สรุปมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านการบริหาร)
การประชุ ม คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 31/2553 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 6 ตุ ล าคม 2553
เวล า 09.30 น . ณ ห้ อง 606 ชั้ น 6 สํ า นั กงาน คณ ะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยช นแห่ งช าติ ศู น ย์ ร าช การ
เฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติเป็นประธานการประชุม สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
1. เรื่อง นายกรัฐมนตรีเชิ ญคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ เข้ าพบเพื่ อขอคําปรึกษากรณี คณะ
กรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ต รวจสอบเรื่ องการจั บกุ มบุ คคลตามพระราชกํ าหนดการบริ หารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ รั บทราบตามที่ ประธานกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ แจ้ งว่ า
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้เชิญคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เข้ า พบเพื่ อ ขอคํ า ปรึ ก ษากรณี ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ต รวจสอบเรื่ อ งการจั บ กุ ม บุ คคลตาม
พระราชกํ าหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2548 และขอให้ ทํา งานร่ วมกั บ รัฐ บาลที่ กําลั งเร่ ง
แก้ไขปัญหาดังกล่าว
2. เรื่อง การเข้าร่วมประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 14 (14th International
Anti-Corruption Conference Council - IACC) ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2553
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่องการเข้าร่วมประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
ครั้งที่ 14 (14th International Anti-Corruption Conference Council – IACC) ซึ่งรัฐบาลไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดัง
กล่าว ในระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร และมอบสํานักงานคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประสานงานกับผู้จัดการประชุมในการเชิญคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมการ
ประชุม และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ขอให้แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบ เพื่อดําเนินการต่อไป
3. เรื่อง กรณีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีหนังสือสอบถามความเห็น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรณีรัฐบาลขอให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือส่ง SMS ให้ประชาชนโดยไม่เสียค่า
ใช้จ่าย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ กรณีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีหนังสือสอบถามความเห็นของคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรณีรัฐบาลขอให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือส่ง SMS ให้ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายว่า
เป็นการละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 35 หรือไม่
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีหนังสือที่ สม 0007/19 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ตอบสํานักงาน
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ งชาติ ไปแล้ ว คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ
จึงมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประสานสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เพื่อขอทราบความคืบหน้า
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4. เรื่อง การหารือระหว่างประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับประธาน Human Rights and
Democracy
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบตามที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งว่า
องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (United States Agency for International DevelopmentUSAID) ได้นําประธาน Human Rights and Democracy เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน
5. เรื่อง แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2554-2559 และแผนปฏิบัติการ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2554
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจ ารณาแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2554-2559 และแผนปฏิบัติการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ซึ่งสํานัก
งานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดําเนินการปรับแก้ไขตามความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 30/2553 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 แล้ว และมอบให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พิจารณาปรับปรุงถ้อยคําให้เหมาะสมตามความเห็นที่ประชุมครั้งนี้ด้วย และขอให้ประธานอนุกรรมการตามแผนยุทธ
ศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2554-2559 จัดทําแผนงาน กิจกรรม โครงการ และงบประมาณ
ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
6. เรื่อง ความก้าวหน้าของการจัดทําร่างรายงานข้อเสนอนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรณีการคุ้มครองสิทธิชุมชน ตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบความก้าวหน้าของการจัดทําร่างรายงานข้อเสนอนโยบาย
ของคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ กรณี การคุ้ มครองสิ ทธิ ชุ มชน ตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรั ฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ปรับแก้ไขร่างกรอบ
รายงานดั งกล่ า วแล้ ว และได้ มี คํ า สั่ งสํ า นั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ที่ 122/2553 ลงวั นที่ 17
กันยายน 2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานวิชาการเพื่อจัดทํารายงานข้อเสนอเชิงนโยบายการคุ้มครองสิทธิชุมชน ตามมาตรา
67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และคณะทํางานฯ ได้ประชุมพิจารณาสาระสําคัญ
แนวทางการจัดทํารายงานข้อเสนอเชิงนโยบายฯ และมอบหมายผู้รับผิดชอบร่วมกันเขียนรายงานดังกล่าวแล้ว
7. เรื่ อ ง การจั ด ฝึ ก อบรมพนั ก งานเจ้ า หน้ าที่ ต ามมาตรา 26 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบผลการจัดฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 26
แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 7 ณ พื้นที่ภาค 7 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และจังหวัดนครศรีธรรมราช) เมื่อวันที่ 23 - 24 กันยายน 2553 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จัดโดย คณะอนุ กรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ด้านสิ ทธิ ในกระบวนการยุ ติธรรม ซึ่ งมี พลตํ ารวจเอก วัน ชั ย
ศรีนวลนัด เป็นประธานอนุกรรมการ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสํานักส่งเสริมและ
ประสานงานเครือข่าย สํานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และสํานักวิจัยและวิชาการ
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8. เรื่อง การให้ความเห็นต่อร่างรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ รั บ ทราบเรื่ อ งที่ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี มี ห นั งสื อ
ขอความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับร่างรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีของ
ประเทศไทยภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และสํานักงานคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีหนังสือตอบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แล้ว

9. เรื่อง ความก้าวหน้าของร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบความก้าวหน้าของร่างพระราชบั ญญั ติคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยมีสรุปผลการประชุมร่วมกับคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติ เพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ดังนี้
(1) ให้ยืนยันร่างมาตรา 43 ที่ห้ามการเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามร่างของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา โดยเชื่อมโยงกับบทลงโทษตามร่างมาตรา 52 ซึ่งจะมีการพิจารณาในชั้นของกรรมาธิการต่อไป
(2) สํานั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติได้ เสนอขอปรับแก้ไขร่างมาตรา 49 เรื่อง การขอให้
พนักงานอัยการฟ้องคดี ตามที่ผู้แทนของสํานักงานอัยการสูงสุดได้ให้ความเห็น โดยให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอัยการ
สูงสุดว่าจะให้ฟ้องคดีหรือไม่ และในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นควรไม่ฟ้องคดีให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติดําเนินการต่อไป ส่วนประเด็นย่อยอื่นๆ ขอให้นําไปพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ
(3) คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติเห็นควรให้ตัดมาตรา 9 วรรคท้าย ซึ่งกําหนดให้ผู้ซึ่งต้อง
ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระตามวรรคสองได้รับเงินชดเชยเท่ากับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
กรรมการ โดยคํานวณตั้งแต่วันที่ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระ แล้วแต่กรณีจนถึงวันก่อนวันที่โปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง แต่คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นควรยืนยันตามร่างเดิมที่เสนอ
(4) ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 53 ที่กําหนดว่า เมื่อร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับใหม่
มีผลบังคับใช้แล้ว ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดเก่าเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดใหม่
ตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น ยังเขียนไม่ชัดเจน จึงควรแก้ไขโดยระบุระยะเวลาการดํารงตําแหน่งที่เหลือ
ตามวาระที่เหลือของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดเก่า
ในการนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ดําเนินการแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาและจัดทํารายงานทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นตามมาตรา 43
รวมทั้งผลกระทบของมาตราดังกล่าว
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10. เรื่ อ ง ร่ า งกฎกระทรวงกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การตามหนั งสื อ แสดงเจตนาไม่
ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมาน
จากการเจ็บป่วย พ.ศ. ….
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่องร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุด
ท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. …. ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขลงนาม ดังนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรแสดงบทบาทในการให้ความเห็น และมีข้อ
เสนอเชิงนโยบายในเรื่องดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะต่อไป
11. เรื่ อง ร่างคํ าสั่ งคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ เรื่ อง ขยายเวลาการดํ าเนิ นการของคณะ
อนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบในร่างคําสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง
ขยายเวลาการดําเนินการของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
12. เรื่อง ร่างคําสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งพนั กงานเจ้าหน้าที่เพื่ อช่วย
เหลือการปฏิบัติงาน (ประจําภาค 4)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบในร่างคําสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน (ประจําภาค 4) จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานี
13. เรื่อง สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับท่าทีของประเทศไทยต่อการ
เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองบุคคล
จากการสูญหายโดยถูกบังคับ พ.ศ. ....
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิด
เห็ น เกี่ ย วกั บ ท่ า ที ข องประเทศไทยต่ อ การเข้ า เป็ น ภาคี อ นุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองมิ ให้ บุ ค คลถู ก บั งคั บ ให้
สูญหาย จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองบุคคลจากการสูญหายโดยถูกบังคับ พ.ศ. ... ซึ่งยกร่างโดย กระทรวง
ยุติธรรม แล้ว มีความเห็น ดังนี้
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้อํานาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงการสูญหายโดยถูกบังคับ จึงไม่จําเป็นต้องมีร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
มากําหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องเป็นผู้ตรวจสอบดูแลการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณี
ของอนุสัญญาฯ อีก เพราะรัฐบาลมีหน่วยงานที่เป็นกลไกในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนแล้ว คือ กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
(2) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทําหน้าที่ตรวจสอบการคุ้มครองสิทธิของรัฐ ไม่ใช่หน่วยงาน
ที่ดําเนินการแทนรัฐหรือฝ่ายบริหาร ถ้าฝ่ายบริหารออกกฎหมายให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดําเนิน
การก็ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ได้ เพราะคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
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แห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช 2550 ซึ่ งเป็ น กฎหมายที่ มีลําดับ ศั กดิ์ของกฎหมายสู งกว่าพระราชบัญ ญั ติ
เพราะฉะนั้ น จะต้ อ งทํ า ให้ ป ระชาชนเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาทของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 256 ประกอบมาตรา 207 วรรคหนึ่ง (2) บัญญัติ
ห้ามกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(3) ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั งกล่ า ว ได้ กํ า หนดหน้ า ที่ ในเรื่ อ งการชดเชยเยี ย วยาเหยื่ อ ผู้ เสี ย หายไว้
ซึ่งจะมีผลกระทบในเรื่องงบประมาณ
(4) ให้คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมจัดทําข้อเสนอแนะ
เชิงรุกต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ในการนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแจ้ง
ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย ทราบ
14. เรื่อง คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร ขอความเห็นเรื่องการติดตั้งกล้องโทร
ทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในพื้นที่ควบคุมหรือในห้องพักผู้ต้องสงสัย
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ได้ พิ จารณาสรุ ปความเห็ นของคณะอนุ กรรมการที่ เกี่ ยวข้ อง
ซึ่ งสํ านั กงานคณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ได้ รวบรวมต่ อกรณี ที่ คณะกรรมาธิ การความมั่ น คงแห่ งรั ฐ
สภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือขอทราบความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อสงสัย
ว่าการติ ดตั้ งกล้ อง CCTV ภายในบริ เวณพื้ นที่ ควบคุ มเพื่ อประโยชน์ ในด้ านการเฝ้ าระวั งและด้ านความปลอดภั ยของ
ผู้ถูกควบคุม กระทบสิทธิส่วนบุคคลอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน หรือไม่ ในการนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้ขอให้ปรับแก้ไขตามความเห็นที่ประชุม โดยนําความเห็นของคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมมาพิจารณาประกอบด้วย

15. เรื่อง การสัมมนาเรื่อง “สิทธิหนูอยู่ไหน”
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบตามที่นางวิสา เบ็ญจะมโน กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ แจ้งว่า คณะอนุกรรมการส่งเสริมงานสิทธิมนุษยชนศึกษา และคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้ า นเด็ ก สตรี และความเสมอภาคของบุ ค คล ได้ กํ า หนดจั ด การสั ม มนาโต๊ ะ กลม เรื่ อ ง “สิ ท ธิ ห นู อ ยู่ ไหน”
ในวันพฤหั สบดีที่ 7 ตุลาคม 2553 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 นาฬิ กา ณ ห้องประชุ ม 709 ชั้น 7 สํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
16. เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กโดยการจําหน่ายสื่อลามกอนาจาร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กโดยการจําหน่าย
สื่อลามกอนาจาร ว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2553 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ลงข่าวหน้า 1 เรื่องการจําหน่ายสื่อลามก
อนาจารเด็ก บริเวณถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ทําให้นักการทูตแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมผู้ขาย ซึ่งเป็นเรื่องที่
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เกี่ยวข้องกับพิธีสารต่อท้ายอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ดังนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงควรให้ความ
สําคัญกับเรื่องดังกล่าว
17. เรื่อง กลุ่ มผู้ แทนความหลากหลายทางเพศเชิ ญคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ร่วมจั ดการ
สัมมนาเนื่องในวันสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย
คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติรับ ทราบตามที่ นายแพทย์แท้ จริง ศิริพานิ ช กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ แจ้งว่า กลุ่มผู้แทนความหลากหลายทางเพศได้เข้าพบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อขอเชิญ
เข้าร่วมจัดสัมมนาเนื่องในวันสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย วันที่ 29 พฤศจิกายน
2553 ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมดังกล่าว
_____________________________

