


อารัมภบท 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ          
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  มีหน้าท่ีตรวจสอบ และรายงานการกระท าหรือการเลยการกระท าอนัเป็น     
การละเมิดสิทธิมนุษยชน  รวมทัง้ส่งเสริมความร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยราชการ          
องค์การเอกชน  และองค์การอ่ืน เพ่ือการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทัง้ภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 
 ภารกิจดังกล่าวมีขอบเขตกว้างขวาง  ครอบคลมุทัว่ทกุพืน้ท่ีของประเทศไทย และการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีนีจ้ะต้องรวดเร็ว ทนัตอ่เหตกุารณ์  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิมนษุยชนได้
อยา่งแท้จริง    แตโ่ดยท่ีคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ  มีหน่วยงานเพียงแห่งเดียวซึ่งตัง้อยู่
ในสว่นกลาเท่านัน้ จึงเป็นข้อจ ากดัท่ีส าคญัในเร่ืองความรวดเร็ว  และการเข้าแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถกูต้อง ครบถ้วน ทัว่ถึง  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกรณีเหตเุกิดในพืน้ท่ีชนบทห่างไกล    
 การสร้างกลไกขึน้ในพืน้ที่   โดยแต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยราชการ และ
ภาคเอกชน  ซึ่งอยู่ในพืน้ท่ีจังหวัดต่าง ๆ  ตาม พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหง่ชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๒๖  เพ่ือชว่ยเหลือการปฏิบตังิานของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชน
แห่งชาติ  เม่ือมีปัญหาเกิดขึน้ในจงัหวดันัน้ ๆ  จะท าให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีเหล่านัน้สามารถเข้าท า
การตรวจสอบ หรือแก้ไขได้รวดเร็วกว่า โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าท่ีจากส่วนกลาง จึงเป็นวิธีหนึ่งเพ่ือ
แก้ไขข้อจ ากัดดงักล่าว และยังเป็นการสร้างเครือข่ายขยายบุคลากรด้านส่งเสริมการเคารพและ
การปฏิบตัติามหลกัสิทธิมนษุยชน    ให้กว้างขวางยิ่งขึน้อีกด้วย 
 ขอขอบคุณผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย  ท่ีมีส่วนร่วมจัดท าคู่มือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเล่มนี ้             
และขอบคณุ  ผู้ ได้รับการต่างตัง้เป็นพนกังานเจ้าหน้าท่ีของจงัหวดัต่าง ๆ ทุกท่าน ท่ีจะได้ช่วยกัน
ปฏิบตังิานเพื่อประโยชน์สว่นรวมของชาต ิและประชาชนสืบตอ่ไป. 
 
                                                                      พลต ารวจเอก   วนัชยั   ศรีนวลนดั 
                                                                       กรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ 
                                           ประธานอนกุรรมการสิทธิมนษุยชน ด้านสิทธิในกระบวนการยตุธิรรม 
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บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมา 
 การพฒันาประชาธิปไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชนในการสร้างสรรค์สงัคมท าให้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2540 ได้มีการก าหนดให้มีคณะกรรมการสิทธิ
มนษุยชนแหง่ชาตขิึน้เป็นครัง้แรก และในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ซึ่ง
เป็นฉบบัปัจจบุนัก็ได้มีคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนญูท าหน้าที
หลกัเป็นหนว่ยตรวจสอบด้านสิทธิมนษุยชน การสง่เสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชน เป็นต้น 
 การด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครอบคลุมในทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับ
สิทธิมนุษยชนและครอบคลุมทั่วประเทศ จึงมีเร่ืองร้องเรียนท่ีหลากหลายทั่วประเทศเข้ามาโดย
เฉล่ียประมาณ 750 เ ร่ืองต่อปี ในขณะท่ีมีส านักงานแห่งเดียวในส่วนกลางและมีบุคลากร
ปฏิบตัิงานประมาณ 160 คน ในการตอบสนองภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
เป็นผลให้ต้องมีการสร้างเครือข่ายในการท างานเพ่ือให้ความสะดวกแก่ประชานชน ทัง้ในการ
เข้าถึงและการรับการบริการทัง้การสง่เสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชน 
 โครงการแต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าท่ี เพ่ือช่วยงานด้านการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนษุยชนจงึเกิดขึน้เพ่ือระดมความร่วมมือทัง้จากบคุลากรภาครัฐและภาคประชาชน ในชัน้ต้นจะมี
บุคลากรจากภาครัฐเป็นส่วนใหญ่และมีภาคประชาชนจากสภาทนายความเข้ามาร่วมด้วยและ
โอกาสต่อไปจะมีภาคส่วนต่างๆเข้ามาร่วมมากขึน้เม่ือการด าเนินการมีความช านาญและมีความ
คลอ่งตวัมากขึน้ 
 การปฏิบตังิานของพนกังานเจ้าหน้าท่ีซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการสิทธิมนษุยชน
แห่งชาติ ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การสร้างความเช่ือถือในกระบวนการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและกระจายอ านาจลงไปในพืน้ท่ีช่วยประหยัดงบประมาณและเวลาในการ
ตรวจสอบ เน่ืองจากพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการแตง่ตัง้จะกระจายอยู่ในพืน้ท่ี เป็นผู้ ท่ีรู้จกัพืน้ท่ีดี
ท าให้การตรวจสอบมีความสะดวกคล่องตวั ประหยัดเวลาและงบประมาณได้ดีกว่าการท่ีจะส่ง
เจ้าหน้าท่ีจากสว่นกลางลงไปตรวจสอบในทกุเร่ือง 
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีขึน้ครัง้แรกใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 เกิดจากความต้องการของประชาชนเพ่ือให้มีกลไก
อิสระ เพ่ือท าหน้าท่ี ตรวจสอบ ส่งเสริม คุ้มครอง และพิทกัษ์สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของ
ประชาชน ให้มีผลปรากฏเป็นจริงตามท่ีมีกฎหมายบญัญัติรับรองสิทธิเสรีภาพอย่างกว้างขวางไว้
ในรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าว หลังจากนัน้รัฐสภาให้มีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบญัญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 26 พฤศจิกายน 2542 เป็นต้นไป 

 
อ านาหหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตามพระราชบญัญัติคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15  ก าหนด

อ านาจหน้าท่ีไว้ดงันี ้
 1. สง่เสริมการเคารพและการปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนษุยชนทัง้ในประเทศและ

ระหวา่งประเทศ 
 2. ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือการละเลยการกระท าอนัเป็นการละเมิด
สิทธิมนษุยชน หรืออนัไม่เป็นไปตามพนัธกรณีระหว่างประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศ
ไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขท่ีเหมาะสมตอ่บคุคล หรือหน่วยงานท่ีกระท าหรือละเลย
การกระท าดงักล่าวเพ่ือด าเนินการ ในกรณีท่ีปรากฏว่าไม่มีการด าเนินการตามท่ีเสนอ ให้รายงาน
ตอ่รัฐสภาเพ่ือด าเนินการตอ่ไป 
 3. เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบงัคบัต่อ
รัฐสภา และคณะรัฐมนตรีเพ่ือสง่เสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชน 
 4. สง่เสริมการศกึษา การวิจยั และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนษุยชน 
 5. ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การ
เอกชน และองค์การอ่ืนในด้านสิทธิมนษุยชน 
 6. จัดท ารายงานประจ าปี  เ พ่ือประเมินสถานการณ์ด้านสิท ธิมนุษยชน
ภายในประเทศเสนอตอ่รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเปิดเผยตอ่สาธารณชน 
 7. ประเมินผลและจดัท ารายงานผลการปฏิบตังิานประจ าปีเสนอตอ่รัฐสภา 
 8. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในกรณีท่ีประเทศไทยจะเข้าเป็น
ภาคีสนธิสญัญาเก่ียวกบัการสง่เสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชน 
 9. แตง่ตัง้อนกุรรมการเพ่ือปฏิบตังิานตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินีห้ รือกฎหมายอ่ืนซึ่ง
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ  
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 นอกจากนี ้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 ยังได้บญัญัติอ านาจ
หน้าท่ีท่ีส าคญัของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาตเิพิ่มขึน้อีก 3 ประการ คือ 
 1) เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นตอ่ศาลรัฐธรรมนญู ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผู้
ร้องเรียนว่า บทบญัญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกบัความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนญู 
 2) เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผู้
ร้องเรียนว่า กฎ ค าสัง่ หรือการกระท าอ่ืนใดในทางปกครองกระทบตอ่สิทธิมนษุยชนและมีปัญหา
เก่ียวกบัความชอบด้วยรัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 3) ฟ้องคดีตอ่ศาลยตุิธรรมแทนผู้ เสียหาย เม่ือได้รับการร้องขอจากผู้ เสียหายและ
เป็นกรณีท่ีเห็นสมควรเพ่ือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชนเป็นส่วนรวม ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมาย
บญัญตั ิ
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บทที่ 2 

การคุ้มครองสทิธิมนุษยชน 
 การคุ้ มครองสิทธิมนุษยชนเป็นภารกิจท่ีส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการสิทธิ
มนษุยชนแหง่ชาตซิึง่ภารกิจนีจ้ะเป็นสว่นส าคญัท่ีจะท าให้เกิดสงัคมสิทธิมนษุยชน เพราะเหตวุ่าใน
กระบวนการท างานเร่ืองการคุ้ มครองสิทธิมนุษยชนมีขัน้ตอนท่ีต้องเก่ียวข้องกับประชาชน 
ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผลส่วนหนึ่งของการด าเนินการจะเป็นการช่วยสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิทธิมนุษยชน ท าให้คนทั่วไปรู้สึกว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งใกล้ตวัและ
เก่ียวข้องกบัทกุคน สาระส าคญัของบทท่ี 2  นีจ้ะเป็นการท าความเข้าใจเก่ียวกบัการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ การรับเร่ืองร้องเรียน การตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนษุยชน และการตดิตามผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนษุยชน โดยรายละเอียด ดงันี ้ 
 
การรับเร่ืองร้องเรียน 
 1. การร้องเรียน 

   กรณีร้องเรียนด้วยวาจา 
      1) เตรียมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้านและเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีประสงค์ท่ีจะร้องเรียน เชน่ 
   - กรณีร้องเรียนเก่ียวกับท่ีดิน ได้แก่ ส าเนาโฉนดท่ีดิน  ส าเนาหนังสือ
รับรองการท าประโยชน์ในท่ีดนิ (น.ส.3 ก. ,น.ส.3) หรือใบแจ้งสิทธิการครอบครอง(ส.ค.1) ส าเนาใบ
ตราจอง ส าเนาใบเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี (ภบท.5) ส าเนาแผนท่ีระวาง ส าเนาภาพถ่ายท่ีดินพิพาท 
เป็นต้น 
   - กรณีร้องเรียนเก่ียวกับการถูกเจ้าหน้าท่ีของรัฐท าร้ายร่างกาย ได้แก่ 
ส าเนาภาพถ่ายบาดแผล  ส าเนาใบรายงานความเห็นแพทย์ (ใบรับรองแพทย์) เป็นต้น 

     2) แจ้งความประสงค์ตอ่เจ้าหน้าท่ีธุรการ หรือเจ้าหน้าท่ีนิติกร ประจ ากลุ่มงาน
ประสานการคุ้มครองสิทธิมนษุยชน ส านกัคุ้มครองสิทธิมนษุยชน 

     3) ให้ข้อมูล หรือให้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนแก่เจ้าหน้าท่ีพอสังเขป 
ดงันี ้ ช่ือและท่ีอยูข่องผู้ ร้องหรือผู้ท าการแทน  ข้อเท็จจริงและพฤตกิารณ์อนัเป็นเหตแุห่งการกระท า
หรือการละเลยการกระท าอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน 
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   กรณีร้องเรียนเป็นหนงัสือ 
       1) ท าเป็นหนงัสือ โดยระบช่ืุอ และท่ีอยู่ของผู้ ร้องหรือผู้ รับมอบอ านาจ พร้อม
ทัง้ลงลายมือช่ือ 

     2) ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อนัเป็นเหตแุห่งการกระท าหรือการละเลยการ
กระท าอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

     3) แนบเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้านและเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีประสงค์จะร้องเรียน 

หมายเหตุ  กรณีมีการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีผลการด าเนินการ

หรือไม่ประการใด แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย 
 

 กรณีร้องเรียนทางโทรศัพท ์

    1) แจ้งช่ือและท่ีอยู่ของผู้ ร้องหรือผู้ท าการแทนแก่เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานประสาน
การคุ้มครองสิทธิมนษุยชน ส านกัคุ้มครองสิทธิมนษุยชน (ศนูย์รับเร่ืองฯ) 

     2) แจ้งข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเป็นเหตุแห่งการกระท าหรือการละเลย
การกระท าอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชนแก่เจ้าหน้าท่ี 

     3) กรณีท่ีเคยร้องเรียนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไว้ก่อนแล้ว และมีผลการ
ด าเนินการหรือไมป่ระการใด แจ้งผลการด าเนินการดงักลา่วด้วย 

    4) จัดส่งเอกสารต่างๆที่ เกี่ยวข้องให้แก่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติทางไปรษณีย์ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ  

 

 กรณีร้องเรียนทางโทรสาร 

     1) ระบช่ืุอและท่ีอยูข่องผู้ ร้องหรือผู้ รับมอบอ านาจ 
     2) ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเป็นเหตแุห่งการกระท าหรือการละเลย

การกระท าอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน 
     3) กรณีท่ีเคยร้องเรียนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไว้ก่อนแล้ว และมีผลการ

ด าเนินการหรือไมป่ระการใด ระบผุลการด าเนินการดงักลา่วประกอบด้วย 
    4) แนบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา

ทะเบียนบ้านและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ประสงค์จะร้องเรียน และจัดส่งส าเนาทาง

ไปรษณีย ์
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 กรณรีอ้งเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E – mail)  

       1) ระบช่ืุอและท่ีอยู่ของผู้ ร้องหรือผู้ รับมอบอ านาจ 
     2) ระบขุ้อเท็จจริงและพฤตกิารณ์อนัเป็นเหตแุหง่การกระท าหรือการละเลย

การกระท าอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน 
     3) กรณีท่ีเคยร้องเรียนตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องไว้ก่อนแล้ว และมีผลการ

ด าเนินการหรือไมป่ระการใด ระบผุลการด าเนินการดงักล่าวประกอบด้วย 
               4) แนบเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน และเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีประสงค์จะร้องเรียนหรือสง่ทางไปรษณีย์ 
 
 

2. การปฏิบัตเิก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน 
 

1) ผู้ มีสิทธิร้องเรียน 
1.1) ผู้ถกูละเมิดหรือได้รับการปฏิบตัท่ีิไมเ่ป็นธรรม 
1.2) ผู้ รับมอบอ านาจจากผู้ถกูละเมิดหรือได้รับการปฏิบตัท่ีิไมเ่ป็นธรรม  
1.3) องค์การเอกชนด้านสิทธิมนษุยชนท่ีได้รับการรับรองได้หยิบยกเร่ือง

มาร้องเรียน 
1.4) ผู้พบเห็นการละเมิดหรือได้รับการปฏิบตัท่ีิไมเ่ป็นธรรม (ต้องเสนอให้ 

กสม. มีมติหยิบยก) 
 2) วิธีการร้องเรียน   

2.1) ร้องเรียนเป็นหนงัสือ 
   2.2) ร้องเรียนด้วยวาจา 
   2.3) ร้องเรียนทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
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 การร้องเรียนเป็นหนังสือ ค าร้องจะต้องมีรายละเอียด  ดงันี ้
1) ช่ือ  ท่ีอยู ่(ท่ีติดตอ่ได้) ของผู้ ร้องหรือผู้ รับมอบอ านาจ 
2) ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ท่ีถกูละเมิดหรือได้รับการปฏิบตัท่ีิไมเ่ป็นธรรม  เชน่ ใครเป็นผู้กระท า  
ท่ีไหน  เม่ือไหร่  กระท าอย่างไร   และผู้ ร้องเห็นวา่ถกูละเมิดหรือไมเ่ป็นธรรมอยา่งไร  ต้องการได้รับ
ความชว่ยเหลือประการใด   มีพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนนุค าร้องเรียนอะไรบ้าง เป็นต้น 
3)  ลายมือช่ือของผู้ ร้องหรือผู้ รับมอบอ านาจ 

 วิธีการย่ืนหนังสือร้องเรียน 
1) ย่ืนตอ่ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ 
2) ย่ืนตอ่กรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติคนใดคนหนึง่ 
3) ย่ืนตอ่องค์การเอกชนด้านสิทธิมนษุยชนท่ีได้รับการรับรอง 
4)สง่ทางไปรษณีย์ไปยงั : ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาต ิอาคารศนูย์ราชการ   
    เฉลิมพระเกียรตฯิ อาคาร บี ชัน้ 6-7 ถนนแจ้งวฒันะ เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
5) สง่ทางโทรสาร : หมายเลข  02 1439578 

 ร้องเรียนด้วยวาหา 
1) ทางโทรศพัท์ สายดว่น 1377 บนัทึกโดยเจ้าหน้าท่ีรับค าร้อง และบนัทึกการร้องเรียนตามแบบฟอร์ม  
ซึง่ 
     แบบค าร้องเรียนจะต้องมีรายละเอียด   ดงันี ้

- วนั  เดือน  ปี ท่ีรับเร่ือง 
- ช่ือ  ท่ีอยู/่หมายเลขโทรศพัท์ (ท่ีติดตอ่ได้) ของผู้ ร้อง 
- ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ท่ีถกูละเมิดหรือได้รับการปฏิบตัท่ีิไมเ่ป็นธรรม 
- เจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าร้องลงช่ือในบนัทกึการรับค าร้อง 

 

2) ร้องเรียนด้วยตนเองท่ีส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาต ิหรือองค์การเอกชนด้าน      
     สิทธิมนษุยชน 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าร้องจะบนัทึกการร้องเรียนตามแบบฟอร์ม โดยจะต้องมีรายละเอียด   
ดงันี ้

- วนั  เดือน  ปี  ท่ีรับเร่ือง 
 - ช่ือ ท่ีอยู่/หมายเลขโทรศพัท์ (ท่ีติดตอ่ได้) ของผู้ ร้องหรือผู้ รับมอบอ านาจ 
 - ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ท่ีถกูละเมิด หรือได้รับการปฏิบตัท่ีิไมเ่ป็นธรรม 

- ผู้ ร้องหรือผู้ รับมอบอ านาจลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มการรับเร่ืองร้องเรียน  
- เจ้าหน้าท่ีลงลายมือช่ือในบนัทกึการรับค าร้อง 
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- เจ้าหน้าท่ีออกใบรับค าร้องให้แก่ผู้ ร้องหรือผู้ รับมอบอ านาจ 
การร้องเรียนด้วยวาจา  หากไมส่ามารถบนัทึกการร้องเรียนตามแบบท่ีก าหนดได้  หรือใน

กรณีได้รับการร้องเรียนนอกสถานท่ีตัง้ส านกังาน  หรือมีเหตจุะต้องด าเนินการเพ่ือแก้ไขเยียวยาผู้
ซึง่ถกูละเมิดสิทธิมนษุยชนโดยเร่งดว่น  ให้ผู้ รับค าร้องด าเนินการตามความเหมาะสม  แตต้่องจดั
ให้มีการบนัทกึการร้องเรียนในภายหลงั 

 การร้องเรียนทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์   
1) ค าร้องต้องมีรายละเอียดเชน่เดียวกบัการร้องเรียนเป็นหนงัสือ 
2) ย่ืนเร่ืองร้องเรียนทาง E-mail : help@nhrc.or.th หรือทางเว็บไซต์ : www.nhrc.or.th 

หมายเหตุ : การร้องเรียนเป็นหนงัสือ โทรสาร และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าท่ีผู้ รับเร่ืองร้องเรียน
ต้องตรวจสอบในเร่ืองตอ่ไปนี ้ 

- ความมีอยูจ่ริงของผู้ ร้อง 
- ค าร้องมาจากตวัผู้ ร้องหรือผู้ รับมอบอ านาจจริงหรือไม่ 

ต้องสง่เอกสารหลกัฐานแสดงตนพร้อมลงลายมือช่ือให้เจ้าหน้าท่ีในภายหลงั 
ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีผู้ รับเร่ืองร้องเรียนต้องแจ้งให้ผู้ ร้องทราบว่า ค าร้องมีผลผกูพนัผู้ ร้องตาม

กฎหมาย 
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วิธีปฏิบัตขิองเห้าหน้าที่ในการรับเร่ืองร้องเรียน 

เม่ือได้รับค าร้องเรียน ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าร้องด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี  ้  
 

 

                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.มีระเบียบ กฎหมาย เก่ียวข้องกบัประเดน็การ
ร้องเรียนอยา่งไร 

4.ก าหนดประเด็นการร้องเรียน 

7.ท าความเห็นเบือ้งต้นว่า 
     - ควรรับไว้พิจารณา  
     - ไมค่วรรับพิจารณา 
     - สง่หนว่ยงานอ่ืน 

6.ก าหนดประเด็นสิทธิท่ีผู้ ร้องอ้างวา่ถกูละเมิด
หรือได้รับการปฏิบตัท่ีิไมเ่ป็นธรรมอยา่งไร 

3.ผู้ ร้องถกูละเมิดสิทธิด้านใด หรือไมไ่ด้รับความ
เป็นธรรมอย่างไร (ตามค าร้องเรียน) 

2.ข้อมลูในค าร้องครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์    
ตามแบบรับเร่ืองร้องเรียนหรือไม่ 

1.ตรวจสอบค าร้องเรียนวา่มีข้อเท็จจริง อยา่งไร 

หนงัสือ วาจา โทรศพัท์ E-mail 
 

โทรสาร 
 

8.น าเสนอผู้อ านวยการส านกัคุ้มครองฯ 

9.น าเสนอ กสม. 
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3. หลักเกณฑ์การพหิารณาเร่ืองร้องเรียน 
การรับเร่ืองร้องเรียนต้องถือวา่เกณฑ์ท่ีจะใช้ในการตดัสินใจรับหรือไมรั่บเร่ืองร้องเรียนนัน้ๆ 

เป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุ เพราะการรับเร่ืองร้องเรียนต้องยดึถือ  
1. หลกัการคุ้มครองสิทธิของผู้ ร้องและสิทธิของผู้ถกูร้อง ท่ีจะต้องสมดลุกนั  
2. การมีบรรทดัฐานอยา่งเดียวกนั  

 
 

1. หลักการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องและสิทธิของผู้ถูกร้อง ที่หะต้องสมดุลกัน   
หลกัสมดุลระหว่างสิทธิของผู้ร้องกบัสิทธิของผู้ถูกร้อง หมายความว่า ผู้ ร้องและผู้ถูก

ร้องต้องได้รับความคุ้มครองท่ีเทา่เทียมกนั  เน่ืองจากผู้ ร้องจะมีความคดิวา่ตนเองถกูละเมิด หรือไม่
ได้รับความเป็นธรรม จึงมาร้องเรียนเพ่ือให้ตรวจสอบผู้ถูกร้อง ในขณะท่ีผู้ ถูกร้องเม่ือจะต้องถูก
ตรวจสอบ     ก็ต้องมีหลกัประกันสิทธิของผู้ถกูร้องท่ีจะไม่ถกูกลัน่แกล้งหรือถกูตรวจสอบโดยไม่มี
มลูเช่นเดียวกนั (มาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542) ดงันัน้
การรับเร่ืองร้องเรียนจงึต้องมีเกณฑ์ในการรับเร่ืองอย่างชดัเจน 
2. การมีบรรทัดฐานอย่างเดียวกัน   

การมีบรรทดัฐานอย่างเดียวกนั หมายความว่า เร่ืองท่ีรับตรวจสอบ หรือท่ีไมรั่บ
ตรวจสอบ เม่ือมีผู้ ร้อง และมีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ในท านองเดียวกนั ต้องได้รับการด าเนินการใน
ท านองเดียวกนัด้วย 
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แผนผังแสดงเกณฑ์การรับเร่ืองร้องเรียน 
 

หลักการ           + 

 
     เกณฑ์               การตัดสินใหเบือ้งต้นของผู้รับเร่ืองร้องเรียน 

  
อยูใ่นศาล                     ไมรั่บ      ประเดน็แตกตา่ง             รับได้ 

                     พิพากษาแล้ว 
  
  ไมร่ะบผุู้ ร้อง                  ไมรั่บ          ระบผุู้ ร้องชดัเจน               รับได้ 
          หรือไมร่ะบแุตก่ระทบ 
                                 ตอ่ประโยชน์สาธารณะ 
 

 
                               ไมมี่การปฏิบตัิ      ไมรั่บ           มีการละเมิด                       รับได้   

ท่ีละเมิดหรือไมเ่ป็นธรรม                         มีการปฏิบตัท่ีิไมเ่ป็นธรรม 
 

ไมช่ดัเจน                       ไมรั่บ            ชดัเจน                       รับได้  
ไมส่ามารถปฏิบตัไิด้                  ปฏิบตัไิด้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. เป็นธรรมต่อผู้ร้องและผู้ถูกร้อง 2. การมีบรรทัดฐานอย่างเดียวกันทุกเร่ือง 

ศาล  (มาตรา 22) 

ผู้ร้อง (มาตรา 23) 
23)23,24) 

เนือ้หาสาระ 

ค าขอ/ความต้องการ 
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4.  การปฏิบัตต่ิอผู้ร้องเรียน 
การปฏิบตัติอ่ผู้ ร้องเรียน หมายถึง การด าเนินการตอ่ผู้ ร้องเพ่ือให้การรับเร่ืองร้องเรียน

ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการรับเร่ืองร้องเรียนผู้ ร้องจะมาด้วยท่าที อารมณ์ ท่ีแตกตา่ง
กนั บางครัง้อาจจะมีลกัษณะท่ีก้าวร้าวรุนแรง ดงันัน้ การปรับสภาพของผู้ ร้องเรียนให้พร้อมท่ีจะให้
ข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ รับเร่ืองร้องเรียนจึงมีความจ าเป็น เน่ืองจากผู้ ร้องเรียนอาจจะมาในหลาย
ลกัษณะ เช่น  ผู้ ร้องเรียนมีความสบัสน ใจร้อน หวาดกลวั มีอาการวิตกกังวลต่าง ๆ หรือผู้ ร้องเรียน
เป็นชาวตา่งชาต ิเป็นต้น 

การปฏิบัติต่อผู้ ร้องเรียน เพ่ือให้การร้องเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิ  หรือให้ผู้ ร้องเรียน
สามารถให้ข้อเท็จจริงต่อผู้ รับเร่ืองร้องเรียนได้อย่างครบถ้วนชดัเจน ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนพึงปฏิบตั ิ
ดงันี ้

- ปรับสภาพอารมณ์ให้มีความใจเย็น 

- ต้องมีการศกึษาค้นคว้าให้มีความรอบรู้ สามารถตอบค าถามของผู้ ร้องเรียนได้ 
- มีความเห็นอกเห็นใจ แสดงความเป็นมิตร 

- มีความเป็นกลางไมเ่อนเอียงเข้าข้างฝ่ายผู้ ร้อง หรือผู้ถกูร้อง 
- มีความละเอียดรอบคอบชา่งสงัเกต 

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

- สามารถสรุปประเดน็ และตดัประเดน็ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการร้องเรียนได้ 
- รู้จักขอบข่ายการท างานของหน่วยปฏิบัติงานต่างๆเช่น กระทรวง ทบวง กรม    

เป็นต้น 
- ต้องท าให้ผู้ ร้องเรียนรู้สึกได้ว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขหรือบรรเทา  หรือรู้สึกว่า

ตนจะได้รับความเป็นธรรม  
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การให้ค าแนะน าแก่ผู้ร้อง  
 ในบางกรณี ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนจะต้องพิจารณาเร่ืองร้องเรียน ท่ีผู้ ร้องร้องเรียนมาว่า 
เจ้าหน้าท่ีจะต้องให้ค าแนะน าบางเร่ืองแก่ผู้ ร้องเพ่ือประโยชน์ของผู้ ร้อง (ช่องทางการใช้สิทธิของ    
ผู้ ร้อง) เช่น การใช้สิทธิทางศาล  การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐตามขัน้ตอนปกติ รวมทัง้ให้    
ผู้ ร้องได้รับทราบว่าเม่ือมาร้องเรียนต่อผู้ รับเร่ืองร้องเรียนแล้ว จะมีผลอย่างไร หรือผู้ ร้องจะได้รับ
ประโยชน์ หรือการแก้ไขเยียวยาอยา่งไร  เชน่ 

 กรณีความเดือดร้อนของผู้ ร้อง มีหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบตามขัน้ตอนปกติ
หรือไม ่

 การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามขัน้ตอนปกติจะให้ประโยชน์
มากกวา่การร้องเรียนตอ่คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาตหิรือไม่ 

 ในกรณีข้อกฎหมาย ต้องให้ค าแนะน าเร่ืองอายุความ  การเรียกร้อง

ค่าเสียหาย (หากมีสิทธิเรียกร้องได้)  การอุทธรณ์ค าส่ัง   หรือสามารถ
ประนีประนอมหรือท าข้อตกลงกบัอีกฝ่ายหนึง่ได้หรือไม ่  

 ต้องค านึงถึงอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการ
ตรวจสอบ 

 
5. บทบาทและหน้าท่ีของผู้รับเร่ืองร้องเรียน 

     เห้าหน้าที่ขององค์กรเครือข่ายที่ท าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียน 
  1) ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการรับเร่ืองร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิ
มนษุยชนแหง่ชาต ิและท าความเข้าใจ 
  2) เม่ือมีผู้มาร้องเรียน พิจารณาว่าผู้ ร้องเรียนมีข้อมลู เอกสารประกอบ ครบถ้วน
หรือไม ่
  3) ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล ตรวจสอบประเด็นข้อกฎหมาย ต้องมี
การสอบถาม ตักเตือนเร่ืองอายุความของเร่ืองท่ีร้องเรียน 
  4) พิจารณาเนือ้หาของเร่ืองท่ีร้องเรียนตามเกณฑ์การรับเร่ืองร้องเรียนแล้ว
น าเสนอผู้ มีอ านาจตดัสินใจเพ่ือ 

-การสง่ตอ่ให้ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ  หรือ 

-พิจารณาด าเนินการต่อเ ร่ือง ร้องเ รียนนัน้ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี              
ของหนว่ยงาน 
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การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
               คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ออกระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2545 เพ่ือ
ก าหนดหลกัเกณฑ์รายละเอียดเก่ียวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการร้องเรียน
ด้วยวาจากับการร้องเรียนด้วยวิธีอ่ืนใดท่ีไม่ได้บัญญัติ ไว้ในกฎหมายเป็นการ เฉพาะ  แต่ให้
คณะกรรมการออกระเบียบก าหนดขึน้ได้ 

หากคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนกรณีใดก็ต้องด าเนินการตามนัยมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
มนษุยชนแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 กลา่วคือให้คณะกรรมการแจ้งไปยงับคุคลหรือหน่วยงานท่ีถกูอ้างว่า
เป็นผู้ละเมิดสิทธิมนษุยชนหรือบคุคลหรือหนว่ยงานท่ีคณะกรรมการเห็นว่าเก่ียวข้องกบัการละเมิด
สิทธิมนุษยชน เพ่ือให้บคุคลหรือหน่วยงานนัน้ชีแ้จงข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด  ซึ่งคณะกรรมการได้ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนษุยชน พ.ศ. 2545 ข้อ 14  ให้บคุคลหรือ
หนว่ยงานท่ีถกูอ้างวา่เป็นผู้ละเมิดสิทธิมนษุยชน หรือบคุคล หรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการเห็นว่า
เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนชีแ้จงข้อเท็จจริงภายในสิบห้าวันนบัแต่วนัท่ีได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการโดยคณะกรรมการอาจก าหนดระยะเวลาให้สัน้ลง หรืออาจขยายเวลาได้อีกตาม
ความเหมาะสม 

ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนษุยชน คณะกรรมการต้องให้บคุคลหรือหน่วยงานท่ีถกู
กล่าวอ้างว่าเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องชีแ้จงข้อเท็จจริง
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด นอกจากนัน้คณะกรรมการต้องให้โอกาสผู้ ร้องหรือผู้ เก่ียวข้องและผู้ถกู
กลา่วอ้างชีแ้จงรายละเอียดและเสนอพยานหลกัฐานตามสมควรเพ่ือพิสจูน์ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัการ
กระท าท่ีมีการอ้างวา่เป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

จะเห็นได้ว่ากระบวนการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นกระบวนการ
อ านวยความยตุธิรรม คือ นอกจากต้องฟังความทกุฝ่ายแล้วยงัต้องรับฟังพยานหลกัฐานเพ่ือพิสจูน์
ข้อเท็จจริงท่ีมีการกล่าวอ้าง การรับฟังพยานหลกัฐาน จึงเป็นเร่ืองส าคญัในการท่ีจะชีว้่าข้อเท็จจริง
ตามท่ีกล่าวอ้างกันนัน้เป็นอย่างไร ทัง้นี ้เน่ืองจากข้อกล่าวอ้างของผู้ ร้องเป็นเพียง “ประเด็นการ
ร้องเรียน” การชีแ้จงข้อเท็จจริงของผู้ถกูกล่าวอ้างว่ากระท าการละเมิดสิทธิมนษุยชนอาจเป็นเพียง 
“ประเดน็ข้อพิพาท” ท่ีจะน าไปสูก่ารตรวจสอบเทา่นัน้ ไมอ่าจฟังเป็นท่ียตุไิด้วา่ความจริง เป็นเชน่ไร   
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พระราชบญัญัติคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บญัญัติให้คณะกรรมการ
ต้องให้โอกาส ผู้ ร้อง ผู้ ท่ีเก่ียวข้องและผู้ถกูกล่าวหาชีแ้จงรายละเอียดและเสนอพยานหลกัฐาน และ 
เพ่ือให้การรับฟังพยานหลกัฐานเป็นไปโดยกว้างขวางเพียงพอ   ยงับญัญัติให้คณะกรรมการมีอ านาจ
หน้าท่ีในการมีหนงัสือสอบถามส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้มีหนงัสือชีแ้จง
ข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติราชการหรืองานใด ๆ หรือส่งวัตถุ เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือส่งผู้ แทนมาชีแ้จงหรือให้ถ้อยค าประกอบการพิจารณาได้  
รวมทัง้ให้มีอ านาจหน้าท่ีในการมีหนงัสือเรียกบคุคล นิติบคุคล หรือหน่วยงานเอกชนท่ีเก่ียวข้องมา
ให้ถ้อยค าหรือให้ส่ง วตัถ ุเอกสาร  หรือพยานหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมา ตามวนั เวลาและสถานท่ี
ท่ีก าหนด ( พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 32 )  

กระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ความส าคญักับการพิสูจน์ความจริง
จากพยานหลกัฐาน กระทัง่ให้อ านาจคณะกรรมการด าเนินการขอให้ศาลท่ีมีเขตอ านาจออกหมาย
เพ่ือเข้าไปในเคหสถานหรือสถานท่ีใดๆเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือเพ่ือรวบรวม
พยานหลกัฐานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง   ตลอดจนมีบทก าหนดโทษจ าคกุไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหม่ืนบาทหรือทัง้จ าทัง้ปรับ ผู้ ไม่มาให้ถ้อยค า หรือ  ไม่ส่งวตัถ ุ เอกสาร หรือพยานหลกัฐานท่ี
ถูกเรียกหรือถูกสัง่ให้ส่ง   และมีบทก าหนดโทษ  จ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท
หรือทัง้จ าทัง้ปรับ ผู้ ท่ีท าการตอ่สู้ขดัขวางการปฏิบตัิหน้าท่ี  ในการเข้าไปในเคหสถานหรือสถานท่ี
ใด ๆ เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและเพื่อรวบรวมพยานหลกัฐาน   

นอกจากแหล่งท่ีมาของพยานหลกัฐานและสภาพบงัคบัให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานแล้ว 
กระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนษุยชนยงัค า้ประกนัสิทธิของผู้ เก่ียวข้องไมว่า่จะเป็น ผู้ ร้อง 
หรือ ผู้ถกูกลา่วหา  และขณะเดียวกนัเป็นการค า้ประกนัความโปร่งใสในการตรวจสอบ ดงันี ้  

 “ในการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามวรรคหนึ่ง  หากคู่กรณีต้องมา
ปรากฏ ต่อหน้าคณะกรรมการ คู่กรณีมีสิทธิน าทนายความหรือท่ีปรึกษา ของตนเข้ามาใน
กระบวนการพิจารณาตรวจสอบได้ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด” (พระราชบญัญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 26)   
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กลไกการตรวจสอบ 
 การรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลกัฐานจดัว่าเป็นกลไกส าคญัของการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นบทบาทหน้าท่ีและภารกิจส าคญัของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหง่ชาต ิ

การปฏิบตัภิารกิจนี ้กฎหมายได้ก าหนดให้มีกลไกท าหน้าท่ีตรวจสอบไว้ ดงันี ้ 
1.  คณะอนกุรรมการ พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 มาตรา 26 วรรคสาม บญัญัติว่า “ ในการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
คณะกรรมการอาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพ่ือท าหน้าท่ีสืบสวนและ
สอบสวนข้อเท็จจริงรับฟังค าชีแ้จงและพยานหลักฐาน และจัดท ารายงาน ตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการก าหนด เสนอต่อคณะกรรมการได้ ในการนีใ้ห้คณะอนุกรรมการ  มีอ านาจหน้าท่ี
เชน่เดียวกนักบัคณะกรรมการ  เว้นแตค่ณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

2.  ส านักงานคณะกรรมการสิท ธิมนุษยชนแห่งชาติ  พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542  มาตรา 18 บญัญัติให้ส านกังานคณะกรรมการ
สิทธิมนษุยชนแหง่ชาตมีิหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักิจการทัว่ไปของ คณะกรรมการและให้มีอ านาจ
หน้าท่ีรับค าร้องเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ และด าเนินการ
สืบสวนหรือตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีการย่ืนค าร้อง ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
  3. พนกังานเจ้าหน้าท่ี พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 มาตรา 26 วรรคท้าย บญัญัติว่า “ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการ   อาจแตง่ตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือชว่ยเหลือการปฏิบตังิานก็ได้” 
 
 

 
 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ส านกังานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

อนุกรรมการ พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
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การตดิตามผลการตรวจสอบการละเมดิสิทธิมนุษยชน 
 เม่ือการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนษุยชนเสร็จจะมีการจดัท ารายงานการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนษุยชนท่ีระบวุา่มีการละเมิดสิทธิมนษุยชนหรือไม่ หากมีการละเมิดสิทธิมนษุยชนใน
รายงานจะมีการเสนอมาตรการการแก้ไขการละเมิดให้บคุคลหรือหน่วยงานน าไปปฏิบตัิเพ่ือแก้ไข
หรือ ป้องกนัมิให้ละเมิดซ า้อีก 
 การด าเนินการจะมีการส่งรายงานการตรวจสอบให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีต้อง
ด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขหรือป้องกนัการละเมิดสิทธิมนษุยชน เพ่ือด าเนินการและแจ้งผล
ให้คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติทราบภายในเวลาท่ีก าหนด หากไม่มีการแจ้งผลหรือไม่มี
การด าเนินการตามมาตรการการแก้ไข คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเสนอเร่ืองให้
นายกรัฐมนตรีสัง่การให้มีการด าเนินการตามมาตรการท่ีเสนอในรายงานภายในหกสิบวนั (ตาม
มาตรา 30 พระราชบญัญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ) และหากไม่มีการ
ด าเนินการตามมาตรา 30 อีก ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือ
ด าเนินการต่อไปและอาจเผยแพร่กรณีท่ีไม่มีการด าเนินการให้สาธารณชนทราบได้ (ตามมาตรา 
31 พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 ) 
 การติดตามผลในพืน้ท่ีของแต่ละจงัหวัด พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะมีบทบาทช่วยด าเนินการ
หรือติดตามผลเพ่ือให้ทราบว่า ผู้ ร้องเรียนได้รับการแก้ไข เยียวยาแล้วหรือไม่ หรือหน่วยงานท่ี มี
หน้าท่ีได้ด าเนินการตามมาตรการ การแก้ไขเพียงใดหรือไม ่
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บทที่ 3 
พนักงานเห้าหน้าที่ 

 
บทบาทและภารกหิของพนักงานเห้าหน้าที่ 
 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ี
จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือป้องกนัไมใ่ห้มีการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชนเกิดขึน้ ซึ่งการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความรู้และความเข้าใจในเร่ืองสิทธิมนุษยชน          
ท่ีเพียงพอ ประกอบกับพบว่าพืน้ท่ีท่ีเกิดกรณีร้องเรียนนัน้มีหลากหลายลักษณะ  ความเป็น
เอกลกัษณ์ของแตล่ะพืน้ท่ีก็มีความส าคญัต่อการพิจารณาตรวจสอบให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ ตลอดจน
ความร่วมมือของเครือข่ายสิทธิมนษุยชนทัง้ภาครัฐและเอกชน ก็มีความส าคญัท่ีอาจท าให้ปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดน้อยเบาบางลง จึงเป็นท่ีมาของแนวความคิดท่ีจะบูรณาการความ
ร่วมมือกบัหนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพืน้ท่ี โดยเร่ิมต้นเป็นโครงการน าร่อง จงัหวดัอนัเป็น
ท่ีตัง้ภาคด้านกระบวนการยตุิธรรมและจงัหวดัท่ีมีจ านวนเร่ืองร้องเรียนมากท่ีสดุในแตล่ะภาค เพ่ือ
แต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจากภาครัฐและภาคเอกชนให้มีส่วนช่วยเหลือคณะกรรมการสิทธิ
มนษุยชนแหง่ชาต ิ 

การมอบหมายอ านาหหน้าที่ 
 โดยท่ีพระราชบญัญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๖ 
ก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจในการแต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าท่ี เพ่ือ
ช่วยเหลือในการปฏิบตัิหน้าท่ี ประกอบกบัระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ .ศ. ๒๕๔๕ ให้ค านิยาม 
พนกังานเจ้าหน้าท่ี วา่ “พนกังานเจ้าหน้าท่ี หมายความวา่ บคุคลภายนอกซึ่งคณะกรรมการแตง่ตัง้
ขึน้เพ่ือชว่ยเหลือการปฏิบตัิงานในการ ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนษุยชน” พนกังานเจ้าหน้าท่ีจึง
ต้องเป็นบุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และในการแต่งตัง้นัน้
ต้องมีวตัถปุระสงค์ในการชว่ยเหลือการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติเป็น
ส าคญั 
 เม่ือพิจารณาเช่ือมโยงไปยงัอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว 
จะเห็นได้วา่ รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคท้าย ได้ให้
อ านาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข้องจาก
บคุคลใดหรือเรียกบคุคลใดมาให้ถ้อยค า รวมทัง้มีอ านาจอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าท่ี ทัง้นี ้
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ดังนัน้ เม่ือมีการแต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแล้ว คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติอาจพิจารณามอบหมายให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการต่าง ๆ ดงักล่าว เพ่ือ
ช่วยเหลือการปฏิบตัิหน้าท่ี ด้วยการมอบหมายภารกิจโดยคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ี
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ช่วยเหลือการปฏิบตัิหน้าท่ี ด้วยการมอบหมายภารกิจโดยคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ี
คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาตแิตง่ตัง้เป็นรายกรณีไป ซึง่จะต้องก าหนดระยะเวลาในการท า
หน้าท่ีแตล่ะครัง้ไว้โดยชดัเจนเพ่ือให้สามารถเช่ือมโยงกบัระเบียบของราชการเก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายใน
การปฏิบตัหิน้าท่ี 
 ด้วยข้อจ ากดัขององค์กรในปัจจบุนัท่ีไมมี่หนว่ยงานด้านสิทธิมนษุยชน  กระจายไปในพืน้ท่ี
ตา่งๆ ของประเทศ ท าให้การท าหน้าท่ี ยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ดงันัน้ การแตง่ตัง้พนกังาน
เจ้าหน้าท่ีจากบุคลากรท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานของรัฐในพืน้ท่ีร่วมกบัภาคเอกชน จึงเป็นมิติ
ใหม่ในการท างานร่วมกันแบบบูรณาการเพ่ือผลในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชน อนัจะ
เป็นจดุเร่ิมต้นในการสร้างวฒันธรรมสิทธิมนษุยชนตามท่ีมุง่หวงัตอ่ไป 
 การปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหง่ชาตมิอบหมาย ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนดไว้ โดยหลกัคือ การแสวงหาข้อเท็จจริงใน
เร่ืองร้องเรียนด้วยการตรวจสถานท่ี การบนัทึกถ้อยค าพยานบคุคล การรวบรวมเอกสารหลกัฐาน
ต่างๆ เป็นต้น จากนัน้พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะท าการรวบรวมพยานหลกัฐานท่ีได้ทัง้หมด และสรุป
รายงานไปยงัคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติหรือคณะอนกุรรมการ แล้วแต่กรณี เพ่ือน าไป
ประกอบการพิจารณาตอ่ไป 
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ลักษณะงานและแนวปฏบิัตขิองพนักงานเห้าหน้าที่ 
 ลักษณะงาน 

1. การรับเร่ืองร้องเรียนกรณีละเมิดสิทธิมนษุยชน เม่ือศนูย์ด ารงธรรมเม่ือรับเร่ืองร้องเรียน
แล้วพิจารณา หากเป็นเร่ืองสิทธิมนุษยชนและไม่สามารถด าเนินการได้โดยกลไกบทบาทอ านาจ
หน้าท่ีของจงัหวดัเองให้ส่งเร่ืองร้องเรียนนัน้ไปยงัส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เพ่ือท าการตรวจสอบตอ่ไป 
 2. การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จะมีลกัษณะงานใน 2 ลกัษณะคือ การสืบหา
ข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐาน เม่ือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือ
คณะอนุกรรมการท่ีรับผิดชอบ พิจารณาแล้วอาจมอบหมายให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีช่วยด าเนินการ
โดยก าหนดประเดน็สง่มอบให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการ คือ 

2.1 การสืบหาข้อเท็จจริง พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะต้องด าเนินการสืบสวน และหรือ
การสอบปากค าพยาน บุคคลท่ีเ ก่ียวข้อง ซึ่งจะใช้แบบบันทึก หรือบันทึกภาพและหรือ
ภาพเคล่ือนไหว ทัง้นีใ้ห้พิจารณาความเหมาะสม ความเป็นจริง ความนา่เช่ือถือ และท่ีส าคญัความ
ปลอดภัยของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ระมดัระวงัมิให้การสืบหาข้อเท็จจริงนัน้ เกิดการละเมิดต่อ
พยานหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องเพิ่มขึน้ 
  2.2 การรวบรวมพยานหลักฐาน เป็นการหาสิ่ง ของต่างๆ เ พ่ือช่วยยืนยัน
ข้อเท็จจริงเช่น เอกสาร (หนังสือสญัญา หนงัสือเอกสารสิทธ์ิ หนังสือสัง่การ บนัทึกแสดงเจตนา 
ฯลฯ) พยานวตัถ ุการบนัทกึเสียง  การจดัท าแผนผงัแผนท่ี ภาพ ภาพเคล่ือนไหว 
           เม่ือได้ด าเนินการตาม ข้อ 2.1 และ ข้อ  2.2 แล้วให้สรุปเป็นรายงานการตรวจสอบตอ่ไป  
 3. การติดตามผลการตรวจสอบการละเมิด กรณีมีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนษุยชน
เสร็จเรียบร้อย มีรายงานผลการตรวจสอบ และแจ้งผลไปยงัผู้ ร้องเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
แล้ว หากกรณีนัน้เกิดขึน้ในพืน้ท่ีของจงัหวดั ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะ
ประสานขอความร่วมมือพนักงานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในพืน้ท่ีจังหวัดนัน้ๆ ช่วยติดตามผลท่ี
เกิดขึน้ ซึง่อาจจะไปดพืูน้ท่ี หรือสอบถามผู้ ท่ีเก่ียวข้อง แล้วบนัทกึรายงานผล 
 แนวปฏิบัต ิ
 1. การสืบหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลกัฐาน มีสิ่งท่ีต้องระมดัระวงัและค านึงถึง 
ความปลอดภัยของพยาน ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และตวัพนักงานเจ้าหน้าท่ีเอง บางลักษณะอาจจะต้อง
ปกปิดตามสมควรเพ่ือการเข้าถึงหลกัฐานและการป้องกนัการท าลายหลกัฐาน 
 2. การท างานเป็นเครือข่ายกับภาคประชาชน  การอาศยัประชาชนในท้องถ่ินชีเ้บาะแส  
การด าเนินการผ่านองค์กรพฒันาเอกชนผู้น าท้องถ่ิน อาจจะช่วยให้เข้าถึงข้อมูล หลกัฐานได้ง่าย
และรวดเร็วยิ่งขึน้ 
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 3. การจดัล าดบัการรวบรวมพยานหลกัฐาน จะต้องพิจารณาว่าควรเร่ิมจากฝ่ายผู้กล่าวหา 
หรือผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง หรืออาจจะต้องด าเนินการไปพร้อมๆ กัน เพ่ือความปลอดภัย 
เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีเป็นจริง 
 4. การบนัทึกข้อมูล ต้องบนัทึก วนั เวลา สถานท่ี สภาพแวดล้อม พฤติการณ์ รายละเอียด
ข้อเท็จจริง ให้ครบทุกประเด็น ให้มีเนือ้หาสาระเพียงพอท่ีจะพิจารณาได้ว่าการกระท าหรือการ
ละเลยการกระท าท่ีมีการกลา่วอ้างเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชนหรือไม่ 
 5. การจัดท าบนัทึก  ผู้ ให้ถ้อยค า ต้องมีองค์ประกอบสามส่วนคือ ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ให้ข้อมลู สาระส าคญัของถ้อยค าท่ีให้ และลายมือช่ือผู้ให้ถ้อยค า ผู้ท าบนัทกึและหรือพยาน 
 6. การท าบนัทึกสถานที่เกิดเหตุ และหรือแผนผงัท่ีเกิดเหต ุให้สามารถมองเห็นภาพหรือ
ล าดบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ 
 7. การถ่ายภาพ และหรือ ภาพเคลื่อนไหว ของสถานท่ีเกิดเหต ุวตัถพุยาน สภาพร่างกาย  
บาดแผลตามร่างกาย  
 8. การบนัทึกวตัถุพยาน ใช้ในกรณีท่ีไม่สามารถน าวตัถพุยานประกอบส านวน ซึ่งอาจจะ
เป็นเพราะขนาดใหญ่ เป็นของหวงห้าม หรือเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล ต้องบันทึกรายละเอียด
เก่ียวกบัวตัถพุยานนัน้ให้ชดัเจน 
 9. การบนัทึกเสียง เพ่ือเป็นหลกัฐานประกอบการบนัทึกการให้ถ้อยค า ป้องกันการขาด
รายละเอียดของการบนัทกึปากค า 
 เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้ท าหนังสือน าส่งไปยังส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมเอกสาร พยานหลักฐานต่างๆ  ในการท างาน และ
รายการค่าใช้จ่ายต่างๆในการท างาน เม่ือส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับ
หนงัสือแล้วจะได้เร่งด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไปโดยเร็ว 
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การสร้างสรรค์และการท างานริเร่ิมเชิงรุก 
 พนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการแต่งตัง้ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542  นอกจากการปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นหน้าท่ีหลักแล้ว พนักง าน
เจ้าหน้าท่ีอาจจะด าเนินการด้านการสร้างสรรค์และท างานเชิงรุกด้านสิทธิมนษุยชนในพืน้ท่ีควบคู่
กนัไปด้วย ลกัษณะท างานคูข่นาน ดงันี ้ 

1. การให้ความรู้เก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ 
2. การให้ค าแนะน าและให้ความรู้พืน้ฐานด้านสิทธิมนษุยชนแก่ประชาชนในพืน้ท่ี 
3. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในพืน้ท่ี ทัง้ในลกัษณะท่ีจดัด าเนินการ

โดยพนักงานเจ้าหน้าท่ีเอง หรืออาจจะจัดร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหง่ชาต ิ

4. การเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมงานด้านสิทธิมนุษยชนท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหง่ชาตจิดัขึน้ในแตล่ะโอกาส 

5. การเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมลู ความรู้ ด้านสิทธิมนษุยชนโดยส่ือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาตแิละขององค์กรเครือขา่ย 

6. การประสานงานเครือขา่ยในพืน้ท่ีเพ่ือร่วมสง่เสริมสิทธิมนษุยชน 
7. งานสร้างสรรค์อ่ืนท่ีจะส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ท าให้ประชนในพืน้ท่ีรู้จกัปกป้องสิทธิ

ของตนเอง ชมุชน และไมล่ะเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน 
อนึ่ง โครงการแต่งตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในด้านการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีด าเนินการครัง้นีเ้ป็น
โครงการ  น าร่องเร่ิมแรกในพืน้ท่ี 16 จงัหวดั เม่ือด าเนินการไประยะหนึ่งก็จะท าการประเมินผลเพ่ือ
ทราบข้อขดัข้องหรือจุดท่ีควรแก้ไขเพ่ือปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้จนอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ ซึ่งจะ
ขยายออกไปสูจ่งัหวดัอ่ืนๆ ในขัน้ตอ่ไป โดยตัง้เป้าหมายไว้ให้ครอบคลมุทกุจงัหวดัทัว่ประเทศไทย 

คูมื่อพนกังานเจ้าหน้าท่ีเล่มนีเ้ป็นการจดัท าครัง้แรก อาจมีความบกพร่องหรือตกหล่นอยู่
บ้างต้องขออภยัและจะปรับปรุงให้ดีขึน้ในการจดัท าครัง้ตอ่ไป 

                               
----------------------------------- 
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ภาคผนวก 
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ก. แหล่งข้อมูลการค้นคว้า 

 

หน่วยงาน เว็บไซต์ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th/ 
กระทรวงยุติธรรม 

- กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยตุธิรรม 

- ส านกังานชว่ยเหลือทางการเงินแก่ผู้ เสียหาย และ
จ าเลยในคดีอาญา 

- ส านกังานคุ้มครองพยาน 

www.moj.go.th/ 
www.rlpd.moj.go.th/ 
www.rlpd.moj.go.th/rlpd12/ 
 
www.rlpd.moj.go.th/rlpd/WitnessProtection/index.html 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ www.m-society.go.th 
ส านักงานอัยการสูงสุด 

- ส านกังานคุ้มครองสิทธิและชว่ยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชน (สว่นกลาง) 

www.ago.go.th/ 
www.lawaid.ago.go.th/home.html 
 

สภาทนายความ www.lc.thaiitlaw.com/ 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค www.ocpb.go.th/ 
ส านักงานผู้ตรวหการแผ่นดิน www.ombudsman.go.th/ 
ส านักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม www.humanrights-mu.org/ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระหกเงา www.notforsale.in.th/ 
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน www.oknation.net/blog/humanrights 
ศูนย์ข้อมูลเพื่อเสรีภาพประชาชน www.seree.net/ 
มูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี www.pavena.thai.com 
โครงการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองสุขภาพและสิทธิมนุษยชน 
ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

www.thaichildrenright.net/ 
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ข. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กฎหมายพนัธกรณีตามปฏิญญาสากล อนสุญัญา และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

- รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
- พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนษุยชน พ.ศ.๒๕๔๕  
- ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีจ่ายคา่เบีย้เลีย้ง

และค่าเดินทางของพยานบุคคล พยานผู้ทรงคณุวุฒิ พยานผู้ เช่ียวชาญ และพนกังาน
เจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๔๕ 

- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
- ประมวลกฎหมายอาญา 
- พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยใน

คดีอาญา  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
- พระราชบญัญตัคิุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
- พระราชบญัญตัคิุ้มครองผู้ถกูกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
- ปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน 
- อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ 
- อนสุญัญาวา่ด้วยการขจดัการเลือกประตบิตัติอ่สตรีในทกุรูปแบบ 
- กตกิาระหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
- กตกิาระหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม  
- อนสุญัญาวา่ด้วยการขจดัการเลือกประตบิตัทิางเชือ้ชาตใินทกุรูปแบบ  
- อนสุญัญาตอ่ต้านการทรมานและการประติบตัิหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้ายไร้มนษุยธรรม 

หรือท่ีย ่ายีศกัดิศ์รี  
- อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิของคนพิการ 
- กตกิาระหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
-     กตกิาระหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม  
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาหักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 256 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย ประธานกรรมการคน
หนึง่และกรรมการอ่ืนอีกหกคน ซึง่พระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตัง้ตามค าแนะน าของวฒุิสภา จากผู้ซึ่ง
มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นท่ีประจกัษ์  ทัง้นี ้ โดย
ต้องค านงึถึงการมีสว่นร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนษุยชนด้วย 

ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตัง้ประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ 

คณุสมบตัิ ลกัษณะต้องห้าม การถอดถอน และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการสิทธิ
มนษุยชนแหง่ชาต ิให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญตั ิ

กรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติมีวาระการด ารงต าแหน่งหกปีนบัแตว่นัท่ีพระมหากษัตริย์
ทรงแตง่ตัง้ และให้ด ารงต าแหนง่ได้เพียงวาระเดียว 

ให้น าบทบญัญัติมาตรา 204 วรรคสาม มาตรา 206 มาตรา 207 และมาตรา 209 (2) มา
ใช้บงัคบัโดยอนโุลม เว้นแตอ่งค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นไปตามมาตรา 243 

ให้มีส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นหน่วยงานท่ีเป็นอิสระในการ
บริหารงานบคุคล การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน  ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ 

 
มาตรา 257 คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาตมีิอ านาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือการละเลยการกระท า  อนัเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนษุยชน หรือไมเ่ป็นไปตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศเก่ียวกบัสิทธิมนษุยชนท่ีประเทศ
ไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขท่ีเหมาะสมตอ่บคุคลหรือหน่วยงานท่ีกระท าหรือละเลย
การกระท าดงักล่าวเพ่ือด าเนินการ ในกรณีท่ีปรากฏว่าไม่มีการด าเนินการตามท่ีเสนอ ให้รายงาน
ตอ่รัฐสภาเพ่ือด าเนินการตอ่ไป 

(2) เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นตอ่ศาลรัฐธรรมนญู ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผู้
ร้องเรียนว่า บทบญัญัติแห่งกฎหมายใดกระทบตอ่สิทธิมนษุยชนและมีปัญหาเก่ียวกบัความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ 

(3) เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมี 
ผู้ ร้องเรียนวา่ กฎ ค าสัง่ หรือการกระท าอ่ืนใดในทางปกครองกระทบตอ่สิทธิมนษุยชนและมีปัญหา
เก่ียวกบัความชอบด้วยรัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
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(4) ฟ้องคดีตอ่ศาลยตุธิรรมแทนผู้ เสียหาย เม่ือได้รับการร้องขอจากผู้ เสียหายและ
เป็นกรณีท่ีเห็นสมควรเพ่ือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชนเป็นส่วนรวม  ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมาย
บญัญตั ิ

(5) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ตอ่รัฐสภา
หรือคณะรัฐมนตรีเพ่ือสง่เสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชน 

(6) สง่เสริมการศกึษา การวิจยั และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนษุยชน 
(7) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ  องค์การ

เอกชน และองค์การอ่ืนในด้านสิทธิมนษุยชน 
  (8)จัดท ารายงานประจ าปี เ พ่ือประเมินสถานการณ์ด้านสิ ทธิมนุษยชน
ภายในประเทศและเสนอตอ่รัฐสภา 

(9) อ านาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญัติ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องค านึงถึง

ผลประโยชน์สว่นรวมของชาตแิละประชาชนประกอบด้วย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจเรียกเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องจาก

บคุคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า รวมทัง้มีอ านาจอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าท่ี 
ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายบญัญตั ิ
 

พระราชบัญญัตคิณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 
             มาตรา 15 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

 (1) สง่เสริมการเคารพและการปฏิบตัติามหลกัสิทธิมนษุยชนทัง้ ในระดบัประเทศ
และระหวา่งประเทศ 

(2) ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือการละเลยการกระท า  อนัเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรืออนัไม่เป็นไปตามพันธกรณี ระหว่างประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท่ี
ประเทศไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีกระท า 
หรือละเลยการกระท าดงักล่าวเพ่ือด าเนินการในกรณีท่ีปรากฏว่า  ไม่มีการด าเนินการตามท่ีเสนอ
ให้รายงานตอ่รัฐสภาเพ่ือด าเนินการตอ่ไป 

(3) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ  หรือข้อบงัคบัตอ่
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพ่ือสง่เสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชน 

(4) สง่เสริมการศกึษา การวิจยั และการเผยแพร่ความรู้ด้าน สิทธิมนษุยชน 
(5) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การ

เอกชน และองค์การอ่ืนในด้านสิทธิมนษุยชน 
 (6)จัดท ารายงานประจ าปี เ พ่ือประเมินสถานการณ์ด้านสิท ธิมนุษยชน
ภายในประเทศเสนอตอ่รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และ เปิดเผยตอ่สาธารณชน 
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 (7) ประเมินผลและจดัท ารายงานผลการปฏิบตังิานประจ าปี เสนอตอ่รัฐสภา 
 (8) เสนอความเห็นตอ่คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในกรณีท่ี ประเทศไทยจะเข้าเป็น

ภาคีสนธิสญัญาเก่ียวกบัการสง่เสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชน 
 (9) แตง่ตัง้อนกุรรมการเพ่ือปฏิบตังิานตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 (10) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญัตินี  ้ หรือกฎหมายอ่ืนซึ่ง

ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
 มาตรา 17 ให้มีส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ เป็นส่วนราชการสงักัด
รัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยการจดัระเบียบปฏิบตัิราชการฝ่ายรัฐสภา โดยอยู่ภายใต้การก ากับ
ดแูลของประธานกรรมการ 
 มาตรา 18 ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติมี หน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ
กิจการทัว่ไปของคณะกรรมการ และให้มีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้  

 (1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
 (2) รับค าร้องเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการและ

ด าเนินการสืบสวนหรือตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีการย่ืนค าร้องตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 (3) ศกึษาและสนบัสนนุให้มีการศกึษาและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัสิทธิมนษุยชน

   (4) ประสานงานกับหน่วยราชการองค์การเอกชน หรือองค์การอ่ืนในด้านสิทธิ
มนษุยชนในการด าเนินการเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนษุยชน 

  (5) ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 มาตรา 22 ในกรณีท่ีมีการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและมิใช่เป็นเร่ืองท่ีมีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ ในศาลหรือท่ีศาลพิพากษาหรือมีค าสั่ง
เดด็ขาดแล้วให้คณะกรรมการมีอ านาจตรวจสอบและเสนอมาตรการการแก้ไขตามพระราชบญัญัติ
นี ้
 มาตรา 23 บคุคลใดท่ีถกูละเมิดสิทธิมนษุยชนมีสิทธิย่ืนค าร้องโดยท าเป็นหนงัสือและต้อง
มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(1) ช่ือและท่ีอยูข่องผู้ ร้องหรือผู้ท าการแทน 
(2) ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อนัเป็นเหตแุห่งการกระท าหรือการละเลยการกระท า

อนัเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน 
(3) ลายมือช่ือของผู้ ร้องหรือผู้ท าการแทนท่ีได้รับมอบหมายเป็น  หนงัสือจากผู้ มีสิทธิ

ย่ืนค าร้อง 
   การ ร้อง เ รียนด้วยวาจาใ ห้กระท า ไ ด้ตามระ เบียบ ท่ีคณะกรรม การ  ก าหนด 

 ค าร้องให้ย่ืน ณ ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ หรือจะย่ืนตอ่กรรมการคนใด คนหนึ่งหรือองค์การเอกชนด้านสิทธิมนษุยชนเพ่ือส่งตอ่ไป
ยังส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดตาม ท่ีคณะกรรมการ
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ก าหนดก็ได้เม่ือได้รับค าร้องตามวรรคหนึง่แล้ว ให้ส านกังานคณะกรรมการ สิทธิมนษุยชนแห่งชาติ
แจ้งผู้ ร้องหรือผู้ ท าการแทนโดยไม่ชักช้า ทัง้นี  ้ ต้องไม่เกินสามวันนับแต่วันท่ีได้รับค าร้อง  
 มาตรา 24 ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนจากผู้ซึ่งถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตอ่องค์การเอกชน
ด้านสิทธิมนษุยชน หรือในกรณีท่ีปรากฏแก่องค์การเอกชนดงักล่าวว่ามีการกระท าหรือการละเลย
การกระท าอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เม่ือองค์การเอกชนดงักล่าวได้พิจารณาเบือ้งต้นแล้ว
เห็นวา่กรณีมีมลูก็อาจเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการด าเนินการตอ่ไปได้ 

องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนตามวรรคหนึ่งต้องเป็นนิติบคุคลตามกฎหมายไทย ซึ่งมี
การด าเนินกิจการเก่ียวข้องโดยตรงกบัการสง่เสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชนตามท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดและมิได้มีวตัถปุระสงค์ในทางการเมืองหรือมุง่ค้าหาก าไรจากการด าเนินกิจการดงักลา่ว 

มาตรา 25 ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนษุยชน
ในกรณีใดหรือในกรณีท่ีคณะกรรมการได้รับค าร้องว่ามีการละเมิดสิทธิมนษุยชนตาม มาตรา 23 
หรือได้รับเร่ืองจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนษุยชนตามมาตรา 24 และเห็นว่ากรณี ดงักล่าวมีมลู
และอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการแจ้งไปยงับุคคลหรือหน่วยงานท่ีถูก
อ้างว่าเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือบคุคลหรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการเห็นว่าเก่ียวข้องกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้บุคคลหรือหน่วยงานนัน้ชีแ้จงข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการก าหนดในการแจ้งดงักล่าวให้คณะกรรมการสรุปรายละเอียดข้อเท็จจริงให้เพียงพอ
แก่การชีแ้จงได้โดยถกูต้องครบถ้วนด้วย 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว่าเร่ืองท่ีรับมาไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
หรือไม่รับไว้พิจารณาให้แจ้งผู้ ร้องหรือองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนท่ีส่งเร่ืองทราบโดยไม่
ชกัช้า และเพ่ือประโยชน์แก่การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจะส่งเร่ืองต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกบัการนัน้ด าเนินการแก้ไขตามท่ีเห็นสมควร ตอ่ไปก็ได้ 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวา่เร่ืองท่ีรับมาควรได้รับการพิจารณาแก้ไขโดยองค์กรอ่ืนซึ่งมี
อ านาจหน้าท่ี คณะกรรมการอาจสง่เร่ืองให้ องค์กรนัน้พิจารณาได้ไม่ว่าเร่ืองดงักล่าวจะอยู่ระหว่าง
การด าเนินการของคณะกรรมการในขัน้ตอนใด ในการนี ้คณะกรรมการอาจมีหนงัสือสอบถามผล
การด าเนินการไปยงัองค์กรนัน้ได้ และหากปรากฏว่าองค์กรนัน้ยงัมิได้ด าเนินการเป็นประการใด
หรือไม่รับเร่ืองดงักล่าวไว้พิจารณา คณะกรรมการอาจรับเร่ืองกลบัไปพิจารณาหากเป็นเร่ืองท่ีอยู่
ภายใต้อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการได้ 

  ในการส่งเร่ืองให้องค์กรอ่ืนพิจารณาหรือการรับเร่ืองกลับไปพิจารณาตามวรรคสามให้
คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ ร้องหรือองค์การเอกชนด้านสิทธิมนษุยชนท่ีสง่เร่ืองทราบโดยไมช่กัช้าด้วย  
               มาตรา 26 เม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาการชีแ้จ้งข้อเท็จจริงตาม มาตรา 25 วรรคหนึ่งแล้ว
ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนษุยชน โดยต้องให้โอกาสผู้ ร้อง 
 



 

คู่มือพนกังานเจ้าหนา้ที ่  30 
 

หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และผู้ถูกกล่าวหาชีแ้จงรายละเอียด และเสนอพยานหลกัฐานตาม สมควรเพ่ือ
พิสจูน์ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัการกระท าท่ีมีการอ้างวา่เป็น การละเมิดสิทธิมนษุยชน 
  ในการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามวรรคหนึ่ง  หากคูก่รณีต้องมา
ปรากฏตวัต่อหน้าคณะกรรมการ คู่กรณีมีสิทธิน า  ทนายความหรือท่ีปรึกษาของตนเข้ามาใน                
ก ร ะ บ ว น ก า ร พิ จ า รณ า ต ร ว จ ส อบ ไ ด้ ต า ม ห ลั ก เ กณ ฑ์ ท่ี คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ห น ด 
 ในการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการ  อาจแต่งตัง้
คณะอนกุรรมการคณะหนึง่หรือหลายคณะเพ่ือท าหน้าท่ี สืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริง รับฟังค า
ชีแ้จงและพยานหลกัฐานและจัดท ารายงานตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนดเสนอต่อคณะ 
กรรมการได้ ในการนี  ้ ให้คณะอนุกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียว กับคณะกรรมการ  เว้นแต่
คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการอาจแต่งตัง้
พนกังานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือชว่ยเหลือการปฏิบตังิานก็ได้  
   มาตรา 27 ในระหว่างการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
คณะกรรมการ ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าอาจด าเนินการ ไกล่เกล่ียได้  ให้คณะกรรมการด าเนินการ
ไกล่เกล่ียบุคคลหรือหน่วย งานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้คู่กรณีท าความตกลงเพ่ือประนีประนอมและ 
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ถ้าปรากฏว่าคู่กรณียินยอม ตกลงเพ่ือประนีประนอมและ
แก้ไขปัญหาและคณะกรรมการเห็นว่า การตกลงนัน้อยู่ในกรอบของการคุ้มครองสิทธิมนษุยชน ให้
คณะ กรรมการจดัให้มีการจดัท าข้อตกลงระหวา่งคูก่รณีเป็นหนงัสือไว้ และให้ยตุเิร่ือง 
 ในกรณีท่ีปรากฏแก่คณะกรรมการในภายหลงัว่ามีการปฏิบตัิ ไม่เป็นไปตามข้อตกลงเป็น
หนงัสือตามวรรคหนึง่ ให้คณะกรรมการ ด าเนินการพิจารณาตรวจสอบตามอ านาจหน้าท่ีตอ่ไป 
             มาตรา 28 ภายใต้บงัคบั มาตรา 27 เม่ือคณะกรรมการได้ ด าเนินการตรวจสอบเสร็จสิน้
แล้วหากคณะกรรมการเห็นว่ามีการ กระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิ
มนษุยชน ให้คณะกรรมการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบซึ่งต้องระบรุาย  ละเอียดข้อเท็จจริงท่ี
เก่ียวกบัพฤติการณ์แห่งการละเมิดสิทธิมนษุยชน เหตผุลท่ีมีความเห็นดงักล่าว และมาตรการการ
แก้ไขปัญหาการ ละเมิดสิทธิมนษุยชนซึ่งต้องก าหนดไว้ชดัแจ้งว่าบคุคลหรือหน่วยงาน  ใดมีหน้าท่ี
ต้องปฏิบตัติามกฎหมายในเร่ืองใดและด้วยวิธีการอย่างไร รวมทัง้ระยะเวลาในการด าเนินการตาม
มาตรการดงักลา่ว 
 ในการก าหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามวรรคหนึ่ง  
คณะกรรมการอาจก าหนดให้บุคคลหรือหน่วยงาน ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีด้วยวิธีใดท่ีเห็น
เหมาะสมเพ่ือป้องกันมิ ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะท านองเดียวกันอีกก็ได้ 
             ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว่าการกระท าหรือละเลยการกระท า  ดงักล่าวไม่เป็นการ
ละเมิดสิทธิมนษุยชน แตมี่การปฏิบัติท่ีไม่เป็น ธรรมซึ่งสมควรแก่การแก้ไขเยียวยาความเสียหาย
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ให้กับผู้ถูกกระท า เช่นว่านัน้ คณะกรรมการอาจก าหนดแนวทางการแก้ไขเพ่ือแจ้งให้บุคคลหรือ 
หนว่ยงานด าเนินการตามความเหมาะสมภายใต้อ านาจหน้าท่ีของบคุคลหรือหนว่ยงานนัน้ได้  

ให้คณะกรรมการแจ้งรายงานผลการตรวจสอบไปยงับุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีต้อง 
ด าเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณีท่ีเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีมีการย่ืน   
ค าร้องให้แจ้งไปยงัผู้ ร้องทราบด้วย 
 มาตรา 29 เม่ือบคุคลหรือหน่วยงานได้รับแจ้งรายงานผลการตรวจสอบตาม มาตรา 28 
แล้วให้ด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชนให้แล้วเสร็จ 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและแจ้งผลการด าเนินการให้คณะกรรมการทราบ 
 ในกรณีท่ีการด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่อาจ
กระท าให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้บุคคลหรือหน่วยงานขอขยายระยะเวลาการ
ด าเนินการไปยงัคณะกรรมการพร้อมทัง้เหตผุลและระยะเวลาท่ีขอขยายก่อนท่ีก าหนดระยะเวลา
เดิมจะสิ น้สุดลง แต่ทั ง้ นี ห้้ามมิให้ขอขยายระยะเวลาการด าเนินการมากกว่าสองครั ง้   
 มาตรา 30 เม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาตาม มาตรา 29 แล้ว ถ้าบคุคลหรือหน่วยงานมิได้มี
การด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชนหรือด าเนินการแล้วแตย่งัไม่
แล้วเสร็จโดยไมมี่เหตผุลอนัสมควรให้คณะกรรมการรายงานตอ่นายกรัฐมนตรี เพ่ือสัง่การให้มีการ
ด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีได้รับ
รายงาน ในการนีใ้ห้คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดในการใช้อ านาจตามกฎหมาย  เพ่ือการสัง่
การของนายกรัฐมนตรีด้วยเว้นแต่การด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนนัน้ไม่อยู่ในอ านาจของนายกรัฐมนตรีท่ีจะสั่งการได้ ให้คณะกรรมการด าเนินการ        
ตาม มาตรา 31 มาตรา 31 ในกรณีท่ีปรากฏว่าไม่มีการด าเนินการหรือสัง่การให้ด าเนินการตาม
มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชน ตามมาตรา 30 ให้คณะกรรมการรายงานตอ่
รัฐสภาเพ่ือด าเนินการตอ่ไป ทัง้นี ้ ในการรายงานตอ่รัฐสภาดงักล่าว หากคณะกรรมการเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนโดยส่วนรวม คณะกรรมการจะเผยแพร่กรณีท่ีไม่มีการด าเนินการตาม
มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชนนัน้ให้สาธารณชนทราบก็ได้  
 มาตรา 32 ในการปฏิบตัหิน้าท่ีให้คณะกรรมการมีอ านาจดงัตอ่ไปนี ้

(1) มีหนงัสือสอบถามส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพ่ือให้
มีหนังสือชีแ้จงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิราชการหรืองานใด ๆ หรือส่งวตัถ ุ
เอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือส่งผู้ แทนมาชีแ้จงหรือให้ถ้อยค าประกอบการ
พิจารณาได้ 

(2) มีหนังสือเรียกบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานเอกชนท่ีเก่ียวข้องมาให้
ถ้อยค าหรือให้ส่งวตัถุ เอกสาร หรือพยานหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ี
ก าหนด การสง่หนงัสือเรียกให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ภูมิล าเนาหรือส านกังานของ
ผู้ รับในกรณีท่ีไม่อาจส่งหนงัสือเรียกให้แก่ผู้ รับตามวิธีดงักล่าวได้หรือไม่มีการปฏิบตัิตามหนงัสือ
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เรียกภายใน ระยะเวลาอนัสมควร ให้คณะกรรมการสง่โดยวิธีดงักลา่วอีกครัง้หนึ่ง หรือจะจดัส่งโดย
วิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

(3) ด าเนินการขอให้ศาลท่ีมีเขตอ านาจออกหมายเพ่ือเข้าไป ในเคหสถาน
หรือสถานท่ีใด ๆ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบข้อ เท็จจริงหรือเพ่ือรวบรวมพยานหลกัฐานตา่ง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งต้อง กระท าเท่าท่ีจ าเป็นและโดยไม่ชักช้า  ก่อนการตรวจสอบหรือรวบรวม 
พยานหลกัฐานดงักลา่วให้กรรมการหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีซึ่งได้รับ มอบหมายแสดงความบริสทุธ์ิ
เสียก่อนและเท่าท่ีสามารถกระท าได้ให้ ด าเนินการตอ่หน้าผู้ครอบครองหรือดแูลสถานท่ีหรือผู้ซึ่ง
เก่ียวข้อง หรือถ้าหาบคุคลดงักล่าวนัน้ไม่ได้ก็ให้ด าเนินการตอ่หน้าบคุคลอ่ืน  อย่างน้อยสองคนซึ่ง
ได้ขอร้องมาเป็นพยาน ในการนี ้ให้ผู้ครอบครอง หรือดูแลสถานท่ี หรือผู้ซึ่งเก่ียวข้องให้ความ
ร่วมมือเพ่ือให้การปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งได้รับมอบหมายเป็นไป 
โดยสะดวก 

(4) วางระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าเบีย้เลีย้ง  และ           
คา่เดินทางของพยานบคุคลหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการ  แตง่ตัง้เพ่ือท าการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนษุยชน  
 มาตรา 33 ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญัตินี  ้ให้กรรมการ อนกุรรมการ หรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีคณะกรรมการแต่งตัง้เพ่ือท าการ  ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็น       
เจ้าพนกังานตามประมวลกฎ หมายอาญา 
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บนัทกึการใหถ้อ้ยค า 

 

สถานท่ี ......................................................... 

วนัท่ี .................................................................... 

เร่ือง 
.......................................................................................................................................... 
 ข้าพเจ้า ............................................................................... อาย ุ.................. ปี 
ต าแหนง่.............................................................................. อยู่บ้านเลขท่ี ........................ หมู่
ท่ี .............. ถนน ................................................... แขวง / ต าบล 
.............................................. เขต / อ าเภอ....................................... จงัหวดั 
.....................................  โทรศพัท์ ......................................... 

  

ข อ ใ ห้ ถ้ อ ย ค า ต่ อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ต า แ หน่ ง 
................................................... กรณีตามค าร้องท่ี .................................... ด้วยความสตัย์
จริงทัง้สิน้ ดงัตอ่ไปนี ้

 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.........................................  
 

(ลงชือ่) ............................................................... ผูใ้หถ้อ้ยค า 

 (ลงชือ่) .................................................... ผูบ้นัทกึ/พมิพ์/อา่น 

 

 
ใบตอ่ค าใหก้าร .................................................... ผูใ้หถ้อ้ยค า   

แผน่ที ่......... 

พนกังานเจา้หน้าที ่ตามมาตรา ๒๖ 
แหง่ พ.ร.บ.คณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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............................................................................................................................
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 (ลงชือ่)  

............................................................... ผูใ้หถ้อ้ยค า 

 (ลงชือ่) .................................................... ผูบ้นัทกึ/พมิพ์/อา่น 
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ใบตอ่ค าใหก้าร ............................ ผูใ้หถ้อ้ยค า   แผน่ที ่......... 
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อ่านให้ฟังแล้ว รับรองว่าถ้อยค าที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นความหริงทุกประการ หึงลงลายมือช่ือ
ไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงช่ือ) ................................................. ผู้ให้ถ้อยค า  
         (.................................................) 
 
(ลงช่ือ) ................................................. ผู้บันทกึถ้อยค า 

                                         (.................................................) 
 
(ลงช่ือ) ................................................. พยาน 
          (.................................................) 
 
(ลงช่ือ) ................................................. พยาน 
 
  (.................................................) 
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บันทกึผลการแสวงหาข้อเทจ็จริง 
กรณี ......................................................................... 

 

๑.  ประเดน็ท่ีแสวงหาข้อเทจ็จริง 
 ............................................................................................................................... 
 
๒.  พยานหลักฐานท่ีได้จากการแสวงหาข้อเทจ็จริง 

๒.๑  บนัทกึการให้ถ้อยค าของ .................................... ............................................
ลงวนัท่ี ..................................... (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 

๒.๒  ส าเนาบนัทึกการจบักมุ ................................ ............................................... . 
ของสถานีต ารวจ .................... ............................. ลงวันท่ี ........ .............................. 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 

๒.๓  ............................................................................. 
๒.๔  ............................................................................. 

 
๓.  ข้อเทจ็จริงท่ีรับฟังได้ 
 พิจารณาจากพยานหลกัฐานแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้วา่ .............................................. 
 
๔.  ความเหน็ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 พิจารณาแล้วเห็นวา่ ................................................ 
      
   
 

 ลงช่ือ ................................................... พนกังานเจ้าหน้าท่ี 
        (...................................................) 
 
 
 
 
 

พนกังานเจา้หน้าที ่ตามมาตรา ๒๖ 
แหง่ พ.ร.บ.คณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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บนัทกึสถานทีเ่กดิเหตุ 
 

สถานที ่.................................................. 

วนัที ่................................................................ 

เรือ่ง .................................................................................................................... 
 ขา้พเจา้ ....................................................... ต าแหน่ง................................... 
สงักดั .............................................................โทรศพัท์ .......................................... 
 

ไดบ้นัทกึสถานทีเ่กดิเหต ุโดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 .................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.................................................................  
 

     
 (ลงชือ่) ...............................................ผูบ้นัทกึ 

      (................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนกังานเจา้หน้าที ่ตามมาตรา ๒๖ 
แหง่ พ.ร.บ.คณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แหง่ชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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ภาพถา่ยหรือแผนผงัสถานทีเ่กดิเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          (ลงชือ่) ................................................. ผู้
บนัทกึ     

      (................................................) 
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บนัทกึขอ้ตกลงไกลเ่กลีย่ 
 

สถานที ่.................................................. 

วนัที ่................................................................ 

เรือ่ง .................................................................................................................... 
 ขา้พเจา้ ............................................................ อายุ ............ ปี               
สงักดั ................................................................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที ่...................... หมูท่ี ่......... ถนน .......................แขวง/ต าบล ................... 
เขต/อ าเภอ .............................จงัหวดั ............................โทรศพัท์ ........................... 
ในฐานะผูร้อ้ง 
 

 ขา้พเจา้ ............................................................ อายุ ............ ปี               
สงักดั .......................................................... อยูบ่า้นเลขที ่...................... หมูท่ี่ ......... 
ถนน .......................................... แขวง/ต าบล .................................................... 
เขต/อ าเภอ ...................................... จงัหวดั ..........................................................                         
โทรศพัท์ ........................................... ในฐานะผูถู้กรอ้ง 
 

ไดต้กลงประนีประนอมจากการไกลเ่กลีย่ โดยมขีอ้ตกลงรว่มกนั ดงัน้ี 

 .................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

พนกังานเจา้หน้าที ่ตามมาตรา ๒๖ 
แหง่ พ.ร.บ.คณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
 

                                                  (ลงชือ่) ....................................................... ผูร้อ้ง 
 

      (ลงชือ่) ................................................... ผูถ้กูรอ้ง 
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                                              (ลงชือ่) ................................................. ผูร้อ้ง                                                         
   (................................................)  

  (ลงชือ่) ................................................. ผูถู้กรอ้ง 
         (................................................) 
              

  (ลงชือ่) ...................................................ผูไ้กลเ่กลีย่ 
             (..................................................)  

 
 
 
 
 
 
 

ใบตอ่บนัทกึขอ้ตกลงไกลเ่กลีย่ แผน่ที.่............ 
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 ง. ศูนย์ประสานงานพนักงานเห้าหน้าที่ 

 
ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จดัท าโครงการแต่งตัง้พนกังาน

เจ้าหน้าท่ี ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
เพ่ือท างานเชิงรุกและเพื่อให้การท างานของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติในการตรวจสอบ
การกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และได้มีการจัดฝึกอบรม
พนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการแตง่ตัง้ครบทัง้ 8 ภาครวม 16 จงัหวดั เรียบร้อยแล้ว ทัง้นีเ้พ่ือให้การ
ท างานเป็นไปด้วยความรวดเร็วในการติดตอ่ประสานงานระหว่างพนกังานเจ้าหน้าท่ีกบัส านกังาน
คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ และเพ่ือประโยชน์ในการจดัส่งข้อมลูข่าวสารเพ่ือสนบัสนุน
การด าเนินงาน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้มอบหมายเจ้าหน้าท่ี
ผู้ รับผิดชอบศนูย์ประสานงานพนกังานเจ้าหน้าท่ี ดงันี ้

1. นางรัตตยิา   โป่งฟ้า            เจ้าหน้าท่ีสิทธิมนษุยชน  7 ว 
โทรศพัท์   02-1413923 
โทรสาร    02-1439576 
มือถือ    080-0069017 
Email     Ratteeya@hotmail.com 

2. นายวัฒชนะ  วงศ์สินนาค     เจ้าหน้าท่ีสิทธิมนษุยชน 
โทรศพัท์   02-1413927 
โทรสาร    02-1439576 
มือถือ    087-5224890 
Email     bleezy_6@hotmail.com 

3.  สถานท่ีท างานของศนูย์ประสานงาน ส านกัส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย (กลุ่มงาน
ประสานงานเครือขา่ย) ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ ศนูย์ราชการเฉลิม
พระ เ กียรติฯ  อาคารบี  ชั น้  6 -7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่ งสอง ห้อง  เขตหลัก ส่ี 
กรุงเทพมหานคร 10210 
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ห. ค่าตอบแทนพนักงานเห้าหน้าที่ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542    

ให้อ านาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจแต่งตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือช่วยเหลือการ

ปฏิบตังิานโดยท าหน้าท่ีตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

 ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีจ่ายค่าเบี ย้

เลีย้งและค่าเดินทางของพยานบุคคล พยานผู้ ทรงคุณวุฒิ พยานผู้ เช่ียวชาญ และพนักงาน

เจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2545 ข้อ 3 ได้ให้ค านิยามค าว่า พนกังานเจ้าหน้าท่ี หมายถึง บุคคลภายนอกท่ี

คณะกรรมการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบตัิงานในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยบคุคลดงักลา่วมีสิทธิเบกิคา่ใช้จา่ยได้ดงันี ้

1. ค่าเบีย้เลีย้ง โดยสามารถเบิกได้ในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายวันๆละ 300 
บาท ตอ่คน 

2. ค่าพาหนะ  โดยสามารถเบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าโดยสารและ
คา่ธรรมเนียมรถไฟนอนชัน้ 2 ปรับอากาศ หรือรถโดยสารเดินทางปรับอากาศ 
24 ท่ีนัง่ และกรณีน ารถยนต์ส่วนตวัเดินทางใช้จ่ายเป็นค่าน า้มันรถยนต์ใน
อตัรากิโลเมตรละไมเ่กิน  2 บาท 

3. คา่ท่ีพกั  โดยสามารถเบกิได้เทา่ท่ีจา่ยจริง แตไ่มเ่กินวนัละ 800 บาท 
ส าหรับพนักงานเจ้าท่ีท่ีมีสิทธิเบิกค่าพาหนะและค่าท่ีพักจากส่วนราชการได้ให้มีสิทธิเบิกได้         
เท่าอตัราของส่วนราชการ (ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ.2550 และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 046.4/ว5 ลงวันท่ี 31 มกราคม 
2554) 
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คณะผู้หดัท าเอกสาร 

 
 
ที่ปรึกษา พลต ารวจเอก วนัชยั  ศรีนวลนดั     กรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ 
  นายโสพล        จริงจิตร                 ผู้อ านวยการส านกัคุ้มครอง 

สิทธิมนษุยชน 
  นายบญุเกือ้     สมนกึ                   ผู้อ านวยการส านกัสง่เสริมและ                                                  
       ประสานงานเครือข่าย 
  นางภิรมย์        ศรีประเสริฐ            ผู้อ านวยการส านกัวิจยัและวิชาการ         
 
คณะผู้หัดท า  นายขรรค์ชยั      คงเสนห์่    ผู้อ านวยการกลุม่งานวิจยั 

สิทธิมนษุยชน   
  นายกฤษฎา       งามสินจ ารัส   ผู้อ านวยการกลุม่งานตรวจสอบการละเมิด 
       สิทธิมนษุยชน 3 
  นางรัตตยิา        โป่งฟ้า   เจ้าหน้าท่ีสิทธิมนษุยชน  7 ว. 

นายเชิดชยั        ยสุเปรมานนท์       เจ้าหน้าท่ีสิทธิมนษุยชน 5 
นายนฤนาท       คุ้มไพบลูย์    เจ้าหน้าท่ีสิทธิมนษุยชน 5 
นายเอกลกัษณ์   ภมูิศาสตรา          นิตกิร 
นายวฒัชนะ      วงศ์สินนาค            เจ้าหน้าท่ีสิทธิมนษุยชน 

 
ออกแบบปกและรูปเล่ม 

 นายประพาส   สาลิกานนท์              เจ้าหน้าท่ีสิทธิมนษุยชน 6 
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การหัดส่งเอกสารคู่มือพนักงานเห้าหน้าท่ี 

 

คูมื่อพนกังานเจ้าหน้าท่ีจดัส่งให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและพนกังานเจ้าหน้าท่ี ดงันี  ้
1. หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 16 จงัหวดั 

  ศนูย์ด ารงธรรม  

  ส านกังานยตุธิรรมจงัหวดั 

  ส านกังานคมุประพฤตจิงัหวดั  

  เรือนจ าจงัหวดั 

  สถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชนจงัหวดั  

  ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดั  

  สภาทนายความจงัหวดั  
  

2. พนกังานเจ้าหน้าท่ีระดบัจงัหวดัประจ าจงัหวดั  รวม ๓๑๑ คน 

  กาญจนบรีุ จ านวน ๑๙ คน    ขอนแก่น จ านวน ๑๘ คน 

 ชลบรีุ จ านวน ๒๓ คน    เชียงราย จ านวน ๑๙ คน 

 เชียงใหม ่จ านวน ๑๐ คน    ตาก จ านวน ๑๙ คน 

 นครปฐม จ านวน ๙ คน    นครราชสีมา จ านวน ๒๖ คน 

 นครศรีธรรมราช จ านวน ๒๓ คน   พระนครศรีอยธุยา จ านวน ๒๑ คน 

 พิษณโุลก จ านวน ๒๕ คน    ระยอง จ านวน ๑๗ คน 

 สมทุรปราการ จ านวน ๑๖ คน   สรุาษฎร์ธานี จ านวน ๒๓ คน 

 อดุรธานี จ านวน ๒๐ คน    อบุลราชธานี จ านวน ๒๓ คน 

 




