
ประเทศไทย: รับรองให้เนื้อหาของระเบียบผู้ลี้ภัยที่จะออกใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ

แถลงการณ์ร่วม

ประเทศไทย

พฤศจิกายน 11, 2562

(กรุงเทพฯ 11 พฤศจิกายน 2562) เราขอเรียกร้องรัฐบาลไทยให้บังคับใช้ 

และดำาเนินงานตามกฎหมายและนโยบาย เพ่ือประกันสิทธิและการคุ้มครองอย่างเต็มท่ีสำาหรับผู้

ล้ีภัย สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมท้ังการป้องกันไม่ให้ถูกบังคับส่ง 

กลับ และไม่ให้มีการจับกุมและควบคุมตัวโดยพลการ คาดว่าคณะรัฐมนตรีโดยสำานักนายกรัฐมนตรี 

จะได้พิจารณาร่างระเบียบน้ีก่อนส้ินปี เพ่ือจัดทำากรอบการคัดกรองผู้ล้ีภัย 

ในวันท่ี 28 ตุลาคม ฟอร์ต้ีฟายไรต์และองค์กรภาคประชาสังคมอ่ืนอีกหกแห่ง 

ได้จัดการประชุมให้ข้อมูลแบบปิด เพ่ืออภิปรายถึงการจัดทำานโยบายด้านคนเข้าเมืองร่วมกับหน่วย 

งานของรัฐบาล ตัวแทนองค์การสหประชาชาติ และตัวแทนทางการทูต ในระหว่างการประชุม  

ตัวแทนจากสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้กล่าวถึงเน้ือหาของร่างระเบียบฉบับน้ี ซ่ึงเป็นการจัดทำา 

“กลไกคัดกรองระดับชาติ” สำาหรับผู้ล้ีภัย โดยทางสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองประกาศว่า จะมีการ 

เสนอร่างระเบียบให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและเห็นชอบภายในส้ินปีน้ี 

กว่าสามปีท่ีผ่านมา ในวันท่ี 10 มกราคม 2560 รัฐบาลไทยได้มีมติคณะรัฐมนตรีท่ี 10/01 พ.ศ. 

2560 เสนอให้จัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือจัดทำากลไกคัดกรองและบริหารจัดการประชากรผู้ล้ีภัย 

ในประเทศไทย ซ่ึงในทางเทคนิคแล้ว เคยเป็นหน้าท่ีของสำานักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือผู้ล้ีภัยแห่ง 
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รับรองให้เน้ือหาของระเบียบ รับรองให้เน้ือหาของระเบียบ 
ผู้ล้ีภัยท่ีจะออกใหม่ ผู้ล้ีภัยท่ีจะออกใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ

คาดว่าคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วย 

การคัดกรองผู้ลี้ภัยก่อนสิ้นปีนี้
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สหประชาชาติ (UNHCR) โดยไม่มีความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับเจ้าหน้าท่ีไทย รัฐบาลได้ขอให้ 

สำานักงานตำารวจแห่งชาติจัดทำากลไกน้ี โดยร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงแรงงาน สำานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ ร่างระเบียบ 

ท่ีคณะกรรมการจัดทำาข้ึน จะเข้าสู่การพิจารณาของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนจะ 

เสนอเข้าสู่ท่ีประชุมของคณะรัฐมนตรี

ทางการไทยยังไม่ได้เปิดเผยร่างระเบียบดังกล่าวต่อสาธารณะ ท้ังยังไม่ได้จัดทำาการรับฟัง

ความเห็นต่อร่างดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในวันท่ี 18 มิถุนายน 2561 หน่วยงานกว่า 13 แห่งซ่ึงทำางาน 

กับชุมชนผู้ล้ีภัยและผู้เข้าเมืองในไทย ได้เสนอเน้ือหาท่ีเป็นไปได้สำาหรับร่างระเบียบฉบับน้ี ในระ 

หว่างการประชุมสาธารณะร่วมกับตัวแทนของหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง 

เราขอย้ำาเตือนถึงข้อเสนอแนะก่อนหน้าน้ีเม่ือเดือนมิถุนายน 2561 ซ่ึงเรียกร้องให้รัฐบาล 

ไทยจัดทำาระเบียบท่ีครอบคลุมข้อบทเพ่ือประกันให้มี 

 • การป้องกันไม่ให้เกิดการส่งกลับ (refoulement) และไม่ให้มีการบังคับส่งกลับบุคคล 

ไปยังประเทศท่ีอาจเส่ียงจะทรมาน หรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง

 • ให้จัดทำาเน้ือหาตามนิยามของคำาว่าผู้ล้ีภัยซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับสากล สอดคล้องกับ 

อนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ล้ีภัย พ.ศ. 2494 และสนธิสัญญาระหว่างประเทศอ่ืน ๆ

 • ให้บุคคลทุกคนสามารถเข้าถึงกลไกการขอสถานะผู้ล้ีภัยอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิ 

ภาพ ไม่ว่าจะเข้าเมืองมาแบบใด อยู่ท่ีไหน หรือเข้ามาเม่ือไร สอดคล้องกับหลักการว่า 

ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติและการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมตามกฎหมาย

 • สิทธิในการเข้าถึงการอุทธรณ์คำาส่ังโดยศาลท่ีเป็นอิสระ ท้ังน้ีเพ่ือให้มีการทบทวน 

คำาถามท้ังในแง่ข้อเท็จจริงและกฎหมาย และสิทธิท่ีจะอาศัยอยู่ในประเทศไทย 

จนกว่าคำาพิพากษาจะถึงท่ีสุด และ 

 • การเข้าถึงการจัดทำาเอกสารตามกฎหมาย การบริการด้านสุขภาพ และประกันสุขภาพ 

โอกาสในการศึกษา โอกาสในการทำางานและความช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน ๆ 

สำาหรับผู้ล้ีภัยทุกคน และผู้ท่ีอยู่ระหว่างหรือกำาลังรอการเข้าสู่ข้ันตอนการคัดกรอง 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 รัฐบาลไทยได้จัดต้ังกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 

สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง ภายใต้สำานักงานตำารวจแห่งชาติ เพ่ือดำาเนินงานตามกลไกคัด

กรองท่ีเสนอ กองบังคับการจะต้องได้รับการจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรอย่างเพียงพอ 

โดยเป็นผู้มีทักษะ ความรู้ และได้รับการอบรมอย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถประเมินคำาขอล้ีภัย  

รวมท้ังมีความรู้ด้านกฎหมายผู้ล้ีภัย การทำางานกับล่าม การสัมภาษณ์ท่ีเคารพต่อความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรม และการจัดการเม่ือผู้เสียหายเกิดความทุกข์ทรมานใจ 
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นอกจากน้ัน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 ยังควรปรึกษากับ UNHCR เพ่ือจัดต้ังหน่วย 

งานท่ีทำางานกับชุมชนผู้ล้ีภัยในประเทศไทย และการทำางานกับตัวผู้ล้ีภัยท่ีได้รับผลกระทบ การ

จัดทำาข้ันตอนปฏิบัติตามมาตรฐาน เพ่ือจำาแนกตัวผู้ล้ีภัยและบุคคลอ่ืนซ่ึงต้องได้รับการคุ้มครองระ 

หว่างประเทศ ข้ันตอนปฏิบัติเหล่าน้ีควรประกันว่า

 • บุคคลท่ีเข้าสู่การคัดกรอง สามารถเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการน้ี มีทนายความท่ีมี 

ความสามารถและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และมีล่ามท่ีมีคุณภาพและไม่ลำาเอียง รวมท้ังมีหลัก 

ประกันในข้ันตอนปฏิบัติ

 • การตัดสินใจใด ๆ  ต้องข้ึนอยู่กับข้อมูลแต่ละกรณี และเป็นการประเมินเง่ือนไขเฉพาะด้าน 

สำาหรับผู้ย่ืนคำาขอแต่ละคน โดยต้องมีการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล เพ่ือให้โอกาสกับบุคคลท่ี

เข้าสู่การคัดกรอง สามารถนำาเสนอข้อมูลและพยานหลักฐานเก่ียวกับสภาพท่ีเกิดข้ึนกับ

ตนได้

 • ผู้เข้ารับการคัดกรองต้องได้รับแจ้งผลการตัดสินอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเป็นคำาวินิจ 

ฉัยท่ีมีข้อมูลมากเพียงพอ เพ่ือช่วยให้สามารถย่ืนคำาร้องอุทธรณ์คำาส่ังน้ันได้อย่างจริงจัง 

และหากจำาเป็น

 • การเก็บข้อมูลเป็นความลับในทุกข้ันตอนของการคัดกรอง 

รวมท้ังในข้ันของการย่ืนเอกสาร ข้อมูลเก่ียวกับอัตลักษณ์ของบุคคลท่ีเข้าสู่การคัดกรอง 

ข้อกล่าวหาว่ามีการประหัตประหาร และข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีได้ให้ไว้ระหว่างกระบวนการคัด 

กรอง และ

 • UNHCR องค์กรภาคประชาสังคม และหน่วยงานอ่ืน ๆ สามารถให้ข้อมูล และมีส่วนร่วม

อย่างจริงจังกับกระบวนการคัดกรองและพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนได้ ท้ังน้ีเพ่ือประกันให้เกิดข้ัน 

ตอนปฏิบัติอย่างเต็มท่ี อย่างเป็นผลและเป็นธรรม เพ่ือการคุ้มครองผู้ล้ีภัยท่ีสอดคล้องกับ

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

การประชุมเพ่ือให้ข้อมูลกับรัฐบาลในวันท่ี 28 ตุลาคม ยังเป็นโอกาสของการอภิปรายถึง

การดำาเนินงานและความคืบหน้าเก่ียวกับมาตรการท่ีใช้แทนการกักตัวเด็ก หลังจากมีการลงนาม 

บันทึกความเข้าใจเร่ืองการกำาหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กในสถานกักตัวคน 

ต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับเม่ือเดือนมกราคม 2562 ตาม MoU ฉบับน้ี ทางการไทยเห็นชอบท่ี 

จะส่งตัวเด็กและแม่เด็กออกจากสถานกักตัวคนต่างด้าว โดยกำาหนดวงเงินค่าประกันตัวท่ี 50,000 

บาทต่อคน ตาม MoU ฉบับน้ี รัฐบาลสัญญาว่า จะใช้มาตรการกักตัวเด็กเป็นมาตรการสุดท้าย และ 

มีการกักตัวให้ส้ันสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

ในระหว่างการประชุมเพ่ือให้ข้อมูล ตัวแทนจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน หน่วยงาน 

ภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ประกาศว่า หลายหน่วยงานกำาลังจัด 

ทำาแนวปฏิบัติในการส่งตัวเด็กออกจากสถานกักตัวคนต่างด้าว และการบริหารจัดการเพ่ือ 

ดูแลเด็กกลุ่มดังกล่าว อย่างไรก็ดี ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของแนวปฏิบัติน้ีและ MoU 

ต่อสาธารณะ และการดำาเนินงานท่ีเป็นอยู่ ยังไม่สามารถให้ความคุ้มครองอย่างเต็มท่ีกับเด็กและ 

ครอบครัว ยกตัวอย่างเช่น การให้ประกันตัวเป็นสิทธิท่ีให้เฉพาะกับแม่ท่ีมีบุตรซ่ึงอยู่ระหว่าง 
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การกักตัวในฐานะคนเข้าเมือง แต่พ่อซ่ึงมีบุตรเป็นผู้เข้าเมืองท่ีถูกกักตัวเช่นกัน หรือผู้ดูแลเด็กท่ีถูก

กักตัวคนอ่ืน ๆ จะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว วงเงินประกันตัวท่ีกำาหนด ยังถือว่าสูงเกินไปสำาหรับผู้ล้ีภัย 

ส่วนใหญ่ในประเทศไทย ซ่ึงไม่สามารถทำางานได้ตามกฎหมาย MoU น้ียังมีเน้ือหาไม่สอดคล้อง 

กับกฎหมายระหว่างประเทศ ซ่ึงอนุญาตให้กักตัวผู้ล้ีภัยและผู้เข้าเมืองได้เพียงภายใต้กฎหมาย 

ความจำาเป็นและความเหมาะสม ท้ังยังป้องกันไม่ให้ผู้เข้าเมืองและเด็กถูกกักตัวโดยพลการหรือโดย 

มิชอบด้วยกฎหมาย 

ตามข้อกังวลดังกล่าว เราจึงเรียกร้องให้รัฐบาลไทยทำาการปรึกษาหารืออย่างจริงจังกับ 

UNHCR หน่วยงานซ่ึงทำางานกับชุมชนผู้ล้ีภัย และตัวผู้ล้ีภัยท่ีได้รับผลกระทบในประเทศไทย เพ่ือ

จัดทำาข้ันตอนปฏิบัติในการดำาเนินงานตาม MoU อย่างสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระ 

หว่างประเทศ โดยเฉพาะรัฐบาลไทยควรจะ

 • ขยายเน้ือหาของ MoU เพ่ือสนับสนุนมาตรการแทนการกักตัวสำาหรับผู้ล้ีภัยและผู้เข้าเมือง 

ทุกคน ไม่เฉพาะเด็กและแม่ของเด็ก

 • ป้องกันไม่ให้มีการจับกุมและควบคุมตัวผู้ล้ีภัยและผู้เข้าเมืองโดยพลการ 

 • ขจัดหรือลดการต้ังเง่ือนไขในการประกันตัวให้เหลือน้อยสุด

 • ประกันว่า จะไม่มีการควบคุมตัวผู้ล้ีภัยและผู้เข้าเมืองโดยพลการ และจะมีการกักตัวผู้เข้า

เมืองด้วยเหตุผลท่ีเป็นข้อยกเว้นเท่าน้ัน ท้ังน้ีหลังจากมีการประเมินข้อมูลเป็นรายบุคคล 

และท้ังน้ีหลังจากมีการใช้มาตรการอ่ืนแทนการกักตัวอย่างสอดคล้องกับกฎหมายระหว่าง 

ประเทศแล้ว และ

 • ให้ถอนการประกาศข้อสงวนตามข้อ 22 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

ซ่ึงจำากัดพันธกรณีของประเทศไทย ในการขยายสิทธิของอนุสัญญาให้ครอบคลุมถึงเด็กผู้

ล้ีภัยด้วย

จากข้อมูลของ UNHCR ประเทศไทยรองรับผู้ล้ีภัยประมาณ 95,000 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้

ล้ีภัยในระยะยาวจากเมียนมา ซ่ึงอาศัยอยู่ตามค่ายท่ีพักพิงช่ัวคราวบริเวณพรมแดนไทย-เมียนมา 

ท้ังน้ีไม่รวมถึง “ผู้ล้ีภัยในเขตเมือง” อีกประมาณ 6,000 คนจาก 45 ประเทศ รวมท้ังปากีสถาน 

เวียดนาม โซมาเลีย อิรัก ปาเลสไตน์ ซีเรีย จีน และประเทศอ่ืน ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่มีสถานภาพตาม 

กฎหมาย หรือไม่ได้รับการรับรองและกระจายอยู่ท่ัวประเทศไทย ท้ังยังมีผู้ล้ีภัยชาวโรฮีนจาและผู้เสีย 

หายจากการค้ามนุษย์อีกประมาณ 5,000 คนในไทย โดยบางส่วนถูกกักตัวท่ีสถานกักตัวคนต่าง 

ด้าว หรือในสถานสงเคราะห์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

เน่ืองจากไม่มีสถานภาพตามกฎหมายในไทย ผู้ล้ีภัยจึงตกเป็นเหย่ือการจับกุมและควบคุม

ตัวโดยพลการ สำาหรับหลายครอบครัว อาจเป็นเหตุให้พวกเขาต้องพลัดพรากจากกันเป็นเวลานาน 

ความพยายามของประเทศไทยในการจัดทำากลไกคัดกรองระดับชาติ และการจัดทำาเน้ือหาของ 
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MoU ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ จะส่งผลดีต่อมาตรการด้านความม่ันคง 

ช่วยส่งเสริมการคุ้มครอง และป้องกันการจับกุมและควบคุมตัวโดยพลการ และการละเมิดอ่ืน ๆ 

แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้เป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของผู้ล้ีภัย พ.ศ. 2494 

หรือพิธีสาร พ.ศ. 2510 แต่ท่ีผ่านมารัฐบาลไทยได้แสดงเจตจำานงอย่างต่อเน่ืองท่ีจะคุ้มครองผู้ล้ี

ภัยในประเทศไทย รวมท้ังการเห็นชอบต่อข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถ่ินฐาน 

ท่ีปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration 

– GCM) และข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ล้ีภัย (Global Compact on Refugees) ระหว่าง 

การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในเดือนธันวาคม 2561 นอกจากน้ัน รัฐบาลไทยยัง 

ย้ำาถึงเจตจำานงท่ีมีต่อ “หลักมนุษยธรรมและการดูแลกลุ่มผู้เข้าเมืองอย่างผิดปรกติท่ีหลากหลาย” 

ในระหว่างการประชุมของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เพ่ือพิจารณาพันธกรณี

ของไทยท่ีมีต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 

Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ในเดือนมีนาคม 2560 

โดยเม่ือเร็ว ๆ  น้ี ในวันท่ี 2 พฤศจิกายน ประเทศไทยยังเป็นแกนนำาในการสนับสนุนให้มีการ 

รับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิเด็กในบริบทการเข้าเมือง ระหว่างการประชุมอาเซียนซัมมิทท่ี

กรุงเทพฯ จากเน้ือหาของปฏิญญาน้ี ผู้นำาอาเซียนแสดงเจตจำานงท่ีจะคุ้มครองเด็กผู้ล้ีภัย และจัด 

ทำามาตรการท่ีเป็นผลเพ่ือใช้แทนการกักตัวเด็กผู้เข้าเมือง 

เพ่ือแสดงถึงเจตจำานงเพ่ิมเติม รัฐบาลไทยควรให้ภาคยานุวัติกับอนุสัญญาว่าด้วยสถานะ 

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

ธิมนุษยชนที่สำาคัญอื่น ๆ เรายังยินดีที่มีโอกาสสนับสนุนรัฐบาลไทยในการจัดทำากฎหมายและ 

นโยบาย และประกันให้มีการดำาเนินงานตามข้อปฏิบัติ อย่างสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

ระหว่างประเทศ 
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