
ภารกิจด้านการต่างประเทศของ กสม.



กรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วย

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI)



สมัชชาใหญ่ 
(สมาชิก GANHRI ทั้งหมด)

(General Assembly)

คกก. บริหาร GANHRI 
(GANHRI Bureau)

คณะอนุกรรมการภายใต้ GANHRI 
(GANHRI Sub-Committees)

- คณะกรรมการการเงิน
- คณะท างานด้านต่าง ๆ  เช่น SDGs/ BHR

ส านักงานใหญ่ GANHRI
ตั้งอยู่ที่เจนีวา

OHCHR
(ฝ่ายเลขานุการ GANHRI)

สมาชิกทั้งหมด 117 สถาบัน
• สถานะ A – 84 สถาบัน
• สถานะ B – 33 สถาบัน 

กสม. อยู่ระหว่างการขอ
ปรับเป็นสถานะ A

APF (เอเชีย-แปซิฟิก)

NANHRI (แอฟริกา)

RINDHCA (อเมริกา)

ENNHRI (ยุโรป)

ความร่วมมือกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

(Stakeholders)

การ
ประชุม
ต่าง ๆ

การ
สนับสนุน
สมาชิก

รูปแบบการด าเนินงานโครงสร้าง GANHRI

- คณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (SCA)

(ประกอบด้วยสมาชิกที่มี
สถานะ ‘A’ จาก

เครือข่ายระดับภูมิภาค 
เครือข่ายละ 4 สถาบัน)

เครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หลักการปารีส
(Paris Principles)

ธรรมนูญ GANHRI 
(GANHRI Statute)

แผนยุทธศาสตร์ 
GANHRI 

(GANHRI Strategic 
Plan)

ข้อบังคับการประชุม
ต่าง ๆ (Rules of 

Procedure)

กติกาการด าเนินงาน

กลไกสหประชาชาติ

องค์กรเอกชน

ภาคประชาสังคม

ภาครัฐ



กระบวนการประเมินสถานะของ กสม. โดย SCA



OHCHR 
(ฝ่ายเลขานุการ)

1. หน้าท่ีตาม 
รธน.

ม. 247(4)

2. การแต่งตัง้ 
กสม. ชุดใหม่

3. การติดตาม
ข้อเสนอแนะ

4. อ านาจ
ไกล่เกลี่ย

หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง

ปาเลสไตน์
(เอเชีย-แปซิฟิก)

แคนาดา
(อเมริกา)

โมร็อกโก
(แอฟริกา)

ฝรั่งเศส
(ยุโรป)

SCA

ธรรมนูญ GANHRI (GANHRI Statute)

หลักการปารีส (Paris Principles)

ข้อสังเกตทั่วไปของ SCA ว่าด้วยการประเมินสถานะ
(SCA’s General Observations on Accreditation)

ข้อบังคับการประชุมของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ 
(SCA Rules of Procedure) 

แนวปฏิบัติของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ 
(SCA Practice Notes) 

คณะอนุกรรมการประเมินสถานะ 
(Sub-Committee on Accreditation: SCA)

(วาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี)

การประเมินสถานะ (ประเมินความสอดคล้องกับหลักการปารีส) ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1

2

3

4

5

กสม. เข้ารับการประเมินสถานะ
เพื่อขอคืนสถานะ A โดย SCA 

มีความเห็นให้เลื่อนการ
พิจารณาออกไปก่อน เนื่องจาก

มีข้อห่วงกังวล 4 ประเด็น

กรอบระยะเวลาการด าเนนิการของ กสม. ในภาพรวม

• รวบรวมข้อมูลการแก้ไขข้อห่วงกังวล 4 ประเด็น
• เริ่มกระบวนการแก้ไข พรป. กสม. 2560 ม. 26(4) มิ.ย. – ก.ค. 64

• รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องก.ค. – ส.ค. 64

• จัดท าเอกสารผลการด าเนินงานและเอกสารประกอบ
ที่เก่ียวข้อง (ส่ง SCA ภายใน 1 ต.ค. 64) ก.ย. 64

• ชี้แจงความเห็น/ค าถามที่ SCA ได้รับจาก CSOs (ถ้ามี)ต.ค. – พ.ย. 64

• ตรวจสอบเอกสารสรุปของ OHCHR
และชี้แจงประเด็นห่วงกังวล (ถ้ามี)ต.ค. – พ.ย. 64

• เตรียมการสัมภาษณ:์ ก าหนดผู้ตอบสัมภาษณ์
ซักซ้อมประเด็นค าถาม – ค าตอบ และเทคนิคอ่ืน เช่น ใช้ล่าม

ม.ค. – มี.ค. 
หรือ มิ.ย. 65

• เข้ารับการสัมภาษณ์กับ SCAมี.ค. หรือ มิ.ย. 65

ปัญหาอุปสรรค/ข้อท้าทาย
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตีความหลกัการปารสี และความคาดหวังของภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีต่อ กสม. ในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้สอดคล้องกับหลกัการปารสี โดยเฉพาะการแกไ้ขกฎหมาย
2. การสร้างความเข้าใจเกีย่วกับบทบาทของ กสม. ต่อทุกภาคส่วนในสังคมไทย
3. การสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับการเมืองการปกครอง กฎหมาย และวัฒนธรรมของสังคมไทยต่อเพือ่นสมาชิก



ความก้าวหน้าในการแก้ไขข้อห่วงกังวลของ SCA

1. รธน. ม. 247 (4) ที่อาจกระทบกับ
ความเป็นอิสระของ กสม.

การออกระเบียบ กสม. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการชี้แจงและ

รายงานข้อเท็จจริงฯ พ.ศ. 2564

การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับ
ทุกภาคส่วนเก่ียวกับการยกเลิก

บทบัญญัตินี้

2. การสรรหาและแต่งตั้ง 
กสม. ชุดใหม่

กสม. ชุดที่ 4 ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่แล้ว

ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการสรรหา 
กสม. คนที่ 7

3. การติดตามการปฏิบัตติาม
ข้อเสนอแนะของ กสม.

การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
กรณีการชุมนุมทางการเมือง

การออกระเบียบ กสม. ว่าด้วย
การติดตามผลการด าเนินการด้าน

สิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2564

4. หน้าที่และอ านาจไกล่เกลี่ย

วุฒิสภาได้มีมติเอกฉันท์ว่า กสม. 
ควรมีหน้าที่และอ านาจนี้

กสม. อยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไข 
พรป. กสม. 2560

• มิ.ย. – ก.ค. 64 
• จัดท าร่างกฎหมาย

ฉบับแก้ไข
• วิเคราะห์ผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมาย (RIA)

กระบวนการแกไ้ข 
มาตรา 26(4) ของ 
พรป. กสม. 2560

• ก.ค. – ส.ค. 64
• รับฟังความคิดเห็น

จากผู้มีส่วนได้เสีย
ผ่านช่องทางต่าง ๆ

• จัดเวทีเสวนาประมวล
ความเห็น

กระบวนการ
ปรึกษาหารือกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

• ส.ค. – ก.ย. 64
• สร้างความเข้าใจและ

สนับสนุน
ความจ าเป็นในการ
แก้ไขกฎหมายและ
รัฐธรรมนูญ

กระบวนการหารือ/
ท าความเข้าใจกับ

ภาครัฐ 
ภาคนิติบัญญตัิ 

และพรรคการเมือง

แผนขับเคลือ่นการแกไ้ขข้อห่วงกงัวลใน
ประเด็น รธน. ม. 247(4) 



กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
(Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions: APF)



กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

สมาชิก

ประธาน 1 สถาบัน
รองประธาน  1 สถาบัน

กรรมการบริหาร 3 สถาบัน
{

สมาชิกสภา APF (APF Forum Councilors) ประกอบด้วย สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ท่ีเป็นสมาชิกสามัญ (Full members) จ านวน 16 สถาบัน

สมาชิกสมทบ (Associated members) 
จ านวน 9 สถาบัน

ไม่มีมีสิทธิ
ออกเสียง

มีสิทธิออก
เสียง

ฝ่ายเลขานุการ APF ส านักงานใหญ่
ต้ังอยู่ ณ นครซิดนีย์

เครือข่ายความร่วมมือระดับส านกังานภายใตก้รอบความร่วมมือ APF

เครือข่ายผู้บริหารระดับสูง
(SEO)

เครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสาร
(Communications Network)

เครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยากรกระบวนการ
(AFN)

คณะกรรมการบริหาร 
APF 5 สถาบัน

Rosalind Croucher
ประธาน AHRC

ประธาน APF วาระปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

Kieren Fitzpatrick
ผู้อ านวยการฝ่ายเลขานุการ APF



การประชุมประจ าปี

การประชุมใหญ่ทกุ ๒ ปี

การจดัฝึกอบรมด้านสทิธิมนษุยชน

การประเมินศกัยภาพตนเอง (Capacity Assessment: CA)

การหารือระดบัสงู (High-Level Dialogue: HLD)

การให้ค าแนะน าและความเช่ียวชาญด้านกฎหมาย

รูปแบบการ
ด าเนินงาน

ความร่วมมือระหว่าง กสม. กับ APF ท่ีผ่านมา
• เข้าร่วมเป็นสมาชิก APF เมื่อปี 2545
• เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ าปีและการประชุมใหญ่ทุก 2 ปี ของ APF เมื่อปี 2554
• ท าหน้าที่สมาชิกคณะกรรมการบริหาร APF และประธาน APF ระหว่างปี 2555-2557
• เข้ารับการประเมินศักยภาพตนเอง เมื่อปี 2553
• ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจัดฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน เมื่อปี 2561

หลักการปารีส

แผน
ยุทธศาสตร์ 

APF

ธรรมนูญ APF

กติกา
ด าเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/ข้อท้าทาย
เมื่อคณะอนุกรรมการการประเมินสถานะของ GANHRI ได้มีข้อเสนอแนะให้
ลดระดับสถานะของ กสม. ใน GANHRI จากสถานะ “A” เป็น “B” ท าให้ 
กสม. ประสบข้อท้าทายในการมีส่วนร่วมและแสดงบทบาทในเวที APF 

เนื่องจากภายใต้หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกของ APF สมาชิกที่มีสถานะ “B” 
จัดเป็นสมาชิกประเภทที่ไม่มีสิทธิออกเสียง (non-voting right) ไม่สามารถ
ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร APF และผู้แทนของ 
APF ในการด ารงต าแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหาร GANHRI ตลอดจนไม่
มีสิทธิออกเสียงในวาระต่าง ๆ ของการประชุม APF ที่ส าคัญ เช่น การออก

เสียงเลือกคณะกรรมการบริหารของ APF เป็นต้น



กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(South East Asia National Human Rights Institutions Forum: SEANF)



SEANF Strategic Plan 2017-2020

- The movement of people

- Business and human rights

- Environment and human rights

- Preventing and countering violent 

extremism

- The rights of vulnerable groups

- Sustainable Development Goals (SDGs)

WG on Strategic

Communication

WG to Discuss NHRCT’s 

Proposal relating to Torture

Prevention

SEANF

APF

GANHRI

สมาชิก 
(1) กสม. อินโดนีเซีย (Komnas HAM) 
(2) กสม. มาเลเซีย (SUHAKAM) 
(3) กสม. เมียนมา (MNHRC) 
(4) กสม. ฟิลิปปินส์ (CHRP) 
(5) กสม. ของไทย (NHRCT) 
(6) ผู้ตรวจการแผ่นดิน ติมอร์-เลสเต (PDHJ)

การท าหน้าที่ประธาน SEANF
หมุนเวียนตามตวัอกัษรประเทศ

การประชุมและกจิกรรมร่วมกนั
- การประชุมระดบัเจา้หนา้ท่ี (TWG) ปีละ 2 คร้ัง
- การประชุมประจ าปี (Annual Meeting) ปีละ 1 คร้ัง
- การประชุมกิจกรรมหรือโครงการด าเนินการ (หากมี) 
- การประชุมพิเศษ (หากมี)

ประเด็นส าคัญของ SEANF ในปี 2564
- ประธาน SEANF ใหค้วามส าคญักบัประเดน็การปฏิรูป
เรือนจ า (Prison Reform)
- การจดัตั้งส านกังานเลขาธิการถาวร SEANF
- การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. 2565-2569
- โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
- ความสัมพนัธ์ร่วมกบักลไกในระดบัภูมิภาค เช่น AICHR

ฝ่ายเลขานุการ
ส านกังานของสมาชิก SEANF ท่ีท าหนา้ท่ีประธาน SEANF 
ในแต่ละปี ท าหนา้ท่ีฝ่ายเลขานุการของ SEANF

ASEAN

APF’s NHRI-IGM Project

CSOs

ANNI

ACWC

AICHR

OHCHR

กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาตใินภมิูภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
South East Asia National Human Rights Institutions Forum: SEANF 

Technical WG to develop

the SEANF Strategic Plan 
for 2022-2026

SCA



การประชุมพิเศษ 

การประชุมแผนงาน/โครงการ

การประชุมคณะท างาน

การประชมุ TWG 

ครัง้ท่ี 1

การประชุมพิเศษ 

การประชุมแผนงาน/โครงการ

การประชุมคณะท างาน

การประชมุ TWG 

ครัง้ท่ี 2

การประชุมประจ าปี 

และกิจกรรมคู่ขนาน

การประสานงานและการ
เตรียมการ

ด้านธุรการการประชุม

การหารือร่วมกับส านักต่าง ๆ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
จดัท าท่าทีและผลงานส าคัญ
เพ่ือน าเสนอในที่ประชุม

การเข้าร่วม
การประชุม

การจดัท ารายงานสรุปผลการ
ประชุมเสนอต่อประธาน กสม. 
หรือ กสม. หรือเลขาธิการ กสม.

การขับเคลื่อน

ผลการประชุม

สู่การปฏิบัติ

กระบวนการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมของ กสม./เจ้าหน้าที่

กระบวนการประชุมของ SEANF

การจดัตัง้ส านกังาน
เลขาธิการถาวรของ 

SEANF

การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของ 

SEANF (พ.ศ.2565-
2569)

การประชุมประจ าปี
ของ SEANF 

ครัง้ท่ี 18

การท าหน้าท่ีประธาน 
SEANF  ของ กสม. 

ในปี 2567

ประเด็นส าคัญ ข้อท้าทาย

 การเตรียมการ  และ
 การก าหนดแนวทางระดบั  

ความร่วมมือในการท างาน
ร่วมกับ SEANF



การติดตามผลการปฏิบัติตามพันธกรณี



โครงสร้างกลไกสิทธิมนุษยชนในระบบสหประชาชาติ
(การจัดท าตราสารระหว่างประเทศ / การติดตามตรวจสอบ / กลไกบังคับใช้)

กฎหมายที่มีผลผกูพันทางกฎหมาย
ที่รัฐต้องปฏิบัติตาม (hard law)

ตราสารที่มีผลผูกพันทางการเมอืงหรอืศีลธรรม
ที่รัฐควรน าไปปฏิบัติ (soft law)

กลไกจัดท าตราสารระหว่างประเทศ

คณะมนตรีความมั่นคง 
(Security Council)

สมัชชาสหประชาชาติ (UN General Assembly - UNGA)ฝ่ายเลขานุการ
- เลขาธิการ
สหประชาชาติ
- ข้าหลวงใหญ่
สิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ + 
เจ้าหน้าที่
-ส านักงาน OHCHR 
ประจ าภูมิภาค

กลไกตามกฎบัตรสหประชาชาติ
(Charter - based mechanisms)

คณะกรรมการประจ าสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน (Treaty Bodies)
1. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กติกา ICCPR)
2. คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม (กติกา ICESCR)

** ร่างรายงานคู่ขนานของ กสม. อยู่ระหว่างด าเนินการ

3. คณะกรรมการว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ (อนุสัญญา CERD)
** รายงานคู่ขนานของ กสม. อยู่ระหว่างรอการพิจารณา (ส่งแล้วเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563)

4. คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน (อนุสัญญา CAT)
** รายงานคู่ขนานของ กสม. อยู่ระหว่างรอการพิจารณา (รอฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งก าหนดเวลาส่งที่แน่ชัด)

5. คณะกรรมการว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบัติต่อสตรี (อนุสัญญา CEDAW)
6. คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก (อนุสัญญา CRC)
7. คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (อนุสัญญา CRPD)
8. คณะกรรมการว่าด้วยการหายสาบสญูโดยถูกบงัคับ (อนุสัญญา CED) **ไทยลงนามแลว้รอให้สัตยาบัน

9. คณะกรรมการว่าด้วยแรงงานโยกย้ายถ่ินฐานและครอบครวั (อนุสัญญา CRMW) **ไทยไม่ไดเ้ข้าเป็นภาคี

เรื่องร้องเรียน การให้ข้อคิดเห็นทั่วไป

คณะมนตรี
สิทธิมนุษยชน

แห่งสหประชาชาติ 
(HRC)

กระบวนการ
ทบทวนสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของ

ประเทศ
(UPR)

- คณะกรรมการที่ปรึกษา
- กลไกผู้เช่ียวชาญ
- คณะท างานระหว่างรัฐบาล
- กลไกรับเรื่องรอ้งเรียน
- กลไกพิเศษ หมายเหตุ : 

ฝ่ายเลขานุการให้การ
สนับสนุนการท างาน
ของกลไกต่าง ๆ 

การติดตามตรวจสอบ การติดตามตรวจสอบ 

**รายงานคู่ขนาน UPR รอบท่ี 3
ได้ส่งแล้วเดือนมีนาคม 2564

ส านักงาน OHCHR 
ประจ าภูมิภาค
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (กรุงเทพ)

-- ความสัมพันธ์ --
- การประชุมหารือ
- การจัดอบรม
เจ้าหน้าที่
- การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ
- การเข้าร่วม
กิจกรรม
ที่แต่ละฝ่ายจัด 

สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน
มี 9 ฉบับ (ไทยเข้าเป็นภาคี 7 ฉบับ)

คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC)



กลไกการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ (UPR)

UPR คืออะไร
 เป็นกลไกการทบทวนสถานการณ์สิทธมินษุยชนภายในประเทศของ

สมาชิกสหประชาชาติ ในรูปแบบร่วมกันทบทวนและให้ข้อเสนอแนะ
กันเอง (Peer review) โดยแต่ละประเทศจะเข้ารับการทบทวนทกุ ๆ  
4 ปีครึ่ง โดยผลจากการน าเสนอรายงาน UPR ได้แก่ ข้อเสนอแนะ 
(recommendations) เพื่อน าไปปรับปรุงสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศที่เข้ารับการทบทวน (State under review) ต่อไป

 รายงานประเทศตามกระบวนการ UPR รัฐบาลโดยกรมองค์การ
ระหว่างประเทศ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบในการจัดท ารายงาน โดยได้จัดส่งแล้ว 2 รอบ (รอบที่ 1
และ 2) เมื่อปี ๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๙

 รอบที่ 3 รัฐบาลมีก าหนดส่งรายงานในเดือนสิงหาคม 2564 และ
น าเสนอรายงานด้วยวาจาในเดือนพฤศจิกายน 2564 

บทบาทของ กสม.
 การท าหน้าที่ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่รัฐบาลรับมา

ปฏิบัติ โดยการจัดท า รายงานคู่ขนาน (Alternative report)
เพื่อน าเสนอข้อมลูการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ภาพรวม
สถานการณ์และปัญหาสิทธิมนุษยชนทีส่ าคัญของประเทศ และ
ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล

 กสม. ได้จัดส่งรายงานคู่ขนานตามกระบวนการ UPR แล้ว ๓ รอบ 
เมื่อปี 2554, 2558 และรอบที่ 3 เมื่อเดือนมีนาคม 2564
ได้เสนอคณะรัฐมนตรเีพื่อทราบและพิจารณาด าเนินการตาม
ความเห็นและข้อเสนอแนะของ กสม. ที่ปรากฏในรายงานคู่ขนานฯ 
แล้ว และต่อมา รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและ
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงการ
ต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการรับไป
พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแลว้ ขณะนี้ รอการพิจารณา
ของสหประชาชาติในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 



สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเข้าเป็นภาคี

ไทยยังไม่เข้าเป็นภาคี
๒ ฉบับ ได้แก่

(๑) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล
ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
(Convention for the Protection of 
All Persons from Enforced 
Disappearance: CED)  

** ไทยได้ลงนามแล้ว แต่ยังไม่ได้ให้
สัตยาบันเนื่องจากรอรา่ง

พระราชบัญญตัิปอ้งกนัและ
ปราบปรามการทรมานและการกระท า

ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 

(๒) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ
ของแรงงานโยกย้ายถ่ินฐานและสมาชิก
ในครอบครัว (Convention on the 
Protection of the Rights of 
Migrant Workers and Members of 
Their Families: CRMW)  

** ไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคี



กลไกสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน (Treaty Bodies)

บทบาทหน้าที่ของ กสม.
การให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญา ในรูปแบบของ
การจัดท า รายงานคู่ขนาน (Alternative report) โดยเป็น
การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศจากมุมมอง
ของ กสม. ที่อาจแตกต่างไปจากภาครัฐ

ปัจจุบันรายงานคู่ขนานของ กสม.
จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่

 รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญา CERD
 รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญา CAT

ได้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว และอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจ าอนุสัญญาทั้งสองฉบับ

 ส านักงาน กสม. อยู่ระหว่างจัดท าร่างรายงานคู่ขนานการ
ปฏิบัติตามกติกา ICESCR และจะได้เสนอให้ กสม. พิจารณา
ต่อไป



รอบการจัดส่งรายงานตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีแล้ว *ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564

 ก าหนดส่งรายงานคู่ขนานควบคู่กับรายงานประเทศตามก าหนดการของสหประชาชาติ กสม. ส่งรายงานคู่ขนานแล้ว



* หมายเหตุ กระบวนการจัดท ารายงานคู่ขนาน
ตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี
มีลักษณะเช่นเดียวกับการจัดท ารายงานคู่ขนานตามกระบวนการ upr



ระเบียบคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยการติดตามผลการด าเนินการด้าน

สิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพื่อติดตามผลการด าเนินการของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในรายงานคู่ขนานตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่
ประเทศไทยเป็นภาคีและรายงานคู่ขนานตามกระบวนการ UPR

(ข้อ ๕ (๘) และ (๙) ของระเบียบฯ) 

ปัจจุบัน
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติก าลังด าเนินการตามแผนงานเพื่อ 
วางแนวทางพื้นฐานในการติดตามผลการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชน ซ่ึงการวางแนวทางดังกล่าวจะ
ส่งผลดีให้สามารถติดตามการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะที่รัฐบาลได้รับจากกระบวนการ 
UPR และข้อสังเกตเชิงสรุป (Concluding 
observations) ของคณะกรรมการประจ า
สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน (Treaty bodies) 
ได้อย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดท ารายงานคู่ขนานฉบับต่าง ๆ ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป

ปัญหาอุปสรรค 
ที่ผ่านมา  ยังไม่มีระบบฐานข้อมูลในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ท่ีประเทศไทยได้รับจากคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญา (Treaty 
bodies) และกระบวนการ UPR

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางพัฒนา


