
 

 
 
 
วันท่ี  30  มกราคม พ.ศ. 2563 

เรื่อง  ขอยื่นรางกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย  

          ฉบับประชาชน 

เรียน ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผูแทนราษฎร 

สําเนา หัวหนาพรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  1. ราง พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 

(ฉบับประชาชน)  

2. ราง พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ......(ฉบับของกระทรวง

ยุติธรรมท่ีรับฟงความคิดเห็นเม่ือเดือนธันวาคม 2562)  

3. เปรียบเทียบราง พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการทรมานฯ ฉบับประชาชนและฉบับของรัฐบาล 

ตามท่ีประเทศไทยไดเขาเปนภาคีของอนุสัญญาตอตานการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษท่ี

โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือท่ีย่ํายีศักดิ์ศรี พ.ศ. 2527 ตั้งแตวันท่ี 2 ตุลาคม 2550 และไดลงนามอนุสัญญาระหวาง

ประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ.2549 ตั้งแตวันท่ี 9 มกราคม 2555 

รัฐบาลไทยหลายสมัย ไดจัดทํารางกฎหมายเพ่ืออนุวัติการใหเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศท้ังสองฉบับแต

ดวยเหตุผลนานัปการ จนบัดนี้ประเทศไทยยังไมไดมีกฎหมายเพ่ืออนุวัติการใหเปนไปตามอนุสัญญาแตอยางใด 

แมวาจะมีการเรียกรองและผลักดัน ท้ังจากในประเทศและนานาชาติใหประเทศไทยจัดทํากฎหมายอนุวัติการ

ดังกลาวตลอดมาก็ตาม โดยราง พ.ร.บ.ของรัฐบาลท่ีเสนอใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเม่ือป พ.ศ. 2561 แต

ไมไดรับการพิจารณาตราออกมาเปนกฎหมายปรากฏตามเอกสารแนบ 2  
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 ในการนี้ ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรม รวมกับองคกรเครือขายดานสิทธิมนุษยชน ตัวแทนภาคประชาชน 

ตัวแทนญาติผูเสียหาย ตามรายชื่อขางทายจดหมายฉบับนี้ จึงไดรวมกันจัดทําราง พ.ร.บ. ปองกันและปราบปราม

การทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. ..... (ฉบับประชาชน) ข้ึน พรอมหลักการและเหตุผลรายละเอียด

ปรากฎตามเอกสารท่ีสงมาดวย 1 พรอมท้ังเปรียบเทียบรางพระราชบัญญัติฉบับของรัฐบาลและฉบับประชาชน 

ปรากฎตามเอกสารท่ีสงมาดวย 3  โดยฉบับประชาชนยืนยันท่ีจะใหกฎหมายอนุวัติการมีสาระบัญญัติท่ีครบถวน

ตามอนุสัญญาท้ังสองฉบับดังกลาว อาทิเชน ถือการทรมานเนื่องจากเหตุของการเลือกปฏิบัติไมวาในดานใดจะ

กระทํามิได หามผลักดันบุคคลออกนอกราชอาณาจักรหากบุคคลดังกลาวอาจตองเผชิญกับการทรมาน หามอาง

เหตุผลหรือสถานการณใดๆ  รวมท้ังภาวะสงคราม กฎอัยการศึกหรือสถานการณฉุกเฉินเพ่ือกระทําการทรมานหรือ

กระทําใหบุคคลสูญหาย ความรับผิดของผูบังคับบัญชาตอการกระทําทรมานหรือการกระทําใหบุคคลสูญหาย การ

กําหนดมาตรการปองกันโดยใหมีการบันทึกขอมูลเก่ียวกับผูถูกจํากัดเสรีภาพ และการใหศาลพลเรือนมีอํานาจ

พิจารณาคดีเก่ียวกับการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหายทุกกรณี รวมท้ังใหมีอํานาจตรวจสอบและมีคําสั่ง

เพ่ือระงับการทรมานและเยียวยาความเสียหายเบื้องตนใหแกผูเสียหายเปนตน   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

     ขอแสดงความนับถือ 
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รายช่ือองคกรที่รวมกันยื่นรางกฎหมาย 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาํใหบุคคลสูญหายฉบับประชาชน 

1. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF) 

2. สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน(สนส.) 

3. สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.) 

4. เครือขายสิทธิมนุษยชนปาตานี(HAP) 

5. ศูนยทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน(TLHR) 

6. มูลนิธิศูนยทนายความมุสลิม(MAC) 

7. กลุมดวยใจ (Duayjai) 

8. เครือขายปฏิรูปตํารวจ (Police Watch) 

9. สถาบันเพ่ือการปฎิรูปกระบวนการยุติธรรม(สปยธ.) 

10. เครือขายผูไดรับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษ (JASAD) 

11. สหพันธเกษตรกรภาคเหนือ 

12. มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ 
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รายช่ือบุคคลรวมกันรางกฎหมายวาดวย 

การปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหายฉบับประชาชน 

1. อนุชา  วินทะไชย   สมาคมสิทธิเสรีภาพประชาชน 

2. อังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  มูลนิธิยุติธรรมเพ่ือสันติภาพ 

3. พิณนภา พฤกษาพรรณ  ภรรยานายพอละจ ีรักจงเจริญ  เครือขายกะเหรี่ยง 

4. ด.ญ. ประติภา  รักจงเจรญิ   บุตรีนายพอละจี รักจงเจริญ   

5. ด.ญ.  กาญารัตน  รักจงเจริญ  บุตรีนายพอละจี รักจงเจริญ   

6. ด.ช. หาญณรงค  รักจงเจริญ บุตรนายพอละจี รักจงเจริญ   

7. ด.ญ. ประกาศิต  รักจงเจริญ  บุตรีนายพอละจี รักจงเจริญ   

8. ด.ช. ปวีณกร รักจงเจริญ   บตุรนายพอละจี รักจงเจริญ   

9. อสมา  มังกรชัย นักวิชาการ 

10. พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ  นักสิทธิมนุษยชน 

11. ประยงค ดอกลําไย  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ 

12. ณัฏฐา มหัทธนา  นักกิจกรรมประชาธิปไตย 

13. อรรคณัฐ  วันทนะสมบัติ  

14. ธีรวัฒน  ขวัญใจ 

15. อรอนงค ทิพยพิมล 

16. อารีวัณย สมบุญวัฒนกุล 

17. มูฮัมหมัดฟะฮมี ตาเละ 
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18. บัณฑิต ไกรวิจิตร 

19. อิมรอน ซาเหาะ  นักวิชาการ 

20. ศรันย สมันตรัฐ 

21. บารมี ชัยรัตน (สมัชชาคนจน) 

22. ยุกติ มุกดาวิจิตร (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

23. ภาสกร อินทุมาร (คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

24. นาตยา อยูคง (คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

25. ทวีศักดิ์ ป  นักกิจกรรม 

26. พวงทอง ภวัครพันธุ (คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)  

27. อภิชาต สถิตนิรามัย (คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

28. บุศรินทร เลิศชวลิตสกุล  นักวิชาการ 

29. ผศ. พันธุพิพิธ  พิพิธพันธุ นักวิชาการ 

30. ศุภรา จันทรชิดฟา  นักขาวอิสระ 

31. ชลิตา บัณฑุวงศ   นักวิชาการ 

32. ดวงยิหวา  อุตรสินธุ นักวิชาการ 

33. อรชา รักดี 

34. ณรรธราวุธ เมืองสุข  นักขาวอิสระ 

35. อันธิฌา แสงชัย  นักวิชาการ 

36. งามศุกร รัตนเสถียร  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล 

37. อัมพร หมาดเด็น นักวิชาการ 

38. พูนสุข  พูนสุขเจริญ  สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
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39. สุรชัย ทรงงาม สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

40. สมิุตรชัย  หัตถสาร  สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

41. ณัฐาศิริ เบิรกแมน  สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

42. เลาฟง  บัณฑิตเทิดสกุล  สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

43. คุมเกลา สงสมบูรณ  สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

44. สุภาภรณ มาลัยลอย  สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

45. มนทนา ดวงประภา  สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

46. ผรัณดา ปานแกว  สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

47. เกรียงไกร ไชยเมืองดี มูลนิธิรักษเด็ก 

48. บูรพา เล็กลวนงาม  นักขาวอิสระ 

เครือขาย   We Move 

49. กฤตวัชญ จิตรักษ  กลุมบูรณาการแรงงานสตรี  

50. นวรัตน ขันธทองวีระกุล กลุมบูรณาการแรงงานสตรี 

51. นิไลมล มนตรีกาชนท  

52. จิระพา หนูชัย เครือขายองคกรสตรี 14 จังหวัดภาคใต 

53. สุเพ็ญศรี พ่ึงโคกสูง มูลนิธิสงเสริมความเสมอภาคทางสังคม 

54. จริยา แกวสามดวง เครือขายองคกรสตรี 14 จังหวัดภาคใต /เครือขายพลเมืองตรัง 

55. สมปอง เวียงจันทร เครือขายชีวิตและชุมชนลุมน้ํามูล 

56. สงวน ขุนทรง กลุมสหภาพแรงงานออมนอย-ออมใหญ 

57. พรนิภา เกตุวาศา   กลุมสหภาพแรงงาน ออมนอย- ออมใหญ 

58. สุจิตรา สุทธิพงศ  มูลนิธิพิทักษสตรีและเด็ก  
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59. ปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ สมาคมผูหญิงเพ่ือสันติภาพ 

60. ซารีญาร ยูโซะ ผูหญิงธรรมภิบาล 

61. มาเรียม ชัยสันทนะ  สมาคมฟาใส สงเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนชายแดนใต 

62. พรทิพา ทองพริก   เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

63. จริญญา อเนกนงค   

64. ศุกาญจนตา สุขไผตา  จังหวัดเชียงใหม 

65. ปรีดา ศิริสวัสด จังหวัดพัทลุง 

66. รสสุคนธ ธนขวัญเพชร  จังหวดัเพชรบุรี 

67. บุบผาวรรณ อังคุระษี ศูนยเพ่ือนหญิง  จังหวัดอํานาจเจริญ 

68. ลาเคละ จะทอ เครือขายสตรีชนเผา 

69. จันทนา เอกเอ้ือมณี มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานและอาชีพ 

70. คําผอง คําพิทูรย  กลุมสหภาพแรงงานเคมีภัณฑ 

71. จงดี สุชประเสริฐ สมาคมเครือขายแรงงาน 

72. พลอย ตั๋นเต สมาคมเครือขายแรงงาน 

73. นิตยา สามี สหภาพแรงงาน NXP   

74. มาลินี บุญศักดิ์ สหภาพแรงงาน NXP 

75. สิระดา เตียงงา สหภาพแรงงานสหกิจ 

76. สายชลทรา ทิพยตําแย  จังหวัดขอนแกน 

77. ภสวรรณ ศรีทาซุง   สหภาพแรงงานนอกระบบ 

78. ธนพร วิจันทร กลุมบูรณาการ แรงงานสตรี  

79. อุษา เลิศศรีสันทัด มูลนิธิผูหญิง  
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80. ลมาย มานะการ สมาคมลุมน้ําสายบุรี 

81. วรภัทร วีรพัฒนคุปต  คณะกรรมการรณรงคเพ่ือประชาธปิไตย (ครป.) 

82. เรืองรวี พิชัยกุล  สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา 

83. คะติมะ หลี่จะ เครือขายสตรีชนเผาพ้ืนเมือง 
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