
การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการตรากฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบ 
 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... 

 กฎหมายใหม่                      แก้ไข/ปรับปรุง               ยกเลิก 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
 
๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 
 ๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร 

เพ่ือให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ตามมาตรา ๑๓๐ (๑๐) และมาตรา ๒๖๗ (๑๐) ของรัฐธรรมนูญ เพ่ือก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗  
ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งบทบัญญัติในส่วนที่ ๑ บททั่วไป ของหมวด ๑๒ องค์กรอิสระ และเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ ตลอดจนมาตรา ๒๔๖ ของรัฐธรรมนูญซึ่งก าหนดให้คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา 
และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเพ่ือให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ  
และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ รวมทั้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
และองค์กรอิสระอ่ืนร่วมมือและช่วยเหลือกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร 

 
    ๑.๒ ความจ าเป็นที่ต้องท าภารกิจ 

มาตรา ๑๓๐ (๑๐) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบกับมาตรา ๒๖๗ ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดท าร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวัน
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ   

นอกจากนี้ โดยที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการ
ประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ( International Coordinating 
Committee on National Human Rights Institutions (ICC)) หรือคณ ะกรรมการพันธมิตร
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ  (Global Alliance of National Human Rights Institutions 
(GANHRI)) ในปัจจุบัน  การด าเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทย
พึงที่จะสอดคล้องกับหลักการว่าด้วยสถานะและหน้าที่ของสถาบันแห่งชาติเพ่ือการคุ้มครองและ
ส่ ง เส ริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น  (Principle relating to the status and functioning of national 
institution for protection and promotion of human rights) ห รื อห ลั ก ก ารป ารี ส  (Paris 
Principles) ที่จัดท าขึ้นในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน (International Workshop on National Institutions for the Promotion and 
Protection of Human Rights) และได้รับการรับรองโดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติตามข้อมติที่ 
๔๘/๑๓๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๖ อันเป็นหลักการที่ก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเป็นมาตรฐานในการประเมินที่เป็นสากล (accreditation process)  



๒ 

ของ GANHRI ด้วย การก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักการปารีส (Paris Principles) ด้วย 
  หากไม่ท าภารกิจนั้นจะมีผลประการใด 

เป็นการไม่ด าเนินการตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ และไม่สอดคล้องกับหลักการปารีส (Paris 
Principles) ซ่ึงท าให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังคงได้รับสถานะ B ท าให้ไม่สามารถลงมติ
ในการประชุมและด ารงต าแหน่งใด ๆ ใน GANHRI ได้ 
 
 ๑.๓ การด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีก่ีทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง 
  แต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร 

ไม่มีทางเลือกอ่ืน 
 
 ๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร 

(๑) ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และวิธีการสรรหาคณ ะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ   โดยที่ มาตรา ๒๔๖ วรรคสี่  
ของรัฐธรรมนูญ ก าหนดให้คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการปารีส (Paris Principles)  
ซึ่งมีหลักการส าคัญประการหนึ่งให้การสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องสามารถ
ประกันได้ว่าจะได้สมาชิกที่มีความหลากหลายทางสังคม และในการสรรหานั้นจะต้องมีการประกัน 
การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจากองค์กรทางสังคมและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน และระยะเวลาด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ต้องมีความชัดเจน   

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้จึงได้ก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติประกอบด้วยกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ในด้านดังต่อไปนี้ อย่างน้อยด้านละหนึ่งคนแต่จะเกิน
ด้านละสองคนมิได้ (๑) มีประสบการณ์ในการท างานด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกัน (๒) มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในการสอนหรือท างานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษา (๓) มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่จะยัง
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ (๔) มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวกับ 
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ (๕) มีความรู้และประสบการณ์ด้านปรัชญา วัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตของไทยเป็นที่ประจักษ์ที่จะยังประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
โดยนอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามทั่วไปตามที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญแล้ว กรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังต้องแต่งตั้งจากผู้ที่ไมม่ีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดแจ้งด้วย   

ในส่วนของการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้น ได้ก าหนดให้ทุกภาคส่วน 
ที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมทั้งผู้แทนองค์กรเอกชนเกี่ยวกับ 
สิทธิมนุษยชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยคณะกรรมการ
สรรหาประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้น าฝ่ายค้าน



๓ 

ในสภาผู้แทนราษฎร ประธานศาลปกครองสูงสุด ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน องค์กรละ
หนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสามคน ผู้แทนสภาทนายความหนึ่งคน ผู้แทนสภาวิชาชีพทาง
การแพทย์และสาธารณสุขเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน และผู้แทนสภาวิชาชีพสื่อมวลชนเลือกกันเอง 
ให้เหลือหนึ่งคน และอาจารย์ประจ าหรือผู้เคยเป็นอาจารย์ประจ าในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสอนหรือวิจัย
หรือท างานด้านสิทธิมนุษยชน เป็นกรรมการ  โดยในการด าเนินการสรรหานั้น จะต้องด าเนินการ 
ด้วยความเที่ยงธรรมและปราศจากอคติทั้งปวง เปิดเผยและโปร่งใสในทุกขั้นตอน อาทิ การก าหนดให้
มีการประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปถึงกระบวนการสรรหาและการประกาศรายชื่อบุคคล  
ผู้เข้ารับการสรรหา การก าหนดให้สรรหาโดยการประกาศรับสมัครหรือการเสนอชื่อของบุคคลโดยเปิดเผย 
และการก าหนดให้มีการลงคะแนนโดยเปิดเผย ตลอดจนการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการสรรหาต้อง
เพียงพอที่จะเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาได้อย่างทั่วถึง  
นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
อย่างชัดเจนด้วย 

(๒) ก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยในการปฏิบัติหน้าที่ต้องด าเนินการโดยมุ่งหมายที่จะส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ และเฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่นั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ต้องด าเนินการโดยการประสานหรือแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน  
และภาคประชาสังคม 

(๓) ก าหนดให้มีการประสานความร่วมมือและความช่วยเหลือกับองค์กรอิสระอ่ืน  
และก าหนดแนวทางการท างานที่ไม่ซ้ าซ้อนกัน  โดยในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เห็นว่ามีผู้กระท าการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอันอยู่ ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน  
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหนังสือแจ้งองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 
ตามหน้าที่และอ านาจต่อไปโดยไม่ชักช้า  และในกรณีที่เห็นว่าการด าเนินการเรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่ 
และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจเข้าลักษณะเป็นการกระท าที่อยู่ในหน้าที่
และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืนด้วย ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปรึกษาหารือร่วมกับ
องค์กรอิสระอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
แต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อนกัน  

(๔) ก าหนดหน้าที่และอ านาจอันเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักการปารีส (Paris Principles) ที่มุ่งประสงค์ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มีหน้าที่และอ านาจอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยมีการรับรอง
หน้าที่และอ านาจดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอย่างชัดเจน จึงได้ก าหนดให้คณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาตินอกจากจะมีหน้าที่และอ านาจตามรัฐธรรมนูญแล้ว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติยังมีหน้าที่และอ านาจอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดด้วย อาทิ 
ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษา วิจัย  
และเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลือ
หรือเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน



๔ 

ซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือ 
และการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และองค์การระหว่างประเทศในด้าน 
สิทธิมนุษยชน  ตลอดจนเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติตาม
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(๕ ) การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแจ้งหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและมีมาตรการในการให้ความคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน   
เมื่อบุคคลใดที่ได้รับความเสียหายหรือพบเห็นว่ามีการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน บุคคลนั้น
สามารถแจ้งหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนด โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวจะต้องด าเนินการ
โดยมุ่งหมายให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนในการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และไม่มีลักษณะบังคับให้เปิดเผยตัวตนผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน เว้นแต่เป็นการร้องเรียน
เกี่ยวกับประโยชน์ของผู้ร้องเรียนเป็นการเฉพาะตัวซึ่งจ าเป็นต้องทราบตัวบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการ
ติดต่อขอข้อมูลหรือแจ้งผลการด าเนินการ  ในกรณีที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใดเป็นความผิด
อาญา และผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเองได้  ให้คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมายมีอ านาจร้องทุกข์ 
หรือกล่าวโทษได้โดยให้ถือว่าเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  นอกจากนี้  
ได้ก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลอันท าให้สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน รวมทั้งข้อมูล
ข่าวสารที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่เป็นการกระท า
ตามหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจ หรือตามกฎหมายหรือตามค าสั่งศาล   

(๖) ก าหนดมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งต้องด าเนินการ
โดยเร่งด่วน โดยในกรณีที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้ใดพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
จ าเป็นต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะเป็นภยันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของ
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่มีทางเยียวยาได้ในภายหลัง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ผู้นั้นอาจแจ้งให้หน่วยงานของรัฐให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิด  
สิทธิมนุษยชนตามหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานนั้นได้ แล้วแจ้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติทราบ ในกรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้นั้นอาจสั่งให้
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

(๗) ก าหนดมาตรการเพื่อให้การด าเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สัมฤทธิ์ผล เพ่ือให้การปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสัมฤทธิ์
ผลและสอดคล้องกับหลักการปารีส (Paris Principles) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
จึงได้ก าหนดมาตรการต่าง ๆ อาทิ ในการปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการจัดท ารายงานผล
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศนั้น นอกจากจะให้มีการก าหนดแผนการ
ด าเนินการและระยะเวลาการด าเนินการไว้แล้ว ยังได้ก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ต้องพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ในกรณีที่จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศประจ าปี ไม่แล้ว เสร็จภายในเวลาที่ก าหนดด้วย   ทั้ งนี้  เพ่ือแก้ไขปัญหากรณีที่
คณะอนุกรรมการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคณะกรรมการประสานงาน



๕ 

ระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ  (Sub - Committee on Accreditation – 
International Coordinating Committee on National Human Rights Institutions)  ( ICC-SCA)  
หรือ GANHRI-SCA ในปัจจุบัน ประเมินว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่สามารถตอบสนอง
ต่อสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ทันท่วงที  

ในส่วนของการด าเนินการตรวจสอบเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น  
ได้ก าหนดมาตรการให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจในการจัดท ารายงาน
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งได้รับแจ้งจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้แก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหน้าที่และ
อ านาจแล้ว แต่มิได้ด าเนินการและแจ้งผลการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ รวมทั้งมิได้แจ้งกรณีที่
ไม่อาจด าเนินการดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนด  
นอกจากนี้ ยังก าหนดมาตรการให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดท ารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริง ปัญหา และอุปสรรค เสนอรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  เพ่ือเป็นการแจ้งให้ 
ทุกภาคส่วนได้ทราบถึงการด าเนินการหรือไม่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๗) การประกันความเป็นอิสระของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและการคุ้มครอง
การปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน   โดยที่หลักการปารีส (Paris 
Principles) ก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องมีโครงสร้างที่ เหมาะสม 
ต่อการด าเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปโดยราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีงบประมาณที่เพียงพอที่จะจ้าง
เจ้าหน้าที่และจัดหาสถานที่เพ่ือประกันความเป็นอิสระจากรัฐบาล และไม่อยู่ภายใต้บังคับการควบคุม
ทางการเงินที่อาจส่งผลต่อความเป็นอิสระ ตลอดจนมีการคุ้มครองการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้จึงก าหนด
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่ก าหนดให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการ 
ด าเนินการ และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้องค์กรอิสระบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ อาทิ 
การก าหนดหน้าที่และอ านาจในการก ากับดูแลส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
การก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ในส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการเสนองบประมาณของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ส าหรับการให้ความคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้น 
โดยที่การด าเนินการโดยสุจริตของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติแม้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ แล้ว บุคคลดังกล่าวย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งทางแพ่ง 
ทางอาญา และทางปกครองตามหลักกฎหมายทั่วไปแล้ว ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
จึงไม่ได้ก าหนดไว้ 
 
 ๑.๕    ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด 

การด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดจะท าให้มีการปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มีความหลากหลายและได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้หรือ



๖ 

ประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการปรับปรุง
กระบวนการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุ ษยชนและ 
ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ ตลอดจนปรับปรุงกลไกการท างานของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีการแก้ไขปัญหาการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ มีการด าเนินการในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะทันต่อสถานการณ์และเป็นการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นในลักษณะแสวงหาความร่วมมือซึ่งกันและกัน  

นอกจากนี้ ยังเป็นการแก้ไขปัญหากรณีที่คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
(ICC-SCA) หรือ GANHRI-SCA ในปัจจุบัน ได้ประเมินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ
ประเทศไทย และ GANHRI ได้ลดระดับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากสถานะ A เป็น B 
เนื่องจากเหตุผลที่องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหายังไม่สามารถประกันได้ถึงความโปร่งใส 
และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ การสนองตอบต่อสถานการณ์ที่กระทบสิทธิมนุษยชน 
อย่างรุนแรงของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังไม่ทันท่วงที อันไม่สอดคล้องกับหลักการ
ปารีส (Paris Principles) 

 
 ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร 

ผลการปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่สามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ทันท่วงทีจะเป็นการลดปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน อันจะท าให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานา
ประเทศ และหากมีการกระท าการอันเป็นเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น บุคคลนั้นจะได้รับการ
แก้ไขและเยียวยาความเสียหายอย่างเหมาะสมในเวลาอันควร 
  ตัวช้ีวัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติน าไปสู่การป้องกันและแก้ไข 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจน 
ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชนและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  และการที่ GANHRI ปรับระดับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จากสถานะ B เป็น A 
 
 ๑.๗ การท าภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย 
  มีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด 

โดยที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ เข้าร่วมเป็นสมาชิก คณะกรรมการ
ประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ICC) หรือคณะกรรมการพันธมิตร
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI) ในปัจจุบัน  การก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบ 
การสรรหา อ านาจหน้าที่ หลักความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่
โดยสุจริตตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับหลักการปารีส (Paris 



๗ 

Principles) ซึ่งเป็นหลักการที่ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ
เป็นมาตรฐานในการประเมินที่เป็นมาตรฐานสากล (accreditation process) ของคณะกรรมการ
พันธมิตรสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI) แล้ว 

นอกจากนี้ โดยที่ประเทศไทยได้เป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
หลายฉบับ อาทิ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( International 
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
(ICESCR)) อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) ) อ นุ สั ญ ญ าว่ า ด้ ว ย สิ ท ธิ เด็ ก 
(Convention on the Rights of the Child (CRC)) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติ 
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
(CERD)) อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระท าอ่ืน ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม  
หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (CAT)) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities (CRPD))  การที่ก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจหลักเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอันได้แก่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาคของบุคคล บรรดาที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย 
หรือตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม  
โดยให้มีหน้าที่และอ านาจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
องค์กรเอกชน และองค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน  ตลอดจนเสนอความเห็นต่อ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน นั้น  ย่อมจะเป็นการเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 

การด าเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 
การด าเนินการดังกล่าวนอกจากจะท าให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการ

ประเมินสถานะจากคณะกรรมการพันธมิตรสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of 
National Human Rights Institutions (GANHRI)) จากระดับ B เป็นระดับ A อันจะท าให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีสิทธิออกเสียงในการเข้าร่วมประชุมของ GANHRI และมีสิทธิเสนอบุคคล 
เพ่ือด ารงต าแหน่งในองค์กรดังกล่าวได้แล้ว ยังเป็นการเพ่ิมกลไกของประเทศในการเอ้ือต่อการปฏิบัติตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยด้วย 

 
๒. ผู้ท าภารกิจ 
 ๒.๑  เม่ือค านึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชน 
  ท าภารกิจนี้ 

เนื่องจากมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ ของรัฐธรรมนูญ ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจ 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็น
หน่วยงานธุรการตามมาตรา ๒๒๐ ของรัฐธรรมนูญ 



๘ 

        ภารกิจนี้ควรท าร่วมกับเอกชน หรือไม่ อย่างไร 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ได้ก าหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการแจ้งหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เพ่ือให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป  นอกจากนี้  
ยังก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการโดยแสวงหาความร่วมมือจากองค์กร
เอกชนที่เก่ียวข้องและภาคประชาสังคมด้วย 
 
 ๒.๒  เม่ือค านึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรท า 
  ภารกิจนี้ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืนในส่วนที่เกี่ยวข้อง  โดยในกรณีที่เป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่
และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืนก็ให้มีการแจ้งให้องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจต่อไปได้  และหากเรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
อาจเข้าลักษณะเป็นการกระท าที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืนด้วย ให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อนกัน  
รวมทั้งก าหนดให้มีการด าเนินการโดยแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน 
ที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคมด้วยแล้ว 
 
 ๒.๓  ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท า จะได้ประโยชน์แก่ประชาชน 
  มากกว่าหรือไม่ 

มาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  อย่างไรก็ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน การด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะอันเกี่ยวด้วยสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งช่วยเหลือ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามที่ได้รับค าสั่งหรือได้รับแจ้ง  ตลอดจนยกเลิกหรือแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
 
๓. ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
 ๓.๑ การจัดท าภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร 

  หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 

 
 ๓.๒  การท าภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่ 

เนื่องจากมาตรา ๑๓๐ (๑๐) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้การด าเนินการในเรื่องนี้ต้องจัดท า
เป็นกฎหมาย 



๙ 

 ๓.๓  ในการท าภารกิจนั้น เหตุใดจึงจ าเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้ 
เนื่องจากมาตรา ๑๓๐ (๑๐) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้การด าเนินการในเรื่องนี้ต้องจัดท า

เป็นกฎหมาย และมาตรา ๒๖๗ บัญญัติให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วันนับแต่
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
 
 ๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
  (ก) การใช้บังคับกฎหมาย 

 ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่ วประเทศ เนื่องจากหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

 ทยอยใช้บังคับเป็นท้องท่ี ๆ ไป เนื่องจาก......................................... 
 ใช้บังคับเพียงบางท้องท่ี เนื่องจาก.............................................................. 

  (ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
 ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากเป็นกฎหมายที่รัฐธรรมนูญ

บัญญัติให้มีข้ึน 
 มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด............................. 
 ควรก าหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด..................................... 

 
 ๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอ่ืน เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เนื่องจากมาตรา ๑๓๐ (๑๐) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้การด าเนินการในเรื่องนี้ต้องตรา
เป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
 
 ๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ  
   ควบคุม (ข้ามไปข้อ ๓.๗)    ก ากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)   ส่งเสริม   
   ระบบผสม (ทั้งควบคุมและส่งเสริม) 
  เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว 

เพ่ือให้การท างานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่
และอ านาจในการสอดส่องและติดตามงานที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจโดยไม่ต้องรอให้มีผู้แจ้ง 
หรือผู้ร้องเรียนก่อน โดยหากความปรากฏต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ว่าในทางใด 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็สามาถด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจได้  นอกจากนี้  
ยังก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจใน ส่งเสริม สนับสนุน  
และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้ 
และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยาแก่  
ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึง 
สิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืน 



๑๐ 

ซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ 
และการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และองค์การระหว่างประเทศในด้าน  
สิทธิมนุษยชน  และเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติตาม
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 
 ๓.๗ การใชร้ะบบอนุญาตในกฎหมาย 
  ไม่มี 
 
 ๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 
  ๓.๘.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่ 
   มีการใช้ระบบคณะกรรมการ 
   มีความจ าเป็นอย่างไร 

 มาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ ของรัฐธรรมนูญ ก าหนดให้มีคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้มีหน้าที่และอ านาจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
ป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

๓.๘.๒ คณะกรรมการที่ก าหนดขึ้นมีอ านาจซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่ 
 การด าเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจมีความคาบเกี่ยวกับ 

การด าเนินการของผู้ตรวจการแผ่นดินและองค์กรอิสระอ่ืน 
 หากมีความซ้ าซ้อน จะด าเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น 

 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้ ในการปฏิบัติหน้าที่ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือองค์กรอิสระทุกองค์กร  
ในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่ามีผู้กระท าการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ใน
หน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหนังสือแจ้งองค์กรอิสระ
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไปโดยไม่ชักช้า   ในกรณีที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องใดอาจเข้าลักษณะเป็นการกระท าที่อยู่
ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืนด้วย  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปรึกษาหารือ
ร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานร่วมกัน  
 
 ๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือ
เจ้าหน้าที่หรือไม ่อย่างไร 

ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ได้ก าหนดกรอบหรือแนวทางการใช้
ดุลพินิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่
รับผิดชอบร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  ทั้งนี้ โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการท างาน และต้องด าเนินการตามมติของคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในกรณีท่ีมีบทบัญญัติหรือที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมายให้
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่ละคนกระท าได้ การใช้อ านาจของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้นั้นจะต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกันและด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน



๑๑ 

แห่งชาติก าหนดด้วย  นอกจากนี้ ยังมีการวางกรอบแนวทางการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยให้มีการวางระเบียบก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอให้หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยงานดังกล่าว หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือมา
ให้ถ้อยค า หรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และการเข้าไปในเคหสถาน
หรือสถานที่ใด ๆ เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้ง 
การก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการมอบหมายให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคนใดคนหนึ่งด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจและใช้อ านาจดังกล่าวซึ่งต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกันด้วย 

 
 ๓.๑๐ ประเภทของโทษท่ีก าหนด 

 โทษทางอาญา   โทษทางปกครอง  ระบบผสม 
 

 ๓.๑๑ การก าหนดโทษทางอาญาจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด 
  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดโทษทางอาญาส าหรับบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ในการให้ความเห็น  ข้อมูล หรือพยานหลักฐานใด 
แก่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ให้ข้อมูล 
หรือความเห็น หรือผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน จึงได้ก าหนดโทษทางอาญาส าหรับผู้ที่เปิดเผยข้อมูลอันท าให้
สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน หรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 
 ๓.๑๒ ความผิดที่ก าหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร 

เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการให้
ความเห็น ข้อมูล หรือพยานหลักฐานใดแก่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะท าให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ให้บรรลุผลส าเร็จตามที่กฎหมายบัญญัติ  และการเปิดเผยข้อมูลอันท าให้สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้ง 
หรือผู้ร้องเรียน หรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
อาจเป็นภยันตรายแก่บุคคลที่ ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และท าให้
พยานหลักฐานที่ได้มาถูกท าลายได้ จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้ผู้ที่กระท าความผิดดังกล่าวต้องได้รับโทษ
ทางอาญา 

 
๔. ความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน 
 ๔.๑ การด าเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอ่ืนในเรื่องเดียวกันหรือท านองเดียวกัน  
หรือไม่ 

ไม่มี 



๑๒ 

 ๔.๒ กรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกัน 
หรือท านองเดียวกนัที่มีอยู่ 

มีการยกเลิกพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  
และพระราชบัญญัติเครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 
๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า 
 ๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย 

 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง 
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน 

 ผู้ทีอ่ยู่ในพื้นที่ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย 
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วประเทศ 
 

 ๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว 
 ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
     - เชิงบวก 
  การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมุ่งหมายที่จะส่งเสริม 

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติตาม
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งท าให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งเมื่อมีการด าเนินการให้เป็นไป
ตามมาตรการดังกล่าวแล้วจะท าให้ปัญหาสิทธิมนุษยชนได้รับการแก้ไข ตลอดจนมีการป้องกันมิให้เกิด
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน  อันจะเป็นการช่วยขจัดความไม่เป็นธรรม และเป็นการอ านวย
ประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนอย่างทัดเทียมกัน  อีกทั้งยังเป็นประโยชน์แก่ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ประเทศต่าง ๆ และองค์การระหว่างประเทศจะไม่ยกปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเพ่ือน ามาเป็นข้อจ ากัดในการลงทุนในประเทศ รวมทั้งเป็นข้อจ ากัดมิให้ได้รับ
สิทธิประโยชน์หรือจ ากัดสิทธิในด้านการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ 

นอกจากนี้ การก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องประสานความ
ร่วมมือและความช่วยเหลือกับองค์กรอิสระอ่ืน และก าหนดแนวทางการท างานที่ไม่ซ้ าซ้อนกัน จะช่วย
ลดการท างานที่ซ้ าซ้อนกับองค์กรอิสระอ่ืนอันจะช่วยประหยัดและลดค่าใช้จ่ายในด้านงบประมาณ 
ของรัฐ  

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทุกภาคส่วน 
- เชิงลบ 
ไม่มี 



๑๓ 

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
หน่วยงานหรือบุคคลซึ่งไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ให้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน 
หรือมาให้ถ้อยค า หรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือค าสั่งที่ให้แจ้งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ  รวมทั้งผู้ซึ่งเปิดเผยข้อมูลอันท าให้สามารถ
ระบุตัวตนของผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน หรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจหรือตามกฎหมาย
หรือตามค าสั่งศาล ย่อมต้องรับโทษทางอาญา 

 
 ๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจ ากัด 

สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวตามมาตรา ๓๒ เสรีภาพในเคหสถานตามมาตรา ๓๓  
และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญ บางประการที่อาจถูกจ ากัด  
ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการให้ได้มาซึ่งข้อมูล ความเห็น และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่จะน าไปใช้
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยในกรณีทีข่องข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดบังคับให้เปิดเผยได้เฉพาะกรณีเปิดเผยข้อมูล 
เพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจหรือตามกฎหมายหรือตามค าสั่งศาล 
  การจ ากัดนั้นเป็นการจ ากัดเท่าที่จ าเป็นหรือไม่ อย่างไร 

การบังคับให้เปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน เป็นการจ ากัดสิทธิเท่าที่จ าเป็น  
เฉพาะกรณีเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของผู้ร้องเรียนเป็นการเฉพาะตัวซึ่งจ าเป็นต้องทราบ 
ตัวบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการติดต่อขอข้อมูลหรือแจ้งผลการด าเนินการ ส าหรับการให้มีหน้าที่ 
และอ านาจเข้าไปในเคหสถานเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
และการให้บุคคลมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือมาให้ถ้อยค า  
หรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณานั้นก็เป็นการ
จ ากัดเสรีภาพเท่าที่จ าเป็น เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการด าเนินการดังกล่าว 
หากเป็นการมอบหมายให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคนหนึ่งคนใดหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ด าเนินการแทนต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนดด้วย  
นอกจากนี้ ได้มีการก าหนดมาตรการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร 
ที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไว้แล้ว โดยห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผย
ข้อมูลอันท าให้สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน และผู้ฝ่าฝืนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องรับโทษ
ทางอาญาด้วย 

 
 ๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 
  ๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการด ารงชีวิตที่ดีขึ้นเพียงใด และเป็นการอ านวยความสะดวก 

แก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด 
เมื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และ 

ภาคประชาสังคมได้มีการด าเนินการร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีการ



๑๔ 

ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนได้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยแล้ว จะท าให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องของนานาประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รวมทั้ง 
การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ย่อมจะท าให้ประชาชนทราบและเข้าใจสิทธิมนุษยชน 
และไม่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน อันจะเป็นการอ านวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง 
  ๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้เพียงใด 

เมื่อหน่วยงานของรัฐมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนที่ เกี่ยวข้อง 
มีการด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว จะก่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคมได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนประเทศไทยจะไม่ถูกยกปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เพ่ือจ ากัดสิทธิหรือประโยชน์ในการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ อันเป็นการเพ่ิมความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป 

 การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการ 
ได้มากน้อยเพียงใด 

เมื่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐซึ่งรวมถึงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ ตลอดจนการปฏิบัติงานของภาคเอกชนไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว  
ในการด าเนินกิจการต่าง ๆ ผู้ประกอบการย่อมได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน และยังท าให้
ผู้ประกอบการได้รับความเชื่อถือ อันจะลดต้นทุนในการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความน่าเชื่ อถือ 
ของผู้ประกอบการด้วย 

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อย เพียงใด 
เมื่อหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และประชาชน เข้าใจถึงสิทธิมนุษยชน และ

ได้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งได้มีการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว  ย่อมเป็นการดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามา
ลงทุนในประเทศ ตลอดจนประเทศจะไม่มีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ต่างประเทศจะสามารถ
ยกขึ้นเพ่ือมิให้สิทธิประโยชน์ หรือจ ากัดสิทธิทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ อันเป็นการ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป 

และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติให้มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจประการหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงาน 
ของรัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้าน 
สิทธิมนุษยชน  นอกจากนี้ คณะกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจให้ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจ้างบุคคลหรือสถาบันซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด าเนินการ 
ในเรื่องนั้นได้ตามท่ีจ าเป็น อันจะเป็นเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนยิ่งขึ้น 

 
 



๑๕ 

  ๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร 
การท างานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหมาย

ที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ และเฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะด าเนินการโดยการประสาน 
หรือแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม 

สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด 
เมื่ อก าหนดแนวทางการท างานขององค์กรอิสระไม่ ให้ เกิดความซ้ าซ้อนกัน  

จะช่วยประหยัดและลดค่าใช้จ่ายในด้านงบประมาณของรัฐ และท าให้รัฐสามารถควบคุมและลด 
การสูญเสียงบประมาณโดยไม่จ าเป็นได้มากขึ้น และเมื่อมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
สิทธิมนุษยชน ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ  
หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว ก็จะช่วยลดภาระและงบประมาณ 
ที่สูญเสียไปกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
เช่น การเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน   รวมทั้งการก าหนดกรอบดุลพินิจ 
ในการตั้งอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้นั้น ก าหนดให้กระท า
ได้เฉพาะกรณีที่ ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือมีการศึกษาในเรื่องใดโดยต้องค านึงถึง 
ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งต้องมีการก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ 
ของการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ให้ชัดเจน ซ่ึงจะช่วยลดงบประมาณท่ีสูญเสียไปกับการตั้งอนุกรรมการ
เกินความจ าเป็น 
  ๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและ
สังคมจะได้รับ ได้แก่ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติต้องรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีและข้อสังเกตต่อรัฐสภา และเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป 
 
 ๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ได้วางกลไกการปฏิบัติให้ คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับองค์กรอิสระอ่ืนหรือหน่วยงานของรัฐต้องท างานร่วมกันโดยผ่าน 
การประสาน ปรึกษาหารือ หรือการก าหนดแนวทางการท างานเพ่ือให้เชื่อมโยงและไม่ซ้ าซ้อนกัน   
แต่ในบริบทของสังคมไทยที่ผ่านมา การท างานในลักษณะดังกล่าวกระท าได้ยาก เนื่องจากองค์กร  
หรือหน่วยงานของรัฐจะยังติดอยู่กับอ านาจของแต่ละองค์กรหรือหน่วยงานเป็นหลัก  

 
 ๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเม่ือค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่ เกิดขึ้นกับ
ประชาชนและการที่ประชาชนจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 

การด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้จะท าให้การใช้งบประมาณ 
ในการด าเนินการตามปกติ มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งไม่ได้สร้างหรือก าหนดภาระหน้าที่ 
แก่ประชาชน และไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างองค์กรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 
 



๑๖ 

๖. ความพร้อมของรัฐ 
 ๖.๑ ความพร้อมของรัฐ 
  (ก) ก าลังคนที่คาดว่าต้องใช้  เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตราก าลัง 
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีอยู่เดิม 
  (ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นต้องมี 

- 
  (ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปี โดยแยกเป็นงบด าเนินงานและงบลงทุน 

เป็นไปตามงบประมาณปกติของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แต่จะ
มีภาระด้านงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นจากการก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีสิทธิได้รับ
เงินค่ารับรองเหมาจ่ายรายเดือนตามอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจ า
ต าแหน่งของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

 
 ๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตราก าลัง มีความเห็นของ 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการก าหนดอัตราก าลังและงบประมาณ หรือไม่ อย่างไร 

ไม่มี 
 

 ๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม 
  กฎหมาย 

 วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติต้องด าเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยอาจประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่าน
ช่องทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก  นอกจากนี้ ยังก าหนดให้การออกระเบียบเกี่ยวกับการร้องเรียนจะต้องด าเนินการ 
โดยมุ่งหมายให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนในการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ รวมทั้งก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ต้องแจ้งผลการ
ด าเนินการให้ผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนทราบด้วย 

 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน 
ในระหว่างการด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้จัดให้มี

ช่องทางในการเผยแพร่และรับฟังความเห็นจากประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยการเผยแพร่ในเว็บไซต์
การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับพ้ืนที่ 

 
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 ๗.๑  มีหน่วยงานอ่ืนใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการ 
  ด าเนินการกับหน่วยงานนั้นอย่างไร 

ไม่มี  
 



๑๗ 

 ๗.๒  มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ต้องปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการเรื่องที่อยู่ใน
หน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืนหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย 

 
 ๗.๓  มีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือองค์กรอิสระทุกองค์กร และในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเห็นว่าการด าเนินการเรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติอาจเข้าลักษณะเป็นการกระท าที่อยู่ ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืนด้วย  
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และไม่ซ้ าซ้อนกัน รวมทั้งก าหนดให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจเชิญประธาน
องค์กรอิสระอ่ืนมาร่วมประชุมเพ่ือหารือและก าหนดแนวทางร่วมกันได้ และให้องค์กรอิสระทุกองค์กร
ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 
 
 ๗.๔  ผู้รักษาการตามกฎหมายได้แก่ 
  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
  การก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก 
  ต าแหน่งดังกล่าวเป็นประธานองค์กรอิสระซึ่งมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบการด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 
๘. วิธีการท างานและตรวจสอบ  
 ๘.๑ ระบบการท างานที่ก าหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ 

เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
 ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

 
๘.๒  การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในเรื่องใดบ้าง แต่ละขั้นตอนใช้เวลาในการด าเนินการเท่าใด 
(๑) ก าหนดให้ในการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิด 

สิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจขอให้หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงาน 



๑๘ 

หรือลูกจ้างของหน่วยงานดังกล่าว หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการ
ปฏิบัติงาน หรือมาให้ถ้อยค า หรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด  ในกรณีที่
หน่วยงานหรือบุคคลใดไม่ด าเนินการตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ร้องขอ  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะออกค าสั่งให้หน่วยงานหรือบุคคลนั้นด าเนินการดังกล่าวก็ได้   

(๒) ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ เกี่ยวข้องด าเนินการเพ่ือแก้ไข 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวตามหน้าที่และอ านาจให้เป็นไปตามที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า
หกสิบวัน แล้วแจ้งผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้าตาม
หลักเกณฑ์และระยะเวลาที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนด  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องไม่อาจด าเนินการได้เนื่องจากไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนนั้น หรือเป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริต หรือได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว 
หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด ให้แจ้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบก่อนพ้นก าหนดเวลา
ดังกล่าว  ส าหรับในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องมิได้ด าเนินการตามที่ได้รับแจ้ง 
จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดท ารายงานเสนอคณะรัฐมนตรี 

(๓) ก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องแจ้งผลการด าเนินการ 
หรือการไม่รับพิจารณาหรือยุติการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบ  
โดยในกรณีท่ีไม่รับไว้พิจารณาหรือให้ยุติเรื่อง ให้ระบุเหตุผลให้ผู้ร้องเรียนทราบด้วย 

(๔) ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจาก
การละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานนั้น  หรือในกรณีที่กรรมการ 
สิทธิมนุษยชนคนหนึ่งคนใดเห็นจ าเป็นต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะเป็น
ภยันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่มีทางเยียวยาได้ในภายหลัง 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติย่อมมีอ านาจให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงให้ความช่วยเหลือผู้ซึ่งถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่เห็นสมควร และบุคคลดังกล่าวย่อมต้อง
ด าเนินการตามนั้น 

(๕) ก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดท ารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศประจ าปี เพ่ือเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่ วไป ให้ แล้ ว เสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้ นปี งบประมาณ  
หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จะขยายเวลาออกไปอีกไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันก็ได้แต่ต้องแจ้งให้
รัฐสภาทราบ หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจะต้องพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ รวมทั้งตรวจสอบและจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศในเรื่องนั้นขึ้นเป็นการเฉพาะในกรณีที่มีสถานการณ์อันกระทบหรือเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นอย่างรุนแรง เพ่ือรายงานให้รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว  
พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องจัด
ให้มีแผนการด าเนินการดังกล่าว เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่แต่ละกรณีเป็นไปโดยไม่ชักช้า และแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้   



๑๙ 

(๖) ก าหนดให้ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติให้ก าหนดมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน หรือเพ่ือมิให้
เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องใดหรือลักษณะใดขึ้นอีก คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจด าเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการด าเนินการให้แจ้ง
เหตุผลให้คณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า 

(๗) ก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจชี้แจงและ
รายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 

(๘) ก าหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับระยะเวลาการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติชุดใหม่ให้ชัดเจน เพ่ือให้มีกรอบระยะเวลาชัดเจนในการด าเนินการ  

๘.๒.๒ หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและ 
หลักนิติธรรม อย่างไร 
ก าหนดให้การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องเป็นไป 

โดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวง ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑๕  
ของรัฐธรรมนูญ 

 ๘.๒.๓  ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอ านาจ หรือมอบอ านาจเพื่อให้ 
ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อย่างไร 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการขอให้หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานดังกล่าว หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็น
ในการปฏิบัติงาน หรือมาให้ถ้อยค า หรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือประกอบการพิจารณา รวมทั้งการเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง
หรือรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
ผู้ด าเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้นแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ได้ 
 ๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอ านาจอย่างไรบ้าง 
  ๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร 

(๑) ก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ 
และความรวดเร็วในการท างาน และต้องด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เว้นแต่ที่มีบทบัญญัติหรือที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมายให้กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติแต่ละคนกระท าได้ ให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่ละคนมีอ านาจที่จะด าเนินการ
ดังกล่าวได้ แต่ในการใช้อ านาจนั้นจะต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกันด้วย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนด 

(๒) ก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีและข้อสังเกตเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และเปิดเผยให้สาธารณะทราบเป็นการทั่วไป 



๒๐ 

(๓) ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดท างบดุล  
งบการเงิน และบัญชีท าการส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ทุกปี 

๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร 
บุคคลภายนอกที่พบเห็นหรือได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

สามารถที่จะแจ้งหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้
 

๙. การจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
 ๙.๑  ได้จัดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระส าคัญ

ของกฎหมายล าดับรองนั้นหรือไม่ 
ได้ยกร่างกฎหมายล าดับรองในเรื่องใดบ้าง 

 ๙.๒  มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอ านาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระ  
แก่บุคคลเกินสมควรอย่างไร 

มาตรา ก าหนดเวลา 
มาตรา ๑๑ และมาตรา ๖๑ (๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
จดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้าน 
สิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นกรรมการสรรหา ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนด  
 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติก าหนดภายใน ๒๐ 
วันหลังจากพระราชบัญญัติ
ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๖ การเสนอเรื่องเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยเกี่ยวกับ
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการสรรหา 
หรือการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

คณ ะกรรมการสรรห า
ก าห น ด ภายใน ๖๐  วั น
หลั งจากพระราชบัญญั ติ
ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๗ เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนของประธานกรรมการสรรหา
และกรรมการสรรหาได้รับตามที่ประธานวุฒิสภาก าหนด 
 

ประธานวุฒิสภาก าหนด
ภายใน ๑๕  วันหลั งจาก
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญประกาศใช้ 

มาตรา ๒๓ หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนด 
 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติก าหนดภายใน ๖๐ 
วันหลังจากพระราชบัญญัติ
ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๒๘ ให้หลักเกณฑ์และวิธีการมอบหมายให้กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติแต่ละคนกระท าได้และการใช้อ านาจต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนด 
 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติก าหนดภายใน ๖๐ 
วันหลังจากพระราชบัญญัติ
ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ



๒๑ 

มาตรา ก าหนดเวลา 
ประกาศใช้ 

มาตรา ๒๙ หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง และค่าตอบแทนของบุคคลหรือ
สถาบั น  หรือการแต่ งตั้ งอนุ กรรมการ การพ้นจากต าแหน่ ง 
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และวิธีปฏิบัติงานของ
อนุกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติก าหนด 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติก าหนดภายใน ๖๐ 
วันหลังจากพระราชบัญญัติ
ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และ
อ านาจก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งหรือร้องเรียนการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และออก
ระเบียบการมอบหมายให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ด าเนินการแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได ้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติก าหนดภายใน ๖๐ 
วันหลังจากพระราชบัญญัติ
ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๓๕ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจออก
ระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้ จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และ 
ค่าเดินทางของบุคคลที่มาให้ความเห็นหรือถ้อยค า และการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้มีอ านาจออกระเบียบเกี่ยวกับ
การมอบหมายให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคนหนึ่งคนใดหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่  ด าเนินการแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติก าหนดภายใน ๖๐ 
วันหลังจากพระราชบัญญัติ
ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
มีหน้ าที่ และอ านาจในการออกระเบี ยบหรือประกาศ ในการ
ควบคุมดูแลงานโดยทั่วไปของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติก าหนดภายใน ๖๐ 
วันหลังจากพระราชบัญญัติ
ป ร ะ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๕๑ องค์ประกอบและหน้าที่และอ านาจของคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ก าหนด 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติก าหนดภายใน ๖๐ 
วันหลังจากพระราชบัญญัติ
ป ร ะ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๕๒ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกข้อก าหนด
ทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติก าหนดภายใน ๖๐ 
วันหลังจากพระราชบัญญัติ
ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๕๕ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจออกระเบียบ
การมอบอ านาจของเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติก าหนดภายใน ๖๐ 



๒๒ 

มาตรา ก าหนดเวลา 
แห่งชาติให้บุคคลใดปฏิบัติงานแทน และการก าหนดกิจการอ่ืนใด 
ที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

วันหลังจากพระราชบัญญัติ
ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

 
๑๐. การรับฟังความคิดเห็น 
 มีการรับฟังความคิดเห็น  ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น  
รายละเอียดของการรับฟังความคิดเห็นปรากฏตามสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 

ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ด าเนินการตาม 
แนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบ  
ที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

 
 

(นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) 
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

    มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
ส านักงานเลขาธิการภาผู้แทนราษฎร    
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๘๗๖ (นายนาถะฯ)    
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๒  

 


