การติดตามการดําเนินการตามมาตรการการแกไขปญหา
จากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กสม. ไดติดตามผลดําเนินตามมาตรการการแกไขปญหาจากรายงานผลการตรวจสอบ การละเมิด
สิทธิมนุษยชน และรายงานผลการพิจารณาประจํ าป พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่ง กสม. ไดแจงไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อรับไปพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา ๒๕ วรรคสาม มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย กสม. ไดดําเนินการตรวจสอบการรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในป ๒๕๕๗ ปรากฏวา มีเรื่องรองเรียนที่ตรวจสอบแลวเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่ง กสม.ไดกําหนด
มาตรการการแกไขปญหาฯ ไปยังองคกรของรัฐที่เกี่ยวของ จํานวน ๔๓ เรื่อง แบงเปนประเด็นสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม จํานวน ๒๓ เรื่อง (รอยละ ๔๗) สิทธิชุมชน จํานวน ๑๒ เรื่อง (รอยละ ๒๒) สิทธิ
พลเมือง จํานวน ๓ เรื่อง (รอยละ ๘) สิทธิแรงงาน จํานวน ๑ เรื่อง (รอยละ ๒) สิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และรางกาย จํานวน ๑ เรื่อง (รอยละ ๒) สิทธิในการจัดการที่ดิน ๑ เรื่อง (รอยละ ๒) สิทธิพลเมืองในที่อยู
อาศัย จํานวน ๑ เรื่อง (รอยละ ๒) และการเลือกปฏิบัติไมเปนธรรม จํานวน ๑ เรื่อง (รอยละ ๒)
แผนภูมิ ผลการติดตามการดําเนินงานตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนประจําป ๒๕๕๗ (แบงประเภทตามสิทธิ)
สิทธิและเสรีภาพในชีวิต
สิทธิพลเมือง สิทธิในที่อยูอาศัย
รางกาย สิทธิในการจัดการที่ดิน
2%
7%
2%
2%
สิทธิแรงงาน
2%

สิทธิชุมชน
28%

สิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม
54%

การเลือกปฏิบัติไมเปน
ธรรม
3%

โดยจากการติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
หนวยงานของรัฐทั้ง ๔๓ เรื่องดังกลาวพบวา มีการดําเนินการตามมาตรการการแกไขปญหาและสามารถ
ยุติเรื่องได ทั้งหมด จํานวน ๑๐ เรื่อง (รอยละ ๒๓) ดําเนินการเพียงบางสวน จํานวน ๓ เรื่อง (รอยละ ๗)
ไมแจงผลดําเนินการ จํานวน ๙ เรื่อง (รอยละ ๒๑) อยูระหวางการติดตามผลดําเนินการของสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จํานวน ๒๐ เรื่อง (รอยละ ๔๗) และเสนอนายกรัฐมาตรีตามมาตรา
๓๐ จํานวน ๑ เรื่อง (รอยละ ๒)

๒

แผนภูมิ ผลการดําเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗
อยูระหวางการ
ติดตามผลดําเนินการ
47%

ยุติเรื่อง
23%
ดําเนินการเพียง
บางสวน
7%

เสนอ นายกรัฐมนตรี
2%

ไมแจงผลดําเนินการ
21%

นอกจากนี้ กสม. ได ติ ด ตามผลการดํ าเนิน การตามมาตรการการแกไขป ญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนตอเนื่องจากรายงานผลการตรวจสอบกอนป พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏวา หนวยงานที่เกี่ยวของได
ดําเนินการตามมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งสามารถยุติเรื่องได จํานวน ๑๘๒
เรื่อง แบงเปนประเด็นสิทธิชุมชน จํานวน ๗๒ เรื่อง (รอยละ ๓๙) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม จํานวน
๒๕ เรื่อง (รอยละ ๑๔) สิทธิพลเมือง จํานวน ๑๘ เรื่อง (รอยละ ๑๐)สิทธิในทรัพยสิน จํานวน ๑๗ เรื่อง
(รอยละ ๙) สิทธิในที่ดิน จํานวน ๑๔ เรื่อง (รอยละ ๘) สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย จํานวน
จํานวน ๑๒ เรื่อง (รอยละ ๗) สิทธิและเสรีภาพสวนบุคลคล จํานวน ๖ เรื่อง (รอยละ ๓) สิทธิในที่อยูอาศัย
จํานวน ๖ เรื่อง (รอยละ ๓) และการเลือกปฏิบัติไมเปนธรรม จํานวน ๗ เรื่อง (รอยละ ๔)

แผนภูมิ ผลการดําเนินงานตามรายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากรายงานผลการตรวจสอบกอนป พ.ศ.๒๕๕๗
(แบงตามประเภทสิทธิ) สิทธิในกระบวนการ
สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล
3%
สิทธิในที่อยูอาศัย
3%
สิทธิพลเมือง
10%

สิทธิในทรัพยสิน
9%

สิทธิและเสรีภาพในชีวิต
รางกาย
7%
สิทธิในการจัดการที่ดิน
8%
สิทธิแรงงาน
3%

ยุติธรรม
14%

การเลือกปฏิบัติไมเปนธรรม
4%

สิทธิชุมชน
39%

๓
โดยสามารถแบงรายงานตามรายปที่สามารถยุติการติดตามไดในป ๒๕๕๗ โดยเรียงลําดับ
จากสูงที่สุดไดดังนี้ รายงานป ๒๕๕๑ จํานวน ๔๓ เรื่อง รายงานป ๒๕๕๐ จํานวน ๒๙ เรื่อง รายงานป ๒๕๔๙
จํานวน ๒๗ เรื่อง รายงานป ๒๕๕๕ จํานวน ๒๒ เรื่อง รายงานป ๒๕๕๓ จํานวน ๑๘ เรื่อง รายงานป ๒๕๕๖
จํานวน ๑๖ เรื่อง รายงานป ๒๕๕๒ จํานวน ๑๑ เรื่อง รายงานป ๒๕๕๔ จํานวน ๗ เรื่อง รายงานป ๒๕๔๘
จํานวน ๖ เรื่อง รายงานป ๒๕๔๖ จํานวน ๒ เรื่อง และรายงานป ๒๕๔๗ จํานวน ๑ เรื่อง
๑. การติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กรณีหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามมาตรการการแกไขและสามารถยุติเรื่องได
ผลการติ ด ตามตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการแก ไ ขป ญ หาฯ ตามรายงานผลการ
ตรวจสอบของป พ.ศ. ๒๕๕๗ พบวา หนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการตามมาตรการแกไขปญหาฯ
ทั้งหมด ซึ่งสามารถยุติเรื่องได จํานวน ๑๐ เรื่อง แบงเปนสิทธิในกระบวนการยุติธรรม จํานวน ๔ เรื่อง
สิทธิชุมชน จํานวน ๔ เรื่อง สิทธิแรงงาน จํานวน ๑ เรื่อง และสิทธิในการจัดการที่ดินจํานวน ๑ เรื่อง
ทั้งนี้ สามารถแบงสาเหตุแหงการยุติการติดตามได ดังนี้ ยุติเพราะเหตุแหงผูรองฟองคดีอัน
เปนประเด็นเดียวกันกับรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ จํานวน ๒ เรื่อง และยุติการติดตามผล
การดําเนินการเพราะบุคคลหรือหนวยงานของรัฐไดดําเนินการตามมาตรการฯ จํานวน ๘ เรื่อง
สาเหตุแหงการยุติการติดตาม

เลขที่รายงาน เรื่อง

๑.ยุติเพราะเหตุแหงผูรองฟองคดีอัน ๑๐๕/๒๕๕๗
เป น ประเด็ น เดี ย วกั น กั บ รายงานผล
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
๑๑๐/๒๕๕๗

สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีขอพิพาทแรงงาน
ระหวางบริษัท เอ็นเอ็กซพี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด (ไทยแลนด)
กับสหภาพแรงงาน เอ็นเอ็กซพี แมนูแฟคเจอริ่ง
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีผูตองขังเรือนจํากลางระยอง
กลาวอางวาถูกเจาหนาที่ชุดเฉพาะกิจของกรมราชทัณฑทําราย
รางกายดวยการทุบตีโดยไมเปนธรรม
๒.ยุ ติ ก ารติ ด ตามผลการดํ า เนิ น การ ๗๐/๒๕๕๗ สิ ท ธิ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรม กรณี ก ล า วอ า งว า เจ า หน า ที่
เพราะบุคคลหรือหนวยงานของรัฐได
ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรแหลมฉบังทํารายรางกาย เพื่อยอมรับ
ดําเนินการตามมาตรการฯ
สารภาพในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
๘๕/๒๕๕๗ สิทธิในการจัดการที่ดินและสิทธิชุมชน กรณี คัดคานการนํา
ที่ดินสาธารณประโยชนอาวทุงทรายไปใชกอสรางทาเรือน้ําลึก
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
๑๕๐/๒๕๕๗

๑๕๙/๒๕๕๗

ขอใหตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและขอใหเสนอเรื่อง
พร อ มด ว ยความเห็ น ต อ ศาลปกครอง กรณี ก ล า วอ า งว า
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่รัฐไมดําเนินดารระงับ
กิ จ การที่ บ ริ ษั ท อกชนได ดํ า เนิ น การขั ด ต อ ข อ กํ า หนดของ
กฎหมาย
สิ ท ธิ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรม อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ สิ ท ธิ ข อง
ผูตองขัง กรณีกลาวอางวาเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธร
พลับพลาชัย อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย ดําเนินคดีลาชา

๔
สาเหตุแหงการยุติการติดตาม

เลขที่รายงาน เรื่อง
๒๔๐/๒๕๕๗

๒๔๒/๒๕๕๗

๒๖๘/๒๕๕๗
๓๒๔/๒๕๕๗

สิทธิชุมชน กรณีขอใหตรวจสอบการบังคับใชระเบียบกรมเจา
ทาวาดวยเขตการเดินเรือของเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตและ
เรื อ เดิ น ทะเลที่ มิ ใ ช เ รื อ กลเดิน ภายในประเทศ พ.ศ.2555
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวประมงพื้นบาน
สิ ท ธิ ชุ ม ชน กรณี ป ระชาชนได รั บ ผลกระทบจากโครงการ
ก อ สร า งโรงไฟฟ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ข องบริ ษั ท พลั ง งาน
บริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่ ตําบลมะตอง อําเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก
สิ ท ธิ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรม กรณี ก ล า วอ า งว า เจ า หน า ที่
ตํารวจชุดจับกุม สถานีตํารวจภูธรหนองกรับ จังหวัดระยอง
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีผูตองขังสัญชาติลาวถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนภายในเรือนจําจังหวัดหนองคาย

ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
๑) รายงานที่ ๗๐/๒๕๕๗ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกลาวอางวาเจาหนาที่ตํารวจ สถานี
ตํารวจภูธรแหลมฉบังทํารายรางกาย เพื่อยอมรับสารภาพในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(๑) ความเปนมา
ผูรองไดรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตามคํารองที่ ๔๓๖/๒๕๕๕ ลง
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ วา เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายฆนาคม หรือ แบงค อิ่มเอก (บุตรชาย
ของผูรอง) ถูกเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรแหลมฉบัง ทํารายรางกาย เพื่อใหยอมรับสารภาพใน
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงขอใหตรวจสอบขอเท็จจริง
(๒) การดําเนินการของ กสม.
กสม. มอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิด สิทธิมนุษยชนดานสิท ธิใ น
กระบวนการยุติธรรมเปนผูพิจารณาตรวจสอบกรณีการรองเรียนขางตนแลวเห็นวา การปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรแหลมฉบัง ไมดําเนินการสืบสวนสอบสวนดําเนินคดี กรณีที่ผูรองแจง
ความเพื่อใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ตํารวจที่ทํารายรางกายบุตรชายผูรอง จึงเปนการละเลยการปฏิบัติ
หนาที่อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูรอง อีกทั้ง ปจจุบันมักมีคํารองวาถูกเจาหนาที่ตํารวจ ซอม
บังคับ ใหรับ สารภาพดวยวิธีใชถุงพลาสติกคลุมหนา ใชไฟฟาชอต ใชไมเบสบอลตี ฯลฯ ซึ่งเปนวิธีการ
ปฏิบัติที่ไมถูกตอง และปญหาเหลานี้มีการรองเรียนอยูเสมอ ดังนั้น เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณเชน
กรณีนี ้อีก จึง เห็น ควรกํา หนดมาตรการการปอ งกัน และแกไ ขปญ หาการละเมิด สิท ธิม นุษ ยชนไปยัง
สํานักงานตํารวจแหงชาติพิจารณาดําเนินการ ดังนี้

๕
มาตรการการแกไขปญหา
๑) กําชับ กวดขันการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนใหทําการสืบสวนสอบสวนคดี
เมื่อมีผูไปแจงเรื่องหรือรองทุกขเกี่ยวกับการกระทําความผิดอาญาตามที่ระเบียบและกฎหมายกําหนดไว
๒) กํา ชับ กวดขัน ตามมาตรการปอ งกัน มิใ หเ จา หนา ที่ตํ า รวจใชว ิธ ีก ารสอบสวนที่
ไมชอบดวยกฎหมายใหไดผลอยางจริงจัง เชน นําถุงพลาสติกคลุมหนา ไฟฟาชอต ทํารายผูตองหา ฯลฯ
เพื่อบีบบังคับใหผูตองหารับสารภาพ อันเปนวิธีการปฏิบัติที่ไมถูกตอง และเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย
(๓) ผลดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีหนังสือ ที่ ตช ๐๐๑๑.๒๔/๓๑๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน
๒๕๕๗ แจงวา ไดพิจารณาดําเนินการตามมติของ กสม. โดยไดกําชับใหพนักงานเจาหนาที่ตํารวจผูมีหนาที่
เกี่ยวของถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งของสํานักงานตํารวจแหงชาติโดยเครงครัด โดยหาม
มิใหเจาหนาที่ตํารวจใชวิธีการจับกุมและสอบสวนที่ไมชอบดวยกฎหมาย หากพบวามีการฝาฝน จะได
ดําเนินการทางวินัยและทางอาญาตอไป
๒) รายงานที่ ๘๕/๒๕๕๗ สิทธิในการจัด การที่ดิ นและสิ ทธิชุ มชน กรณี คัดคานการนํ า ที่ดิ น
สาธารณประโยชนอาวทุงทรายไปใชกอสรางทาเรือน้ําลึก อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
(๑) ความเปนมา
ผูรองกับพวกรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๔ เปนคํารองที่ ๔๙๐/๒๕๕๔ วา บริษัท ทรัพยสินชุมพรธานี จํากัด ไดยื่นเรื่องขออนุญาตใชประโยชน
ที่ดิ น สาธารณประโยชน แปลงอ าวทุง ทราย หมูที่ ๓ ตํ าบลปากคลอง อําเภอปะทิว จั งหวั ดชุ มพรต อ
สํ านั กงานที่ดิ น จั งหวั ด ชุ มพร สาขาปะทิว จากนั้ น องคการบริ ห ารส ว นตํ าบลปากคลอง จึ งได ยื่ น เรื่ อง
ขอเพิกถอนที่สาธารณประโยชนดังกลาวเพื่อใหบริษัทฯ เชาที่ดินกอสรางทาเทียบเรือน้ําลึก ผูรองเกรงวา
การกอสรางทาเรือน้ําลึกจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศ และวิถีชีวิตประมงของชาวบาน ผูรองจึงรองเรียน
ตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพื่อขอใหตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(๒) การดําเนินการของ กสม.
กสม. มอบหมายใหคณะอนุกรรมการดานสิทธิชุมชนเปนผูพิจารณาตรวจสอบกรณีเรื่อง
รองเรียนขางตนแลว เห็นวา การขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชนอาวทุงทรายขององคการบริหาร
สว นตําบลปากคลอง เพื่อนําที่ดิน ดังกลาวไปใหบ ริษัทฯ เชาเพื่อ กอสรางทาเทีย บเรือน้ําลึก เปน การ
ละเมิด สิทธิชุม ชนที่จะไดใชป ระโยชนจ ากทรัพยากรธรรมชาติในพื้น ที่ กสม.จึงมีม ติกําหนดมาตรการ
การแกไขปญหาและขอเสนอแนะนโยบายตอหนวยงานตาง ๆ ดังตอไปนี้
มาตรการการแกไขปญหา
เห็นควรมีมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิม นุษยชนตอองคการบริหารสว น
ตําบลปากคลอง โดยใหองคการบริหารสวนตําบลปากคลองยกเลิกการเพิกถอนที่ดินสาธารณประโยชน
บริเวณอาวทุงทราย หมูที่ ๓ ตําบลปากคลอง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ ใหองคการบริหารสว น
ตําบลปากคลองดําเนินการโดยเร็ว แลวแจงใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทราบผลภายใน ๓๐
วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับรายงาน

๖
(๓) ผลดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๓.๑) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหนังสือที่ ทส
๑๐๑๐.๓/๔๘๘๗ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แจงวา ไดดําเนินการตามขั้นตอนการประกาศเขตพื้นที่
คุมครองสิ่งแวดลอมมาโดยลําดับ โดยไดศึกษาและรวบรวมขอมูลทั่วไป สภาพปญหา ความสําคัญของพื้นที่
และไดจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นเพื่อการสรางความเขาใจและการมีสวนรวมในการกําหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในพื้นที่ชายฝงทะเล อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และไดรับขอคิดเห็นไป
พิจารณาประกอบการปรับปรุงแกไข และจัดทํารางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่ชายฝงทะเล ในบริเวณพื้นที่ ตําบล
ปากคลอง ตําบลชุมโค ตําบลบางสน และ ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... แลว ขณะนี้
อยูระหวางการพิจารณาของจังหวัดชุมพร เมื่อจังหวัดชุมพรใหความเห็นชอบแลว จะสงรางประกาศฯ
มายังสํานักงานนโยบายฯ เพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการดานสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่
คุมครองสิ่งแวดลอมกอนนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และคณะรัฐมนตรี ตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ตอไป
(๓.๒) องคการบริหารสวนตําบลปากคลอง มีหนังสือที่ ชพ ๗๖๒๐๑/๓๖๓ ลงวันที่ ๓
มิถุนายน ๒๕๕๗ แจงวา ไดดําเนินการแจงยกเลิกกระบวนการเพิกถอนที่ดินสาธารณประโยชนแปลงอาว
ทุงทราย หมูที่ 3 ตําบลปากคลอง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เปนที่เรียบรอยแลว
(๓.๓) กรมที่ดิน มีหนังสือที่ มท ๐๕๑๑.๓/๑๖๘๙๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ แจงวา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหา
ผลประโยชนในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดใหที่ดินขอถอนสภาพเปน
ที่ดินหวงหามตามความใน มาตรา๒๐ (๔) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน หรือเปนสาธารณสมบัติของพลเมือง
ใชรวมกัน ซึ่งการถอนสภาพมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปจัดใหประชาชนหรือไปจัดหาผลประโยชน ใหสงเรื่อง
ใหคณะกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็น มีเลขาธิการสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เปนกรรมการและเลขานุการ ซึ่งสามารถเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวในวาระการ
ประชุ มได จึ งเห็ น ว าระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได กําหนดขั้น ตอนการดํ าเนิน การไว
ครอบคลุมถึงกรณีที่ กสม.พิจารณาแลว
๓) รายงานที่ ๑๐๕/๒๕๕๗ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในการประกอบอาชี พ กรณี ข อ พิ พ าท
แรงงานระหวางบริษัท เอ็นเอ็กซพี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด (ไทยแลนด) กับสหภาพแรงงาน เอ็นเอ็กซพี
แมนูแฟคเจอริ่ง

(๑) ความเปนมา
ผูรองไดรองเรียนตอ กสม. เปนหนังสือลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามคํารองที่ ๑๐๙/
๒๕๕๖ วา เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ สหภาพแรงงานเอ็นเอ็กซพี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ไดยื่นขอ
เรี ย กร องเพื่อขอเปลี่ ย นแปลงสภาพการจางเกี่ย วกับ อัต ราคาจางและสวั สดิ การ เพื่อให ส อดคล องกับ
ภาวการณปจจุบัน ตอมาผูถูกรองไดแจงขอเรียกรองเพื่อขอเปลี่ยนแปลงแกไขเกี่ยวกับสภาพการจางตอผู
รอง จากเดิมทํางานสัปดาหละ ๖ วัน หยุด ๑ วัน ไดขอลดจํานวนวันทํางานลงเปนทํางาน ๔ วัน ตอเนื่อง

๗
หยุด ๒ วัน และเปลี่ยนระบบกะเขาทํางานใหม จากเดิมวันละ ๓ กะ ๆ ละ ๘ ชั่วโมงเปนวันละ ๒ กะ
กะละ ๑๒ ชั่วโมง ทําใหรายไดของลูกจางที่เปนลูกจางรายวันลดลงกวาระบบเดิมและยังสงผลกระทบตอ
วิถีชีวิตความเปนอยูข องลูกจางเนื่องจากไมอาจมีปฏิสัมพันธกับครอบครัวและสังคมอยางปกติ จึงรองเรียน
ใหตรวจสอบ
(๒) การดําเนินการของ กสม.
กสม. มอบหมายใหค ณะอนุก รรมการดา นเศรษฐกิจ สัง คม และวัฒ นะธรรม เปน
ผูพิจารณาตรวจสอบกรณีเรื่องรองเรียนขางตนแลว เห็นวาการกระทําของผูถูกรองเปนการเปลี่ยนแปลง
สภาพการจางที่ไมเ ปน คุณแกล ูก จา ง ทั้งยัง สง ผลกระทบตอ สิทธิในเรื่อ งโอกาสและเวลาพัก ผอ นของ
ลูก จา ง ตลอดจนวิถีการดํารงชีวิต ในทางสังคม วัฒ นธรรม ประเพณีของลูก จาง กสม.จึงมีมติกําหนด
มาตรการการแกไขปญหาตอหนวยงานตาง ๆ ดังตอไปนี้
มาตรการการแกไขปญหา
๑) ใหผูถูกรองแจงยกเลิกการจดทะเบียนสภาพการจาง สําหรับรูป แบบการทํางาน
ใหม ที่ใชบังคับกับลูกจางรายวัน (กําหนดใหเ ปน วันทํางาน ๔ วัน หยุด ๒ วัน) อัน เปน การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และกลับไปใชรูปแบบการทํางานเดิม คือ กําหนดวันทํางานสัปดาหละ ๖ วัน หยุด ๑ วัน
๒) แจงใหกระทรวงแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานพิจารณาทบทวน
การจดทะเบีย นสภาพการจา งของผู ถ ูก รอ งที ่กํ า หนดรูป แบบการทํ า งาน ๔ วัน หยุด ๒ วัน ขัด ตอ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยนํา
ขอมูลและขอเท็จจริง และความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาทบทวน
๓) แจงใหกระทรวงแรงงาน เพื่อทราบและกํากับดูแลการใหกําหนดประเด็นวินิจฉัยชี้
ขาดขอพิพาทแรงงานไดมีการพิจารณารายละเอียดของขอเท็จจริงอยางรอบดาน เพื่อเปนการปองกันมิ
ใหป ระเด็น วินิจ ฉัย ชี้ขาดขอพิพาทแรงงานเกิด ความคลาดเคลื่อนไปจากเจตนาที่แทจ ริงของทุกฝายที่
ตองการวินิจ ฉัยเรื่องนั้น ๆ อันจะทําใหผลคําวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทแรงงานเปน ไปดวยความเปนธรรม
อยางแทจริง เปนขอมูลประกอบการพิจารณา
(๓) ผลดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๓.๑) กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ในฐานะนายทะเบียนรับจดทะเบียนขอตกลง
เกีย่ วกับสภาพการจาง แจงผลเปนหนังสือ ที่ รง 0509/005083 ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ดังนี้
๑) การเพิกถอนการจดทะเบีย นขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ างฉบับที่ ทํา ขึ้น
ระหวางบริษัท เอ็นเอ็กซพี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด กับสหภาพแรงงานเอ็นเอ็กซพี แมนูแฟค
เจอริ่ ง ฉบั บ ลงวั นที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป น การยื่ นขอเรี ยกรองและได ดํ าเนิน การตามขั้น ตอนที่
กฎหมายกําหนดไวในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ และทั้งสองฝายสมัครใจทําขอตกลง
ดังกลาวโดยมิไดขมขูและบังคับแตอยางใด เมื่อมีขอตกลงแลวบริษัทฯ มีหนาที่นําขอตกลงดังกลาว มาจด
ทะเบียนตามมาตรา ๑๘ แหง พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานในฐานะนายทะเบียนไดพิจารณาแลวเห็นเปนขอตกลงที่เปนไปตามขอตกลงตามกฎหมายกําหนด

๘
จึ งรั บ จดทะเบี ย น แต อย างไรก็ต าม หากผู มีส ว นได เ สี ย ในขอตกลงดั งกล าวเห็ น ว า เนื้ อหาในส ว นของ
ขอตกลง เปนการกระทํามิชอบดวยกฎหมาย สามารถฟองคดีตอศาลแรงงานเพื่อใหศาลมีคําวินิจฉัยยกเลิก
ขอตกลงดังกลาว
ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ไดมีหนังสือถึงบริษัทฯ เพื่อขอใหมีการ
ทบทวนยกเลิกจดทะเบียนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาว ตามมาตรการที่คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติเสนอมาแลว อนึ่ง หากนายทะเบียนพิจารณาเพิกถอนการจดทะเบียนขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางที่ไดดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่กําหนดไวผูมีสวนไดเสียอาจฟองรองหรือดําเนิน
คดีอาญาในฐานความผิดเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบตาม มาตรา ๑๕๗
แหงประมวลกฎหมายอาญา
๒) กรณี กํ า กั บ ดู แ ลในการกํ า หนดประเด็ น วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดข อ พิ พ าทแรงงานเพื่ อ
พิจารณารายละเอียดของขอเท็จจริงอยางรอบดานนั้น คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ เปนองคกรที่เกิดขึ้น
จาก พระราชบั ญญัติแรงงานสั ม พัน ธ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งมีความเป น อิส ระในการทํา งานปราศจากการ
แทรกแซงจากองคกรอื่น โดยคณะกรรมการดังกลาวเปนองคกรระบบไตรภาคีมีกรรมการ จํานวน ๑๕ คน
ประกอบดวย สวนราชการที่มาจากการแตงตั้งจํานวน ๕ คน ผูแทนฝายลูกจางจํานวน ๕ คน ผูแทนฝาย
นายจางจํานวน ๕ คน ซึ่งในสวนลูกจางและนายจางตองมาจากการเลือกตั้งเทานั้น แตอยางไรก็ตาม กรม
สวั ส ดิ การและคุมครองแรงงานจะได นําเสนอมาตรการการแกไขและความหว งใยของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธพิจารณารายละเอียดขอเท็จจริงอยางรอบดาน
ตอไป
๓.๒ สหภาพแรงงาน เอ็นเอ็กซพี แมนูแฟคเจอริ่ง แจงเปนหนังสือ ที่ สรออพม 140/
๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ วา ไดนําผลรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประกอบ
ในการฟองคดีแรงงาน เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ขณะนี้ศาลแรงงานกลาง (นนทบุรี) ไดนัดไกลเกลี่ย
ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ และนัดครั้งตอไปในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ทั้งนี้เมื่อสอบถามความคืบหนาของการเจรจาไกลเกลี่ย สหภาพแรงงานฯ แจงให
ทราบโดยวาจาวา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ศาลไดเสนอใหจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ใหมโดยใหฝายโจทก (สหภาพแรงงานฯ) และจําเลย (บริษัท เอ็นเอ็กพี แมนูแฟคเจอริ่ง) สงตัวแทนผูมี
อํานาจในการตัดสินใจทั้งสองฝายเขาเจรจาและจัดทําขอตกลงดังกลาว
๔) รายงานที่ ๑๑๐/๒๕๕๗ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีผูตองขังเรือนจํากลางระยองกลาว
อางวาถูกเจาหนาที่ชุดเฉพาะกิจของกรมราชทัณฑทํารายรางกายดวยการทุบตีโดยไมเปนธรรม
(๑) ความเปนมา
ผูรองไดรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวา เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน
๒๕๕๕ มีเจาหนาที่หลายหนวยงานทําการตรวจคนภายในเรือนจํากลางระยอง โดยในการตรวจคนดังกลาว
เจาหนาที่ชุดเฉพาะกิจของกรมราชทัณฑไดทํารายรางกายผูรองดวยการทุบตี โดยไมเปนธรรม จึงขอให
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตรวจสอบตรวจสอบขอเท็จจริง

๙
(๒) การดําเนินการของ กสม.
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติโดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนดานสิทธิในกระบวนการยุติธรรมดําเนินการตรวจสอบแลวเห็นวา มีพยานหลักฐานที่นาเชื่อวา
เจาหนาที่ชุดเฉพาะกิจของกรมราชทัณฑทํารายรางกายผูตองขังจริง อันเปนการละเมิดสิทธิในชีวิตและ
รางกายของผูตองขัง ตอมาผูรองมีหนังสือแจงความประสงคขอถอนเรื่องรองเรียนดังกลาวแลว แตเพื่อเปน
การคุมครองสิทธิของผูตองขัง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงไดกําหนดมาตรการการปองกันและ
แกไขปญหาการละเมิดสิ ทธิมนุ ษยชนดั งกล าวแจ งไปยังกรมราชทัณฑและกระทรวงยุติธรรมพิจ ารณา
ดําเนินการตามอํานาจหนาทีด่ ังนี้
มาตรการการแกไขปญหา
ใหกรมราชทัณฑพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ กรณีเจาหนาที่กรมราชทัณฑ
กระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอผูรองในกรณีนี้ และใหกระทรวงยุติธรรมพิจารณากําหนดมาตรการและ
กํ า ชั บ กรมราชทั ณ ฑ เพื่ อ ให ค วามร ว มมือ กั บ คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษ ยชนแห ง ชาติ ในการทํ า หน าที่
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยการแจงขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตามที่ไดรับการรองขอ
(๓) ผลดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๓.๑) กระทรวงยุติธรรม มีหนังสือ ลับ ที่ ยธ ๐๒๐๐๒/๑๓๕๔ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน
๒๕๕๖ แจงวา ไดกําชับในกรมราชทันฑดําเนินการแจงขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตามคณะกรรมการ
สิทธมนึษยชนแหงชาติรองขอใหเปนการถูกตองครบถวนและโดยเร็วทุกกรณี กับไดแจงใหกรมราชทัณฑ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ กรณีเจาหนาที่กรมราชทัณฑกระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอผูรองแลว
(๓.๒) กรมราชทัณฑ มีหนังสือ ลับ ดวนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๐๕.๑/๒๐๓๙๓ ลงวันที่ ๒๕
เมษายน ๒๕๕๗ แจงวา ไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลวไมปรากฏหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนวาผูทํารายคือใคร
ประกอบกับผูรองไดแจงความประสงคขอยุติการรองทุกขแลว อยางไรก็ตาม ไดกําชับการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมราชทัณฑเพื่อมิใหเกิดเรื่องรองเรียนเหมือนเชนกรณีนี้อีก และได
กําหนดแนวทางและมาตรการปองกันแลว โดยมีหนังสือสั่งการใหเรือนจํา/ทัณฑสถานจัดประชุมชี้ แจง
เจาหนาที่ใหปฏิบัติต อผู ตองขังโดยคํานึ งถึงหลั กมนุ ษยชน ใหสงเจาหนาที่เขารว มประชุ มหรื อสั ม มนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน กําชับเจาหนาที่ใหปฏิบัติตอผูตองขังอยางมีมนุษยธรรม
เปนไปตามหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด จะดําเนินการทางวินัยกับเจาหนาที่ที่
กระทํานอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและแนวทางที่กรมราชทัณฑกําหนดไว
อยางเฉียบขาด จัดทําคูมือมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของผูตองขังใหเจาหนาที่ใชเปนแนวทางปฏิบัติ และ
จัดทําคูมือบริหารเรือนจําตามแนวทางสิทธิมนุษยชนเพื่อใหเรือนจํา/ทัณฑสถานนําไปเปนแนวทางการ
บริหารงาน

๑๐
๕) รายงานที่ ๑๕๐/๒๕๕๙ ขอใหตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและขอใหเสนอเรื่องพรอม
ดวยความเห็นตอศาลปกครอง กรณีกลาวอางวาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่รัฐไมดําเนินดาร
ระงับกิจการที่บริษัทอกชนไดดําเนินการขัดตอขอกําหนดของกฎหมาย
(๑) ความเปนมา
ผูรองไดรองเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ลง
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยผูรองลงรายมือชื่อในหนังสือรองเรียนเรียบรอยแลว ความวา ประชาชนที่
อาศัยอยูในซอยแฮปปเพลส ถนนเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ไดรับความเดือดรอนจาก
บริษัทเอกชนไดเขามาภายในซอยเปนสถานที่ หรือกิจการรับสงสินคา ทั้งที่บริเวณดังกลาวตามกฎหมาผัง
เมืองรวม กรุงเทพมหานคร ไดกําหนดการใชที่ดินเปนเขตอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม และมีขอกําหนด
ห า มใช ส ถานที่ เ ก็ บ สถานที่ รั บ ส ง กิ จ การรั บ ส ง สิ น ค า ผู ร อ งและประชาชนในพื้ น ที่ ไ ด ร อ งเรี ย นไปยั ง
หนวยงานเกี่ยวของแลว แตไมไดรับการแกไขปญหาผูรองจึงรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติเพื่อขอใหต รวจสอบ และใหขอเสนอเรื่ องพรอมดวยความเห็ นต อศาลปกครองเพื่อมีคําสั่ งให
กรุงเทพมหานครระงับกิจการมี่เขาขายละเมิด
(๒) การดําเนินการของ กสม.
(๒.๑) กสม. มอบหมายใหคณะอนุกรรมการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง
และฟองคดีตอศาลยุติธรรม เปนผูพิจารณาตรวจสอบกรณีเรื่องรองเรียนขางตนแลว เห็นวาไมอาจเสนอ
เรื ่อ งพรอ มดว ยความเห็น ตอ ศาลปกครองตาม มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ ่ง (๓) ของรัฐ ธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใหไดในคราวนี้เนื่องจากสมควรใหผูถูกรองทั้งสองดําเนินการตาม
มาตรการแกไขปญหาตามที่ กสม. กําหนดไวเสียกอน แตหากผูถูกรองทั้งสองไมดําเนินการตามมาตรการ
การแกไขปญหาดังกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนดไวเสียกอน แตหากผูถูกรองทั้งสองไมดําเนินการตาม
มาตรการแกไขปญหาดังกลาวภายในระเวลาที่กําหนดไว กสม.จะนําคํารองขึ้นพิจารณาเพื่อเสนอเรื่อง
พรอมดวยความเห็นตอศาลปกครองตอไป ทั้งนี้ไมตัดสิทธิของผูรองที่จะดําเนินฟองคดีดวยตนเอง โดย
กสม.มีมติกําหนดมาตรการการแกไขปญหาตอหนวยงานตาง ๆ ดังตอไปนี้
มาตรการการแกไขปญหา
๑) การดําเนินการตาม พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘
- สมควรใหร องตอศาลเพื่อใหบังคับ คดีต ามคําพิพากษาของศาลอัน ถึง ที่สุด แลว
- สมควรใหดํ า เนิน การตามบทบัญ ญัต ิไ วใ นมาตรา ๘๓ วรรคสองแหง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ ควบคูไปกับการแจงความรองทุกขอันเปนมาตรการทางอาญา
ในกรณีที่ผูกระทําฝาฝนตามมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ซึ่งผูรองไดแจงใหมีการ
ดําเนินการแกไขแลวแตผูที่กระทําการฝาฝนมิไดภายในกําหนดเวลาอันสมควร

๑๑
๒) การดําเนินการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- สมควรใหมีคํา สั ่ง หา มผู ป ระกอบการที่ก อ เหตุรํ า คาญ ระงับ หรือ ปอ งกัน เหตุ
รําคาญ โดยการมีคําสั่งเปนหนังสือใหดําเนินการภายในระยะเวลาอันสมควร หามมิใหผูประกอบการนํา
รถหัวลาก หรือรถบรรทุกตูคอนเทนเนอรหรือรถที่มีขนาดใหญวิ่งบนถนนในพื้นที่พิพาทซึ่งกอใหเกิด ฝุน
ละอองทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๕(๔) และมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
- ดํ า เนิน การปรับ ปรุง บํ า รุง รัก ษาถนนที ่พ ิพ าทใหร ถที ่วิ ่ง บนถนนวิ ่ง ไดโ ดยไม
กอ ใหเ กิด ฝุน ละออง และปรับ ปรุง บํารุงรัก ษาถนนซึ่งเปน หลุมบอขนาดใหญมีน้ําขัง ซึ่งอาจเปน แหลง
สะสมสิ่งสกปรดหรือเพาะพันธพาหะนําโรค อันเปนเหตุรําคาญซึ่งเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพของผูรองและประชาชนที่อาศัยและใชทางสัญจรไปมาในบริเวณที่พิพาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๕
และมาตรา ๒๖ แหง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๓) การดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
สมควรใหใ ชอํ า นาจเขา ไปในบริเ วณอาคารหรือ บริเ วณที ่ตั ้ง อาคารของ
ผูป ระกอบการในพื้น ที่พิพ าทที่มีเ หตุอัน ควรสงสัย วา มีก ารฝา ฝน หรือ ไม ปฏิบัต ิต าม พระราชบัญ ญัติ
ควบคุมอาคารฯ และใชอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือสั่งใหผูประกอบการดังกลาว แสดงเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งหากตรวจพบแลวพบวามีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร
โดยฝาฝน บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติ
นี ้ห รือ กฎหมายอื ่น ที ่เ กี ่ย วขอ ง ใหผู ร อ งทั ้ง สองใชอํ า นาจหนา ที ่ใ นการออกคํ า สั ่ง ใหเ จา ของหรือ ผู
ครอบครองอาคารระงับการกระทําดังกลาว หรือรื้อถอนอาคารทั้งหมดหรือแตบางสวนภายในระยะเวลา
ที ่กํ า หนดแลว แตก รณีต ามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๘ แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒.๒) สํานักงาน กสม.เดินทางไปปฏิบัติราชการที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อติดตามผลดําเนินการตามมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิ
(๓) ผลดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
กรุ ง เทพมหานครและเขตลาดกระบั ง แจ ง ผลดํ า เนิ น การเป น หนั ง สื อ ลงวั น ที่ ๑๗
พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยสรุปดังนี้
(๓.๑) การดํ าเนิ น ตาม พระราชบัญ ญัต ิการผั งเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กับ ผู ป ระกอบการ
ทั้งหมด ๑๐ ราย โดยผูประกอบการที่ฝาฝนคําสั่งศาล จํานวน ๓ ราย ไดรื้อถอนเคลื่อนยายตูคอนเทน
เนอรออกแลวจํานวน ๒ ราย ไดแกบริษัท อินแลนด คอนเทนเนอร เดลิเวอรรี่ จํากัด และบริษัท ลิมาโลจิ
สติกส จํากัด กรณี บริษัท อีเทอรนิตี้ แกรนด โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) อยูระหวางประสานพนักงาน
อัยการใหเรงรัดบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาล
(๓.๒) การดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดมีคําสั่งแจง
ผูประกอบการ จํานวน ๓๒ ราย ใหระงับการกอสรางอาคาร (แบบ ค.๓) คําสั่งหามใชหรือเขาไปในสวน

๑๒
ใดๆ ของอาคาร (แบบ ค.๔) คําสั่งใหดําเนินการแกไขและยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสราง (แบบ ค.๑๐)
ตามมาตร ๔๐ มาตรา ๔๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
(๓.๓) การดําเนินการตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดพิจารณาสง
ดําเนินคดีผูประกอบการขอหาฝาฝนคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นใหปรับปรุงแกไขเพื่อระงับเหตุรําคาญกับ
ผูประกอบการทั้ง ๓๘ ราย โดยมีหนังสือใหผูประกอบการทั้ง ๓๘ รายมาเปรียบเทียบปรับตามมาตรา ๗๔
แหง พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน ปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้ ง จํ า ทั้ ง ปรั บ ซึ่ ง ผู ป ระกอบการทั้ ง ๓๘ รายมิ ไ ด ม าเปรี ย บเที ย บตามหนั งสื อ เรี ย ก จึ ง ได มี ห นั ง สื อส ง
ดําเนินคดี ถึงผูกํากับสถานีตํารวจนครบาลรมเกลา เพื่อดําเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวนแลวทั้งนี้ กรณี
ปรับปรุงซอมแซมถนน นั้น ผูประกอบการไดแจงความประสงคขอปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร ในซอย
แฮปปเพลสเปนการชั่วคราว เพื่อเบาเทาความเดือดรอนและอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน และ ใน
สวนการปรับปรุงซอยแฮปปเพลสเปนการถาวร สํานักงานเขตขออนุมัติงบประมาณประจําป ๒๕๕๘ แลว
๖) รายงานที่ ๑๕๙/๒๕๕๗ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิของผูตองขัง กรณี
กลาวอางวาเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรพลับพลาชัย อําเถอพลับพลาชัย จังบุรีรัมย ดําเนินคดีลาชา
(๑) ความเปนมา
นายชัยสิทธิ์ สังขทอง ไดรองเรียนตอ กสม. วา ผูรองเปนนักโทษเด็ดขาดถูกคุมขังอยูที่
เรือนจํากลางคลองไผตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดสีคิ้วในความผิดฐานรวมกันลักทรัพย ศาลจังหวัดสี
คิ้วพิพากษาใหจําคุก ๑๕ ป ปจจุบันถูกคุมขังมาแลว ๑๓ ป ระหวางรับโทษจําคุกในความผิดดังกลาว
สถานีตํารวจภูธรพลับพลาชัย อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔
ขออายัดตัวผูรองไวดําเนินคดี ผูรองมีหนังสือเรงรัดการดําเนินคดีไปยังสถานีตํารวจภูธรพลับพลาชัยแลว
แตจนกระทั่งวันที่ผูรองรองเรียนมายัง กสม. พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรพลับพลาชัย ยังไมสรุป
สํานวนสงใหพนักงานอัยการเพื่อฟองคดีผูรองตอศาลแตอยางใด การดําเนินคดีลาชาของพนักงานสอบสวน
สถานีตํารวจภูธรพลับพลาชัยทําใหผูรองไดรับความเดือดรอนเสียหาย ผูรองจึงเรียกรองขอความเปนธรรม
และขอใหเรงรัดการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรพลับพลาชัย
(๒) การดําเนินการของ กสม.
กสม.มอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนดานสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมเปนผูพิจารณาตรวจสอบกรณีการรองเรียนขางตนแลวเห็นวา คดีตามคํารองเรียน
เปนคดีอาญาทั่วไป ปรากฏตัวผูกระทําความผิด และผูรองซึ่งเปนผูตองหาถูกควบคุมตัวอยูในเรือนจํากลาง
คลองไผ ซึ่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรพลับพลาชัยไดทราบถิ่นที่อยูของผูตองหาชัดเจนแลว ดังนั้น
การที่พนักงานสอบสวนใชเวลาในการดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินคดีตามคํารอง
เปนระยะเวลากวา ๑๓ ป จึงมีความลาชาเกินสมควร สรางความไมเปนธรรมและเปนการละเมิดสิทธิใน
การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของ ผูรองซึ่งเปนผูตองหาที่มีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่
รวดเร็วตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ ไดรับรองและคุมครองไว กสม.
จึงไดกําหนดมาตรการแกไข ดังนี้

๑๓

มาตรการการแกไข
ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่กับเจาหนาที่ตํารวจที่
เกี่ยวของกับกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินคดีที่ลาชาขางตน ทั้งนี้ ขอใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ
แจงผลการดําเนินการใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทราบภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ
รายงาน การตรวจสอบฯ
(๓) ผลดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตํ า รวจภู ธ รภาค ๓ มี ห นั ง สื อ ที่ ตช ๐๐๑๘.๑๗๒/๗๑๘ ลงวั น ที่ ๑๖ ธั น วาคม
๒๕๕๗ แจงวา สํานักงานตํารวจแหงชาติหมอบหมายใหตํารวจภูธรภาค ๓ ดําเนินการตามมาตรการการ
แกไขฯ ของ กสม. ซึ่งตํารวจภูธรภาค ๓ ไดสั่งการใหตํารวจภูธรบุรีรัมย ตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีดังกลาว
ปรากฏวา พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรพลับพลาชัยผูรับผิดชอบคดีดังกลาว ไดดําเนินการสอบสวน
ตามขั้นตอนโดยถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของแลว ไมไดเกิดความลาชา ไมพบขอบกพรอง
ในการปฏิบัติหนาที่ จึงไดยุติเรื่อง และไดกําชับผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรพลับพลาชัย เขมงวดกวดขัน
กําชับการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนตามคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ไวสวนหนึ่งแลว
นอกจากนี้ ตํ ารวจภู ธ รภาค ๓ พิจ ารณาแล ว เห็ น ว า คดี ดั งกล าวเกิด เหตุ เ มื่อวั น ที่ ๒
เมษายน ๒๕๔๓ พนักงานสอบสวนไดรับคํารองทุกขตามคดีอาญาที่ ๓๐/๒๕๔๓ และไดสอบสวนสรุป
สํานวนมีความเห็นควรสั่งฟองนายชัยสิทธิ์ สังขทอง กับรวม ๓ คน ผูตองหา เสนออัยการจังหวัดบุรีรัมย
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๓ ใชเวลาสอบสวนประมาณ ๒ เดือนเศษ การสอบสวนมิไดลาชาโดยยังมิได
สรุปสํานวนการสอบสวนสงใหพนักงานอัยการฟองคดีตามที่กลาวหาแตอยางใด แตเปนกรณีผูตองหา
หลบหนี จึงไดจับกุมตัวสงอัยการโดยสามรถจับกุมนางอําไพ สังขทอง ผูตองหาที่ ๓ และไดอายัดตัวนาง
ดอกออ จํานง ผูตองหาที่ ๒ สงตัวใหพนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมยดําเนินการแลวคงเหลือแตนายชัยสิทธิ์
สังขทอง ผูตองหาที่ ๑ ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรพลับพลาชัย ไดตรวจสอบติดตามตลอดจน
พบวาถูกจําคุกอยูที่เรือนจําคลองไผ จึงขออายัดตัวนายชัยสิทธิฯ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ จากนั้นได
ดํ าเนิ น การจนกรมราชทัณฑ มีคําสั่ งอนุ ญาตให เ รื อนจํ าคลองไผ ย ายนายชั ยสิ ทธิ์ สั งขทอง ไปคุมขังที่
เรือนจําจังหวัดบุรีรัมย เพื่อใหอัยการจังหวัดบุรีรัมยฟองคดีดังกลาวตอศาลจังหวัดบุรีรัมยตอไปแลว กรณี
ฟงไมไดวาพนักงานสอบสวนดําเนินกระบวนการสอบสวนลาชากวา ๑๓ ปแตอยางใด จึงเห็นชอบใหยุติ
เรื่อง
๗) รายงานที่ ๒๔๐/๒๕๕๗ สิทธิชุมชน กรณีขอใหตรวจสอบการบังคับใชระเบียบกรมเจาทาวา
ดวยเขตการเดินเรือของเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตและเรือเดินทะเลที่มิใชเรือกลเดินภายในประเทศ พ.ศ.
2555 ละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวประมงพื้นบาน
(๑) ความเปนมา
ผูรองไดรองเรียนตอ กสม. เปนหนังสือลง วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ตามคํารองที่
๑๔๓/๒๕๕๖ กลาวอางวา ตามที่กรมเจาทาไดออกระเบียบกรมเจาทา วาดวยเขตการเดินเรือของเรือกล

๑๔
เดินทะเลเฉพาะเขตและเรือเดินทะเลที่มิใชเรือกลเดินภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งกําหนดใหเรือประมง
พื้นบานทําประมงไดไมเกิน ๓ ไมลทะเลจากฝงหรือเกาะ ในเวลาคลื่นลมสงบ นั้น ผูรองเห็นวาเปนระเบียบ
ที่เปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือและการประกอบอาชีพประมงพื้นบาน จึงขอใหตรวจสอบ
(๒) การดําเนินการของกสม
กสม. มอบหมายใหคณะอนุกรรมการดานสิทธิชุมชนตรวจสอบเรื่องรองเรีย นดังกลาว
และกสม. พิจารณาแลวเห็นวา กฎขอบังคับการตรวจเรือ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งกําหนดเขตการ
เดินเรือของเรือกลประมงทะเลชั้น ๓ ในระยะไมเ กิน ๓ ไมลทะเล และ ๑๕ ไมลทะเล ตามลําดับ และ
กําหนดใหตองอยูภายในเขตจังหวัดเดียวนั้น เปนกฎขอบังคับที่มีเนื้อหาเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ในการเดินเรือและการประกอบอาชีพประมงพื้นบาน ซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งยังมี
เนื้อหาที่ลาสมัยไมสอดคลองกับวิถีชีวิตและองคความรูดานการทําประมงทะเลพื้นบานในปจ จุบัน การ
บังคับใชกฎขอบังคับการตรวจเรือดังกลาวจึงเปนการละเมิดสิทธิของประชาชน
อาศัย เหตุผ ลดัง กลา วขา งตน คณะกรรมการสิท ธิม นุษ ยชนแหง ชาติจ ึง มีม ติกํา หนด
มาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเสนอตอกรมเจาทาใหดําเนินการดังนี้
มาตรการการแกไขปญหา
๑. ใหก รมเจาทาพิจ ารณายกเลิกกฎขอบังคับ การตรวจเรือ ฉบับ ที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๘
และจัดใหมีการปรับปรุงหรือยกรางกฎขอบังคับการตรวจเรือฉบับใหมโดยผานกระบวนการมีสวนรวมใน
การแสดงความคิด เห็น ของหนว ยงานรัฐ และภาคประชาชนที ่เ กี ่ย วขอ ง โดยกํ า หนดใหม ีเ นื ้อ หาที่
สอดคลองกับสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ องคความรูทางวิชาการ ตลอดจนวิถีชีวิตของการประกอบ
อาชีพประมงพื้นบานและประมงชายฝง
๒. ใหกรมเจาทารวมกับกรมประมงและหนวยงานที่เกี่ยวของจัดใหมีกระบวนการชี้แจง
และใหความรูกับชาวประมงในเรื่องขอกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับประเภทเรือ ประเภท
เครื่องมือทําประมงการขออนุญาตใชเรือ การจดทะเบียนเรือ การออกอาชญาบัตรเครื่องมือทําประมง
และการกําหนดเขตเดินเรือ เพื่อใหเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายและชาวประมงผูอยูภายใตการบังคับใช
กฎหมายมีความเขาใจที่ถูกตองและสอดคลองกัน
(๓) ผลดําเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(๓.๑) กรมเจาทา ไดมีหนังสือ ที่ คค ๐๓๑๘/๓๗๘๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ แจง
ผลการดําเนินการตามมติของ กสม. ดังนี้
การพิจารณายกเลิกกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๒๘
และจัดใหมีการปรับปรุงหรือยกรางกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ ฉบับใหม โดยผานกระบวนการมีสวน
ร ว มและกําหนดเนื้ อหาให สอดคลองกับ สิทธิ ขั้นพื้น ฐาน องคความรู ทางวิ ชาการ และวิ ถีชี วิ ตของการ
ประกอบอาชีพประมงพื้นบานและประมงชายฝง กรมเจาทา โดยสํานักมาตรฐานเรือ ไดนําขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมาพิจารณา โดยไดดําเนินการยกรางกฎขอบังคับสําหรับ การ
ตรวจเรือฉบับใหม เพื่อใชสําหรับตรวจเรือประมงโดยเฉพาะ และไดมีการรับฟงความคิดเห็นเป น การ
ภายในจากเจาหนาที่ตรวจเรือทั่วประเทศแลวเมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ผานมา สาระสําคัญ

๑๕
ในการปรับ เปนการแกไขเรื่องเขตการเดินเรือสําหรับเรือประมง โดยจะกําหนดเปนระยะหางจากชายฝง
แทนการกําหนดเขตจังหวัด เพื่อสอดคลองกับวิถีการประมงในปจจุบัน อยางไรก็ตาม การกําหนดเขตเรือ
จะพิจารณาถึงความปลอดภัยเปนสําคัญ โดยเรือประมงจะตองมีจํานวนและประเภทของอุปกรณต างๆ
อาทิเชน อุปกรณสําหรับการเดินเรือ อุปกรณเพื่อความปลอดภัย อุปกรณปองกันมลพิษตอสิ่งแวดล อม
รวมทั้งเรือตองมีผูทําการในเรือที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับเขตเดินเรือ ทั้งนี้ เพื่อใหการเดินเรือมี
ความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพยสินของชาวประมง และบุคคลอื่นที่ใชประโยชนจากทองทะเลเดียวกัน
ในการดําเนินการยกรางกฎขอบังคับสําหรับตรวจเรือ เมื่อรางแรกแลวเสร็จ กรมเจาทาจะเชิญผูมีสวนได
เสีย ซึ่งประกอบดวย สมาคมสมาพันธชาวประมงพื้นบานแหงประเทศไทย สมาคมประมงนอกนานน้ําไทย
สมาคมการประมงแหงประเทศไทย กรมประมง และหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของรวมใหความเห็น และ
พิจารณาสาระสําคัญ โดยจะดําเนินการพิจารณาถึงความเหมาะสม และปญหาอุปสรรคตอการบังคับใช
รวมทั้งสรางความเขาใจแกผูมีสวนไดเสียตอไป
๒.การดํ า เนิ น การร ว มกั บ กรมประมงและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ จั ด ให มี
กระบวนการชี้แจงและใหความรูกับชาวประมง ในเรื่องขอกฎหมายตาง ๆ การดําเนินการชี้แจงและให
ความรูแกชาวประมง ในเรื่องการขออนุญาตใชเรือ การกําหนดเขตการเดินเรือ เปนกระบวนการที่กรมเจา
ทาใหความสําคัญและจะดําเนินการควบคูกับกระบวนการยกรางกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ อยางไร
ก็ตาม การชี้แจงทําความเขาใจในการทําประมง การใชเครื่องมือประมง ประเภทของเครื่องมือประมง การ
ออกอาชญาบัตร นั้น อยูภายใตกรอบอํานาจของกรมประมง ซึ่งกรมเจาทาจะดําเนินการประสานแจงไปยัง
กรมประมง เพื่อใหพิจารณาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตอไป
๓.๒ กรมประมงไดมีหนังสือ ที่ กษ ๐๕๑๐.๒/๘๙๓๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ แจง
วาภารกิจที่กรมเจาทาไดประสานกับกรมประมงนั้น ภารกิจดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของกรมประมง
โดยตรง ซึ่งกรมประมงไดดําเนินการปฏิบัติโดยมีพนักงานเจาหนาที่ประจําทุกจังหวัด นอกจากนี้ในเรื่อง
การขอรับอาชญาบัตรและการใชเครื่องมือทําประมงนั้นมีพนักงานเจาหนาที่ของกรมประมงไดออกไป
ชี้ แจง และขอรั บ คําขออาชญาบัต รกับ กลุมชาวประมงทุกปการประมง เมื่อถึงกําหนดเวลาการขอรับ
อาชญาบัตรเพื่อใชเครื่องมือทําประมงปกติอยูแลว
๘) รายงานที่ ๒๔๒/๒๕๕๗ สิทธิชุมชน กรณีประชาชนไดรับผลกระทบจากโครงการกอสราง
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่ ตําบลมะตอง อําเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
(๑) ความเปนมา
ผูรอง (ปกปดชื่อ) ไดรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนหนังสือ
ไมระบุวันที่ ตามคํารองที่ ๑๙๓/๒๕๕๕ (สํานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแหงชาติล งรั บ คํ าร อ
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕) วา ไดรับความเดือดรอนจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย
ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่ตําบลมะตอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ทํานาของประชาชน การดําเนินโครงการไมไดจัดใหมีกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ประกอบกับการซื้อขายไมโปรงใส ทําใหผูรองกังวลวาจะเกิด

๑๖
ผลกระทบตอนาขาว แหลงน้ําและทางเขาออกพื้นที่ทํานา ผูรองเห็นวาการกอสรางโครงการดังกลาวเปน
การละเมิดตอกฎหมายและละเมิดสิทธิของประชาชน จึงรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
เพื่อขอใหตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและขอคัดคานการกอสรางโครงการดังกลาว
(๒) การดําเนินการของ กสม.
กสม. มอบหมายใหคณะอนุกรรมการดานสิทธิชุมชนตรวจสอบเรื่องรองเรียนดังกลาว
และกสม. พิจ ารณาแลว เห็น วา โครงการโรงไฟฟา แสงอาทิต ยเ ปน โครงการที่อ าจสง ผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนเกษตรกรรม หนวยงานรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่
จึงมีหนาที่เปดเผยขอมูลขาวสาร และจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งตรวจสอบขอเท็จจริงที่
เกิด ขึ้นเพื่อแกไขปญหาใหกับ ประชาชน ตามหลักการคุมครองสิทธิการมีสว นรวมและสิท ธิชุมชนตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา
๒๘๗ อาศัย เหตุผลดังกลาวขางตน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงมีมติกําหนดมาตรการการ
แกไ ขปญหาการละเมิดสิท ธิม นุษ ยชนเสนอตอจังหวัด พิษณุโ ลกและองคก ารบริหารสว นตําบลมะตอง
และเห็นควรมีขอเสนอแนะ เชิงนโยบายตอคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ดังนี้
มาตรการการแกไขปญหา
๑) จัดใหมีการรับฟงปญหา ขอกังวลดานตางๆ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่
ตอประชาชนในพื้นที่ตําบลมะตอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และรับเอาขอกังวลและความ
คิดเห็นดังกลาวมาหาแนวทางแกไขปญหาโดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน
๒) จัด ใหม ีก ารชี ้แ จงขอ มูล รายละเอีย ดโครงการ ผลกระทบดา นตา งๆ ที่อ าจ
เกิด ขึ้นตอสิ่งแวดลอม แหลงน้ํา และการทํานาของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงมาตรการปองกัน และลด
ผลกระทบเหลานั้น
๓) พิจ ารณาดําเนิน การแกไขปญหาความไมโปรงใสและความไมเปนธรรมในการ
ซื้อขายที่ดินของประชาชนในพื้นที่ โดยควรตั้งคณะทํางานที่มีความเปนกลาง ตรวจสอบ และสื่อสารกับ
ประชาชน เพื่อปองกันการดําเนินการที่ไมชอบของนายหนาและการละเมิดสิทธิของประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ ควรดําเนิน การโดยยึด หลักสิท ธิชุมชน สิท ธิการมีสว นรว ม และสิท ธิของบุค คลในทรัพยสิน ตาม
รัฐธรรมนูญ
๔) พิจารณาใหความเห็นตอโครงการใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับพื้นที่
เกษตรกรรม และวีถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนใหสอดคลองกับขอกําหนดของผังเมืองรวม เพื่อ
ปองกันปญหาผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตอชุมชน
(๓) ผลดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓.๑ องคการบริหารสวนตําบลมะตอง ไดมีหนังสือ ที่ พล ๗๕๓๐๑/๗๖๐ ลงวันที่ ๑๓
ตุลาคม ๒๕๕๗ แจงผลการดําเนินการตามมติของ กสม. ดังนี้
๑) องคการบริหารสวนตําบลมะตอง ไดมีการจัดประชุมหารือเรื่องโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิต ย จํ านวน ๓ ครั้ ง เมื่อวั น ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ วั น ที่ ๒๑ มิถุน ายน ๒๕๕๖ และวั น ที่ ๘
ตุลาคม ๒๕๕๖ ในการประชุม

๑๗
๒) จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกได มี คํ า สั่ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ที่ ๑๗๘๙/๒๕๕๖ แต ง ตั้ ง
คณะทํางานแกไขปญหาขอรองเรียนของราษฎรเกี่ยวกับโครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยโดย
มีตั ว แทนสามฝ ายได แก บริ ษัท พลั งงาน พลั งงานบริ สุ ทธิ์ จํ ากัด (มหาชน) เจ าพนั กงานที่ดิ น จั งหวั ด
พิษณุโลก สาขาพรหมพิราม ตัวแทนสํานักงานผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก และตัวแทนราษฎรที่ไดรับความ
เดือดรอน ๒๖ คน ซึ่งมีผลมีการดําเนินการดังนี้
๒.๑) การประชุมเพื่อรับฟงปญหาเพื่อดําเนินแกไขปญหาขอรองเรียนราษฎร
เกี่ยวกับโครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยรวมกับผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น
๒.๒) ไดนําตัวแทนราษฎรไปศึกษาดูงานโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่จังหวัด
ลพบุรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
๒.๓) นําผลสรุปจาการศึกษาดูงานมาชี้แจงแกราษฎรในพื้นที่ พรอมทําความ
เขาใจ
๓) องคการบริหารสวนตําบลมะต อง ไดมีการประชุมเพื่อแกป ญหาขอร องเรี ย น
เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินในการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ จาการ
ประชุมของคณะทํางานฯดังกลาวขางตน องคการบริหารสวนตําบลมะตองรวมกับจังหวัดพิษณุโลกได
ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งเปน
การทํางานแบบบูรณาการโดยมีการรับฟงปญหาของราษฎร ชี้แจงขอมูลตางๆ และเนนการมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนสําคัญโดยพบวา การซื้อขายที่ดินเปนไปดวยความเรียบรอย และไดมีมาตรการเยียวยาผู
รองเรียนเปนที่เรียบรอย สวนประเด็นการซื้อขายที่ดินในการกอสรางนั้น ปจจุบันองคการบริหารสวน
ตําบลมะตองไมไดรับรายงานขอมูลนี้จากบริษัทพลังงานบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) แตอยางใด
ทั้งสิ้น เพราะการซื้อขายที่ดินเปนความสมัครใจของทั้ง ๒ ฝาย วามีการซื้อขายที่ดินเปนจํานวนเทาใด
๔) จังหวัดพิษณุโลก ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด
พิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๖ วรรคสาม โดยแกไข
ขอกําหนด และบัญชีทายกฎกระทรวงผังเมืองรวมพิษณุโลก ซึ่งจาการที่มีประกาศฉบับดังกลาวนี้ องคการ
บริหารสวนตําบลมะตอง ไดมีหนังสือแจงทุกหมูบานเพื่อประชาสัมพันธการดําเนินการของโครงการใดๆ
ทั้งสิ้น ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมะตอง ควรศึกษาระเบียบ ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ได
ประชาสัมพันธใหทุกฝายไดทราบ และประสานกับบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด(มหาชน) ใหดําเนินการสง
แผนของโครงการใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาประชุม
กับราษฎรในพื้นที่ตอไป
๕) องคการบริหารสวนตําบลมะตองและจังหวัดพิษณุโลกไดดําเนินการจัดประชุม
ฟงปญหาและชี้แจงขอมูลตางๆ ในการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ในพื้นที่ ตําบลมะตอง อําเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เรียบรอยแลว ประกอบกับปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลมะตองไมไดรับ
หนังสือรองเรียนเกี่ยวกับโครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและเหตุการณในพื้นที่ปกติ

๑๘
๓.๒ คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานไดมีหนังสือ ที่ สกพ ๕๕๐๒/๐๗๐๙ ลงวันที่ ๒๑
มกราคม ๒๕๕๘ แจงวาคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานไดออกประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน เรื่องมาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับผูประกอบ
กิจการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่เขาขายไดรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการผลิตไฟฟา พ.ศ ๒๕๕๗ (Code of Practice;CoP) โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ซึ่งประกาศดังกลาวไดกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ครอบคลุมตั้งแตระยะเตรียมการ ระยะกอสราง และระยะดําเนินการ
ตลอดจนการรื้อถอนอาคารแลว
๙) รายงานที่ ๒๖๘/๒๕๕๗ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกลาวอางวาเจาหนาที่ตํารวจชุด
จับกุม สถานีตํารวจภูธรหนองกรับ จังหวัดระยอง ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
(๑) ความเปนมา
ผูรองไดรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนหนังสือ ลงวันที่ ๘
มกราคม ๒๕๕๖ ตามคํารองที่ ๑๒/๒๕๕๖ วา เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เจาหนาที่ตํารวจสถานี
ตํารวจภูธรหนองกรับ จังหวัดระยอง จํานวน ๕ คน ไดเขาตรวจคนบานพักของผูรอง ในการนี้เจาหนาที่
ตํารวจไดแสดงหมายคน ที่ ค. ๕๑๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ กอนลงมือตรวจคน หลังจากที่มี
การแยกกัน ตรวจคน เจาหนาที่ตํารวจไดตรวจพบยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาไอซ) และยาเสพติด
ประเภท ๕ (กัญชา) พรอมกับอาวุธปน ตอมา ไดควบคุมตัวผูรองไปที่สถานีตํารวจภูธรหนองกรับ ผูรอง
กลาวอางวากอนมีการสอบสวนพนักงานสอบสวนไมไดแจงสิทธิตามกฎหมายใหผูรองทราบ และยังแจงขอ
กลาวหาวา “รวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาไอซ) ไวในครอบครองเพื่อจําหนายโดยผิดกฎหมาย
รวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภท ๕ (กัญชา) ไวในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และรวมกันมีอาวุธปนและ
เครื่องกระสุนปนไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต” ซึ่งผูรองไดใหการปฏิเสธในเรื่องยาเสพติด โดย
กลาวอางวาเปนของนายจรุง หรือเปย แซเตียว สามีของผูรอง ทั้งนี้ ในบันทึกการจับกุมไดระบุรายการ
ทรัพยสินไวเพียงอาวุธปนเทานั้น แตทรัพยสินอื่นๆ เชน รถยนต บัตรเอทีเอ็ม สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
และกลองถายรูป ไมไดระบุไวแตอยางใด ผูรองเกรงวาทรัพยดังกลาวจะสูญหายและไดรับความเสียหาย ผู
รองจึงรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพื่อขอใหตรวจสอบ
(๒) การดําเนินการของ กสม.
(๒.๑) กสม.มอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ดานสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเปนผูพิจารณาตรวจสอบกรณีการรองเรียนขางตนแลวเห็นวา เจาหนาที่
ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรหนองกรับ จังหวัดระยอง ไดกระทําการอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณี
จับกุมและดําเนินคดีผูรอง เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการไมลงรายการทรัพยสินที่ตรวจยึดใหครบถวน
และการสอบสวนโดยปฏิบ ัต ิไ มถ ูก ตอ งตามกฎหมายเพราะไมไ ดแ จง สิท ธิใ นการมีท นายความ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๑ จึงไดกําหนดมาตรการแกไข ดังนี้

๑๙
มาตรการการแกไข
ใหสํ า นัก งานตํ า รวจแหง ชาติพ ิจ ารณาปอ งกัน และแกไ ข พรอ มกํ า ชับ ไปยัง
หนว ยงานและสถานีตํ า รวจในสัง กัด ใหป ฏิบ ัต ิห นา ที่ต ามกฎหมายที่เ กี่ย วขอ งอยา งเครง ครัด มิใ หมี
เหตุก ารณล ะเมิด สิท ธิม นุษ ยชนดัง เชน กรณีนี ้เ กิด ขึ ้น ตอ ไปอีก ทัง นี ้ ใหสํ า นัก งานตํ า รวจแหง ชาติ
ดําเนินการภายใน ๓๐ วันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจงผลการตรวจสอบ
(๓) ผลดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ มี ห นั ง สื อ ที่ ตช ๐๐๑๑.๒๔/๓๕๕๘ ลงวั น ที่ ๒๒
ตุลาคม ๒๕๕๗ แจงวา ไดมที ี่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กําหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติ
ไวแลว และเพื่อเปนการเนนย้ําในทางปฏิบัติมิใหเกิดขอบกพรองอีกจึงไดมีหนังสือที่ ๐๐๑๑.๒๔/๔๒๙๘
ลงวั น ที่ ๑๖ ธั น วาคม ๒๕๕๗ สั่ งการหน วยงานที่เ กี่ยวของกําชับ เจ าหน าที่ตํ ารวจในการจัด ทําบันทึก
รายการทรัพยสินที่ตรวจยึดจากการตรวจคนและจับกุม และสอบถามผูตองหากอนถามคําใหการใหยึดถือ
ปฏิบัติตามคําสั่งขางตนอยางเครงครัดแลว
๑๐) รายงานที่ ๓๒๔/๒๕๕๗ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีผูตองขังสัญชาติลาวถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนภายในเรือนจําจังหวัดหนองคาย
(๑) ความเปนมา
ผูรองไดรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตามคํารองที่ ๑๕๗/๒๕๕๖ ลงวันที่
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ วา นายแกวอํามะตะ แกวดวงดี และนายแสน สุริเดด ญาติของผูรอง ซึ่งเปนผูตองขัง
เรือนจําจังหวัดหนองคาย ไมไดรับความเปนธรรม และถูกเจาหนาที่เรือนจําจังหวัดหนองคายละเมิดสิทธิ
มนุษยชนดวยการทํารายรางกาย เหยียดหยามเชื้อชาติ และกลั่นแกลงตางๆ จึงรองเรียนขอใหตรวจสอบ
(๒) การดําเนินการของ กสม.
(๒.๑) กสม. มอบหมายใหมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิด สิทธิ
มนุษยชนดานสิทธิในกระบวนการยุติธรรมพิจารณาดําเนินการตรวจสอบแลวเห็นวา ผูตองขังเรือนจํา
จังหวัดหนองคายที่ถูกนําตัวไปแยกคุมขังเนื่องจากกระทําความผิดวินัยของเรือนจํา และถูกจํากัดเสื้อผา
ของใชสวนตัวนั้น ภายหลังจากพนกําหนดแยกคุมขังแลว ผูตองขังบางรายกลับ ไมไดรั บเสื้ อผ าของใช
สวนตัวคืน โดยไมทราบวาอยูที่ใด สวนผาหมที่เรือนจําจัดไวใหสําหรับผูตองขังนั้นเห็นวา หากไมเพียงพอ
ตอความตองการของผูตองขัง เชน ในชวงฤดูหนาว เรือนจําสามารถเพิ่มจํานวนผาหมสําหรับผูตองขังที่มี
ความตองการเพิ่มเติมได โดยไมจําเปนตองจํากัดเพียง ๑ ผืนตอคน พิจารณาแลวจึงเห็นควรแจงขอเท็จจริง
ที่ไดจากการตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห งชาติ ไปยั งกรมราชทัณฑ เพื่อ
พิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
สําหรับพฤติการณของเจาหนาที่เรือนจําจังหวัดหนองคาย ที่ปรากฏจากการตรวจสอบ
วามีการทําลายทรัพยสินของผูตองขัง ทํารายรางกายผูตองขัง และใชคําพูดที่ไมเหมาะสมในลักษณะดูหมิ่น
เชื้อชาติผูตองขังสัญชาติลาว ถือวาเปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสิน สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย และ
ขัดตออนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนั้น เห็นควรเสนอมาตรการ
การแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปยังกรมราชทัณฑ ดังนี้

๒๐
มาตรการการแกไขปญหา
ใหกําชับกวดขัน กํากับดูแลเรือนจําและทัณฑสถานทั่วประเทศ ใหปฏิบัติตอผูตองขังอยาง
เหมาะสม คํ า นึ ง ถึ ง หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย และใช ข อ มู ล ตามคํ า ร อ งนี้ เ ป น
กรณีศึกษา เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณในทํานองเดียวกันนี้ขึ้นอีก
(๓) ผลดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
กรมราชทัณฑ มีหนังสือที่ ยธ ๐๗๐๕.๑/๓๘๐๘๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
แจงวา ไดมีหนังสือไปยังผูวาราชการจังหวัด ผูบัญชาการเรือนจํา และผูอํานวยการทัณฑสถานทั่วประเทศ
เพื่อกําชับใหปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง อยาใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูตองขัง โดยใหถือ
ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของอยางเครงครัดแลว
๒. กรณีการรายงานนายกรัฐมนตรี
การติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการการแกไขปญหาที่กําหนดไวในรายงาน
ผลการตรวจสอบของ กสม. กรณีหนวยงานที่เกี่ยวของยังดําเนินการไมแลวเสร็จและมิไดขอขยายเวลาใน
การดําเนินการ กสม. จึงรายงานตอนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการใหมีการดําเนินการตามมาตรการการแกไข
ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ จํานวน ๕ เรื่อง ดังนี้
ที่ เรื่อง
การดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑

สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย สิ น กรณี ที่ ร าชพั ส ดุ กรมที่ดินและกรมธนารักษมิไดดํ าเนิน การออกเอกสาร
ซอนทับที่ดินและที่อยูอาศัย (ชุมชน สิทธิ์หรือเพิกถอนที่ร าชพัส ดุ และผลักภาระการพิ สู จ น
ทาวังหิน) จังหวัดอุบลราชธานี
สิทธิใหแกราษฎร

๒

สิ ท ธิ ใ น ท รั พ ย สิ น ก ร ณี สํ านั กงานปฏิ รู ป ที่ดิ น จั ง หวั ด สระแกว มิ ได อ อก ส.ป.ก.
สาธารณประโยชนหนองโคกไพลทับ ให แ ก ผู ร อ ง ตามจํ า นวนเนื้ อ หาเนื้ อ หาที่ ผู ร อ งได
ที่ทํากินของราษฎร จังหวัดสระแกว ครอบครองทํ า ประโยชน แ ละตามเงื่ อ นไขที่ ส.ป.ก.
กําหนด หรือแสวงหาแนวทางชวยเหลือผูรองโดยวิธีอื่น

๓

สิทธิในที่ดิน กรณีการอางเขตทหาร กรมธนารั ก ษ มิ ไ ด ส ง มอบที่ ร าชพั ส ดุ ใ ห ส.ป.ก. เพื่ อ
ทั บ ที่ ทํ า กิ น และที่ อ ยู อ าศั ย อํ า เภอ ดําเนินการปฏิรูปที่ดินให แกราษฎรที่มีคุณสมบัติ ต ามที่
เมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘
กําหนด

๒๑
ที่

เรื่อง

การดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ

๔

การเลื อ กปฏิ บั ติ ไ ม เ ป น ธรรม กรณี
บริ ษัทการบิ น ไทย จํ ากัด (มหาชน)
กระทํ า การอั น มี ผ ลกระทบต อสิ ทธิ
และเสรี ภ าพในการรวมตั ว ของ
พนั ก งานและความมั่ น คงในการ
ทํางาน

การบิ น ไทยมิ ไ ด ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขสั ญ ญาจ า งที่ มี กํ า หนด
ระยะเวลาการจางที่แนนอนในงานบริการภาคพื้น งาน
สายปฏิบัติการ และงานตอนรับบนเครื่องบินเปนการจาง
ที่ไมมีกําหนดระยะเวลาจ าง เช น เดี ย วกัน กับ พนั ก งาน
ทัว่ ไป โดยมีกําหนดเกษียณอายุ ๖๐ ป

๕

สิ ท ธิ ชุ ม ชน กรณี ป ระชาชนขอให
ตรวจสอบการจายคาชดเชยการรื้ อ
ย า ยบ า นเรื อ นประชาชนในพื้ น ที่
โครงการพัฒนาทาอากาศยานสากล
ก รุ ง เ ท พ แ ห ง ที่ ๒ ต า ม ม ติ
คณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๓๙

กระทรวงคมนาคมและบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) แมจะแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาแกไขปญหา
แตมิไดพิจารณาจายคาชดเชยใหกับผูรองตามบัญชีที่ตก
สํารวจใหเปนไปตามหลักเกณฑตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๙ .ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนดและมิไดขอขยายระยะเวลา

๓. การประสานการคุมครองสิทธิมนุษยชน
การติดตามผลเรื่องรองเรียนที่ กสม.พิจารณาแลวเห็นวาเปนเรื่องที่ควรไดรั บ การ
พิจารณาแกไขโดยองคกรอื่นซึ่งมีอํานาจหนาที่โดยตรง โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม แหง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการติดตามผลการประสานการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนจากคํารองเรียนแบงเปนประเด็นปญหาตาง ๆ ไดแก การขอใหไดรับสัญชาติไทย
การถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายของเจาหนาที่รัฐ การไมพึงพอใจตอการใหบริการของ
หนวยงานของรัฐ การรองเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานภายในองคกรของรัฐ และการรองเรียนเกี่ยวกับ
การถูกฉอโกงหรือการละเมิดทางแพง ซึ่งจากการติดตามผลการแกไขปญหาปรากฏวา หนวยงานที่มี
หนาที่โดยตรงไดมีการตรวจสอบขอเท็จจริง มีการไกลเกลี่ย หรือพิจารณาใหความชวยเหลือเยียวยา จน
เปนที่พอใจและผูรองมีความเขาใจแลว แตในบางกรณีก็มีการไปใชสิทธิทางศาล ซึ่งในการติดตามผลการ
ประสานการคุมครองสิทธิมนุษยชนดังกลาว หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถดําเนินการแกไขปญหาเรื่อง
รองเรียนจนเปนที่ยุติ จํานวน ๑๐ เรื่อง สามารถจําแนกตามประเด็นสิทธิและเสรีภาพได ดังนี้
สิทธิและสถานะบุคคล
จํานวน ๑ เรื่อง
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
จํานวน ๒ เรื่อง
สิทธิของผูบริโภค
จํานวน ๑ เรื่อง
สิทธิในทรัพยสิน
จํานวน ๒ เรื่อง

๒๒
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย
สิทธิในกระบวนการทางปกครอง
การปฏิบัติที่ไมเปนธรรม

จํานวน ๑ เรื่อง
จํานวน ๑ เรื่อง
จํานวน ๒ เรื่อง

