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คาดว่าคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วย
การคัดกรองผู้ลี้ภัยก่อนสิ้นปีนี้
(กรุงเทพฯ 11 พฤศจิกายน 2562) เราขอเรียกร้องรัฐบาลไทยให้บงั คับใช้
และดำ�เนินงานตามกฎหมายและนโยบาย เพือ่ ประกันสิทธิและการคุม้ ครองอย่างเต็มทีส่ �ำ หรับผู้
ลีภ้ ยั สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมทัง้ การป้องกันไม่ให้ถกู บังคับส่ง
กลับและไม่ให้มกี ารจับกุมและควบคุมตัวโดยพลการคาดว่าคณะรัฐมนตรีโดยสำ�นักนายกรัฐมนตรี
จะได้พจิ ารณาร่างระเบียบนีก้ อ่ นสิน้ ปี เพือ่ จัดทำ�กรอบการคัดกรองผูล้ ภ้ี ยั
ในวันที่ 28 ตุลาคม ฟอร์ตฟ้ี ายไรต์และองค์กรภาคประชาสังคมอืน่ อีกหกแห่ง
ได้จดั การประชุมให้ขอ้ มูลแบบปิดเพือ่ อภิปรายถึงการจัดทำ�นโยบายด้านคนเข้าเมืองร่วมกับหน่วย
งานของรัฐบาล ตัวแทนองค์การสหประชาชาติ และตัวแทนทางการทูต ในระหว่างการประชุม
ตัวแทนจากสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้กล่าวถึงเนือ้ หาของร่างระเบียบฉบับนี้ ซึง่ เป็นการจัดทำ�
“กลไกคัดกรองระดับชาติ” สำ�หรับผูล้ ภ้ี ยั โดยทางสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมืองประกาศว่า จะมีการ
เสนอร่างระเบียบให้คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาและเห็นชอบภายในสิน้ ปีน้ี
กว่าสามปีทผ่ี า่ นมาในวันที่10มกราคม2560รัฐบาลไทยได้มมี ติคณะรัฐมนตรีท่ี10/01พ.ศ.
2560 เสนอให้จดั ตัง้ คณะกรรมการเพือ่ จัดทำ�กลไกคัดกรองและบริหารจัดการประชากรผูล้ ภ้ี ยั
ในประเทศไทย ซึง่ ในทางเทคนิคแล้ว เคยเป็นหน้าทีข่ องสำ�นักงานข้าหลวงใหญ่เพือ่ ผูล้ ภ้ี ยั แห่ง
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สหประชาชาติ (UNHCR) โดยไม่มคี วามร่วมมืออย่างเป็นทางการกับเจ้าหน้าทีไ่ ทย รัฐบาลได้ขอให้
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติจดั ทำ�กลไกนี้ โดยร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน สำ�นักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ ร่างระเบียบ
ทีค่ ณะกรรมการจัดทำ�ขึน้ จะเข้าสูก่ ารพิจารณาของสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนจะ
เสนอเข้าสูท่ ป่ี ระชุมของคณะรัฐมนตรี
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ทางการไทยยังไม่ได้เปิดเผยร่างระเบียบดังกล่าวต่อสาธารณะ ทัง้ ยังไม่ได้จดั ทำ�การรับฟัง
ความเห็นต่อร่างดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในวันที่ 18 มิถนุ ายน 2561 หน่วยงานกว่า 13 แห่งซึง่ ทำ�งาน
กับชุมชนผูล้ ภ้ี ยั และผูเ้ ข้าเมืองในไทย ได้เสนอเนือ้ หาทีเ่ ป็นไปได้ส�ำ หรับร่างระเบียบฉบับนี้ ในระ
หว่างการประชุมสาธารณะร่วมกับตัวแทนของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
เราขอย้�ำ เตือนถึงข้อเสนอแนะก่อนหน้านีเ้ มือ่ เดือนมิถนุ ายน 2561 ซึง่ เรียกร้องให้รฐั บาล
ไทยจัดทำ�ระเบียบทีค่ รอบคลุมข้อบทเพือ่ ประกันให้มี
• การป้องกันไม่ให้เกิดการส่งกลับ (refoulement) และไม่ให้มกี ารบังคับส่งกลับบุคคล
ไปยังประเทศทีอ่ าจเสีย่ งจะทรมาน หรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
• ให้จดั ทำ�เนือ้ หาตามนิยามของคำ�ว่าผูล้ ภ้ี ยั ซึง่ เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล สอดคล้องกับ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะผูล้ ภ้ี ยั พ.ศ. 2494 และสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศอืน่ ๆ
• ให้บคุ คลทุกคนสามารถเข้าถึงกลไกการขอสถานะผูล้ ภ้ี ยั อย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิ
ภาพ ไม่วา่ จะเข้าเมืองมาแบบใด อยูท่ ไ่ี หน หรือเข้ามาเมือ่ ไร สอดคล้องกับหลักการว่า
ด้วยการไม่เลือกปฏิบตั แิ ละการคุม้ ครองอย่างเท่าเทียมตามกฎหมาย
• สิทธิในการเข้าถึงการอุทธรณ์ค�ำ สัง่ โดยศาลทีเ่ ป็นอิสระ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มกี ารทบทวน
คำ�ถามทัง้ ในแง่ขอ้ เท็จจริงและกฎหมาย และสิทธิทจ่ี ะอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
จนกว่าคำ�พิพากษาจะถึงทีส่ ดุ และ
• การเข้าถึงการจัดทำ�เอกสารตามกฎหมาย การบริการด้านสุขภาพ และประกันสุขภาพ
โอกาสในการศึกษา โอกาสในการทำ�งานและความช่วยเหลือในรูปแบบอืน่ ๆ
สำ�หรับผูล้ ภ้ี ยั ทุกคน และผูท้ อ่ี ยูร่ ะหว่างหรือกำ�ลังรอการเข้าสูข่ น้ั ตอนการคัดกรอง
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 รัฐบาลไทยได้จดั ตัง้ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง ภายใต้ส�ำ นักงานตำ�รวจแห่งชาติ เพือ่ ดำ�เนินงานตามกลไกคัด
กรองทีเ่ สนอ
กองบังคับการจะต้องได้รบั การจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรอย่างเพียงพอ
โดยเป็นผูม้ ที กั ษะ ความรู้ และได้รบั การอบรมอย่างเหมาะสม เพือ่ ให้สามารถประเมินคำ�ขอลีภ้ ยั
รวมทัง้ มีความรูด้ า้ นกฎหมายผูล้ ภ้ี ยั การทำ�งานกับล่าม การสัมภาษณ์ทเ่ี คารพต่อความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และการจัดการเมือ่ ผูเ้ สียหายเกิดความทุกข์ทรมานใจ
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• บุคคลทีเ่ ข้าสูก่ ารคัดกรอง สามารถเข้าถึงข้อมูลเกีย่ วกับกระบวนการนี้ มีทนายความทีม่ ี
ความสามารถและไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย และมีลา่ มทีม่ คี ณ
ุ ภาพและไม่ล�ำ เอียง รวมทัง้ มีหลัก
ประกันในขัน้ ตอนปฏิบตั ิ
• การตัดสินใจใด ๆ ต้องขึน้ อยูก่ บั ข้อมูลแต่ละกรณี และเป็นการประเมินเงือ่ นไขเฉพาะด้าน
สำ�หรับผูย้ น่ื คำ�ขอแต่ละคน โดยต้องมีการสัมภาษณ์สว่ นบุคคล เพือ่ ให้โอกาสกับบุคคลที่
เข้าสูก่ ารคัดกรอง สามารถนำ�เสนอข้อมูลและพยานหลักฐานเกีย่ วกับสภาพทีเ่ กิดขึน้ กับ
ตนได้
• ผูเ้ ข้ารับการคัดกรองต้องได้รบั แจ้งผลการตัดสินอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยเป็นคำ�วินจิ
ฉัยทีม่ ขี อ้ มูลมากเพียงพอ เพือ่ ช่วยให้สามารถยืน่ คำ�ร้องอุทธรณ์ค�ำ สัง่ นัน้ ได้อย่างจริงจัง
และหากจำ�เป็น
• การเก็บข้อมูลเป็นความลับในทุกขัน้ ตอนของการคัดกรอง
รวมทัง้ ในขัน้ ของการยืน่ เอกสาร ข้อมูลเกีย่ วกับอัตลักษณ์ของบุคคลทีเ่ ข้าสูก่ ารคัดกรอง
ข้อกล่าวหาว่ามีการประหัตประหาร และข้อมูลอืน่ ๆ ทีไ่ ด้ให้ไว้ระหว่างกระบวนการคัด
กรอง และ
• UNHCR องค์กรภาคประชาสังคม และหน่วยงานอืน่ ๆ สามารถให้ขอ้ มูล และมีสว่ นร่วม
อย่างจริงจังกับกระบวนการคัดกรองและพัฒนาการทีเ่ กิดขึน้ ได้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ประกันให้เกิดขัน้
ตอนปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ อย่างเป็นผลและเป็นธรรม เพือ่ การคุม้ ครองผูล้ ภ้ี ยั ทีส่ อดคล้องกับ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
การประชุมเพือ่ ให้ขอ้ มูลกับรัฐบาลในวันที่ 28 ตุลาคม ยังเป็นโอกาสของการอภิปรายถึง
การดำ�เนินงานและความคืบหน้าเกีย่ วกับมาตรการทีใ่ ช้แทนการกักตัวเด็ก หลังจากมีการลงนาม
บันทึกความเข้าใจเรือ่ งการกำ�หนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กในสถานกักตัวคน
ต่างด้าวเพือ่ รอการส่งกลับเมือ่ เดือนมกราคม 2562 ตาม MoU ฉบับนี้ ทางการไทยเห็นชอบที่
จะส่งตัวเด็กและแม่เด็กออกจากสถานกักตัวคนต่างด้าว โดยกำ�หนดวงเงินค่าประกันตัวที่ 50,000
บาทต่อคน ตาม MoU ฉบับนี้ รัฐบาลสัญญาว่า จะใช้มาตรการกักตัวเด็กเป็นมาตรการสุดท้าย และ
มีการกักตัวให้สน้ั สุดเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้
ในระหว่างการประชุมเพือ่ ให้ขอ้ มูล ตัวแทนจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน หน่วยงาน
ภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ประกาศว่า หลายหน่วยงานกำ�ลังจัด
ทำ�แนวปฏิบตั ใิ นการส่งตัวเด็กออกจากสถานกักตัวคนต่างด้าว
และการบริหารจัดการเพือ่
ดูแลเด็กกลุม่ ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ยังไม่มกี ารเปิดเผยรายละเอียดของแนวปฏิบตั นิ แ้ี ละ MoU
ต่อสาธารณะ และการดำ�เนินงานทีเ่ ป็นอยู่ ยังไม่สามารถให้ความคุม้ ครองอย่างเต็มทีก่ บั เด็กและ
ครอบครัว ยกตัวอย่างเช่น การให้ประกันตัวเป็นสิทธิทใ่ี ห้เฉพาะกับแม่ทม่ี บี ตุ รซึง่ อยูร่ ะหว่าง
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นอกจากนัน้ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 ยังควรปรึกษากับ UNHCR เพือ่ จัดตัง้ หน่วย
งานทีท่ �ำ งานกับชุมชนผูล้ ภ้ี ยั ในประเทศไทย และการทำ�งานกับตัวผูล้ ภ้ี ยั ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ การ
จัดทำ�ขัน้ ตอนปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน เพือ่ จำ�แนกตัวผูล้ ภ้ี ยั และบุคคลอืน่ ซึง่ ต้องได้รบั การคุม้ ครองระ
หว่างประเทศ ขัน้ ตอนปฏิบตั เิ หล่านีค้ วรประกันว่า
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ตามข้อกังวลดังกล่าว เราจึงเรียกร้องให้รฐั บาลไทยทำ�การปรึกษาหารืออย่างจริงจังกับ
UNHCR หน่วยงานซึง่ ทำ�งานกับชุมชนผูล้ ภ้ี ยั และตัวผูล้ ภ้ี ยั ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในประเทศไทย เพือ่
จัดทำ�ขัน้ ตอนปฏิบตั ใิ นการดำ�เนินงานตาม MoU อย่างสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระ
หว่างประเทศ โดยเฉพาะรัฐบาลไทยควรจะ
• ขยายเนือ้ หาของ MoU เพือ่ สนับสนุนมาตรการแทนการกักตัวสำ�หรับผูล้ ภ้ี ยั และผูเ้ ข้าเมือง
ทุกคน ไม่เฉพาะเด็กและแม่ของเด็ก
• ป้องกันไม่ให้มกี ารจับกุมและควบคุมตัวผูล้ ภ้ี ยั และผูเ้ ข้าเมืองโดยพลการ
• ขจัดหรือลดการตัง้ เงือ่ นไขในการประกันตัวให้เหลือน้อยสุด
• ประกันว่า จะไม่มกี ารควบคุมตัวผูล้ ภ้ี ยั และผูเ้ ข้าเมืองโดยพลการ และจะมีการกักตัวผูเ้ ข้า
เมืองด้วยเหตุผลทีเ่ ป็นข้อยกเว้นเท่านัน้ ทัง้ นีห้ ลังจากมีการประเมินข้อมูลเป็นรายบุคคล
และทัง้ นีห้ ลังจากมีการใช้มาตรการอืน่ แทนการกักตัวอย่างสอดคล้องกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศแล้ว และ
• ให้ถอนการประกาศข้อสงวนตามข้อ 22 ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ซึง่ จำ�กัดพันธกรณีของประเทศไทย ในการขยายสิทธิของอนุสญ
ั ญาให้ครอบคลุมถึงเด็กผู้
ลีภ้ ยั ด้วย
จากข้อมูลของ UNHCR ประเทศไทยรองรับผูล้ ภ้ี ยั ประมาณ 95,000 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้
ลีภ้ ยั ในระยะยาวจากเมียนมา ซึง่ อาศัยอยูต่ ามค่ายทีพ่ กั พิงชัว่ คราวบริเวณพรมแดนไทย-เมียนมา
ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึง “ผูล้ ภ้ี ยั ในเขตเมือง” อีกประมาณ 6,000 คนจาก 45 ประเทศ รวมทัง้ ปากีสถาน
เวียดนาม โซมาเลีย อิรกั ปาเลสไตน์ ซีเรีย จีน และประเทศอืน่ ๆ ซึง่ ส่วนใหญ่ไม่มสี ถานภาพตาม
กฎหมาย หรือไม่ได้รบั การรับรองและกระจายอยูท่ ว่ั ประเทศไทย ทัง้ ยังมีผลู้ ภ้ี ยั ชาวโรฮีนจาและผูเ้ สีย
หายจากการค้ามนุษย์อกี ประมาณ 5,000 คนในไทย โดยบางส่วนถูกกักตัวทีส่ ถานกักตัวคนต่าง
ด้าว หรือในสถานสงเคราะห์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
เนือ่ งจากไม่มสี ถานภาพตามกฎหมายในไทย ผูล้ ภ้ี ยั จึงตกเป็นเหยือ่ การจับกุมและควบคุม
ตัวโดยพลการ สำ�หรับหลายครอบครัว อาจเป็นเหตุให้พวกเขาต้องพลัดพรากจากกันเป็นเวลานาน
ความพยายามของประเทศไทยในการจัดทำ�กลไกคัดกรองระดับชาติ และการจัดทำ�เนือ้ หาของ
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การกักตัวในฐานะคนเข้าเมือง แต่พอ่ ซึง่ มีบตุ รเป็นผูเ้ ข้าเมืองทีถ่ กู กักตัวเช่นกัน หรือผูด้ แู ลเด็กทีถ่ กู
กักตัวคนอืน่ ๆ จะไม่ได้รบั สิทธิดงั กล่าว วงเงินประกันตัวทีก่ �ำ หนด ยังถือว่าสูงเกินไปสำ�หรับผูล้ ภ้ี ยั
ส่วนใหญ่ในประเทศไทย ซึง่ ไม่สามารถทำ�งานได้ตามกฎหมาย MoU นีย้ งั มีเนือ้ หาไม่สอดคล้อง
กับกฎหมายระหว่างประเทศ
ซึง่ อนุญาตให้กกั ตัวผูล้ ภ้ี ยั และผูเ้ ข้าเมืองได้เพียงภายใต้กฎหมาย
ความจำ�เป็นและความเหมาะสม ทัง้ ยังป้องกันไม่ให้ผเู้ ข้าเมืองและเด็กถูกกักตัวโดยพลการหรือโดย
มิชอบด้วยกฎหมาย
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แม้วา่ ประเทศไทยจะไม่ได้เป็นรัฐภาคีของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะของผูล้ ภ้ี ยั พ.ศ. 2494
หรือพิธสี าร พ.ศ. 2510 แต่ทผ่ี า่ นมารัฐบาลไทยได้แสดงเจตจำ�นงอย่างต่อเนือ่ งทีจ่ ะคุม้ ครองผูล้ ้ี
ภัยในประเทศไทย รวมทัง้ การเห็นชอบต่อข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิน่ ฐาน
ทีป่ ลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration
– GCM) และข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผูล้ ภ้ี ยั (Global Compact on Refugees) ระหว่าง
การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในเดือนธันวาคม 2561 นอกจากนัน้ รัฐบาลไทยยัง
ย้�ำ ถึงเจตจำ�นงทีม่ ตี อ่ “หลักมนุษยธรรมและการดูแลกลุม่ ผูเ้ ข้าเมืองอย่างผิดปรกติทห่ี ลากหลาย”
ในระหว่างการประชุมของคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เพือ่ พิจารณาพันธกรณี
ของไทยทีม่ ตี อ่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ในเดือนมีนาคม 2560
โดยเมือ่ เร็ว ๆ นี้ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน ประเทศไทยยังเป็นแกนนำ�ในการสนับสนุนให้มกี าร
รับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิเด็กในบริบทการเข้าเมือง ระหว่างการประชุมอาเซียนซัมมิทที่
กรุงเทพฯ จากเนือ้ หาของปฏิญญานี้ ผูน้ �ำ อาเซียนแสดงเจตจำ�นงทีจ่ ะคุม้ ครองเด็กผูล้ ภ้ี ยั และจัด
ทำ�มาตรการทีเ่ ป็นผลเพือ่ ใช้แทนการกักตัวเด็กผูเ้ ข้าเมือง
เพือ่ แสดงถึงเจตจำ�นงเพิม่ เติม รัฐบาลไทยควรให้ภาคยานุวตั กิ บั อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะ
ของผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 และพิธีสาร พ.ศ. 2510 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของ
แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกครอบครัว (International Convention on the Rights
of All Migrant Workers and Members of Their Families- ICRMW) และสนธิสัญญาสิท
ธิมนุษยชนที่สำ�คัญอื่น ๆ เรายังยินดีที่มีโอกาสสนับสนุนรัฐบาลไทยในการจัดทำ�กฎหมายและ
นโยบาย และประกันให้มกี ารดำ�เนินงานตามข้อปฏิบตั ิ อย่างสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ
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MoU ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ จะส่งผลดีตอ่ มาตรการด้านความมัน่ คง
ช่วยส่งเสริมการคุม้ ครอง และป้องกันการจับกุมและควบคุมตัวโดยพลการ และการละเมิดอืน่ ๆ

