
(ราง) ตารางการติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับจากกระบวนการ Universal Periodic Review รอบท่ี ๒ (ป 2559 – 2563) 
--------------------------- 

 

  ประเทศไทยไดจัดสงรายงานทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใตกลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 ตอคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ 
(Human Rights council: HRC) เมื่อเดือนกุมภาพันธ 255๙ และไดนำเสนอรายงานตอที่ประชุมคณะทำงาน UPR สมัยท่ี ๒๕ ระหวางวันที่ 2 - 13 พฤษภาคม 2559 ตอมาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 
2559 คณะผูแทนไทย นำโดยเอกอัครราชทูตผูแทนถาวร ณ นครเจนีวา พรอมดวยผูแทนกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดเขา
รวมการรับรองรายงานผลการนำเสนอรายงาน UPR รอบที่ 2 ของไทยในชวงการประชุม HRC สมัยที่ 33 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยคณะผูแทนไทยไดตอบรับขอเสนอแนะของไทยจำนวน 
187 ขอ จากท้ังหมด 249 ขอ และไดใหคำมั่นโดยสมัครใจ จำนวน ๗ ขอ 
 

  การติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะท่ีไทยรับจากกระบวนการ UPR รอบท่ี 2 พ.ศ. 2559 – 2563 มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนฐานขอมูล (Database) ในการติดตามการดำเนินการของ
รัฐบาล โดยไดรวมจัดกลุมขอเสนอแนะท่ีไทยไดรับจากประเทศตาง ๆ จำนวน 11 กลุม ดังน้ี 

๑. การเขาเปนภาคีกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน    7. การสงเสริมและคุมครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

๒. การปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ  8. กระบวนการยุติธรรม 

๓. การเสรมิสรางความเขมแข็งของกลไกและแผนสิทธิมนุษยชน    9. การอำนวยความยุติธรรม 

4. การสงเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาและการฝกอบรม     10. ความรวมมือกับประชาคมระหวางประเทศ 

5. การสงเสริมและคุมครองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม    11. การติดตามผลของกระบวนการ Universal Periodic Review 

6. การสงเสริมและคุมครองสิทธิของกลุมตาง ๆ ในสังคม 

ในสวนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) ไดจัดสงรายงานคูขนานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ UPR รอบที่ ๓ ไปยังสหประชาชาติ
เมื่อเดือนมีนาคม 2564 และรัฐบาลไดจัดสงรายงานประเทศตามกระบวนการ UPR รอบท่ี 3 เมื่อเดือนสิงหาคม 2564 และมีกำหนดเสนอรายงานดวยวาจา ในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 

 

ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับและคำมั่น
โดยสมัครใจภายใตกลไก UPR รอบท่ี 2 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR 
รอบท่ี ๓ ของรัฐบาล/ผลการ

ดำเนินงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

หนวยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวของ 

ขอเสนอแนะท่ีไทยตอบรับ จำนวนท้ังหมด 187 ขอ ไดแก  
๑. การเขาเปนภาคีกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน  
1.  ถอนถอยแถลงตีความท่ัวไปและขอ

สงวนตอขอ 4 ของอนุสญัญา CERD 
ไทยถอนขอสงวนขอ ๔ ของ
อนุสัญญา CERD เมื่อวันท่ี ๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ 

ไทยถอนขอสงวนขอ ๔ ของอนุสัญญา 
CERD เมื่อวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

- - กรมคุมครองสิทธิ
และเสรภีาพ  

2.  ใหสัตยาบันตอพิธีสารเลือกรับของ
กติกา ICESCR 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมคุมครองสิทธิ
และเสรภีาพ 
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3.  ลงนามและใหสัตยาบันพิธีสารเลือก
รับของอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ 
โดยเร็ว และจัดตั้งกลไกปองกันการ
ทรมานฯ ระดับชาติ (NPM) ท่ีมีความ
เปนอิสระ มีประสิทธิภาพ และไดรับ
การสนับสนุนดานทรัพยากรอยาง
เพียงพอ 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน รัฐบาลไดดำเนินการศึกษาความเปนไปได
และความเหมาะสมในการเขาเปนภาคีพิธี
สารฯ แตยังไมมีความคบืหนาในการเขา
เปนภาคี โดย กสม. ยังคงไดรับเรือ่ง
รองเรียนเก่ียวกับสิทธิของบุคคลท่ีอยูใน
สถานท่ีควบคุม 

 - กรมคุมครองสิทธิ
และเสรภีาพ 

4.  พิจารณาการใหสตัยาบันตอ
อนุสัญญา CRMW 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กระทรวงแรงงาน 

5.  ดําเนินมาตรการท่ีจําเปนเพ่ือให
สามารถใหสัตยาบันตออนุสญัญา 
CED 

รัฐบาลอยูระหวางการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการทรมานและการ
กระทำใหบุคคลสญูหาย พ.ศ. .... 

รัฐบาลยังคงอยูระหวางการจดัทำราง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ทรมานและการกระทำใหบุคคลสญูหาย 
พ.ศ. .... ทำใหกระทบตอการใหสตัยาบัน
อนุสัญญา CED ซึ่ง กสม. เห็นวา การจัดทำ
รางกฎหมายดังกลาวใชระยะเวลา
ดำเนินการยาวกวา ๗ ป นอกจากน้ี ราง
กฎหมายยังขาดสาระสำคัญในเรื่องคำนิยาม
และการกำหนดความผดิของการกระทำอ่ืน
ท่ีโหดรายฯ ตามท่ีบัญญตัิไวในขอ ๑๖ ของ
อนุสัญญา CAT รัฐบาลจึงควรเรง
กระบวนการพิจารณาและประกันวา
สาระสำคญัของรางกฎหมายจะสอดคลอง
กับพันธกรณีระหวางประเทศท่ีตองปฏิบัติ
ตาม 

- - กรมคุมครอง 
สิทธิและเสรภีาพ 

6.  พิจารณาใหสัตยาบันอนุสญัญาวา
ดวยสถานภาพผูลี้ภัย ค.ศ. 1951 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - สำนักงานสภา
ความมั่นคงแหงชาต ิ
-กระทรวงการ
ตางประเทศ 
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7.  ใหสัตยาบันพิธีสารวาดวยการปองกัน 
ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย 

ใหสัตยาบันพิธีสารฯ แลวเมื่อวันท่ี 
๑๖ พฤศจิกายน 2556  

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - สำนักงานอัยการ
สูงสุด 

8.  ใหสัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับท่ี 
๑๘๘ วาดวยการทำงานในภาค
ประมง และฉบับท่ี ๑๘๙ วาดวยงาน
ท่ีมีคุณคาสําหรับลูกจางทํางานบาน 

ไทยเขาเปนภาคีของอนุสัญญา ILO 
ฉบับท่ี ๑๘๘ วาดวยการทํางานใน
ภาคการประมง ป ๒๕๕๐ (ค.ศ. 
๒๐๐๗) เมื่อวันท่ี ๓๐ มกราคม 
๒๕๖๒ และไดประกาศใช
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานใน
ภาคการประมง พ.ศ. 2562 
(2019) เพ่ือใหเจาของเรือ
สามารถปกปองสิทธิของ
ชาวประมงไดตามมาตรฐานสากล  

- รัฐบาลไดเขาเปนภาคีอนุสญัญา ILO ฉบับ
ท่ี ๑๘๘ วาดวยการทํางานในภาคการ
ประมง ป ๒๕๕๐ (ค.ศ. ๒๐๐๗) เมื่อวันท่ี 
๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 
- ไมไดกลาวถึงอนุสัญญา ILO ฉบับท่ี ๑๘๙ 
เน่ืองจากไทยอยูระหวางศึกษาความเปนไป
ไดในการเขาเปนภาค ี

- กระทรวงแรงงาน 

๒. การปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ  
9.  ประกันใหมีการปฏิบัติตามอนุสัญญา 

CAT อยางเต็มรูปแบบในกฎหมาย
ภายในประเทศ 

- รัฐบาลอยูระหวางการพิจารณา
รางพระราชบัญญัตปิองกันและ
ปราบปรามการทรมานและการ
กระทำใหบุคคลสญูหาย พ.ศ. .... 
- กรมคุมครองสิทธิและเสรภีาพได
ฝกอบรมเจาหนาท่ีผูบังคับใช
กฎหมายและบุคลากรทางการ
แพทยเก่ียวกับอนุสัญญา CAT พิธี
สารอิสตันบูล และพิธีสาร
มินนิโซตา 
 

รัฐบาลยังคงอยูระหวางการจดัทําราง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ทรมานและการกระทําใหบุคคลสญูหาย 
พ.ศ. .... ทําใหกระทบตอการใหสตัยาบัน
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคน
จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ซึ่ง กสม. 
เห็นวา การจัดทํารางกฎหมายดังกลาวใช
ระยะเวลาดําเนินการยาวกวา ๗ ป 
นอกจากน้ี รางกฎหมายยังขาดสาระสําคัญ
ในเรื่องคํานิยามและการกําหนดความผิด
ของการกระทําอ่ืนท่ีโหดรายฯ ตามท่ี
บัญญัตไิวในขอ ๑๖ ของอนุสัญญาตอตาน
การทรมานฯ รัฐบาลจึงควรเรงกระบวนการ
พิจารณาและประกันวาสาระสําคญัของราง
กฎหมายจะสอดคลองกับ พันธกรณี
ระหวางประเทศท่ีตองปฏิบัติตาม ซึ่งขณะน้ี

- 
 

- กรมคุมครองสิทธิ

และเสรภีาพ  

10.  กําหนดโทษทางอาญาสาํหรับการหาย
สาบสญูโดยถูกบังคับในกฎหมาย
ภายในประเทศใหสอดคลองกับ
มาตรฐานระหวางประเทศ และให
สัตยาบันตออนุสัญญา CED 

- - กรมคุมครองสิทธิ

และเสรภีาพ  

 

11.  กําหนดคํานิยามของการทรมานให
สอดคลองกับขอ 1 ของอนุสัญญา 
CAT โดยระบุใหเปนสิทธิท่ีเลี่ยง
ละเมิดมไิด และระบุใหเปน
อาชญากรรมเฉพาะในกฎหมายของ
ไทย และดําเนินการสอบสวนขอ
กลาวหา การทรมานและการประ

- - กรมคุมครองสิทธิ

และเสรภีาพ  
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ติบัติท่ีโหดรายท้ังหมดอยาง
ครอบคลมุและเปนกลางโดยพลัน 

รางพระราชบัญญัตปิองกันและปราบปราม
การทรมานและการกระทําใหบุคคลสญูหาย 
พ.ศ. .... อยูในการพิจารณาของสภา
ผูแทนราษฎร 

12.  ใหความสําคญักับการปฏิบัตติามพิธี
สารปาเลอโม และการลงโทษผูไดรับ
ผลประโยชนจากการคามนุษย 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย 
- สำนักงานอัยการ
สูงสุด 

13.  ประกันใหกรอบรัฐธรรมนูญมคีวาม
สอดคลองกับพันธกรณีระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใต
กติกา ICCPR 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมคุมครองสิทธิ

และเสรภีาพ  

14.  ปรับปรุง พ.ร.บ. ราชทัณฑ พ.ศ. 
2479 และบรรจุขอบทเรื่องมาตรการ
อ่ืนแทนการจําคุกเพ่ือลดความแออัด
ของเรือนจํา เพ่ือใหเกิดการปฏิรูป
ระบบราชทัณฑท่ีเหมาะสม 

ไทยไดยกเลิก พ.ร.บ. ราชทัณฑ 
พ.ศ. 2479 และประกาศใช 
พ.ร.บ. ราชทัณฑ พ.ศ. 2๕๖๐ 
ฉบับใหม โดยมีผลใชบังคับเมื่อ
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐  

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - กรมราชทัณฑ 

15.  ดําเนินการเพ่ือใหคํานิยามของ “การ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ” ใน
มาตรา 4 และมาตรา 6 ของ พ.ร.บ. 
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
พ.ศ. 2551 สอดคลองกับขอ 3 ของ
พิธีสารวาดวยการปองกัน 

- ไทยไดจดัตั้งหนวยงานตอตาน
การคามนุษย ซึ่งบูรณาการระหวาง 
๓ หนวยงาน ไดแก สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ สำนักงานอัยการ
สูงสุด และสำนักงานศาลยตุิธรรม 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย 
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เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR 
รอบท่ี ๓ ของรัฐบาล/ผลการ

ดำเนินงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

หนวยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวของ 

ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย 
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก และเพ่ิม
บทบาทของผูตรวจแรงงานในการคัด
แยกเหยื่อของการคามนุษยและการ
ปองกันสภาพการทํางานท่ีกดข่ี ตาม
ขอเสนอแนะของรายงานของผูเสนอ
รายงานพิเศษวาดวยการคามนุษย 
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เมื่อป 2555 

- ไทยไดประกาศใช พ.ร.บ. ปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได
แกไขมาตรา ๔ และ ๖ ใน พ.ร.บ. 
ปองกันและปราบปรามการคา
มนุษย พ.ศ. 2551 รวมถึงนิยาม
ของคำวา “การแสวงประโยชนโดย
มิชอบ” เพ่ือใหสอดคลองกับขอ 3 
ของพิธีสารวาดวยการปองกัน 
ปราบปรามฯ 

๓. การเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกและแผนสิทธิมนุษยชน  
16.  ดําเนินมาตรการทางกฎหมายและ

ทางการเมืองท่ีเหมาะสม ซึ่งรวมถึง
การจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือเสรมิสรางความ
เขมแข็ง และชวยใหสถาบันดาน
สิทธิมนุษยชนแหงชาติมีความ
สอดคลองกับหลักการปารีส 
ตลอดจนการทำใหสถาบันสิทธิฯ 
กลับสูสถานะ A 

- กสม. เปนองคกรอิสระท่ี
ดำเนินงานภายใตรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 
2560 และเปนไปตามหลักการ
ปารีส 
- กสม. ชุดปจจุบันเปนชุดท่ีสี่ เริม่
ปฏิบัติหนาท่ีเมื่อวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2564 
- กสม. มคีวามเช่ียวชาญท่ี
หลากหลายและมีความสมดลุ
ระหวางเพศ 
- เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2564 
กสม. ไดจัดตั้งสำนักงานภมูิภาค
แหงแรกในจังหวัดสงขลา ดูแล
ครอบคลมุ 14 จังหวัดในภาคใต 
รวมท้ังจังหวัดชายแดนภาคใต โดย

- ไทยไดแกไขขอหวงกังวลสําคัญท่ีไดรับ
จากคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ 
(Sub-Committee on Accreditation: 
SCA) ในเรื่องกระบวนการสรรหาและการ
แตงตั้ง กสม. ท่ีขาดการมีสวนรวมอยาง
กวางขวาง และการขาดบทบัญญตัิกฎหมาย
ใหความคุมกัน กสม. ในการปฏิบัติหนาท่ี 
ซึ่งไดมีการแกไขตามบัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ 
ป ๒๕๖๐ และ พ.ร.ป. กสม. พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตามลาํดับ 
- อยางไรก็ดี SCA มีความกังวลเพ่ิมเติมตอ
หนาท่ีและอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๒๔๗ (๔) และพ.ร.ป. กสม. พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๖ (๔) ท่ีบัญญัตหินาท่ีและอํานาจ
ให กสม. ตองช้ีแจงและรายงานขอเท็จจริง
ท่ีถูกตองโดยไมชักชาในกรณีท่ีมีการ
รายงานสถานการณเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทยโดยไมถูกตองหรือไมเปน

ขอเสนอแนะของ กสม. ท่ีมีไปยัง
รัฐบาล จำนวน ๒ ขอ ไดแก 
๑. รัฐบาลควรพิจารณายกเลิก
บทบัญญัตมิาตรา ๒๔๗ (๔) ของ
รัฐธรรมนูญฯ และมาตรา ๒๖ (๔) ของ 
พ.ร.ป. กสม. พ.ศ. ๒๕๖๐ เพราะ
กฎหมายไดกำหนดหนาท่ีและอำนาจ
ของ กสม. ใหจัดทำรายงานการประเมิน
สถานการณสิทธิมนุษยชนประจำปไว
แลว  
ผลการดำเนินการของรัฐ  ..............  
 

๒. รัฐบาลควรเพ่ิมบทบัญญัติใน
กฎหมายให กสม. มีหนาท่ีและอำนาจใน
การไกลเกลีย่ใหชัดเจน เพ่ือเปนกลไกใน
การคุมครองเหยื่อหรือผูเสียหายจากการ
ถูกละเมดิสิทธิมนุษยชน โดยการยตุิขอ

- สำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ 
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เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR 
รอบท่ี ๓ ของรัฐบาล/ผลการ

ดำเนินงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

หนวยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวของ 

ความริเริ่มน้ีสอดคลองกับหลักการ
ปารีสท่ีกำหนดใหสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติปรับปรุงการ
เขาถึงทางกายภาพสำหรับ
ประชาชน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี
หางไกล 
- ปจจุบัน กสม. อยูในสถานะ B 
และไดมีความพยายามอยางจริงจงั
เพ่ือกลับสูสถานะ A  

ธรรมวา บทบัญญัติ ดังกลาวจะลดทอน
ความเปนอิสระท่ีแทจริงหรือท่ีสาธารณะ
รับรู (actual or perceived 
independence) และ SCA ยังเหน็วา 
กสม. ควรมีหนาท่ีและอํานาจตามกฎหมาย
ในการไกลเกลี่ยท่ีชัดเจน ซึ่งจะชวยให กสม. 
ไดชวยเหลือเยียวยาผูถูกละเมิดสทิธิ
มนุษยชนไดรวดเร็วมากข้ึน ซึ่งหมายถึงการ
เพ่ิมประสิทธิผลในการดาํเนินงานของ กสม. 

ขัดแยงและการเยียวยาใหกับผูเสียหาย
ไดอยางรวดเร็ว 
ผลการดำเนินการของรัฐ  ..............  

17.  พัฒนา รับรอง และบังคับใช
แผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนเพ่ือปฏิบัตติาม
หลักการช้ีแนะของสหประชาชาตวิา
ดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

- ไทยมีความพยายามท่ีจะผลักดัน
และขับเคลื่อนใหมีการปฏิบัตติาม
หลักการช้ีแนะฯ 
- เมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
กสม. รวมกับกระทรวงยตุิธรรม 
กระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย สภา
อุตสาหกรรมฯ สมาคมธนาคารไทย 
หอการคา และเครือขายโกลบอล
คอมแพ็กประเทศไทย ลงนามใน
ปฏิญญาความรวมมือเพ่ือ
ขับเคลื่อนหลักการช้ีแนะฯ 
- ไทยตอนรับการเยือนของ
คณะทำงานสหประชาชาติดาน
สิทธิมนุษยชนและบรรษัทขามชาติ
ฯ เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม - 4 
เมษายน 2561   

กสม. ไดสนับสนุนใหรัฐบาลไดรวมมือกับ
ภาคเอกชน ลงนามในปฏญิญาความรวมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนหลักการช้ีแนะวาดวยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเมื่อ
วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และนําไปสู
การประกาศใชแผนปฏิบัติการระดับชาติวา
ดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (พ.ศ. ๒๕๖๒ - 
๒๕๖๕) ท่ีใหความสําคญัใน ๔ ประเด็น 
ไดแก (๑) แรงงาน (๒) ชุมชน ท่ีดิน 
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  
(๓) นักปกปองสิทธิมนุษยชน (๔) การ
ลงทุนระหวางประเทศและบรรษัทขามชาติ 
นับเปนประเทศแรกในภูมภิาคท่ีได
ประกาศใชแผนปฏิบัติการระดับชาตฯิ 

- - กรมคุมครองสิทธิ
และเสรภีาพ 

18.  สงเสริมการปฏิบัตติามแผนสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 

- เมื่อวันท่ี 29 ตลุาคม 2562 
คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติวาดวยธุรกิจและสิทธิ

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมคุมครองสิทธิ
และเสรภีาพ 
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เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR 
รอบท่ี ๓ ของรัฐบาล/ผลการ

ดำเนินงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
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2557 - 2561) ของทุกหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวของ 

มนุษยชน ระยะท่ี 1 (2562 – 
2565) 
- แผนฯ จัดทำข้ึนตามความคดิเหน็
ท่ีไดรับจากการปรึกษาหารือจาก
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
ธุรกิจ และภาคประชาสังคมในทุก
ภูมิภาคของประเทศ โดยเนนท่ี 3 
เสาหลักของการสงเสรมิสิทธิ ไดแก 
การดำเนินการเพ่ือคุมครอง เคารพ 
และเยยีวยา 
- เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
คณะรัฐมนตรีไดรับรองแผนสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 
2562-2565) ซึ่งทำหนาท่ีเปน
กรอบการทำงานดานสิทธิ
มนุษยชนสำหรับหนวยงานตางๆ 
ใน 10 ดานเฉพาะ ครอบคลุมกลุม
เปราะบาง 12 กลุม 

4. การสงเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาและการฝกอบรม  
19.  ขยายการดาํเนินการสงเสริมสิทธิ

มนุษยชนศึกษาและฝกอบรม 
- ไทยลงนามในมติ “การสงเสริม
ความรวมมือทางวิชาการและการ
สรางขีดความสามารถในดานสิทธิ
มนุษยชน” และเปนสมาชิกกลุม
แกนหลักของมติอ่ืน ๆ เชน “การ
สงเสริมและการคุมครองสิทธิ
มนุษยชนและการดำเนินการตาม
วาระ 2030 เพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน” “สิทธิมนุษยชนในบริบท
ของเอชไอวีและเอดส” และ 

กสม. ไดจัดทําขอเสนอแนะแนวทางในการ
สงเสริม สิทธิมนุษยชน เรื่อง หลักสูตรสิทธิ
มนุษยชนศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายท่ี
หลากหลาย (หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา
ในกลุมเปาหมายท่ีหลากหลาย มี ๓ 
หลักสตูร ไดแก (๑) หลักสูตรสิทธิ
มนุษยชนศึกษารายวิชาพ้ืนฐาน 
กลุมเปาหมาย ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา 
สื่อมวลชน รวมท้ังกลุมเปราะบางท่ีเสี่ยงตอ 

- - กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
- กรมคุมครองสิทธิ
และเสรภีาพ 
กระทรวงยุติธรรม 
- กระทรวงการ
ตางประเทศ 
- สำนักงานตำรวจ
แหงชาติ 
- กระทรวงกลาโหม 
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“การศึกษาและฝกอบรมดาน 
สิทธิมนุษยชน”  

การละเมิดสิทธิมนุษยชน (๒) หลกัสูตรสิทธิ
มนุษยชนศึกษารายวิชาเฉพาะใน
กระบวนการยุติธรรม กลุมเปาหมาย ไดแก 
ผูพิพากษา อัยการ ทหาร ตํารวจ ราชทัณฑ 
ทนายความ นักเรียนทหาร นักเรียนตํารวจ 
และผูปฏิบัติงานในกระบวนการยตุิธรรม 
และ (๓) หลกัสูตรสิทธิมนุษยชนสําหรับ
นักบริหารระดับสูง กลุมเปาหมาย ไดแก 
นักบริหารระดับสูงจากทุกภาคสวนท้ัง
ราชการและ เอกชน) 
- นอกจากน้ี ไดจัดทำ “คูมือการเรียนรู
สิทธิมนษุยชนศึกษาสําหรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน” (การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก 
ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาตอนตน
และตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และตอนปลาย) โดยกระทรวงศึกษาธิการ
ไดมสีวนรวมในการจัดทําเพ่ือเสริมสราง
และพัฒนากระบวนการเรียนรูและความ
เขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน และ
ตอมารัฐบาลไดตอบรบัวาจะนํา
ขอเสนอแนะดังกลาวไปสงเสริมดาน
การศึกษาในระบบและฝกอบรมตอไป 

- ศาลยุติธรรม 
- สำนักงานอัยการ
สูงสุด 

20.  เพ่ิมความพยายามของรัฐบาลในการ
สรางความตระหนักรูใหแกเจาหนาท่ีรัฐ
และสาธารณชน เก่ียวกับสิทธิ
มนุษยชนและกระบวนการ UPR  

- ไทยไดจดัตั้งคณะกรรมการกำกับ
ดูแลการจัดทำรายงานประเทศและ
ติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
ภายใตกลไก UPR เพ่ือสรางความ
ตระหนักรูใหแกเจาหนาท่ีรัฐและ
สาธารณชนเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน
และกระบวนการ UPR 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมคุมครองสิทธิ
และเสรภีาพ  
- กรมองคการ
ระหวางประเทศ  
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5. การสงเสริมและคุมครองสิทธทิางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
21.  จัดทํายุทธศาสตรและจดัสรร

ทรัพยากรโดยมเีปาหมายเพ่ือการ
บรรลเุปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(SDGs) โดยเฉพาะอยางยิ่งเปาหมาย
ท่ีเก่ียวกับการขจัดความยากจน การ
เขาถึงทรัพยากรอยางเทาเทียม สทิธิ
ในการศึกษา และสาธารณสุข และ
สิทธิของกลุมเปราะบาง 

- ปจจุบันจำนวนคนไทยท่ีมรีายได
นอยกวา 1.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอ
วัน ในขณะท่ีสัดสวนของประชากร
ท่ีประสบปญหาความยากจนลดลง
อยางตอเน่ือง 
- ไทยไดดำเนินการขจัดความ
ยากจนและเพ่ิมโอกาสในมิตติาง ๆ 
เชน การคุมครองทางสังคม และ
การเขาถึงสาธารณูปโภค  
- ไทยไดกำหนดใหการศึกษา 
สุขภาพ ความเปนอยูท่ีดี และ
ความมั่นคงทางการเงิน เปนมติิ
สำคัญ 4 ประการในดัชนีความ
ยากจน (MPI)  
- โครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
รากหญาท่ีโดดเดนของไทยใน
ระดับประชาชนและชุมชนทองถ่ิน 
เชน โครงการ “โคก หนอง นา
โมเดล” ซึ่งโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
ตนแบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามทฤษฎีใหม 
- คณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แหงชาติกำลังดำเนินการจัดสรร
ท่ีดินใหคนยากจนในรูปแบบแปลง
รวม เมื่อเสร็จแลวจะมีการจดัสรร
ท่ีดินทำมาหากินใหแกคนยากจน
มากกวา 86,000 ราย  

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ิ

22.  พยายามดําเนินการลดชองวางทาง
รายไดในสังคมและปรับปรุงหลักธรร
มาภิบาลอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเกิด
ความเจรญิกาวหนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยางครอบคลุม และลด
ปญหาความเหลื่อมล้ำของการ
กระจายรายได 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ิ
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- อยางไรก็ตาม ขณะน้ีไทยเผชิญ
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบ
เฉียบพลันอันเปนผลจากการแพร
ระบาดของโรคโควิด 19 

23.  ปรับปรุงและขยายสิทธิการเขาถึง
ระบบสาธารณสุขหรือหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา การศึกษา และ
สวัสดิการสังคม ของกลุมเปราะบาง 
ซึ่งรวมถึงบุคคลท่ีอยูในชนบท กลุม
ชาติพันธุ สตรี ผูโยกยายถ่ินฐาน และ
ผูลีภ้ัย 

- ผลกระทบจากโรคโควิด ๑๙ 
สงผลกระทบใหการเรียนของเด็ก
และโรงเรียนท่ัวประเทศหยุดชะงัก 
และสงผลเสียตอการเขาถึง
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ แมวาจะมี
การปรับรูปแบบการเรียนรูแบบ
ออนไลน แตยังพบชองวางของ
รูปแบบดังกลาว  
- รัฐบาลประกาศใชแผนการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 
2560-2564 เพ่ือชวยใหคน
พิการทุกวัยไดรับโอกาสทาง
การศึกษาท่ีมีคณุภาพและ
สอดคลองกับความตองการของแต
ละคนเพ่ือพัฒนาทักษะการ
ดำรงชีวิตและพ่ึงพาตนเองได 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กระทรวง
สาธารณสุข 
- กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย 

24.  ดําเนินการปราบปรามการทําการ
ประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไรการควบคุม รวมท้ังแรงงานผิด
กฎหมายในภาคประมงอยางตอเน่ือง 
โดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและมิติ
เรื่องอํานาจนอกอาณาเขต 

- ไทยเปนภาคีอนุสัญญา ILO ฉบับ
ท่ี 188 และไดประกาศใช พ.ร.บ. 
คุมครองแรงงานในภาคการประมง 
พ.ศ. 2562 เพ่ือใหเจาของเรือ
สามารถปกปองสทิธิของ
ชาวประมงไดตามมาตรฐานสากล 
- ไทยรวมมืออยางแข็งขันกับ ILO 
และผูมีสวนไดสวนเสยีตาง ๆ 
เพ่ือดำเนินการตามอนุสัญญา ILO  

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - กระทรวงแรงงาน 

25.  เสรมิสรางและจัดทํามาตรการและ
กลไกท่ีเหมาะสม รวมท้ังจัดสรร
งบประมาณ เพ่ิมความพยายามใน

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กระทรวงพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย 
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การปราบปรามการใชแรงงานบังคับ
ออกกฎหมายเพ่ิมเติมเพ่ือการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษยและ
การลักลอบขนผูโยกยายถ่ินฐานอยาง
มีประสิทธิภาพ และใหความ
ชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย 
และลงโทษผูท่ีเก่ียวของ 

- ตั้งแตป 2558 ไทยไดจัดตั้ง
ทีมสหสาขาวิชาชีพเพ่ือดำเนินการ
ตรวจสอบการคุมครองแรงงาน
แบบบูรณาการบนเรือประมงใน 
22 จังหวัดชายฝงทะเล และจัดให
มีเจาหนาท่ีรับผดิชอบเก่ียวกับ 
สิทธิมนุษยชน การคามนุษย 
สิทธิแรงงาน การใชแรงงานบังคับ 
และแรงงานเด็ก 
- ไทยไดจดัอบรมนายจาง คนงาน 
และสถานท่ีทำงาน เพ่ือสราง
จิตสำนึกดานสิทธิและหนาท่ี 
ณ ศูนยประสานงานแรงงาน
ประมง 22 จังหวัด 
- พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 
7) พ.ศ. 2562 ไดเพ่ิมสวัสดิการ
เพ่ิมเตมิ รวมถึงการขอความ
ยินยอมจากลูกจางเพ่ือเปลีย่น
นายจางและเพ่ิมสิทธิวันลา วันลา
คลอด และอัตราคาตอบแทน 

- กระทรวงแรงงาน 
- สำนักงานตำรวจ
แหงชาติ 

26.  เพ่ิมความพยายามในการประกันสทิธิ 
ในการมีสุขภาพท่ีไดมาตรฐานสูงสดุ
ของผูคาบริการทางเพศ โดยประกัน
การเขาถึงการรักษาพยาบาล บริการ
ตาง ๆ และเพศศึกษา 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน ไมไดกลาวถึงในรายงาน - กระทรวง
สาธารณสุข 

27.  เรงความพยายามในการบรรลุ
เปาหมายการลดอัตราการตายของ
มารดาและทารกในเขตชนบท และ
การปรับปรุงสุขภาพของมารดาใน

ไมไดกลาวถึงในรายงาน ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน  
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เขตชนบท และบังคับใช
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติตอไป 

28.  เพ่ิมมาตรการลดอันตรายจากการใช
ยาสําหรับกลุมผูเสพเพ่ือหลีกเลีย่ง
ผลกระทบตอสุขภาพ ซึ่งรวมถึงความ
เสี่ยงในการตดิเช้ือเอชไอวีและไวรสั
ตับอักเสบท่ีเพ่ิมข้ึน 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน ไมไดกลาวถึงในรายงาน - กระทรวง
สาธารณสุข 

29.  พยายามประกันใหเด็กทุกคนเขาถึง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยไมเสีย
คาใชจาย และปรบัปรุงคณุภาพ
โดยรวมของการศึกษา รวมถึง  
การประกันวาครูทุกคนไดรับการ
ฝกอบรมอยางดแีละมีคณุสมบัติ
ครบถวน เสริมสรางมาตรการในการ
จัดการศึกษาท่ีมคีุณภาพในทุกระดับ
และทุกรูปแบบอยางตอเน่ือง ซึ่ง
รวมถึงการขยายการศึกษา ภาค
บังคับและการเขาเรียนของเด็กหญิง
และชาย และดําเนินการเพ่ือ
เสรมิสรางและพัฒนาดานการศึกษา
ของประเทศ โดยใหความสาํคัญกับ
ประชากรในกลุมเปราะบางซึ่งรวมถึง
สตรี เด็ก และคนพิการ 

- รัฐบาลมีเปาหมายใหทุกคนเขาถึง
การศึกษาท่ีมีคณุภาพอยางเทา
เทียม (12 ป) และการเรยีนรู
ตลอดชีวิต 
- ตั้งแตป 2548 ไดมีการ
รับประกันการศึกษาสำหรับ
นักเรียนโดยไมตองมีหลักฐานการ
จดทะเบียนราษฎรหรือสัญชาตไิทย 
รวมท้ังกลุมชาติพันธุ ผูอพยพ และ
บุตรของแรงงานตางดาว 
- แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2560-2579 มีพ้ืนฐานมาจาก
แนวคิดการศึกษาแบบผสมผสาน 
การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เปาหมาย SDGs 
และหลักการมสีวนรวมของทุกภาค
สวน (All for Education) 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย  
- 
กระทรวงศึกษาธิการ 

30.  ปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560-2564) และยุทธศาสตรชาติ

- ไทยกำลังดำเนินการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ซึ่งอิงตามยุทธศาสตรชาต ิ

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ิ
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ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับและคำมั่น
โดยสมัครใจภายใตกลไก UPR รอบท่ี 2 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR 
รอบท่ี ๓ ของรัฐบาล/ผลการ

ดำเนินงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

หนวยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวของ 

ระยะ 20 ป อยางเต็มท่ี ภายหลัง
การประกาศใช 

20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ
กำลังรางแผนฉบับท่ี 13 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 ประกอบดวย
ยุทธศาสตรหลัก 10 ประการท่ีมุง
เสรมิสรางและพัฒนาทุนมนุษย 
สงเสริมความเปนธรรมในสังคม ลด
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม สงเสริม
การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
เสรมิสรางความมั่นคงของชาติ
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและความ
มั่นคงอยางยั่งยืน สงเสริมการ
บริหารราชการอยางมี
ประสิทธิภาพ ปองกันการทุจริต 
และเสรมิสรางธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 

31.  ติดตามการบังคับใชกฎหมายดาน
สิ่งแวดลอมเพ่ือคุมครองสิทธิของชุมชน
ทองถ่ินและปองกัน ภาวะสิ่งแวดลอม
เสื่อมโทรม  

- ตั้งแตป 2559-2562 รัฐบาลได
ปรับปรุงนโยบายดานการจัดการ
ท่ีดินและปาไม เพ่ือใหสามารถ
บูรณาการและประสานการจัดการ
พ้ืนท่ีอนุรักษ โดยดำเนินการ
อนุรักษและฟนฟูท่ีดินควบคูไปกับ
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูของชุมชนทองถ่ิน  
- ไทยไดดำเนินนโยบายโดยยดึ
ประชาชนเปนศูนยกลางเพ่ือใหเกิด
ความสมดุลระหวางผลประโยชน
ทางสังคมและเศรษฐกิจ และการ
พิจารณาดานสิ่งแวดลอม เชน 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
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เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR 
รอบท่ี ๓ ของรัฐบาล/ผลการ

ดำเนินงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

หนวยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวของ 

คณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แหงชาติ มีวัตถุประสงคเพ่ือแกไข
ปญหาการถือครองท่ีดินโดยบูรณา
การหนวยงานตาง ๆ และสงเสรมิ
การจัดการท่ีดินอยางครอบคลุม 
เชน การปลูกปา และการจดัตั้งปา
ชุมชน 
- ไทยไดแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของ
เชน (๑) พ.ร.บ. การอนุรักษและ
คุมครองสตัวปา พ.ศ. 256๒ (๒) 
พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๒ และ (๓) พ.ร.บ. ปาชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๖๒  

6. การสงเสริมและคุมครองสิทธขิองกลุมตาง ๆ ในสังคม  
32.  พยายามเสรมิสรางนโยบายและ

มาตรการเพ่ือสงเสรมิและคุมครอง
สิทธิมนุษยชนของประชาชน และ
บังคับใช พ.ร.บ. การคุมครองคนไรท่ี
พ่ึง อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือประกัน
การคุมครองท่ีดีข้ึนสำหรับประชากร
ในกลุมเปราะบางในสภาวะลาํบาก
อยางตอเน่ือง 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน ไมไดกลาวถึงในรายงาน - กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย 

33.  พยายามดําเนินการเพ่ือสงเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนอยางตอเน่ือง 

- รัฐบาลไดประกาศใชแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชน ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2560-2564 โดยใหความสำคัญ
กับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ในการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
เด็ก สงเสริมวิสัยทัศนเพ่ือใหเด็ก
และเยาวชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน  
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หนวยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวของ 

การพัฒนาอยางเหมาะสม โดย
สงเสริมบทบาทในฐานะพลเมืองท่ี
กระตือรือรนในการพัฒนาประเทศ 

34.  ประกันการจดทะเบียนเกิดสําหรับ
เด็กทุกคนท่ีเกิดในประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กท่ีไมไดจด
ทะเบียนเน่ืองจากสถานะทาง
เศรษฐกิจของพอแม ชาติพันธุ และ
สถานะการเขาเมือง เพ่ิมความ
พยายามในการจดทะเบียนเกิด
สําหรับทุกคน เพ่ือใหสามารถเขาถึง
กลุมผูดอยโอกาส และกลุม
เปราะบางไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ไทยไดตราพระราชบัญญัติการ
ทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2562 ซึ่งอนุญาตใหนายทะเบียน
รับจดทะเบียนเกิดของเด็กท่ีไม
สามารถระบุท่ีมาหรือไมสามารถ
แสดงหลักฐานยืนยันสญัชาตไิทยได 
นอกจากน้ี เด็กท่ีอาศัยอยูใน
ประเทศไทยอยางตอเน่ืองเปนเวลา
อยางนอยสิบปมสีิทธิขอสัญชาติ
ไทยได 
- มาตรา ๗๐ ของรัฐธรรมนูญระบุ
วา “รัฐตองสงเสริมและใหความ
คุมครองแกกลุมชาติพันธุตาง ๆ 
เพ่ือประกันสิทธิในการอยูอาศัยใน
สังคมตามประเพณี วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตโดยสมัครใจ สงบสุข 
และปราศจากการแทรกแซง ...” 
โดยรัฐบาลใหความสำคญัในการ
สงเสริมสิทธิทางวัฒนธรรมของ
กลุมชาติพันธุและสงเสรมิ
เอกลักษณทางชาติพันธุในสังคม
พหุวัฒนธรรม 
-  ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 
(องคการมหาชน) ไดราง พ.ร.บ. 
คุมครองและสงเสริมวิถีชีวิตของ
กลุมชาติพันธุ พ.ศ. …. เพ่ือทำ

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน  
-กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวง
วัฒนธรรม 
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เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR 
รอบท่ี ๓ ของรัฐบาล/ผลการ

ดำเนินงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

หนวยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวของ 

หนาท่ีเปนกฎหมายในการประกัน
สิทธิของกลุมชาติพันธุ โดยไมมีการ
เลือกปฏิบัติ คุมครองกลุมชาติพันธุ 
และสรางการมีสวนรวม  

35.  จัดตั้งหนวยงานเฉพาะเพ่ือคุมครอง
สิทธิเด็ก 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน  

36.  พยายามดําเนินการตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรดานการปองกันและแกไข
ปญหาความรุนแรงตอเด็กและเยาวชน
อยางตอเน่ือง และดําเนินการตาม
มาตรการเพ่ือปองกันและขจดัความ
รุนแรงตอเด็กท้ังในและนอกระบบ
อินเตอรเน็ต อยางมีประสิทธิภาพ 

- ไทยไดเรงดำเนินการตาม
ยุทธศาสตรสงเสรมิและคุมครอง
เด็กและเยาวชนในการใชสื่อ
ออนไลน พ.ศ. 2560 – 256๔ 
และไดตราพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับท่ี 24) พ.ศ. 2558 วาดวย
ความผิดทางเพศและเพ่ิมเติม
ความหมายของภาพลามกอนาจาร 
- รัฐบาลไดกำหนดแนวทางในการ
ปกปองเด็กจากสื่อออนไลน ซึ่ง
ประกอบดวย (๑) แผนปฏิบัติการ
วาดวยความรับผดิชอบรวมทาง
สังคมเก่ียวกับอีสปอรตตอสุขภาวะ
เด็ก ระยะท่ี 1 (ป ๒๕๖๔ - 
๒๕๖๕) และ (๒) แผนปฏิบัติการ
ดานการปองกันและลดผลกระทบ
ตอเด็กและเยาวชนจากการพนัน
และการพนันออนไลน พ.ศ.
2563-2569 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน  
- กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

37.  ปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร
ดานการปองกันและแกไขปญหาความ
รุนแรงตอเด็กและเยาวชน (พ.ศ. 

- ไทยกำลังดำเนินการตาม
ยุทธศาสตรการปองกันและแกไข
ปญหาความรุนแรงตอเด็กและ

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน  
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ดำเนินงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

หนวยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวของ 

2558 – 2564) อยางมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือปองกันและจัดการปญหาความ
รุนแรงตอเด็ก ซึ่งรวมถึงการดําเนินการ
ในระดับจังหวัด 

เยาวชน (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 
2564) โดยรัฐบาลไดจดัทำ
แผนปฏิบัติการบูรณาการสำหรับป 
2562-2565 เพ่ือปองกันและ
แกไขปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวและปญหาการตั้งครรภ
กอนวัยอันควร 

38.  ดําเนินการทางกฎหมายเพ่ิมเตมิเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหาความรุนแรง
ตอเด็ก เยาวชน รวมท้ังเพ่ิมความ
พยายามในการจดัการปญหาการใช
แรงงานเด็ก 

- รัฐบาลไดคุมครองสิทธิและสวัสดิ
ภาพเด็กผานแนวทางสหสาขา
วิชาชีพตามยุทธศาสตรการ
คุมครองเด็กแหงชาติ พ.ศ. 2560-
2564 โดยไดตรากฎหมายวาดวย
การคุมครองเด็ก เชน (๑) พ.ร.บ. 
ควบคุมการสงเสริมการตลาด
อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. 2560 ตามมาตรฐานของ
องคการอนามัยโลก (๒) พ.ร.บ. 
คุมครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีชวยการเจรญิพันธุทาง
การแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย
กลาวถึงเรื่องการตั้งครรภแทนเพ่ือ
วัตถุประสงคทางการคา และ (๓) 
พ.ร.บ.ปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 โดย
กลาวถึงการปกปองสิทธิของวัยรุน
ในการตัดสินใจดวยตนเอง 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน  

 

39.  ออกกฎหมายหามการลงโทษตีเดก็ใน
ทุกบริบท หรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดราย 

- รัฐบาลไทยไดพัฒนานโยบาย
คุมครองเด็กสำหรับศูนยเด็กทุก
แหง จัดอบรมทักษะสำหรับ

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน  
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เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR 
รอบท่ี ๓ ของรัฐบาล/ผลการ

ดำเนินงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
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หนวยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวของ 

ไรมนุษยธรรมตอเด็กในทุกบรบิทอยาง
ชัดเจน 

ผูปกครองและผูดูแลเด็กในการ
ดูแลเด็กอยางมีคณุภาพ (เพ่ือ
ปองกันการใชความรุนแรงในการ
เลี้ยงดเูด็ก) ในทุกจังหวัด และ
จัดทำคูมือปองกันเด็กจากอันตราย
ทางออนไลน 

- 
กรมพินิจและคุมครอ
งเด็กและเยาวชน 

40.  จัดทําและดำเนินมาตรการท่ีเปน
รูปธรรมเพ่ือขจัดปญหาการใช
แรงงานเด็ก การกดข่ี และการ
แสวงหาประโยชนทางเพศจากเดก็ 
รวมท้ังในการทองเท่ียวทางเพศ 

- พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 
๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเพ่ิมโทษกรณี
การใชแรงงานเด็กสำหรับงาน
อันตรายหรืองานในอาชีพตองหาม 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน  
- กระทรวงแรงงาน 

 

41.  เพ่ิมความพยายามในการปราบปราม
การทองเท่ียวเพ่ือแสวงหาประโยชน
ทางเพศจากเด็กโดยเฉพาะอยางยิง่
การจัดทํากรอบขอบังคับท่ีครอบคลุม 
รวมท้ังดวยการเสริมสรางความ
เขมแข็งของกรอบกฎหมายอาญาท่ี
เก่ียวของ 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน  
 

42.  คงความพยายามปองกัน ลงโทษ และ
ขจัดปญหาการใชแรงงานบังคับ การ
แสวงหาประโยชนดานแรงงาน รวมท้ัง
การคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
ในกรณีการทองเท่ียวเพ่ือแสวงหา
ประโยชนทางเพศและสื่อลามก
อนาจาร 

- เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2562 
หนวยงานของรัฐท้ัง 7 แหง ไดแก 
สำนักงานตำรวจแหงชาติ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ
ตางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงแรงงาน ไดลงนามใน
บันทึกความเขาใจเก่ียวกับแนวทาง
ทางเลือกในการกักขังเด็กในศูนย

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย 
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ท่ีเกี่ยวของ 

อพยพท่ีรอการสงตัวกลบัประเทศ 
โดยอนุญาตใหนักสังคมสงเคราะห
หรือนักจิตวิทยาประเมินความ
เปราะบางของเด็กดังกลาวและ
ครอบครัว รวมถึงจดัทำแผนการ
ดูแล  

43.  เสรมิสรางความเขมแข็งของการ
ดําเนินการเพ่ือปองกันและปราบปราม
สื่อลามกอนาจารเด็กและการคามนุษย 
รวมท้ังใหความชวยเหลือผูเสียหาย 
อยางตอเน่ือง 

- ในป 2560 ไทยไดประกาศใช
พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 
2562 โดยใหความสำคัญกับ
นิยามคำวา "การแสวงหาผลกำไร" 
และ "แรงงานบังคับหรือบริการ" 
รวมถึงมาตรการเพ่ิมเตมิเพ่ือ
ชวยเหลือและคุมครองผูท่ีตกเปน
เหยื่อของการบังคับใชแรงงาน 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย 
- กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

44.  ประกันใหมีการดําเนินการตาม
กฎระเบียบเพ่ือขจัดปญหาการใชและ
การกดข่ีแรงงานเด็กอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือคุมครองเด็กหรอื 
แรงงานบังคับในภาคประมงและ
อุตสาหกรรมอาหารกระปอง รวมท้ัง
ประกันวานายจางท่ีละเมิด สิทธิ
แรงงาน จะถูกดําเนินคดี ซึ่งรวมถึง
มาตรการเพ่ือประกันใหเด็กคงอยูใน
ระบบการศึกษาและประกันใหเด็กชาย
และหญิงจบการศึกษาระดับประถม
และมัธยม 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน  
- กระทรวงแรงงาน 
- 
กระทรวงศึกษาธิการ 

45.  กําหนดโทษทางอาญาสาํหรับการ
คัดเลือกและการมสีวนรวมของเดก็ใน
กองกําลังติดอาวุธหรือ กลุมติดอาวุธท่ี
ไมใชรัฐ 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน  
- กระทรวงกลาโหม 
- กระทรวง 
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มหาดไทย 
46.  ดําเนินการปรับอายุข้ันตำ่ของการ

สมรสสาํหรับเด็กชายและหญิงให
เทากับ 18 ป 

- ไทยอยูระหวางการพิจารณาปรบั
อายุข้ันต่ำการสมรสสําหรับ
เด็กชายและหญิงใหเทากับ 18 ป 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กระทรวงพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษยชน 

47.  ยกเลิกขอบทของกฎหมายท่ีระบุวา
สามารถปรับลดอายุข้ันตำ่ของการ
สมรสใหเปน 13 ป กรณีท่ีเด็กถูก
ลวงละเมิดทางเพศและสามารถ
สมรสกับผูท่ีลวงละเมิดได 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน  
- กระทรวง 
มหาดไทย 

48.  ดําเนินการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและ
งบประมาณเพ่ือใหสามารถบังคับใช
กฎหมายเพ่ือคุมครองสิทธิของสตรีได
อยางเต็มท่ี 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน ไมไดกลาวถึงในรายงาน - กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว  

49.  ดําเนินการออกนโยบายและแผนงาน
ท่ีคํานึงถึงมิติเพศสภาพอยางตอเน่ือง 
เพ่ือสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ
พัฒนาและการเสริมพลังสตรี ผลักดัน
เรื่องการเสริมพลังสตรีและการมีสวน
รวมของสตรีใหมากข้ึนในทุกภาคสวน 

- ไทยไดประกาศใชยุทธศาสตรการ
พัฒนาสตรี พ.ศ. 2560-2564 
โดยใหความสำคญักับหลักสูตร
ฝกอบรมสายอาชีพและการจดัหา
งานโดยไมคิดคาใชจายสำหรับสตรี
และเยาวชนหญิงท่ีขาดโอกาสทาง
การศึกษา ประสบปญหาทาง
การเงิน หรือวางงาน 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมกิจการสตรี
และสถาบัน
ครอบครัว  
 

50.  บังคับใช พ.ร.บ. ความเทาเทียม
ระหวางเพศ พ.ศ. 2558 อยางมี
ประสิทธิภาพ  

- ไทยอยูระหวางทบทวน พ.ร.บ. 
ความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 
๒๕๕๘  
- ไทยไดแกไขกฎกระทรวงของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการยื่นและ
พิจารณาคำรองของการเลือก

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 
 

51.  ปองกันการเลือกปฏิบัติในทุกกรณ ี
โดยไมมีขอยกเวน เชน เหตุผลทาง
ศาสนา หรือความมั่นคงของชาต ิ

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 
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ปฏิบัติทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เพ่ือใหสอดคลองกับบรบิททาง
สังคมในปจจุบัน 
- คณะกรรมการสงเสริมครอบครัว
ไดแกไขคำนิยามท่ีเก่ียวของกับ
ครอบครัวเพ่ือใหรวมถึงคูสมรสเพศ
เดียวกัน 
- ไทยอยูระหวางพิจารณาราง
พระราชบัญญัติการจดทะเบียน
คูชีวิต พ.ศ. …. เพ่ือใหบุคคลท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศ สามารถ
จดทะเบียนเปนคูชีวิตได และได
สิทธิและผลประโยชนเทากับคู
สมรสตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย  

52.  สงเสริมวัฒนธรรมความเทาเทียมผาน
การมีสวนรวมอยางเทาเทียมของ
สมาชิกทุกคนในสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการมีสวนรวมของกลุมสตรี
ในชนบท ดําเนินมาตรการเพ่ือ
สงเสริมการมีสวนรวมของสตรีใน
กระบวนการตัดสินใจสาธารณะและ
ทางการเมือง คงการเสริมสราง
มาตรการเพ่ือลดการเลือกปฏิบัติและ
ความรุนแรงตอสตรีในทุกรูป
แบบอยางมีประสิทธิภาพ 

- หนวยงานท่ีเก่ียวของอยูระหวาง
ทบทวนผลการดำเนินการตามแผน
สงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคม 
พหุวัฒนธรรมในประเทศไทย พ.ศ. 
2561-2564 โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริมการอยูรวมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม และสงเสรมิการมี
สวนรวมของกลุมตาง ๆ ในการ
พัฒนาประเทศ  
- ไทยใหความสำคัญตอการ
เสรมิสรางพลังอำนาจทาง
เศรษฐกิจของสตรีดวยการสงเสรมิ
ความเทาเทียมทางเพศในสถานท่ี
ทำงาน และใหคำแนะนำและความ

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมกิจการสตรี
และสถาบัน
ครอบครัว  
- ทุกหนวยงาน 
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ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับและคำมั่น
โดยสมัครใจภายใตกลไก UPR รอบท่ี 2 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR 
รอบท่ี ๓ ของรัฐบาล/ผลการ

ดำเนินงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

หนวยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวของ 

ชวยเหลือแกนายจางในภาคสวน
ตาง ๆ เพ่ือปรับปรุงความเทาเทียม
ทางเพศในกระบวนการสรรหา 
นอกจากน้ี พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 
2562 ไดขยายเวลาลาคลอดโดย
ไดรับคาจางเปน 98 วัน 
- เมื่อเดือนเมษายน 2563 
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติมาตรการ
เพ่ิมเตมิเพ่ือปองกันและแกไข
ปญหาการลวงละเมิดทางเพศในท่ี
ทำงาน โดยกรมกิจการสตรีและ 
สถาบันครอบครัว อยูระหวาง
ทบทวนพระราชบัญญตัิปองกัน
และปราบปรามการคาประเวณี 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

53.  จัดทำและเพ่ิมความพยายามในการ
สงเสริมนโยบายและกรอบทาง
กฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ปองกันและขจัดการเลือกปฏิบัติใน
ทุกรูปแบบและความรุนแรงตอสตรี 
รวมท้ังความรุนแรงภายในบาน เพ่ือ
ประกันวาสตรีท่ีตกเปนเหยื่อของ
ความรุนแรงจะไดรับการสนับสนุนท่ี
เพียงพอและผูกระทําผิดไดรับการ
ลงโทษ โดยไมคํานึงถึงความแตกตาง
ทางศาสนา เช้ือชาติ การแสดงออก
ทางเพศ หรือสภาพทางสังคม 

- เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2563 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
บทบัญญัติในประมวลกฎหมาย
อาญาวาดวยการทำแทงขัดตอ
หลักการและสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 
ตอมา ไดมีการแกไขมาตรา 301 
และมาตรา 305 หมวด 3 วาดวย
ความผิดเก่ียวกับการทำแทง และ
ไดมีการแกไขเพ่ิมเตมิประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 
2564 มาตรา 305 โดยมเีง่ือนไข
วาสตรสีามารถยตุิการตั้งครรภได

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมกิจการสตรี
และสถาบัน
ครอบครัว  
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ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับและคำมั่น
โดยสมัครใจภายใตกลไก UPR รอบท่ี 2 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR 
รอบท่ี ๓ ของรัฐบาล/ผลการ

ดำเนินงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

หนวยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวของ 

ภายใน 12 สัปดาหของการ
ตั้งครรภ 

54.  ดําเนินการแกไขปญหาความรุนแรง
และการกดข่ีทางเพศในทุกรูปแบบ
เพ่ิมเตมิดวยการทบทวน ขอบทท่ี
เก่ียวของในประมวลกฎหมายอาญา 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และ พ.ร.บ. คุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมกิจการสตรี
และสถาบัน
ครอบครัว  

55.  แกไขปญหาเรื่องการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิของคนพิการอยาง
ตอเน่ือง ดวยการลดตราบาป และการ
เลือกปฏิบัติตอคนพิการในสังคม 
สงเสริมการปฏิบัตติามแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี 
4 พ.ศ. 2555 – 2559  

- รัฐบาลอยูระหวางพิจารณา
ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติ
สงเสริมคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
๒๕๕๘ เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับอนุสญัญา CRPD 
มากข้ึน 
- รัฐบาลกำลังดำเนินการตามแผน
ระดับชาติวาดวยการเสริมพลังคน
พิการ พ.ศ. 2560-2564 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ  

56.  ประกันใหการปฏิรูปกฎหมายท่ี
เก่ียวกับคนพิการไดรับการสนับสนุน
โดยการบังคับใชและการติดตามผลท่ี
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตลอดจนสราง
ความตระหนักรูของสาธารณะ
เก่ียวกับสิทธิของคนพิการ 

- ไทยใหความสำคัญกับการสราง
หลักประกันวาลิขสิทธ์ิจะเปน
ประโยชนตอคนพิการ และเมื่อ
วันท่ี 28 มกราคม 2๕๖๒ ไดเขา
เปนภาคสีนธิสญัญามารราเคช โดย
กระทรวงพาณิชยไดออกประกาศท่ี
เก่ียวของและจัดพิมพคูมือสงเสรมิ
ความเขาใจเก่ียวกับการใชสิทธิ
ดังกลาว 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ 
-  กระทรวงพาณิชย 
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ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับและคำมั่น
โดยสมัครใจภายใตกลไก UPR รอบท่ี 2 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR 
รอบท่ี ๓ ของรัฐบาล/ผลการ

ดำเนินงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

หนวยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวของ 

- ไทยไดประกาศใชแผนการจัดการ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติสำหรับคน
พิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. 2560 - 
2564 เพ่ือบรรเทาผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติท่ีมีตอคนพิการ 

57.  ดําเนินการเพ่ือตอบสนองความ
ตองการดานการศึกษาของเด็กพิการ
อยางมีประสิทธิภาพ 

- กระทรวงศึกษาธิการไดปรับปรุง
นโยบายและโครงการเพ่ือบูรณา
การคนพิการเขาในระบบการศึกษา 
ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา โดยไดเตรียม
บุคลากรในโรงเรยีน เพ่ือลด
อุปสรรคในการเรียนรูและการ
เขาถึงสื่อการเรียนการสอนและสิ่ง
อำนวยความสะดวก ตลอดจนการ
ปรับวิธีการสอน นอกจากน้ี ยังได
สงเสริมและสนับสนุนกีฬาสำหรับ
คนพิการ การมสีวนรวมของคน
พิการในกิจกรรมชุมชน และการ
จัดทำขอมูลบูรณาการดาน
การศึกษาและคนพิการ 
- รัฐบาลไดเรงพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลกลางเพ่ือออกบัตร
ประจำตัวคนพิการท่ัวประเทศ 
เพ่ือใหสามารถเขาถึงการศึกษา
แบบเรียนรวมและบริการอ่ืน ๆ ได 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

- กรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ  

58.  พยายามเสรมิสรางขีดความสามารถ
ของสถาบันการศึกษาเฉพาะท่ีดูแลคน
พิการ ซึ่งรวมถึงสถาบันดานสุขภาพ
และการศึกษา 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ  
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ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับและคำมั่น
โดยสมัครใจภายใตกลไก UPR รอบท่ี 2 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR 
รอบท่ี ๓ ของรัฐบาล/ผลการ

ดำเนินงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

หนวยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวของ 

59.  ทบทวนกฎหมายดานแรงงานและการ
โยกยายถ่ินฐาน เพ่ือรองรับอุปสงค
แรงงานราคาถูกและทักษะต่ำหรือก่ึงมี
ทักษะ และเพ่ือจัดใหมีทางเลือกของ
การโยกยายถ่ินฐานท่ีปลอดภัย  

- ไทยพยายามดำเนินการเชิงรุก
เพ่ือใหแรงงานขามชาติสามารถ
เขาถึงสิทธิตามท่ีกฎหมายกำหนด 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กระทรวงแรงงาน 

60.  พยายามคุมครองสิทธิของผูโยกยายถ่ิน
ฐานและแรงงานตางชาติอยางตอเน่ือง 
โดยเฉพาะการเสรมิสรางความ
ปลอดภัย สวัสดิการ และสุขภาพ 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กระทรวงแรงงาน 

7. การสงเสริมและคุมครองสิทธพิลเมืองและสิทธิทางการเมือง  
61.  สนับสนุนการถกแถลงของสาธารณะ

เก่ียวกับรางรัฐธรรมนูญ 
ไมไดกลาวถึงในรายงาน ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - สำนักงานตำรวจ

แหงชาติ 
- ทุกหนวยงาน 

- กระทรวงการ
ตางประเทศ 

- กระทรวงยตุิธรรม 
 

62.  ประกันใหมีการเคารพสิทธิใน
เสรภีาพในการแสดงออกและการ
อํานวยความสะดวกสําหรับการใช
สิทธิ รวมท้ังในบริบทของการยกราง
และการรับรองรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
จัดทํากฎเกณฑและแผนงานเพ่ือ
ประกันเสรภีาพในการแสดงออกและ
การแสดงความคิดเห็น และสงเสรมิ
สิทธิในการแสดงออกและการแสดง
ความคิดเห็น รวมท้ังรับรองเสรภีาพ
ในการแสดงออกและการชุมนุม และ
ประกันใหมีการถกแถลงตอ
กระบวนการ ประชามติและการ
รับรองรัฐธรรมนูญฉบับใหมท่ีเปดใหผู
มีสวนไดสวนเสียทุกฝายมสีวนรวม 

- รัฐบาลเคารพและปกปอง
เสรภีาพในการแสดงความคดิเห็น
และการแสดงออก รวมถึงเสรภีาพ
ของสื่อ โดยรัฐธรรมนูญให
ความสำคญักับการมีสวนรวมของ
ภาคสวนตาง ๆ ในสังคมในการ
บริหารประเทศ  
- รัฐบาลไดสนับสนุนใหใชเวทีการ
หารือเพ่ืออภิปรายอยาง
ตรงไปตรงมาและสรางสรรค และ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เก่ียวกับการปฏริูปประเทศ การ
แกไขรัฐธรรมนูญ และการแกไข
กฎหมายอ่ืน ๆ 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 
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ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับและคำมั่น
โดยสมัครใจภายใตกลไก UPR รอบท่ี 2 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR 
รอบท่ี ๓ ของรัฐบาล/ผลการ

ดำเนินงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

หนวยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวของ 

63.  ดําเนินมาตรการเพ่ือประกันสิทธิใน
การชุมนุมโดยสงบ เสรภีาพในการ
แสดงออก และเสรภีาพในการชุมนุม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบทของการ
ประทวงโดยสงบ 

- ไทยเปนประเทศท่ี
พระมหากษัตริยเปนท่ีเคารพนับถือ
อยางสูงในฐานะประมุขแหงรัฐ 
โดยมาตรา ๑๑๒ เปนสวนหน่ึงของ
ประมวลกฎหมายอาญา เพ่ือ
ปกปองความมั่นคงของชาติและ
สถาบันหลักของไทย มิไดมุงจำกัด
สิทธิของประชาชนในการแสดง
ความคิดเห็น การแสดงออก หรือ
เสรภีาพของสื่อ โดยไทยไดกำหนด
ขอบเขตในการใชสิทธิดังกลาวเพ่ือ
มิใหกระทบกับความมั่นคงของ
ประเทศ ความสงบเรียบรอย และ
สิทธิของผูอ่ืน 
- การดำเนินคดีท่ีเก่ียวกับมาตรา 
๑๑๒ มีการดำเนินการอยาง
รอบคอบและเหมาะสม มีกลไก
กลั่นกรองอยางเขมงวด โดย
คำนึงถึงผลกระทบตอความมั่นคง
ของชาติและความออนไหวตาง ๆ   
 
 
 
 
 
 

- ในรายงานกลาวถึงสถานการณการชุมนุม
ในชวงป ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ โดยการชุมนุม
เริ่มจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชนท่ีอยูในวัยหนุมสาวกลุมตาง ๆ 
โดยเรียกรองการแกไขหรือปฏิรูปในเรื่อง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม เชน การราง
รัฐธรรมนูญใหม การศึกษา ความรุนแรงใน
โรงเรียน ความเสมอภาคทางเพศ โดย
ระยะแรกมีการชุมนุมในพ้ืนท่ีของ
สถาบันการศึกษาหลายแหง และตอมาไดมี
การนัดชุมนุมรวมตัวขยายไปยังพ้ืนท่ี
สาธารณะ ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
และมีประชาชนเขารวมกวางขวางมากข้ึน 
-  เครือขายแกนนำการชุมนุมไดยืน่ขอเสนอ
หลัก ๓ ประการ ไดแก การลาออกของ
นายกรัฐมนตรี การแกไขรัฐธรรมนูญใหมท้ัง
ฉบับ และการปฏิรูปสถาบัน
พระมหากษัตริย  
- ผลกระทบบางประการตอสิทธิเสรีภาพใน
สถานการณการชุมนุมทางการเมืองท่ี กสม. 
พบมี ๒ ประการ ไดแก 
 (๑) การใชสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม
ของประชาชนและการดูแลจัดการชุมนุม
ของรัฐ โดยภาพรวม ผูชุมนุมสามารถใช
สิทธิและเสรภีาพในการชุมนุมและการ
แสดงความเห็น รัฐบาลมิไดปดก้ันการ
จัดการชุมนุมโดยสงบและจัดใหมเีจาหนาท่ี
อำนวยความสะดวกดูแลการชุมนุม อยางไร
ก็ดี กสม. ยังคงกังวลเก่ียวกับการบริหาร

ขอเสนอแนะของ กสม. ท่ีมีไปยัง
รัฐบาล จำนวน ๓ ขอ ไดแก 
(๑) รัฐบาลควรรณรงคสงเสริมให
ประชาชนไดเห็นความสำคญัในการใช
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และการชุมนุมท่ีไมกระทบสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลอ่ืน รวมถึงไมใชคำพูดท่ีเปน
การตีตรา เลือกปฏิบัติหรือสรางความ
เกลียดชัง 
ผลการดำเนินการของรัฐ .......... 
 
(๒) รัฐบาลจะตองเสนอขอมูล 
ขอเท็จจริงใหสาธารณชนไดรับทราบ
อยางทันทวงทีเพ่ือเปนการตอตานขาว
ลวง แทนการจับกุมผูกระทำความผิด 
ซึ่งบางกรณีเปนโทษท่ีรุนแรงและได
สงผลใหเกิดความหวาดกลัว (chilling 
effects) ในการใชสิทธิและเสรภีาพของ
ประชาชน 
ผลการดำเนินการของรัฐ .......... 
 
(๓) การใชมาตรการรักษาความสงบ
เรียบรอยโดยการยตุิหรือสลายการ
ชุมนุม ยอมสงผลกระทบกวางขวาง
ตามมา โดยเฉพาะในกลุมผูชุมนุมท่ีมีคน
จำนวนมากท่ีมีท้ังเด็ก เยาวชน ผูหญิง 
จึงขอใหหลีกเลี่ยงการใชมาตรการ
ดังกลาวเทาท่ีจะทำได 
ผลการดำเนินการของรัฐ .......... 

- สำนักงานตำรวจ

แหงชาติ 
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ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับและคำมั่น
โดยสมัครใจภายใตกลไก UPR รอบท่ี 2 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR 
รอบท่ี ๓ ของรัฐบาล/ผลการ

ดำเนินงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

หนวยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวของ 

จัดการการชุมนุมของรัฐท่ีใชมาตรการใน
การยุติการชุมนุมท่ีเกินสมควรแกเหตุ  และ
การบังคับใชกฎหมาย เชน การจบักุมและ
ควบคุมตัวบุคคลในการชุมนุมทางการเมือง 
(๒) การใชสื่อสังคมออนไลน กลุมผูชุมนุม
ไดใชสื่อออนไลนเปนพ้ืนท่ีในการแสดง
เสรภีาพอยางกวางขวาง โดย กสม. หวง
กังวลเรื่องท่ีรัฐจะบังคับใชกฎหมายกับผูใช
สื่อออนไลน เชน พระราชบัญญัตวิาดวย
การกระทำความผดิเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

64.  เสรมิสรางมาตรการเพ่ือคุมครอง
เสรภีาพของสื่อ คําพูด และการมสีวน
รวมอยางกวางขวางของภาคสวน 
ตาง ๆ ท้ังในกิจกรรมทางการเมืองและ
สาธารณะ  

ไมไดกลาวถึงในรายงาน  - ทุกหนวยงาน 

8. กระบวนการยุติธรรม  
65.  ลดระดับการใชโทษประหารชีวิต

เพ่ือท่ีจะยกเลิกโทษประหารชีวิตตอไป 
และทบทวนการใชโทษประหารชีวิตใน
ฐานความผดิดานยาเสพติด  

- เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผล
การศึกษาโทษประหารชีวิตและ
ขอเสนอแนะท่ีกระทรวงยุติธรรม
เสนอใหยกเลิกโทษประหารชีวิต
สำหรับเจาหนาท่ีท่ีกระทำความผดิ
ตามมาตรา 173 แหง
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  

ไมไดกลาวถึงในรายงาน  กระทรวงยุติธรรม 

 

66.  เพ่ิมอายุข้ันต่ำของการรับผดิทาง
อาญาใหเปน 12 ป หรือมากกวาน้ัน

- ไทยอยูระหวางพิจารณาแกไข
มาตรา ๗๓ และ ๗๔ แหงประมวล

ไมไดกลาวถึงในรายงาน  กระทรวงยุติธรรม 
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ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับและคำมั่น
โดยสมัครใจภายใตกลไก UPR รอบท่ี 2 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR 
รอบท่ี ๓ ของรัฐบาล/ผลการ

ดำเนินงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

หนวยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวของ 

ใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีไดรับการ
ยอมรับระหวางประเทศ และประกัน
ใหมีการแยกเด็กท่ีถูกจํากัดเสรภีาพ
ออกจากผูตองขังท่ีเปนผูใหญ 

กฎหมายอาญาเพ่ือเพ่ิมอายุข้ันต่ำ
ในความรับผดิทางอาญาจากเดิม 
๑๐ ป เปน ๑๒ ป 

 

67.  จัดทํานโยบายเพ่ือลดสภาพความ
แออัดของหองกัก แกปญหาสภาพ
ความเปนอยูท่ียากลําบากในหอง
กักของสำนักงานตรวจคนเขาเมือง 

- เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2562 
หนวยงานของรัฐท้ัง 7 แหง ไดแก 
สำนักงานตำรวจแหงชาติ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ
ตางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงแรงงาน ไดลงนามใน
บันทึกความเขาใจเก่ียวกับแนวทาง
ทางเลือกในการกักขังเด็กในศูนย
อพยพท่ีรอการสงตัวกลบัประเทศ 
โดยอนุญาตใหนักสังคมสงเคราะห
หรือนักจิตวิทยาประเมินความ
เปราะบางของเด็กและครอบครัว 
รวมถึงจัดทำแผนการดูแล  

ไมไดกลาวถึงในรายงาน  - กระทรวงยุติธรรม 

- สำนักงานตรวจคน

เขาเมือง 

9. การอำนวยความยุติธรรม  
68.  สอบสวนและดําเนินคดีขอกลาวหา

ดานการทรมานและการสังหารนอก
กระบวนการยตุิธรรมท้ังหมดโดยพลัน 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมคุมครองสิทธิ
และเสรภีาพ 
- สำนักงานตำรวจ
แหงชาติ 
- สำนักงานอัยการ
สูงสุด 
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ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับและคำมั่น
โดยสมัครใจภายใตกลไก UPR รอบท่ี 2 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR 
รอบท่ี ๓ ของรัฐบาล/ผลการ

ดำเนินงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

หนวยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวของ 

- ศูนยอำนวยการ
บริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

69.  พยายามแกไขปญหาการหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับ เชน การมีหลักประกัน
เรื่องความรับผิด 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน ไมไดกลาวถึงในรายงาน - กระทรวงยุติธรรม 

 

70.  ประกันวานักปกปองสิทธิมนุษยชน
ไดรับการปฏิบัติโดยสอดคลองกับ
ปฏิญญาสมัชชาสหประชาชาติวาดวย
นักปกปองสิทธิมนุษยชน และคุมครอง
นักปกปองสิทธิมนุษยชนและสอบสวน
คดีการขมขู การคุกคาม และการทํา
รายบุคคลเหลาน้ี 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมคุมครองสิทธิ

และเสรภีาพ 

- สำนักงานตำรวจ

แหงชาติ 

 

71.  ประณามและสอบสวนความรุนแรง
ตอผูสื่อขาว แจงองคการ UNESCO
เก่ียวกับผลการดาํเนินการ เพ่ือ
ปองกันการสังหารผูสื่อขาว รวมท้ัง
รายงานผลการพิจารณาคดีใหแก
องคการยูเนสโก 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - สำนักงานตำรวจ
แหงชาติ 

72.  แจงองคการ UNESCO เก่ียวกับการ
ดําเนินการเพ่ือปองกันการลอยนวล
ของผูกระทําผดิในคดีสังหารผูสื่อขาว 
และรายงานองคการยูเนสโกสถานะ
ของการพิจารณาคด ี

ไมไดกลาวถึงในรายงาน ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - สำนักงานตำรวจ

แหงชาติ 

73.  จัดตั้งหนวยงานอิสระเพ่ือตรวจสอบขอ
กลาวหาการทรมานท้ังหมด ซึ่งรวมถึง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต และนํา
ผูกระทําผิดมาลงโทษตามกระบวนการ
ยุติธรรม 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กระทรวงยุติธรรม 
- ศูนยอำนวยการ
บริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
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ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับและคำมั่น
โดยสมัครใจภายใตกลไก UPR รอบท่ี 2 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR 
รอบท่ี ๓ ของรัฐบาล/ผลการ

ดำเนินงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

หนวยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวของ 

 
74.  ปฏิบัติตาม “ขอกําหนดแมนเดลา” 

ซึ่งกําหนดใหจัดตั้งหนวยตรวจสอบ
ภายนอกท่ีเปนอิสระท่ีสามารถเขาถึง
ผูตองขังทุกประเภทในเรือนจําทุกแหง
ท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของ
กระทรวงยุติธรรม  

- ไทยยกเลิก พ.ร.บ. ราชทัณฑ 
พ.ศ. 2479 และประกาศใช 
พ.ร.บ. ราชทัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยมีแนวคดิท่ีจะปฏิรปูระบบ
ราชทัณฑใหสอดคลองกับ
ขอกำหนดมาตรฐานข้ันต่ำของ
สหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอ
ผูตองขัง (ขอกำหนดแมนเดลลา) 
และขอกำหนดสหประชาชาติวา
ดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิง
และมาตรการท่ีมิใชการคุมขัง
สำหรับผูกระทำผดิหญิง 
(ขอกำหนดกรุงเทพ) 
- รัฐบาลไดดำเนินโครงการสงเสรมิ
และชวยเหลือดานกระบวนการ
ยุติธรรม เชน การจัดหา
ทนายความท่ีสถานีตำรวจ การจัด
ฝกอบรมผูไกลเกลี่ยตาม
พระราชบัญญัตริะงับขอพิพาท 
พ.ศ. 2562 ปรับปรุงเรือนจำ 93 
แหงท่ัวประเทศ ใชระบบออนไลน
จัดหาลามในศาลช้ันตน และ
พัฒนาระบบสงเอกสารและคำรอง
ทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing) 
รวมท้ังรัฐบาลไดจดัตั้งศูนยไกล
เกลี่ยชุมชน โดยมีแผนจะขยายไป
ท่ัวประเทศ 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กระทรวงยุติธรรม 
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ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับและคำมั่น
โดยสมัครใจภายใตกลไก UPR รอบท่ี 2 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR 
รอบท่ี ๓ ของรัฐบาล/ผลการ

ดำเนินงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

หนวยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวของ 

- ไทยใหความสำคัญกับการจัดการ
ผูตองขังประเภทตาง ๆ และการ
ดำเนินการของเจาหนาท่ีเรือนจำ 
โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนตาม
หลักเกณฑข้ันต่ำของมาตรฐาน
สหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอ
ผูตองขัง (กฎแมนเดลา) โดยตั้งแต
ป 2553 ไทยไดดำเนินการ
ฝกอบรมและเผยแพรความรู
เก่ียวกับกฎของสหประชาชาติวา
ดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิง
และมาตรการไมควบคุมตัว
ผูกระทำความผดิสตรี ท้ังภายใน
และตางประเทศ 

10. ความรวมมือกับประชาคมระหวางประเทศ  
75.  คงความรวมมืออยางแข็งขันกับกลไก

ดานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 
เพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

ไทยมีบทบาทในการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนในคณะ
มนตรสีิทธิมนุษยชน (HRC) 
โดยเฉพาะการสงเสริมการเจรจา
และความรวมมือท่ีสรางสรรค
ระหวางรัฐตาง ๆ และผูมสีวนได
สวนเสยี ผานกิจกรรมเสริมสราง
ศักยภาพและความรวมมือทาง
วิชาการดานสิทธิมนุษยชน 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - กรมองคการระหวาง
ประเทศ  

11. การติดตามผลของกระบวนการ Universal Periodic Review  
76.  ใหภาคประชาสังคมมสีวนรวมใน

กระบวนการติดตามการปฏิบัตติาม
ขอเสนอแนะของกระบวนการ UPR 

ในกระบวนการรางรายงานฯ ไดมี
การจัดเวทีรวมกับผูมีสวนไดเสียใน 
5 ภูมภิาคท่ัวประเทศ รวมถึงไดมี
การจัดหารือเฉพาะกับผูเช่ียวชาญ

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมคุมครองสิทธิ
และเสรภีาพ  
- กรมองคการ
ระหวางประเทศ  
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ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับและคำมั่น
โดยสมัครใจภายใตกลไก UPR รอบท่ี 2 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR 
รอบท่ี ๓ ของรัฐบาล/ผลการ

ดำเนินงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

หนวยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวของ 

รายประเด็นสิทธิมนุษยชนเพ่ือรับ
ขอมูลเชิงลึก 

คำมั่นโดยสมัครใจจำนวนท้ังหมด 7 ขอ ไดแก      
1.  ไทยจะเขาเปนภาคีอนุสัญญา CED / 

พิธีสารเลือกรับฉบับท่ี 1 ของกติกา 
ICCPR / พิธีสารเลือกรับของ
อนุสัญญา CAT / สนธิสญัญามารรา
เคช / อนุสัญญา ILO ฉบับท่ี 188 
วาดวยการทำงานในภาคการประมง 
/ จะศึกษาความเปนไปไดของการ
เขาเปนภาคีอนุสัญญา CRMW 

- รััฐบาลไดเขาเปนภาคสีนธิสญัญา
มารราเคช พิธีสารสวนเสริม
อนุสัญญา ILO ฉบับท่ี ๒๙ และ
อนุสัญญา ILO ฉบับท่ี ๑๘๘ 

- รััฐบาลไดเขาเปนภาคสีนธิสญัญามารรา
เคช /พิธีสารสวนเสริมอนุสัญญา ILO ฉบับ
ท่ี ๒๙ และอนุสัญญา ILO ฉบับท่ี ๑๘๘  

- - กรมคุมครองสิทธิ
และเสรภีาพ  
- กรมองคการ
ระหวางประเทศ  
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงพาณิชย 
- กรมสงเสริมและ 
พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตคนพิการ 

2.  ไทยจะปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลอง
กับตราสารระหวางประเทศดานสทิธิ
มนุษยชน และขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจำอนุสญัญา ไดแก 
(๑) ประมวลกฎหมายอาญา (ในสวน
ของการเพ่ิมอายุข้ันต่ำของการรบัผิด
ทางอาญาใหเปน อยางนอย 12 ป) 
(๒) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
(เรื่องการหามการสมรสสำหรับคน
พิการบางประเภท) 
(๓) พ.ร.บ. ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 
(๔) มาตรา 17 ของ พ.ร.บ. ความเทา
เทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558 
(๕) มาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สงเสริม
และพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550 

- ไทยอยูระหวางพิจารณาแกไข
มาตรา ๗๓ และ ๗๔ แหงประมวล
กฎหมายอาญาเพ่ือเพ่ิมอายุข้ันต่ำ
ในความรับผดิทางอาญาจากเดิม 
๑๐ ป เปน ๑๒ ป 
- ไทยยกเลิก พ.ร.บ. ราชทัณฑ 
พ.ศ. 2479 และประกาศใช 
พ.ร.บ. ราชทัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๐  

- ไทยไดปรับปรุงพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือปฏิรูประบบราชทัณฑให
สอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ำ
ของสหประชาชาต ิ

- - กรมกิจการ 
เด็กและเยาวชน 
- กรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ  
- กระทรวงยุติธรรม 
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ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับและคำมั่น
โดยสมัครใจภายใตกลไก UPR รอบท่ี 2 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR 
รอบท่ี ๓ ของรัฐบาล/ผลการ

ดำเนินงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

หนวยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวของ 

3.  ไทยจะจดัทำรายงานระยะกลางรอบ
เพ่ือรายงานการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะท่ีไดรับ 

รัฐบาลไดจดัทำรายงานระยะกลาง
รอบ และจดัสงใหสหประชาชาติ
แลวเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมคุมครองสิทธิ
และเสรภีาพ  
- กรมองคการ
ระหวางประเทศ  

4.  ไทยจะสงเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษา
และการสรางความตระหนักรูดาน
สิทธิมนุษยชน 

- ไทยเปนผูลงนามในมติ “การ
สงเสริมความรวมมือทางวิชาการ
และการสรางขีดความสามารถใน
ดานสิทธิมนุษยชน” และเปน
สมาชิกกลุมแกนหลักอ่ืน ๆ เชน 
“การสงเสริมและการคุมครองสิทธิ
มนุษยชนและการดำเนินการตาม
วาระ 2030 เพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน” “สิทธิมนุษยชนในบริบท
ของเอชไอวีและเอดส” และ 
“การศึกษาและฝกอบรมดาน 
สิทธิมนุษยชน”  

กสม. ไดสงเสรมิสิทธิมนุษยชนศึกษาและ
การสรางความตระหนักรูดานสิทธิมนุษยชน 
รายละเอียดปรากฏตามขอ ๑๙ ของตาราง
ฯ 

- กระทรวงศึกษาธิการ 

5.  ไทยจะสงเสริมหลักการสิทธิมนุษยชน
ในภาคธุรกิจ 

- ไทยมีความพยายามท่ีจะผลักดัน
และขับเคลื่อนใหมีการปฏิบัตติาม
หลักการช้ีแนะฯ 
- เมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
กสม. รวมกับกระทรวงยตุิธรรม 
กระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย สภา
อุตสาหกรรมฯ สมาคมธนาคารไทย 
หอการคา และเครือขายโกลบอล
คอมแพ็กประเทศไทย ลงนามใน
ปฏิญญาความรวมมือเพ่ือ
ขับเคลื่อนหลักการช้ีแนะฯ 

กสม. ไดสงเสรมิหลักการสิทธิมนุษยชนใน
ภาคธุรกิจรายละเอียดปรากฏตามขอ ๑๗ 
ของตารางฯ 

- - กรมคุมครองสิทธิ
และเสรภีาพ  
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ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับและคำมั่น
โดยสมัครใจภายใตกลไก UPR รอบท่ี 2 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR 
รอบท่ี ๓ ของรัฐบาล/ผลการ

ดำเนินงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

หนวยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวของ 

- ไทยตอนรับการเยือนของ
คณะทำงานดานสิทธิมนุษยชนและ
บรรษัทขามชาตฯิ เมื่อวันท่ี 26 
มีนาคม - 4 เมษายน 2561   

6.  ไทยจะสงเสริมความรวมมือระหวาง
หนวยงานภาครัฐกับภาคประชาสงัคม 
และความรวมมือกับประชาคม
ระหวางประเทศในการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ และขอเสนอแนะท่ีไดรับ
จากกระบวนการ UPR 

- ไทยไดจดัตั้งคณะกรรมการกำกับ
ดูแลการจัดทำรายงานประเทศและ
ติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
ภายใตกลไก UPR เพ่ือตดิตามการ
ปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ และขอเสนอแนะท่ีไดรับ
จากกระบวนการ UPR 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน  - กรมคุมครองสิทธิ
และเสรภีาพ  
- กรมองคการ
ระหวางประเทศ  

7.  ไทยยืนยันการประกาศให Standing 
Invitation ตอกลไกพิเศษของ HRC 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน ไมไดกลาวถึงในรายงาน - - กรมองคการ
ระหวางประเทศ  

ประเด็นสิทธิมนษุยชนอ่ืน ๆ ท่ีไมไดปรากฏในขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับและคำมั่นโดยสมัครใจภายใตกลไก UPR รอบท่ี 2 แตเปนเร่ืองสำคัญ  
1.  การแพรระบาดของโรคโควิด ๑๙ 

และผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน 
- รัฐบาลไดออกมาตรการเพ่ือ
ชวยเหลือผูท่ีไดรบัผลกระทบจาก
สถานการณการแพรระบาดของ
โรคโควิด ๑๙ เชน (1) ใหเงิน
ชวยเหลือ 5,000 บาท เปนเวลา
สามเดือนแกอาชีพอิสระและ
เกษตรกรเพ่ือชดเชยการขาดรายได 
(2) ใหเงินอุดหนุนเดือนละ 1,000 
บาท เปนเวลาสามเดือนแกกลุม
เปราะบางอ่ืน ๆ (3) ดำเนิน
มาตรการชวยบรรเทาคา
สาธารณูปโภค เชน โครงการ 
“รวมชำระ 50-50” และ “เรา
ชนะ” และ (4) มาตรการลดราคา
สินคาจำเปน เปนตน 

- กสม. ไดกลาวถึงภาพรวมสถานการณของ
การระบาดของโรคโควิด ๑๙ และมาตรการ
ของรัฐบาลในการรับมือกับปญหา โดยแม
มาตรการบางประการไดจำกัดสิทธิและ
เสรภีาพของประชาชน แตโดยท่ัวไปแลว 
มาตรการไดถูกกำหนดเทาท่ีจำเปนและได
สัดสวนกับความรุนแรงของสถานการณ 
และทำใหการควบคุมการแพรระบาดใน
รอบแรกเปนไปอยางมีประสิทธิผล และ
ไดรับการช่ืนชมจากฝายตาง ๆ อยางไรก็ดี 
การแพรระบาดระลอกใหมท่ีพบในกลุม
แรงงานตางดาวท่ีลักลอบเขาเมืองผาน
ชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังจาก
บอนการพนันท่ีผิดกฎหมาย ไดสะทอนถึง
ปญหาการบังคับใชกฎหมาย สวนหน่ึงเกิด

ขอเสนอแนะของ กสม. ท่ีมีไปยัง
รัฐบาล จำนวน ๓ ขอ ไดแก 
(๑) รัฐบาลควรกำหนดมาตรการ
ชวยเหลือเยยีวยาใหท่ัวถึงและ
ครอบคลมุ โดยคำนึงถึงขอจำกัด 
ในการเขาถึงความชวยเหลือของ
ประชาชนทุกกลุม และกำหนดชองทาง
การใหความชวยเหลือท่ีสะดวกเพ่ือการ
เขาถึงสิทธิตาง ๆ และใชสิทธิในทาง
ปฏิบัติไดจริง 
ผลการดำเนินการของรัฐ ............. 
 
(๒) ในการดำเนินมาตรการการแกไข
ปญหาเศรษฐกิจและการวางงานในระยะ
ยาว รัฐบาลควรคำนึง 

- กระทรวง
สาธารณสุข 
- กระทรวงพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงยุติธรรม 
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ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับและคำมั่น
โดยสมัครใจภายใตกลไก UPR รอบท่ี 2 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR 
รอบท่ี ๓ ของรัฐบาล/ผลการ

ดำเนินงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

หนวยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวของ 

- ในระดับมหภาค รัฐบาลไดให
อำนาจกระทรวงการคลังกูเงินไดสงู
ถึง 1 ลานลานบาท เพ่ือฟนฟู
เศรษฐกิจท่ีไดรับผลกระทบจาก 
โควิด 19 และลดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมตอกลุมเสีย่ง 
- นับตั้งแตการแพรระบาดของโรค
โควิด ๑๙ ประเทศไทยได
ดำเนินการเชิงรุกคนหาผูปวย ดวย
ความรวมมือของอาสาสมคัร
สาธารณสุขท้ังชาวไทยและ
ตางประเทศ และรักษาผูปวยโดย
ไมเลือกปฏิบัติ  
- การฉีดวัคซีนโควิด 19 ไทยมี
เปาหมายในปจจุบันท่ีจะครอบคลมุ
ประชากรอยางนอยรอยละ 70 
ภายในป 2564 โดยทุกคนใน
ประเทศไทยจะสามารถเขาถึง
วัคซีนได โดยพิจารณาจากกลุมท่ี
เสี่ยงตอการติดเช้ือโดยไมคำนึงถึง
สัญชาต ิ
- รัฐบาลมีแผนใหความสำคัญกับ
ผลกระทบอ่ืน ๆ อันเปนผลจากโรค
โควิด ๑๙ เชน สุขภาพจติ เปนตน 
- รัฐบาลไดใหความชวยเหลือเด็กท่ี
อาศัยอยูในครอบครัวท่ีไดรับ
ผลกระทบ เชน การจัดหาหนากาก
อนามัย สินคาอุปโภคบรโิภคท่ี
จำเปน และกองทุนชวยเหลือ โดย

จากปญหาการทุจริตคอรรัปชันของ
เจาหนาท่ีรัฐ จนสงผลใหเกิดการแพร
ระบาดระลอกใหมท่ีกระทบตอประชาชน
อยางกวางขวางและรุนแรง (ขอมูล ณ 
เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๔) 
- การชวยเหลือเยยีวยาประชาชนท่ีไดรับ
ผลกระทบจากโควิด ๑๙ พบวา รฐับาลไดมี
มาตรการตาง ๆ ในการชวยเหลือเยียวยา 
โดยเฉพาะตัวเงินแกประชาชนอยาง
กวางขวาง อยางไรก็ดี กสม. พบวา ยังมีผู
ไดรับผลกระทบบางกลุม ไดแก คนจน 
ผูสูงอายุ คนพิการ กลุมชาติพันธุ และคนไร
บาน ท่ียังไมสามารถเขาถึงการเยยีวยาได
อยางท่ัวถึง โดยเฉพาะการใหความ
ชวยเหลือผานระบบออนไลน รวมถึงสิทธิ
ของเด็กท่ีตองหยุดเรยีนและศึกษาผาน
ระบบออนไลน ท่ีเด็กในทองถ่ินหางไกลยัง
ไมมีอุปกรณหรือปจจัยเอ้ืออำนวยเพียงพอ
สำหรับการเรียนออนไลน นอกจากน้ี 
ปญหาการตกงานและการขาดรายไดจาก
เศรษฐกิจท่ีตกตำ่จะยังเปนปญหารุนแรง
ระยะยาวท่ีรัฐบาลควรหามาตรการรองรับ
ใหประชาชนมีมาตรฐานการดำรงชีพข้ันต่ำ
อยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

ถึงการใหความชวยเหลือแกกลุม
ยากลำบากท่ีสุดใหสามารถกลับมาพ่ึงพา
ตนเองได  
ผลการดำเนินการของรัฐ ............. 
 
(๓) รัฐบาลควรดำเนินการบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจังในการแกปญหา
การลักลอบนำแรงงาน 
ผิดกฎหมายเขาประเทศและปญหาบอน
การพนัน กรณมีีเจาหนาท่ีของรัฐรวม
กระทำความผิดตองดำเนินการลงโทษ
อยางเด็ดขาด และปองกันปราบปราม
การทุจริตคอรรัปช่ันอยางจริงจัง 
ผลการดำเนินการของรัฐ ............. 
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ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับและคำมั่น
โดยสมัครใจภายใตกลไก UPR รอบท่ี 2 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR 
รอบท่ี ๓ ของรัฐบาล/ผลการ

ดำเนินงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

หนวยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวของ 

ไดพยายามลดผลกระทบในระยะ
สั้นและระยะยาวตอเด็กดวยการ
ขยายจำนวนศูนยชวยเหลือทาง
สังคมสายดวน 1300 และศูนยให
คำปรึกษาเยาวชนและครอบครัว
ท่ัวประเทศ 
- รัฐบาลไดพัฒนาแนวทางปองกัน
และคุมครองเด็กในชวงโควิด 19 
ในสถานประกอบการ เชน ศูนย
พัฒนาเด็ก และสิ่งอำนวยความ
สะดวกการดูแลช่ัวคราว 
- รัฐบาลไดเพ่ิมเครือขายความ
ปลอดภัยและเพ่ิมโอกาสในการ
พัฒนาอาชีพใหแกคนพิการ เชน 
เพ่ิมเงินชวยเหลือทุพพลภาพและ
ประกาศพักชำระหน้ีช่ัวคราว  

2.  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เรื่อง 
กองทุนยุติธรรม   

- รัฐบาลใหความสำคัญกับการ
บริหารงานยตุิธรรมและไดสงเสริม
การใชและการปรับตัวของ
มาตรการท่ีเก่ียวของอยางตอเน่ือง 
เชน กองทุนยุติธรรม เพ่ือให
ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึง
ความชวยเหลือทางกฎหมายได
อยางเต็มท่ี ซึ่งรวมถึงคาประกันตัว 
คาทนายความ คาธรรมเนียมศาล 
คาตรวจทางนิติวิทยาศาสตร และ
ความชวยเหลือทางกฎหมายแกคน
ยากจน รวมถึงการใหคำปรึกษา
ทางกฎหมายและความชวยเหลือ

- ในทางปฏิบัติ กสม. พบวา ประชาชน
ประสบปญหาการเขาถึงกองทุนยุติธรรม 
โดยมสีาเหตุมาจากการใชดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ในการพิจารณา
ตามหลักเกณฑของระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการชวยเหลือประชาชนใน
การดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙ เชน การ
พิจารณาอนุมัติเงินประกันในการปลอยตัว
ช่ัวคราวของผูตองหาหรือจำเลยโดย
สันนิษฐานวา ผูตองหากระทำความผิดไว
กอนเปนการลวงหนา การประเมนิวาบุคคล
น้ันจะหลบหนีหรือไม การพิจารณาใหความ

ขอเสนอแนะของ กสม. ท่ีมีไปยัง
รัฐบาล ไดแก 
(๑) รัฐบาลควรพิจารณาปรับปรุง
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุตธิรรม
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการชวยเหลือประชาชนในการ
ดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีเปนอุปสรรค
ในการขอรับความชวยเหลือทางการเงิน
ของผูเสียหายและจำเลยในคดีอาญา
และความชวยเหลือของประชาชน 
ผลการดำเนินการของรัฐ ............. 
 

สำนักงานกองทุน
ยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม 
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ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับและคำมั่น
โดยสมัครใจภายใตกลไก UPR รอบท่ี 2 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR 
รอบท่ี ๓ ของรัฐบาล/ผลการ

ดำเนินงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

หนวยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวของ 

ในระหวางกระบวนการพิจารณา
คด ี
- กระทรวงยุติธรรมไดแกไข
อุปสรรคในการเขาถึงกองทุน
ยุติธรรม ซึ่งรวมถึงการกำหนดเวลา
การพิจารณาท่ีรวดเร็วข้ึนสำหรับ
การจายเงินชวยเหลือ และ
มอบหมายใหกองทุนดำเนินการ
ตามคำรองขอมากกวาหน่ึงครั้งตอ
เดือน 
- สำนักงานกองทุนยุติธรรมกำลัง
ศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาวิธีการ
เบิกจายเงินชวยเหลือในรูปแบบ
ตาง ๆ ตอไป และอยูระหวาง
ทบทวนมาตรฐาน หลักเกณฑ และ
แนวปฏิบัติ เพ่ือสงเสรมิความ
โปรงใสและธรรมาภิบาลในการ
ดำเนินงาน  

ชวยเหลือโดยคำนึงถึงลักษณะการกระทำ
ความผิดวาตองไมขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือตอง
มิใชบุคคลท่ีมีขอพิพาทกับรัฐ ตลอดจน
สัดสวนองคประกอบของคณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ ท่ีมีผูแทนภาครัฐมากเกินไป เปน
ตน  

3.  ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ไมไดกลาวถึงในรายงาน - กสม. ไดกลาวถึงจำนวนเหตุการณความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตมแีนวโนม
ลดลง และรัฐบาลยังคงบังคับใชกฎหมาย
ดานความมั่นคงเพ่ือแกไขปญหาความไม
สงบในพ้ืนท่ี โดย กสม. เห็นวารัฐบาลไดมี
ความพยายามท่ีจะยกเลิกการใชกฎหมาย
ดานความมั่นคงในพ้ืนท่ีท่ีสถานการณดีข้ึน 
และไดวางมาตรการปองกันการละเมิดสิทธิ
ของผูถูกควบคุมตัว เชน การตดิตัง้กลอง
วงจรปด การจดัใหมีแพทยเพ่ือตรวจ
รางกาย มีการอบรมเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ี

ขอเสนอแนะของ กสม. ท่ีมีไปยัง
รัฐบาล ไดแก 
(๑) รัฐบาลควรบังคับใชกฎหมายดาน
ความมั่นคงเพ่ือแกไขปญหาความไมสงบ
ในพ้ืนท่ีเทาท่ีจำเปนอยางยิ่งและใน
ระยะเวลาท่ีจำกัด และพึงระวังอยางยิ่ง
ในการดำเนินมาตรการใด ๆ ท่ีอาจมี
ผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนบนพ้ืนฐานของหลักกฎหมาย
และการไมเลือกปฏบัิติ เชน การตรวจ 
DNA ควรจัดใหมีการอบรมดานสทิธิ

- กระทรวงยุติธรรม 
- กองอำนวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.
รมน.) 
- กระทรวงกลาโหม 
- ศูนยอำนวยการ
บริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
(ศอ.บต.) 
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ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับและคำมั่น
โดยสมัครใจภายใตกลไก UPR รอบท่ี 2 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR 
รอบท่ี ๓ ของรัฐบาล/ผลการ

ดำเนินงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

หนวยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวของ 

เก่ียวกับหลักการและการปฏิบัติโดยเคารพ
สิทธิมนุษยชนอยางสม่ำเสมอ รวมท้ัง
อนุญาตใหเจาหนาท่ีของ กสม. เขาเยี่ยมผู
ถูกควบคุมตัวได อยางไรก็ดี กสม. ยังคง
ไดรับเรื่องรองเรยีนกรณีกลาวอางวา มีการ
ทรมานผูตองสงสัยในคดีความมั่นคง และ
ปญหาการตรวจ DNA ของประชาชน
บางสวนในพ้ืนท่ี ซึ่งเจาหนาท่ีมิไดแจง
วัตถุประสงคของการเก็บ DNA รวมถึงการ
เยียวยาท่ีรัฐบาลมุงเนนการเยียวยาทาง
การเงิน 
เปนหลัก โดย กสม. เห็นวา รัฐควร
พิจารณาการเยยีวยาเหยื่อของความรุนแรง
และการละเมิดสิทธิมนุษยชนในดานอ่ืนดวย 
เชน การใหสามารถกลับคืนสูสภาพการ
ดำเนินชีวิตไดเปนปกติ การดูแลตามความ
จำเปนอยางตอเน่ืองกรณีท่ีผูเสียชีวิตเปน
หัวหนาครอบครัว และการเยียวยาดาน
จิตใจ 

มนุษยชนแกบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีใน
พ้ืนท่ีในทุกระดับอยางตอเน่ือง และมี
มาตรการชัดเจนในการเยียวยาเหยื่อ
หรือบุคคลท่ีไดรับผลกระทบจากความ
รุนแรงในมิติอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมแกกรณี 
นอกเหนือจากคาตอบแทนชดเชยความ
เสียหาย ตามแนวทางเอกสารขอช้ีแนะ
ท่ัวไป หมายเลข ๓ ของคณะกรรมการ
ตอตานการทรมานแหสหประชาชาต ิ
ผลการดำเนินการของรัฐ ............. 
 

 

-------------------------------------- 


