนุษย์ หากมีผู้กระท�าด้วยประการใดๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถท�างานตามค�าสั่งที่ก�าหนดไว้หรือท�าให้การ
ท�างานผิดพลาดไปจากค�าสั่งที่ก�าหนดไว้ หรือใช้วิธีการใดๆ เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือท�าลายข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบ 
คอมพวิเตอร์โดยมชิอบ หรอืใช้ระบบคอมพวิเตอร์เพือ่เผยแพร่ข้อมลูคอมพวิเตอร์อนัเป็นเทจ็หรอืมลีกัษณะอนัลามกอนาจาร 
ย่อมก่อให้เกดิความเสยีหาย กระทบกระเทอืนต่อเศรษฐกจิ สังคม และความมัน่คงของรัฐ รวมท้ังความสงบสุขและศลีธรรม 
อันดีของประชาชน สมควรก�าหนดมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระท�าดังกล่าว

(๒) ก�าหนดให้การกระท�าต่อไปนี้เป็นความผิด (มาตรา ๑๔) 
(๒.๑) การน�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(๒.๒) การน�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่

น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(๓) ก�าหนดการกระท�าความผิดท่ีเป็นการท�าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจ

กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่ก�าหนดไว้ในภาคสองลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แห่งประมวล
กฎหมายอาญา หรือท่ีมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นค�าร้อง พร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอ�านาจ ขอให้มีค�าสั่งระงับการท�าให้
แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ (มาตรา ๒๐)
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๓.๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....79 
๑) หลักการและเหตุผล

เพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วยหลักการและวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิดหรือ
อาชญากรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของ
สภาพเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในสภาพปัจจุบันที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

๒) การแก้ไขเพิ่มเติมฐานความผิดและองค์ประกอบความผิด
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระท�าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี หรือ

ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
(๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม 

ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน

   79  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่น�ามาพิจารณาจัดท�ารายงาน 

ข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายนี้ มีจ�านวน ๒ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่ ๒ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 

กระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๙๑๙/๒๕๕๘)
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(๒) น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด
ความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

(๓) ..........”
๓) การแก้ไขเพ่ิมเติมกระบวนการและหลกัเกณฑ์การระงบัการท�าให้แพร่หลายหรอืลบข้อมลู 

คอมพิวเตอร์ 
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ ในกรณีที่มีการท�าให้แพร่หลายซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้ พนักงาน 

เจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นค�าร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอ�านาจขอให้มีค�าสั่ง
ระงับการท�าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้

(๑) ..........
(๔) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ไม่เป็นความผิดต่อกฎหมายอื่นแต่มีลักษณะขัดต่อความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวตามที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมี
มติเป็นเอกฉันท์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นค�าร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อ
ศาลที่มีเขตอ�านาจให้มีค�าสั่งระงับการแพร่หลายหรือลบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้

คณะกรรมการกล่ันกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่รัฐมนตรีแต่งต้ังตามวรรคหนึ่ง (๔) ให้มี
จ�านวนห้าคนซึ่งสองในห้าคนต้องมาจากผู้แทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

..........”
๔) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..)  

พ.ศ. .... (ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๙๑๙/๒๕๕๘)
ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘ มี
เนื้อความและเจตนารมณ์ที่แตกต่างจากมาตรา ๘ ของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่ ๒ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวคือ

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๔ ผู้ใดโดยทุจริตน�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ 
ท�าให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือท�าให้ผู้อื่นท�า ถอน หรือท�าลายเอกสารสิทธิต้องระวางโทษ...” 

๓.๒ การรับฟังความเห็น
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง

กฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ได้ด�าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วย
ราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพและนักวิชาการต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสรุปได้ดังนี้

๑) หน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าท่ีในการก�ากบั ควบคุมดแูลให้มีการบงัคับการให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี ้
มีข้อสังเกตว่า ในกรณีที่กฎหมายก�าหนดบทบาทอ�านาจหน้าที่ที่ชัดเจนก็ถือเป็นหลักประกันที่ดีในการท�างานว่าขอบเขต
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หน้าที่ของตนมีอยู่อย่างไรบ้าง ในทางตรงกันข้าม หากกฎหมายก�าหนดบทบาทอ�านาจหน้าที่ให้เป็นดุลพินิจอย่างกว้าง 
ไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน ย่อมท�าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความมั่นใจและขาดหลักประกันการปฏิบัติงาน และเกิดข้อกังวลว่าจะถูก
ฟ้องร้องเมือ่เกดิข้อพพิาท หรอืละเลยไม่ปฏบิติัหน้าทีใ่นบางเร่ืองทีไ่ม่ชดัเจนว่าอยูก่รอบอ�านาจหน้าทีข่องตนหรือไม่ ซึง่เป็น 
ผลเสียทั้งต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่และด้านการอ�านวยความสะดวกหรือการให้ความคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน

๒) มาตรา ๑๔ (๑) ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
มีปัญหา คือ เนื้อความของบทบัญญัตินี้ท่ีก�าหนดให้การน�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนเป็น
ความผิด มักถูกตีความและน�าไปใช้กับความผิดฐานการหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา โดยเฉพาะองค์ประกอบ
การกระท�าความผิดในลักษณะการน�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด
ความเสียหายแก่ผู้อื่น ซึ่งโดยหลักการแล้ว ควรตีความในเชิงการกระท�าผิดโดยการทุจริตหรือหลอกลวงเท่านั้น

๓) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๒) ที่
ก�าหนดให้การน�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของ
ประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกของประชาชน ถือว่าเป็นบทบัญญัติที่ไม่ชัดเจนว่าความมั่นคงและการตื่นตระหนก
มีขอบเขตเพียงใด ท�าให้เกิดการตีความและใช้ดุลพินิจได้อย่างกว้างขวาง หากเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของร่างพระราช
บัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา ๘ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา 
๑๔ (๒) ดังกล่าวแล้ว พบว่า กลับมีการก�าหนดขอบเขตการกระท�าความผิดที่กว้างยิ่งขึ้น อันรวมไปถึงความเสียหายต่อ 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งขอบเขต      
ความเสียหายดังกล่าวสามารถตีความได้อย่างกว้างขวางโดยไม่ปรากฏบทนิยามไว้เป็นการเฉพาะ

๔) มาตรา ๑๔ ของร่างพระราชบัญญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผิดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๒๐ ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้
บัญญัติให้อ�านาจเจ้าพนักงานในการขออ�านาจศาลเพื่อระงับการท�าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
มาตรา ๘ ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๔ (๑) ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้มีความชัดเจนขึ้น โดยก�าหนดองค์ประกอบการกระท�าความผิดให้สอดคล้อง
เจตนารมณ์และปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเจตนาทุจริตหรือหลอกลวง อย่างไรก็ตาม การยกร่างพระราช 
บัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะ
กรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ ๙๑๙/๒๕๕๘) บทบัญญัติมาตรา ๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมความใน ๑๔ (๑) ก�าหนดการ
กระท�าที่เป็นความผิดเฉพาะการทุจริตเพื่อให้ได้ไปซ่ึงทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืน หรือท�าให้
ผู้อื่นท�า ถอน หรือท�าลายเอกสารสิทธิ ซึ่งความดังกล่าวมีเจตนารมณ์ท่ีเฉพาะเจาะจงต่อการกระท�าความผิด
ในระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น ซ่ึงเป็นการอุดช่องว่างการตีความและการน�าไปใช้กับการด�าเนินคดีในความผิด
ฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา แต่เมื่อร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาแล้ว ในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บทบัญญัตินี้กลับถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงไป ท�าให้
สามารถตีความได้กว้างขึ้นและอาจครอบคลุมถึงการหมิ่นประมาทได้
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ในกรณีข้อมูลนั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามท่ีคณะกรรมการกล่ันกรองข้อมูล
คอมพิวเตอร์ได้มีมติ โดยค�าว่าความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้นไม่ชัดเจนว่ามีขอบเขตการตีความ
เพียงใดตามนัยข้างต้น นอกจากนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ที่มีจ�านวนห้าคน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของ
รัฐมนตรี โดยสองในห้าคนนั้นเป็นผู้แทนภาคเอกชนโดยมิได้ระบุคุณสมบัติที่ชัดเจน จึงอาจท�าให้คณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขาดหลักประกันสัดส่วนของกรรมการท่ีควรมีคุณสมบัติเป็นผู้ความรู้ความเช่ียวชาญในด้านที่เก่ียวข้อง 
ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านกฎหมาย รวมทั้งด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๕) ที่ผ่านมา พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ถูกน�ามาใช ้
บังคับเมื่อมีการกระท�าบางอย่างที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นและต่อสาธารณะ โดยการใช้คอมพิวเตอร์ ข้อมูล
คอมพิวเตอร์ และหรอืระบบคอมพวิเตอร์ (รวมถงึอินเทอร์เนต็) เป็นเครือ่งมอื หรือกระท�าต่อคอมพวิเตอร์ ข้อมลูคอมพวิเตอร์ 
และหรือระบบคอมพิวเตอร์น้ัน ซึ่งแนวคิดพื้นฐานและบทบัญญัติของกฎหมายอาญาครอบคลุมไปไม่ถึงการกระท�าที่เป็น
ความผิดดังกล่าว ตัวอย่างเช่น การเจาะระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือที่รู้จักกันในนามว่า “hacking” 
(หรือในภาษากฎหมายเรียกว่า การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ) น้ัน ไม่มีข้อกฎหมายใด
ในประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่มีโทษทางอาญาอื่นใดก�าหนดให้เป็นความผิด ด้วยเหตุดังกล่าวจึงจ�าเป็นต้องมี
กฎหมายเฉพาะขึ้นมา โดยอิงกับแนวคิดที่เกี่ยวเนื่องกับความเสียหายของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและหรือระบบคอมพิวเตอร์ 
เพื่อก�าหนดให้การเจาะระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นความผิดขึ้นมา

เมื่อพิจารณาถึงท่ีมาของมาตรา ๑๔ (๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะพบว่า ต้นแบบของมาตรานี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ส�าหรับการหมิ่นประมาทที่เกิด
ขึ้นบนอินเทอร์เน็ตแต่อย่างใด แต่การฟ้องคดีกับจ�าเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทกลับมีการน�า มาตรา ๑๔ (๑) 
พ่วงเข้าไปด้วย ซึ่งประเด็นดังกล่าวเกิดจากปัจจัยที่ส�าคัญ ๒ ประการด้วยกัน คือ ๑) กระบวนการทางนิติบัญญัติซึ่งมี
การเพิ่มเติมถ้อยค�าว่า “ข้อมูลเท็จ” และ “โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น …” เข้าไป ๒) การตีความ 
โดยฝ่ายโจทก์ผูซ่ึ้งอ้างว่าตนได้รบัความเสยีหายจากข้อความทีม่กีารเผยแพร่บนอินเทอร์เนต็ ให้ถ้อยค�าว่า “ข้อมลูเทจ็” 
และ “โดยประการทีน่่าจะเกดิความเสยีหายแก่ผูอ้ืน่ …” มลีกัษณะให้เป็นเรือ่งความผดิฐานหมิน่ประมาทบนอนิเทอร์เนต็ 
  การพิจารณามาตรา ๑๔ (๑) ของกฎหมายและร่างกฎหมายทั้งสองฉบับจึงมีประเด็นด้านถ้อยค�า
เข้ามาประกอบคือ ค�าว่า “ปลอม” กับ “เท็จ” กล่าวคือ ทั้งสองค�านี้แม้ว่าในภาษาพูด ในชีวิตประจ�าวันจะใช้อย่าง
ใกล้เคียงกันมาก หรือบางทีอาจใช้สลับกัน แต่ในบริบททางกฎหมายเกี่ยวด้วยคอมพิวเตอร์แล้ว “ปลอม” กับ “เท็จ” 
นั้นมีความหมายต่างกัน กล่าวคือ ค�าว่า “ปลอม” หมายถึง สิ่งนั้นไม่มี “ความจริงแท้” หรือเอาสิ่งของเทียมมาท�าให้
เข้าใจผิดว่าเป็นของแท้กล่าวอีกนัย คือ พิจารณาความจริงแท้ของ “สิ่ง” หรือ “วัตถุ” นั้นเป็นส�าคัญ โดยการท�า
ปลอมนั้นอาจเกิดขึ้นจากการท�าขึ้นโดยมิชอบหรือไม่มีอ�านาจในการท�าได้ ซึ่งในเรื่องความผิดคอมพิวเตอร์นั้นเป็น
เรื่องท�าข้อมูลปลอม (เรื่องระบบคอมพิวเตอร์) ส่วนค�าว่า “เท็จ” หมายถึง เนื้อหาที่ไม่เป็นความจริงหรือไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง กล่าวอีกนัย คือ พิจารณาจาก “เนื้อหา” ของข้อความหรือค�ากล่าวนั้นเป็นส�าคัญ ไม่ได้พิจารณาที่ 
“สิ่ง” หรือ “วัตถุ” อย่างในกรณีของ “ปลอม”

การรวมกนัของความผดิเรือ่ง “ข้อมลูปลอม” และ “ข้อมลูเท็จ” ท่ีอยูบ่นคนละแนวคดิกนั จนเป็น 
มาตรา ๑๔ (๑) ของกฎหมายและร่างกฎหมายทั้งสองฉบับ จึงก่อให้เกิดการตีความเพื่อให้สามารถพ่วงเข้าไปกับ
ความผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งมีอยู่มาแต่เดิมในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ และมาตรา ๓๒๘ โดยโจทก์
อาจจะอ้างไว้ก่อนว่าข้อความหรือเนื้อหาที่ถูกน�าเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตเป็น “ข้อมูลเท็จ” ท�าให้ตนเสียหาย
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แม้ในมาตรา ๘ ของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  จะแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔ (๑) ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ให้มีความชัดเจนตามเจตนารมณ์ของกฎหมายมากขึ้นแล้ว แต่ในเชิงการตีความและการปฏิบัติก็ยังอาจน�าไปใช้กับคดีความ
ผิดฐานหมิ่นประมาทได้ อย่างไรก็ตาม แนวทางแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔ (๑) นี้มีข้อดี คือ การกระท�าความผิดลักษณะนี้
หากเป็นการกระท�าต่อบุคคลย่อมเป็นความผิดอันยอมความได้

๔. หลักการ แนวคิด กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายระหว่างประเทศ
๔.๑ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on 

Civil and Political Rights - ICCPR)
ข้อ ๑๗
๑. บุคคลจะถูกแทรกแซงความเป็นส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน หรือการติดต่อสื่อสารโดยพลการหรือ

ไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้ และจะถูกลบหลู่เกียรติและชื่อเสียงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้
๒. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมิให้ถูกแทรกแซงหรือลบหลู่เช่นว่านั้น
ข้อ ๑๙
๑. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง
๒. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา รับและเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารและความคิดทุกประเภทโดยไม่ค�านึงถึงพรมแดน ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร หรือการตีพิมพ์
ในรูปของศิลปะ หรือโดยอาศัยสื่อประการอื่นตามที่ตนเลือก

๓. การใช้สิทธิตามที่บัญญัติในวรรค ๒ ของข้อนี้ ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบพิเศษควบคู่ไปด้วย 
การใช้สิทธิดังกล่าวอาจมีข้อจ�ากัดในบางเรื่อง แต่ทั้งนี้ข้อจ�ากัดนั้นต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายและจ�าเป็นต่อ

(ก) การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของผู้อื่น
(ข) การรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรมของ

ประชาชน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) ซึ่งเป็นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญประจ�า 

กติการะหว่างประเทศนี้ มีหน้าท่ีในการตรวจรายงานและการปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐภาคี และให้ข้อคิดเห็นหรือ 
ข้อเสนอแนะแก่รัฐภาคีในการตีความพันธกรณีเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งให้ข้อ
วินิจฉัยเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามพันธกรณี ได้ให้ความเห็นต่อการปฏิบัติตามพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) ความเห็นทั่วไปฉบับที่ ๑๖ ว่าด้วยสิทธิในความเป็นส่วนตัว80 
สิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครองจากการถูกคุกคามโดยพลการหรือไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย โดยค�าว่า “ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” มีนัยหมายถึงการแทรกแซงที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย ยกเว้นเป็นกรณีที่ได้รับ 
อนุญาตตามกฎหมาย การแทรกแซงที่รัฐอนุญาตให้ใช้ได้ต้องเป็นไปบนพื้นฐานของกฎหมาย และกฎหมายดังกล่าวต้องมี 
ความสอดคล้องกับเป้าหมายละวัตถุประสงค์ของกติกานี้ ส่วนค�าว่า “แทรกแซงโดยพลการ” ยังอาจครอบคลุมถึงการ 
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   81  From General Comment No. 10: Freedom of expression (Art. 19) , (2016), retrieved from, http://www.ohchr.org/ 

Documents/Issues/Opinion/ CCPRGeneralCommentNo10.pdf

   82  จาก สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น: ความแตกต่างในการวิพากษ์วิจารณ์ตามหลักกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศไทย, วารสารนิติสังคมศาสตร์ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๘ กรกฎาคม-ธันวาคม, (น. ๑๕๖ – ๑๕๗), โดย ศิริพล กุศลศิลป์วุฒ, ๒๕๕๘, 

เชียงใหม่: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

แทรกแซงทีเ่ป็นไปตามกฎหมาย องค์กรของรฐัทีมี่อ�านาจอาจเรียกข้อมลูเกีย่วกบัความเป็นส่วนตัวของบคุคลได้เท่าทีจ่�าเป็น 
ต่อประโยชน์ของสังคม ในกรณีที่มีการแทรกแซงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องระบุถึงรายละเอียดของสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง 
ที่อนุญาตให้มีการแทรกแซงได้

๒) ความเห็นทั่วไปฉบับที่ ๑๐ และ ๓๔ ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก
ความเหน็ทัว่ไปฉบบัที ่๑๐81 ได้กล่าวถงึสทิธทิีจ่ะมีความเหน็โดยปราศจากการแทรกแซง ไม่สามารถ

ก�าหนดข้อยกเว้นหรือข้อจ�ากัดใดๆ ได้ และเสรีภาพแห่งการแสดงออกไม่จ�ากัดเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลและความคิดเห็น
ทกุประเภท แต่ยงัรวมถงึการแสวงหาและการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารและความคดิทุกประเภท แต่การใช้สิทธใินเสรีภาพแห่งการ 
แสดงออก ต้องควบคู่ไปกับหน้าที่และความรับผิดชอบพิเศษ ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๙ ข้อย่อยที่ ๓ และด้วยเหตุนี้ เมื่อรัฐ
ภาคีได้ตั้งข้อจ�ากัดในการสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก ข้อจ�ากัดเหล่านี้จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสาระแห่งสิทธินี้
โดยตรง ต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุในข้อ ๑๙ ข้อย่อย ๓ เท่าที่จ�าเป็น

ความเห็นท่ัวไปฉบับท่ี ๓๔82 ได้มีความเห็นเพิ่มเติมต่อมาว่า ในการแสดงความคิดเห็นและการ
แสดงออกอนัเป็นหลกัการทีเ่ป็นเงือ่นไขส�าคญัในการส่งเสริมให้เป็นมนษุย์โดยสมบูรณ์ และถือเป็นองค์ประกอบทีข่าดไม่ได้ 
ในสังคม โดยประกอบกันเป็นหลักการพื้นฐานที่หนักแน่นส�าหรับสังคมเสรีประชาธิปไตย เสรีภาพดังกล่าวจะเป็นกลไก
ส�าคญัในการแลกเปลีย่นซึง่ความคดิเหน็อนัน�าไปสูก่ารพัฒนาทางสงัคม โดยเฉพาะการแสดงออกซ่ึงความคิดเหน็นัน้ ถอืเป็น 
ส่ิงส�าคัญที่ส่งเสริมให้หลักความโปร่งใสและความรับผิดชอบเกิดขึ้นเป็นจริงได้ และท้ายที่สุดหลักการดังกล่าวจะน�ามาซึ่ง
การปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่าหลักการคุ้มครองสิทธิและ 
เสรภีาพในความคดิเห็นและการแสดงความคดิเห็นนีไ้ม่อาจถกูจ�ากดัโดยรฐัจนถงึขนาดท�าให้ไม่สามารถวพิากษ์วจิารณ์ใดๆ ได้ 
แม้ว่ารฐัจะอ้างว่ารฐัอยูช่่วงสถานการณ์พเิศษหรอืสถานการณ์ฉกุเฉนิกต็าม ตามหลกัการนีย้งัได้รบัรองสทิธนิีใ้ห้รวมถงึสทิธ ิ
ในการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารต่างๆ ทัง้ทางการเมืองและการบริหารราชการ โดยเฉพาะการวพิากษ์วจิารณ์หรือแสดงความคดิ 
ต่อการบรหิารรัฐกจิหรือต่อการออกเสยีงเลอืกตัง้ ถอืเป็นสารตัถะส�าคญัต่อหลกัการคุม้ครองนี ้ ดังนัน้ รฐัภาคจีะต้องก�าหนด
กฎหมายภายในท่ีจะต้องส่งเสริมให้สิทธิและเสรีภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางการเมืองระหว่างประชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ให้มีความส�าคัญและเป็นจริง โดยเฉพาะสิทธิและเสรีภาพของสื่อสารมวลชนจะต้องสามารถเสนอ
ความคิดเห็นต่อสาธารณะโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ และจะต้องไม่มีการตรวจสอบหรือปิดกั้นอีกด้วย

กฎหมายภายใน
๔.๒ หลักการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๙ การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท�ามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะการที่รัฐธรรมนูญนี้ก�าหนดไว้และเท่าที่จ�าเป็น และจะกระทบกระเทือน
สาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้

..........
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มาตรา ๓๕ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง

..........
มาตรา ๔๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียนการพิมพ์ การโฆษณา 

และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น
การจ�ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เฉพาะเพือ่รกัษาความม่ันคงของรัฐเพือ่คุม้ครองสทิธิ เสรภีาพ เกยีรติยศ ชือ่เสยีง สทิธใินครอบครวัหรอืความเป็นอยูส่่วนตวั 
ของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทราม
ทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน

..........

๔.๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
มาตรา ๔ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความ

เสมอภาค บรรดาท่ีชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญนี้

๔.๔ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ผ่านการออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ ๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๙)

มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียงและครอบครัว
การกระท�าอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการน�าข้อมูลส่วนบุคคล 

ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆ จะกระท�ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่
จ�าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ

มาตรา ๓๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา 
และการส่ือความหมายโดยวิธีอื่น การจ�ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท�ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน

.......... 

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔.๕ อนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Convention on Cybercrime) ของสภาแห่ง

ยุโรป (The Council of Europe)
อนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เป็นกฎหมายแม่แบบที่ก�าหนดฐานความผิดต่างๆ ที่ 

เกีย่วกบัคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต โดยประเทศสมาชกิทีล่งนามและให้สตัยาบนักจ็ะน�าบทบญัญติัในอนสุญัญานีม้าเป็น 
ต้นแบบในการบัญญัติเป็นกฎหมายภายในประเทศ เพื่อก�าหนดความผิดทางอาญากับการกระท�าความผิดที่เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์ต่างๆ และประเทศไทยก็ได้น�าหลักการต่างๆ ในอนุสัญญานี้มาเป็นต้นแบบในการ

76 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ



   83  จาก แนวทางการจัดท�ากฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์, โดย ส�านักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 

(น. ๖๘), (๒๕๔๖), กรุงเทพฯ: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

   84  From Convention on Cybercrime Article 7 – Computer-related forgery “Each Party shall adopt such  

legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when 

committed intentionally and without right, the input, alteration, deletion, or suppression of computer data, resulting in 

inauthentic data with the intent that it be considered or acted upon for legal purposes as if it were authentic, regard-

less whether or not the data is directly readable and intelligible. A Party may require an intent to defraud, or similar 

dishonest intent, before criminal liability attaches.”, (2016), retrieved from, https://www.coe.int/en/web/conventions/

full-list/-/conventions/treaty/185

บัญญัติกฎหมายทางอาญาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกัน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC ได้มีการร่าง “พระราชบัญญัติว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์” ซึ่งหลังจากนั้น 
ได้ผ่านการศึกษาพิจารณาจนกระท่ังมีการประกาศและบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐83

ทั้งนี้ การกระท�าความผิดเกี่ยวกับการน�า “ข้อมูลปลอม” เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ปรากฏในมาตรา ๗ 
ของอนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์84 ที่ก�าหนดให้การน�าเข้าสู่ (input) เปลี่ยนแปลง (alternation) ลบ 
(deletion) หรือยับยั้ง (suppression) หมายถึง การสกัดกั้นไว้ หรือการปกปิดข้อมูลไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ 
(กล่าวคือ ไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะท�าได้) เป็นผลให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่เป็นของจริงแท้ (not authentic) โดยมีเจตนา
ท�าให้ข้อมูลนั้นถูกมองว่าเป็นข้อมูลจริงแท้ (authentic) เป็นความผิด

๕. ความเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาจากเอกสาร ความเห็น ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และความเห็น
ของคณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนแล้ว เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็น 
กฎหมายทีม่เีจตนารมณ์เพ่ือก�าหนดความผดิและโทษส�าหรับการกระท�าทีเ่ก่ียวข้องกับระบบหรอืข้อมลูคอมพวิเตอร์ ท้ังในแง่ 
ของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระท�าความผิด และในแง่ของการลงมือกระท�าความผิดต่อตัวระบบ
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เอง และมีบทบัญญัติบางประการที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยเฉพาะ
เสรีภาพในความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของบุคคลและสื่อมวลชน รวมถึงสิทธิใน
การรับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ จึงมีข้อพิจารณาต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กับหลักการด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๕.๑ การก�าหนดฐานความผิดและองค์ประกอบฐานความผิด
๕.๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๔ (๑) ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

ก�าหนดให้การทุจริต หรือหลอกลวง น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม  
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนเป็น 
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ความผิด เห็นว่า เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโดยก�าหนดองค์ประกอบฐานความผิดให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นว่าผู้กระท�าต้องมีเจตนา 
“โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง” ซึ่งค�าว่า โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑) หมายความว่า “เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น” ซ่ึงการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ป้องปรามการกระท�าที่มุ่งต่อประโยชน์ในทางทรัพย์สิน 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาในทางปฏิบัติพนักงานเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมและประชาชน
ส่วนใหญ่ตีความและปรับใช้การกระท�าความผิดที่เป็นการน�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือ 
เป็นเท็จ ตามมาตรา ๑๔ (๑) ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ควบคู ่
ไปกบัการหมิน่ประมาทบคุคลอืน่บนระบบคอมพวิเตอร์หรือเป็นการหมิน่ประมาทโดยโฆษณา ซ่ึงผู้กล่าวหามกัมุง่เอาผดิกับ 
การใช้ “ข้อมูลเท็จ” เพื่อใส่ความหรือกล่าวหากันทางอินเทอร์เน็ต หรือการน�าภาพหรือเรื่องส่วนตัวมาเผยแพร่จนเกิด
ความเสียหายต่อชื่อเสียง เกียรติยศ หรือถูกดูหมิ่นเกลียดชัง 

ดังนั้น มาตรา ๑๔ (๑) ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ จึงยังคงเปิดช่องให้เกิดการตีความน�าไปใช้กับการ
หมิ่นประมาทได้ โดยอาจท�าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและตีความไปได้ว่า การน�าข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือ
บนอินเทอร์เน็ตที่ไม่เป็นความจริงและท�าให้ประชาชนทั่วไปสับสน เป็นเจตนา “โดยหลอกลวง” และอ้างมาตรา ๑๔ (๑) 
มาใช้ด�าเนินคดีกับการแสดงความคิดเห็นต่อไปอีก ซึ่งการตีความลักษณะนี้อาจเป็นการขัดแย้งต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
รวมทั้งไม่สอดคล้องตามหลักการในมาตรา ๗ ของอนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ที่ก�าหนดให้การกระท�า
ความผิดเกี่ยวกับการน�าข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นั้น มุ่งเน้นเฉพาะความผิดเกี่ยวกับ “ข้อมูลปลอม” ไม่ได้มีแนวคิด
ในเรื่อง “ข้อมูลเท็จ”แต่อย่างใด กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ หลักการนี้ไม่ได้ต้องการให้ใช้ข้อเท็จจริงเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดง
ออกใดๆ แต่ต้องการปราบปรามการกระท�าในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น เช่น 
การส่งอีเมล์หลอกลวงผู้อื่นว่ามาจากธนาคารหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง (Phishing) หรือสร้างเว็บปลอม (Farming) 
ขึ้นมาหลอกให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในทางอื่น ซึ่งเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายอาญาท่ีความผิด
ฐานปลอมแปลงเอกสาร ยังไม่รวมการปลอมแปลงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยเจตนารมณ์ลักษณะนี้มีความใกล้เคียงกับ 
มาตรา ๘ ของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ ๙๑๙/๒๕๕๘)85 ซึ่งก�าหนดชัดเจนว่าเป็นการกระท�าความผิดที่มุ่งประโยชน์ต่อ
ทรัพย์สิน

๕.๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๔ (๒) ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

ได้เพิ่มข้อความขึ้นมาเพื่อก�าหนดความผิดส�าหรับการน�าเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ 
๔ ลักษณะ คือ

๑) น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงของประเทศ 
๒) น่าจะเกิดความเสียหายต่อความปลอดภัยสาธารณะ 
๓) น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ 

   85  มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

    “มาตรา ๑๔ ผู้ใดโดยทุจริต น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ท�าให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วน

บุคคลของผู้อื่น หรือท�าให้ผู้อื่นท�า ถอน หรือท�าลายเอกสารสิทธิต้องระวางโทษ...”
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   86 จาก หลักการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

     มาตรา ๔๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียนการพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดย

วิธีอื่น

    การจ�ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความ

มั่นคงของรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน

     ..........

     หลักการในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ผ่านการออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙)

    มาตรา ๓๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมาย 

โดยวิธีอื่น 

   การจ�ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท�ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความ

มั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกัน

สุขภาพของประชาชน

      ……….

๔) น่าจะก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 
หากพิจารณาถ้อยค�าดังกล่าวแล้วเห็นว่าเป็นถ้อยค�าที่มีความหมายกว้างขวาง ไม่มีค�านิยาม

ท่ีชัดเจน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการตีความที่เกินเลยและใช้อ�านาจแทรกแซงการแสดงความคิดเห็นและโอกาสในการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารในระบบคอมพิวเตอร์เกินความจ�าเป็น 

เมื่อพิจารณาจาก ICCPR ข้อ ๑๙ และความเห็นทั่วไปฉบับที่ ๑๐ และความเห็นทั่วไปฉบับที่ 
๓๔ ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจ�ากติกา ICCPR จะ
เห็นได้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงสิทธิในการแสวงหาและได้รับข้อมูลโดยปราศจากการปิดก้ัน 
อย่างไรก็ตาม การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นดังกล่าว จะต้องด�าเนินการด้วยความรับผิดชอบและหน้าที่ในการเคารพใน
สิทธิของบุคคลอื่นๆ ตามที่ก�าหนดไว้ใน ICCPR ข้อ ๑๙ ข้อย่อย ๓ แม้สิทธิในเสรีภาพดังกล่าวไม่เป็นสิทธิสมบูรณ์ที่รัฐอาจ
จะก�าหนดข้อจ�ากัดในการแสดงความคิดเห็นได้ (non-derogable right) แต่การก�าหนดข้อจ�ากัดนั้นจะต้องบัญญัติเป็น
กฎหมายเท่าที่จ�าเป็นและอย่างจ�ากัด เพื่อรักษาชื่อเสียงของบุคคลอื่น หรือเพื่อปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ หรือ
ความสงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรมอันดี และค�านึงถึงหลักแห่งความจ�าเป็นและหลักสัดส่วน รวมทั้งจะ
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แห่งกฎหมายที่ตราขึ้นโดยตรงเท่านั้น ทั้งนี้ ค�าว่า “กฎหมาย” นั้น จะต้องสอดคล้องกับหลัก
การที่ว่ากฎหมายจะต้องใช้เพื่อควบคุมการกระท�าของปัจเจกชนเป็นการทั่วไป ไม่ใช่การควบคุมความคิดหรือการห้ามอย่าง
ไร้เหตุผลตามอ�าเภอใจของผู้ตรากฎหมาย รวมถึงกฎหมายนั้นจะต้องก�าหนดมาตรฐานในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น มี
ความชัดเจนและสามารถเข้าใจโดยทั่วไปได้โดยง่ายว่า การฝ่าฝืนกรณีใดบ้างจะขัดกับกฎหมายและถูกฟ้องร้องด�าเนินคด ี
จึงเห็นว่า การที่ถ้อยค�าท้ังสี่ลักษณะข้างต้นเป็นถ้อยค�าที่มีความหมายกว้างขวาง ไม่มีค�านิยามที่ชัดเจน ไม่มีกรอบหรือ 
หลักเกณฑ์ชัดเจนในการพิจารณาว่าการกระท�าลักษณะใดที่อาจขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและถือว่าเป็นความผิด 
อาจก่อให้เกิดการตีความท่ีเกินเลยและใช้อ�านาจแทรกแซงการแสดงความคิดเห็นและโอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
ในระบบคอมพิวเตอร์เกินความจ�าเป็น อันเป็นการไม่สอดคล้องกับหลักการของ ICCPR ข้อ ๑๙ และหลักการใน
รัฐธรรมนูญ86 ที่ให้การรับรองและก�าหนดขอบเขตการจ�ากัดสิทธินั้น
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๕.๒ กระบวนการและหลักเกณฑ์การระงับการท�าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามร่าง 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 
๒๐ ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์เป็นกระบวนการที่มีความ
ส�าคัญต่อการส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้เสรีภาพในการแสดงออกและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นเครื่องมือส�าคัญของสังคมประชาธิปไตยที่ประกันความโปร่งใสและความมีธรรมาภิบาลของการใช้อ�านาจรัฐ 
อย่างไรก็ตาม โดยนัยตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๐ ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้รัฐมีอ�านาจก�าหนดข้อจ�ากัดบางประการเพื่อก�ากับควบคุมการใช้เสรีภาพ
ดังกล่าวได้ ด้วยการระงับการท�าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ไม่เป็นความผิดต่อกฎหมายอื่น แต่ข้อมูล
คอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น บทบัญญัตินี้จึงมีผลกระทบต่อ
เสรีภาพในการแสดงออกและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยตรง

เสรีภาพในการแสดงออกและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้รับการรับรองตาม ICCPR ข้อ ๑๙ ว่าบุคคล
ย่อมมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงสิทธิในการแสวงหาและได้รับข้อมูลโดยปราศจากการแทรกแซง แต่รัฐอาจจะ
ก�าหนดข้อจ�ากัดในการแสดงความคิดเห็นได้ แต่จะต้องบัญญัติเป็นกฎหมายเท่าที่จ�าเป็นและอย่างจ�ากัดเพื่อรักษาชื่อเสียง
ของบุคคลอื่น หรือเพื่อปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรม
อันดี และค�านึงถึงหลักแห่งความจ�าเป็นและหลักสัดส่วนตลอดจนจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แห่งกฎหมายที่ตราขึ้น
โดยตรงเท่านั้น 

นอกจากนี้ หากพิจารณาจาก ICCPR ข้อ ๑๗ ที่ให้การรับรองสิทธิในความเป็นส่วนตัว ประกอบกับ
ความเห็นทั่วไปฉบับท่ี ๑๖ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจ�ากติกา ICCPR จะเห็นได้ว่าสิทธิดังกล่าวเป็นพื้นฐาน
ส�าคัญที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติตามสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการรับทราบข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะในทาง
อเิลก็ทรอนกิส์หรอืระบบคอมพวิเตอร์ การแทรกแซงอย่างไม่เหมาะสมต่อความเป็นส่วนตัวของบคุคล อาจน�าไปสู่การจ�ากดั 
เสรีภาพในการแสดงหรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม อย่างไรก็ตาม การแทรกแซงสิทธิความเป็น
ส่วนตัวของบุคคลที่สามารถกระท�าได้นั้น ควรพิจารณาว่าจะต้องไม่เป็นการกระท�าโดยพลการหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
กล่าวคือ ต้องเป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ ICCPR 
และต้องค�านึงมิให้เป็นการ “แทรกแซงโดยพลการ” แม้จะมีการบัญญัติให้เป็นกฎหมายแล้วก็ตาม

จึงอาจกล่าวได้ว่า ในกรณีที่รัฐมีความจ�าเป็นต้องใช้อ�านาจดังกล่าว รัฐต้องประกันด้วยว่าการแทรกแซง
ใดๆ ต่อความเป็นส่วนตวัหรอืการตดิต่อสือ่สาร ต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายซ่ึงมข้ีอควรพิจารณาได้แก่ ๑) การเข้าถงึ 
ท่ีเปิดเผยและเป็นการทั่วไป ๒) การมีบทบัญญัติกฎหมายที่มีหลักประกันการเข้าถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสารที่เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดเจน และ ๓) การมีเนื้อหาหรือรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนมากพอส�าหรับการ
แทรกแซงกรณีใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ

เมื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๐ ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เห็นว่าในการพิจารณาระงับหรือลบการท�าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลที่มีเนื้อหาไม่ผิดกฎหมายใด แต่ข้อมูลนั้นขัดต่อความสงบ

80 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ



   87 มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

   “มาตรา ๒๐ ในกรณีที่มีการท�าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจาก

รัฐมนตรีอาจยื่นค�าร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลท่ีมีเขตอ�านาจขอให้มีค�าส่ังระงับการท�าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น

ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้

      (๑) ..........

       (๔) ข้อมลูคอมพวิเตอร์ทีไ่ม่เป็นความผดิต่อกฎหมายอืน่แต่มลัีกษณะขดัต่อความสงบเรยีบร้อยหรอืศีลธรรมอนัดขีองประชาชน

ซึง่คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวตามที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีมติเป็นเอกฉันท์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบ

จากรัฐมนตรีอาจยื่นค�าร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอ�านาจให้มีค�าส่ังระงับการแพร่หลายหรือลบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น

ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้

       ..........”

   88  จาก หลักการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

     มาตรา ๓๕ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมได้รับความคุ้มครอง

     ..........

     หลักการในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ผ่านการออกเสียงประชามติเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

     มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียงและครอบครัว

   การกระท�าอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าใน

ทางใดๆ จะกระท�ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จ�าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ

   89  มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

    “มาตรา ๒๐ ในกรณีที่มีการท�าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจาก

รัฐมนตรีอาจยื่นค�าร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลท่ีมีเขตอ�านาจขอให้มีค�าส่ังระงับการท�าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น

ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้

       (๑) ..........

คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง (๔) ให้มีจ�านวนห้าคนซ่ึงสองในห้าคนต้องมาจากผู้แทนภาค

เอกชนที่เกี่ยวข้อง

        ...........”

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน87 แม้เป็นการก�าหนดกรอบอ�านาจเพื่อจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพส่วนของบุคคลใน 
การตดิต่อสือ่สาร รวมถงึการแสดงความคิดเหน็ทีส่ามารถกระท�าได้กต็าม แต่ต้องกระท�าเท่าท่ีจ�าเป็นและได้สัดส่วน การใช้ 
ถ้อยค�าในบทบัญญัตินี้ท่ีมีลักษณะกว้างขวางคลุมเครือและไม่ชัดเจนว่าเนื้อหาประเภทใดที่อาจถูกพิจารณาระงับหรือลบ
การท�าให้แพร่หลาย การขาดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการยื่นค�าร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาให้ม ี
ค�าสั่งของศาล ที่ต้องค�านึงถึงความสมดุลระหว่างประโยชน์ของสาธารณะกับหลักพื้นฐานว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคล จึงอาจกล่าวได้ว่า การก�าหนดกรอบการใช้อ�านาจ 
ดังกล่าวยังไม่สอดคล้องเพียงพอกับหลักการและวัตถุประสงค์ของ ICCPR ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๙ และหลักการตามรัฐธรรมนูญ88 
ที่รัฐต้องประกันด้วยว่า การแทรกแซงใดๆ ต่อความเป็นส่วนตัว หรือการติดต่อสื่อสาร ต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย
ซึ่งมีลักษณะมีความชัดเจน สามารถเข้าใจได้โดยบุคคลทั่วไป เป็นไปตามหลักแห่งความจ�าเป็นและหลักสัดส่วนและจะต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แห่งกฎหมายที่ตราขึ้นโดยตรงเท่านั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ซ่ึงมีจ�านวนห้าคนและมาจากการแต่งตั้งของ
รัฐมนตรี โดยสองในห้าคนต้องเป็นตัวแทนภาคเอกชนนั้น89 ขาดหลักประกันด้านที่มาและคุณสมบัติบุคคลที่ไม่ได้ค�านึงถึง
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ผู้ที่ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านกฎหมาย รวมทั้งด้านสิทธิ
และเสรีภาพ ซึ่งอาจมีผลต่อความโปร่งใสและประสิทธิผลของการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล

๖. ข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 
    และกฎเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ควรพิจารณามาตรการในการก�ากับดูแลเนื้อหาหรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตที่ได้ดุลยภาพกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยมี
พันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม การใช้อ�านาจหรือมาตรการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความ
ผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต้องเป็นการชอบด้วยกฎหมาย โดยการใช้อ�านาจหรือมาตรการนั้นๆ ต้อง
สามารถด�าเนินการให้เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายลุล่วงไปได้ และต้องมีความจ�าเป็นในการด�าเนินการโดยใช้
อ�านาจจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพียงเท่าท่ีจ�าเป็นแก่การด�าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเท่านั้น 
จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ดังนี้

๖.๑ รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ควรพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๑) โดยใช้ข้อความตามร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ ๙๑๙/๒๕๕๘) มาตรา ๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมพระ
ราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๑) ซึ่งมีใจความว่า “ผู้ใดโดยทุจริต 
น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ท�าให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือ
ท�าให้ผู้อื่นท�า ถอน หรือท�าลายเอกสารสิทธิต้องระวางโทษ....” ซึ่งจะเป็นการท�าให้เกิดความชัดเจนว่า หมายถึงการกระท�า 
ความผิดเฉพาะเรื่องการท�าข้อมูลปลอมเพื่อน�าไปหลอกเอาทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลอื่นเท่านั้น ทั้งนี้ ควร
เปลี่ยนค�าว่า “ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ” เป็น “ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม” เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตาม
มาตรา ๗ ของอนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

๖.๒ รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา ๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๒) ให้สอดคล้องกับหลักการใน ICCPR และความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนประจ�า ICCPR และตามหลักการในรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ การตรากฎหมายใดๆ ที่มีเนื้อหาเป็นการจ�ากัดสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารหรือการแสดงออก โดยอาศัยเหตุผลด้านความมั่นคง หรือความปลอดภัยสาธารณะ 
แม้จะเป็นสิ่งที่รัฐสามารถกระท�าได้ แต่จะต้องไม่อ้างความจ�าเป็นอย่างกว้างขวางครอบคลุมมากจนเกินไป ทั้งนี้ โดยการ
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ก�าหนดขอบเขตเงื่อนไขการพิจารณาใช้อ�านาจภายใต้ “ความมั่นคงของประเทศ” “ความปลอดภัยสาธารณะ” “ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ” และ “ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน” ที่จ�าเป็น และไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกิน
สมควร อันเป็นการท�าให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายเกิดความชัดเจนและป้องกันไม่ให้รัฐมีอ�านาจในการใช้ดุลพินิจอย่าง 
ไร้ขอบเขตซึ่งอาจเกิดการแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินความจ�าเป็น

๖.๓ รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ โดยเลี่ยงการใช้ถ้อยค�าที่คลุมเครือและตีความได้อย่างกว้าง หรือก�าหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไขการตีความให้มีความชัดเจนขึ้น เช่นค�าว่า “ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” ทั้งนี้ ควรก�าหนด
หลักเกณฑ์ เง่ือนไขการใช้อ�านาจระงับการเผยแพร่ หรือการลบเนื้อหาข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อก�ากับให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาออกค�าสั่งและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เป็นธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้ กล่าวคือ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงเนื้อหาที่เข้าข่ายขัดความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนและต้องการระงับการเผยแพร่หรือลบเนื้อหาส่วนนั้น พร้อมท้ังแสดงเหตุผลอันสมควรอย่างยิ่งต่อศาลว่าเป็น
ความผิดอย่างร้ายแรงและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสังคมอย่างถึงขนาด เพื่อขอให้ศาลมีค�าสั่งระงับ
การเผยแพร่หรือลบเนื้อหาส่วน โดยวิธีการนี้จะช่วยสร้างดุลยภาพระหว่างการป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิด 
ที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาในระบบคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต กับการประกันสิทธิในความเป็นส่วนตัว 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของบุคคลและสื่อมวลชน รวมถึงสิทธิในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะ ซึ่งได้รับการรับรองตาม ICCPR และตามหลักการในรัฐธรรมนูญให้เกิดขึ้นได้

๖.๔ รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มาตรา ๑๔ ที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๐ วรรคสองซ่ึงก�าหนดให้คณะกรรมการ 
กลัน่กรองข้อมลูคอมพวิเตอร์มจี�านวนห้าคนมาจากการแต่งต้ังของรัฐมนตรี โดยสองในห้าคนต้องเป็นตัวแทนภาคเอกชนนัน้ 
ยังขาดหลักประกันที่เหมาะสมด้านที่มาและคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นกรรมการเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความ
โปร่งใส มีประสิทธิผล และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวให้การแต่งตั้ง 
คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ ให้ค�านึงถึงคุณสมบัติของการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านกฎหมาย รวมทั้งด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
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ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง

       ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครอง
ตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔



ภำคผนวก

เอกสารประกอบข้อเสนอแนะ ล�าดับที่ ๑

เอกสารประกอบข้อเสนอแนะ ล�าดับที่ ๓ 

เอกสารประกอบข้อเสนอแนะ ล�าดับที่ ๔

๘๖ - ๑๑๗

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๑๘๖

ความหมายของตราสัญลักษณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๑๘๗

เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายการคุ้มครองสิทธิ
ที่จะมีชีวิตอย่างปลอดภัยบนท้องถนน

เอกสารประกอบข้อเสนอแนะ ล�าดับที่ ๒ ๑๑๘ -๑๕๖

๑๕๗ - ๑๖๔

๑๖๕ - ๑๘๕

เรื่อง การถูกคุมขังเกินกว่าโทษตามค�าพิพากษา

เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีกล่าวอ้างว่า 
พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ก�าหนดคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของพนักงานรักษาความปลอดภัยมีผลกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีหน้าที่และอ�านาจ ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้าและ 
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมท้ังการเยียวยาผู้ได้รับ
ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง

(๒) จัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
และเผยแพร่ต่อประชาชน

(๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค�าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชน

(๔) ชีแ้จงและรายงานข้อเทจ็จรงิทีถ่กูต้องโดยไม่ชกัช้าในกรณทีีม่กีารรายงานสถานการณ์เกีย่วกบัสิทธมินษุยชน 
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม

(๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน
(๖) หน้าที่และอ�านาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

เมื่อรับทราบรายงานตาม (๑) และ (๒) หรือข้อเสนอแนะตาม (๓) ให้คณะรัฐมนตรีด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจด�าเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการด�าเนินการ ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า

ในการปฏิบัติหน้าท่ี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องค�านึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทยและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส�าคัญด้วย
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รูปทรงดอกบัว
 คือ  ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์

  อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของคนไทย

รูปคนล้อมเป็นวงกลม 
 คือ  การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม 

  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนส�าคัญ 

  ในกระบวนการพัฒนาประเทศ

รูปมือ 
 คือ  การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

  ในการโอบอุ้มคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ 

  ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค และภราดรภาพ 

สีน�้าเงิน 
 คือ  สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม 

 คือ  ความมุ่งมั่น อดทนในการท�างานเพื่อประชาชน 

 คือ  ความสามัคคี และการประสานพลังอย่างหนักแน่นจากทุกภาคส่วนของสังคม 

  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ความหมายของตราสัญลักษณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เครื่องหมายราชการดังกล่าว นอกจากใช้เป็นตราประจ�าส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว 

ให้ใช้เป็นตราประจ�าต�าแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตราประจ�าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

และตราประจ�าต�าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย
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ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น ๖ - ๗

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๓๘๐๐, ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๐๐ 

โทรร้องเรียน ๑๓๗๗
Website: www.nhrc.or.th
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