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“คู่มือการดำเนินงานด้านพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ” จัดทำขึ้นเพื่อเป็น
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าท่ีของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติใช้เป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้น 
ในการศึกษางานด้านพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับกลไก 
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations human rights bodies and mechanisms) ซึ่งประกอบด้วย 
กลไกสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติ (Charter-based mechanisms) และกลไกสิทธิมนุษยชนตาม
สนธิสัญญา (Treaty-based mechanisms) รวมทั้งบทบาทท่ีเกี่ยวข้องของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มีประสิทธิผล ท้ังนี้ หากมีข้อแนะนำเพิ่มเติมในส่วนใด ผู้จัดทำ
ยินดีเปิดรับเพื่อใช้ในการปรับปรุงเอกสารฉบับนี้ต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)             ๕ 

1. กลไกสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ               ๗ 
1.1 สมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly: UNGA)          ๗ 
1.2 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council: UNSC)        ๘ 

    1.3 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social 
          Council: ECOSOC)                ๘ 
 

2. กลไกสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติ (Charter - based mechanisms)         ๙ 
2.1 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human Rights Council: HRC)            ๙ 

2.1.1 คณะกรรมการท่ีปรึกษาของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
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2.1.2 กลไกเรื่องร้องเรียน (Complaint Procedure)           ๑๑ 
2.1.3 กลไกสนับสนุนจากผู้เช่ียวชาญ (Subsidiary Expert Mechanisms)         1๒ 
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

“คู่มือการดำเนินงานด้านพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ” จัดทำขึ้นเพื่อเป็น
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าท่ีของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใช้เป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้น  
ในการศึกษางานด้านพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ 
 

 “กลไกสิทธิมนุษยชนในระบบสหประชาชาติ” ต้ังขึ้นเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ 
ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพของบุคคลโดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง
ความแตกต่างทางเช้ือชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา โดยกลไกดังกล่าวได้กำหนดมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อนุสัญญา ข้อมติ ปฏิญญา หรือแนวปฏิบัติ อันเป็นท่ีมาของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ รวมถึงมีหน้าท่ีในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ การให้
ข้อเสนอแนะต่อประเทศสมาชิก ตลอดจนจัดทำรายงานท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 3 กลไกสำคัญ ดังนี้ 
 

 1. กลไกสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กฎบัตรสหประชาชาติได้กำหนดให้มีองค์กรหลัก (main organs) 
ทำหน้าท่ีเรื่องสิทธิมนุษยชนท่ีสำคัญ ประกอบด้วย 3 องค์กรหลัก ได้แก่ 

    ๑.๑ สมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly: UNGA) ประกอบด้วย
ผู้แทนประเทศสมาชิกสหประชาชาติท้ังหมดเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือและตัดสินใจประเด็นต่าง ๆ ท่ีเป็นปัญหา
ระดับโลกร่วมกันในรูปของข้อมติ (resolutions) โดยฉันทามติหรือการลงคะแนนเสียง (voting) 

    1.2 คณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council: UNSC) 
ประกอบด้วยสมาชิก 15 ประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สมาชิกถาวร 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส จีน และรัสเซีย และสมาชิกไม่ถาวร 10 ประเทศซึ่งมาจากการเลือกตั้งตามกลุ่มภูมิภาค 
5 กลุ่ม มีหน้าท่ีรับผิดชอบ เช่น การระงับกรณีพิพาท รักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การกำหนด
ภารกิจของกองกำลังรักษาสันติภาพ และร่วมมือกับคณะกรรมการฝ่ายทหารในการกำหนดแผนการลดอาวุธโดย
สมาชิกสหประชาชาติตกลงยอมรับท่ีจะมีพันธกรณีในการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยหรือขอ้มติของ UNSC 

    ๑.๓ คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economic and 
Social Council: ECOSOC) เป็นเวทีสำหรับการอภิปรายในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืนและแสวงหาข้อตกลงร่วมกัน ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกจำนวน 54 ประเทศ โดยมาจากการเลือกต้ัง
ของ UNGA 

 

 2. กลไกสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติ (Charter-based mechanisms) กฎบัตรสหประชาชาติ
กำหนดให้มีกลไกสิทธิมนุษยชนเพื่อดำเนินการตามอาณัติท่ีได้รับจากกฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งได้แก่ คณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) ซึ่งเป็นกลไกระหว่างรัฐบาลท่ีประกอบด้วย
ตัวแทนจากรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ ทำหน้าท่ีสอดส่องดูแลการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลกเพื่อ
ดำเนินการหยุดยั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้น และสร้างบรรทัดฐานของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนส่งเสริมขีดความสามารถด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ต่าง ๆ โดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ ประกอบด้วย 6 กลไกย่อยทำหน้าท่ีสนับสนุนการดำเนินงาน ได้แก่ 
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    (1) คณะกรรมการท่ีปรึกษาของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ (Advisory Committee) 
    (2) กลไกเรื่องร้องเรียน (Complaint Procedure) 
    (3) กลไกสนับสนุนผู้เช่ียวชาญ (Subsidiary Expert Mechanisms) 
    (4) คณะทำงานระหว่างรัฐบาล (Open-ended Intergovernmental Working Groups) 
    (5) กลไกตามกระบวนการพิเศษ (Special Procedures) และ 
    (6) กลไกการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ (Universal Periodic Review: UPR) 

ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีบทบาทเกี่ยวข้อง 
 

 3. กลไกสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน (Treaty-based mechanisms) เป็นกลไก
ท่ีจัดต้ังขึ้นตามอาณัติท่ีสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนกำหนดในรูปของ “คณะกรรมการ” ทำหน้าท่ีตรวจสอบ
การปฏิบัติตามพันธกรณีและพิจารณารายงานของรัฐภาคี โดยคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน 
จะกำหนดแนวปฏิบัติ (guidelines) และข้อเสนอแนะ (recommendations) เพื่อช่วยเหลือรัฐภาคีให้สามารถ
ดำเนินงานตามสนธิสัญญาแต่ละฉบับใหส้อดคล้องกับพันธกรณีตามสนธิสัญญานั้น ๆ ตลอดจนจัดให้มีการอภิปราย
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับสนธิสัญญา นอกจากนี้ คณะกรรมการประจำสนธิสัญญายังมีหน้าท่ีในการจัดทำ “เอกสาร
ข้อคิดเห็นท่ัวไป (General Comments)” โดยเจ้าหน้าท่ีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถ
นำมาใช้เป็นหลักการ แนวทาง และมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ได้ 
 

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน (Core human rights treaties) 
จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่ (๑) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (๒) กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (๓) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน
ทุกรูปแบบ (๔) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (๕) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ 
(๖) อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย่ำยีศักด์ิศรี 
(๗) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ โดยไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน จำนวน 2 ฉบับ 
ได้แก่ (๑) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (ไทยได้ 
ลงนามอนุสัญญาฯ เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2555 แต่ยังไม่ได้ให้สัตยาบัน) และ (๒) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
สิทธิของแรงงานโยกย้ายถ่ินฐานและสมาชิกในครอบครัว 

  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีบทบาทสำคัญในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการต่าง ๆ 
ของหน่วยงานภาครัฐ และกฎหมายต่าง ๆ ว่าสอดคล้องกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคี
มากน้อยเพียงใด เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติต่าง ๆ และบทบัญญัติของ
กฎหมายให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยเป็นภาคี รวมถึงดำเนินการรณรงค์สนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นต่อไป 

-------------------------------------- 
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บทที่ 1 
กลไกสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
กลไกสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ1 
 1.1 สมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly: UNGA) 

     UNGA ประกอบด้วยผู้แทนประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั ้งหมดเพื่อ
ร่วมกันปรึกษาหารือและตัดสินใจประเด็นต่าง ๆ ท่ีเป็นปัญหาระดับโลกร่วมกัน 
ในรูปของข้อมติ (Resolutions) โดยฉันทามติหรือการลงคะแนนเสียง (Voting) 
ของสมาชิกส่วนใหญ่ นอกจากนี้  UNGA ยังมีหน้าท่ีอภิปรายปัญหาเพื่อกำหนด 
ทิศทางการดำเนินงาน ศึกษาและจัดทำคำแนะนำเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ 
ด้านการเมือง กฎหมายระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา

 
1 อัจฉรา ฉายากุล. ชุดเอกสารความรู้สำหรับการปฏบิัติงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ “กลไกสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ:  
การนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน” ตุลาคม 2561. หน้า 6 - 8 และดูเพิ่มเติมที่ http://www.mfa.go.th 
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และอนามัย พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณขององค์กร กำหนดส่วนเฉลี่ยค่าบำรุงของสมาชิก  
และเลือกต้ังสมาชิกองค์กรหลักอืน่ ๆ องค์กรย่อย โครงการหรือกองทุนของสหประชาชาติ ท้ังนี้ UNGA จะมีการ
ประชุมสมัยสามัญทุกปีเริ่มต้ังแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปจนถึงสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนธันวาคม โดยจะมีการ
พิจารณารับรองข้อมติผ่านคณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการ 1 
(การลดอาวุธ และความมั่นคง) คณะกรรมการ 2 (เศรษฐกิจ การคลัง และ
สิ่งแวดล้อม) คณะกรรมการ 3 (สังคม มนุษยธรรม และวัฒนธรรม) 
คณ ะกรรมการ  4 (การเมืองพิ เศษ และการปลดปล่อยอาณานิคม ) 
คณะกรรมการ 5 (การบริหารและงบประมาณ) และคณะกรรมการ 6 
(กฎหมาย) ในส่วนของเรื่องสิทธิมนุษยชนจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการ 3 
และข้อมติของคณะกรรมการ 3 จะถูกเสนอไปยังท่ีประชุม UNGA เพื่อ
พิจารณาต่อไป 
 

 1.2 คณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council: UNSC) 
  UNSC ประกอบด้วยสมาชิก 15 ประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สมาชิกถาวร 5 ประเทศ 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส จีน และรัสเซีย และสมาชิกไม่ถาวร 10 ประเทศซึ่งมาจากการ
เลือกต้ังตามกลุ่มภูมิภาค 5 กลุ่ม สมาชิกไม่ถาวรมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 
ปี มีหน้าท่ีรับผิดชอบ เช่น การระงับกรณีพิพาท รักษาสันติภาพและความ
มั่นคงระหว่างประเทศ การกำหนดภารกิจของกองกำลังรักษาสันติภาพ  
และร่วมมือกับคณะกรรมการฝ่ายทหารในการกำหนดแผนการลดอาวุธ 
โดยสมาชิกสหประชาชาติตกลงยอมรับท่ีจะมีพันธกรณีในการปฏิบัติตาม 
คำวินิจฉัยหรือข้อมติของ UNSC ดังนั้น ข้อมติของ UNSC จึงมีผลผูกพันทาง
กฎหมายท่ีประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตาม ท้ังนี้ การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง
ร้ายแรง เป็นระบบ หรือกว้างขวาง อาจตกอยู่ในอาณัติของ UNSC ได้  
 

 1.3 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social 
Council: ECOSOC) 
  ECOSOC เป็นเวทีสำหรับการอภิปรายในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
และแสวงหาข้อตกลงร่วมกัน ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกจำนวน 54 ประเทศ มาจากการเลือกต้ังของ UNGA  
โดยท่ีกฎบัตรสหประชาชาติได้ระบุหน้าท่ีและอำนาจของ ECOSOC ในการปรับปรุงฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การศึกษา และสาธารณสุข และให้คำแนะนำเรื่องดังกล่าวต่อสมัชชาสหประชาชาติ รัฐสมาชิก และ
ทบวงการชำนัญพิเศษท่ีเกี่ยวข้อง ให้ข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมการเคารพและ 
การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน จัดเตรียมร่างอนุ สัญญาและเรียกประชุม
ระหว่างประเทศในเรื่องที่อยู่ในขอบเขตอำนาจของ ECOSOC และทำความ 
ตกลง/ประสานกิจกรรมกับทบวงการชำนัญพิเศษ ผลการดำเนินงานของกลไก
ด้านสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่จึงรายงานในท่ีประชุม ECOSOC ก่อนท่ีจะได้รับ
การพิจารณาในท่ีประชุมสมัยสามัญของ UNGA ต่อไป 

ห้องประชุม ECOSOC ในนครนิวยอร์ก 

ห้องประชุม UNGA ในนครนิวยอร์ก 

ห้องประชุม UNSC ในนครนิวยอร์ก 
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บทที่ 2 

 กลไกสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติ (Charter - based mechanisms) 

 
 

กลไกสทิธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติ (Charter-based mechanisms) 
  กลไกสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติ (Charter-based mechanisms) หมายถึง กลไกท่ีจัดต้ังขึ้น
ตามท่ีได้รับอาณัติจากกฎบัตรสหประชาชาติ ประกอบด้วย 
 

  2.1 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) 
   - คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC)2 
จัดต้ังขึ้นตามข้อมติสมัชชาแห่งสหประชาชาติท่ี 60/251 เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2549 
ซึ่งได้ปฏิรูปมาจากคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Commission on 
Human Rights: CHR) ภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ 
(ECOSOC) ท่ีต้ังขึ้นในปี 2489 ตามมาตรา 68 ของกฎบัตรสหประชาชาติ โดยเหตุ 
ของการปฏิรูปเนื่องจากขณะนั้นสหประชาชาติได้ยกระดับให้ประเด็น “สิทธิมนุษยชน” 

เป็นหนึ่งในสามเสาหลักของสหประชาชาติร่วมกับประเด็นความมั่นคงและประเด็นการพัฒนาท่ีได้ผนวกมิติ 
สิทธิมนุษยชนเข้าไว้ในการดำเนินงานของสหประชาชาติในทุกด้าน ประกอบกับการทำงานของ CHR ท่ีผ่านมา 
มักถูกแทรกแซงจากการเมืองระหว่างประเทศค่อนข้างสูงทำให้ขาดประสิทธิผลในการตรวจสอบและกำกับดูแล
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมท่ัวถึง สหประชาชาติจึงได้ปฏิรูปองค์กรและยกระดับให้ 
“คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (CHR)” เป็น “คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ” 
(HRC)3 
   - คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) มีสถานะเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล 
ในระบบสหประชาชาติเป็นองค์กรย่อย (subsidiary organ) ของสมัชชาสหประชาชาติ (General Assembly: 
UNGA) ประกอบด้วยประเทศสมาชิกท่ีได้รับการเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน 47 ประเทศแบ่งตามสัดส่วน
ของแต่ละภูมิภาค ประกอบด้วยภูมิภาคแอฟริกา 13 ประเทศ ภูมิภาคเอเชีย 13 ประเทศ ภูมิภาคยุโรปตะวันออก 
6 ประเทศ ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 8 ประเทศ และภูมิภาคยุโรปตะวันตกและอื่น ๆ 7 ประเทศ 
โดยการเลือกต้ังสมาชิก HRC จะกระทำโดยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบลับโดยประเทศสมาชิกสหประชาชาติ
ท้ังหมด ท้ังนี้ ประเทศท่ีจะเข้าเป็นสมาชิกได้จะต้องได้รับคะแนนเสียงอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนประเทศสมาชิก
สหประชาชาติโดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประชุมปีละ 3 ครั้ง 
 
 

 
2 หนังสือคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติคำมั่นด้านสิทธิมนุษยชนของไทยและกระบวนการ UPR ฉบับประชาชน 
จัดทำโดย กรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ, ธันวาคม 2553, สืบค้นที่ http://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/hrcth.pdf 
3 ข้อมูลจากชุดเอกสารความรู้สำหรับการปฏิบัติงาน: กลไกสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ: การนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏบิติังาน 
โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ตุลาคม 2561 
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   - คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) มีอาณัติในการสอดส่องดูแลการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลกเพื่อดำเนินการหยุดยั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้น และสร้างบรรทัดฐาน 
ของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนส่งเสริมขีดความสามารถสำหรับ 
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ โดยผลจากการพิจารณาเรื่องการป้องกันการละเมิด 
และการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของ HRC จะอยู่ในรูปของข้อมติ ซึ่งข้อมติของ HRC มีสถานะเป็น soft law 
(กล่าวคือ ข้อมติ HRC อาจเป็นข้อตกลง ข้อตัดสินใจ ท่าที และคำแนะนำแก่ประเทศสมาชิกซึ่งจะไม่มีผลผูกพัน
ทางกฎหมายแต่หลายฝ่ายเห็นว่าข้อมติดังกล่าวมีพันธะทางจริยธรรมหรือการเมืองระหว่างประเทศ) ซึ่ง กสม. 
สามารถนำข้อมติ HRC มาใช้เป็นเอกสารอ้างอิงหลักการ/แนวทาง/มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ 
นอกจากนี้กลไกของ HRC ยังได้ประกอบด้วย 6 กลไกย่อยท่ีทำหน้าท่ีสนับสนุนการดำเนินงานของ HRC  
โดยในส่วนของรายละเอยีดของกลไกย่อยต่าง ๆ จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 
 
 

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) 
 

  2.1.1) คณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
   (Advisory Committee)   
  2.1.2) กลไกเร่ืองร้องเรียน  
   (Complaint Procedure) 
  2.1.3) กลไกสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ  
   (Subsidiary Expert Mechanisms) 
  2.1.4) คณะทำงานระหว่างรัฐบาล  
   (Open-ended Intergovernmental Working Groups) 
  2.1.5) กลไกตามกระบวนการพิเศษ ** 
   (Special Procedures) 
  2.1.6) กลไกการทบทวนสถานการณ์สทิธิมนุษยชนของประเทศ** 
   (Universal Periodic Review: UPR) 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
กลไกย่อย 

ภายใต้ HRC 
**เป็นกลไก 
ที่ในปัจจุบัน 
กสม. มีความ

เก่ียวข้อง 
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  2.1.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Advisory 
Committee)4 
   เป็นกลไกย่อยภายใต้ HRC ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญอิสระจำนวน 18 คน ทำหน้าท่ีให้ความเห็น
หรือคำปรึกษาแก่ HRC ในเรื่องความรู้และทิศทางในการดำเนินงาน (หน่วยประเมินกลยุทธ์การทำงานให้กับ HRC) 
รวมท้ังใหข้้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการศึกษาวิจัยซึ่งจะปฏิบัติภารกิจในฐานะส่วนบุคคลบนพื้นฐานของความเป็นกลาง 
เป็นอิสระ โดยจะกระจายตำแหน่งตามสัดส่วนของภูมิภาคจากการเสนอช่ือของประเทศสมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน
ซึ่งจะคำนึงถึงความสมดุลของความแตกต่างด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม และความรอบรู้ทางกฎหมาย ท้ังนี้ 
ผู้เช่ียวชาญดังกล่าวจะได้รับเลือกโดยตรงจาก HRC และดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยจะประชุมปีละ 2 ครั้ง 
 

  2.1.2 กลไกเร่ืองร้องเรียน (Complaint Procedure) 
   เป็นกลไกย่อยภายใต้ HRC ทำหน้าท่ีในการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนแบบลับ โดยจะรับ 
ข้อร้องเรียนท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งกระบวนการนี้จะประกอบด้วยคณะทำงาน 2 ชุด มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
   1. คณะทำงานด้านการร้องเรียน (Working Group on Communications) 

    - ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญจากภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน 5 คน ทำหน้าท่ีในการพิจารณา 
ว่าจะรับหรือไม่รับเรื่องร้องเรียน รวมถึงทำหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  

    - ในกรณีที่รับเป็นเรื่องร้องเรียน คณะทำงานฯ จะดำเนินการเป็นความลับ เนื่องจาก
วิธีการทำงานจะมุ่งแสวงหาความร่วมมือจากรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหา โดยข้อมูลการร้องเรียนจะถูกส่งไปยัง
รัฐบาลที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ข้อมูลและความเห็น หลังจากนั้น จะส่งข้อมูล 
พร้อมความเห็นไปยังคณะทำงานด้านสถานการณ์ (Working Group on Situations) ต่อไป   
      - สำหรับ เงื ่อน ไขในการยื ่น เรื ่อ งร้องเรียน (criteria of admissibility)5 คือ บุคคล  
กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน ที่อ้างว่า “เป็นเหยื่อ” หรือ “รู้เห็นว่า” มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน หากมีข้อมูล 
ท่ีน่าเช่ือเพียงพอสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้โดยต้องเปิดเผยช่ือผู้ร้อง ท้ังนี้ เรื่องร้องเรียนนั้นต้องไม่มีเจตนา
ที่ไม่สุจริตไม่ดำเนินการเพื ่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง ไม่ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ และไม่อยู่ในระหว่าง  
การพิจารณาของกลไกสิทธิมนุษยชนอื่นของสหประชาชาติ นอกจากนี้ ผู้ร้องจะต้องใช้กลไกภายในประเทศ
ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (exhaust domestic remedies) หรือเชื่อได้ว่าการเยียวยาภายในประเทศจะล่าช้า
หรือไม่มีประสิทธิผล 
   2. คณะทำงานด้านสถานการณ์ (Working Group on Situations) 

    - ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญจากภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน 5 คน ทำหน้าท่ีในการพิจารณา 
เรื่องร้องเรียนจากข้อมูลท่ีได้รับจากคณะทำงานด้านการร้องเรียน โดยหากพบว่าเป็นเรื่องท่ีมีการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องจะจัดทำรายงานเสนอตอ่ HRC พร้อมข้อเสนอแนะในการดำเนินการ 
 

 
4 ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/AboutAC.aspx สืบค้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 
5 ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx  
สืบค้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/AboutAC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx
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  2.1.3 กลไกสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ (Subsidiary Expert Mechanisms) 
   เป็นกลไกย่อยภายใต้ HRC ในรูปแบบของคณะทำงานหรือเวทีการประชุมหารือเพื่อสนับสนุน 
HRC ในด้านข้อมูลวิชาการและความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง  ๆ  และรายงานต่อท่ีประชุม HRC ทุกปี โดยปัจจุบัน 
มีท้ังหมด 5 กลไก6 ดังต่อไปนี้  
    1) กลไกผู้เช่ียวชาญด้านสิทธิของชนพื้นเมืองด้ังเดิม (Expert Mechanism on the Rights 
of Indigenous Peoples) 
    2) เวทีด้านชนกลุ่มน้อย (Forum on Minority Issues) 
    3) เวทีด้านประเด็นสังคม (Social Forum) 
    4) เวทีด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Forum on Business and Human Rights) และ 
    5) เวทีด้านสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และนิติธรรม (Forum on Human Rights, 
Democracy and the Rule of Law) 
 

  2.1.4 คณะทำงานระหว่างรัฐบาล (Open-ended Intergovernmental Working Groups)  
   เป็นกลไกย่อยภายใต้ HRC ในรูปแบบของการประชุมของผู้แทนรัฐบาลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
คณะทำงานระหว่างรัฐบาลแบบเปิด เพื่อหารือ เจรจา ตลอดจนสรุปสาระของร่างตราสารด้านกฎหมายระหว่าง
ประเทศ หรือให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามตราสารสิทธิมนุษยชน โดยปจัจุบันมีท้ังหมด 8 ชุด7 ดังนี้ 
    1) คณะทำงานว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา (Working Group on the Right to Development) 
    2) คณะทำงานระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเดอร์บัน 
( Intergovernmental Working Group on the effective implementation of the Durban Declaration 
and Programme of Action) 
    3) คณะทำงานระหว่างรัฐบาลว่าด้วยร่างปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนศึกษาและการ
ฝึกอบรม (Open-ended Intergovernmental Working Group on the draft United Nations Declaration 
on Human Rights Education and Training) 
    4) คณะทำงานระหว่างรัฐบาลว่าด้วยร่างปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในสันติภาพ (Open-
ended  Intergovernmental Working Group on a draft United Nations Declaration on the Right to Peace 

 5) คณะทำงานระหว่างรัฐบาลเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดทำกรอบการกำกับ
ดูแลระหว่างประเทศว่าด้วยกฎระเบียบ การตรวจสอบ และการกำกับดูแลกิจกรรมของทหารเอกชนและบริษัท
รักษาความปลอดภั ย  (Open-ended Intergovernmental Working Group to consider the possibility 
of elaborating an international regulatory framework on the regulation, monitoring and 
oversight of the activities of private military and security companies relating to the activities)  

 
6 ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OtherSubBodies.aspx สืบค้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 
7 ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OtherSubBodies.aspx สืบค้นเมือ่วันที่ 4 สิงหาคม 2563 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OtherSubBodies.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OtherSubBodies.aspx
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    6) คณะทำงานระหว่างรัฐบาลว่าด้วยร่างปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของชาวนาและผู้ทำงาน 
ในชนบท (Open-ended Intergovernmental Working Group on a United Nations Declaration on the rights of 
peasants and other people working in rural areas) 
    7) คณะทำงานระหว่างรัฐบาลว่าด้วยบรรษัทข้ามชาติและบริษัทธุรกิจเอกชนกับ  
การเคารพสิทธิมนุษยชน (Open-ended Intergovernmental Working Group on transnational corporations 
and other business enterprises with respect to human rights) 
    8) คณะกรรมการเฉพาะกิจว่าด้วยการให้รายละเอียดมาตรฐานของอนุสัญญาว่าด้วย 
การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ (Ad Hoc Committee on the elaboration of complementary 
standards on the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) 
 

   อนึ่ง ข้อมูลการดำเนินงานของกลไกสนับสนุนจากผู้เช่ียวชาญ (ข้อ 2.1.3) และคณะทำงาน
ระหว่างรัฐบาล (ข้อ 2.1.4) จะทำให้ทราบความเคล่ือนไหวหรือความก้าวหน้าในประเด็นสิทธิมนุษยชน 
ท่ีประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญและอาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตาม
มาตรฐานท่ีมีอยู่หรือประเด็นท่ียังไม่มีมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนท่ีชัดเจน และ/หรืออยู่ในระหว่างการพัฒนา 
เป็นมาตรฐานใหม ่เช่น กรณีบรรษัทข้ามชาติและความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน 

 2.1.5 กลไกตามกระบวนการพิเศษ (Special Procedures)8 
   - เป็นกลไกย่อยภายใต้ HRC ในรูปแบบของกลไกติดตามสอดส่องและรายงานการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนท้ังในลักษณะสถานการณ์สิทธิมนุษยชนรายประเทศ (Country Situations) และสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนรายประเด็น (Thematic Issues) โดยผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจาก HRC (mandate 
holders) อาจเป็นในรูปของผู้เสนอรายงานพิเศษ (Special Rapporteur) หรือผู้เช่ียวชาญอิสระ (Independent 
Expert) หรือคณะทำงาน (Working Group)  
   - สำหรับวิธีการดำเนินงานของผู้ดำรงตำแหน่งหรือท่ีได้รับมอบหมาย (mandate holders)  
มีหลายรูปแบบ เช่น การเดินทางไปเก็บข้อมูลในประเทศต่าง ๆ (country visit) โดยต้องได้รับคำเชิญ 
และความยินยอมให้ไปเยือนจากรัฐบาลของประเทศนั้น เพื่อไปพบหารือและเก็บข้อมูลทั้งจากผู้แทนรัฐบาล 
องค์กรเอกชน การลงพื้นท่ีเพื่อพบประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ รวมถึงการหารือกับสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (ในกรณีของประเทศไทย ได้แก่ กสม.) หลังจากนั้น ผู้ดำรงตำแหน่งหรือท่ีได้รับมอบหมายจะจัดทำ
ข้อเสนอแนะและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของประเทศท่ีไปเยือน  
   - นอกจากนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งหรือท่ีได้รับมอบหมายยังสามารถส่งคำถามไปยังรัฐบาลประเทศต่าง ๆ 
และองค์กรอื่น เพื่อขอทราบข้อมูล รวมถึงการรับพิจารณาเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าท่ีและสอบถาม
ข้อมูลไปยังรัฐบาลได้ หากเรื่องนั้นไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกลไกอื่นภายใต้ระบบสหประชาชาติ เช่น 
คณะกรรมการประจำสนธิสัญญา เป็นต้น รวมท้ังยังสามารถจัดการประชุมปรึกษาหารือกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อสร้าง 
ความตระหนัก ตลอดจนเสนอให้มีการพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศด้าน 

 
8 ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/SpecialProcedures.aspx สืบค้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/SpecialProcedures.aspx
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สิทธิมนุษยชนในเรื่องนั้น ๆ หากเห็นว่าจำเป็น ทั้งนี้ กลไกตามกระบวนการพิเศษส่วนใหญ่จะเสนอรายงานผล
การดำเนินงานต่อ HRC ทุกปี และอาจรวมถึงเสนอรายงานต่อ UNGA ด้วย 
   - ในส่วนของบทบาทของ กสม. ในการหารือร่วมกับผู้ดำรงตำแหน่งหรือท่ีได้รับมอบหมายจะเป็น
ลักษณะของการให้ข้อมลูเกีย่วกับภาพรวมสถานการณ์ ปญัหาอุปสรรคท่ีพบ และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ กสม. 
ท่ีมีต่อเรื่องดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลท่ีได้รับจาก กสม. ในฐานะหน่วยงานอิสระระดับชาติไปประมวลและวิเคราะห์ 
เพื่อจัดทำรายงานเสนอต่อ HRC ต่อไป  
 

     ปัจจุบันกระบวนการพิเศษเหล่านี้ มีทัง้หมด 56 อาณัติ9 ประกอบด้วย 
 
  

 
 
 
 
 

 
๒.๑.๖ สํานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner 

for Human Rights: OHCHR)   
 

   สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) เป็นองค์กรหนึ่งในสหประชาชาติ 
(United Nations: UN) ซึ่งก่อต้ังขึ้นจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) 
ในวันท่ี 20 ธันวาคม 2536 โดยเป็นส่วนหนึ่งของสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ (United Nations Secretariat) 
OHCHR มีบทบาทหน้าท่ีเกีย่วกับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคต่าง ๆ รวมถงึประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชนในระบบสหประชาชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้ประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนแก่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ  
โดยได้รับงบประมาณประจำจากสหประชาชาติและได้รับบรจิาคงบประมาณจากสมาชิกสหประชาชาติ มูลนิธิ หรือ
องค์กรเอกชนท่ัวโลก มีสำนักงานต้ังอยู่ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา รวมถึง
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก โดยมีสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้ังอยู่ในกรุงเทพฯ 
 
 

 ความสัมพันธ์ระหว่าง กสม. และ OHCHR ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  กสม. ได้มีการติดต่อประสานงานหรือมีกิจกรรมร่วมกับ OHCHR อย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าพบเพื่อหารือ 
ข้อราชการต่าง ๆ ท้ังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทยในปัจจุบัน และความร่วมมือระหว่างกันของท้ังสององค์กร 
การจัดอบรมเจ้าหน้าท่ี การส่ือสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ และการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีแต่ละฝ่ายจัดขึ้น 

 
9 ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Currentmandateholders.aspx สืบค้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนรายประเด็นมี 44 ประเด็น 
 

เช่น ผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยเร่ืองการค้ามนุษย์ / สิทธิด้านการศึกษา /  
สิทธด้ิานอาหาร /ด้านการควบคุมตัวโดยพลการ / ด้านสิทธิมนุษยชนกับ

บรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอ่ืน ๆ /สิทธิคนพิการ / สิทธิในการศึกษา / 
สถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน / สทิธิผู้สูงอายุ / เสรีภาพทาง

ศาสนาและความเชื่อ / สิทธิในน้ำสะอาดและสุขอนามัย  

 

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนรายประเทศมี 12 ประเทศ 
  

เช่น ผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมา 
/ กัมพูชา / สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี /เบลารุส / 
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง / เอริเทรีย / สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน / 
สาธารณรัฐมาลี / สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย / สาธารณรัฐซูดาน / 

สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย / รัฐปาเลสไตน์ 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Currentmandateholders.aspx
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  2.1.๗ กลไกและกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ (Universal Periodic 
Review: UPR) 
   - เป็นกลไกย่อยภายใต้ HRC ในรูปแบบของกลไกและกระบวนการทบทวน/ประเมนิสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนภายในประเทศของประเทศสมาชิกสหประชาชาติ โดยทุกประเทศจะต้องจัดทำรายงานทบทวน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศเพื่อเสนอต่อ HRC อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีข้อยกเว้นและจะต้องเข้ารับ
การทบทวนทุก 4 ปีครึ่งโดยรายงาน UPR ถือเป็นรายงานภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ 
ในทุกด้าน ท้ังในด้านสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมท้ังสิทธิ 
ของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ภายในประเทศ จึงอาจกล่าวได้ว่ารายงาน UPR มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ทุกประเทศได้ประเมิน
ตนเองในด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านการปรึกษาหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน เพื่อให้การประเมินดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง มีความสมบูรณ์รอบด้านท้ังจุดอ่อนและจุดแข็ง 
เพื่อนำมาเป็นโอกาสในการผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศต่อไป 
   - การจัดทำรายงาน UPR จะต้ังอยู่บนพื้นฐานความเช่ือท่ีว่า ทุกประเทศไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบ
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนจะต้องดำเนินการโดยแต่ละประเทศเอง ดังนั้น รายงาน UPR 
จึงเป็นรายงานท่ีจะถูกพิจารณาทบทวนจากทุกประเทศภายใต้ HRC ในลักษณะ “เพื่อนแนะนำเพื่อน” 
(Peer review) โดยในการนำเสนอรายงานนั้น ประเทศท่ีถูกทบทวนจะต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ จากประเทศอื่น ๆ 
ในประเด็นท่ีอาจมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะได้รับความกระจ่างเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม จากนั้นท่ีประชุมจะให้ข้อเสนอแนะแก่ประเทศท่ีถูกทบทวนในประเด็นท่ีเห็นควรให้มี 
การปรับปรุง ซึ่งประเทศท่ีถูกทบทวนมีสิทธิที่จะรับหรือไม่รบัข้อเสนอแนะใด ๆ ก็ได้ หลังจากนั้น ประเทศท่ีถูกทบทวน
จะต้องนำข้อเสนอแนะท่ีรับมาไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
ในการทบทวนรอบถัดไป ท้ังนี้ กลไก UPR เป็นกระบวนการพิเศษท่ีไม่ซ้ำซ้อนกับการจัดรายงานตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนท่ีรัฐเข้าเป็นภาคี แต่เป็นกลไกเสริมให้กลไกตามสนธิสัญญา 
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
 

   กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ (UPR) 
   - การทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใต้กลไก UPR ดำเนินการโดยคณะทำงาน UPR 
ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก HRC จำนวน 47 ประเทศ จัดการประชุมเพื่อทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ของประเทศต่าง ๆ ปีละ 3 ครั้งๆ ละ 2 สัปดาห์ ในการประชุมแต่ละครั้งจะพิจารณาสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของประเทศต่าง ๆ จำนวน 14 ประเทศ โดยเอกสารพื้นฐานสำหรับการทบทวนสถานการณ์ในแต่ประเทศ
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก ่
    1) รายงานประเทศซึ่งจัดทำขึ้นโดยรัฐบาลของประเทศท่ีถูกทบทวน (State under 
Review) มีความยาวไม่เกิน 20 หน้า 
    2) รายงานจากคณะกรรมการประจำสนธิสัญญา (Treaty bodies) กลไกพิเศษ 
(Special Procedures) และหน่วยงานสหประชาชาติอื ่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง โดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อ
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: 
OHCHR) เป็นผู้รวบรวมมีความยาวไม่เกิน 10 หน้า   
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    3) รายงานสรุปข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนจากภาคส่วนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (Stakeholders) 
ซ่ึงรวมถึงรายงานคู่ขนานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดย OHCHR เป็นผู้รวบรวมสรุปมีความยาว 
ไม่เกิน 10 หน้า  
   - สำหรับขั้นตอนการนำเสนอรายงาน UPR ประเทศที่ถูกทบทวนจะต้องส่งรายงานต่อ 
ฝ่ายเลขานุการของคณะทำงาน UPR ล่วงหน้าเป็นเวลา 12 สัปดาห์ เพื่อให้รายงานได้รับการแปลเป็นภาษา
ทางการของสหประชาชาติ10 จากนั้นรายงานจะถูกส่งให้ประเทศสมาชิก HRC ซึ่งเป็นคณะทำงาน UPR ได้พิจารณา
ล่วงหน้า ท้ังนี้ ก่อนกำหนดการเสนอรายงานต่อคณะทำงาน UPR ฝ่ายเลขานุการจะส่งคำถามท่ีได้รับล่วงหน้าจาก
ประเทศต่าง ๆ ให้กับประเทศท่ีถูกทบทวนผ่านกลไกท่ีเรียกว่า Troika (หมายถึง ประเทศสมาชิก HRC 
จากกลุ่มภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน 3 คนทำหน้าท่ีจัดทำรายงานของประเทศท่ีถูกทบทวน คัดเลือกโดยการจับฉลาก) 
อย่างน้อยประมาณ 10 วันทำการก่อนการนำเสนอรายงานของประเทศนั้น ๆ 
   - นอกจากนี้ ในช่วงการเสนอรายงานแต่ละประเทศจะมีเวลา 3 ช่ัวโมง โดยถูกแบ่งเป็นช่วงของ 
การนำเสนอรายงาน ช่วงของการตอบคำถามท่ีได้รับล่วงหน้า และช่วงของการให้ข้อมูลเพิ่มเติมรวมท้ังช่วงของ 
การกล่าวสรุป รวมเป็น 1 ช่ัวโมงและอีก 2 ช่ัวโมงเป็นการพูดคุยหารือ (Interactive Dialogue) กับประเทศ
สมาชิก HRC ประเทศผู้สังเกตการณ์ และภาคประชาสังคม หลังจากนั้น Troika ของแต่ละประเทศจะเป็นผู้จัดทำ
รายงานของคณะทำงาน UPR สำหรับประเทศนั้น ๆ ภายใน 2 วัน โดยรายงานจะประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 

    1) บทคัดย่อการหารือในท่ีประชุมคณะทำงาน UPR 
    2) ข้อสรุปและ/หรือข้อเสนอแนะ และ 
    3) คำมั่นโดยสมัครใจของประเทศท่ีถูกทบทวน 
 

   โดยประเทศท่ีเสนอรายงานสามารถนำข้อเสนอแนะกลับมาพิจารณารับ ไม่รับ หรือเพียงรับทราบได้ 
จากนั้นประเทศท่ีเสนอรายงานสามารถส่งความเห็นท่ีมีต่อข้อเสนอแนะท่ีได้รับให้แก่ฝ่ายเลขานุการของ
คณะทำงาน UPR ก่อนท่ีท่ีประชุม HRC จะพิจารณารายงาน 
   - เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการนำเสนอรายงานต่อคณะทำงาน UPR คณะทำงาน UPR จะเสนอผล
การพิจารณารายงานของประเทศท่ีถูกทบทวนต่อท่ีประชุม HRC โดยจะใช้เวลา 1 ช่ัวโมง ประเทศท่ีถูกทบทวน 
มีเวลา 20 นาที เพื่อช้ีแจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อท่ีประชุม HRC และประเทศต่าง ๆ มีเวลาในการให้ข้อคิดเห็น
หรือถามคำถามเพิ่มเติม 20 นาที และภาคประชาสังคมมีเวลาแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามเพิ่มเติมอีก 
20 นาที จากนั้น HRC จะรับรองรายงานซึ่งถือเป็นการเสร็จส้ินกระบวนการนำเสนอรายงานภายใต้กลไก UPR11 
 
 
 
 

 
10 ภาษาทางการมีทั้งหมด 6 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษาจีน และภาษาอาหรับ 
ข้อมูลจาก https://www.un.org/en/sections/about-un/official-languages/index.html สืบค้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 
11 ข้อมูลจากหนังสือคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติคำมั่นด้านสิทธิมนุษยชนของไทยและกระบวนการ UPR ฉบับประชาชน 
จัดทำโดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

https://www.un.org/en/sections/about-un/official-languages/index.html%20สืบค้น
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**สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีสถานะเอ (A Status) 

สามารถเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  
พร้อมทั้งกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุม HRC ได้ 
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           การดำเนินการของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน UPR 
  - รัฐบาลไทย โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และกรมองค์การระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำรายงาน UPR ของไทย ในการจัดทำรายงาน 
UPR เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำรายงานประเทศและติดตามการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) ให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งให้ UN ต่อไป 

- คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำรายงานประเทศและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) เป็นกลไกของรัฐบาลไทยท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อทำหน้าท่ีติดตาม 
การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะท่ีได้รับภายใต้ UPR โดยจะมีการประชุมหารืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปล่ียน
ความเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการ ช่องว่างท่ียังต้องผลักดันเพิ่มเติมและส่ิงท้าทายต่าง ๆ มีปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นประธาน โดยคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น 

- ในส่วนของสำนักงาน กสม. มีเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการฯ ท้ังนี้ ในส่วนของสถานะการดำเนินการจัดทำรายงานประเทศตามกระบวนการ UPR รัฐบาลไทย
ได้จัดส่งรายงานฉบับแรกเมื่อปี 2554 และฉบับท่ี 2 เมื่อปี 2559 โดยมีกำหนดส่งรายงานประเทศตามกระบวนการ 
UPR ฉบับท่ี 3 เมื่อเดือนสิงหาคม 2564  
 

 2.2 บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและการดำเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) ที่ผา่นมาภายใต้กลไก UPR 
   - ในกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ (UPR) ได้เปิดโอกาส 
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีบทบาทในการทำหน้าที่เป็นกลไกติดตามการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้รับภายใต้ UPR ของรัฐบาลไทย โดยทำหน้าที่ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาในรูปแบบ 
ของ “รายงานคู่ขนาน (Alternative report)” เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมสถานการณ์และประเด็นปัญหา 
สิทธิมนุษยชน ท่ีสำคัญของประเทศไทย รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการสอดคล้องกับ 
หลักสิทธิมนุษยชนให้มากขึน้   
   - การจัดทำรายงานคู่ขนานตามกระบวนการ UPR คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
ได้จัดทำรายงานคู่ขนานตามกระบวนการ UPR และได้จัดส่งให้ HRC แล้ว 3 ฉบับ เมื่อปี 2554 ปี 2558 
และปี 2564 
 

  2.2.1 ขัน้ตอนการดำเนินการจัดทำรายงานคูข่นาน UPR ของคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
   การจัดทำรายงานคู่ขนาน UPR ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นภารกิจ
ประการหนึ่งของกลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ โดยการดำเนินการท่ีผ่านมามีข้ันตอนการจัดทำรายงานคู่ขนาน ดังต่อไปนี้ 
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   1) ดำเนินการศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริง และพันธกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะจากกระบวนการ 
UPR รอบท่ีผ่านมาท้ังท่ีไทยรับและไม่รับมาปฏิบัติว่า ได้ดำเนินการไปแล้วหรือไม่อย่างไร มีพัฒนาการความก้าวหน้า
ท่ีสำคัญเช่นใดในประเด็นใด รวมท้ังประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากการรายงานรอบท่ีผ่านมาซึ่งมีผลกระทบ
ต่อสาธารณชนในวงกว้าง ตลอดจนนำมาวิเคราะห์ว่าประเด็นใดควรบรรจุในร่างรายงานคู่ขนานเพื่อมีข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศต่อไป   

   2) เสนอประเด็นท่ีจะบรรจุไว้ในรายงานคู่ขนานตามกระบวนการ UPR พร้อมกรอบเวลาในการ
ดำเนินงาน ต่อท่ีประชุม กสม. ด้านบริหาร เพื่อขอความเห็นชอบจาก กสม. ท้ังนี้  ประเด็นท่ีเสนอขอบรรจุ 
ในรายงานคู่ขนานฯ จะเป็นประเด็นท่ีเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนท่ีสำคัญของไทยในช่วง 4 ปีที่
ผ่านมานับตั้งแต่ปีท่ีไทยได้รับข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR รอบท่ีแล้ว พร้อมท้ังข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผล
การดำเนินงานของรัฐบาลไทยตามข้อเสนอแนะท้ังท่ีรับและไม่รับมาปฏิบัติว่าเป็นเช่นไร ประมาณ 5 – 6 ประเด็น
สำคัญเพือ่ให้สอดคล้องกับจำนวนหน้าท่ีทางสหประชาชาติกำหนดไว้เพียง 5 หน้า หรือไม่เกิน 2,815 คำ (ไม่รวม
เชิงอรรถ)  
 
 
** หลักในการพิจารณาเลือกปัญหาสิทธิมนุษยชนท่ีมีความสำคัญในประเทศเพื่อบรรจุในรายงานคู่ขนาน UPR 
ภายใต้ข้อจำกัดเพียงจำนวน 5 หน้า มีดังนี้ 

✓ รายงานคู่ขนาน UPR ของ กสม. ไม่ควรกล่าวถึงทุกประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้นในประเทศ 
แต่ควรกล่าวถึงเฉพาะประเด็นปัญหาท่ีสำคัญท่ีได้ส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมาก หรือเป็นปัญหาท่ีอยู่
ในความสนใจของสาธารณชนและ/หรือประชาคมระหว่างประเทศ หรือเป็นปัญหาสิทธิมนุษยชนท่ีมี
ความรุนแรงและ กสม. เห็นว่าควรแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ท้ังนี้ ปัญหาท่ีหยิบยกควรเน้นปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมา หรือเป็นปัญหาท่ียังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาจนถงึปัจจุบัน 

✓ พิจารณาจากข้อมลูการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะท่ีไทยรับมาปฏิบัติว่ามีพัฒนาการเป็นเช่นไร โดยหยิบยก
เฉพาะประเด็นสำคัญท่ี กสม. เห็นว่ายังไม่มีความคืบหน้าเท่าท่ีควร  

    
   3) เมื่อท่ีประชุม กสม. ด้านบริหาร มีมติเห็นชอบประเด็นท่ีจะบรรจุไว้ในรายงานคู่ขนานตาม
กระบวนการ UPR สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล 
ท่ีเกี่ยวข้องตามประเด็นท่ีได้รับความเห็นชอบ พร้อมท้ังประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและนอก
สำนักงาน กสม. เพื่อขอข้อมูลและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมตามประเด็นข้างต้น เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์สังเคราะห์
ข้อมูลเพื่อจัดทำร่างรายงานคู่ขนาน UPR ร่างแรก 
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  ** หลักในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานคู่ขนาน UPR 
   สำนักงาน กสม. จะรวบรวมข้อมูลจากผลการดำเนินงานของ กสม. ท่ีผ่านมาตามท่ีปรากฏ 
ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
รายงานข้อเสนอแนะนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง และรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศของ กสม. 
รวมถึงแถลงการณ์ของ กสม. ตลอดจนรายงานของภาคประชาสังคมท้ังของไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ 
ยังรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย นโยบาย/มาตรการ และผลการดำเนินงานของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำมา
วิเคราะห์ถึงความก้าวหนา้ในการปฏิบติัตามข้อเสนอแนะท่ีรับมาปฏิบัติ 

 
 

    

   4) สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จัดทำร่างรายงานตามกระบวนการ
UPR ร่างแรกแล้วเสร็จเพื่อนำร่างดังกล่าวใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการจัดการหารือร่วมกับกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อมูล
เพิ่มเติมจากผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง (Stakeholders) และดำเนินการรวบรวม และวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อปรบัปรุงร่างรายงานคู่ขนานตามกระบวนการ UPR ร่างแรกให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจน และครอบคลุมมากขึ้น 
 
 
 
  ** หลักในการเขียนโครงร่างรายงานคู่ขนานตามกระบวนการ UPR ของ กสม. 
   - รายงานคู่ขนานตามกระบวนการ UPR ของ กสม. แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
    ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของรัฐบาลตามข้อเสนอแนะจาก
กระบวนการ UPR รอบท่ีผ่านมาในส่วนของข้อเสนอแนะท่ีไทยรับมาปฏิบัติ ท้ังท่ี กสม. เห็นว่ามีความก้าวหน้าและ 
ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าท่ีควร รวมท้ังข้อเสนอแนะท่ีไทยไม่ได้รับมาปฏิบัติแต่ กสม. เห็นว่ารัฐบาลอาจนำมา
พิจารณาดำเนินการได้  
    ส่วนท่ี 2 ปัญหาสิทธิมนุษยชนท่ีสำคัญ นำเสนอภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมา และประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีสำคัญรายประเด็นท่ี กสม. เห็นว่าควรได้รับการ
แก้ไขปัญหาโดยเร็วประมาณ 5 - 6 ประเด็น ท้ังนี้ ควรนำเสนอข้อมูลท่ีชัดเจนและตรงประเด็น เนื่องจากมี
ข้อจำกัดเรื่องจำนวนหน้าท่ีต้องไม่เกิน ๕ หน้า 
    ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะที่สำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้ 
หยิบยกในส่วนท่ีสอง โดยอาจเป็นการเสนอให้รัฐบาลปรับปรุงกฎหมาย หรือใหร้ัฐบาลกำหนดมาตรการท้ังระยะส้ัน
และระยะยาว รวมทัง้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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   5) สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ นำเสนอร่างรายงานคู่ขนานตาม
กระบวนการ UPR ต่อท่ีประชุม กสม. ด้านบริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็น 
   6) สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ดำเนินการปรับแก้ร่างรายงาน
คู่ขนานตามความเห็นของท่ีประชุม กสม. ด้านบริหาร และเสนอร่างรายงานท่ีปรับแก้แล้วต่อท่ีประชุม กสม. 
อีกครั้งเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนจัดส่งใหส้หประชาชาติต่อไป 
   7) เมื่อท่ีประชุม กสม. ด้านบริหาร มีมติให้ความเห็นชอบต่อรายงานคู่ขนานตามกระบวนการ
UPR แล้ว สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ดำเนินการจัดส่งรายงานดังกล่าวไปยัง
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
   8) สำนักงาน กสม. แปลรายงานคู่ขนานเป็นภาษาอังกฤษและส่งให้สหประชาชาติภายใน
กำหนดเวลาผ่านทางระบบฐานข้อมลู UPR ออนไลน์ท่ีสหประชาชาติกำหนด ได้แก่ https://uprdoc.ohchr.org 
   9) ในช่วงของการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเพื่อพิจารณารายงาน UPR 
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่ีมีสถานะเอ (A Status) สามารถเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ 
สำนักงานองค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส พร้อมท้ังกล่าวถอ้ยแถลงในท่ีประชุมเป็นเวลา 2 นาที 
   10) ภายหลังจากท่ีสหประชาชาติพิจารณารายงาน UPR และให้ข้อเสนอแนะแก่ประเทศไทย 
กสม. มีหน้าท่ีเป็นกลไกติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR เพื่อให้รัฐบาลดำเนินงาน
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะท่ีรับมาปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://uprdoc.ohchr.org/
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ภาพขั้นตอนการจัดทำรายงานคู่ขนาน UPR ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
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  2.2.2 ขั้นตอนการเตรียมการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเพื่อพิจารณา
รายงาน UPR 
      ในช่วงของการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเพื่อพิจารณารายงาน UPR 
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติท่ีมีสถานะเอ (A Status) สามารถเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 
ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส พร้อมท้ังกล่าวถ้อยแถลงในท่ีประชุม ท้ังนี้ 
การเดินทางเข้าร่วมการประชุมฯ จะต้องมีการเตรียมการท่ีสำคัญ ประกอบด้วย การเตรียมการด้านสารัตถะ 
และด้านพิธีการ โดยสามารถแบ่งขั้นตอนการทำงานออกเป็น ๓ ช่วง ดังต่อไปนี้ 

ท่ี กระบวนการ ผังขัน้ตอน คำอธิบาย 

1. การเตรียมการ ด้านสารัตถะ  
จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ 

การประชุม 
 

จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม ได้แก่ 
กำหนดการ ระเบียบวาระการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุม และองค์ประกอบคณะผู้แทน 
เพื่อเสนอ กสม. พิจารณาอนุมัติ 

 
จัดเตรียมถ้อยแถลง 

จัดเตรียมถ้อยแถลงท่ีจะกล่าวในท่ีประชุม โดยถ้อย
แถลงจะเป็นการประมวลสรุปความเห็นของ กสม. 
ต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของไทยท่ีสำคัญ 

ด้านพิธีการ 
(Logistics) 

จัดเตรียมบันทึกขออนุมัติ
องค์ประกอบผู้แทน 

และค่าใช้จ่ายและบนัทึกยืงเงิน
ทดรองราชการ 

จัดเตรียมบันทึกขออนุมัติองค์ประกอบผู้แทนและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  เช่น ค่าใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีในต่างประเทศ 

ประสานงานเรื่อง 
การขอหนังสือเดินทาง 

ประสานงานเรื่องการขอหนงัสือเดินทาง การจองบัตร
โดยสารเครื่องบิน และการสำรองท่ีพัก  

 
ประสานแจ้งรายละเอยีดคณะ
ผู้แทนและกำหนดการเดินทาง 

ประสานแจ้งรายละเอียดคณะผู้แทนและกำหนดการ
เดินทางให้เจ้าหน้าท่ีคณะผู้แทนถาวรประจำ
สหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ทราบ และอำนวยความ
สะดวกในช่วงการประชุม 

จัดประชุมคณะผู้แทนท่ีจะ
เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมฯ 

จัดประชุมคณะผู้แทนท่ีจะเดินทางไปเข้าร่วมการ
ประชุมฯ เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและ
การเดินทาง พร้อมจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ในการเข้า
ร่วมการประชุม (แล้วแต่กรณี) 



     
24 คู่มือการดำเนินงานด้านพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

ท่ี กระบวนการ ผังขั้นตอน คำอธิบาย 

2. ระหว่างการ
เข้าร่วมการ
ประชุม 

ด้านสารัตถะ  

คณะผู้แทนหารือร่วมกันก่อน
การประชุมเพื่อเตรียมท่าที 

และความพร้อมในการประชุม 

คณะผู้แทนหารือร่วมกันก่อนการประชุมเพื่อเตรียม
ท่าทีและความพร้อมในการประชุม 

 
คณะผู้แทนหารือสรุปร่วมกัน

ภายหลังการประชุม 

คณะผู้แทนหารือสรุปร่วมกันภายหลังการประชุม
เพื่อสรุปสาระสำคัญของการประชุม 

ด้านพิธีการ 
(Logistics) 

 

 
ติดตามข้อมูลการประชุม 

ติดตามการเปล่ียนแปลงของกำหนดการ/ ข้อมูล/ 
เอกสารการประชุม 

 

เตรียมความพร้อมการประชุม 
 

เตรียมความเรียบร้อยในเรื่องห้องประชุม อาหาร
กลางวัน และการเดินทางไปสำนักงานองค์การ
สหประชาชาติ 

 
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ 

ถ่ายภาพการเข้าร่วมประชุม และจัดทำข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

3. ภายหลัง
เดินทางกลับ
จากการ
ประชุม 

ด้านสารัตถะ  
จัดทำรายงานสรุปผล 
การเข้าร่วมประชุม 

จัดทำรายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมและแนว
ทางการขับเคล่ือนผลการประชุม เสนอ กสม. ทราบ  
จัดทำบันทึกเวียนให้สำนักท่ีเกี่ยวข้องทราบผล 
การประชุม 

ด้านพิธีการ 
(Logistics) 
 

 
จัดทำบันทึก 

 

จัดทำบันทึกรายงานการเดินทางไปราชการ 
จัดทำบันทึกส่งใช้เงินยืม 

 
หมายเหตุ   เครื่องหมาย      แสดงการดำเนินการด้านเอกสาร 
 

  เครื่องหมาย         แสดงการดำเนินการโดยท่ัวไป 
 

     เครื่องหมาย         แสดงการดำเนินการด้านการประสานงาน 
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บทท่ี 3  
กลไกสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน 

 

 
กลไกสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน 

“สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน” มีลักษณะเป็นสนธิสัญญาพหุภาคี กล่าวคือ เป็นสนธิสัญญาท่ีมีข้อตกลง
ของรัฐมากกว่าสองรัฐขึน้ไปเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา ซึ่งกระบวนการในการทำสนธิสัญญามีหลายขัน้ตอน นับต้ังแต่
การเจรจา การให้ความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพนัตามสนธิสัญญาโดยการลงนาม การให้สัตยาบัน การภาคยานุวัติ
และบางรัฐอาจต้ังข้อสงวนหรือตีความสนธิสัญญา และเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำสัญญาครบถ้วนแล้ว 
รัฐภาคีก็มีพันธกรณีท่ีต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาต่อไป ซึ่งการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาจะก่อให้เกิดพันธกรณี 
ท่ีต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสนธิสัญญา ดังนั้น เมื่อประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว 
จึงต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญาท่ีได้เข้าเป็นภาคี 
 
 

 ๓.๑ ประเทศไทยกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน 
       ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน (Core human rights 
treaties) แล้ว จำนวน 7 ฉบบั ได้แก ่

(1) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant 
on Civil and Political Rights: ICCPR) มีสาระสำคัญกล่าวถึงสิทธิในการกำหนดเจตจำนงตนเอง พันธกรณี
ของรัฐภาคีท่ีรับรองการเคารพและประกันสิทธิของบุคคล รวมถึงการห้ามเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทาง 
เช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ถิ่นกำเนิด 
หรือสภาพอื่นใด สิทธิในส่วนท่ีเป็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อาทิ เสรีภาพในการมีชีวิต การปลอดจาก
การทรมาน การหา้มมิใหบุ้คคลถกูจับกุมตามอำเภอใจ และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก 

-  ไทยมีคำแถลงตีความของกติกา ICCPR ใน 2 ประเด็นคือ 
   1) การใช้สิทธิการกำหนดเจตจำนงตนเอง ซึ่งไทยมิให้ตีความว่า อนุญาตหรือสนับสนุน 

การกระทำใด ๆ ท่ีจะเป็นการแบ่งแยกดินแดน 
   2) เร่ืองการห้ามโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสงคราม ไทยถือว่าไม่รวมถึงสงครามเพื่อป้องกัน

ตนเอง ในกรณีท่ีไทยจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์และชักชวนให้ประชาชนรักชาติในกรณีท่ีต้องทำสงครามเพื่อป้องกัน
การรุกรานจากประเทศอื่น 

- ไทยยังไม่เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (Optional Protocol to the ICCPR) และพิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ฉบับท่ี 2 เรื่องโทษประหารชีวิต (Second Optional Protocol to the ICCPR, 
aiming at the abolition of death penalty) 
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(2) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ( International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) มีสาระสำคัญกล่าวถึงสิทธิในการกำหนด
เจตจำนงตนเอง พันธกรณีของรัฐภาคีท่ีจะดำเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
โดยมีสาระแห่งสิทธิ เช่น สิทธิในการทำงาน สิทธิในชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี สิทธิในด้านการศึกษา สิทธิด้านสุขภาพ 
และสิทธิในวัฒนธรรม เป็นต้น 

- ไทยมีถ้อยแถลงตีความในการใช้สิทธิการกำหนดเจตจำนงตนเอง ซึ่งไทยมิให้ตีความว่า 
อนุญาตหรือสนับสนุนการกระทำใด ๆ ท่ีจะเป็นการแบ่งแยกดินแดน (ตามความหมายใน Vienna Declaration 
and Programme of Action) 

- ไทยยังไม่เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 

 
(3) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW) มีสาระสำคัญกล่าวถึง 
การห้ามเลือกปฏิบัติต่อสตรี พันธกรณีของรัฐภาคีที่ต้องดำเนินการเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของสตรี 
ความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีในด้านการเมือง การดำรงชีวิต และด้านกฎหมาย สิทธิของสตรีท่ีจะต้อง
ได้รับการดูแลทางเศรษฐกิจ การป้องกันความรุนแรงต่อสตรีในสถานท่ีทำงาน และการเข้าถึงบริการสุขภาพ 
   - ไทยมีคำแถลงตีความว่า ข้อบทในอนุสัญญา CEDAW จะต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญไทย
รวมท้ังมีข้อสงวนในข้อ 29 เกี่ยวกับการเสนอเรื่องให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศพิจารณา ในกรณีการพิพาท
ระหว่างรัฐภาคี 
   - ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Optional Protocol to the CEDAW) เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2543 และมีผลใช้
บังคับกับไทยเมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2543 มีสาระสำคัญในเรื่องการยอมรับอำนาจของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญาในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ในกรณีท่ีมีการละเมิดพันธกรณีท่ีปรากฏในอนุสัญญาท่ีเกี่ยวข้อง 
กับรัฐภาคี โดยผู้ร้องเรียนอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในนามของผู้ถูกละเมิดสิทธิได้ 
 

(4) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) มีสาระสำคัญ
กล่าวถึงสิทธิต่าง ๆ ท่ีเด็กพึงได้รับ ประกอบด้วย สิทธิและเสรีภาพของเด็กโดยท่ัวไป การคุ้มครองร่างกาย ชีวิต 
เสรีภาพ และสวัสดิภาพของเด็ก การจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก การคุ้มครองสิทธิพลเมือง การคุ้มครองเด็ก 
ท่ีมีปญัหาความประพฤติหรือกระทำความผิดทางอาญา และการคุ้มครองเด็กผู้ด้อยโอกาส 
   - ไทยมีข้อสงวนในข้อ 22 เรื่องสถานะของเด็กผู้ล้ีภัย โดยในช้ันนี้ รัฐบาลอยู่ระหว่างการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการถอนข้อสงวนดังกล่าว ในส่วนของท่าทีของ กสม. เห็นว่ารัฐบาลมีความพร้อมในการถอน 
ข้อสงวนแล้ว เนื่องจากได้มีการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายในการบริหารจัดการและคุ้มครองเด็กหรือบุคคล 
ท่ีอยู่ ในสถานะผู้ล้ีภัย ซึ่งการถอนข้อสงวนย่อมส่งผลดีในการคุ้มครองสิทธิของเด็กผู้ล้ีภัยในประเทศไทย 
ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
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   - ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 3 ฉบับ คือ  
     ๔.1) พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่อง การขายเด็ก การค้าประเวณี และ 
ส่ื อ ลามก เกี่ ย วกั บ เด็ ก  (Optional Protocol to the CRC on the sale of children, child prostitution 
and child pornography) เข้าเป็นภาคีเมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2549 และมีผลใช้บังคับกับไทย เมื่อวันท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2549 มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการเพิ่มเติมอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ 32, 34, 35 ซึ่งว่าด้วยการ
แสวงประโยชน์จากเด็กทางเศรษฐกิจและทางเพศ 
     ๔.๒) พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ เด็ก เรื่อง ความเกี่ยวพันของเด็กในความ
ขัดแย้งกันด้วยกำลังอาวุธ (Optional Protocol to the CRC on the involvement of children in armed 
conflicts) เข้าเป็นภาคีเมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2549 และมีผลใช้บังคับกับไทย เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2549 
มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการเพิ่มเติมอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ 38 เกี่ยวกับห้ามการเกณฑ์เด็กเป็นทหารในภาวะ
สงคราม 
     ๔.๓) พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง กระบวนการติดต่อร้องเรียน
(Optional Protocol to the CRC on a communication procedure) เข้าเป็นภาคีเมื่อวันท่ี 28 กันยายน 
2555 และมีผลใช้บังคับกับไทย เมื่อวัน ท่ี 14 เมษายน 2557 มีสาระสำคัญในเรื่องอำนาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสิทธิเด็ก และกระบวนการตดิต่อร้องเรียน 

 
(5) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on 

the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD) มีสาระสำคัญกล่าวถึงการเลือกปฏิบัติ
ทางเช้ือชาติว่าหมายถึง การจำแนก กีดกัน การจำกัดหรือการเอื้ออำนวยพิเศษ เพราะเช้ือชาติ สีผิว เช้ือสาย 
ชาติกำเนิด หรือเผ่าพันธุ์ และการดำเนินมาตรการเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ 
   - ไทยมีคำแถลงตีความท่ัวไปว่า รัฐบาลไทยจะไม่ตีความหรือใช้บทบัญญัติใด ๆ ท่ีปรากฏ 
ในอนุสัญญาเป็นพันธกรณีเกินกว่ารัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในของไทยได้บัญญัติไว้ และมีข้อสงวนข้อ ๒๒  
ว่าด้วยกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐภาคีโดยไม่สามารถเจรจาตกลงด้วยวิธีการอื่นใด และรัฐคู่กรณีเสนอให้ 
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศพิจารณา 
 

(6) อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 
หรือที่ย่ำยีศักด์ิศรี (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment: CAT) มีสาระสำคัญกล่าวถึงการทรมานว่า หมายถึงการกระทำใดก็ตามโดยเจตนาท่ีทำให้เกิด
ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางกายภาพหรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ด้วยความ
มุ่งประสงค์เพื่อให้ได้ข้อสนเทศหรือคำรับสารภาพจากบุคคลนั้นหรือบุคคลท่ีสาม การลงโทษบุคคลนั้นสำหรับ 
การกระทำซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลท่ีสามกระทำ หรือถูกสงสัยว่าได้กระทำ รวมท้ังการบังคับขู่เข็ญ โดยมุ่งเน้น 
ไปท่ีการกระทำหรือโดยความยินยอมของเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือบุคคลอื่น ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งทางการ 
      
   - พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ (Optional Protocol to the Convention 
Against Torture: OPCAT) ไทยอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการเข้าเป็นภาคี 
พิธีสารฯ ท้ังนี้ หากไทยเข้าเป็นภาคี พิธีสารมีการกำหนดให้รัฐภาคีต้องจัดต้ัง “กลไกป้องกันการทรมานระดับชาติ 
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(National Preventive Mechanism: NPM)”  เพื่ อ ต ร ว จ เยี่ ย ม สถ าน ท่ี ค วบ คุ ม ตั ว บุ ค คล ป ระ เภ ท 
ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในหลายประเทศได้มอบหมายให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทำหน้าท่ีดังกล่าว โดยใน
ส่วนของประเทศไทย กสม. ได้รับการทาบทามเป็นการภายในจากหน่วยงานของรัฐให้ทำหน้าท่ีเป็นกลไกอิสระ
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ท่ีผ่านมา กสม. ได้มีการตรวจเยี่ยมสถานท่ีควบคุมตัวบุคคลอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่เป็นการตรวจ
เย่ียมเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนมากกว่าเป็นการตรวจเยี่ยมเชิงป้องกันซึ่งเป็นเจตนารมณ์หลักของพิธีสารฯ 
 

(7) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities: CRPD) มีสาระสำคัญกล่าวถึงการมุ่งเน้นการขจัดอุปสรรคซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของความยากลำบาก
ในการดำเนินชีวิตของคนพิการ ตลอดจนการแก้ไขความเสียเปรียบทางสังคมของคนพิการ ซึ่งก่อให้เกิดการเลือก
ปฏิบัติ และขัดขวางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  - ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ 
(Optional Protocol to the CRPD) เมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2559 และมีผลใช้บังคับกับไทยเมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 
2559 มีสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการติดต่อร้องเรียน ท่ีจะทำให้ประชาชนมีช่องทางในการยื่นข้อร้องเรียน
กรณีท่ีถูกละเมิดสิทธิตามอนุสัญญาฯ ต่อคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ เพื่อช่วยส่งเสริมการ
คุ้มครองสิทธิคนพิการใหส้มบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 

  - ปัจจุบันไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน (Core human rights treaties) 
จำนวน 2 ฉบับ ได้แก ่
     ๑) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance: 
CED) โดยไทยได้ลงนามอนุสัญญาฯ เมือ่วันท่ี 9 มกราคม 2555 แต่ยังไม่ได้ให้สัตยาบัน 
     ๒) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถ่ินฐานและสมาชิกในครอบครัว 
(Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 
Families: CRMW)  
 

บทบาทของ กสม. ต่อการติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
กสม. มีหน้าที่และอำนาจในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน

ภาครัฐ และกฎหมายต่าง ๆ ว่าสอดคล้องกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคีมากน้อย
เพียงใด เพื ่อนำไปสู่การจัดทำข้อ เสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัต ิต่าง ๆ และกฎหมาย 
ให้สอดคล้องกับสนธิสัญญา รวมถึงดำเนินการรณรงค์สนับสนุนให้มีภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการ 
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น  
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  3.๒ คณะกรรมการประจำสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่าง ๆ 
        ปัจจุบันประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน จำนวน 7 ฉบับ โดยในแต่
ละสนธิสัญญาได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการผู้เช่ียวชาญอิสระระหว่างประเทศ (International Committee of 
Independent Experts) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐภาคี ได้แก่  
    1) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) รับผิดชอบกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political 
Rights: ICCPR) 
    2) คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Committee on 
Economic, Social and Cultural Rights) รับผิดชอบกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) 
    3) คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี (Committee on the 
Elimination of Discrimination Against Women) รับผิดชอบอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW) 
    4) คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก (Committee on the Rights of the Child) 
รับผิดชอบอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC)   
    5) คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ (Committee on the 
Elimination of Racial Discrimination) รับผิดชอบอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุก
รูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD)  
    6) คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน (Committee Against Torture) รับผิดชอบ
อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติอื่นท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักด์ิศรี (Convention 
Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) 
    7) คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Committee on the Rights of Persons 
with Disabilities) รับผิดชอบอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities: CRPD) 
  

   “คณะกรรมการประจำสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน” มีอาณัติในการพิจารณารายงานซึ่งรัฐภาคีส่งมา
โดยในรายงานดังกล่าวจะมีรายละเอียดการดำเนินงานตามขอ้บทในสนธิสัญญา คณะกรรมการประจำสนธิสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชนจะกำหนดแนวปฏิบัติ (guidelines) และข้อเสนอแนะ (recommendations) เพื่อช่วยเหลือ 
รัฐภาคีให้สามารถดำเนินงานตามสนธิสัญญาแต่ละฉบับ ตลอดจนจัดให้มีการอภิปรายในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
สนธิสัญญาด้วย นอกจากนี้ ยังออกเอกสารข้อคิดเห็นท่ัวไป (General Comments) เพื่อตีความสิทธิท่ีปรากฏใน
สนธิสัญญาแต่ละฉบับเพื่อเปน็กรอบการอ้างอิงในการดำเนินงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิตามพันธกรณีดังกล่าวด้วย 
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  3.3 บทบาทของสถาบันสิทธมินุษยชนแห่งชาติและการดำเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติที่ผ่านมา     

  - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแห่งชาติมีความร่วมมือ
กับคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานด้าน 
สิทธิมนุษยชนในประเทศสอดคล้องกับบรรทัดฐานและพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของไทยท่ีเกิดจากการเข้าเป็น
ภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่าง ๆ โดยการจัดทำ “รายงานคู่ขนาน (Alternative 
report)” เสนอต่อคณะกรรมการท่ีได้รับการจัดต้ังตามสนธิสัญญาฉบับต่าง ๆ (Treaty bodies) เพื่อติดตาม 
การดำเนินการของรัฐภาคี12 ให้เป็นไปตามพันธกรณีและเจตนารมณ์ของสนธิสัญญาฉบับนั้น ๆ และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อรัฐในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในเรื่องต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกดิความเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น การให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาฯ จะจัดทำในรูปของรายงาน 
ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอต่อคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาฯ คู่ขนานไปกับรายงาน 
ท่ีจัดทำโดยภาครัฐ เพื่อประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศจากมุมมองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติท่ีอาจแตกต่างไปจากภาครัฐ คณะกรรมการประจำสนธิสัญญาฯ จะพิจารณาข้อมูลดังกล่าวพร้อมท้ังข้อมูล 
ท่ีได้จากองค์กรภาคประชาสังคมอื่น ๆ ประกอบกับข้อมูลท่ีเสนอโดยภาครัฐ ก่อนท่ีจะสรุปความเห็นและให้
ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยเพื่อนำไปดำเนินการต่อไป 
 

 - อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากการให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นแล้ว สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบางแห่ง 
ยังได้รับมอบหมายจากประเทศของตนให้ทำหน้าท่ีติดตามการปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศบางฉบับ
อย่างเป็นทางการด้วย สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนท่ีจัดทำขึ้นในระยะหลังบางฉบับมีบทบัญญัติ
ท่ีกำหนดให้รัฐภาคีต้องจัดต้ังกลไกระดับชาติท่ีเป็นอิสระเพื่อติดตามการปฏิบัติตามสนธิสัญญาของรัฐภาคี 
เช่น  อนุ สัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิ การ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities: CRPD) 
และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ (Optional Protocol to the Convention Against 
Torture: OPCAT) ซึ่งในหลายประเทศได้มีการมอบหมายให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทำหน้าท่ีดังกล่าว 
ในส่วนของอนุสัญญา CRPD คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการทาบทามให้ทำหน้าท่ีเป็นกลไกอิสระ 
ในการติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา เนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการจัดต้ังขึ้นตาม 
แนวทางของหลักการปารีสตามท่ีระบุไว้ในข้อ 33 วรรคสองของอนุสัญญา CRPD13 นอกจากนี้ ประเทศไทยอยู่ 
ระหว่างการพิจารณาเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ (OPCAT) ซึ่งเป็นสนธิสัญญา 
ท่ีกำหนดให้รัฐภาคีต้องจัดให้มีกลไกอิสระระดับชาติในการตรวจเยี่ยมสถานท่ีควบคุมตัวบุคคลประเภทต่าง ๆ 
อย่างสม่ำเสมอ ท้ังห้องขังผู้ต้องหาในสถานีตำรวจ เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
สถานท่ีกักตัวผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย สถานสงเคราะห์ และสถานท่ีอื่น ๆ ท่ีบุคคลถูกจำกัดเสรีภาพเพื่อป้องกัน 

 
12 ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่จัดทำรายงานประเทศ ได้แก่ กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบกติกาและอนุสัญญาจำนวน 
4 ฉบับ กล่าวคือ กติกา ICCPR กติกา ICESCR อนุสัญญา CERD และอนุสัญญา CAT นอกจากน้ี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดทำรายงานตามอนุสัญญาจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ อนุสัญญา CRC อนุสญัญา CEDAW และอนุสัญญา CRPD 
13 หนังสือสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ พม 0602/4223 ลงวันที่  18 กันยายน 2552 และหนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด่วน ที่ สม 0001.04/2202 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 
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การทรมาน ดังนั้น หากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสาร OPCAT รัฐบาลไทยจะต้องมอบหมายให้หน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งเป็นกลไกอิสระท่ีกล่าวถึงข้างต้น ซึ่งในหลายประเทศได้มอบหมายใหส้ถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ทำหน้าท่ีดังกล่าว และในช้ันนี้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้หารือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อขอให้
พิจารณาทำหน้าท่ีเป็นกลไกอิสระในการป้องกันการทรมานตามพิธีสาร OPCAT ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติพร้อมท่ีจะทำหน้าท่ีดังกล่าว14 และได้เริ่มมีการเตรียมรองรับการเป็นกลไกอิสระโดยร่วมกับองค์กร
ต่างประเทศ ได้แก่ สมาคมป้องกันการทรมาน (Association for the Prevention of Torture: APT) 
จัดอบรมบุคลากรของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกีย่วกับการตรวจเย่ียมสถานท่ีคุมขังบคุคลท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานระหว่างประเทศ 
 - โดยสรุป คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าท่ีหลัก 
ในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลให้สอดคล้องกับพันธกรณีและบรรทัดฐาน
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนการให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท้ังในเชิงนโยบาย การปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ แก่รัฐเกี่ยวกับ 
การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นปัญหาท่ีพบจากเรื่องร้องเรียนท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้รับหรือจากการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นอกจากนี้ 
ยังมีหน้าท่ีในการเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมความเข้าใจแก่สาธารณชนผ่านการศึกษาวิจัย การร่วมมือกับภาคส่วน 
ต่าง ๆ ในสังคม ตลอดจนการร่วมมือกับสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ท้ังนี้ โดยมีจุดมุ่งหมาย 
ท่ีสำคัญคือเพื่อให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงและใช้สิทธิได้จริงในทางปฏิบัติ 
 

  3.3.1 ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำรายงานคู่ขนานตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเปน็ภาค ี
    ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินการจัดทำรายงานคู่ขนานตามสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยเป็นภาคี 
เป็นภารกิจประการหนึ่งของกลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ สำนักสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ โดยการดำเนินการท่ีผ่านมามีข้ันตอนการจัดทำรายงานคู่ขนาน ดังต่อไปนี้  
   1) สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ดำเนินการศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริง 
และพันธกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับข้อห่วงกังวลของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาฉบับนั้น ๆ จากการเสนอรายงาน
รอบท่ีผ่านมาว่าประเด็นใดยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน รวมท้ังตามประเด็นปัญหาใหม่ท่ีเกิดขึ้น
ภายหลังจากการเสนอรายงาน และนำมาวิเคราะห์ว่าประเด็นใดควรบรรจุในร่างรายงานคู่ขนานเพื่อมีข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศต่อไป 
   2) สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เสนอประเด็นท่ีจะบรรจุไว้ใน
รายงานคู่ขนาน พร้อมกรอบเวลาในการดำเนินงาน ต่อท่ีประชุม กสม. ด้านบริหาร เพื่อขอความเห็นชอบจาก กสม.  
   
 

 
14 มติที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร คร้ังที่ 30/2559 เมื่อวันที่  6 กันยายน 2559 เห็นชอบการทำหน้าที่ของ กสม. เป็นกลไกป้องกันการทรมาน
ระดับชาติ (National Preventive Mechanism - NPM)  
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   3) เมื่อท่ีประชุม กสม. ด้านบริหาร มีมติเห็นชอบประเด็นท่ีจะบรรจุไว้ในรายงานคู่ขนาน 
สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องตามประเด็น 
ท่ีได้รับความเห็นชอบ พร้อมท้ังประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและนอกสำนักงาน กสม. เพื่อขอข้อมูล 
และขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมตามประเด็นข้างต้น เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล และนำมาจัดทำร่างรายงาน
คู่ขนานร่างแรก 
   4) สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จัดทำร่างรายงานคู่ขนานร่างแรก 
ให้แล้วเสร็จ เพื่อนำร่างดังกล่าวใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรึกษาหารือร่วมกับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ท่ีเกี่ยวข้อง/สนใจ หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลเพิ่มเติม
จากผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง (Stakeholders) และดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุง
ร่างรายงานคู่ขนานร่างแรกให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจน และครอบคลุมมากขึ้น 
   5) สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ดำเนินการปรับแก้ร่างรายงาน
คู่ขนานตามความเห็นท่ีได้รับจากการดำเนินการตามข้อ 3 และเสนอร่างรายงานต่อท่ีประชุม กสม. เพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อนจัดส่งให้สหประชาชาติต่อไป 
   6) เมื่อท่ีประชุม กสม. ด้านบริหาร มีมติให้ความเห็นชอบรายงานคู่ขนานแล้ว สำนักงาน กสม. 
โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ดำเนินการจัดส่งรายงานดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและ
ดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงแปลรายงานคู่ขนานเป็นภาษาอังกฤษและส่งให้สหประชาชาติภายในกำหนดเวลา 
   7) ในช่วงของการประชุมพิจารณารายงานประเทศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สามารถเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อแสดง
บทบาทในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ ซึ่งในแต่ละคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน 
จะมีรูปแบบในการให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแสดงบทบาทท่ีแตกต่างกัน เช่น คณะกรรมการประจำ
อนุสัญญา CRPD จะเปิดโอกาสให้ กสม. เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมในการพิจารณารายงาน หรือคณะกรรมการ
ประจำอนุสัญญา CAT จะนัดหารือกับ กสม. เป็นการเฉพาะก่อนการประชุมพิจารณารายงานของรัฐบาลเพื่อรับฟัง
ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศจากหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระและเป็นกลาง เป็นต้น ท้ังนี้ รูปแบบ 
การดำเนินการดังกล่าวจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยูก่ับแนวปฏิบัติของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาในแต่ละฉบับ 
   8) ภายหลังจากท่ีคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาฉบับนั้น ๆ พิจารณารายงานประเทศแล้ว 
จะจัดทำเอกสารข้อสังเกตเชิงสรุป (Concluding Observations) ว่าประเทศนั้น มีความก้าวหน้าในเรื่องใด และ
ยังคงมีข้อห่วงกังวลใดในการปฏิบัติตามพันธกรณี พร้อมมีข้อเสนอแนะ (Recommendations) ว่ารัฐภาคีควร
ดำเนินการปรับปรุงในเรื่องใดอย่างไรมายังรัฐบาลไทย และ กสม. มีหน้าท่ีเป็นกลไกติดตามการปฏิบัติตาม
ข้อสังเกตเชิงสรุปเพื่อใหร้ัฐบาลดำเนินการให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามสนธิสัญญาแต่ละฉบับต่อไป 
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ภาพขั้นตอนการจัดทำรายงานคู่ขนานตามสนธสิัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคขีองคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
 



     
34 คู่มือการดำเนินงานด้านพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

  ๓.๓.๒ ขั้นตอนการเตรียมการเขา้ร่วมการประชุมพิจารณารายงานประเทศ  
                   ในช่วงของการประชุมพิจารณารายงานประเทศ กสม. สามารถเดินทางไปเข้าร่วมการ

ประชุม ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อแสดงบทบาทในฐานะสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติได้ซึ่งในแต่ละคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน จะมีรูปแบบในการให้สถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติแสดงบทบาทท่ีแตกต่างกัน เช่น คณะกรรมการประจำอนุสัญญา CRPD จะเปิดโอกาสให้ 
กสม. เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมในการพิจารณารายงาน หรือคณะกรรมการประจำอนุสัญญา CAT จะนัดหารือกับ 
กสม. เป็นการเฉพาะก่อนการประชุมพิจารณารายงานของรัฐบาลเพื่อรับฟั งข้อมูลด้าน สิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศจาก กสม. ในฐานะหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระและเป็นกลาง เป็นต้น ท้ังนี้ รูปแบบการดำเนินการ
ดังกล่าว จะแตกต่างกันโดยข้ึนอยู่กับแนวปฏบิัติของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาในแต่ละฉบับ ในส่วนของการ
เตรียมการเดินทางเข้าร่วมการประชุมฯ จะต้องมีการเตรียมการด้านสารัตถะและด้านพิธีการ โดยสามารถแบ่ง
ขั้นตอนการทำงานออกเป็น ๓ ช่วง ดังต่อไปนี้ 
 

ท่ี กระบวนการ ผังขั้นตอน คำอธิบาย 

1. การเตรียมการ ด้านสารัตถะ  
จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ 

การประชุม 

 

จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม ได้แก่ 
กำหนดการ ระเบียบวาระการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุม และองค์ประกอบคณะผู้แทน เพื่อ
เสนอ กสม. พิจารณาอนุมัติ 

 
ประสานและจัดประชุมขอรับ
ข้อมูลจากสำนักท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ประสานและจัดประชุมขอรับข้อมูลจากสำนักท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำท่าทีของ กสม.(หากข้อเท็จจริง
ตามข้อมูลท่ีปรากฎในรายงานคู่ขนานเปล่ียนแปลงไป
อย่างมีนัยสำคัญ) 

ด้านพิธีการ 
(Logistics) 

จัดเตรียมบันทึกขออนุมัติ
องค์ประกอบผู้แทน 

และค่าใช้จ่ายและบันทึกยืมเงิน
ทดรองราชการ 

จัดเตรียมบันทึกขออนุมัติองค์ประกอบผู้แทนและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีใน
ต่างประเทศ 

 

ประสานงานเรื่อง 
การขอหนังสือเดินทาง 

 

ประสานงานเรื่องการขอหนงัสือเดินทาง การจองบัตร
โดยสารเครื่องบิน และการสำรองท่ีพัก  
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ท่ี กระบวนการ ผังขั้นตอน คำอธิบาย 

1. 
(ต่อ) 

การ
เตรียมการ 

ด้านพิธีการ 
(Logistics) 

 

ประสานแจ้งรายละเอียดคณะ
ผู้แทนและกำหนดการเดินทาง 

 

ประสานแจ้งรายละเอียดคณะผู้แทนและกำหนดการ
เดินทางใหเ้จ้าหน้าท่ีคณะผู้แทนถาวรประจำ
สหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ทราบ และอำนวยความ
สะดวกในช่วงการประชุม 

 

จัดประชุมคณะผู้แทนท่ีจะ
เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมฯ 

จัดประชุมคณะผู้แทนท่ีจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม
ฯ เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและการ
เดินทาง พร้อมจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ในการเข้าร่วม
การประชุม(แล้วแต่กรณี) 

2. ระหว่างการ
เข้าร่วมการ
ประชุม 

ด้านสารัตถะ  

คณะผู้แทนหารือร่วมกันก่อน
การประชุมเพื่อเตรียมท่าที 

และความพร้อมในการประชุม 

คณะผู้แทนหารือร่วมกันก่อนการประชุมเพื่อเตรียม
ท่าทีและความพร้อมในการประชุม 

 

คณะผู้แทนหารือสรุปร่วมกัน
ภายหลังการประชุม 

 

คณะผู้แทนหารือสรุปร่วมกันภายหลังการประชุมเพื่อ
สรุปสาระสำคัญของการประชุม 

ด้านพิธีการ 
(Logistics) 

 

 
ติดตามข้อมูลการประชุม 

ติดตามการเปล่ียนแปลงของกำหนดการ/ ข้อมูล/ 
เอกสารการประชุม 

 

เตรียมความพร้อมการประชุม 

 

เตรียมความเรียบร้อยในเรื่องห้องประชุม อาหาร
กลางวัน และการเดินทางไปสำนักงานองค์การ
สหประชาชาติ 

 
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ 

ถ่ายภาพการเข้าร่วมประชุม และจัดทำข่าว
ประชาสัมพันธ์ 
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ท่ี กระบวนการ ผังขั้นตอน คำอธิบาย 

3. ภายหลัง
เดินทางกลับ
จากการ
ประชุม 

ด้านสารัตถะ  
จัดทำรายงานสรุปผล 
การเข้าร่วมประชุม 

จัดทำรายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมและแนว
ทางการขับเคล่ือนผลการประชุม เสนอ กสม. ทราบ 
รวมท้ังเวียนให้สำนักท่ีเกี่ยวข้องทราบด้วย 

ด้านพิธีการ 
(Logistics) 

 

 

จัดทำบันทึก 

 

จัดทำบันทึกรายงานการเดินทางไปราชการ 

จัดทำบันทึกส่งใช้เงินยืม 

 

 

หมายเหตุ   เครื่องหมาย      แสดงการดำเนินการด้านเอกสาร 

 

     เครื่องหมาย         แสดงการดำเนินการ 
  

     เครื่องหมาย         แสดงการดำเนินการด้านการประสานงาน 
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ภาคผนวก 
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 สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนทีไ่ทยเข้าเป็นภาค ี



     
39 คู่มือการดำเนินงานด้านพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

รอบการจัดส่งรายงานตามสนธิสัญญาด้านสิทธมินุษยชนระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีแล้ว *ข้อมูล ณ เดือนกนยายน 2564 

สนธิสัญญาด้าน
สิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทย

เป็นภาคี 

ระยะเวลา
ของแต่ละ
รอบการส่ง
รายงาน 

การจัดส่งรายงาน
ประเทศ 

การจัดส่งรายงาน
คู่ขนาน 

รอบกำหนดส่งรายงานคู่ขนานควบคู่กับรายงานประเทศตามกำหนดการของสหประชาชาติ 

 
ปี 

2560 

 
ปี 

2561 

 
ปี 

2562 

 
ปี 

2563 

 
ปี 

2564 

 
ปี  

2565 

 
ปี  

2566 

 
ปี  

2567 

 
ปี  

2568 

 
ปี  

2569 

 
ปี  

2570 

1. กติกา 
ICCPR 

5 ปี ฉ.1-2: 2558 
ฉ.3: ๒๕๖๕/
๒๕๖๖*  

ฉ.1: ๒๕๔๗ 
ฉ.2: 25๕๙  

- - - - ✓        

2. กติกา 
ICESCR 

5 ปี ฉ.1-2: 2555 
ฉ.3: ๒๕๖๔/
๒๕๖๕*  

ฉ.1: 2558 
 

- - -       - - 

3. อนุสัญญา 
CAT 

4 ปี ฉ.1: 2556 
ฉ.2: 2564  

ฉ.1: 2557 
ฉ.2: 2564 

- - -         

4. อนุสัญญา 
CEDAW 

4 ปี ฉ.6-7: 2558 
ฉ.8: ไม่แน่ชัด*  

ฉ.1: 2559 - - - -  - - -  - - 

5. อนุสัญญา 
CERD 

2 ปี ฉ.1: 2554 
ฉ.4-7: 2563  

ฉ.1: 2555 
ฉ.2: 2563 

- - -         

6. อนุสัญญา 
CRC 

 

5 ปี ฉ.3-4: 2554 
ฉ.5-6: ไม่แน่ชัด*  

ฉ.1: ยังไม่เคย
จัดส่ง 

           

7. อนุสัญญา 
CRPD 

4 ปี ฉ.1: 2559 
ฉ.2-4: ไม่แน่ชัด*  
 

ฉ.1: 2558 
 

- - − -
- 

-  - - -  - - 
 

 

* UN มีกำหนดให้ไทยส่งรายงานฉบับที่ ๓ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ แต่จากการ
ประสานเป็นการภายในกับเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิฯ คาดว่าจะจัดส่งรายงาน
ได้ในปี 2565 - 2566 

* UN มีกำหนดให้ไทยส่งรายงานฉบับที่ ๓ ในเดือนมิถุนายน 2563 แต่จากการประสานเป็นการ
ภายในกับเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิฯ คาดว่าจะจัดส่งรายงานฉบับที่ ๓ ได้ในปี 2564 – 
2565 โดยในชั้นนี้ กสม. อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานคู่ขนานเพ่ือจัดส่งควบคู่ไปกับของรัฐบาล 

รัฐบาลจัดส่งเมื่อเดือนธันวาคม 2563 ในส่วนของ กสม. จัดทำรายงานแล้ว อยู่ระหว่างรอ
การพิจารณาของคณะกรรมการ CAT 

กสม. จัดส่งไปยังสหประชาชาติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในส่วนของการพิจารณารายงานได้
เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  

* UN มีกำหนดให้ไทยส่งรายงานฉบับที่ ๕-๖ ในเดือนตุลาคม 2560 แต่จากการประสานเป็นการภายในกับเจ้าหน้าที่ของกรมกิจการเด็กฯ 
ทราบว่ากรมฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลในรายงานให้เป็นปัจจุบัน ในชั้นนี้ยังไม่ได้กำหนดแผนการจัดส่งรายงานที่แน่ชัด ในส่วนของ 
กสม. ได้จัดทำร่างรายงานคู่ขนานแล้ว แต่ชะลอการจัดส่งเพ่ือรอรายงานของรัฐบาลให้แล้วเสร็จ เพ่ือที่จะได้จัดส่งควบคู่กันไป 

* UN มีกำหนดให้ไทยส่งรายงานฉบับที่ ๘ ในเดือนกรกฎาคม 2564 แต่จากการ
ประสานเป็นการภายในกับเจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีฯ แจ้งว่ายังไม่ได้กำหนดแผนการ
จัดส่งรายงานประเทศที่แน่ชัด กสม. จึงรอกำหนดที่แน่ชัดก่อนจัดทำรายงานคู่ขนาน 

* UN มีกำหนดให้ไทยส่งรายงานฉบับที่ ๒ - ๔ ในเดือนมีนาคม 2564 แต่จากการ
ประสานเป็นการภายในกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แจ้ง
ว่ายังไม่มีแผนจัดส่งรายงาน กสม. จึงรอกำหนดที่แน่ชัดก่อนจัดทำรายงานคู่ขนาน 

❖  

- 

✓  

✓  

❖  

❖  

❖  

❖  

❖ กำหนดส่งรายงานคู่ขนานควบคู่กับรายงานประเทศตามกำหนดการของสหประชาชาติ 
✓ กสม. ส่งรายงานคู่ขนานแล้ว 
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ตารางกำหนดส่งรายงานตามสนธิสัญญาด้านสิทธมินุษยชนระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นภาคีแล้ว *ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564 

ชื่อสนธิสัญญา /  
หน่วยงานรับผิดชอบ 

วันที่มีผลใช้บังคับ 
กับประเทศไทย 

ข้อกำหนด 
ในการส่งรายงาน 

การส่งรายงานคร้ังสุดท้าย 
สถานะปัจจุบัน และกำหนดส่งรายงาน

คร้ังต่อไป 

การจัดทำรายงานคู่ขนานโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ (กสม.) 
1. กติการะหว่างประเทศ    
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ 
สิทธิทางการเมือง 
(International Covenant 
on Civil and Political 
Rights: ICCPR) 
 
* กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

30 มกราคม 2540 เสนอรายงานภายใน
ปีแรก นับจากวันท่ี
กติกามีผลใช้บังคับ 
และทุก ๆ 5 ปี 
หลังจากการส่ง
รายงานฉบับแรก 

- รายงานฉบับท่ี 2 ส่งเมื่อเดือนมีนาคม 
2558  
- สหประชาชาติได้พิจารณารายงานแล้ว
เมื่อเดือนมีนาคม 2560 
- รายงานฉบับท่ี 3 มีกำหนดส่งรายงาน 
ในเดือนมีนาคม 2564 แต่จากการ
ประสานเป็นการภายในกับเจ้าหน้าท่ี 
กรมคุ้มครองสิทธิฯ คาดว่าจะเล่ือน 
จัดส่งเป็นปี 2565 - 2566 

- รายงานคู่ขนานฉบับท่ี 1  
ของ กสม. จัดทำเมื่อปี 2547 
- รายงานคู่ขนานฉบับท่ี 2  
ของ กสม. จัดทำเมือ่ปี 2559  

2. กติการะหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 
(International Covenant 
on Economic, Social and 
Cultural Rights: ICESCR) 
 
* กรมคุ้มครองสิทธแิละ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

5 ธันวาคม 2542 เสนอรายงานภายใน
ปีแรก นับจากวันท่ี
กติกามีผลใช้บังคับ 
และทุก ๆ 5 ปีหลัง
การส่งรายงาน 
ฉบับแรก 

- รายงานฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 
ส่งเมือ่เดือนสิงหาคม 2555 
- สหประชาชาติพิจารณา เมื่อวันท่ี 4 - 5 
มิถุนายน 2558  
- รายงานฉบับท่ี 3 มีกำหนดส่งรายงาน 
ในเดือนมิถุนายน 2563 แต่จากการ
ประสานเป็นการภายในกับเจ้าหน้าท่ี 
กรมคุ้มครองสิทธิฯ คาดว่าจะเล่ือนจัดส่ง
เป็นปี 2565 – 2566 
 
  

- รายงานคู่ขนานฉบับแรก 
ของ กสม. จัดทำเมื่อปี 2558 
- สำนักงาน กสม. อยู่ระหว่าง
จัดทำร่างรายงานคู่ขนาน 
ตามกติกา ICESCR เพื่อจัดส่งให้
คณะกรรมการประจำกติกาฯ 
ใช้พิจารณาควบคู่กับรายงานของ
รัฐบาล  
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ชื่อสนธิสัญญา /  
หน่วยงานรับผิดชอบ 

วันที่มีผลใช้บังคับ 
กับประเทศไทย 

ข้อกำหนด 
ในการส่งรายงาน 

การส่งรายงานคร้ังสุดท้าย 
สถานะปัจจุบัน และกำหนดส่งรายงาน

คร้ังต่อไป 

การจัดทำรายงานคู่ขนานโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ (กสม.) 
3. อนุสัญญาต่อตา้นการ
ทรมานฯ (Convention 
Against Torture: CAT) 
 
* กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

1 พฤศจิกายน 
2550 

เสนอรายงานภายใน
ปีแรก นับจากวันท่ี
อนุสัญญามีผลใช้
บังคับ และทุก 4 ปี
หลังการส่งรายงาน
ฉบับแรก 

- รายงานฉบับแรกส่งเมื่อเดือนมีนาคม 
2556  
- สหประชาชาติพิจารณาเมื่อวันท่ี 
30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557 
- รายงานฉบับท่ี 2 มีกำหนดส่งในวันท่ี 
23 พฤษภาคม 2561 โดยรัฐบาลไทย 
ได้จัดส่งคณะกรรมการประจำอนุสัญญาฯ 
แล้วเมือ่เดือนธันวาคม 256๓  

- รายงานคู่ขนานฉบับแรก 
ของ กสม. จัดทำเมื่อปี 2557 
- รายงานคู่ขนานของ กสม. 
ฉบับท่ี 2 ได้จัดส่งไปยังฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญา CAT แล้ว เมื่อเดือน
มกราคม 2564 อยา่งไรก็ดี 
ได้รับแจ้งจากฝ่ายเลขานุการฯ 
ว่าโดยท่ีปัจจุบัน มีรายงานของ
ประเทศต่าง ๆ ค้างการพิจารณา
เป็นจำนวนมากจึงได้ปรับแนว
ทางการรับพิจารณารายงาน
คู่ขนาน โดยจะรับพิจารณา
เฉพาะกรณีท่ีมีกำหนดตารางเวลา
การพจิารณารายงานของภาครัฐ
ด้วยวาจาแล้ว ท้ังนี้ คาดว่าในห้วง
ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ จะยังไม่มี
การพิจารณารายงาน ของ
ประเทศไทยจึงขอให้ดำเนินการ
จัดส่งรายงานคู่ขนาน 
อีกครั้งในโอกาสต่อไป 
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ชื่อสนธิสัญญา /  
หน่วยงานรับผิดชอบ 

วันที่มีผลใช้บังคับ 
กับประเทศไทย 

ข้อกำหนด 
ในการส่งรายงาน 

การส่งรายงานคร้ังสุดท้าย 
สถานะปัจจุบัน และกำหนดส่งรายงาน

คร้ังต่อไป 

การจัดทำรายงานคู่ขนานโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ (กสม.) 
4. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏบัิติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ (Convention on 
the Elimination of All 
Forms of Discrimination 
Against Women: CEDAW) 
 
* กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ 

8 กันยายน 2528 
 
 
 
 
 
 

เสนอรายงานภายใน
ปีแรก นับจากวันท่ี
อนุสัญญามีผลใช้
บังคับและทุก 4 ปี 
หลังจากการส่ง
รายงานฉบับแรก 

- รายงานฉบับท่ี 6 -7 (ฉบับรวม) 
ส่งเมือ่เดือน เมษายน 2558 
- สหประชาชาติได้พิจารณารายงานแล้ว 
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 
- รายงานฉบับท่ี 8 มีกำหนดส่งรายงานใน
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 แต่จากการ
ประสานเป็นการภายในกับเจ้าหน้าท่ีกรม
กิจการสตรีฯ แจ้งว่ายังไม่ได้กำหนด
แผนการจัดส่งรายงานท่ีแน่ชัด 
 

- รายงานคู่ขนานฉบับแรก 
ของ กสม. จัดทำเมือ่ปี 2559 
ควบคู่กับรายงานฉบับท่ี 6 – 7 
ของรัฐบาล 
  

5. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ 
ในทุกรูปแบบ (Convention 
on the Elimination of All 
Forms of Racial 
Discrimination: CERD) 
 
* กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

27 กุมภาพันธ์ 
2546 

เสนอรายงานภายใน
ปีแรก นับจากวันท่ี
อนุสัญญามีผลใช้
บังคับ และทุก 2 ปี
หลังจากการส่ง
รายงาน 
ฉบับแรก 

- รายงานฉบับแรกส่งเมื่อเดือนมิถุนายน 
2554 
- รายงานฉบับท่ี 4 – 7 มีกำหนดส่ง
รายงานในวันท่ี 28 มกราคม 2559 และ
รัฐบาลได้จัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจำอนุสัญญาฯ เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 
2562 โดยมีกำหนดพิจารณารายงาน 
ในเดือนสิงหาคม 2563 อย่างไรก็ดี 
ด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 จึงได้เล่ือนการพิจารณา
รายงานฯ ออกไปอย่างไม่มกีำหนด   

- รายงานคู่ขนานฉบับแรก 
ของ กสม. จัดทำเมื่อปี 2555 
- รายงานคู่ขนานฉบับท่ี 2  
ของ กสม. ควบคู่กับรายงาน 
ฉบับท่ี 4 - 7 ของรัฐบาลได้ส่งให้
สหประชาชาติพิจารณาแล้ว 
เมือ่วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563  



     
43 คู่มือการดำเนินงานด้านพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

ชื่อสนธิสัญญา /  
หน่วยงานรับผิดชอบ 

วันที่มีผลใช้บังคับ 
กับประเทศไทย 

ข้อกำหนด 
ในการส่งรายงาน 

การส่งรายงานคร้ังสุดท้าย 
สถานะปัจจุบัน และกำหนดส่งรายงาน

คร้ังต่อไป 

การจัดทำรายงานคู่ขนานโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ (กสม.) 
6. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
(Convention on the Rights 
of the Child: CRC) 
 
* กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์
 
6.1 พิธีสารเลือกรับเรื่อง
การค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก 
และส่ือลามกท่ีเกี่ยวกับเด็ก 
 
6.2 พิธีสารเลือกรับเรื่องความ
เกี่ยวพันของเด็กในความ
ขัดแย้งกันด้วยอาวุธ 

26 เมษายน 2535 
 
 
 
 
 
 
 
11 มกราคม 2549 
 
 
 
27 กุมภาพันธ์ 
2549 

เสนอรายงานภายใน 
2 ปี นับจากวันท่ี
อนุสัญญามีผลใช้
บังคับ และทุก 5 ปี
หลังจากการส่ง
รายงาน 
ฉบับแรก 

- สหประชาชาติได้รับรายงาน CRC 
ฉบับรวม 3 และ 4 เมื่อเดือนกรกฎาคม 
2554 และได้พิจารณาเมื่อวันท่ี 14 
กันยายน 2554 
- ในส่วนของรายงานตามพิธีสารเลือกรับ 
2 ฉบับ รัฐบาลได้ส่งให้สหประชาชาติ 
เมื่อเดือนตุลาคม 2552 และได้รับการ
พิจารณาเมือ่วันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 
- รายงานฉบับรวม 5 และ 6 และรายงาน
ตามพิธีสารเลือกรับสองฉบับอยู่ในระหว่าง
ดำเนินการจัดทำโดยมีกำหนดส่งรายงาน
ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2560 ท้ังนี้ จากการ
ประสานเป็นการภายในกับเจ้าหน้าท่ี 
ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
ทราบว่ากรมฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ข้อมูลในรายงานให้เป็นปัจจุบนั 
ในช้ันนี้ยังไมไ่ด้กำหนดแผนการจัดส่ง
รายงานท่ีแน่ชัด 

- รายงานคู่ขนานฉบับแรกของ 
กสม. จัดทำเพื่อควบคู่กับรายงาน
ฉบับท่ี 5 - 6 ของรัฐบาล 
โดยรายงานได้รับความเหน็ชอบ
จากท่ีประชุม กสม. ด้านบริหาร 
ครั้งท่ี 29/๒๕๖2 เมื่อวันอังคาร
ท่ี 24 ธันวาคม ๒๕๖2 แล้ว 
โดยสำนักงานฯ ได้มีหนังสือ
สอบถามไปยงักรมกิจการเด็กฯ 
เกีย่วกับกำหนดส่งรายงาน
ประเทศฯ เพือ่ท่ี กสม. จะได้ส่ง
ควบคู่กันไปอย่างไรก็ดี โดยท่ี 
กรมกิจการเด็กฯ ยังไม่มีกำหนด 
ท่ีจะเสร็จรายงานท่ีแน่ชัด ทำให้
รายงานคู่ขนานของ กสม.จึงได้
ชะลอจัดส่งออกไป 

7. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ 
คนพิการ (Convention on 
the Rights of Persons with 
Disabilities: CRPD) 

28 สิงหาคม 2551 เสนอรายงานภายใน 
2 ปี นับจากวันท่ี
อนุสัญญามีผลใช้
บังคับ และทุก 4 ปี

- รัฐบาลได้จัดส่งรายงานฉบับแรกแล้ว 
และสหประชาชาติได้พิจารณารายงาน 
เมือ่เดือนมีนาคม 2559 
- รายงานฉบับท่ี 2 – 4 มีกำหนด 

- รายงานคู่ขนานฉบับแรกของ 
กสม. จัดทำเมื่อปี 2558 ควบคู่
กับรายงานฉบับท่ี 1 ของรัฐบาล 
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ชื่อสนธิสัญญา /  
หน่วยงานรับผิดชอบ 

วันที่มีผลใช้บังคับ 
กับประเทศไทย 

ข้อกำหนด 
ในการส่งรายงาน 

การส่งรายงานคร้ังสุดท้าย 
สถานะปัจจุบัน และกำหนดส่งรายงาน

คร้ังต่อไป 

การจัดทำรายงานคู่ขนานโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ (กสม.) 
 
* กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ 

หลังจากการส่ง
รายงานฉบับแรก 

ส่งรายงานในปี 2565 แต่จากการ
ประสานเป็นการภายในกับเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ แจ้งว่ายังไม่ได้กำหนด 
แผนการจัดส่งรายงานประเทศท่ีแน่ชัด 

 

ตารางกำหนดส่งรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) 

 
รายงาน UPR รอบที่ สถานะ 

การส่งรายงานของรัฐบาล 
รายงานคู่ขนานของคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
1 รัฐบาลได้นำเสนอรายงานรอบแรกเมื่อปี 2554 กสม. ได้จัดทำรายงานคู่ขนานฉบับแรกเมื่อปี 2554 

2 รัฐบาลได้นำเสนอรายงานรอบท่ี 2 เมื่อปี 2559 กสม. ได้จัดทำรายงานคู่ขนานฉบับท่ี 2 เมื่อปี 2558 

3 รัฐบาลมีกำหนดส่งรายงานประเทศตามกระบวนการ UPR 
รอบท่ี 3 ในเดือนสิงหาคม 2564 และมีกำหนดเสนอ
รายงานด้วยวาจา ในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 

กสม. ได้จัดส่งรายงานคู่ขนานไปยังสหประชาชาติ 
เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2564 
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พ.ศ. 2563  

TH  ENG 

รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน 
และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย่ำยีศักดิ์ศรี 

 

 

TH  ENG 

รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ  
 

 
 

พ.ศ. 2560 

TH  ENG 

รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ  
 
 

พ.ศ. 2559  

TH  ENG 

รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  
 

รายงานคู่ขนานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
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พ.ศ. 2558  
 

TH  ENG 

รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ  
 

TH  ENG 
รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน  

    และการประติบัติหรือการลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย่ำยีศักดิ์ศรี 
 

TH  ENG 
รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

     
 

พ.ศ. 2555 
 
                               
 
 
                      TH                           ENG 
 

รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ  
 
 

 

http://www.nhrc.or.th/getattachment/81ee89b5-6e83-48c3-9beb-33ad7227236a/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/81ee89b5-6e83-48c3-9beb-33ad7227236a/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81.aspx
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พ.ศ. 2564  

TH ENG 
 รายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ 

ตามกระบวนการ Universal Periodic Review รอบท่ี 3 
 

 
พ.ศ. 2558  

TH ENG 
รายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 

ตามกระบวนการ Universal Periodic Review รอบท่ี 2  
 

 
พ.ศ. 2554  

 
 
 
 
 

TH    ENG 
 

รายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
ตามกระบวนการ Universal Periodic Review  

 

รายงานคู่ขนานตามกระบวนการ Universal Periodic Review 


