
ตารางความเห็นตอ่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
      ประกอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

หลักการ 
      ให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

เหตุผล 
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๐ 

(๑๐) มาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๗ และมาตรา ๒๖๗ บัญญัติ
ให้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือก าหนดคุณสมบัติ 
ลักษณะต้องห้าม การสรรหา การพ้นจากต าแหน่ง หน้าที่
และอ านาจ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล ความเห็น 
และเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องที่จะใช้ประกอบการ
พิจารณาและด าเนินการตามหน้ าที่ และอ านาจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย โดยการด าเนินการ
ดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องมีการกระทบหรือจ ากัดสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลบางประการ และเป็นไปเท่าที่จ าเป็นต่อ

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

     เหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฯ ที่อ้างถึงวิธีการได้มา
ซึ่ งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติชุด
ปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับหลักการสากล
เกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่ งชาติที่ ต้ องมาจากความ
หลากหลายของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการ
ได้มาซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุด
ปัจจุบัน  เป็นไปตามที่ รัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ประกอบเหตุผลที่กล่าวว่า กระบวนการ
ได้มาซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ต้องมาจากความหลากหลายของภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ยังไม่มีความชัดเจนและอาจสื่อ

     ความว่า “ประกอบกับวิธีการ
ได้มาซึ่ งกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติชุดปัจจุบันยังไม่สอดคล้อง
กับหลักสากลเกี่ยวกับกระบวนการ
ได้มาซึ่ งกรรมการสิทธิมนุษยชน
แ ห่ ง ช า ติ ที่ ต้ อ ง ม า จ า ก ค ว า ม
หลากหลายของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง” 
เป็ น ค ว า ม ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เสนอ 



๒ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติชุดปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับหลักสากล
เกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติที่ต้องมาจากความหลากหลายของภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

 

ความหมายไปในทางที่ไม่ถูกต้องได้เนื่องจาก
หลักการว่าด้วยสถานะและหน้าที่ ของ
สถาบันแห่ งชาติ เพ่ื อการคุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (Paris Principles) 
ได้ก าหนดเฉพาะว่า กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติควรมาจากบุคคลหลายฝ่าย โดย
อาจมาจากการเลือกตั้งหรือโดยวิธีอ่ืน หาได้
ก าหนดหลักการเกี่ยวกับกระบวนการได้มา
ซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ต้องมา
จากความหลากหลายของภาคส่ วนที่
เกี่ยวข้องไม ่

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ 
ร่าง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... 

 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

ค าปรารภ 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติ

บางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และ     
มาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้

 ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๓ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพ่ือให้
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สามารถด าเนินการได้อย่ างมีประสิทธิภาพอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ….” 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒ ) พระราชบัญญัติ เครื่องแบบกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๓) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที ่

๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ 
ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๕ 
เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวกับ

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๔ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“สิทธิมนุษยชน” หมายความว่า ศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล บรรดาที่
ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย 
หรือตามหนั งสือสัญญาที่ ประเทศไทยเป็ นภาคีและมี
พันธกรณีท่ีจะต้องปฏิบัติตาม 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติด้วย 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 
 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เลขาธิการ 

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงาน และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติการตาม

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงาน
คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน

     ความในตอนท้ายร่างมาตรา ๔ วรรค
หนึ่ง ที่ว่า “...ตามหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศที่ ประเทศไทยเป็ นภาคีและมี
พันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม” เป็นการใช้
ถ้อยค าที่ซ้ าซ้อนกัน ไม่สอดคล้องกับหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศ และมีปัญหาใน
การตีความจึงควรใช้ข้อความว่า “...ตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
จะต้องปฏิบัติตาม” ซึ่งผ่านการตรวจแก้จาก
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการ
เส น อ ข อ ป รั บ ป รุ ง ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อปี 
พ.ศ.๒๕๕๑ แล้ว 
 
 
 
 
 
เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมนิยามค าว่า “พนักงาน
เจ้าหน้าที่” จากเดิมที่ ใช้ว่า “พนักงาน” 
เป็น “พนักงานราชการ” เพ่ือให้สอดคล้อง

     ค วาม ว่ า  “ห นั งสื อ สั ญ ญ า”
หมายความรวมถึงกฎหมายจารีต
ป ร ะ เพ ณี ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เท ศ 
( Customary International Law) 
และหมายความรวมถึงการท าหนังสือ
สัญญากับองค์กรระหว่างประเทศ
ด้ วย  และความว่ า  “พันธกรณี ที่
จ ะต้ อ งป ฏิ บั ติ ต าม ” ก็ ยั งท า ให้
ประเทศไทยสงวนบางเรื่องไว้ได้โดย
ไม่ต้องปฏิบัติตาม ความที่บัญญัติไว้มี
เนื้อหาเหมาะสมแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
     ความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับ
นิ ย าม  “พนั กงาน เจ้ าหน้ าที่ ”  ที่
ก าห น ด ให้ ห ม าย ค ว าม ร วม ถึ ง 



๕ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ แห่งชาติ 
 

กับต าแหน่ งปั จจุบั นของเจ้ าหน้ าที่ ใน
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

“พนักงานราชการ” แล้ว 
 

 มาตรา ๕  ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้มิ ได้ก าหนดไว้เป็นประการอ่ืน  การใดที่
ก าหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใด
เป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้
บุคคลนั้น ณ ภูมิล าเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทาง
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ให้ถือว่า
ได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใดที่
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เป็นการ
ด า เนิ นการโดยชอบด้ วยพ ระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว 
         ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ก าหนดให้คณะกรรมการ หรือเลขาธิการ มีอ านาจก าหนด
หรือมีค าสั่งเรื่องใด ถ้ามิได้ก าหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ 
ให้คณะกรรมการหรือเลขาธิการก าหนดโดยท าเป็นประกาศ 
ระเบียบ หรือค าสั่ง แล้วแต่กรณี และถ้าประกาศ ระเบียบ 
หรือค าสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป ให้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาและให้ด าเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย  

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๖ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ทั้งนี้  ถ้าประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่ งใดมีการก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงานไว้ คณะกรรมการหรือเลขาธิการต้อง
ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย    

มาตรา ๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการต้องให้
ความร่วมมือและความช่วยเหลือองค์กรอิสระทุกองค์กร  ใน
กรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีผู้กระท าการอันไม่ชอบด้วย
กฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน ให้
คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไปโดยไม่ชักช้า  

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการด าเนินการเรื่องใด
ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการอาจเข้าลักษณะ
เป็นการกระท าที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน
ด้วย  ให้คณะกรรมการปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้
การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และไม่ซ้ าซ้อนกัน 

 
 
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคสอง ให้

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจเชิญ
ประธานองค์กรอิสระอ่ืนมาร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือและ
ก าหนดแนวทางร่วมกันได้ และให้องค์กรอิสระทุกองค์กร
ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 
 
 

     ๑.เห็นว่าควรก าหนดเช่นเดียวกันกับ
มาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญฯ กล่าวคือ 
“ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้องค์กรอิสระร่วมมือ
และช่วยเหลือกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใน
การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรและถ้า
องค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระท าการอันไม่
ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ ในหน้าที่ และ
อ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน ให้แจ้งให้องค์กร
อิสระนั้นทราบเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจต่อไป” 
๒. การก าหนดให้คณะกรรมการอาจส่งเรื่อง 
จึงขัดต่อร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว เห็นควร
เปลี่ยนจากค าว่า “อาจ” เป็น “ต้อง”  
(มาตรา ๒๙ ตามร่างที่เสนอโดยส านักงาน 
 
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 

    ร่ างม าตรา ๖  สอดคล้ อ งกั บ
ค ว าม เห็ น ข อ งส ภ านิ ติ บั ญ ญั ติ
แห่งชาติ ข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว 
 
 

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
วันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๐ 

     การด าเนินการของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติท าหน้าที่ ในการแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงควร

    ร่างมาตรา ๖ ได้บัญญัติกลไกใน
การ ให้ ค วาม ร่ ว ม มื อ แ ล ะค วาม
ช่วยเหลือกับองค์กรอิสระอ่ืน รวมทั้ง



๗ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

  ก าหนดการมีองค์กรกึ่งตุลาการร่วมแก้ไข
ปัญหาเพ่ือให้เกิดการแสวงหาข้อเท็จจริง 
ตรวจสอบ และมีความเป็นอิสระในการ
ด าเนินงาน 

ก าหนดให้มีการปรึกษาหารือร่วมกับ
องค์กรอิสระอ่ืนเพ่ือก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินงานร่วมกันแล้ว  
 

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

     ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ กับผู้ ตรวจการ
แผ่นดิน และองค์กรอิสระอ่ืน ๆ สอดคล้อง
กับมาตรา ๒๒๑ ของร่างรัฐธรรมนูญ และ
การส่งเรื่องไปให้อีกองค์กรหนึ่งด าเนินการ
ต่อไปเป็นการช่วยอ านวยความสะดวกและ
เสริมประสิทธิภาพในการท างานให้กับ
ประชาชน เนื่องจากลดทอนขั้นตอนการยื่น
ค าร้องใหม ่
 

     ร่ างมาตรา  ๖  สอดคล้ องกับ
ค ว า ม เห็ น ข อ ง ก ร ะ ท ร ว งก า ร
ต่างประเทศแล้ว 

มาตรา ๗  ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

 
 

 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

 มาตรา ๘  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ เป็นกลาง
ทางการเมือง และมีความรู้และประสบการณ์ด้านการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ ใน

สภาขับเคลื่อน 
การปฏิรูประเทศ 
 

     ก าหนดนิยามและขอบเขตค าว่า “เป็น
กลางทางการเมือง” ไว้ให้ชัดเจนเพ่ือให้
คณะกรรมการสรรหามีกรอบและแนวทางท่ี 
ชัดเจนในการคัดสรรบุคคลที่มาท าหน้าที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  ความในมาตรา ๘ เป็นไปตามมาตรา 
๒๔๗ ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ และ    
     เนื่องจากค าว่า “เป็นกลางทางการ
เมือง” เป็นค าที่ มีความหมายตาม
ความหมายทั่ วไปอยู่แล้ว และการ



๘ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ด้านดังต่อไปนี้ อย่างน้อยด้านละหนึ่งคนแต่จะเกินด้านละ
สองคนมิได้  

(๑) มีประสบการณ์ในการท างานด้านสิทธิมนุษยชน
ต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 

(๒) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนหรือท างาน
วิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษามาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  

(๓) มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่จะยัง
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

(๔) มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๕ ) มี ค วามรู้ และประสบการณ์ ด้ านป รัชญ า 
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของไทยเป็นที่ประจักษ์ที่
จะยังประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 

ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับถึงวันสมัครหรือวันที่
ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา แล้วแต่กรณี  
 

พิจารณาว่าผู้ใดมีคุณสมบัติดังกล่าว
หรือไม่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริง
ของแต่ละบุคคลเป็นกรณีๆ ไป และ
คณะกรรมการสรรหาสามารถก าหนด
กรอบและแนวทางในการพิจารณาคัด
สรรบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวได้อยู่
แล้ว 

สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 
 

     เห็นว่าอาจเป็นการก าหนดเกินกว่า
ขอบเขตตามร่างรัฐธรรมนูญฯ หรือไม่ โดย 
มาตรา ๒๔๖ วรรคสอง ของร่างรัฐธรรมนูญ
ฯ ก าหนดว่า “ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องมี
ความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน เป็นกลาง
ทางการเมือง และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ที่ประจักษ์”(มาตรา ๖ ตามร่างเดิมที่เสนอ
โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 
 

     ม าต ร า  ๒ ๔ ๖  ว ร รค สี่  ข อ ง
รัฐธรรมนูญ บัญญัติให้การก าหนด
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา 
และการพ้นจากต าแหน่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ซึ่งในการก าหนดคุณสมบัติ
ดังกล่าวตามมาตรานี้ สอดคล้องกับ
หลักการปารีสในเรื่ององค์ประกอบ
และหลักประกันความเป็นอิสระและ
ความแตกต่างหลากหลายแล้ว 

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

     การบัญญัติความในวรรคหนึ่งไว้เช่นนี้ 
เป็นการก าหนดไว้เกินเลยไปจากหลักการว่า
สถานะและหน้าที่ของสถาบันแห่งชาติเพ่ือ
การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
(Paris Principles) สลับซับซ้อนยากแก่การ

     ค ว าม ที่ บั ญ ญั ติ ไว้ มี เนื้ อ ห า
เหมาะสม แล้ว 



๙ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

พิ จารณ า และมีปัญ ห าในการตี ความ 
ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในการพิจารณา
ปัญหาคุณสมบัติคนดีมีความรู้ความสามารถ
ไม่อยากเข้ามาเผชิญกับปัญหานี้ในระหว่าง
การท างาน อีกทั้งหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๘ 
เป็ น เพี ย งตั ว ห นั ง สื อ  ไม่ มี อ ะ ไร เป็ น
หลักประกันว่าจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะ
ท าให้ ได้มาซึ่ งกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในอุดมการณ์ได้ ดังนั้น ร่างมาตรา 
๘ จึงอาจน าคุณสมบัติตาม (๑) – (๕) มา
ก าหนดเป็นตัวอย่าง โดยไม่บังคับให้มี  
๕ ด้าน และไม่ควรก าหนดเวลาในความเป็น
ผู้เชี่ยวชาญไว้เลย 
 

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
วันที่ ๒๕ มกราคม
๒๕๖๐ 
 

 ๑.ควรมีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ในด้านสิทธิมนุษยชน 
๒. ควรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากการปฏิบัติงานจะ
เกี่ ยวข้ อ งกับอนุ สัญ ญ าและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ และมีการประชุมร่วมกัน
ในระหว่างองค์กรด้านสิทธิมนุ ษยชนใน
ระดับนานาชาติ 
๓ . คุณ สมบั ติ ผู้ ส มั ค รรับ เลื อกตั้ ง เป็ น

     เห็นด้วย โดยบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ 
รวมทั้ งกระบวนการสรรหาตาม
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ 
มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ก าหนด
ไว้สอดคล้องกับความเห็นดังกล่าว 
และสอดคล้องกับหลักการปารีสด้วย
แล้ว 



๑๐ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

คณ ะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนนั้ น ควร
ก าหนดให้มีสัดส่วนจากบุคคลที่มาจาก
องค์กรประชาชน หรือภาคประชาสังคม 
และต้องเป็นบุคคลที่เป็นที่ยอมรับจากสังคม
และบุคคลโดยทั่วไป รวมทั้งมีความเป็น
กลางทางการเมือง 
๔. ควรก าหนดคุณสมบัติให้มีสัดส่วนชาย
และหญิงเท่าเทียมกันในการเป็นกรรมการ
สิทธิมนุษยชน 
๕ . ค ว ร เป็ น ไป ต าม พ ระ ราช บั ญ ญั ติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และหลักการปารีส โดยให้มีสัดส่วน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่
มีความเหมาะสม 
๖. ควรมีการให้ระบุ เหตุผลในการเลือก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนว่าเป็นผู้มี
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนเป็นที่ประจักษ์
อย่างไร 
๗. ไม่ควรมีองค์ประกอบคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนที่มีมากเกินไป เพราะจะท าให้
กระบวนการสรรหามีความล่าช้า 

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

๑. การก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับ
การสรรหาที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

     ค ว าม ที่ บั ญ ญั ติ ไว้ มี เนื้ อ ห า
สอดคล้องกับความเห็นที่เสนอ 



๑๑ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เรื่องสิทธิ
มนุษยชนเป็นที่ประจักษ์ และมีความเป็น
อิสระและความเป็นกลาง สอดคล้องกับ
คุณสมบัติของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตามหลักการปารีส อีกทั้งเป็นการ
แก้ไขข้อห่วงกังวลของ ICC  
๒. ควรก าหนดคุณสมบัติให้มีสัดส่วนชาย
และหญิงเท่าเทียมกันในการเป็นกรรมการ
สิทธิมนุษยชน 

มาตรา ๙  นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๘ แล้ว 
กรรมการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(๓ ) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า 
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 

        (๕) มีสุขภาพที่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ 
 

     ควรก าหนดนิยามและขอบเขตค าว่า  
“มีความซื่อสัตย์ เป็นที่ประจักษ์ ” ไว้ ให้
ชัดเจนเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหามีกรอบ
และแนวทางที่ชัดเจนในการคัดสรรบุคคล
ที่มาท าหน้าที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

      คุณสมบั ติ ของกรรมการสิ ทธิ
มนุ ษยชนตามร่ างมาตรา ๙  เป็ น
หลักการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
และเห็นว่าค าว่า “มีความซื่อสัตย์เป็น
ที่ ประจักษ์ ” ไม่ จ าเป็ นต้องนิ ยาม 
เนื่องจากเป็นค าที่คนทั่วไปเข้าใจไป
ในทางเดียวกันและการพิจารณาว่า                                                                                                                                              
ผู้ใดมีคุณสมบัติดังกล่าวหรือไม่ต้อง
พิจารณาจากข้อเท็จจริงของแต่ละ
บุ ค ค ล เป็ น ก ร ณี ๆ  ไป  แ ล ะ
คณะกรรมการสรรหาสามารถก าหนด
กรอบและแนวทางในการพิจารณาคัด
สรรบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวได้อยู่
แล้ว 



๑๒ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
วันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๐ 
 

๑. ไม่ควรก าหนดเรื่องวุฒิการศึกษาว่าต้อง
จบระดับปริญญาตรี แต่ควรจะก าหนดใน
เรื่ อ ง ค ว า ม รู้  ค ว า ม ส า ม า ร ถ  แ ล ะ
ประสบการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นที่
ประจักษ์มากกว่ากรณีวุฒิการศึกษา 
๒. ค าว่า ผู้มีสัญชาติไทย ไม่ควรก าหนดว่า
โด ยการ เกิ ด เพ ราะการคุ้ ม ค รองสิ ท ธิ
มนุษยชนนั้น ถ้าผู้มีสัญชาติไทยดังกล่าว
เข้าใจบริบทสังคมไทยก็น่าจะเพียงพอ 

มาตรา ๒๑๖ รัฐธรรมนูญ ได้
บัญญัติบังคับว่านอกจากคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้
เป็ นการเฉพาะในส่ วนที่ ว่ าด้ วย
องค์กรอิสระแต่ละองค์กรแล้ว  ผู้
ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ทั่วไปด้วย ซึ่งหมายความว่าผู้ด ารง
ต าแห น่ ง ใน อ งค์ ก ร อิ ส ระต้ อ งมี
สัญ ชาติ ไทยโดยการเกิด อัน เป็ น
คุณสมบัติทั่วไปด้วย จึงไม่อาจแก้ไข
ตามความเห็น ข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ได ้
 

มาตรา ๑๐  กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้
ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระใด 

(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๓ ) เป็ นบุ คคลล้มละลายหรือ เคย เป็ นบุ คคล

ล้มละลายทุจริต 
(๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์

หรือสื่อมวลชนใด ๆ  
(๕) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
วันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๐ 

     ควรก าหนดคุณสมบัติว่าบุคคลที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชนทั้งก่อนหรือหลังการด ารง
ต าแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนมีลักษณะ
ต้องห้าม และเป็นเหตุให้พ้นจากต าแหน่งได้ 
 

ได้บัญญัตลิักษณะต้องห้ามไว้ใน
ร่างมาตรา ๑๐ (๒๕) ซึ่งสอดคล้อง
กับความเห็นที่เสนอแล้ว 
 



๑๓ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดี
นั้นจะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่  

(๗) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
(๙) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดย

หมายของศาล 
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท า
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๑๑) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึง
ที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ 
หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะ
กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือต่อต าแหน่งหน้าที่ 
ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่
เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดใน
ความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมาย



๑๔ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินในความผิดฐานฟอกเงิน  

(๑๓) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการ
อันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง  

(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 

(๑๕) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท าด้วย
ประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย  

(๑๖) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค า
พิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท า
....................................................................................
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้
อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง  

(๑๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้
จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือ



๑๕ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ความผิดลหุโทษ 
(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการ
สรรหา 

(๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
อ่ืนของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา 

(๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือน
ประจ า 

(๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่
ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

(๒๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท 
หรือองค์กรที่ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มา
แบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 

 
 
(๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
(๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
(๒๕) เป็นผู้ที่มีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง

ชัดแจ้ง 
มาตรา ๑๑  เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควร งานสัมมนาที่รัฐสภา      ให้ประชาชนภาคสังคมที่ท างานและมี กลุ่มบุคคลในภาคประชาสังคม



๑๖ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย 

(๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น าฝ่ายค้านใน

สภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน องค์กร

ละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสามคน เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้แทนสภาทนายความหนึ่ งคน ผู้แทนสภา

วิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขเลือกกันเองให้เหลือ
หนึ่งคน และผู้แทนสภาวิชาชีพสื่อมวลชนเลือกกันเองให้
เหลือหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

(๖) อาจารย์ประจ าหรือผู้เคยเป็นอาจารย์ประจ าใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งสอนหรือท างานวิจัยหรือท างานด้าน
สิทธิมนุษยชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี ซึ่งกรรมการ
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) มีมติเลือกด้วยคะแนนเสียง
สองในสาม หนึ่งคน เป็นกรรมการ 

ให้ เล ข า ธิ ก า ร วุ ฒิ ส ภ า เป็ น เล ข านุ ก า ร ข อ ง
คณะกรรมการสรรหา และให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนตาม (๔) และสภา
วิชาชีพตาม (๕) ต้องเป็นองค์กรหรือสภาวิชาชีพที่ได้จดแจ้ง
ไว้กับส านักงาน  โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจด

วันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๐ 
 
 

ประสบการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ในสัดส่วน 
๑ ใน ๓ ของคณะกรรมการสรรหา และควร
มีความหลากหลาย เช่น ผู้แทนจากภาค
วิชาการ ผู้แทนภาคประชาชนที่เป็นผู้พิการ 
เป็นต้น และไม่ควรมีที่มาจากตุลาการใน
ศาลต่าง ๆ  
 

มีจ านวนมาก หากก าหนดสัดส่วนให้
เป็ น ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า อ า จ ไม่
ครอบคลุมบุคคลในกลุ่มภาคประชา
สั งคมทั้ งหมด  และสั ดส่ วนของ
คณะกรรมการสรรหาที่ เป็นผู้แทน
จากองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
ตาม (๔) และสภาวิชาชีพตาม (๕) 
นั้ น สามารถตรวจสอบที่ ม าและ
จ านวนที่แน่นอนได้เนื่องจากต้องเป็น
องค์กรหรือสภาวิชาชีพที่ได้จดแจ้งไว้
กับส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ และป้องกันมิให้มี
การจัดตั้ งองค์กรเอกชนด้านสิทธิ
มนุ ษ ยชน ห รือ สภ าวิ ช าชี พ เพ่ื อ
วัตถุประสงค์ ในการส่งผู้แทนเป็น
กรรมการสรรหากรรมการสิท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติเท่านั้น  
ค ว า ม ที่ บั ญ ญั ติ ไว้ จึ ง มี เนื้ อ ห า
เหมาะสมแล้ว 

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
 

     การก าหนด ให้ มี ก รรมการสรรห า 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควร
รวมผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา และองค์กร
เอกชน ท าให้มีองค์ประกอบจากผู้แทนซึ่งมา

ค ว า ม ใ น  (๔ )  แ ล ะ  (๖ ) 
สอดคล้องกับความเห็นของกระทรวง
การต่างประเทศแล้ว 

 
 



๑๗ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

แจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเองให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด โดยต้องก าหนดให้มีการ
เลือกกันเองให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณี
ที่ต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

วิธีการเลือกกรรมการสรรหาตาม (๖) ให้เป็นไป
ตามที่กรรมการสรรหาตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ตกลง
ร่วมกัน  ในกรณีที่เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม
แล้วยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒) (๔) 
หรือ (๕) หรือมีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้กรรมการสรรหา
เท่าที่มีอยู่ด าเนินการตกลงและเลือกกรรมการสรรหาตาม 
(๖) ได้ต่อไป โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันพ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม 

ในกรณีที่พ้นก าหนดเวลาการเลือกกรรมการสรรหา
ตาม (๖) แล้ว ยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาตาม 
(๒) (๔) (๕) หรือ (๖) หรือมีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้
คณะกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจ
ไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการ
สรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าท่ีมีอยู่  

 

จากหลากหลายสาขาวิชาชีพ และเป็นการ
เปิดให้ผู้แทนภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอนของการสรรหา ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของ ICC 
 
 

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

     การก าหนดวิธีการเลือกอาจารย์ประจ า
ในสถาบันอุดมศึกษา มาเป็นกรรมการสรร
หาตามร่างมาตรา ๑๑ (๖) โดยให้กรรมการ
สรรหาตามมาตรา ๑๑ (๑) – (๕) มีมติเลือก
ด้วยคะแนนสองในสาม นั้น เป็นวิธีการที่ไม่
สอดคล้องกับวิธีการเลือกกรรมการสรรหา
องค์กรอิสระโดยทั่วไปและเป็นการเพ่ิม
ขั้นตอนเกินความจ าเป็น เนื่องจากต้องให้
กรรมการสรรหาที่ เพ่ิ งจะได้รับเลือกมา
คัดเลือกกรรมการสรรหาอีกรอบหนึ่ง ดังนั้น 
 จึงเห็นควรก าหนดวิธีการเลือกกรรมการ
สรรหาตามร่างมาตรา ๑๑(๖) ให้เป็นวิธี
เดียวกันกับการเลือกกรรมการสรรหาตาม
ร่างมาตรา ๑๑ (๔) และ (๕) โดยให้อาจารย์
ประจ าในสถาบันอุดมศึกษา เลือกกันเองให้
เห ลื อ ห นึ่ ง ค น เป็ น ก ร ร ม ก า ร  เมื่ อ
เปลี่ยนแปลงดังนี้แล้ว จึงควรตัดข้อความใน

ความที่บัญญัติไว้มีเนื้อหา
เหมาะสมแล้ว 



๑๘ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ร่างมาตรา ๑๑ วรรคสี่ ออก เนื่องจากไม่มีที่
ใช้แล้ว 

ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

     ๑.เสนอเพ่ิมประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
อีก ๑ คน เพ่ือตัดปัญหาเรื่องการลงคะแนน
เสียง 
     ๒.เสนอแก้ไข (๓) เป็น ประธานศาล
ปกครองสูงสุด 

๑. ความที่บัญญัติไว้มีเนื้อหาที่
เห ม าะส ม  เนื่ อ งจ าก เมื่ อ มี ก า ร
เลือกตั้งแล้ว กรรมการสรรหาตาม 
(๒ ) จ ะมี  ๒  ค น  ท า ให้ จ า น ว น
กรรมการสรรหารวมเป็นทั้งหมด ๙ 
คน  

๒. ความใน (๓) สอดคล้องกับ
ความเห็นข้อ ๒ 

มาตรา ๑๒  ให้กรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๔) 
(๕) และ (๖) อยู่ในวาระการด ารงต าแหน่งจนถึงวันก่อน
วันที่มีกรณีที่ต้องสรรหากรรมการใหม่ แต่ไม่รวมถึงการสรร
หาใหม่หรือการสรรหาเพ่ิมเติมตามมาตรา ๑๓ วรรคหก 
มาตรา ๑๔ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๑๕  
และให้กรรมการสรรหาดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ
เมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม 

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาตามวรรค
หนึ่งแล้ว จะเป็นกรรมการสรรหาในคณะกรรมการสรรหา
ส าหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอ่ืนในขณะเดียวกัน
มิได้ 

ในกรณี ที่ ต าแหน่ งกรรมการสรรหาว่างลง ให้
ด าเนินการให้มีการเลือกกรรมการสรรหาแทนโดยเร็ว ใน

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๑๙ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการสรรหาใหม่ ถ้ายังมีกรรมการสรร
หาตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป  ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
กรรมการสรรหาเท่าท่ีมีอยู่ 

ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหา
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ม าต ร า  ๑ ๓   ใน ก า ร ส ร ร ห าก ร รม ก า ร  ให้
คณะกรรมการสรรหาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม 
และปราศจากอคติทั้งปวง โดยอย่างน้อยการสรรหาต้องมี
กระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปถึง
กระบวนการสรรหากรรมการ โดยอย่างน้อยต้องระบุ
จ านวนต าแหน่งกรรมการที่จะสรรหา หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลาที่จะใช้ในการสรรหาทุกขั้นตอน  และเพ่ือ
ประโยชน์แห่งการนี้  ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธีการ
สัมภาษณ์หรือให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมการ หรือวิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสม 
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

(๒) การสรรหากรรมการให้กระท าโดยการประกาศ
รับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมทั่วไป
เพ่ือเข้ารับการสรรหาซึ่งต้องกระท าโดยเปิดเผย  โดยในการ
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาจะต้องได้รับความ
ยินยอมของบุคคลนั้นด้วย และให้มีการประกาศรายชื่อ
บุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาให้ประชาชนทราบเป็นการ

กระทรวง 
การต่างประเทศ 

     การก าหนดขั้นตอนของการสรรหาที่
ชั ด เ จ น  โ ด ย เฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง ก า ร
ประชาสัมพันธ์การสรรหาอย่างกว้างขวาง 
และการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งภาคประชาสังคมด้วย 
เป็ น ก ารด า เนิ น ก ารที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
ข้อเสนอแนะของ ICC 
 

กระบวนการสรรหาที่ก าหนดไว้
ใน ร่ า ง ม า ต ร านี้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ค ว า ม เห็ น ข อ ง ก ร ะ ท ร ว งก า ร
ต่างประเทศแล้ว 

 

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

     การก าหนดให้คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาคุณสมบัติขอผู้ที่จะได้รับการสรร
หาเกี่ยวกับความรู้ความช านาญใน 
ภาษาต่ างประเทศนั้ น  อาจไม่ มี ความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เท่าใดนัก เนื่องจากกรรมการสิทธิมนุษชน
แห่งชาติเป็นองค์กรที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่
ส่วนใหญ่ในประเทศไทย ไม่จ าเป็นต้องมี
ความช านาญในการใช้ภาษาต่างประเทศ

ความที่ บั ญ ญั ติ ไว้ มี เนื้ อ ห า
เหมาะสมแล้ว 



๒๐ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ทั่วไป เพ่ือรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้เข้ารับ
การสรรหาดังกล่าวเพ่ือประกอบการพิจารณาในการสรรหา
ด้วย   

(๓ ) ในการสรรหา  ให้ คณ ะกรรมการสรรห า
ปรึกษาหารือเพ่ือคัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง 
มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรมทาง
จริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม มีทัศนคติที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลส าเร็จ รวมตลอดทั้งค านึงถึงการ
มีส่วนร่วมของทั้งหญิงและชาย  และให้คณะกรรมการสรร
หาส่งข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาคัดสรรไปยังวุฒิสภาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาด้วย   

ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาความ
เหมาะสมของผู้ที่จะได้รับการสรรหาตาม (๓) แล้วเห็นว่า มี
ผู้เหมาะสมที่จะได้รับการสรรหาในแต่ละด้านเกินจ านวนที่
ก าหนดไว้ ในมาตรา ๘  ให้คณะกรรมการสรรหาน า
คุณสมบัติเกี่ยวกับความรู้ความช านาญในภาษาต่างประเทศ
ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่มาประกอบการพิจารณา  

การก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง  ต้องเพียง
พอที่จะเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถสมัครหรือเสนอชื่อ
บุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาได้อย่างทั่ วถึง  และท าให้
กรรมการสรรหาสามารถพิจารณาคัดสรรบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ในการสรรหา ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยและให้

ประกอบกับการก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว
อาจมีปัญหาว่า มีหลักเกณฑ์อย่างไรที่จะวัด
ค ว า ม รู้ ค ว า ม ช า น า ญ ใ น ก า ร ใ ช้
ภาษาต่างประเทศ กรรมการสรรหาเองก็
อาจไม่ใช่บุคคลที่มีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศในกรณีที่กรรมการต้อง
เดินทางไปประชุมต่างประเทศ ก็อาจให้
เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติไปช่วยงานได้ ดังนั้น จึง
เห็นควรตัดข้อความส่วนนี้ออก และก าหนด
วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของผู้ที่จะ
ได้ รั บ ก า ร ส ร ร ห า ดั ง ก ล่ า ว  โ ด ย ให้
คณะกรรมการสรรหาใช้วิธีการลงมติเลือก
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
 

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
วันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๐ 

๑. การเข้าสู่ต าแหน่งของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนควรจะต้องผ่านกระบวนการ 
เช่น การแสดงวิสัยทัศน์ และมีการสัมภาษณ์ 
เป็นต้น 
 ๒. ให้น าหลักเรื่องการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้ แทนราษฎรมาใช้กับการสรรหา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะต้องมี
การให้เหตุผลต่อสาธารณชนได้ว่า เหตุใดจึง

๑ . ค ว าม ใน  (๑ ) แล ะ  (๒ ) 
สอดคล้องกับความเห็นข้อ ๑ โดยได้
ก าหนดให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกด้วย 

๒. ความที่บัญญัติไว้ใน (๓) ว่า
ให้ แ ส ด ง เห ตุ ผ ล ใน ก ารคั ด ส ร ร



๒๑ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึกเหตุผลในการเลือกไว้ด้วย 
ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสอง

ในสามของจ านวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการ    
สรรหา 

ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคห้า หรือ
มีแต่ยังไม่ครบจ านวนที่จะต้องสรรหา ให้มีการลงคะแนน
ใหม่ส าหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม ถ้ายังได้ไม่ครบตาม
จ านวนให้มีการลงคะแนนอีกครั้ งหนึ่ ง ในกรณีที่การ
ลงคะแนนครั้งหลังนี้ยังได้บุคคลไม่ครบตามจ านวนที่จะต้อง
สรรหา ให้ด าเนินการสรรหาใหม่ส าหรับจ านวนที่ยังขาดอยู่ 

เลือก หรือไม่เลือกบุคคลใด สอดคล้องกับความเห็นข้อ ๒ เป็น
กระบวนการสรรหาที่เหมาะสมแล้ว 

 มาตรา ๑๔  ผู้ได้รับการสรรหาเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา 

ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรร
หารายใด ให้ด าเนินการสรรหาบุคคลใหม่แทนผู้นั้น แล้ว
เสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป  โดยผู้ซึ่งไม่ได้
รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหา
ในครั้งใหม่นี้ไม่ได้ 

เมื่อมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว หากเป็น
กรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งด้วย ให้ผู้ได้รับ
ความเห็นชอบประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยังด ารงต าแหน่ง
อยู่ ถ้ามี เพ่ือเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๒๒ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ  ในกรณีที่ผู้ซึ่งวุฒิสภา
ให้ความเห็นชอบยังได้ไม่ครบจ านวนที่ต้องสรรหา แต่เมื่อ
รวมกับกรรมการซึ่งยังด ารงต าแหน่งอยู่ ถ้ามี มีจ านวนถึงห้า
คน ก็ให้ด าเนินการประชุมเพ่ือเลือกประธานกรรมการได้ 
และเมื่ อ โปรดเกล้ าโปรดกระหม่ อมแต่ งตั้ งแล้ ว  ให้
คณะกรรมการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไปพลาง
ก่ อน ได้  โดย ใน ระหว่ างนั้ น ให้ ถื อว่ าคณ ะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ และให้ด าเนินการสรรหา
เพ่ิมเติมให้ครบตามจ านวนที่ต้องสรรหาต่อไปโดยเร็ว 

ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ และเป็นผู้ลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการ 

 
มาตรา ๑๕  ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้

เป็นกรรมการโดยที่ยังมิได้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๐ 
(๒๐) (๒๑) หรือ (๒๒) หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา 
๑๐ (๒๓) อยู่  ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิก
ประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้ว ต่อประธานวุฒิสภาภายใน
เวลาที่ประธานวุฒิสภาก าหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่
ประธานวุฒิสภาจะน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้ง
กรรมการ  ในกรณีท่ีไม่ได้แสดงหลักฐานภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ และให้ด าเนินการสรรหา
ใหม่ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๒๓ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๖  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติ
หรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการสรรหา  ให้
เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้
วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 

การเสนอเรื่องเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัย
ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการสรรหาก าหนด  

การวินิจฉัย ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 
ให้น าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม 

มาใช้บั งคับแก่กรณีที่ มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม แต่
กรรมการสรรหที่ถูกกล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได้ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๑๗  ให้ประธานกรรมการสรรหาและ
กรรมการสรรหาได้รับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนตามที่
ประธานวุฒิสภาก าหนด แต่ส าหรับเบี้ยประชุมให้ก าหนดให้
ได้รับเป็นรายครั้งที่มาประชุมในอัตราไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของประธานกรรมการหรือกรรมการใน ก.ร. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาได้รับในแต่ละเดือน 
แล้วแต่กรณี 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๑๘  การน าคดีอันเกี่ยวเนื่องกับการได้มา 
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หรือการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการสรรหาไปสู่ศาลปกครอง ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการ

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๒๔ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา และมิให้น า
บทบัญญั ติ ว่าด้ วยมาตรการหรือวิธีการชั่ วคราวตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครองมาใช้บังคับ 
      มาตรา ๑๙  กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปี
นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ ง  และให้ด ารง
ต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้
กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน 

 
 
 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๒๐  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ หรือมี

ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ 
(๔) พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม  
เมื่ อประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่ งประธาน

กรรมการ ให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการด้วย 
ในกรณีที่มีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากต าแหน่งตาม 

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
วันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๐ 
 

     ควรก าห นดบ ทลงโทษ  ถ้ าผู้ ด า รง
ต าแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชน กระท า
การใดที่ไม่เป็นกลางทางการเมือง เลือก
ปฏิบัติ  และละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย
อาจจะพ้นจากต าแหน่งเพ่ือเลือกตั้งใหม่
ทดแทน 

ได้ มี ก ารก าห นด เรื่ อ งการให้
กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อขาด
คุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามไว้
แล้ว ในมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ และ
มาตรา ๑๐ โดยเฉพาะมาตรา ๘(๑๗) 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

     เสนอเพ่ิมความว่า “กรณีวาระการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการที่ว่างลงนั้นเหลือไม่
ถึงหนึ่งปี ไม่ต้องด าเนินการสรรหา” เพ่ือ
ประหยัดงบประมาณในการด าเนินการสรร

     ผู้ ได้รับการสรรหาเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่ งกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติแต่ละคนจะมีวาระการด ารง
ต าแหน่ ง เจ็ ดปี นั บ แต่ วันที่ ได้ รั บ



๒๕ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

(๒ ) หรื อ  (๓ ) หรื อไม่  ให้ เป็ นหน้ าที่ และอ านาจของ
คณ ะกรรมการสรรหาเป็ นผู้ วิ นิ จฉั ย  ค าวิ นิ จฉั ยของ
คณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด   

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการหรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง
ท าหน้าที่แทนประธานกรรมการ 

ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และ
ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการ
เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ถ้ามีกรรมการเหลืออยู่
ไม่ถึงสี่คน ให้กระท าได้แต่ เฉพาะการที่จ าเป็นอันไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ 

 
ในกรณีที่กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้

ด าเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันก่อน
วันที่กรรมการครบวาระ  แต่ถ้ากรรมการพ้นจากต าแหน่งด้วย
เหตุอ่ืนนอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการ
สรรหากรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่ง
ว่างลง 

หา เนื่องจากมีเวลาเหลือน้อยจึงอาจไม่มี
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 

แต่งตั้ง จึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดกรณี
ตามข้อเสนอไว้ 

มาตรา ๒๑  เมื่อมีผู้ร้องขอโดยมีหลักฐานตามสมควร
ว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๐ (๒) หรือ (๓)  
ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเรื่องต่อประธานกรรมการสรรหา
ภายในห้ าวั นนั บแต่ วั นที่ ได้ รั บการร้ อ งขอ   และให้
คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ในการ

สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 
 
 
 

     เห็นว่าเหตุผลในการร้องขอเพ่ือถอด
ถอนกรรมการ อาจยั งไม่ สมบู รณ์ เมื่ อ
เปรียบเทียบกฎหมายฉบับเดิม ปี ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.

      รัฐธรรมนูญไม่ได้ก าหนดให้มี
ก ร ะ บ ว น ก า ร ใน ก า รถ อ ด ถ อ น
กรรมการในองค์กรอิสระ แต่ก าหนด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามไว้
เข้มงวด หากกรรมการนั้นปฏิบัติ



๒๖ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

วินิจฉัยให้ถือเสียงข้างมากและให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 
ในกรณีที่มีเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการสรรหาออกเสียง
เพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

หลักฐานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
สรรหาก าหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕๔๒ บัญญัติว่า “สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของแต่ละสภา มีสิทธิร้องขอต่อประธาน
วุฒิ สภาเพ่ือให้วุฒิสภามีมติให้ถอดถอน
กรรมการออกจากต าแหน่งเพราะเหตุที่
กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ค านึงถึง
ผ ล ป ระ โย ช น์ ส่ ว น รวม ข อ งช าติ แ ล ะ
ประชาชน หรือไม่เป็นกลางหรือมีความ
ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องทางศีลธรรม
จรรยาที่อาจมีผลกระทบหรือก่อให้เกิด 
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการด ารง
ต าแหน่งหน้าที่หรือต่อการส่งเสริมหรือ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน หรือมีส่วนได้ส่วน
เสี ย ในกิ จการหรือธุ รกิ จ ใด  ๆ  ที่ อาจมี
ผลกระทบโดยตรง” (มาตรา ๑๖ ตามร่าง
เดิมที่เสนอโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ)  

หน้าที่โดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมของชาติและประชาชน 
หรือไม่เป็นกลางหรือมีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือบกพร่องทางศีลธรรม
จ รรย าที่ อ าจ มี ผ ล ก ระท บ ห รื อ
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ต่อการด ารงต าแหน่งหน้าที่หรือต่อ
ก า รส่ ง เส ริ ม ห รื อ คุ้ ม ค รอ งสิ ท ธิ
มนุษยชน หรือมีส่วนได้ส่วนเสียใน
กิ จการห รือ ธุ รกิ จ ใด  ๆ  ที่ อ าจมี
ผลกระทบโดยตรง” ก็อาจเป็นเหตุให้
ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๘ ได้ หรืออาจเป็นการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงและเป็น
เหตุให้ขาดคุณสมบัติได ้ 
 

มาตรา ๒๒  ในกรณีที่กรรมการต้องหยุดปฏิบัติ
หน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง 
และมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง  ให้ประธานศาลฎีกา
และประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๒๗ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการ
ท าหน้าที่เป็นกรรมการเป็นการชั่วคราวให้ครบเจ็ดคน โดย
ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งท าหน้าที่ในฐานะกรรมการได้จนกว่า
กรรมการที่ตนท าหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทน 

มาตรา ๒๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๐ วรรคห้า การ
ประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะ
เป็นองค์ประชุม  ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุม
ได้ ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม 

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้
คะแนนเสียงข้างมาก โดยประธานในที่ประชุมและกรรมการ
ที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพ่ือมีมติโดยจะงดออกเสียง
มิได้ และให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม 
มีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมตามวรรค
สองเฉพาะในกรณีมีการพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖ 
(๒) หรือ (๔) โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าเป็นการจงใจ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม แต่ไม่ตัด
สิทธิที่จะลาออกจากต าแหน่งก่อนมีการลงมติ 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้า
ประธานกรรมการไม่มาประชุม ให้กรรมการที่มาประชุม

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๒๘ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมที่คณะกรรมการก าหนด  

มาตรา ๒๔  ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง กรรมการ
ต้องไม่รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจาก 

(๑) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
(๒) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบ

ธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียนสาขาอยู่ในหรือนอก
ราชอาณาจักร 

(๓) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรโดยมี 
บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีทุนหรือเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละสี่
สิบเก้า  ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดให้พิจารณาตามที่
ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว หุ้นที่ ไม่
ปรากฏชื่อผู้ถือหรือโดยตัวแทนของบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อ ให้
ถือว่าเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทย 

(๔) องค์การหรือนิติบุคคลที่มีรายได้หลักจากทุน
หรือเงินอุดหนุนจากต่างประเทศ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีที่กรรมการ
ได้รับเชิญจากองค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของ
รัฐต่างประเทศให้ไปประชุมหรือสัมมนาในต่างประเทศโดย
ผู้เชิญเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้  ทั้งนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการแล้ว 

 

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     การห้ามกรรมการรับเงินหรือประโยชน์
ใด ๆ จากบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย/นิติบุคคล 
ตามกฎหมายต่างประเทศ อาจมีปัญหาใน
เรื่องการตีความว่าไม่สามารถรับได้ทุกกรณี
หรือไม่หากเป็นเช่นนั้น อาจท าให้หน่วยงาน
หรือประเทศเสียประโยชน์ จึงเสนอให้มีการ
ระบุความชัดเจนในเรื่องการรับทุนไว้ เช่น 
 สามารถกระท าได้ในกรณีที่เห็นว่าเป็นประ
โยน์ต่อหน่วยงานหรือประเทศชาติ  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ และให้
ประกาศความช่วยเหลือที่ได้รับให้สาธารณะ
ทราบ เป็นต้น เพ่ื อป้องกันการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ (conflicts of interest) 
นอกจากนี้  หลักการปารีสได้ก าหนดให้
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความ
ร่วมมื อกับต่ างประเทศ  เช่น  องค์ การ
สหประชาชาติ กรอบความร่วมมือระหว่าง
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้งในระดับ
สากลและระดั บภู มิ ภ าค  ซึ่ งมั กมี ก าร
สนั บ ส นุ น ให้ ผู้ แ ท น จ าก สถาบั น สิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติจากประเทศก าลังพัฒนา 

ได้มีการเพิ่มความในวรรคสอง 
สอดคล้องกับความเห็นที่เสนอแล้ว 



๒๙ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุม โดยในแต่
ละปีจะมีการประชุมหลายครั้ง ซึ่งถือเป็น
เรื่องปกติในทางปฏิบัติส าหรับสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่ งชาติ อ่ืน  ๆ  (งบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงานมีจ ากัด  อาจไม่
สามารถเดินทางไปร่วมประชุมโดยออก
ค่าใช้จ่ายเองได้ทุกครั้ง และในกรณีรับการ
สนั บ สนุ น  จ ะ เป็ น ก ารช่ ว ยป ระห ยั ด
...........................................................
งบประมาณแผ่นดินได้ด้วย) ประกอบกับ
อาจมีกรณีที่เป็นความร่วมมือทางวิชาการที่
องค์กรของสหประชาชาติจะร่วมสนับสนุน
ในการท าการศึกษาวิจัยหรืออบรมร่วมกัน
อีกด้วย 

ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

     ควรระบุให้ชัดเจนในเรื่องการรับทุน 
เช่น สามารถกระท าได้ในกรณีที่เห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือประเทศชาติโดย
ความ เห็ น ชอบของกรรมการ  และให้
ประกาศความช่วยเหลือที่ได้รับให้สาธารณะ
ทราบ เป็นต้น เพ่ือป้องกันการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ 

มาตรา ๒๕  กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจของคณะกรรมการ

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
วันที่ ๒๕ มกราคม 

     ต้องท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความเป็นกลางทางการเมืองโดยยึดถือ

ความในวรรคหนึ่งสอดคล้องกับ
ความเห็นที่เสนอแล้ว 



๓๐ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจาก
อคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม ทั้งต้องค านึงถึงความผาสุกของ
ประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็น
ส าคัญ  ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง กรรมการจะเข้ารับ
การศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ มิได้ 
เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือโครงการที่คณะกรรมการเป็นผู้จัด
ขึ้นโดยเฉพาะส าหรับกรรมการ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ต้องค านึงถึง
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามและบริบทของสังคมไทย
เป็นส าคัญด้วย 

๒๕๖๐ ผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ  
  

มาตรา ๒๖  คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า และ
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้
ได้ รับ ความ เสี ยห ายจากการละ เมิ ดสิ ท ธิมนุ ษยชน 
ต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

(๒) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้าน
สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น ข อ งป ระ เท ศ เส น อต่ อ รั ฐ ส ภ าแ ล ะ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 

(๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม

สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

 
 

๑. เห็นว่าควรเพิ่มหน้าที่และอ านาจตามร่าง
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๔๗ (๔) ให้ครบถ้วน 
กล่าวคือ “ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่
ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงาน
สถานการณ์ เกี่ ยวกับสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม” 
๒. บทบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 
๒๔๗ (๓) มิได้ให้อ านาจคณะกรรมการใน
การเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาล
ปกครอง และมิได้ให้อ านาจคณะกรรมการ
ในการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม แต่ได้บัญญัติ
ให้ คณ ะกรรมการเสนอแนะมาตรการ

๑. ความใน (๔) สอดคล้องกับ
ความเห็นข้อ ๑ แล้ว 

๒. ร่างมาตรา ๒๖ สอดคล้องกับ
ความเห็นข้อ ๒ โดยมีการแก้ ไขให้
เป็ นไปตามมาตรา ๒๔๗ (๓) ของ
รัฐธรรมนูญ โดยตัดเรื่องการเสนอ
ความ เห็ น ต่ อศาลป กครองและ 
ศาลรัฐธรรมนูญออก 
 



๓๑ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน   

(๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่
ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์ เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม  

(๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชน  

 
  

 

คุ้ ม ค ร อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น ต่ อ รั ฐ ส ภ า 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับหลักสิ ทธิมนุ ษยชน  ทั้ งนี้  เพ่ื อมิ ให้
คณะกรรมการเป็นคู่ขัดแย้ง จึงให้ส่งเรื่องไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ด าเนินการใน 
เรื่องดังกล่าว ดังนั้นการก าหนดหน้าที่และ
อ าน าจจึ ง เกิ นกว่ าที่ ร่ างรั ฐธรรมนูญ ฯ 
ก าหนดไว้ตามมาตรา ๒๔๗ (มาตรา ๒๕ 
ต า ม ร่ า ง เดิ ม ที่ เส น อ โด ย ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
วันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๐ 

 

๑ . ให้ มี ห น้ า ที่ แ ล ะ อ า น า จ ต า ม ร่ า ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และตาม
พ ระราชบั ญ ญั ติ คณ ะก รรม ก ารสิ ท ธิ
มนุษยชนแห่ งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ และให้
สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่โดย
อิสระ โดยให้มีความสอดคล้องกับสิทธิ
มนุษยชน พันธะกรณีและอนุสัญญาต่าง ๆ 
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนซึ่งประเทศไทยเป็น
ภาคี และให้เป็นไปตามหลักการปารีสที่ให้
ความคุ้ มครองสิ ทธิมนุ ษยชนในระดับ
นานาชาติด้วย 

๑. ความที่บัญญัติไว้สอดคล้องกับ
ความเห็นข้อ ๑ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕  
ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ แล้ว 

๒. ส่วนความเห็นข้อ ๒ นั้น ความ 
ใน (๓ ) มิ ได้ หมายรวมถึ งศาล แต่ 
ไม่ตัดสิทธิในการที่คณะกรรมการสิทธิ
มนุ ษยชนแห่ งชาติ จะแสดงความ
คิดเห็นต่อศาล หรือเมื่อศาลเห็นเองว่า
เรื่องใดควรได้ รับความคิดเห็นจาก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 



๓๒ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

๒. ให้มีอ านาจในการเสนอความเห็นทาง
กฎหมายต่อศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ 
และศาลยุติธรรม ได้ รวมทั้งให้มีอ านาจใน
การเสนอขอปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนแห่ งชาติ  และมีอ านาจ เสนอ
ความเห็นเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท า
นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยรวม 
๓.ให้มีอ านาจหน้าที่หลักในการตรวจสอบ
การกระท าและการละเลยอัน เป็นการ
กระท าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และจัดท า
ข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการในการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน และติดตามการด าเนินงาน
ของรัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่อาจจะมี
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
๔.ควรมีการสรุปเป็นข้อเสนอทางนโยบาย
ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศที่มีคน
สัญชาติไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 
๕.การท างานด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และการละเมิดสิทธิมนุษยชน อันเกิดจาก
การกระบวนการที่กฎหมายก าหนดเดิมไม่มี
ความชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

๖. ควรให้มี กองทุนสิทธิมนุษยชนเพ่ือ
ช่วยเหลือ เยียวยาให้แก่ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนได้โดยสะดวก รวดเร็ว และเป็น
ธรรม โดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน 
เพราะกองทุนเกี่ยวกับการยุติธรรมจะมี
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  
๗. การฟ้องคดีของประชาชนผู้ได้รับความ
เสียหายควรให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
เป็ นผู้ มี อ านาจในการให้ ค าแนะน าแก่
ผู้เสียหายที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย 
 ๘. การท างานและกระบวนการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ควรมีความเป็นอิสระ ไม่อยู่ในการ
ก ากับดูแลของภาครัฐ 

  
 

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
 

๑. หลักการปารีสได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน
ว่า การจัดท ารายงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อ
รั ฐบ าล  รั ฐสภ า ห รือหน่ วยงาน อ่ืน  ๆ 
(มาตรา ๒๔๗ (๒) ของร่างรัฐธรรมนูญ และ
มาตรา ๒๓ (๒) ของร่าง พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้) ควรครอบคลุมถึงประเด็น
การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบัญญัติของ
กฎหมายและมาตรการด้านการบริหาร เพ่ือ
ส ร้ า ง ห ลั ก ป ร ะ กั น ว่ า  ก ฎ ห ม า ย
ภายในประเทศ ระเบียบ และการปฏิบัติต่าง 

๑. ความใน (๓)  สอดคล้องกับ
ค ว า ม เห็ น ข อ งก ร ะ ท ร ว งก า ร
ต่างประเทศ ข้อ ๑ ข้อ ๓ และข้อ ๔ 

๒. ความใน (๔) เป็นไปตามมาตรา 
๒๔๗ (๔) ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐  
 



๓๔ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ๆ จะสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศที่รัฐนั้นร่วมเป็นภาคี 
 ดังนั้น อ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๔ 
ตามร่างเดิมจึงไม่ ได้ เป็นการระบุที่ เกิน
ข อบ เข ต ข อ งม าต ร า  ๒ ๔ ๗  ข อ งร่ า ง
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
รัฐธรรมนูญ แต่จะช่วยให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติปฏิบัติงานอย่างรอบ
ด้ านและครบถ้ วนตามหลั กการปารีส 
(ม าตรา ๒ ๕  ร่ า งคณ ะกรรมการสิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติ) 
๒. การชี้แจงสถานการณ์หรือข้อเท็จจริง 
(ตามมาตรา ๒๔๗ (๔) ของร่างรัฐธรรมนูญ) 
ไม่ได้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีส 
อย่างไรก็ดี มาตรานี้ได้ก าหนดไว้ในกรณีที่มี
การรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องหรือไม่เป็น
ธรรม ซึ่งแต่เห็นว่าคณะกรรมการฯ มีหน้าที่
ต รวจสอบ เพ่ื อ เสริมการอ านวยความ
ยุติ ธรรมอยู่ แล้ ว  การให้ ข้ อ เท็ จจริ งใน
ลักษณะที่เป็นอิสระ เป็นกลาง และอยู่บน
พ้ืนฐานของความเป็นจริงย่อมเป็นคุณต่อ
สังคม นอกจากนั้นมาตรานี้ยังใช้ถ้อยค าซึ่ง



๓๕ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
สามารถใช้ดุลยพินิจในการด าเนินการได้
ด้วย  
๓ .การ เสนอความ เห็ น  ข้ อ เสนอแน ะ 
รายงานต่าง ๆ เรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการ
.........................                                
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อ
รัฐสภา รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ควรครอบคลุมถึงการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบัญญัติของกฎหมายหรือมาตรการด้าน
การบริหารเป็นอ านาจหน้ าที่ หลักของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตาม
หลักการปารีส   
๔.หลักการปารีสได้ก าหนดใหค้ณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่เฉพาะ
การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
ปรับปรุง/แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายหรือ
มาตรการด้านการบริหารให้สอดคล้องกับ
หลั กการสิ ท ธิมนุ ษยชน  โดย เป็ น การ
ด าเนินการอย่างกว้าง ๆ และไม่จ าเป็นต้อง
ระบุเฉพาะในช่วงการพิจารณาคดีของศาล 
(ซึ่งอ านาจหน้าที่ดังกล่าวตามหลักการปารีส
ได้มีการระบุไว้แล้วในมาตรา ๒๔๗ (๓) ของ



๓๖ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ร่างรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๒๕ (การเสนอ
เรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
หรือศาลปกครองได้ของร่างที่ เสนอโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ) 
น อ ก จ าก นี้  ใน บ า งป ร ะ เท ศ  ผู้ แ ท น 
.......... ............................................
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจ
ได้รับเชิญไปร่วมให้ความเห็นในศาลได้ใน
ฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งการเชิญนั้นเป็นไปตามดุลยพินิจของศาล 

มาตรา ๒๗  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้
ด้วย 

(๑ ) ส่ งเสริม  สนับสนุน  และร่วมมื อแก่บุ คคล 
หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษา วิจัย และ
เผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน 
รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยาแก่ผู้ถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(๒ ) ส่ งเสริมและเผยแพร่ ให้ เด็ก  เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่
ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนซึ่ง
อาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ
ศาสนา 

สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ 
 

๑. เสนอประเด็นการปฏิรูปที่ควรจะบัญญัติ
ไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการและกลไกที่
มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่าง
เข้มงวดรวมทั้ ง กลไกในการส่งเสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้ เบาะแส 
ตามที่บัญญัติ ไว้ ในร่างรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับ
ผ่านประชามติ ) ของคณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๒๗๘ 
๒.ให้มีอ านาจในการส่งเสริม ความรู้ ความ
เข้ า ใจ  และประสานความร่ วมมื อกั บ

๑. ความเห็นในข้อ (๑) เป็นหน้าที่
และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน  

๒. ความเห็นในข้อ ๒ ตรงกับ (๓)     
๓. ความเห็นในข้อ ๓ และ ๔ มี

หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

(๓) ส่ งเสริมความร่วมมือและการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และองค์การ
ระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน 

(๔) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่
ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติตามหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(๕) ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

(๖ ) หน้ าที่ และอ านาจ อ่ืนตามที่ ก าหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น 

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ งภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน
เพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชนร่วมกัน 
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิที่จะเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ โดยรัฐมีหน้าที่ต้อง
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือให้ประชาชน
ตรวจสอบได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
๔ .สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารป ระก าศ ใช้ ร่ า ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ป ร ะ โย ช น์ ส่ ว น ร ว ม  พ .ศ .  . . . .ข อ ง
คณะกรรมการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

 

สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 
 

กรณีตาม (๕) ควรก าหนดไว้เช่นเดียวกันกับ
มาตรา ๒๗๔ (๖) ของร่างรัฐธรรมนูญฯ 
กล่าวคือ “หน้าที่ และอ านาจอ่ืนตามที่
กฎหมายบัญญัติ” ((๘) มาตรา ๒๘ ร่าง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 

ความใน (๕) เป็นไปตามความเห็น
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว 
 

งานสัมมนาที่รัฐสภา ๑.ให้มีอ านาจในการส่งเสริม ความรู้ ความ ความ ใน  (๑ ) ส อด ค ล้ อ งกั บ



๓๘ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

วันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๐ 
 

เข้ า ใจแล ะป ระส าน ค วาม ร่ วม มื อ กั บ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ งภาครัฐ และเอกชน 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน
เพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชนร่วมกัน 
๒. ควรให้มีการประชาสัมพันธ์อ านาจหน้าที่
และผลการด าเนินงานในการตรวจสอบแต่
ละข้ันตอนพร้อมปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

ความเห็นข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว 

มาตรา ๒๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ นี้   ให้ คณ ะกรรมการมีหน้ าที่
รับผิดชอบร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและ
ความรวดเร็วในการท างาน และต้องด าเนินการตามมติของ
คณะกรรมการ เว้นแต่ที่มีบทบัญญัติหรือที่คณะกรรมการ
มอบหมายให้กรรมการแต่ละคนกระท าได้ ให้กรรมการแต่
ละคนมีอ านาจที่จะด าเนินการดังกล่าวได้ แต่ในการใช้
อ านาจนั้นจะต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกันด้วย  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะ
มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบ
และรวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้นแทนคณะกรรมการก็ได้ 

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
วันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๐ 
 

๑. การด าเนินงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนควรด าเนินงานตามมติของ
คณะกรรมการ เพ่ือให้ เกิดความถูกต้อง 
ชัดเจน 
๒. การด าเนินงานควรใช้หลักสิทธิมนุษยชน
สากลเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาได้โดยให้ใช้
ระบบตรวจสอบ และวิเคราะห์ 
  

 

ความในวรรคหนึ่งสอดคล้องกับ
ความเห็นข้อ ๑ และข้อ ๒ 

มาตรา ๒๙  ในกรณีที่จ าเป็นต้องได้ข้อมูลหรือมี
การศึกษาเรื่องใด คณะกรรมการจะขอให้ส านักงานจ้าง
บุคคลหรือสถาบันซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด าเนินการใน

สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 
 

๑. เห็นควรตัดเรื่องผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษออก
เช่นเดียวกันกับร่างมาตรา ๒๓ (๗) ตามร่าง
ที่เสนอโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

ร่างมาตรา ๒๙ สอดคล้องกับ
ความเห็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ โดยตัดความใน



๓๙ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

เรื่องนั้นได้ตามที่จ าเป็น  หรือในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทนก็
ได้ โดยต้องค านึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพที่จะ
เกิดขึ้น  ทั้งนี้ ก่อนการจ้างหรือแต่งตั้ง คณะกรรมการต้อง
ก าหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และระยะเวลาของการปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวไว้ให้ชัดเจน   

หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง และค่าตอบแทนของ
บุคคลหรือสถาบัน หรือการแต่งตั้งอนุกรรมการ การพ้นจาก
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และวิธี
ปฏิบัติ งานของอนุกรรมการ ให้ เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

 แห่งชาติ) 
๒.กรณี ร่างมาตรา ๒๓ (๗) (ตามร่างเดิมที่
เสนอโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ) เห็นว่าเป็นการให้อ านาจแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (ซึ่งปรากฏในหมวด ๖ 
ร่างมาตรา ๗๑ ถึงร่างมาตรา ๗๔ ตามร่าง
เดิ ม )  นั้ น  มี ผ ล เป็ น ก า ร ให้ อ า น า จ
คณ ะกรรมการแต่ งตั้ งกรรมการสิ ท ธิ
มนุษยชนพิ เศษเพ่ิมขึ้น ได้ปี ละหนึ่ งคน
ตลอดไป กรณีดังกล่าวเห็นควรตัดออก 
๓. เห็นควรตัดออกทั้ งหมด (ตั้ งแต่ร่าง
มาตรา ๗๑ - ๗๔) เช่น เดียวกันกับร่าง
มาตรา ๒๓(๗) ร่างมาตรา ๓๑ ร่างมาตรา 
๖๑และร่างมาตรา ๖๒ (หมวด ๖ ตามร่าง
เดิมที่เสนอโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ)  
๔. กรณีถ้อยค าตามวรรคสอง ค าว่า “เพ่ือ
จู ง ใจ ให้ เขา” แก้ เป็ น  “เพ่ื อจู งใจ ให้ ผู้
นั้น”(มาตรา ๕๒ ตามร่างเดิมที่เสนอโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
เกี่ ยวกับแนวทางการด าเนิ น งานของ
อนุกรรมการ) 

หมวด ๖ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตามร่าง
เดิมที่ เสนอโดยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ออกทั้งหมวด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความในร่างมาตรา ๒๙ ได้แก้ไข
เพ่ิมเติมและไม่มีค าว่า “เพ่ือจูงใจให้
เขา” แล้ว  

คณะกรรมการสิทธิ ๑ . การก าหนด เงื่อน ไข ในการแต่ งตั้ ง ๑. การแต่งตั้งอนุกรรมการนั้นมี



๔๐ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

มนุษยชนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการได้แต่เฉพาะในกรณีที่ไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้นั้น เป็นการก าหนดเงื่อนไข 
ที่จ ากัดจนเกินไป และอาจสร้างอุปสรรคแก่
คณ ะกรรมการใน การใน การที่ จ ะตั้ ง
คณะอนุกรรมการในการช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงาน จึงเห็นควรแก้ไขจากค าว่า “ใน
กรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้” เป็น “ในกรณีที่
มีความจ าเป็น”  
๒.เห็นควรให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีอ านาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
ซึ่งเป็นองค์กรเดี่ยว เพ่ือท าหน้าที่ ในการ
รายงานและชี้ แจงข้อเท็จจริงเกี่ ยวกับ
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ 
และการเสนอแนะมาตราการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบี ยบ  หรือค าสั่ ง  เป็ น ไปด้วยความ
รวดเร็ว แหลมคม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  พร้อมทั้ งมีอ านาจในการ
ก าหนดหลัก เกณ ฑ์ และวิธีการแต่ งตั้ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้วย 

การก าหนดเหมือนกันในองค์กรอิสระ
ทุกองค์กรซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๗๗ โดยมีหลักคิดว่ากรรมการ
ในองค์กรอิสระควรต้องลงมือท างาน
ด้ วยตนเอง หากมี ความจ าเป็ นก็
สามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญ หรือแต่งตั้ง
อนุกรรมการเพ่ือศึกษารายละเอียด
ปลี กย่ อยได้  แต่ ต้ องไม่ แต่ งตั้ งให้
อนุกรรมการไปท างานแทนกรรมการ
ในองค์กรอิสระ ความที่บัญญัติไว้จึง
สอดคล้องกับความเห็นที่เสนอ 

๒ .ใน ร่ า งพ ระ ร าช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไม่ได้ก าหนดให้
มีผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ แต่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถจ้าง
บุคคลหรือสถาบันซึ่งมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด าเนินการได้ตามร่างมาตรา 
๒๙ และสามารถจ้างและแต่งตั้งบุคคล
เพ่ือเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ช านาญการ
ป ระจ าคณ ะกรรม การ  รวม ทั้ ง
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ า
ประธานกรรมการและกรรมการได้ตาม
ร่างมาตรา ๔๙ (๘) ความที่บัญญัติไว้
จึงมีเนื้อหาเหมาะสมแล้ว  



๔๑ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
วันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๐ 
 

๑. ควรให้มีการท างานโดยเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงาน ไม่ควรใช้รูปแบบอนุกรรมการ 
เนื่องจากอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อน และ
อาจจะท างานโดยไม่มุ่งผลสัมฤทธิ์  
๒ . ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ เท็ จ จ ริ ง 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนต้องสร้างการมี
ส่วนร่วม และอาจให้มีอนุกรรมการเฉพาะ
ด าเนินงานในแต่ละเรื่อง ในการพิจารณา
ตัดสินน าเสนอข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต้องเป็น
มติ ของคณ ะกรรมการสิ ท ธิมนุ ษ ยชน
แห่งชาติ 

ความที่บัญญัติมีเนื้อหาเหมาะสม
แล้ว สอดคล้องกับความเห็นที่เสนอมา
กล่ า วคื อ ก ารท างาน จ ะ เน้ น ให้
เจ้ าห น้ าที่ ข อ งส านั ก งาน เป็ น
ผู้ด าเนินการ เว้นแต่ในกรณีเพ่ือจะได้
ข้อมูลหรือมีการศึกษาจึงให้จ้างบุคคล
หรื อสถาบั น  และกรณี ที่ ไม่ อาจ
หลีกเลี่ยงได้จึงให้ตั้งคณะอนุกรรมการ 
 

 

มาตรา ๓๐  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้กรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

   

มาตรา ๓๑  เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของกรรมการ  ให้ เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นราย
ครั้งเท่ากับกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ย
ประชุมกรรมการ 

ให้กรรมการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นราย
เดือนตามอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนดซึ่งต้องไม่น้อย
กว่าเงินประจ าต าแหน่งของประธานกรรมการหรือกรรมการ 
แล้วแต่กรณี 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๓๒  กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งไม่น้อยกว่า ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๔๒ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

หนึ่งปีมีสิทธิได้รับบ าเหน็จตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่ายครั้งเดียว
เมื่อพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครบวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 
ในการค านวณบ าเหน็จตอบแทนนั้น ให้น าอัตรา

เงินเดือนตามมาตรา ๓๑ คูณด้วยจ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 
เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี 

สิทธิในบ าเหน็จตอบแทนนั้น เป็นสิทธิเฉพาะตัว จะ
โอนไม่ได้ เว้นแต่กรณีตาย ให้ตกได้แก่คู่สมรสและทายาทที่
ได้แจ้งไว้ และถ้าการตายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่
หรือในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับเป็นสองเท่าของบ าเหน็จ
ตอบแทนที่ก าหนดไว้ตามวรรคสอง 

หมวด ๒ 
การด าเนินการตามหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

     หลักการคุ้มกันความรับผิดในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการมีความส าคัญและ 
จ าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลจาก
ภายนอกหรือจากการถูกข่มขู่ที่จะมีการ
ด าเนินคดีทางกฎหมาย ประการส าคัญ การ
คงไว้ซึ่งหลักการคุ้มกันความรับผิดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ จะมีผลต่อ 
การป ระ เมิ น สถาน ะของสถาบั น สิ ท ธิ
มนุษยชนแห่ งชาติ  ตามข้อสั งเกตของ

เนื่องจากหลักกฎหมายไทยนั้น 
หากกรรมการได้ปฏิบัติตามหน้าที่หรือ
ใช้อ านาจโดยสุจริตย่อมได้รับความ
คุ้มครองโดยไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง
และทางอาญาอยู่แล้ว จึงไม่ได้บัญญัติ
หลักการตามข้อเสนอของกระทรวงการ
ต่างประเทศไว้ในร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  



๔๓ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

คณะอนุกรรมการประเมินสถานะของ
สถาบั นสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ  (SCA) 
ภายใต้คณะกรรมการประสานงานระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษชนแห่งชาติ 
(ICC) ซึ่งปัจจุบัน คือ พันธมิตรสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติระดับโลก (GANHRI) อัน
เป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งที่คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติของไทย ถูกลดสถานะ
จาก A เป็น B หากไม่บัญญัติหลักเกณฑ์นี้ไว้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ
ไทย ไม่มีทางที่จะได้สถานะ A คืนมา จึงเห็น
ค วร ให้ ร่ า งพ ระ ราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ยังคงหลักใน
เรื่ อ ง ก า ร คุ้ ม กั น ค ว า ม รั บ ผิ ด ข อ ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ 
เช่นเดียวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญฯ ฉบับเสนอคณะกรรมการร่าง
รั ฐ ธ ร รม นู ญ พิ จ า รณ า เมื่ อ วั น ที่  ๒ ๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มาตรา ๔๔ ทั้งนี้ เพ่ือให้ 
สอดคล้องกับข้อเสนอของ GANHRI และ
หลักคุ้มกันความรับผิดตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ ์พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 



๔๔ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

     การก าหนดให้มีความคุ้มกันในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต เป็นการแก้ไขข้อห่วง
กังวลของ ICC โดยจะเป็ นกลไกที่ ช่ วย
คุ้มครองความเป็นอิสระและความเป็นกลาง
ของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
และมิให้อ านาจภายนอกพยายามใช้อิทธิพล
หรือข่มขู่  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ โดยการด าเนินการทางกฎหมาย 
(เช่น การฟ้องหมิ่นประมาท 
 

มาตรา ๓๓  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการโดยมุ่ง
หมายที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็น
ระบบ  และให้ เฝ้ าระวั งและติ ดตาม เหตุ การณ์ ห รื อ
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศอย่างต่อเนื่อง   

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการโดยการประสานหรือแสวงหาความร่วมมือจาก
หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม 

 
 

ไมม่ีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๓๔  เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่
ว่าโดยทางใด ไม่ว่าจะมีผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนหรือไม่ก็ตามว่า
มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น  ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
วันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๐ 

๑.ให้มีหน้าที่และอ านาจในการยกเรื่องที่มี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรงขึ้นมา
พิจารณาแมจ้ะไม่มีผู้ร้องเรียนก็ตาม 

ความในวรรคหนึ่งสอดคล้องกับ
ความเห็นข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว 

 



๔๕ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและท าความจริงให้
ปรากฏโดยไม่ล่าช้า  และต้องศึกษาและวิเคราะห์ให้ทราบ
ถึงสาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นที่จะ
แก้ไขปัญหาและป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
เรื่องนั้นหรือลักษณะเดียวกันนั้นขึ้นอีก 

บุคคลใดที่ได้รับความเสียหายหรือพบเห็นว่ามีการ
กระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ย่อมมีสิทธิแจ้งหรือ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งต้องไม่มีลักษณะเป็นการสร้าง
ขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น และต้องด าเนินการโดยมุ่งหมายให้
การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเป็นไปโดยสะดวกและ
รวดเร็ว และไม่มีลักษณะบังคับให้ต้องเปิดเผยตัวตนของผู้
แจ้งหรือผู้ ร้องเรียน เว้นแต่ เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของผู้ร้องเรียนเป็นการเฉพาะตัว  ซึ่งจ าเป็นต้อง
ทราบตัวบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการติดต่อขอข้อมูลหรือแจ้ง
ผลการด าเนินการ  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีที่มีผู้
แจ้งหรือผู้ร้องเรียน เมื่อผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้
คณะกรรมการแจ้งให้ผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนทราบด้วย เว้นแต่
ผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนมิได้แจ้งสถานที่อยู่ที่จะติดต่อได้ 

 
 

 ๒.ควรให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่จ าเป็นต้องมี
การร้องเรียน  

    
 

๑.ควรก าหนดโครงสร้ าง กฎเกณฑ์ และ
มาตรการลงโทษ กรณีใช้มาตรการควบคุมและ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของประชาชน โดย
ประชาชนผู้ร้องเรียนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องและ
อยู่ในพ้ืนที่อันเป็นมูลเหตุของการร้องเรียน 
และหากหน่วยงานของรัฐที่ถูกร้องเรียนไม่ได้
กระท าผิดตามที่มีการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนจะ
ได้รับโทษตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ประชาชนร้องเรียนและฟ้องร้อง
หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
๒. ให้มีมาตรการ กระบวนการ หรือกลไก ใน
การรับทราบข้อมูลจากภาคประชาชน เพ่ือ
น าไปสู่การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขให้เป็นรูปธรรม และแจ้งให้
ประชาชนรับทราบผลการตรวจสอบ 
 

ความที่ บั ญ ญั ติ ไว้ มี เนื้ อห า
เหมาะสมและสอดคล้องกับความเห็นที่
เสนอ ส าหรับกรณีที่มีการร้องเรียนอัน
เป็นเท็จ หากเป็นไปโดยทุจริตต้องรับ
ผิดในทางอาญาอยู่แล้ว 

 

สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

     ควรยกวรรคสอง ของมาตรา ๒๔ แห่ง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
พ.ศ.๒๕๔๒ มาเป็นวรรคสองของร่างมาตรานี้ 
กล่าวคือ “องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน

ร่ างพระราชบั ญญั ติ ประกอบ
รั ฐ ธ รรม นู ญ ฉบั บ นี้ ไม่ ได้ มี ก าร
ก าหนดให้ประชาชนร้องเรียนผ่าน
องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนไว้  



๔๖ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
ไทย ซึ่งมีการด าเนินกิจการเกี่ยวข้องโดยตรง
กับการส่งเสริมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามที่
คณะกรรมการก าหนดและมิได้มีวัตถุประสงค์
ในทางการเมืองหรือมุ่งค้าหาก าไรจากการ
ด าเนินกิจการดังกล่าว” และเลื่อนวรรคสอง
ของร่างมาตรา ๔๗ ไปเป็นวรรคสาม ทั้งนี้เพ่ือ
ก าหนดให้องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนดังกล่าว
ต้ อ งเป็ นนิ ติ บุ คคลตามกฎหมายไท ย  
(มาตรา ๔ ๗  ตามร่ างเดิ มที่ เสนอ โดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 

แต่ในทางปฏิบัติย่อมมีการด าเนินการ
ผ่านองค์กรเอกชนได้  เนื่ องจากได้
ก าหนดให้ ในการปฏิบัติหน้ าที่ของ
กรรมการต้องประสานความร่วมมือกับ
องค์กรเอกชนด้วย 

          มาตรา ๓๕  ในการตรวจสอบเพ่ื อให้ ได้ มาซึ่ ง
ข้อเท็จจริงตามมาตรา ๓๔ คณะกรรมการอาจด าเนินการโดย
ประการใด ๆ ซึ่งต้องไม่สร้างขั้นตอนหรือเป็นภาระแก่บุคคล
หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมากเกินจ าเป็น และต้องเปิด
โอกาสให้ผู้ร้องเรียนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ เกี่ยวข้องชี้แจง
และแสดงพยานหลักฐานประกอบค าชี้แจงของตนได้ตาม
สมควร 
          เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้
คณะกรรมการมีอ านาจดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องกระท าเท่าที่จ าเป็น 
 

(๑) ขอให้หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงาน หรือ

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
 

     อ านาจในการตรวจสอบข้อร้องเรียน 
โดยการเรียกเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลมา
ชี้แจงข้อเท็จจริง และการร้องขอเอกสาร
หรือหลักฐานที่ จ าเป็นต่อการพิจารณา
ปัญหา เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ก าหนดไว้ใน  
หลักการปารีส (อ านาจดังกล่าวได้เคยระบุ
ไว้ในมาตรา ๒๕๗ ของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 
๒๕๕๐) 
 

ความ ใน  (๑ ) ส อด ค ล้ อ งกั บ
ค ว า ม เห็ น ข อ งก ร ะ ท ร ว งก า ร
ต่างประเทศ 



๔๗ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ลูกจ้างของหน่วยงานดังกล่าว หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจง
ข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือมาให้
ถ้อยค า หรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอ่ืน
ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาภายในระยะเวลา 
ที่คณะกรรมการก าหนด ในกรณีที่หน่วยงานหรือบุคคลใดไม่
ด าเนินการตามที่คณะกรรมการร้องขอ  คณะกรรมการจะ
ออกค าสั่งให้หน่วยงานหรือบุคคลนั้นด าเนินการดังกล่าวก็ได้   

(๒ ) เข้ าไปในเคหสถานหรือสถานที่ ใด ๆ เพ่ื อ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ในกรณีที่เคหสถานหรือสถานที่ที่จะเข้าไปนั้น
มิได้อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองไม่ยินยอม ให้เขา้ไปไดเ้มื่อมีหมายของศาล 

(๓) ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย 
ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทางของบุคคลซึ่งมาให้ความเห็นหรือ
ถ้อยค า และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ในการด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) คณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้ กรรมการหรือพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ 
ด าเนินการแทนคณะกรรมการได้ เว้นแต่การออกค าสั่งตาม 
(๑) ให้มอบหมายได้เฉพาะกรรมการ  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

ในการด าเนินการตาม (๒) ให้ด าเนินการต่อหน้าผู้
ครอบครองหรือดูแลสถานที่ หรือผู้ซึ่งเก่ียวข้อง หรือถ้าหา
บุคคลดังกล่าวไม่ได้ ก็ให้ด าเนินการต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่าง



๔๘ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

น้อยสองคนซึ่งได้ขอร้องให้มาเป็นพยาน  ในการนี้  ให้ผู้
ครอบครองหรือดูแลสถานที่  หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องให้ความ
ร่วมมือ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปโดยสะดวก 

มาตรา ๓๖  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เห็นว่า การละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีใดเป็นเรื่องเฉพาะตัว
เป็นรายกรณี   ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐหรือ เอกชนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวตาม
หน้าที่และอ านาจภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวัน โดยให้คณะกรรมการเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับ
ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีนั้นด้วย 
แล้วแต่กรณี   

ให้ ห น่ วย งาน ของรั ฐ ห รื อ เอกชน ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีได้รับแจ้งภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง แล้วแจ้งผลการด าเนินการให้คณะกรรมการ
ทราบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด   

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องไม่
อาจด าเนินการได้เนื่องจากไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนนั้น หรือเป็นการร้องเรียนโดย
ใช้สิทธิไม่สุจริต หรือได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
แล้ว หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด  ให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบ
ก่อนพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ 
 

 

     ก าหนดให้การใช้อ านาจและการท า
หน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีลักษณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและเป็น
ที่สุด โดยให้มีอ านาจในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิได้โดยไม่
ต้องส่งเรื่องหรือประสานงานไปยังหน่วยงาน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ถ้ามีการส่งเรื่องไปยัง
หน่วยงานใดหากหน่วยงานดังกล่าวไม่มีการ
ด าเนินการต้องมีมาตรการลงโทษทาง
กฎหมาย  

ความที่ บั ญญั ติ ไว้ ก าหนดให้
คณะกรรมการแจ้งหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด และให้แจ้งคณะกรรมการ
ทราบ หากไม่อาจด าเนินการได้ด้วย
เหตุต่ างๆ ให้คณะกรรมการจัดท า
รายงานเสนอคณะรัฐมนตรี เป็นการ
บัญญัติที่ค านึงถึงหน้าที่และอ านาจ
ของผู้ เกี่ยวข้องทั้ งหมด จึงมี เนื้อหา
เหมาะสมแล้ว 

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
วันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๐ 
 

ในกรณี หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องขอขยาย
ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ด า เ นิ น ง า น ไป ยั ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้โดยก าหนด
ไว้ไม่เกิน ๒ ครั้ง เห็นว่าเป็นบทเคร่งครัด   
ควรเพ่ิมข้อความว่า “เว้นแต่มีเหตุผลและ
ความจ าเป็นอย่างยิ่ ง” ให้ขยายได้ตาม
สมควร(มาตรา ๕๖ ตามร่างเดิมที่เสนอโดย
คณะกรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

      ได้มีการตัดเรื่องห้ามมิให้บุคคล
ห รื อ ห น่ ว ย งาน ข ย าย เวล าก าร
ด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทาง
ที่คณะกรรมการก าหนดมากกว่าสอง
ครั้งออกแล้ว 

 

ประชาชนที่แสดง ๑. ควรมีบทลงโทษกับหัวหน้าหน่วยงาน ความที่ บั ญ ญั ติ ไว้ มี เนื้ อห า



๔๙ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีทีห่น่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เก่ียวข้องมิได้
ด าเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสามภายในระยะเวลาที่
ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการจัดท า
รายงานเสนอคณะรัฐมนตรี 

 
 

ความเห็นผ่านทาง
เว็บไซตข์อง
คณะกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญ: 

 

ห รื อ เจ้ า ห น้ า ที่  ห า ก ไม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ข้อเสนอแนะของ คณ ะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ภายในเวลาที่ก าหนด 
ไม่ใช่ว่าเมื่อไม่ปฏิบัติตามก็ไม่มีโทษ แต่ให้
รายงานไปที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐสภา
เท่านั้น เพ่ือไม่ให้หน่วยงานใช้เป็นช่องทาง
ใน การห ลี ก เลี่ ย งที่ จ ะแก้ ไขปั ญ ห าให้
ป ระช าชน  แต่ ห ากห น่ วย งาน เห็ น ว่ า
ข้อเสนอแนะของ คณ ะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม ก็
ให้ยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฟ้อง คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับศาลปกครองได้ 
๒.ไม่ควรให้อ านาจบุคคลหรือหน่วยงานของ
รัฐนั้นมีสิทธิจะไม่ด าเนินการตามที่ได้รับแจ้ง
จาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ก็ ได้  หากพิจารณาเห็นว่ามี เหตุผลตาม
มาตรา ๓๗ หรือมีเหตุอ่ืนอันสมควร เพราะ
เหตุ เหล่ านี้ คณ ะกรรมการน่ าจะมีการ
พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก่อนที่จะรับ
เรื่องหรือมีมติให้แก้ไข 

เหมาะสมแล้ว 

มาตรา ๓๗  ในกรณีที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่อง
ใดเป็นความผิดอาญาและผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะร้อง

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
วันที่ ๒๕ มกราคม 

ให้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้เสียหายที่ได้รับ
ความเดือดร้อนเสียหายโดยเฉพาะผู้เสียหาย

ร่างมาตรา ๓๗ สอดคล้องกับ
ความเห็นที่เสนอ  



๕๐ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเองได้  ให้คณะกรรมการหรือผู้
ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ
ได้โดยให้ถือว่าเป็นผู้ เสียหายตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา 

๒๕๖๐ 
 

ที่ เป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมโดยให้
สามารถฟ้องคดี ต่ อศาลปกครอง ศาล
รัฐธรรมนูญ หรือศาลยุติธรรม แล้วแต่กรณี 

 มาตรา ๓๘  ในกรณีที่กรรมการผู้ใดพบเห็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนและจ าเป็นต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน 
ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะเป็นภยันตรายต่อชีวิตหรือ
ร่างกายของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่มีทาง
เยียวยาได้ในภายหลัง กรรมการผู้นั้นอาจแจ้งให้หน่วยงาน
ของรัฐให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจาก
การละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหน้าที่ และอ านาจของ
หน่วยงานนั้นได้  แล้วแจ้งให้คณะกรรมการทราบ ในกรณี
จ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้กรรมการผู้นั้นอาจสั่งให้
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือตามที่เห็นสมควร
ได้ 

ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับค าสั่งตามวรรคหนึ่งที่จะต้อง
ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น   

 
 

สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

 

กรณีตาม (๒) น่าจะเป็นการขัดต่อกฎหมาย
อ่ืนที่ใช้บังคับอยู่และมีผลกระทบสูงหากมี
ความจ าเป็นต้องมี (๒) ควรจะก าหนดให้มี
มาตรการหรือกฎหมายที่เขียนขึ้นเป็นการ
เฉพาะ (มาตรา ๕๔ ตามร่างเดิมที่เสนอโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 

ร่างมาตรา ๓๘ สอดคล้องกับ
ความเห็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
โดยตัดเรื่องอ านาจของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเปลี่ยน
สถานที่คุมขังออก 

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

การก าหนดมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนควร
สอดคล้องกับอาณัติของ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ และเป็นไปตามอ านาจ
ตามกฎหมายของ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติทั้งนี้ร่าง พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้  มิ ได้กล่าวถึงอ านาจ.
หน้าที่ของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในการตรวจเยี่ยมสถานที่ของการ
จ ากัด เสรีภาพเป็นการเฉพาะ (ต่ างกับ
..............................................................
อ านาจหน้ าที่ ของ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่ งชาติของเกาหลี ใต้ ตามที่ 

ค ว าม ที่ บั ญ ญั ติ ไว้ มี เนื้ อ ห า
เหมาะสมแล้ว 



๕๑ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใช้
อ้างอิง) อีกทั้ง มาตรการเพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องด าเนิ นการ จึ งควรสอบถาม
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องว่าสามารถปฏิบัติได้
ตามกฎหมาย  หรือกฎระเบี ยบที่ มี อยู่ 
ห รื อ ไม่  อ าทิ  ก รม ราชทั ณ ฑ์  ส าห รั บ
มาตรการตาม (๒) หรือกระทรวงยุติธรรม 
ส าหรับมาตรการตาม (๓) อย่างไรก็ดี หาก
ในอนาคตไทยได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับ
ของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ซึ่ ง 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจ
ท าหน้าที่กลไกระดับชาติเพ่ือป้องกันการ
ท ร ม า น  ( National Preventive 
Mechanism : PNM) ก็ อ าจจั ด ให้ มี ก าร
ท บ ท ว น เพ่ิ ม เติ ม อ า น า จ ห น้ า ที่ ข อ ง 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใหม่ให้
สอดคล้องกับอาณัติใหม่ได้ ในอนาคต ซึ่ง             
สามารถด าเนินการได้ในหลายรูปแบบ (เช่น 
การแก้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้
..................................................................
การออกระเบี ยบ  คณ ะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ) ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อาจพิจารณาร่วมกันต่อไป (มาตรา ๕๔ ตาม



๕๒ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ร่ า งที่ เส น อ โด ย  ค ณ ะกรรม ก ารสิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติ) 

มาตรา ๓๙  ห้ามมิ ให้คณะกรรมการรับ เรื่องที่
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้ ไว้
พิจารณา 

(๑) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่
ศาลมีค าพิพากษา ค าสั่ง หรือค าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว 
เว้นแต่เป็นการศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการเสนอแนะให้มีการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชน 

(๒ ) เรื่ อ งที่ ไม่ อ ยู่ ใน ห น้ าที่ แ ล ะ อ าน า จ ข อ ง
คณะกรรมการ 

(๓) เรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระ
อ่ืน หรือที่องค์กรอิสระอ่ืนรับไว้ด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจขององค์กรอิสระนั้นแล้ว แต่ไม่ตัดอ านาจในการที่จะ
ขอรับทราบผลการพิจารณาขององค์กรอิสระที่รับเรื่องไว้
ด าเนินการ 

(๔) เป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริตและการ
พิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม 

(๕) เรื่องท่ีมีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว  
(๖) เป็นเรื่องที่คณะกรรมการเคยพิจารณาแล้วเห็น

ว่าไม่ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เว้นแต่จะปรากฏ

สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 
 
 

๑ .ควรพิ จารณ าข้ อยก เว้น ให้ ละ เอี ยด
รอบคอบว่าถูกต้องตามที่ควรจะเป็นหรือไม่ 
(มาตรา ๔ ๙  ต ามร่ า งเดิ มที่ เสนอ โดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควร
พิจารณาข้อยกเว้นกรณีคณะกรรมการอาจ
ไม่รับพิจารณาหรือยุติการพิจารณา) 
๒.ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดวรรค
สองไว้แต่อย่างใด เนื่องจากกรณีไม่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามวรรค
หนึ่ง คือไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
แล้วจะมีกรณีที่จะส่งต่อไปเพ่ือประโยชน์แก่
การคุ้ มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่ างไร 
(ม าตรา ๔ ๙  ตามร่ าง เดิ มที่ เสนอ โดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 
๓. การให้คณะกรรมการยุติเรื่องเป็นเรื่อง 
ภายในของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติไม่จ าเป็นต้องก าหนดไว้ (มาตรา 
๕๐ ตามร่างเดิมที่เสนอโดยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 
๔. เห็นว่าเป็นการก าหนดหน้าที่และอ านาจ
เกินกว่าที่ร่างรัฐธรรมนูญฯ ก าหนดไว้ตาม

      ๑ . ค วาม ใน ร่ างม าต รา ๓ ๙ 
สอดคล้องกับความเห็นในข้อ ๑ แล้ว 

๒. ความเห็นตามข้อ ๒ และข้อ ๔ 
เป็นความเห็นตามร่างเดิมซึ่ง กรธ. 
ได้ตัดความดังกล่าวออกแล้ว 

๓.  ความเห็นตามข้อ ๓ กรณี
การยุติเรื่องนั้น เห็นว่า ควรก าหนด
กรณีการยุติเรื่องไว้ให้ชัดเจน 
 



๕๓ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

พยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจท าให้ผลการ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงไป 

(๗) เรื่องอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ในกรณีที่ความปรากฏในภายหลังว่าเป็นเรื่องที่มี

ลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสั่งยุติเรื่อง 
 

มาตรา ๒๔๗ (มาตรา ๒๘ ตามร่างเดิมที่
เสนอโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เรื่องคดีอาญาที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร) 

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
 

การด าเนินการตามมาตรา ๒๘ ตามร่างเดิม
อาจเป็นการก้าวล่วงอ านาจการพิจารณาคดี
ของศาล และไม่ได้เป็นอ านาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตาม
หลักการปารีส 

ความ ใน  (๑ ) ส อด ค ล้ อ งกั บ
ค ว า ม เห็ น ข อ งก ร ะ ท ร ว งก า ร
ต่างประเทศ โดยได้ตัดเรื่องคดีอาญาที่
อยู่ ระหว่ างการพิ จารณาของศาล
ยุติธรรมหรือศาลทหารออก 
 

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

เห็นควรให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจในการยื่นค า
ร้องต่อศาลทหารและศาลยุติ ธรรม  ใน
คดีอาญาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ยุ ติ ธ ร ร ม ห รื อ ศ า ล ท ห า ร  ต า ม ที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เคย
เสนอให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
พิจารณา 

ตามหลักการปารีสหน้ าที่ และ
อ านาจของคณะกรรมการในการยื่นค า
ร้องต่อศาลนั้นเป็นหลักการเสริมซึ่ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จะมีอ านาจหน้าที่ดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ 
ความที่บัญญัติไว้จึงมีเนื้อหาเหมาะสม
แล้ว 

ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

เสนอให้เพ่ิม (๕) เรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะ
เลื่อนลอย ไม่มีสาระที่ควรรับไว้พิจารณา 

ค ว า ม ใน  (๗ ) ก า ห น ด ให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเป็นผู้
ก าหนดเรื่องอ่ืนที่อาจไม่รับพิจารณาไว้
ด้วยแล้ว  

มาตรา ๔๐  ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการ งานสัมมนาที่รัฐสภา      ให้มีการจัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับ ความในร่างมาตรา ๔๐ สอดคล้อง



๕๔ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ประเมินสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
ประจ าปี ให้ แล้ ว เสร็จภายในเก้ าสิบวันนับแต่ วันสิ้ น
ปีงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี  และ
เผ ยแ พ ร่ ให้ ป ระช าชน ท ราบ เป็ น ก ารทั่ ว ไป   ทั้ งนี้ 
คณะกรรมการหรือผู้แทนอาจมาแถลงต่อรัฐสภาด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่มีสถานการณ์ อันกระทบหรือเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการตรวจสอบแล้วจัดท ารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศในเรื่องนั้นขึ้น
เป็นการเฉพาะ เพ่ือรายงานให้รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
ทราบโดยเร็ว พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไป  

ในกรณีที่คณะกรรมการจัดท ารายงานตามวรรคหนึ่ง
ไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา จะขยายเวลาออกไปอีกไม่
เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันก็ได้แต่ต้องแจ้งให้รัฐสภาทราบ ใน
กรณีที่ยังไม่สามารถเสนอรายงานดังกล่าวต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรีได้ภายในก าหนดเวลาที่ขยายโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร ให้คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ  

การจัดท ารายงานตามมาตรานี้ ให้กระท าเป็นการ
สรุป โดยอย่างน้อยในรายงานต้องประกอบด้วย ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน โดยมิให้ระบุรายละเอียดอันเป็นการเปิดเผย
ความลับของบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยไม่

วันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๐ 

 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแก่สาธารณชน
ภายในประเทศและนานาชาติ โดยให้รายงาน
ตามความเป็นจริง ซึ่งการจัดท ารายงานต้องใช้
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
อย่างถูกต้อง ชัดเจน ดังนั้น คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงควรเป็นผู้มีความรู้ 
ค ว ามส าม ารถ  ค วาม เชี่ ย วช าญ  และ
ประสบการณ์ ด้ านสิทธิ มนุ ษยชน  ทั้ งนี้ 
จะต้องมีกรอบระยะเวลาในการจัดท ารายงาน
ดังกล่าว โดยให้มีการเสนอรายงานต่อรัฐบาล 
รัฐสภา รวมทั้งเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน
ด้วย 
 

กับความเห็นที่เสนอ 



๕๕ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

จ าเป็น และต้องค านึงถึงความถูกต้อง เป็นธรรม และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคัญด้วย  ทั้งนี้  ให้
หน่วยงานของรัฐที่คณะกรรมการร้องขอ แจ้งข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในส่วนที่อยู่
ในหน้าที่และอ านาจให้คณะกรรมการทราบ และให้น า
ความในมาตรา ๓๕ (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๑  ให้คณะกรรมการจัดให้มีแผนการ
ด าเนินการตามมาตรา ๔๐ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่แต่ละ
กรณีเป็นไปโดยไม่ชักช้า และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้  
 

ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

การก าหนดให้มีการจ้างบุคคลมาเป็นคณะ
บรรณาธิการเพ่ือท าหน้าที่ในการจัดท าร่าง
รายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนนั้น 
เป็นการสร้างกลไกที่ไม่จ าเป็นและไม่เอ้ือต่อ
การท างานของคณ ะกรรมการให้ ของ
คณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
นอกจากนี้  ส านักงานฯยังมีเจ้าหน้าที่ที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการ
จัดท าร่างรายงานสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนอยู่แล้ว 

มีการแก้ไขโดยตัดเรื่องการตั้ ง
ค ณ ะบ รรณ าธิ ก าร ออก  ต าม ที่
ส านั ก งาน ค ณ ะก รรม ก ารสิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติ เสนอ 
 
 

มาตรา ๔๒  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการ
แก้ไขปัญหาหรือการป้องกันเพ่ือมิให้เกิดการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในเรื่องใดหรือลักษณะใดขึ้นอีก จ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือค าสั่ งใด เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชน  ให้คณะกรรมการจัดท าข้อเสนอแนะเสนอต่อ

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
วันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๐ 
 

๑.ควรมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน มี
การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง มีกฎหมาย
คุ้มครองผู้ที่ปกป้องสิทธิมนุษยชน ในกรณีที่
ไม่ ส าม ารถแก้ ไขปั ญ ห าได้ ต้ อ งมี ก าร
เสนอแนะแนวนโยบายในการปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวไม่ควรมุ่งแก้ปัญหาในรายกรณี แต่

    ความที่บัญญัติไว้ในร่างมาตรา 
๔๒ มีเนื้อหาสอดคล้องกับความเห็น
ตามข้อ ๑  และข้อ ๓ แล้ว 
 



๕๖ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

ควรแก้ไขปัญหาในภาพรวม 
๒.ให้มีการแจ้งมติของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนไปยังหน่วยงานที่ ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเพ่ือให้แก้ ไข ถ้าหน่วยงานไม่
ปฏิบัติตาม ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งช าติ แจ้ งต่ อคณ ะรัฐมนตรี  เพ่ื อที่
คณะรัฐมนตรีหามาตรการแก้ไข หรือให้
รายงานต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 
๓.ควรเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

มาตรา ๔๓  ในกรณีที่รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรายงานหรือข้อเสนอแนะตาม
มาตรา ๓๖ วรรคสี่ มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๒ แล้ว  ให้
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจ
ด าเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการด าเนินการให้แจ้งเหตุผล
ให้คณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่ เห็นสมควร คณะกรรมการอาจเผยแพร่
รายงานหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหรือผลการ
ด าเนินการของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปได้ 

 

สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 
 
 
 

คณะกรรมการไม่มีอ านาจก าหนดให้องค์กร
ที่รับเรื่องจากคณะกรรมการด าเนินการแจ้ง
ผลเพ่ือทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด
(มาตรา ๕ ๐  ตามร่ าง เดิ มที่ เสนอ โดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 

     เป็นความเห็นตามร่างเดิมซึ่ ง 
กรธ. ได้ตัดบทบัญญัติดังกล่าวออก
แล้ว 
 
 

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
วันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๐ 
 

     ตามที่ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิ
มนุ ษ ยชนแห่ งช าติ จ ะ เผยแพร่ก รณี ที่
หน่วยงานของรัฐไม่มีการด าเนินการตาม
มาตรการหรือแนวทางที่คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติเสนอให้สาธารณชนทราบ
ก็ได้  เห็นว่า อาจท าให้หน่วยงานของรัฐ
ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง จึงควรต้อง

     การ เผยแพร่ราย งานการไม่
ป ฏิ บั ติ ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ แ จ้ ง จ า ก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จะเป็นมาตรการหนึ่งในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งหาก
หน่วยงานมีเหตุผลในการไม่ปฏิบัติ
ตามก็ย่อมชี้แจงข้อเท็จจริงในส่วนนี้



๕๗ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 ให้ความคุ้มครองหน่วยงานดังกล่าวด้วย ได้อยู่แล้ว จึงมิได้แก้ไขตามความเห็น
ที่เสนอ 

มาตรา ๔๔  เมื่อความปรากฏแก่คณะกรรมการว่ามี
การรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม คณะกรรมการต้อง
ตรวจสอบและชี้แจงหรือจัดท ารายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
ของสถานการณ์นั้นโดยไม่ชักช้าเพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป และให้สรุปไว้ในรายงานตามมาตรา 
๔๐ วรรคหนึ่ง ด้วย 

 

สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 
 
 
 

     เป็นหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการ
ตามร่างรัฐธรรมนูญฯ ซึ่ งต้องอยู่ ในร่าง
มาตรา ๒๓ และเป็นกรณีที่คณะกรรมการ 
“ต้อง” พิจารณาตรวจสอบเรื่องเช่นนี้ มิใช่ 
“อาจ” (มาตรา ๖๖ ตามร่างเดิมที่เสนอโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณี
รายงานข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็น
ธรรม) 

ร่ า งม าต รา ๔ ๔  มี ก ารแก้ ไข
เพ่ิมเติมสอดคล้องกับความเห็นของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว 
 
 
 

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

    การก าหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการในการรายงานข้อเท็จจริงที่
ถูกต้อง โดยใช้ถ้อยค าดังกล่าวนั้น อาจท าให้
มีปัญหาในทางปฏิบัติได ้โดยเฉพาะในกรณี 
 
ที่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดท าให้ความ
ปรากฎต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการตรวจสอบและชี้แจงทุก
กรณี ซึ่งเป็นการจ ากัดการใช้ดุลพินิจของ
คณะกรรมการในการพิจารณาว่าเรื่องใด
สมควรจะต้องตรวจสอบและชี้แจง ดังนั้น 
จึงเห็นควรบัญญัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ใน เรื่ อ ง ดั ง ก ล่ า ว ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ที่

ก า ร ใ ห้ เ ป็ น ดุ ล พิ นิ จ ข อ ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ 

ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมนั้น ไม ่
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ เพราะเรื่อง
ดั งกล่ าวไม่ ได้ เป็นอ านาจแต่ เป็ น
ห น้ าที่ ข อ งค ณ ะกรรม การสิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติที่ต้องท าตามที่
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๗ บัญญัติไว้ 
ค ว ามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ จึ งมี เนื้ อ ห าที่
เหมาะสมแล้ว  



๕๘ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เคย
เสนอให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
พิจารณา 

ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

     เ ส น อ ใ ห้ บั ญ ญั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง
คณะกรรมการในการรายงานข้อเท็จจริงที่
ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๗(๔) 
แยกออกจากหน้าที่ในการตรวจสอบการ
ละเมิดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๗(๑) 
และควรบัญญัติหน้าที่ของคณะกรรมการใน
การรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนของประเทศ ตามวรรคสอง 
ให้ แยกออกจากหน้ าที่ ในการรายงาน
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง เนื่องจาก
ในวรรคท้ายของมาตรานี้ได้ก าหนดให้การ
จั ด ท า ร า ย ง า น ต า ม ม า ต ร า นี้ ต้ อ ง
ป ระกอบด้ วย  ปั ญ ห า อุป สรรค  และ
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ซึ่งรายละเอียดของรายงาน
ดังกล่าว ไม่น่าจะสอดคล้องกับหน้าที่ของ
คณะกรรมการในการรายงานข้อเท็จจริงที่
ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง 

มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับความเห็น
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติแล้ว 

มาตรา ๔๕  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยอย่างน้อยให้

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๕๙ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

คณะกรรมการสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
การด าเนินการด้วย และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไป  

มาตรา ๔๖  ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลอันท าให้
สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน รวมทั้งข้อมูล
ข่าวสารที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือ
ปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจหรือตามกฎหมายหรือตาม
ค าสั่งศาล 

ผู้จัดท าและเผยแพร่รายงานตามหมวดนี้ หากได้
กระท าโดยสุจริต ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา 
ทางปกครอง หรือทางวินัย  

 

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
วันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 

๑.ไม่สามารถคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เจ้าหน้าที่ 
หรือผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ 
๒.การที่ก าหนดให้กรรมการ อนุกรรมการ
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา จึงควรให้ความคุ้มครองแก่เจ้าหน้าที่
รั ฐ ดั งกล่ าวด้ วย  โดย เฉพ าะผู้ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายให้ชี้แจงข้อเท็จจริง ถ้าการชี้แจง
นั้นสุจริตให้ได้รับความคุ้มครองให้มิต้องรับ
ผิดทั้งทางแพ่ง และอาญา 

       ๑. ความเห็นตามข้อ ๑ เห็นว่า 
เพ่ือเป็นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ให้
ข้อมูลหรือความเห็น หรือผู้แจ้งหรือผู้
ร้อ งเรียน  ร่างมาตรา ๕๙  จึ งได้
ก าหนดโทษทางอาญาส าหรับผู้ที่
เปิดเผยข้อมูลอันท าให้สามารถระบุ
ตัวตนของผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน หรือ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเนื่องจาก
การปฏิ บั ติ ต ามพระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

๒. ความเห็นตามข้อ ๒ เห็นว่า 
หากเจ้าหน้าที่กระท าโดยสุจริตย่อม
ได้รับความคุ้มครองตามหลักทั่วไป 
โดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดไว้ 

หมวด ๓ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

 

มาตรา ๔๗  ให้มีส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ เป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ   

 

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

ช่วยประกันความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ของส านักงาน คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

ความที่ บั ญ ญั ติ ไว้ มี เนื้ อ ห า
เหมาะสมและตามหลักกฎหมาย
ทั่วไปคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความเห็นที่เสนอแล้ว 



๖๐ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๔๘  ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการและด าเนินการเพ่ือให้

คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และ
กฎหมายอื่น 

(๒) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
สนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการ 

(๓) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้
มี การวิ จั ย เกี่ ย วกับ งานของคณ ะกรรมการ รวมทั้ ง
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือ
องค์กรอ่ืนใดในด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือประโยชน์ในการ
สนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

การด า เนิ น การตามวรรคห นึ่ ง  ให้ เป็ น ไป ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางที่คณะกรรมการก าหนด 

 

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
วันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ควรให้แก้ไขสภาพปัญหาในปัจจุบันใน
เรื่องการท างานของเจ้าหน้าที่ส านักงานที่
ต้องปรับเปลี่ยนระบบและกระบวนการ
ท างานตามความต้องการของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนในแต่ละชุดซึ่ งไม่มีความ
แน่นอน และให้ความส าคัญแต่ละเรื่อง
แตกต่างกัน จึงก่อให้เกิดความล่าช้าในการ
ท างาน 
๒ . ค ว ร ใ ห้ ข้ า ร า ช ก า ร ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนท าหน้าที่
ตรวจสอบข้อ เท็ จจริ งและให้ รายงาน
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา 
 
เพ่ือพิจารณาด าเนินการ 
๓. ควรให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนมีอ านาจในการให้ค าปรึกษา ให้
ค าแนะน าแก่ป ระชาชนที่ ได้ รับความ
เสียหายด้วย 

๑. ความเห็นข้อ ๑ ได้ก าหนด
กรอบ ห รื อ แ น วท าง ใน ก ารว า ง
ระเบียบของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
การบริหารงานของส านักงานไว้แล้ว 
ซึ่ งจะช่ วยให้ การปฏิบั ติ งานของ
ส านักงานในการท าหน้าที่หน่วย
ธุรการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
มากขึ้น 

๒. ความเห็นข้อ ๒ สอดคล้อง
กับร่างมาตรา ๒๘ วรรคสอง และร่าง
มาตรา ๓๕ วรรคสอง ที่ก าหนดให้
คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นบุคลากรใน
ส านักงานเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบ
และรวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้นแทน
คณะกรรมการได ้

๓.ความเห็นตามข้อ ๓ เป็น
เรื่ อ งที่ ส านั ก งาน ส าม ารถ ที่ จ ะ
ด าเนินการได้เพ่ือให้การด าเนินการ
ของคณะกรรมการบรรลุภารกิจได้อยู่
แล้วตามร่างมาตรา ๔๘ 

มาตรา ๔๙   ในการก ากับดู แลส านั ก งาน  ให้
คณะกรรมการมีอ านาจออกระเบียบหรือประกาศ ในเรื่อง

สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

๑.กรณี การจัดตั้ งส่ วนราชการในสังกัด
ส านักงานขึ้นในภูมิภาคนั้น เห็นว่า ไม่มี

ไม่ ได้ ก า ห น ด ให้ มี ก า ร ตั้ ง
ส านั ก งาน ค ณ ะก รรม ก ารสิ ท ธิ



๖๑ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานและ

ขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการดังกล่าว 
(๒) การก าหนดต าแหน่ง การจัดประเภทต าแหน่ง 

ระดับต าแหน่ง และการเทียบต าแหน่ง อัตราเงินเดือน เงิน
เพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่ง และค่าตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ของส านักงาน 

(๓) การก าหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ 
การแต่งตั้ง การออกจากราชการ วินัยและการลงโทษทาง
วินัย การร้องทุกข์ และการอ่ืนที่จ าเป็นในการบริหารงาน
บุคคลส าหรับข้าราชการและพนักงานราชการของส านักงาน 
รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างของส านักงาน 

(๔ ) การบริห ารจัดการการเงินและทรัพย์ สิ น 
การงบประมาณ และการพัสดุของส านักงาน 

(๕) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ อ่ืนแก่
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงาน 

(๖) การก าหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการ
คัดเลือกเลขาธิการ 

(๗) การก าหนดเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบ
ของกรรมการ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของ
ส านักงาน 

(๘) การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือเป็นที่ปรึกษา
หรือผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการ รวมทั้งเลขานุการ

 ความจ าเป็นเนื่องจากสามารถผ่านช่องทาง
ของราชการที่มีอยู่ในปัจจุบันหลายช่องทาง 
เช่น  ศูนย์ด ารงธรรม  ยุ ติ ธรรมจั งหวัด 
ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย หรือช่องทางภาคเอกชน เช่น 
สภาทนายความอยู่แล้ว นอกจากนี้การ
จัดตั้ งส านั กงานขึ้น ในภู มิภ าคเป็ นการ
สิ้นเปลืองงบประมาณและก าลังคนอย่าง
มาก (มาตรา ๓๓ ตามร่างเดิมที่เสนอโดย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 
๒.ควรเป็นส่วนราชการที่มีความเป็นอิสระ
ปราศจากการแทรกแซงจากหน่ วยงาน
ภาครัฐ 

มนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค และ
ค ว าม ใน ว ร รค ห นึ่ ง ก า ห น ด ให้
ส านักงานอยู่ในการก ากับดูแลของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ส านักงานจึงมีความเป็นอิสระและ
สอดคล้ องกับความ เห็ นสภานิ ติ
บัญญัติแห่งชาติ 
 

งานสัมมนาทีร่ัฐสภา 
วันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๐ 
 

๑. ควรให้มีส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนในส่วนภูมิภาคในทุกภูมิภาค
เพ่ื อ ให้ เกิ ดความสะดวก  รวด เร็ ว  แก่
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึง  
๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนขาดการ
ท างานเชิงรุกและมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ โดยจากความไม่ เพียงพอของ
จ านวนบุคลากรที่มีจ านวน ๒๐๐ คน แต่มี
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน ๓๐ คน

๑. ร่างมาตรา ๓๔ ได้ก าหนดกลไก
ให้การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การแจ้งหรือการร้องเรียนกรณีที่พบ
เห็ นว่ ามี การกระท าละเมิ ดสิ ท ธิ
มนุษยชนต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
สร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น และต้อง
ด าเนินการโดยมุ่งหมายให้การเสนอ
เรื่องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ เป็ น ไป โดยสะดวกและ
รวดเร็ว จึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดให้มี



๖๒ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

และผู้ ช่ วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการและ
กรรมการ และการก าหนดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนให้แก่บุคคลดังกล่าว 

(๙) การอ่ืนใดอันจ าเป็นต่อการก ากับหรือควบคุม
การด าเนิ นงานของส านั กงานหรือการบั งคับบัญชา
เลขาธิการ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของ
ส านักงาน หรือการท าให้บุคคลดังกล่าวท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๘) ต้องค านึงถึง
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และความคล่องตัว 

การก าหนดตาม (๒) ต้องค านึงถึงค่าครองชีพ และ
ความเพียงพอในการด ารงชีพ และภาระความรับผิดชอบที่ 
แตกต่างกันของบุคลากรแต่ละสายงานและระดับด้วย 

ในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการค านึงถึงความเที่ยงธรรม 
ขวัญและก าลังใจของบุคลากร 

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่ลงนามในระเบียบ
หรือประกาศที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบแล้ว และเมื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 

เท่านั้น 
 

ส านักงานส่วนภูมิภาคตามความเห็น
ข้อ ๑ แต่อย่างใด   

๒. ส่วนความเห็นในข้อ ๒ เกี่ยวกับ
การท างานของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาตินั้น ร่างมาตรา ๓๔ 
ได้ ก าหนดให้ คณะกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งชาติสามารถท างานใน
เชิงรุกได้โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้มีผู้
แจ้งหรือผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อนแต่อย่างใด  
ส าหรับประเด็ น เกี่ ยวกั บจ านวน
บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้นร่าง
มาตรา ๔๙ ได้บัญญัติให้เป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการที่ จะพิจารณา
ก าหนดได้โดยต้องค านึงถึงความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และความ
คล่องตัว 

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
 

     การจัดตั้งส านักงานส่วนภูมิภาคจะช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความครอบคลุมของการ
รั บ ข้ อ ร้ อ ง เรี ย น  แ ล ะก ารต รวจ ส อ บ

ร่างมาตรา ๓๔ ได้ก าหนดกลไก
ให้การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การแจ้งหรือการร้องเรียนกรณีที่พบ
เห็ นว่ ามี การกระท าละเมิ ดสิ ท ธิ
มนุษยชนต้องไม่มีลักษณะเป็นการ



๖๓ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ข้อเท็จจริงในพื้นที ่
 

สร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น และต้อง
ด าเนินการโดยมุ่งหมายให้การเสนอ
เรื่องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ เป็ น ไป โดยสะดวกและ
รวดเร็ว จึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดให้มี
ส านักงานส่วนภูมิภาคแต่อย่างใด 

มาตรา ๕๐  ข้าราชการส านักงาน ได้แก่ บุคคลซ่ึง
ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ให้ข้าราชการส านักงานเป็นข้าราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ   

การใดอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มิได้ก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้น ากฎหมายว่า
ด้วยระเบียบขา้ราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการโดยอนุโลม  

การจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งให้แก่
ข้าราชการส านักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 
 
 

 
 

 

มาตรา ๕๑  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา 
๕๐ วรรคสาม ให้คณะกรรมการท าหน้าที่  เป็น ก.พ. ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และมีอ านาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการส านักงานได้ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ และ
อ านาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

๑.ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติองค์ประกอบ
ของ ก.ส.ว่าเป็นอย่างไร (มาตรา ๓๗ ตาม
ร่างเดิมที่ เสนอโดย คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ) 
๒ .ไม่ ค วรจ ะ อิ งก ฎ ห ม ายขอ งรั ฐ สภ า 
เนื่องจากข้าราชการฝ่ายรัฐสภามีกฎหมาย

สอดคล้องกับความเห็นของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ โดยก าหนดให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ของส านักงาน โดยในการบริหารงาน
บุคคลให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบ



๖๔ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ให้ คณ ะอนุ กรรมการที่ ได้ รั บแต่ งตั้ งท าห น้ าที่
เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการสามัญประจ ากระทรวงตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในฐานะองค์กร
กลางบริหารงานบุคคลและคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ให้
มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับ ก.พ. หรือ อ.ก.พ. 
แล้วแต่กรณี 
 

เป็ นการเฉพาะ ดั งนั้ น  เมื่ อส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน มี ก.ส.เป็น
องค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลแล้วจึง
เห็นควรอิงกับกฎหมายระเบียบข้าราชการ
พลเรือน (มาตรา ๔๑ ตามร่างเดิมที่เสนอ
โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)  
๓. ควรแก้ไขให้สอดคล้องกับความเห็นของ
คณะอนุกรรมาธิการในร่างมาตรา ๔๑ 
(ม าตรา ๔๒  ตามร่ าง เดิ มที่ เสน อ โดย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 

ข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

มาตรา ๕๒  ให้คณะกรรมการออกข้อก าหนดทาง
จริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างของส านักงาน  ทั้งนี้ ข้อก าหนดทางจริยธรรมดังกล่าว
ต้องระบุด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษ
อย่างใด  

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๕๓  ให้ส านักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของ
ส านักงาน และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของส านักงาน ขึ้น
ตรงต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะก าหนดให้มีรอง
เลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการก็
ได้ 

ให้เลขาธิการท าหน้าที่เป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการ 

สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 
 

     เห็นควรก าหนดให้เลขาธิการรับผิดชอบ 
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา ๒๒๐ (รับผิดชอบขึ้นตรงต่อองค์กร
อิสระ)  

ความในวรรคหนึ่งสอดคล้องกับ
ค ว าม เห็ น ข อ งส ภ านิ ติ บั ญ ญั ติ
แห่งชาติ 

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

     การก าหนดให้ เลขาธิการขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการนั้น  จะก่อให้ เกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติ  โดยเลขาธิการจะมีความ

เรื่องต าแหน่งเลขาธิการนั้นมีการ
ก าหนดเหมือนกันในองค์กรอิสระทุก
องค์กร(ยกเว้นคณะกรรมการการ



๖๕ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 

ยุ่งยากในการปฏิบัติหนาที่ เนื่องจากจะต้อง
รับค าสั่งจากกรรมการทุกคน รวม ๗ คน 
ดังนั้น จึงเห็นควรปรับแก้บทบัญญัติในเรื่อง
ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสิทธิ
ม นุ ษ ย ช น แ ห่ ง ช า ติ ได้ เค ย เส น อ ให้
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพิจารณา 

ตรวจเงินแผ่นดิน)เพ่ือให้เลขาธิการ
ขององค์ กรอิสระต้องท างานกับ
กรรมการทุ กคนไม่ เฉพาะแต่กับ
ประธานกรรมการเท่านั้น เพราะการ
ท างานในองค์กรอิสระเป็นลักษณะ 
first among equals ก ล่ า ว คื อ 
กรรมการทุกคนมีความเสมอภาคกัน 
ประธานกรรมการจึงเป็นเพียงผู้ยืน
อยู่หน้าแถวในหมู่ผู้ที่เท่ากันเท่านั้น 
ค ว า ม ที่ บั ญ ญั ติ ไว้ จึ ง มี เนื้ อ ห า
เหมาะสมแล้ว 

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
วันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๐ 

     กรณีต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรมาจากการสรร
หาซึ่ งอาจจะก าหนดให้มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง ๓ ปี หรือ ๔ ปี ให้อยู่ในต าแหน่ง
ไม่ เกิ น  ๒  วาระติ ด ต่ อกั น ไม่ ได้   ทั้ งนี้ 
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนควร
คัดเลือกจากนักบริหารอาชีพที่ไม่จ าเป็นต้อง
เป็นข้าราชการ แต่ควรมีความเข้าใจใน
ประเด็นภารกิจขององค์กรอย่างแท้จริง 

เ นื่ อ ง จ า ก ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มี สถานะเป็ นส่ วนราชการ และ
เล ข าธิ ก ารค ณ ะก รรม การสิ ท ธิ
มนุ ษยชนแห่ งชาติ  มี ฐ านะ เป็ น
ข้าราชการจึงมิได้ก าหนดวาระการ
ด ารงต าแหน่งไว้ แต่ได้ก าหนดให้
คณ ะกรรมการมี อ านาจก าหนด
คุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการ
คัด เลื อกเลขาธิการได้  เพ่ื อให้ ได้
บุคคลที่เหมาะสม 

มาตรา ๕๔  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น ส านักงาน      การก าหนดให้การบรรจุและแต่งตั้งให้ แก้ ไขเพ่ิมเติมให้ สอดคล้องกับ       



๖๖ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ข้าราชการส านักงาน และการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ให้ผู้มี
อ านาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ 
เมื่อได้ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกตามมาตรา ๔๙ (๖) แล้ว 
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและน าความ 
กราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหารระดับสูงนอกจาก (๑) หรือเทียบเท่า เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุและน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

(๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนนอกจาก 
(๑) และ (๒) ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

 

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่าต าแหน่งบริหาร
ระดับต้นขึ้นไป ให้คณะกรรมการเป็นผู้
คัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งดังกล่าว 
และให้ประธานกรรมการสั่งบรรจุและน า
ความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นั้น เป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการทั่วไป
ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ ดังที่
ป ร าก ฏ ใน ก ฎ ห ม าย ว่ า ด้ ว ย ร ะ เบี ย บ
ข้าราชการประเภทต่างๆ เช่น  พ .ร.บ .
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๕๗ และ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๔๒ เนื่องจาก
หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตาม
บทบัญญัติดังกล่าวมิได้ก าหนดให้ต าแหน่ง
บริหารระดับต้นต้องมีการน าความกราบ
บังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ ง แต่ เป็นอ านาจของผู้มีอ านาจสั่ ง
บรรจุ 

ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แล้ว 

มาตรา ๕๕  ในกิจการของส านักงานที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของส านักงาน  เพ่ือ
การนี้ เลขาธิการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติราชการ
แทนก็ได้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๖๗ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกิจการ
ส าคัญเกี่ยวกับการงบประมาณของส านักงาน และกิจการ
อ่ืนใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการตามที่
คณะกรรมการก าหนด ให้เลขาธิการขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก่อน  

มาตรา ๕๖  ให้คณะกรรมการเสนองบประมาณ
รายจ่ายเพ่ือจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของคณะกรรมการและ
ส านักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี  ในการเสนองบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง 
ประกอบด้วย 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่
ได้รับการจัดสรรให้ไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมการเสนอค าขอ
แปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของสภา
ผู้แทนราษฎรได้โดยตรง 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ให้คณะกรรมการแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบถึง
รายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย 

สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

     การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีทั้งสามวรรคควรให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอื่น  
 

ความในมาตรานี้สอดคล้องกับ
ความเห็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
แล้ว 

มาตรา ๕๗  เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมตาม
มาตรา ๕๖ ใช้บังคับแล้ว  ให้ส านักงานจัดท างบประมาณ

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๖๘ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

รายจ่ายประจ าปีเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

การใช้จ่ายเงินของส านักงานต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้
ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นการเฉพาะกรณี  

ในการเบิ กงบประมาณ ที่ ได้ รั บการจั ดสรร ให้
ส านักงานส่งข้อมูลค าขอเบิกงบประมาณต่อกรมบัญชีกลาง 
โดยให้ระบุจ านวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละงวด งวดละสาม
เดือน และให้กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงินให้แก่ส านักงานภายใน
สามวันก่อนวันขึ้นงวดใหม่ แต่ในกรณีที่ส านักงานมีความ
จ าเป็ นต้ อ งใช้ เงิ นมากกว่ าที่ ได้ แจ้ งไว้ ใน งวดใด  ให้
กรมบัญชีกลางจ่ายให้ตามที่ส านักงานร้องขอ  

มาตรา ๕๘  ให้ส านักงานจัดท างบดุล งบการเงิน 
และบัญชีท าการส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้น
ปีบัญชี 

ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี
ของส านักงาน โดยให้ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของส านักงาน รวมทั้งประเมินผลการใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สินของส านักงาน โดยแสดงให้เห็นด้วยว่า
การใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด ได้ผล
ตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และคุ้มค่า
เพียงใด แล้วท ารายงานเสนอผลการสอบบัญชีต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี โดยไม่ชักช้า 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   
 

 



๖๙ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 
หมวด ๔  

บทก าหนดโทษ 
   

 มาตรา ๕๙  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
คณะกรรมการตามมาตรา ๓๕ (๑) หรือมาตรา ๔๐ วรรคสี่ 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือฝ่าฝืนมาตรา ๔๖  ต้องระวาง 

 
 

โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 
 

  

บทเฉพาะกาล    
มาตรา ๖๐  ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งด ารง
ต าแหน่งอยู่ ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ นี้ ใช้ บั งคับ พ้นจากต าแหน่ งนั บแต่ วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ แต่ให้ยังคง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แ ห่ ง ช าติ แ ล ะ ก ร รม ก า รสิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แ ห่ ง ช า ติ 
ที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

ให้ผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามวรรคหนึ่งมีสิทธิ
ได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนตามที่ได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
วันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๐ 

     การสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
ชุดใหม่ควรกระท าได้ทันทีโดยไม่ควรรอให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดปัจจุบัน 
พ้นวาระ 
 

เนื่ อ ง จ า ก วิ ธี ก า ร ได้ ม า ซึ่ ง
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุด
ปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับหลักสากล
เกี่ ย ว กั บ ก ระบ วน ก าร ได้ ม าซึ่ ง
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่
ต้องมาจากความหลากหลายของภาค
ส่วนที่เก่ียวข้อง จึงมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ใ ห้ เ ริ่ ม ด า เ นิ น ก า ร ส ร ร ห า
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนับแต่
วั น ที่ พ ระ ร าช บั ญ ญั ติ ป ระก อบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ซึ่งสอดคล้อง
กับความเห็นที่เสนอแล้ว 



๗๐ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  และให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตอบ
แทนตามมาตรา ๓๒ โดยให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่ง
เพราะลาออก โดยให้ค านวณระยะเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจนถึงวันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

ในกรณีผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามวรรคหนึ่ง ตาย 
ลาออก หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และมีผู้
ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้น าความในมาตรา 
๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

 
 

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

 

     การบัญญัติเช่นนี้ ไม่มีเหตุผลเพียงพอ 
และไม่เป็นธรรมแก่ประธานกรรมการและ
ก ร ร ม ก า ร ซึ่ ง ผ่ า น ห ลั ก เก ณ ฑ์ แ ล ะ
กระบวนการในการสรรหาที่ถูกต้องชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งไม่มีหลักประกันใด 
ๆ ว่าการสรรหาใหม่จะได้มาซึ่งบุคคลที่ดีมี
คุณ ธรรม และมีความรู้ความสามารถ
มากกว่ากรรมการชุดปัจจุบัน จึงเห็นควร
บัญญัติบทเฉพาะกาลในเรื่องดังกล่าวไว้ 
ดังนี้ “มาตรา ๖๐ ให้ประธานกรรมการและ
กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้
บังคับ บรรดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้ อ งห้ ามต ามรั ฐ ธ รรมนูญ ยั งค งอยู่ ใน
ต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่
ก าหนดในพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๒๕๔๒ ....” 

     ค ว าม ที่ บั ญ ญั ติ ไว้ มี เนื้ อ ห า
เหมาะสมแล้ว 

มาตรา ๖๑  ในวาระเริ่มแรก ให้การด าเนินการ
เกี่ยวกับการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติและกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้ นอกจากต้องด าเนินการตามหมวด ๑ แล้ว ให้เป็นไปตาม

ไม่มีผู้เสนอความเห็น    



๗๑ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

กระบวนการและก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คณะกรรมการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการ

จดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเองตามมาตรา ๑๑ 
วรรคสาม  ให้ แล้ ว เส ร็ จภ าย ใน ยี่ สิ บ วั นนั บ แต่ วัน ที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใช้บั งคับ  และ
ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

(๒) ให้ส านักงานประกาศการรับจดแจ้งและ 
ด าเนินการรับจดแจ้ งการเป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิ
มนุษยชนตามมาตรา ๑๑ (๔) และสภาวิชาชีพตามมาตรา 
๑๑ (๕) ให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบวันนับแต่ที่ระเบียบตาม (๑) 
ใช้บังคับ 

(๓) ให้องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภา
วิชาชีพซึ่งได้รับการจดแจ้งตาม (๒) ด าเนินการเลือกกันเอง
เพ่ือเป็นกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๔) และ (๕) ให้
แล้วเสร็จภายในยี่สิบวันนับแต่พ้นก าหนดเวลาตาม (๒) 

(๔) ให้กรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๓) 
(๔) และ (๕) ตกลงวิธีการเลือกกรรมการสรรหาตามมาตรา 
๑ ๑  (๖ ) ให้ แล้ ว เส ร็ จภ าย ในสิ บ วั น นั บ แต่ วั นที่ พ้ น
ก าหนดเวลาตาม (๓) และด าเนินการเลือกกรรมการสรรหา
ตามมาตรา ๑๑ (๖) ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่มีข้อตกลงวิธีการเลือกดังกล่าว 

(๕) เมื่อพ้นก าหนดเวลาตาม (๔) แล้ว ให้กรรมการ
สรรหาตามมาตรา ๑๑ ด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์ วิธีการ 



๗๒ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

และระยะเวลาที่จะใช้ในการสรรหาตามมาตรา ๑๓ (๑) 
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่พ้นก าหนดเวลาตาม (๔) 

(๖) ให้กรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาให้แล้ว
เสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่พ้นก าหนดเวลาตาม (๕) 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตาม (๑) 
(๒) หรือ (๓)  ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ
เป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด และ
ให้น าความในมาตรา ๑๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๒  ให้ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ยังคงเป็น
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๖๓  ให้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
ม นุ ษ ย ช น แ ห่ งช าติ  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒  เป็ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

บรรดาสิทธิ  หน้ าที่  และความผูก พัน ใด  ๆ  ที่
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ มีอยู่กับบุคคลใดในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้โอนมาเป็นของส านักงาน

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๗๓ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
 
มาตรา ๖๔  ให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน 

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  มาเป็น
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และให้ถือว่าสิทธิ
และประโยชน์อ่ืนใดซึ่งข้าราชการ พนักงานราชการ หรือ
ลูกจ้างดังกล่าวได้รับตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นสิทธิและประโยชน์อ่ืน
ใดที่ได้รับต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
เว้นแต่จะมีระเบียบที่ออกตามมาตรา ๔๙ (๒) ก าหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืน 

ให้ พระราชบัญ ญั ติ เครื่อ งแบบกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 
จนกว่าจะมีระเบียบตามมาตรา ๔๙ (๗) ใช้บังคับ 

ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

     เสนอให้แก้ไขถ้อยค าจาก “พนักงาน” 
เป็น “พนักงานราชการ” เพ่ือให้สอดคล้อง
กับ ต าแหน่ งปั จจุบั นของเจ้ าหน้ าที่ ใน
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

ได้แก้ไขถ้อยค าในร่างมาตรา ๖๔ 
ให้  สอดคล้ องกั บความ เห็ นของ
ส านั ก งาน ค ณ ะก รรม ก ารสิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติแล้ว 

มาตรา ๖๕  ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ของกรรมการตามมาตรา ๓๑ ให้ประธานกรรมการและ
กรรมการได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์

   



๗๔ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้เสนอความเห็น 
 

ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ตอบแทนอ่ืนเช่นเดียวกับประธานกรรมการหรือกรรมการใน
องค์กรอิสระอ่ืน แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๖๖  บรรดาระเบียบ ประกาศ และค าสั่งที่

ออกตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ งใช้บั งคับอยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้
บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ 
หรือค าสั่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 

   

มาตรา ๖๗  บรรดาการด าเนินการใด ๆ ตามหน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือ
ส านั กงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ ซึ่งด าเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ถ้าการนั้นอยู่ในหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการนั้นเป็นการด าเนินการ
ตามพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ส่ วนการ
ด าเนินการต่อไปให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

   

     




