ข่ าวแจก
กสม. เสนอ สตช.แก้ไขระเบียบห้ ามเปิ ดเผยประวัติอาชญากรรมของเด็กและเยาวชน
ให้ สอดคล้องกติกาสากล
เมื่ อวันที่ ๓๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ นางฉัตรสุ ดา จันทร์ ดีย่ิง กรรมการสิ ทธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ และ
ประธานอนุ ก รรมการด้า นสิ ท ธิ เ ด็ ก และการศึ ก ษา เปิ ดเผยว่ า เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (กสม.) ด้า นการคุ ้มครองและมาตรฐานการคุ ้มครอง ได้พิ จารณาและมี มติ ตาม
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) ส่ งข้อเสนอแนะไปยังสานักงาน
ตารวจแห่ ง ชาติ แก้ไ ขปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บส านัก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ว่า ด้วยประมวลระเบี ย บการต ารวจ
ไม่เกี่ ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้ วมือ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๔ ให้สอดคล้องกับหลัก
สิ ทธิมนุษยชนสากล และบทบัญญัติตามกฎหมายของไทย
นางฉัตรสุ ดา กล่ า วว่า เด็ ก และเยาวชนทุ ก คนที่ เข้าสู่ กระบวนการยุติธ รรมทางอาญาต้องได้รับ
การปกป้ องคุม้ ครองตามอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก และกฎอันเป็ นมาตรฐานขั้นต่าของสหประชาชาติวา่ ด้วย
การบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมเกี่ ย วกับ คดี เ ด็ ก และเยาวชน หรื อ กฎแห่ ง กรุ ง ปั ก กิ่ ง (United Nations Standard
Minimum Rules for the Administration of Juvenile or the Beijing Rules) ที่ห้ามมิให้เปิ ดเผยหรื อนาประวัติ
การกระทาความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนไปพิจารณาให้เป็ นผลร้ายหรื อเป็ นการเลือกปฏิบตั ิที่ไม่เป็ น
ธรรมไม่วา่ ทางใด ๆ ซึ่ งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเอาไว้ อีกทั้งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธี พิ จารณาคดี เยาวชนและครอบครั ว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ ง ก็ มี บ ทบัญญัติเด็ดขาด
ในทานองเดียวกันนี้ไว้
“เมื่อพิจารณาระเบียบสานักงานตารวจแห่ งชาติขา้ งต้น ที่บญั ญัติให้กองทะเบียนประวัติอาชญากร
นาข้อมูลประวัติอาชญากรมาตรวจสอบหรื อเพื่อประโยชน์ในการศึกษาได้ แม้ว่าจะให้เจ้าตัวยินยอมก่อน
ก็ตาม เป็ นการให้ดุลพินิจกับเจ้าหน้าที่ที่กว้างเกิ นไปในการพิจารณาเปิ ดเผยประวัติ ซึ่ งอาจเป็ นผลร้ายหรื อ
เป็ นการเลื อกปฏิ บ ตั ิ ที่ ไ ม่ เป็ นธรรม สั ง คมจึ ง อาจมี ส่ วนผลัก ดันให้เด็ ก และเยาวชนกลับ เข้า สู่ วงั วนของ
การกระทาความผิดซ้ า เป็ นการไม่ให้โอกาสกลับตนเป็ นคนดี หรื ออาจมีส่วนทาให้เด็กและเยาวชนได้รับ
ตราบาปจากสังคมได้” ประธานอนุกรรมการด้านสิ ทธิเด็กและการศึกษา ระบุ
นางฉัตรสุ ดา กล่ าวด้วยว่า ด้วยเหตุ ผลข้างต้นประกอบกับ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิ จฉัย
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริ หารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย ที่ สค ๓๒/๒๕๔๘
เรื่ อง อุ ทธรณ์ คาสั่งไม่ลบข้อมู ลข่าวสารเกี่ ยวกับประวัติอาชญากร กสม. จึงมีขอ้ เสนอแนะให้สานักงาน
ตารวจแห่ งชาติแก้ไขปรับปรุ งระเบียบดังกล่าว เพื่อกาหนดการคัดแยกประวัติการกระทาผิดของเด็กและ
เยาวชนและบัญชี ทะเบียนประวัติของเด็กและเยาวชนไว้ในหมวดหนึ่ งหมวดใดโดยเฉพาะ แยกจากกรณี
การกระทาความผิดของบุคคลทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กและกฎแห่ งกรุ งปั กกิ่ง
รวมทั้งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวฯ มาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง , พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๔ และพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๒
ทั้งนี้ หากมีความจาเป็ นจะต้องพิจารณาเปิ ดเผยประวัติก ารกระทาความผิด ของเด็ก และเยาวชน
สานักงานตารวจแห่ งชาติควรกาชับหน่ วยงานในสังกัดจะต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวฯ และระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องอย่างเคร่ งครั ด โดยคานึ งถึ งสิ ทธิ เด็กและผลกระทบที่ จะเกิ ดขึ้ นกับ
เด็กและเยาวชนเป็ นสาคัญ
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