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ขข่าวประชาสสัมพสันธธ 
วสันทท ท 30 พฤษภาคม 2560

 

นายอานดท ด ฮอลลธ นสักกกิจกรรมดด้านแรงงานขด้ามชาตกิ การยด้ายถกิ ทน จะยย ทนฟด้องอสัยการ ตตารวจและ บรกิษสัท 

เนเชอรสัล ฟรรุตจตากสัด
 

พรรรุ่งนน นเวลา 09.00 น. ทนายความของนายอานดน น ฮอลลล นนักววิจนัยและนนักกวิจกรรมชาวอนังกฤษทนทมนความเชน ทยวชาญดด้าน
สวิทธวิแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานขด้ามชาตวิ จะยยทนฟด้องรองอนัยการสสูงสรดซซ ทงรนักษาราชการแทนอนัยการสสูงสรด อนัยการอย ทน 

รวม 9 คน และเจด้าหนด้าทน ทตตารวจอาวรโสหนซทงนาย 

ทนทศาลอาญาคดนทรจรวิตและประพฤตวิมวิชอบกลางเขตดรสวิต กรรงเทพฯ และหลนังจากนนันนทนายความของนายอานดน นจะยยทน
ฟด้องคดนอาญาบรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรรต จตากนัด กรรมการผสูด้มนอตานาจทตาการแทนตามกฎหมาย พนนักงานระดนับบรวิหาร และ
ทนายความ รวมสน ทคน ทนทศาลจนังหวนัดพระโขนง กรรงเทพฯ อนกคดนหนซทง 

 

ทนั นงสองคดนนน นเกน ทยวขด้องกนับการดตาเนวินคดนอาญานายอานดน น ขด้อหาหมวิทนประมาท ในเรย ทองทน ทฮอลลลใหด้สนัมภาษณลกนับสตานนัก
ขรุ่าว อนัลจาซนรา ภาคภาษาอนังกฤษ ในประเทศเมนยนมารล บรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรรตฯ ไดด้รด้องทรกขลกลรุ่าวหาฮอลลล ทนทสถานน
ตตารวจบางนา เมยทอเดยอนกรกฎาคม 2556 และรองอนัยการสสูงสรดซซ ทงรนักษาราชการแทนอนัยการสสูงสรดในฐานะพนนักงาน
สอบสวนเปป็นผสูด้ใชด้อตานาจแทนอนัยการสสูงสรดในการสนัทงใหด้มนการสอบสวนคดนตรุ่อไปและมนความเหป็นสนัทงฟด้องหลนังจากทน ทมอบ
ใหด้ตตารวจสถานนตตารวจนครบาลบางนาทตาการสอบสวนแทน ตรุ่อมา พนนักงานอนัยการไดด้ยย ทนฟด้องนายอานดน นตรุ่อศาล
จนังหวนัดพระโขนงเมยทอเดยอนพฤษภาคมพ.ศ. 2557  

ฮอลลลถสูกยซดหนนังสยอเดวินทางในระหวรุ่างทน ทไดด้รนับการประกนันตนัวในชรุ่วงพวิจารณาคดน ทตาใหด้มนผลตรุ่อ เสรนภาพในการเดวิน
ทางไปตรุ่างประเทศ บรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรรต จตากนัดไดด้ขอเขด้าเปป็นโจทกลรรุ่วม ในคดน หลนังจากทนทมนการพวิจารณาคดนอยรุ่างตรุ่อ
เนยทองเปป็นเวลา 6 วนัน ในเดยอนตรลาคม 2557 ศาลจนังหวนัดพระโขนงไดด้มนคตาพวิพากษายกฟด้องโจทกลและโจทกลรรุ่วมดด้วย
เหตรผลพย นนฐานทางกฎหมายในเรย ทองการสอบสวนของรองอนัยการสสูงสรดซซ ทงรนักษาราชการแทนอนัยการสสูงสรด เกวิดฏความ
ไมรุ่ถสูกตด้องตามระเบนยบทน ทมนการกตาหนดไวด้ 
 

แมด้คดนจะถสูกยกฟด้องในศาลชนั นนตด้น การครกคามทางกฎหมายตรุ่อฮอลลลยนังคงดตาเนวินตรุ่อไป ทนั นงบรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรรตฯ เเล
ะพนนักงานอนัยการโดยโจทกลทนั นงสองไดด้ทตาการยยทนอรทธรณลเรย ทองความเหป็นทาง กฎหมายของศาลชนั นนตด้น ตรุ่อมา ศาล
อรทธรณลยกฟด้องโดยยยนตามศาลชนั นนตด้น  ซซ ทงโจทกลทนั นงสองยนัง คงยยทนฎนกาตรุ่อศาลฎนกาตรุ่อไป จนในเดยอนพฤศจวิกายนพ.ศ. 

2559 ศาลฎนกาไดด้มนคตาพวิพากษาเปป็นทน ทสรดใหด้ยกฟด้องโจทกลทนั นงสอง  เพราะเหตรอตานาจฟด้องทน ทไมรุ่อาจดตาเนวินคดนใน
ประเทศไทยไดด้  อนันเนยทองจากลนักษณะความผวิดและสถานทน ทเกวิดเหตรอยสูรุ่นอกราชอาณาจนักรไทย 

 

"ผมไดด้ตนัดสวินใจฟด้องคดนทนั นงสองนน นดด้วยความรสูด้สซกในหนัวใจทน ทหนนักอซ นง เพราะไมรุ่ไดด้กระทตาดด้วยความ โกรธหรยอมนความ
ปรารถนาทนทจะแกด้แคด้นคสูรุ่กรณน เปป็นเรย ทองนรุ่าเสนยดายทน ทสวิ ทงตรุ่างๆ ไดด้ลรุ่วงเลยมาจนถซง ขนั นนตอนนน นแลด้ว อยรุ่างไรกป็ตาม การ
ฟด้องคดนทนั นงสองคดนนน น เปป็นความจตาเปป็นทน ทผมตด้องกระทตาเพย ทอการปกปด้องตนัวเองจากการดตาเนวินคดนทน ทมวิชอบและการ
ครกคามทางกฎหมายทน ทยนังคงเกวิดขซ นนกนับผมตรุ่อไปอยรุ่างไมรุ่ทน ทสวิ นนสรด" นายอานดน น ฮออลลกลรุ่าวจาก บรนัสเซลสล ประเทศ
เบลเยนทยม



"ผมไดด้รนับการสนนับสนรนใหด้ทตาการฟด้องคดนโดยแรงงานชด้ามชาตวิซซ ทงผมยนังคงสนนับสนรนแรงงานขด้ามชาตวิในประเทศไทย
อยรุ่างตรุ่อเนยทอง หลนังจากทนทผมถสูกยยทนฟด้องแรงงานขด้ามชาตวิและนนักปกปด้องสวิทธวิมนรษยชนในประเทศไทยและทนัทวโลก
จตานวนมากบอกแกรุ่ผมวรุ่าเขาลนังเลทน ทจะแสดงความกนังวลเกน ทยวกนับการแสวงหาประโยชนล  หรยอการทตารายงานเรย ทองการ
แสวงประโยชนลอยรุ่างเตป็มทน ท  เนยทองจากกลนัวผลกระทบทางลบทน ทเกวิดขซ นนจากการกระทตานนันนๆ จซงมนความจตาเปป็นทน ทการ
ดตาเนวินคดนทนั นงสองนน นจะชรุ่วยใหด้มนพย นนทน ทสตาหรนับผสูด้ทน ทตกเปป็นเหยยทอการละเมวิดสวิทธวิมนรษยชน การแสวงประโยชนลดด้าน แรงงา
นและนนักปกปด้องสวิทธวิมนรษยชนในการพสูดดด้วยความมนัทนใจเกน ทยวกนับพฤตวิกรรมทนทผวิดกฎหมายโดยนนักธรรกวิจและเจด้า
หนด้าทน ทรนัฐโดยไมรุ่มนผลกระทบ ไดด้บด้าง"

นายฮอลลลกลรุ่าวเพวิ ทมเตวิมวรุ่า  "นอกจากนน น  ผมยนังไดด้เรวิ ทมตด้นพวิจารณาการฟด้องรด้องเหลรุ่านน น  โดยไดด้รนับการสนนับสนรนจาก
คณะทนายความสวิทธวิมนรษยชนในเรย ทองการใหด้ความควิดเหป็นทางกฎหมายอยรุ่างมนทนักษะและนรุ่านนับถยอในการชรุ่วยใหด้ผม
สามารถพวิจารณาและตนัดสวินใจในการดตาเนวินคดนดด้วยตนัวผมเอง โดยคณะทนายความมรรุ่งมนัทนทน ทจะมนสรุ่วนรรุ่วมในการ
ปฏวิรสูประบบกระบวนการยรตวิธรรมของไทยเพย ทอ ทตาใหด้เกวิดความมนัทนคงในหลนักนวิตวิธรรม และใหด้ความสตาคนัญกนับความรนับ
ผวิดชอบตรุ่อเหยยทอทน ทถสูกละเมวิดโดยมวิชอบดด้วยกฎหมายจากอตานาจของเจด้าหนด้าทน ทในชนั นนสอบสวนรนัฐและอตานาจในการ
ทตาหนด้าทน ทของอนัยการ ทนทพรด้อมจะรรุ่วมมยอกนับผม" 

 

นายอานดน นฮอลลล ยนังคงตรุ่อสสูด้คดนทน ทถสูกฟด้องอนกคดนหนซทงซซ ทงเปป็นคดนอาญาฐานหมวิทนประมาททางและการกระทตาความผวิด
เกน ทยวกนับกฎหมายคอมพวิวเตอรลทน ทบรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรรต จตากนัดเปป็นโจทกลฟด้อง เขาถสูกตนัดสวินวรุ่ามนความผวิดและไดด้รนับ
โทษจตาครก 3 ปน ในเดยอนกนันยายน พ.ศ. 2559 คตาตนัดสวินทนทระบรวรุ่า ฮอลลลผวิดจรวิง ไดด้รนับคตาววิจารณลจากทนัทวโลกทนั นงจาก
ประชาสนังคม สหภาพแรงงานองคลกรธรรกวิจ องคลการสหประชาชาตวิ องคลการแรงงานระหวรุ่างประเทศ และสหภาพยรโรป 

โดยบรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรรตฯ ยนังตวิดใจอรทธรณลคตาพวิพากษา ของศาลชนั นนตด้นทน ทใหด้รอการลงโทษ  โดยตด้องการใหด้นาย
ฮอลลลตวิดครกทนันทน  ซซ ทงฮอลลลกป็ไดด้ยย ทนอรทธรณลคตาพวิพากษาของศาลชนั นนตด้นไวด้ เชรุ่นกนัน วรุ่ามวิไดด้กระทตาความผวิด
 

บรวิษนัทไทยอนกแหรุ่งหนซทง คยอ บรวิษนัท ธรรมเกษตร จตากนัด กป็ไดด้ยย ทนฟด้องฮอลลลในขด้อหา อาชญากรรมทางคอมพวิวเตอรลและ
การหมวิทนประมาทในทางอาญา เพย ทอเพวิทมการครกคามใหด้ทวนความรรนแรงยวิทงขซ นน การครกคามเหลรุ่านน นบนังคนับใหด้ฮอลลลตนัดสวิน
ใจออกจากประเทศไทย หลนังจากทนทพตานนักอยสูรุ่ในประเทศไทยมานานกวรุ่า 11 ปน ฮอลลลออกจากประเทศไทยเมย ทอเดยอน
พฤศจวิกายนพ.ศ. 2559 เพย ทอไปพนักอาศนัยอยสูรุ่ในยรโรป 

 

การเปวิดตนัวการฟด้องคดนความผวิดทางอาญาโดยฮอลลลในวนันพรรรุ่งนน น เกวิดขซ นนพรด้อมกนับการเปวิดตนัวแผนปฏวิบนัตวิการแหรุ่ง
ชาตวิของไทยเรย ทองธรรกวิจและสวิทธวิมนรษยชน โดยนายกรนัฐมนตรนไทยเสนอแผนปฏวิบนัตวิการแหรุ่งชาตวิของไทยเรย ทองธรรกวิจ
และสวิทธวิมนรษยชนใหด้เปป็นเครย ทองมยอทน ทองคลการสหประชาชาตวิไปใชด้แนะนตาสตาหรนับประเทศสมาชวิกสหประชาชาตวิ ใน
การสรุ่งเสรวิมหลนักเกณฑลชน นแนะดด้านธรรกวิจและสวิทธวิมนรษยชนของสหประชาชาตวิในแตรุ่ละรนัฐ 

 

ตามหลนักเกณฑลของสหประชาชาตวิวรุ่าดด้วยธรรกวิจและสวิทธวิมนรษยชน รนัฐตด้องดตาเนวินการใหด้แนรุ่ใจวรุ่า "ศาลมนความเปป็น
อวิสระจากแรงกดดนันทางเศรษฐกวิจหรยอการเมยองจากตนัวแทนรนัฐอย ทน ๆ และจากผสูด้มน บทบาททางธรรกวิจและจนักไมรุ่มนการขนัด
ขวางการดตาเนวินกวิจกรรมทนทชอบดด้วยกฎหมายและกระทตาโดยสงบสนันตวิของนนักปกปด้องสวิทธวิมนรษยชน"

 

ในประเทศไทย สถวิตวิการฟด้องรด้องตามพระราชบนัญนัตวิในคดนอาชญากรรมทางคอมพวิวเตอรล เพวิ ทมสสูงขซ นนอยรุ่างมากภายใน
สองปนทน ทผรุ่านมา นนักววิจารณลกลรุ่าววรุ่า บทบนัญญนัตวิในกฎหมายนน นไดด้ถสูกใชด้โดย เจด้าหนด้าทน ทและบรวิษนัทเอกชนเพยทอปวิดปาก
นนักปกปด้องสวิทธวิมนรษยชน นนักขรุ่าว และอย ทน ๆ องคลกรภาคประชาสนังคมไดด้เรนยกรด้องใหด้มนการยกเลวิกบทบนัญญนัตวิของ
กฎหมายอาญาของประเทศทน ทลงโทษทางอาญาในเรย ทองการหมวิทนประมาทและใหด้มนการแกด้ไขกฎหมายอาชญากรรม
คอมพวิวเตอรลใหด้เปป็นไปตามมาตรฐานสากลวรุ่าดด้วยเสรนภาพในการแสดงออก 

 



บรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรรตฯ ไดด้ดตาเนวินการฟด้องคดนฮอลลลทนั นงคดนอาญาและคดนแพรุ่ง 4 คดน เนยทองจากบทบาทของเขาในราย
งานของฟวินนลวอชทลเรย ทอง สวินคด้าราคาถสูกมนราคาสสูงทน ท เผยแพรรุ่เมยทอพ.ศ. 2556 โดยรายงานไดด้กลรุ่าวถซงคตากลรุ่าวอด้าง
เรย ทองการละเมวิดสวิทธวิมนรษยชนและสวิทธวิแรงงานทน ทนรุ่าจะเกวิดขซ นนในโรงงานผลวิตนตนาสนับปะรดของบรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรรตฯ 

 

แมด้วรุ่าฟวินนลวอชทลไมรุ่เกน ทยวขด้องกนับการฟด้องคดนครนั นงนน น องคลกรยนังคงสนนับสนรนฮอลลลใหด้อรทธรณลคตา พวิพากษาเมยทอเดยอน
กนันยายน 2559 ทนทพวิพากษาวรุ่าฮอลลลมนความผวิดตามฟด้อง ในการดตาเนวินคดนตรุ่อฮอลลลนนันน องคลกรฟวินนลวอทชล สมาคม
อรตสาหกรรมทสูนรุ่าไทย เเละไทยยสูเนนทยน กรรรุ๊ป รรุ่วมกนันสนนับสนรนครุ่าทนายความครุ่าปรนับ และครุ่าประกนันตนัว ในการตรุ่อสสูด้
คดนและในระหวรุ่างการพวิจารณาคดน  องคลกรฟวินนลวอทวล เเละกลรรุ่มธรรกวิจ เอส กรรรุ๊ปสมาคมอาหารทะเลไทย เเละบรวิษนัท
ตรุ่าง ๆ ขซ นนเปป็นพยานในคดนเพย ทอสนนับสนรนฮอลลล 
 

นางซอนญา วารลเทนยรลลา ผสูด้อตานวยการองคลกรฟวินนลวอชทลกลรุ่าววรุ่า "อานดน นสนนับสนรนสวิทธวิแรงงาน ขด้ามชาตวิใน
ประเทศไทยอยรุ่างไมรุ่ลดละมากวรุ่าทศวรรษ ทนั นงยนังทรรุ่มเทชนววิตใหด้งานนน น การครกคามทางกฎหมายอยรุ่างไมรุ่หยรดยนั นงตรุ่ออานดน น 
ซซ ทงดตาเนวินมาเขด้าปนทน ท 5 เปป็นภาระหนนักอซ นงและควรยรตวิลงไดด้แลด้ว"

 

เธอกลรุ่าวเพวิทมเตวิมวรุ่า "เปป็นหนด้าทน ทของธรรกวิจเเละรนัฐบาลทน ทจะหยรดยนั นงการครกคามทางกฎหมายตรุ่อนนัก ปกปด้องสวิทธวิ
มนรษยชนทนททตางานเรย ทองธรรกวิจเเละสวิทธวิมนรษยชน" และเตยอนวรุ่า "การทตางานของนนักววิจนัยเชรุ่นอานดน น ฮอลลล เกน ทยวกนับ
สภาพการทตางานในระบบหรุ่วงโซรุ่อรปทานทนัทวโลก ยรุ่อมยนังใหด้เกวิดประโยชนลสตาหรนับบรวิษนัทตรุ่างๆ ทนทซย นอขายในประเทศไทย"

 

************

สตาหรนับขด้อมสูลเพวิ ทมเตวิมเกน ทยวกนับสถานการณลของอานดน น ฮอลลลและการฟด้องคดนโปรดดสูทน ทเอกสารถาม และตอบของเรา
เมยทอวนันทน ท 30TH พฤษภาคม 2560 (เฉพาะภาษาอนังกฤษ) ทนท 
http://finnwatch.org/images/pdf/NaturalFruitvsAndyHallQA_May2017_Final.pdf

 

สตาหรสับความคกิดเหห็นเพกิ ทมเตกิมเกท ทยวกสับขข่าวประชาสสัมพสันธธฉบสับนทดกรรุณาตกิดตข่อ: 

อานดน น ฮอลลล
ผสูด้เชน ทยวชาญดด้านสวิทธวิแรงงานขด้ามชาตวิ  
+44 (0) 7445 241376

andyjhall1979@gmail.com 

 

นายนคร ชมพสูชาตวิ
หด้วหนด้าคณะทนายความของอานดน น ฮอลลล
+66 (0) 818 473086

nakhonct@gmail.com
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