การจัดการผลพวง
ทางกฎหมาย
และคําพิพากษาในช่วง
รัฐประหาร 2557

1

2

แก้ไขรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 2560

โดยอาจตัง
้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ที่มาจากประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญใหม่
เมื่อดําเนินการร่างเสร็จแล้วจึงใช้ช่องทาง
ในการลงประชามติ

4

ยกเลิกประกาศหรือคําสั่ง คสช.
และคําสั่งหัวหน้า คสช.

ที่มุ่งหมายจัดการเป้าหมายทางการเมือง
และละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนอย่าง
ร้ายแรงโดยทันที

ทบทวนประกาศหรือคําสั่ง คสช.
และคําสั่งหัวหน้า คสช. ซึ่งเป็น
การบริหารราชการทั่วไป

5

6

ยกเลิกการรับรอง
ความชอบด้วยกฎหมาย
และการกระทําของ คสช.

คือ
ใคร

ทําให้กลุ่มคําพิพากษาซึ่ง
รับรองความชอบด้วย
กฎหมาย และความสมบูรณ์
ในการทํารัฐประหารของ
คสช. สิน
้ ผล

7

ทบทวน แก้ไข ไปจนถึง
ยกเลิกกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติ
ซึ่งออกโดย สนช.

ทําให้กลุ่มคําพิพากษาซึ่ง
สร้างเอกสิทธิคุ้มครองมิให้
คสช. และเจ้าหน้าที่รัฐต้อง
รับโทษทางกฎหมาย

และกลุ่มคําพิพากษาซึ่งนํากฎหมาย
อันละเมิดสิทธิเสรีภาพมาวินิจฉัยเพื่อ
ลงโทษประชาชนสิ้นผล

โดยเสนอให้พิจารณากลุ่ม
ที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนอย่างรุนแรง
และกลุ่มทีเ่ ข้าไป
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
รัฐอย่างมีนัยสําคัญ
ก่อน จากนั้นจึงพิจารณา
กลุ่มที่เป็นการบริหาร
ราชการทั่วไปในลําดับ
ถัดมา
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เพื่อลบล้างความชอบด้วยกฎหมาย
และความสมบูรณ์ของการกระทํา
รัฐประหารโดย คสช.

รวมถึงความชอบด้วยกฎหมายของ
ประกาศ คสช. คําสั่ง คสช. และ
คําสั่งหัวหน้า คสช.

3

เพื่อสิทธิมนุษยชน

092 271 3172
096 789 3173

ภายใต้การปกครองประเทศโดย คสช. หลังจากการ
ทํารัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 สถานการณ์
การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดยการเรี ย กบุ ค คลเข้ า พบ การ
ติดตามสอบถาม การควบคุมการเผยแพร่ขา่ วการควบคุมตัว
ตลอดจนการจับกุมดําเนินคดีต่อผู้ใช้เสรีภาพในการแสดง

ศู น ย์ ท นายความเพื่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
เ ป็ น ก า ร ร ว ม ตั ว ข อ ง ก ลุ่ ม ท น า ย ค ว า ม
นักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรม
ทางสังคม เมือ
่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2557
ซึ่งเป็ นเวลา 2 วันหลังการรัฐประหารโดย
คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.)
เนือ
่ งจากในช่วงดังกล่าว คสช. มีการเรียก
บุคคลไปรายงานตัว จับกุม คุมขังบุคคล
เป็นจํานวนมาก อีกทัง
้ ยังมีการใช้ศาลทหาร
กับพลเรือนศูนย์ทนายความเพือ
่ สิทธิมนุษยชน
จึ ง ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ตอบรั บ กั บ สถานการณ์
ดังกล่าว

ออกและการชุมนุมโดยสงบ ยังคงปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่อง
ผ่านการสร้างระบอบกฎหมายให้ความมัน
่ คงของรัฐอยูเ่ หนือ
หลักสิทธิเสรีภาพ และออกแบบให้รฐ
ั ธรรมนูญเข้ามารองรับ
การใช้อํานาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของ คสช. พร้อมทั้ง
ยกเว้นความรับผิดไม่ว่าในทางใดๆ ทําให้ผู้ได้รับผลกระทบ
จากการใช้อํานาจนั้นไม่สามารถเรียกร้องให้รัฐรับผิดหรือ
ชดเชยเยียวยาแก่ตนได้
เพื่ อยับยั้งมิให้ผลพวงทางกฎหมายชุดดังกล่าวได้รับ
การรองรับและบังคับใช้เสมือนกฎหมายปกติและเพื่อให้กลไก
ของกฎหมายปกติสามารถดําเนินการได้โดยปราศจากการ

วัตถุ
ประสงค์

ชี้ นํ า จากทหาร มี ผ ลเป็ น การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของ
ประชาชนโดยไม่ตกเป็ นข้อยกเว้นภายใต้เหตุผลการจัดการ
ประเทศด้วยความมั่นคงของรัฐอีกตลอดทั้งเพื่ อประโยชน์

บันทึก
ข้อมูล

สิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย
ภายหลังการ
รัฐประหาร

เผยแพร่
ความรู้

ให้ความ
ช่วยเหลือ

เรือ
ทางกฎหมาย
่ งกฎหมายและการ
ปฏิรูปกระบวนการ
แก่ผู้ได้รับผลกระทบ
ยุติธรรมให้เป็นไปตามหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศ

ในเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ และนําตัวผู้กระทําความผิด
ในกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนมาลงโทษในอนาค ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจึงมีข้อเสนอต่อการจัดการผลพวง
ทางกฎหมายของ คสช. ดังนี้

การจัดการ
การรัฐประหาร

5
ให้เจ้าหน้าที่ทหารยุติการดํารง
ตําแหน่งในงานทางบริหาร
นิติบัญญัติ

และในคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้อํานาจรัฐทัง
้ หมด

และการละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดยกองทัพ

6

1
นิรโทษ
กรรม
โมฆะ

2
ข้อม
ประชา ูล
ชน

3

และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลของประชาชน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความขั ด แย้ ง ทางการเมื อ ง
ภายหลั ง จากการ รั ฐ ประหารในปี 2557
ต่อสาธารณะ

ผลักดันให้กองทัพเปิดเผย
ข้อมูล รูปแบบ และวัตถุประสงค์
การดําเนินการใช้ปฏิบัติการ
ทางข่าวสาร

สร้างกลไกในการป้องกัน
การก่อรัฐประหารในอนาคต

เช่ น บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ารยึ ด อํ า นาจจากประชาชน
เป็ นความผิดอาญา หรือผลักดันการบังคับใช้
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 113 ต่ อ คณะ
รัฐประหารเมื่อบริบททางการเมืองเปลี่ยนผ่าน
สู่ประชาธิปไตยมากขึ้น หรือกําหนดให้เจ้าหน้าที่
ทหารต้องเข้าสู่การพิ จารณาโดยศาลพลเรือน
ในกรณี ก ารกระทํ า ละเมิ ด หรื อ การใช้ ค วาม
รุนแรงต่อพลเรือน

ทั้งนี้ ภายใต้ข้อเสนอเหล่านี้ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
เห็นว่า อาจจัดแบ่งเป็นช่วงระยะต่างๆ ของการปฏิรป
ู แต่ละส่วนใน
เบือ
้ งต้นเอาไว้เนื่องจากความสําคัญเร่งด่วนของแต่ละประเด็น
และอาจมีข้อจํากัดของการผลักดันการปฏิรูปในแต่ละส่วนพร้อมกัน
ภายในทีเดียว

้น
ระยะสั
(ระยะเฉพาะหน้า)
การสร้ า งกลไกการ
ป้องกันการเกิดรัฐประหาร
ขึน
้ อีกในอนาคต และการ
จัดการกับการละเมิดสิทธิ
มนุ ษ ยชนโดยกองทั พ
ในช่วงสถานการณ์ความ
ขัดแย้งทางการเมืองที่
ผ่ า นมาเนื่ อ งจากเป็ น
ปั ญหาที่จําเป็ นเร่งด่วน
สํ า ห รั บ การเมื อ งไทย
ซึ่ ง ก อ ง ทั พ ยั ง ค ง
สามารถก่ อ รั ฐ ประหาร
และแทรกแซงการเมือง
ได้อย่างต่อเนือ
่ ง

ระยะ
กลาง

ระยะ
ยาว

การปฏิรูปกองทัพใน
ส่วนของการแก้ไ ขรัฐธรรมนูญและการแก้ไข
ก ฎ ห ม า ย ร ะ ดั บ ร อ ง
ต่ า ง ๆ ที่ ขั ด แย้ ง กั บ
หลั ก การควบคุ ม ทหาร
โดยพลเรื อ น

การปฏิรูปกองทัพ
ใ น ส่ ว น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ
ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น
กองทัพ รวมทั้ง หน่วย
งานด้ า นความมั่ น คง
อื่ น ใ ห้ อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ ก า ร
ค ว บ คุ ม ข อ ง รั ฐ บ า ล
พลเรื อ น และรั ฐ สภา
ซึ่ ง ส า ม า ร ถ ทํ า อ ย่ า ง
ค่อยเป็ นค่อยไปได้

ด้วยกระบวนการยุติธรรม

1

และกําหนดขอบเขตภารกิจของทหารให้จํากัด
อยูเ่ ฉพาะการป้องกันประเทศและรักษาความมัน
่ คง
ภายในรัฐเมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศ
กฎอัยการศึก

และไม่เคยมีผลในทางกฎหมาย เพื่อผลักดัน
ให้ เ กิ ด การริ เ ริ่ ม ดํ า เนิ น กระบวนการเอาผิ ด
ผู้ก่อการรัฐประหาร

ปฏิ บั ติ ก ารจิ ต วิ ท ยา และโฆษณาชวนเชื่ อ
ที่ถูกนํามาใช้ในความขัดแย้งทางการเมือง
ตัง
้ แต่หลังรัฐประหาร 2557 เป็นต้นมา

4

จัดการความสัมพันธ์ทางอํานาจ
ระหว่างทหาร-พลเรือนใหม่
ให้อยู่ในหลักการควบคุมทหาร
โดยพลเรือน

ทําให้การนิรโทษกรรมให้กับ
การรัฐประหารเป็นโมฆะ

ผลักดันให้กองทัพและ
หน่วยความมั่นคงเปิดเผย
ข้อมูลวัตถุประสงค์

ยุติความชอบธรรม
ของการ
รับรองรัฐประหาร
นําทหารออกจาก
กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาในทุกช่วงชั้น

ยกเลิกการนําพลเรือนเข้าสู่การ
พิจารณาในศาลทหารโดยเด็ดขาด
ให้สิทธิอุทธรณ์-ฎีกาแก่ผู้ถูก
กล่าวหาซึ่งไม่มีสิทธิอุทธรณ์และ
ฎีกาในศาลทหาร เนื่องจากเป็ น
ความผิดที่เกิดขึ้นระหว่าง
ที่กฎอัยการศึกยังมีผลบังคับใช้
ยุตก
ิ ารให้อาํ นาจเจ้าหน้าทีท
่ หาร
จับกุมและควบคุมตัวบุคคลสอบสวน
หรือเข้าร่วมการสอบสวนกับ
พนักงานสอบสวน

3

2

สร้างระบบศาลให้ประชาชน
ทัว
่ ไปเข้าถึงการพิจารณาคดี
และตรวจสอบตุลาการได้
ยกเลิกคําสั่งพิ จารณาคดีลับในทุกคดี
ซึ่งผู้ถก
ู กล่าวหาเป็นบุคคลทีถ
ู ละเมิดสิทธิ
่ ก
เสรีภาพจากการแสดงออก หรือการ
ชุมนุมโดยสงบ หรือได้รับผลกระทบ
เนื่องจากการรัฐประหารเมื่อปี 2557
ยุติการพิ จารณาคดีในความผิดฐาน
ละเมิดอํานาจศาล ที่มีมูลเหตุมาจาก
การใช้เสรีภาพในการแสดงออกและ
การชุมนุมโดยสงบ

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา

ยุติการจับกุมและการควบคุมตัวบุคคลไว้ในสถานที่อื่น
ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ท่ี คุ ม ขั ง หรื อ ค่ า ยทหาร ไม่ ว่ า จะกระทํ า โดย
เจ้าหน้าทีท
ั สังกัด หน่วยงานราชการ
่ หาร หรือเจ้าหน้าทีร
่ ฐ
อื่น และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมตัวจะกล่าวอ้างกฎหมายใด
หรือไม่ในการปฎิบต
ั ก
ิ ารก็ตาม เพื่อประกันสิทธิในความ
มัน
ิ และความเป็นอยูข
่ องประชาชน ทีจ
่ ะ
่ คงปลอกภัยในชีวต
ไม่ถก
ู จับกุมหรือคุมขังโดยอําเภอใจ หรือโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย นอกจากเป็นการจับกุมหรือคุมขังทีเ่ ป็นไปตาม
วิธพ
ี จ
ิ ารณาความอาญาในกระบวนการยุตธ
ิ รรมทางอาญา
แบบปกติ ซึง
้ ก
ู ควบคุมตัวต้องได้รบ
ั แจ้งถึงเหตุในการ
่ ผูถ
ควบคุมตัว และมีสิทธิที่จะร้องขอให้ศาลตรวจสอบการ
ควบคุมตัวนั้นโดยเร็วที่สุด

ทั้ ง การจั ด การกั บ การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
การคื น ความยุ ติ ธ รรม
ให้กับสังคมเป็ นพื้ นฐาน
หนึ่ ง สํ า หรั บ การแก้ ไ ข
จั ด การความขั ด แย้ ง
เรื้ อ รังในการเมือ งไทย

ยุติการใช้มาตรการรวบรวมพยานหลักฐานหรือจัดทํา
บั น ทึ ก การซั ก ถาม โดยเจ้ า หน้ า ที่ ท หารหรื อ เจ้ า หน้ า อื่ น
อย่างเด็ดขาด

กรมกอง

ยุตก
ิ ารดําเนินคดีในความผิดฐานฝ่าฝืนการไม่ไปรายงาน
ตัวตามคําสัง
ึ่ ปราฏชัดว่าการกระทํา
่ ของ คสช. และคดีซง
ยังไม่ครบองค์ประกอบความผิดตามกฎหมาย และทบทวน
การแจ้งข้อกล่าวหาทีเ่ กินกว่าข้อเท็จจริง ซึง
่ สร้างภาระ
่ มุง
ทางคดี ให้แก่ผถ
ู้ ก
ู กล่าวหา เช่น ความผิดฐานยุยงปลุกปั่ น
และความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกีย
่ ว
กับคอมพิวเตอร์ โดยทันที ไม่วา่ คดีนน
้ั จะอยูใ่ นระหว่างการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวน พนักอัยการ อัยการ
ทหารศาลทหารหรือศาลยุติธรรมก็ตาม

การเยียวยา
และการชดเชย
ความเสียหาย

ให้ผู้ทไี่ ด้รับผลกระทบจากการ
ใช้อํานาจรัฐในช่วงรัฐประหาร 2557

1

ชดเชยค่าเสียหาย
และหามาตรการ
เยียวยา

2

ยุติคดีอันเป็นผลจาก
การใช้สิทธิและเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น
และการชุมนุมโดยสงบ

3

4

สร้างความเข้าใจ
ต่อสังคม

สร้างกลไกในการ
ค้นหาความจริง

เรือ
่ งการประทับตราผู้เสียหาย
ให้เป็นผู้กระทําความผิดทางอาญา
ร้ายแรงก่อนทีจ
่ ะมีการพิสูจน์
ความจริงในกระบวนการยุติธรรม

โดยการตัง
้ “คณะกรรมการ
พิจารณาตรวจสอบรูปแบบ
การใช้อํานาจและสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในยุครัฐประหาร
2557” (A Truth Commission)

5
ผู้เสียหายร่วมกําหนด
รายละเอียดการเยียวยา
และชดเชยความเสียหาย
โดยมีกระบวนการ ดังนี้

6
นําตัวผู้เกี่ยวข้อง
มาร่วมรับผิดชอบ

โดยสภาพความผิดผู้เกีย
่ วข้อง
แบ่งเป็ น 4 ประเภท

การขอโทษต่ อ สาธารณะ
โดยรั ฐ บาล

ความผิดทีเ่ กิดจากการกําหนดนโยบาย
หรือเป็นผู้วางแผน

การชดเชยค่ า เสี ย หายและ
หามาตรการเยียวยาทางด้าน
จิตใจ
การดํ า เนิ น คดี อ ย่ า งเป็ น ธรรม
จากการใช้สท
ิ ธิและเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น และการ
ชุมนุมโดยสงบ

ความผิดที่เป็นผู้สั่งการใหม่กระทําที่
มิชอบตามสายการบังคับบัญชา
ความผิดอันเกิดจากการเป็นผูป
้ ฏิบต
ั ิ
ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การดําเนินการอย่างต่อเนือ
่ งใน
การสร้างความเข้าใจต่อสังคม
เรือ
่ งการประทับตราผู้เสียหาย
การรั บ รองว่ า จะไม่ เ กิ ด เหตุ
ซํ้ า (Guarantees of nonrepetition) โดยรัฐบาลต้อง
พิ จารณาถึงการเยียวยาในระดับ
สังคม

ความผิดอันเกิดจากการช่วยเหลือ
และให้การสนับสนุนผู้กระทําการ
ละเมิดสิทธิ และเสรีภาพ

Handing
the legislative
consequences
and the verdict
announcement
during the 2014 coup

1

2

Amending the 2017 Constitution

Revoking the NCPO’s
Announcements and Orders,
along with the Head of the NCPO Orders,
which were used against political targets,
and the practice which led to human rights
violations

5

Revising NCPO Announcements
and Orders, which relate to
the general administration of
the bureaucratic system

by forming the drafting committee elected by Thai citizen,
as well as allowing people from all walks of life to be
a part of the new drafted constitution
then, the ﬁnal version of the constitution
needs to be veriﬁed by the referendum.

Abandoning legal provisions
that give legitimacy to the coup
makers and help them from
legal punishment,
along with the NCPO Announcements and
Orders and the Head of the NCPO Orders.

3

4

6

Abandoning verdict
announcements which
legitimized the coup by
the NCPO.

Revising, amending, and
revoking various Acts
enacted by the National
Legislative Assembly
(NLA)

7

our propose is to ﬁrstly
categorize Acts into 3
types: Acts that have
severe effect on
exercising fundamental
rights, Acts that
reorganize the structure
of the state, and Acts
that relate to the
administration of
bureaucratic system.
The ﬁrst and second
types are prioritized
to hand.

Abandoning verdict
announcements which
provided impunity to
the NCPO committee
and the state ofﬁcials
as well as verdict
announcements based on
the Articles that violated
the human rights
principles.
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Who
are
we

TLHR comprises of human rights
lawyers and social activists whose
journey began on 24 May 2014 – 2
days after the coup d'état by the
National Council for Peace and Order
(NCPO). During that time of political
unrest, the NCPO had arbitrarily
summoned people to report to the
ofﬁcials, arrested dissidents, and
detained individuals. Furthermore, the
military court has played a role in
terms of prosecuting civilians.
Therefore, in order to solve these
issues, TLHR was founded.

Our
Mission

collecting
information

Focusing on
human rights
violations and
the situation
after the
military coup

Publicizing
knowledge

Providing
legal aid

Concerning the
reformation of
judicial system in
order to accord
with the
international law

To those
who were
affected by
the coup
d'état

Under the NCPO regime, after the coup on 22
May 2014, the situation about human rights
violations had constantly resurfaced such as
summoning individuals to report to the
authorities, following activists and academics in
order to ask question, limiting the dissemination
of news regarding the arrest and detention,
and arresting those who exercise their freedom
of expression and hold peaceful assembly.
These violations happen as the state has
created the law that render national security
above the human rights principles and designed
the constitution which serves the arbitrary use
of power by the NCPO. According to this
version of constitution, the NCPO has also
endorsed itself with the rights to remain
exempt from the legal punishment, and for
those who were affected by unlawful
enforcement, they could not call for justice or
compensation.
To make these legal consequences ineffective
which could not be enforced in the society, to
let the legal mechanism function without
interfering from the military, which it could
protect people’s right and liberty, to
compensate those who were affected by the
NCPO, TLHR would like to propose the following
means to uproot these legislative consequences
resulting from the NCPO.

To prevent
the coup and
human rights
violation
from the military

1
นิรโทษ
กรรม
โมฆะ

2
ข้อม
ประชา ูล
ชน

3

4

The military ofﬁcials must
resign from their position
in administrative and
legislative branches as
well as from the committee
that is relevant to state
power.

5

Resetting power relation
between the military and
civilians based on the
principle that the military
must be in civilian control.

6

An amnesty for the
coup must be
annulled in order to
have the process of
prosecution against
the coup makers.
Urging the army and
security unit to reveal
objectives and
patterns of collecting
people’s information
regarding political
conﬂict after the 2014
coup to the public
Urging the army to
reveal information,
patterns, objectives of
information operation,
psychological operation as well as propagandas which have
been used since the
coup in 2014
Creating the mechanism that prevents a
coup in the future
For example, it must be
prescribed that to seize
power from people is guilty
according to the criminal
offense. Otherwise, Section
113 must be seriously
enforced against the coup
makers when the society
becomes more democratic,
or it must be prescribed
that the military ofﬁcials
must be investigated in the
civilian court in case of
violating human rights or
using violence against
citizen.

Also, it must set the responsibility
of soldiers that their duty is to
protect the country and to
maintain peace and order only
when the state is under
emergency situation or martial law.

Concerning this recommendation, TLHR
has divided the step of reformation into 3
phases, measured by urgency of each
issue. Also, there is a limitation in terms
of implementation at the same time.
Short-term
Period
Creating the
mechanism which
will prevent the
coup in the
future as well as
administering the
impact from
human rights
violation
committed by
the army during
political conﬂict
in the past.
This is the most
urgent issue
since the army is
still capable of
making a coup
and interfering
with politics. To
handle
detrimental
results of human
rights violation
and to restore
justice in this
society are
fundamental in
resolving the
long-standing
conﬂict in
Thailand for
decades.

Intermediate
Period
Reforming the
army by
amending
relevant articles
in the constitution, along with
subordinate law
to render the
army under the
control of the
elected
government.

Using the
process of
judgement

to deny legitimacy of the
Coup D'état
1 Removing the military
from every stage of
the criminal justice
process

Prosecution against civilians
would not be conducted
by the military court
Providing the right to appeal
and the right to petition for
defendants who have no
rights to appeal and petition
in the military court due to
the offences committed
during the martial law.
Not giving authority to the
military ofﬁcials for arresting
and detaining individuals as
well as investigating or
participating during
investigation with inquiry
ofﬁcials

2

Establishing the court
system that ordinary
people could assess
the fair trial and
check the judge as well
Abandoning the secret trial order
which defendants in these trials
were violated their freedom of
expression, or they just protested
peacefully or were affected by
the coup in 2014
Terminating the trials in case of
contempt of the court which
results from exercising
freedom of expression or
peacefully protesting

3

Reforming the
structure and
other subordinate agencies in
the army along
with the
agencies which
oversee national
security therefore, they
can be ruled
under the
elected
government and
the parliament.

Arresting and detaining people by
the military ofﬁcials, state ofﬁcials,
or other government sectors in the
place where is not a prison or in
the military camps must be
terminated even though they
arrest by virtue of law. This is to
assure people’s right that they
would not be arrested or detained
arbitrarily or unlawfully. If they are
arrested and detained according
to the normal justice process,
defendants would be informed the
reason for arrest and have rights
to call for the court to check this
arrest as soon as possible.
Terminating the measure that let
the military ofﬁcials or other
irrelevant ofﬁcials collect evidence
or record interrogation

กรมกอง

for those who were affected
during the coup in 2014

1

Providing
compensation
and remedial
measurements

2

Dismissing
the case

regarding freedom of
expression and public assembly

3

4

Educating the society
Improving performance of
the ofﬁcials in the criminal
justice process

Long-term
Period

To alleviate
and to
compensate
damages

Prosecution against defendants
who do not present themselves
according to the NCPO order and
prosecution in the cases that lack
element of crime must be terminated, and exaggerated accusations
must be reconsidered because of
creating legal burden for the
defendants such as sedition
charge and Computer Crime Act
even though these cases are still
conducted investigation by the
inquiry ofﬁcials, prosecutors, judge
advocates, military court, or the
Court of Justice.

to not stigmatize those
who have gone through
the legal process

Forming a Truth
Commission

in order to investigate
the pattern of authoritative
orders issued by the NCPO
and the human rights
situation in 2014

5
People who suffer
from dictatorial
regime must be
included to
participate in the
remedial procedure
and compensation.
The government needs
to apologize publicly.

6
Penalizing accomplices,
based on 4 types
of offences
Offence of imposing national
policies or acting as a
strategist
Offence of ordering a
subordinate ofﬁcer to commit
crime such as violating
fundamental rights
Offence of being a perpetrator
who violates human rights
principles
Offence of assisting or
supporting those who violate
other people’s rights and
freedom

The remedial process
and themeans for
compensation need
to be sustained and
practical.
The rights to assess a
fair trial must be
implemented especially
for those who express
their fundamental rights.
Creating the method to
make people in the society
understand about
stigmatizing those who
were victimized by the
judicial system
Guaranteeing that such incident
would never reoccur, which the
government has to consider
a way to alleviate damages
on a structural level

