แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนล
ข้ อเรี ยกร้ องต่ อรั ฐบาลไทยi
การทรมานและการปฏิบัตทิ ่ ีโหดร้ าย
 ดำเนินกำรสอบสวนอย่ำงเป็ นอิสระและรอบด้ ำนต่อข้ อกล่ำวหำเกี่ยวกับกำรทรมำนและกำรปฏิบตั ิที่
โหดร้ ำย ซึง่ กระทำโดยเจ้ ำหน้ ำที่รัฐเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดเข้ ำสูก่ ระบวนกำรยุติธรรม
 ผ่ำนร่ ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรบังคับบุคลให้ สญ
ู หำยพ.ศ. ....
โดยที่เนื ้อหำต้ องสอดคล้ องกับพันธกรณีของประเทศไทยตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ
 รื อ้ คดีหำยสำบสูญโดยถูกบังคับของทนำยสมชำย นีละไพจิตร และดำเนินกระบวนกำรสอบสวน
เป็ นไปตำมหลักสำกล ตลอดจนบุคคลอื่นที่ถกู บังคับให้ สญ
ู หำย เพื่อรับรองว่ำผู้ที่รับผิดชอบต่อกำร
บังคับให้ สญ
ู หำยจะถูกลงโทษ
การปราบปรามผู้เห็นต่ างจากรั ฐ
 แก้ ไขหรื อยกเลิกกฎหมำยว่ำด้ วยสถำนกำรณ์ฉกุ เฉินที่ไม่สอดคล้ องต่อพันธกรณีของประเทศไทยตำม
กฎหมำยสิทธิ มนุษยชนระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะกฎหมำยที่ นำไปสู่กำรควบคุมตัวโดยพลกำร
กฎหมำยที่ ลิดรอนเสรี ภำพในกำรแสดงควำมเห็น กำรสมำคม และกำรชุมนุมโดยสงบ ตลอดจน
เสรี ภำพในกำรเดินทำง
 ยุติ ก ำรจับ กุมหรื อกำรควบคุมตัวโดยพลกำร พร้ อมทัง้ รั บ รองว่ำผู้ที่ ถูก ควบคุม ตัวทุก คนจะเข้ ำสู่
กระบวนกำรไต่สวนจำกคณะตุลำกำรที่เป็ นอิสระโดยทันที ทัง้ นี ้ ต้ องเป็ นองค์คณะที่ มีคุณสมบัติที่
ชอบด้ วยกฎหมำยด้ ำนกำรพิจำรณำคดีและควบคุมตัวบุคคล
 ยกเลิกเงื่อนไขกำรปล่อยตัวจำกกำรควบคุมตัว ซึง่ มีกำรกำหนดเงื่อนไขโดยพลกำรเพื่อจำกัดกำรใช้
สิทธิมนุษยชนอย่ำงสงบ รวมทังสิ
้ ทธิที่จะมีเสรี ภำพในกำรเดินทำง กำรแสดงออก กำรสมำคม และ
กำรชุมนุม
 ยกเลิกข้ อกล่ำวหำใดๆ ต่อบุคคลเพียงเพรำะพวกเขำไม่มำรำยงำนตัวเพื่อเข้ ำรับกำรควบคุมตัวโดย
พลกำรตำมอำนำจของกฎอัยกำรศึก หรื อคำสั่งหัวหน้ ำ คสช.ที่ 3/2558 และให้ คืนสถำนภำพของ
หนังสือเดินทำงของบุคคลที่ถกู ยกเลิกเพียงเพรำะไม่มำรำยงำนตัว
 ยุติกำรใช้ ศำลทหำรเพื่อไต่สวนคดีของพลเรื อนไม่วำ่ ในกรณีใดทังสิ
้ ้นเพรำะกำรกระทำดังกล่ำวถือเป็ น
กำรละเมิดพันธกิจของไทยในกำรคุ้มครองสิทธิ ของประชำชนที่ จะได้ รับกำรพิ จำรณำคดีอย่ำงเป็ น
ธรรม
 ยกเลิกคำสัง่ หัวหน้ ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ที่ 3/2558 ซึ่งกำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับ
กำรมัว่ สุมหรื อชุมนุม 'ทำงกำรเมือง' ที่มีจำนวนห้ ำคนหรื อมำกกว่ำขึ ้นไป

 รับรองว่ำผู้ที่ถูกควบคุมตัวตำมสถำนที่ต่ำงๆ สำมำรถเข้ ำถึงทนำยควำม เจอกับครอบครัวได้ รับกำร
รักษำพยำบำลอย่ำงเต็มที่และต้ องขึ ้นศำลพลเรื อนที่เป็ นอิสระ ตลอดจนมีมำตรกำรคุ้มครองสิทธิตำม
กฎหมำยในสถำนที่ควบคุมตัวต่ำงๆ และปฏิบตั ิตำมมำตรกำรดังกล่ำวอย่ำงเต็มที่
กฎหมายจากัดสิทธิและเสรี ภาพในการแสดงความเห็น
 ประกันให้ มีกำรใช้ สิทธิเสรี ภำพในกำรแสดงออก กำรสมำคมและกำรชุมนุมอย่ำงสงบ และไม่ลงโทษ
ผู้ที่ใช้ สิทธิดงั กล่ำวอย่ำงชอบธรรม ซึง่ รวมถึงกำรกด 'ไลค์' และกำรแชร์ ข้อมูลออนไลน์ด้วย
 แก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมำยที่มีผลกระทบกับสิทธิและเสรี ภำพในกำรแสดงออก กำรสมำคม และกำร
ชุมนุมอย่ำงสงบ และ ประกันว่ำกฎหมำยที่จะออกใหม่ในอนำคต ต้ องไม่จำกัดต่อสิทธิดงั กล่ำวของ
ประชำชนโดยพลกำร
 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หรื อ ยกเลิ ก กฎหมำยและค ำสั่งที่ จ ำกัดหรื อก ำหนดโทษทำงอำญำกับ กำรใช้ สิ ท ธิ
มนุษยชนอย่ำงสงบ หรื ออนุญ ำตให้ มีกำรควบคุมตัวโดยพลกำร ทัง้ นีเ้ พื่ อประกันให้ กฎหมำยและ
คำสัง่ มีเนื ้อหำสอดคล้ องกับพันธกรณีด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศของไทย ซึง่ รวมทัง้
-ข้ อบัญญัติตำมประมวลกฎหมำยอำญำว่ำด้ วยกำรยุยงปลุกปั่ น กำรหมิ่นประมำท และหมิน่ พระ
บรมเดชำนุภำพ
-พระรำชบัญญัติวำ่ ด้ วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-พระรำชบัญญัติกำรชุมนุมสำธำรณะ
 ประกันว่ำกฎหมำยที่จะออกใหม่ในอนำคต รวมทังกฎหมำยประกอบรั
้
ฐธรรมนูญที่ใช้ กำกับดูแลกำร
เลือกตังหรื
้ อกำรออกเสียงประชำมติ ต้ องไม่จำกัดโดยพลกำรต่อสิทธิมนุษยชนที่จะมีเสรี ภำพในกำร
แสดงออก กำรสมำคม และกำรชุมนุมอย่ำงสงบ
การปกป้ องคุ้มครองนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน
 ยุติกำรโจมตีกำรทำงำนของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพรำะถือเป็ นกำรคุกคำมสิทธิเสรี ภำพในกำร
แสดงออก
 สัง่ กำรให้ เจ้ ำหน้ ำที่ทกุ ฝ่ ำยหยุดใช้ กระบวนกำรทำงอำญำ เพื่อปรำบปรำมบุคคลที่ใช้ สิทธิมนุษยชน
ของตนอย่ำงสงบ รวมถึงสิทธิที่จะมีเสรี ภำพในกำรแสดงออก กำรสมำคม และกำรชุมนุมอย่ำงสงบ
โดยทันที
 ให้ สตั ยำบันรับรองต่ออนุสญ
ั ญำระหว่ำงประเทศว่ำด้ วยกำรคุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำรบังคับให้
สูญหำย (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance)
 สนับสนุนให้ เกิดบรรยำกำศที่ปลอดภัยและหนุนเสริ มนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและบุคคลอื่น ๆ ใน
ภำคประชำสังคม เพื่อให้ พวกเขำสำมำรถใช้ สิทธิที่จะมีเสรี ภำพในกำรแสดงออก กำรสมำคม และ
กำรชุมนุมอย่ำงสงบ โดยไม่มีกำรข่มขู่ คุกคำม และกำรฟ้องร้ องดำเนินคดี

ผู้ลีภ้ ัยและผู้แสวงหาที่พักพิง
 เคำรพต่อหลักกำรห้ ำมผลักดันกลับ (non-refoulement principle) และรั บรองว่ำจะไม่มีกำรขับไล่
ส่งกลับ หรื อบังคับให้ เดินทำงกลับไปยังประเทศหรื อดินแดนต้ นทำง ซึง่ ผู้ลี ้ภัยหรื อผู้โยกย้ ำยถิ่นฐำน
เสี่ยงต่อกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนขันร้
้ ำยแรงหำกเดินทำงกลับ
 เคำรพต่อพัน ธกรณี ระหว่ำงประเทศที่ อนุญ ำตให้ ผ้ ูแ สวงหำที่ พัก พิ งสำมำรถเข้ ำถึงกระบวนกำร
แสวงหำที่พกั พิงและสำมำรถติดต่อสำนักงำนข้ ำหลวงใหญ่ผ้ ลู ี ้ภัยแห่งสหประชำชำติ (UNHCR) ได้
และรับรองว่ำผู้แสวงหำที่พกั พิงจะได้ รับกำรคุ้มครองตำมมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ
 ให้ สตั ยำบันรับรองอนุสญ
ั ญำว่ำด้ วยสถำนภำพผู้ลี ้ภัย ปี 1951 (1951 Convention Relating to the
Status of Refugees) และพิธีสำรปี 1967 ของอนุสญ
ั ญำดังกล่ำว
โทษประหารชีวิต
 พัก ใช้ ก ำรประหำรชี วิต ในเชิ ง ปฏิ บัติ อย่ ำ งเป็ น ทำงกำรโดยทัน ที เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ แผนสิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งชำติฉบับที่ 3 ซึง่ แสดงเจตจำนงในกำรออกกฎหมำยยกเลิกโทษประหำรชีวิตในอนำคต
 เสนอแก้ ไขกฎหมำยเพื่อลดจำนวนควำมผิดทำงอำญำที่มีบทลงโทษถึงขันประหำรชี
้
วิต
 ลงนำมและให้ สัตยำบัน รั บ รองพิ ธีส ำรเลื อกรั บ ฉบับ ที่ ส องของกติก ำระหว่ำงประเทศว่ำด้ วยสิ ท ธิ
พลเมื อ งและสิ ท ธิ ท ำงกำรเมื อ ง (Second Optional Protocol to the International Covenant on
Civil and Political Rights) ที่มงุ่ ยกเลิกโทษประหำรชีวิต
ความขัดแย้ งกันด้ วยอาวุธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของไทย
 ดำเนินกำรสอบสวนอย่ำงมีประสิทธิภำพและไม่ลำเอียงต่อกำรปฏิบัติที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมำยในทุก
กรณี โดยเฉพำะในส่วนที่เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยควำมมัน่ คงมีสว่ นเกี่ยวข้ อง รวมทังให้
้ นำตัวผู้ถูกกล่ำวหำเข้ ำ
รับกำรไต่สวนตำมกระบวนกำรยุติธรรมที่ได้ มำตรฐำนสำกล และไม่มีกำรใช้ โทษประหำรชีวิต
 รับรองว่ำผู้ที่ถูกควบคุมตัวตำมสถำนที่ ต่ำงๆ และค่ำยทหำรสำมำรถเข้ ำถึงทนำยควำม ได้ เจอกับ
ครอบครั ว และได้ รับกำรรั กษำพยำบำลอย่ำงเหมำะสม ตลอดจนอนุญ ำตให้ หน่ วยงำนด้ ำนสิท ธิ
มนุษยชนที่เป็ นอิสระเข้ ำเยี่ยมสถำนที่ควบคุมตัวทุกแห่งได้
i

รวบรวมจำกรำยงำน แถลงกำรณ์ ใบแจ้ งข่ำว และปฏิบตั ิกำรด่วน ของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล

