สรุปมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านการบริหาร)
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35/2553 เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง 704 ชั้ น 7 สํานั กงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี
ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
1. เรื่อง การประสานขอรับความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยจังหวัดพัทลุง
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติรับทราบเรื่องที่ สถานี วิทยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทย จั งหวัดพั ทลุ ง
ได้มีหนังสือถึง นายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อประสานงานขอรับความช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่ได้
รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในเรื่องน้ําดื่ม เครื่องอุปโภค
และบริโภค และกําลังใจ พร้อมคําแนะนําในเรื่องสิทธิที่พึงจะได้รับในเบื้องต้น จึงขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติช่วยประสานงานในเรื่องดัง
กล่าวแล้ว
2. เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรม ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ เห็ นชอบให้ เสนอชื่ อ รองศาสตราจารย์ ดร. กํ าชั ย จงจั กรพั นธ์
เป็นผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อทําหน้าที่กรรมการธุรกรรม ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และมอบให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทําหนังสือแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบต่อไป
3. เรื่อง สรุปผลการประชุม “จากจินตนาการสู่การปฏิบัติการเพื่อแรงงานไทยในยุโรป เพื่อความเข้มแข็ง ประ
สิทธิภาพและความสําเร็จ”
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบผลการประชุมเรื่อง “จากจินตนาการสู่การปฏิบัติการเพื่อแรง
งานไทยในยุ โ รป เพื่ อ ความเข้ ม แข็ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและความสํ า เร็ จ ” เมื่ อ วั น ที่ 30-31 ตุ ล าคม 2553
ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ตามที่นางวิสา เบ็ญจะมโน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แจ้ ง ในการนี้ ที่ ป ระชุ มมี ค วามเห็ น ว่ าคณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ งชาติ ควรประสานให้ องค์ การระหว่ า ง
ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ได้เข้ามาช่วยเหลือแรงงานไทยที่ไปทํางานในต่างประเทศ เช่นเดียวกับการ
ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในประเทศไทย
4. เรื่ อง ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ ชุ ม Regional Expert Roundtable on Good Practices for the
Identification, Prevention and Reduction of Statelessness and the Protection of Stateless
Persons in South East Asia
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คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ รั บ ทราบผลการประชุ ม Regional Expert Roundtable on
Good Practices for the Identification, Prevention and Reduction of Statelessness and the
Protection of Stateless Persons in South East Asia ตามที่ สํานั กงานข้ าหลวงใหญ่ ผู้ ลี้ภั ยแห่ งสหประชา
ชาติ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมเมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2553
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นดังนี้
(1) ปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานของมนุษย์เป็นเรื่องที่ ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสนใจ โดย
เฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว การพิจารณาเรื่องดังกล่าวควรทําด้วยความระมัดระวัง เพราะมีแนวโน้มที่จะให้ประเทศ
ที่เป็นผู้ให้ที่พํานักมีภาระรับผิดชอบ ซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นที่พักพิงของคนต่างด้าวเป็นจํานวนมาก
(2) โดยที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามามาก การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้อง
ให้ประเทศต้นทางเข้ามาดูแลจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หนังสือที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส่งให้
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลของอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ก็เพื่อเรียกร้องให้มีการพิจารณาให้
ประเทศต้นทางมีความรับผิดชอบที่จะดูแลคนของประเทศตน
(3) คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิและสถานะของผู้ไร้สัญชาติ ไทยพลัดถิ่น ผู้อพยพ และ
ชนพื้ นเมื อง มี แผนงานและเป้ าหมายการทํ างานของปี 2554 ในการแก้ ไขปั ญหาสถานะบุ คคลในพื้ นที่
ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ปัญหากะเหรี่ยง คนอพยพ แรงงานต่างด้าวที่จังหวัดระนอง และคนไทยพลัดถิ่นจากกรณีร้องเรียน
และมี ข้ อเสนอเชิ งนโยบายต่ อรั ฐบาล เพื่ อให้ รั ฐบาลเป็ นเจ้ าภาพให้ หน่ วยงานของรั ฐที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย สภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นต้น ประชุมหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงระบบทั้งหมด
5. เรื่อง การจัดตั้งคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนค้างเก่า
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ มอบให้ สํ านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ร่ วมกั บคณะ
อนุกรรมการที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนค้างเก่าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และรายงานให้ที่ประชุมคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบเป็นระยะ ยกเว้นเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติมอบให้สํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเร่งรัดการดําเนินการไว้แล้ว หากเรื่องใดมีปัญหาดําเนินการไม่ได้ ให้นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องๆ ไป
6. เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอ รวมทั้งให้ปรับแก้และดําเนินการตามความเห็นที่ประชุม
7. เรื่อง ศาลแรงงานกลางมีคําสั่งเรียกพยานเอกสารบันทึกรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานและการประกอบอาชีพ
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่อง ศาลแรงงานกลางมีคําสั่งเรียกพยานเอกสารบันทึกรายงาน
การประชุมคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานและการประกอบอาชีพ โดยที่ประชุมเห็น
ควรให้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวว่ามีข้อความในทํานองหมิ่นประมาทผู้ใดหรือไม่และข้อมูลถูกต้องหรือไม่
ก่อนส่ งให้ ศาลแรงงานกลาง และต้ องได้ รับการรั บรองรายงานการประชุ มจากคณะอนุ กรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ
ด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานและการประกอบอาชีพ ก่อน โดยขอให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ช่วยตรวจสอบกลั่นกรองถ้อยคําบันทึกรายงานการประชุม
8. เรื่อง ร่างคํ าสั่งคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ เรื่อง ขยายเวลาการดํ าเนิ น การของคณะ
อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบร่างคําสั่งดังกล่าว
9. เรื่อง การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง โดยทําเป็นคําฟ้องต่อศาลปกครอง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับการฟ้องคดีต่อศาลปกครองของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกรณีของ นางสาวศรัญญา จันนามวงค์ ว่าชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ ซึ่งนายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ ได้ ชี้ แจงที่ ป ระชุ มสรุป ได้ ว่ า การฟ้ อ งคดี ต่ อศาลปกครองของคณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ งชาติ
กรณีของ นางสาวศรัญญา จันนามวงค์ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และไม่เป็นปัญหาแต่ประการใด เนื่อง
จากศาลปกครอง ถือว่า เป็นคําฟ้องที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
_____________________________

