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พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้ งวัฒนะ แขวง
ทุ่งสองห้ อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ประเทศไทย
12 มีนาคม 2561
เรียน พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง
ข้ อแก้ ไขเพิ่มเติมต่ อร่ างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้ บุคคลสูญหาย พ.ศ...
บทนา
คณะกรรมการนั ก นิ ติ ศ าสตร์ สากล (ICJ) และแอมเนสตี ้ อิ น เตอร์ เนชั่ น แนล ขอน าส่ ง จดหมายเกี่ ย วกั บ ร่ า ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้ บคุ คลสูญหาย พ.ศ... (ร่ างพระราชบัญญัติฯ) นี ้ถึงท่าน โดย
จดหมายฉบับนี ้มีเนื ้อหาเป็ นการเพิ่มเติมจากข้ อเสนอแนะก่อนหน้ านี ท้ ี่ทงสององค์
ั้
กรเสนอต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน 2560 ซึง่ ประกอบด้ วยความเห็นและข้ อเสนอแนะขององค์กรที่มีต่อการแก้ ไขเพิ่มเติมร่ างพระราชบัญญัติฯ ตามเนื ้อหา
ในขณะนัน้ (โปรดดูเอกสารแนบ)1
จดหมายฉบับนี ้เขียนขึ ้นเพื่อย ้าเตือนและผลักดันให้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมร่ างพระราชบัญญัติฯ โดยไม่ล่าช้ า เพื่อให้ เนื ้อหา
สอดคล้ องกับพันธกรณีของไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ ทังนี
้ ้ ประเทศไทยได้ ภาคยานุวตั ิเข้ าเป็ นภาคีกติการะหว่างประเทศว่า
ด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) และอนุสญ
ั ญาต่อต้ าน
การทรมานและการประติบตั ิหรื อการลงโทษอื่นที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศกั ดิ์ศรี (UN Convention against Torture and
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - UNCAT) และยังได้ ลงนามอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้ วย
การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance - ICPPED) และเมื่ อ วันที่ 10 มี นาคม 2560 สภานิติ บัญญัติ แห่งชาติ (สนช.) ยัง ได้ มี ม ติเห็นชอบให้
รัฐบาลไทยภาคยานุวตั ิเข้ าเป็ นภาคี ICPPED2 อย่างไรก็ดี รัฐบาลไทยยังไม่ได้ ดาเนินการภาคยานุวตั ิให้ แล้ วเสร็ จ และไม่ได้ กาหนด
กรอบเวลาที่ชดั เจนในการส่งมอบภาคยานุวตั ิสารให้ กบั เลขาธิการสหประชาชาติตามข้ อกาหนด

ICJ และแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล. “ข้ อเสนอแนะต่อร่ างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้ บุคคลสูญ
หาย พ.ศ...” (Recommendations on the Draft Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearance Act (2016)). 23
พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2560. https://www.icj.org/thailand-icj-amnesty-advise-changes-to-proposed-legislation-on-torture-and-enforceddisappearances/
2
กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย. “แถลงการณ์ : ความคืบหน้ าว่าด้ วยร่ างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระท าให้ บุ ค คลสู ญ หาย” (Press Release : Thailand’s Progress on Prevention and Suppression of Torture and Enforced
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ตามทีอ่ งค์กรของเราได้ รับข้ อมูลเพิ่มเติมว่า กระทรวงยุติธรรมมีความเห็นชอบต่อการแก้ ไขเพิ่มเติมร่ างพระราชบัญญัติฯ
ลงวันวันที่ 6 มีนาคม 2561 และได้ เริ่ มจัดให้ มีกระบวนการรับฟั งความเห็นต่อร่ างพระราชบัญญัติฯ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25603 แล้ วนัน้ หากมีการให้ ความเห็นชอบต่อร่ างพระราชบัญญัติฯ ตามเนื ้อหาในปั จจุบนั เรามีความ
กังวลเป็ นอย่างยิ่งว่าเนื ้อหาของกฎหมายภายในประเทศจะไม่สอดคล้ องกับพันธกรณีของไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ ทังนี
้ ้
ตามหลัก ที่ ไ ด้ ว างไว้ ใ นข้ อ 27 ของอนุสัญ ญากรุ ง เวี ย นนาว่ า ด้ ว ยกฎหมายสนธิ สัญ ญา (Vienna Convention on the Law of
Treaties) นัน้ ประเทศไทยไม่สามารถอ้ างกฎหมายภายในประเทศเป็ นเหตุในการไม่ปฏิบตั ิตามพันธกรณีที่มีต่อสนธิสญ
ั ญาต่าง ๆ
รวมทัง้ ICCPR UNCAT และ ICPPED อย่างน้ อยเมื่อได้ ทาการภาคยานุวตั ิแล้ วได้ ประเทศไทยจึงมีหน้ าที่ที่จะต้ องปรับปรุ งเนื ้อหา
ของกฎหมายภายในให้ สอดคล้ องกับสนธิสญ
ั ญาเหล่านี อ้ ย่างสมบูรณ์ ทังนี
้ ้ เพื่อไม่ให้ เกิดข้ อบกพร่ องในการปฏิบตั ิตามพันธกรณี
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ด้ วยเหตุดงั กล่าว เราขอเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลไทยเร่ งดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมร่ างพระราชบัญญัติฯ ตามข้ อเสนอแนะใน
จดหมายฉบับนี ้โดยไม่ล่าช้ า
อนึ่ง การแก้ ไขเพิ่มเติมล่าสุดก่อให้ เกิดความกังวลเป็ นอย่างมาก เนื่องจากมีการตัดเนื ้อหาที่เป็ นหลักประกันสาคัญทาง
กฎหมายที่จาเป็ นต่อการทาให้ การทรมานและการประติบตั ิหรื อการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศกั ดิ์ศรี และ
การกระทาให้ บคุ คลสูญหาย เป็ นการกระทาที่ต้องห้ ามเด็ดขาดในประเทศไทย
นอกจากนัน้ ในแถลงการณ์ ร่วมวันที่ 9 มีนาคม 25604 แถลงการณ์ ร่วมวันที่ 26 มิถุนายน 25605 และจดหมาย
เปิ ดผนึกลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ซึ่งเผยแพร่ ร่วมกับองค์กรชันน
้ าระหว่างประเทศและระดับประเทศหลายหน่วยงาน 6 องค์กร
ของเราได้ แสดงความกังวลหลายครัง้ ต่อข้ อบกพร่ องอื่น ๆ ของร่ างพระราชบัญญัติฯ แต่ร่างกฎหมายที่แก้ ไขเพิ่มเติมล่าสุดไม่ได้ ถกู
แก้ ไขตามข้ อกังวลเหล่านี ้เลย ทังยั
้ งน่าผิดหวังอย่างยิ่งที่มียงั มีการประกันที่ต่ากว่าข้ อกาหนดตามสนธิสญ
ั ญาต่าง ๆ ทังที
้ ข่ ้ อกาหนด
เหล่านันจะต้
้ องถูกนามาบัญญัติไว้ ในกฎหมายภายในประเทศ

Disappearance). 30 มิ ถุ น า ยน 2560 http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/78828-Thailand’s-Progress-on-Prevention-andSuppression. html
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ข้ อกังวลหลักของพวกเราภายหลังการพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติฯ ฉบับล่าสุดประกอบด้ วย
1. หลักกำรไม่สำมำรถผ่อนปรนได้ (Non-derogability) – มาตรา 11 (ในร่ างเดิม) ถูกตัดออกไปจากร่ างพระราชบัญญัติฯ7
นับเป็ นการตัดหลักประกันที่ห้ามการกระทาที่เป็ นการทรมานและการกระทาให้ บุคคลสูญหายโดยเด็ดขาด ซึ่งระบุให้
หลักดังกล่าวไม่สามารถผ่อนปรนได้ แม้ ขณะมีการประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉิน ดังนัน้ มาตรา 11 จึงควรถูกบรรจุในร่ าง
พระราชบัญญัติฯอีกครัง้ 8
2. หลัก กำรห้ ำ มผลัก ดัน กลับ ไปเผชิ ญ อัน ตรำย (non refoulement) – มาตรา 12 (ในร่ างเดิ ม ) ถูกตัด ออกไปจากร่ า ง
พระราชบัญญัติฯ ถือเป็ นการตัดหลักการพืน้ ฐานตามกฎหมายระหว่างประเทศ (หลักกำรห้ำมผลักดันกลับไปเผชิ ญ
อันตรำย) ที่มีข้อห้ ามการส่งบุคคลกลับไปยังสถานที่ซงึ่ มีความเสี่ยงว่าบุคคลนันจะถู
้ กทรมาน ได้ รับการประติบตั ิหรื อการ
์
ลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศกั ดิศรี หรื อการกระทาให้ บคุ คลสูญหาย ดังนัน้ มาตรา 12 จึงควรถูก
บรรจุในร่ างพระราชบัญญัติฯอีกครัง้ 9
3. ควำมรับผิ ดของผู้บงั คับบัญชำ (Command responsibility) – การแก้ ไขเพิ่มเติมมาตรา 32 (ในร่ างเดิม) ซึ่งปรากฏใน
ร่ างพระราชบัญญัติฯ เป็ นการตัดเนือ้ หาที่ยืนยันความรับผิด ของผู้บงั คับบัญชาในกรณีที่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชากระทาการ
ทรมาน ทังยั
้ งกาหนดกรอบความรับผิดของผู้บงั คับบัญชาให้ แคบลงแค่กรณีที่ผ้ อู ยู่ใต้ บงั คับบัญชากระทาให้ บคุ คลสูญ
หายและเฉพาะกับผู้บังคับบัญชาที่ “มีหน้ าที่รับผิดชอบและมีอานาจควบคุมการกระทาซึ่งเกี่ยวข้ องกับความผิ ดฐาน
กระทาให้ บุคคลสูญหาย” ดังนัน้ มาตรา 32 (ในร่ างเดิม) จึงควรถูกบรรจุในร่ างพระราชบัญญัติ ฯ อีกครั ง้ ทัง้ ยังควร
เพิ่มเติมเนื ้อหาเพื่อประกันว่าผู้บงั คับบัญชาจะต้ องรับผิดในกรณีที่ “ทราบหรื อควรทราบว่ามีการกระทาหรื อจะกระทา
การอันเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติฯ นี ้ และไม่ดาเนินมาตรการที่จาเป็ นและเหมาะสมเพื่อป้องกันหรื อระงับการ
กระทาความผิดดังกล่าว”10
4. กำรนำคำให้กำรที ไ่ ด้มำจำกกำรทรมำนมำใช้ – เนื ้อหาในร่ างพระราชบัญญัติฯ ไม่กาหนดข้ อห้ ามเฉพาะต่อการรั บ ฟั ง
คาให้ การและข้ อมูลใด ๆ ที่ได้ มาจากการทรมานหรื อการประติบตั ิหรื อการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่

“มาตรา (ในร่างเดิม)” หมายถึงมาตราที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ข้ อ 4, 7 ICCPR ข้ อ 2(2) UNCAT และ ข้ อ 1(2) ICPPED
9
ข้ อ 3 UNCAT และ ข้ อ 16 ICPPED
10
ข้ อ 6 ของ ICPPED กาหนดให้ ผ้ บู งั คับบัญชามีความรับผิดทางอาญาในกรณีที่เกิดการกระทาที่เป็ นการกระทาให้ บุคคลสูญหาย นอกจากนี ้
ข้ อ 2(2) ของอนุสัญญา UNCAT และข้ อ 6(2) ของอนุสญ
ั ญา ICPPED ยังระบุว่า คาสั่งของผู้บงั คับบัญชาหรื อหน่วยงานไม่สามารถยกขึ ้นเป็ น
ข้ ออ้ างที่มีเหตุผลสาหรับความผิดฐานการทรมานหรื อการกระทาให้ บุคคลสูญหายได้ ในความเห็นทั่วไปว่าด้ วยการนาข้ อ 2 ของอนุสัญญา
UNCAT ไปปฎิบตั ิโดยรัฐภาคี คณะกรรมการต่อต้ านการทรมานได้ ชี ้แจงไว้ ว่า ในการสืบสวนสอบสวน การป้องกัน และการลงโทษการกระทาที่
เป็ นการทรมานและการประติบตั ิหรื อการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศกั ดิ์ศรี รัฐภาคีควร “ให้ ความสาคัญอย่างยิง่ กับความ
รับผิดทางกฎหมายของ...เจ้ าหน้ าที่ในสายการบังคับบัญชา ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาในลักษณะที่เป็ นการยุยง การเห็นชอบ หรื อการรู้เห็นเป็ นใจ”
คณะกรรมการยังเน้ นย ้าว่า “ผู้ที่ใช้ อานาจบังคับบัญชา รวมทั ้งเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ไม่อาจหลีกเลี่ยงภาระความรับผิดหรื อหลบเลี่ยงความรับผิดทาง
อาญาต่อการทรมานหรื อการประติบตั ิที่โหดร้ าย อันเกิดจากการกระทาของผู้อยู่ใต้ บงั คับบัญชาได้ ถ้ าผู้บงั คับบัญชาทราบหรื อควรทราบว่าการ
กระทาอันเป็ น การต้ องห้ ามเกิดขึน้ หรื อจะเกิดขึน้ และไม่ดาเนินมาตรการที่ เหมาะสมและจาเป็ น เพื่ อป้องกันการกระทาความผิด ” โปรดดู
คณะกรรมการต่อต้ านการทรมาน. “ความเห็นทัว่ ไปฉบับที่ 2: การนาข้ อ 2 ไปปฏิบตั ิโดยรัฐภาคี” (General Comment No. 2: Implementation
of Article 2 by States Parties). 24 มกราคม 2551. UN Doc. CAT/C/GC/2. ย่อหน้ าที่ 7, 9, 26
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(คำแปลอย่ำงไม่เป็ นทำงกำร)
ย่ายีศกั ดิ์ศรี มาเป็ นพยานหลักฐานในการดาเนินคดี จึงควรมีการแก้ ไขเพิ่มเติมร่ างพระราชบัญญัติฯ เพื่อห้ ามอย่างชัด
แจ้ งมิให้ มีการใช้ พยานหลักฐานเช่นนัน้ 11
5. หลักประกันเพือ่ กำรป้องกัน – ร่ างพระราชบัญญัติฯ ไม่มีข้อบทที่เป็ นการประกันเพื่อป้องกันมิให้ มีการกระทาให้ บคุ คล
สูญหาย การทรมาน และการประติบัติหรื อการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศกั ดิ์ศรี ได้ แก่ การให้
ทนายความและญาติสามารถเข้ าเยี่ยมผู้ถกู ควบคุมตัวได้ การกาหนดให้ ต้องชี ้แจงข้ อมูลเกี่ยวกับชะตากรรมและสถานที่
ควบคุมตัวอย่างต่อเนื่องต่อญาติและทนายความ การกาหนดให้ ต้องมีทนายความระหว่างการสอบปากคา และให้ มีการ
บัน ทึ ก วี ดิ โ อและ/หรื อ บัน ทึ ก เสี ย งระหว่ า งการสอบปากค าทุก ครั ง้ หลัก ประกัน เหล่ า นี ค้ วรต้ อ งถูก บรรจุไ ว้ ใ นร่ าง
พระราชบัญ ญั ติ ฯ และควรมี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ร่ า ง
พระราชบัญญัติฯ12
6. บทนิ ยำม – องค์ประกอบสาคัญในบทนิยามการกระทาให้ บคุ คลสูญหายและการทรมานในร่ างพระราชบัญญัติฯ ตามที่
กาหนดในอนุสัญญา UNCAT และ ICPPED ขาดหายไป ดังนัน้ ร่ างพระราชบัญญัติ ฯ จึงควรถูกแก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม ตาม
ข้ อกาหนดเหล่านี ้
7. ควำมรับผิ ดทำงอำญำนอกเหนื อจำกผู้กระทำกำรโดยตรง – ร่ างพระราชบัญญัติฯ ขาดความชัดเจนในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
กับการขยายความรั บผิดทางอาญานอกเหนือไปจากผู้กระทาความผิดฐานกระทาให้ บคุ คลสูญหายและการทรมาน
โดยตรง ดังนันจึ
้ งควรมีการแก้ ไขให้ เกิดความชัดเจนว่าความรับผิดเช่นนี ้ครอบคลุมนอกเหนือไปจากผู้กระทาการโดยตรง
เพียงใด และกาหนดโทษอย่างเหมาะสมกับผู้ร่วมกระทาความผิดในรูปแบบต่าง ๆ
8. กำรประติ บตั ิ หรื อกำรลงโทษอื น่ ๆ ทีโ่ หดร้ำย ไร้มนุษยธรรม หรื อทีย่ ่ำยีศกั ดิ์ ศรี – ร่ างพระราชบัญญัติฯ มิได้ กาหนดให้ การ
กระทาที่เป็ นการประติบัติหรื อการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศักดิ์ศรี เป็ นความผิดทางอาญา
ดังนัน้ ร่ างพระราชบัญญัติฯ จึงควรได้ รับการแก้ ไขเพิ่มเติมให้ การประติบตั ิหรื อการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม
หรื อที่ย่ายีศกั ดิ์ศรี มีความผิดทางอาญาเป็ นการเฉพาะ ซึง่ การกระทาดังกล่าวนันเป็
้ นการกระทาที่ต้องห้ ามอย่างเด็ดขาด
เช่นเดียวกับการทรมาน ตามข้ อ 4 และ 7 ของ ICCPR และถือเป็ นสิทธิที่ไม่สามารถผ่อนปรนได้ แม้ ในเวลาใดก็ตาม
เราขอเน้ นย ้าถึงข้ อเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลไทยภาคยานุวตั ิเข้ าเป็ นภาคี ICPPED13 และพิธีสารเลือกรับต่ออนุสญ
ั ญาต่อต้ านการ
14
ทรมานและการประติบตั ิหรื อการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศกั ดิ์ศรี (OP-CAT)

ผู้พิพากษาอาวุโสท่านหนึ่งยืนยันในการให้ สัมภาษณ์กับแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลว่า มาตรา 226(1) ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาตามแนวนิติศาสตร์ ของไทยอาจตีความหมายได้ ว่า “ศาลสามารถใช้ ดลุ พินิจพิจารณารับฟั งพยานหลักฐาน แม้ ว่าจะมีการทรมาน
บุคคลที่ถกู ควบคุมตัวเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ข้ อมูลนั ้น” สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมโปรดดูแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล รายงาน "บังคับให้ มนั พูดให้ ได้ ภายใน
พรุ่ ง นี :้ การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ ายภายในประเทศไทย" (Make Him Speak by Tomorrow”: Torture and Other Ill-Treatment in
Thailand). กันยายน 2559. ASA 39/4747/2016. เชิงอรรถ 20
12
โปรดดูข้อเสนอแนะในเอกสารแนบ. น. 12-14
13
และโปรดดู ICJ. “สิบปี อันไร้ ซึ่งความจริ ง: สมชาย นีละไพจิตร และการบังคับให้ บุคคลสูญหายในประเทศไทย” (Ten Years Without Truth:
Somchai Neelapaijit and Enforced Disappearances in Thailand). มี น าคม 2557. น.15 http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wpcontent/uploads/2014/03/Ten-Years-Without-Truth-Somchai-Neelapaijit-and-Enforced-Disappearances-in-Thailand-report2014.pdf
14
โปรดดู เชิงอรรถ 5
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(คำแปลอย่ำงไม่เป็ นทำงกำร)
เรารู้สกึ เสียใจอย่างยิ่งต่อการแก้ ไขเพิ่มเติมร่ างพระราชบัญญัติฯ ครัง้ ล่าสุด และการที่ข้อบกพร่ องของพระราชบัญญัติฯ นี ้ไม่ได้
รับการแก้ ไข ซึง่ ถือเป็ นการก้ าวถอยหลังของรัฐบาลไทยในการดาเนินการเพื่อทาให้ การทรมานและการกระทาให้ บคุ คลสูญหายเป็ น
ความผิดทางอาญาตามทีต่ กปากรับคาไว้ ซึง่ เป็ นการกระทาเราเคยให้ ความชื่นชมและยังคงยินดีต่อความพยายามดังกล่าว
หากการด าเนินการนีเ้ ป็ นการปฏิบัติ ที่ส อดคล้ องกับ พันธกรณี ร ะหว่ างประเทศของไทย ย่ อ มถื อ เป็ นการด าเนินการครั ง้
ประวัติศาสตร์ เพื่อป้องกันการละเมิดอันร้ ายแรง และการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย
ทัง้ นี ้ รั ฐบาลจาเป็ นต้ องแก้ ไขการลดทอนเนือ้ หาครั ง้ นี ้ และดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติม เนือ้ หาของร่ างพระราชบัญญัติ ฯ ให้
สอดคล้ องอย่างสมบูรณ์ตามข้ อกาหนดของ ICCPR UNCAT และ ICPPED
องค์กรของเรายังคงมุ่งมัน่ ที่จะร่ วมมือกับรัฐบาลไทยในการดาเนินการเกี่ยวกับร่ างพระราช บัญญัติฯ และยินดีอย่างยิ่งที่จะให้
ข้ อเสนอแนะหรื อตอบคาถามใด ๆ เกี่ยวกับเนื ้อหาของจดหมายฉบับนี ้
เราจะยินดีเป็ นอย่างยิ่งถ้ าท่านจะให้ ความสาคัญอย่างเร่ งด่วนในประเด็นนี ้
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