
 

จัดท ำโดย 

ส ำนักกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 



 

ค ำน ำ 

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้ออกระเบียบ และ 
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งส านักกฎหมายและ
คดีได้เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติ ดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 
  หนังสือรวมพระราชบัญญัติ ระเบียบ และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับนี้ เป็นการรวบรวมพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ ท่ีได้จัดท าหรือแก้ไข
ปรับปรุงเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เจ้าหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  หรือผู้สนใจศึกษา
ค้นคว้าเพื่อเป็นคู่มือหรือแนวทางในการท างาน ตลอดจนใช้อ้างอิงเพื่อประโยชน์อื่นใด 
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือรวมพระราชบัญญัติ ระเบียบ และแนวปฏิบัติของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับนี้ จะยังประโยชน์ตามสมควรแก่ผู้ศึกษา 
ตามความมุ่งหมายของคณะผูจ้ัดท า 

 

            กลุ่มงานนิติการ 
            ส านักกฎหมายและคดี 

          ตุลาคม 2559 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมดิสิทธมินุษยชน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๒๓ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา ๒๔ วรรคสอง 
มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 
ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่

สืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริง รับฟังค าชี้แจงและพยานหลักฐาน และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือท าหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือที่คณะกรรมการมอบหมาย 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ค าร้อง” หมายความว่า เรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบหรือเรื่องที่มีการ

เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ /ตอนพิเศษ ๕๙ ง /หน้า ๑ / ๑๗ มนีาคม ๒๕๕๘ 

๑๕



๒ 

 

“ผู้ร้อง”๒ หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งยื่นค าร้อง
ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และให้หมายความรวมถึงผู้ท าการแทนที่ได้รับมอบหมาย  
หรือองค์กรที่ยื่นค าร้องแทน 

“ผู้ถูกร้อง”๓ หมายความว่า บุคคลหรือองค์กรซึ่งถูกผู้ร้องกล่าวหาว่ากระท าละเมิด 
สิทธิมนุษยชน และให้หมายความรวมถึงบุคคลหรืองค์กรที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนตามระเบียบนี้ 

“เจ้าหน้าที่รับค าร้อง” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าทีร่ับค าร้อง ด าเนินการตรวจสอบ และกลั่นกรองค าร้องเบื้องต้น
ว่าเป็นค าร้องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือไม่ 

“เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส านวน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการสืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบค าร้อง และ
จัดท าส านวนเสนอต่อคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

“องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน” หมายความว่า องค์การสิทธิมนุษยชนที่มีคุณสมบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและระเบียบว่าด้วยการนั้น 

“การติดตามผล” หมายความว่า การติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ 

มาตราที่อ้างถึงในระเบียบนี้ ให้หมายถึงมาตราของพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
ข้อ ๕  ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ข้อ ๖  ระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ แล้วแต่
กรณี อาจย่นหรือขยายได้ตามที่เหน็สมควร  ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนและประโยชน์แห่งการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นส าคัญ 
                                                           

๒ ข้อ ๔ บทนิยามค าว่า “ผู้ร้อง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓ ข้อ ๔ บทนิยามค าว่า “ผู้ถูกร้อง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    ๑๖



๓ 

 

ข้อ ๗  การใดที่ระเบียบนี้ก าหนดให้คณะกรรมการต้องปฏิบัติในการพิจารณาตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้น ามาใช้กับคณะอนุกรรมการด้วยโดยอนุโลม 

 
ข้อ ๘  การตรวจดูหรือขอข้อมูล ข้อเท็จจริง บรรดาเอกสารหรือพยานหลักฐานที่ได้มาในการ

ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ส านักงานพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
และระเบียบว่าด้วยการนั้น 

 
หมวด ๒ 

การยื่นค าร้อง การตรวจค ารอ้ง 
และการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

   
 

ส่วนที ่๑ 
การยื่นค าร้อง 

   
  

ข้อ ๙๔  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  
รวมทั้งองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่พบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
๒๓ และมาตรา ๒๔ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นเป็นผู้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นไปโดยรวดเร็วและเหมาะสมแก่กรณี 
เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควรอาจก าหนดให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีใดโดยไม่มี 
การยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

 
ข้อ ๑๐  ค าร้องที่ท าเป็นหนังสือต้องมีรายการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ ได้แก่ 
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง 
(๒) ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเป็นเหตุแห่งการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(๓) ลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ร้อง 
ค าร้องตามวรรคหนึ่งต้องจัดท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ กรณีค าร้องเป็นภาษาอื่นให้  

ผู้ร้องจัดแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษด้วย เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่น 
 
 

                                                           
๔ ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ  

ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๗



๔ 

 

ข้อ ๑๑  การยื่นค าร้องให้กระท าได้ ดังนี้ 
(๑) ยื่นต่อส านักงาน 
(๒) ยื่นต่อกรรมการคนใดคนหนึ่ง 
(๓) ยื่นต่อองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือส่งต่อไปยังส านักงาน 
(๔) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
(๕) ส่งค าร้องด้วยวิธีการหรือรูปแบบอื่น เช่น ทางโทรสาร หรือส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ

สื่ออื่น ๆ 
(๖) ส่งค าร้องผ่านส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการก าหนด 
  
ข้อ ๑๒  เพ่ือให้การยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการเป็นไปโดยสะดวก ในกรณีมีความจ าเป็น

เร่งด่วนผู้ร้องอาจร้องเรียนด้วยวาจา หรือทางโทรศัพท์ หรือวิธีอื่น 
  
ข้อ ๑๓  ในการรับค าร้องตามข้อ ๑๒ ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานด าเนินการ 

ดังนี้ 
(๑) บันทึกการร้องเรียนตามแบบที่ส านักงานก าหนด ซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียด

เกี่ยวกับวัน เดือน ปีที่รับค าร้อง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้อง ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์
อันเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน และความประสงค์ของผู้ร้อง 

(๒) ประสานกับผู้ร้องเพ่ือให้ส่งหนังสือยืนยันค าร้องและส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ  
ค าร้อง ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องอันไม่อาจด าเนินการได้ อาจเสนอให้คณะกรรมการ พิจารณาตามข้อ ๒๐ (๑) 
หรือข้อ ๒๖ แล้วแต่กรณี 

(๓) ในกรณีเป็นการรับค าร้องตามข้อ ๑๒ ต้องจัดให้ผู้ร้องลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ 
ในแบบบันทึกการร้องเรียนด้วย ถ้าผู้ร้องไม่อาจลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ ก็ให้บันทึกเหตุดังกล่าว
ไว้ ทั้งนี้ ให้ออกใบรับค าร้องให้แก่ผู้ร้องดังกล่าว แล้วรายงานส านักงานเพื่อพิจารณาต่อไป 

(๔) ในกรณีที่ไม่อาจบันทึกการร้องเรียน ตาม (๑) หรือในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนนอกสถานที่ 
ตั้งส านักงาน หรือกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนจะต้องด าเนินการเพ่ือแก้ไขเยียวยาผู้ซึ่งถูก ละเมิด 
สิทธิมนุษยชนให้ด าเนินการไปตามความเหมาะสม และจัดให้มีการบันทึกการร้องเรียนเรื่องที่มีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นในภายหลัง 

  
ข้อ ๑๔  ในกรณีการร้องเรียนด้วยวาจา หากต่อมาเจ้าหน้าที่ส านักงานไม่สามารถติดต่อ  

กับผู้ร้องตามที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้นั้นได้ ให้เสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณายุติเรื่อง  
ที่ร้องเรียนนั้น เว้นแต่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ท าการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อไป 

  
ข้อ ๑๕  ในการเสนอค าร้องขององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ให้กระท าโดยวิธีการตาม

หมวดนี้ โดยองค์การเอกชนดังกล่าวต้องพิจารณาและจัดท าความเห็นในเบื้องต้นเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการด้วยว่ากรณีมีมูลหรือไม่ แล้วเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นให้ส านักงานด าเนินการต่อไป 

  

   ๑๘



๕ 

 

ข้อ ๑๖  การร้องเรียนด้วยวิธีการอื่นใดนอกจากที่ได้ก าหนดไว้ในหมวดนี้ ให้เจ้าหน้ าที่รับค า
ร้องประสานกับผูร้้องเพ่ือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับค าร้องเพื่อประกอบการพิจารณารบัค าร้อง 
ไว้ตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการจะรับค าร้องไว้ตรวจสอบต่อเมื่อปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานพอสมควรที่เห็นว่ามีมูลสมควรได้รับการตรวจสอบ 

  
ส่วนที ่๒ 

การตรวจค ารอ้ง 
   

  
ข้อ ๑๗  เมื่อได้รับค าร้อง ให้ส านักงานด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) แจ้งผู้ร้อง หรือองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน แล้วแต่กรณี ทราบภายในสามวันนับแต่

วันที่ได้รับค าร้อง 
(๒) มอบหมายเจ้าหน้าที่รับค าร้องเพ่ือตรวจค าร้องให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
(๓) เสนอคณะกรรมการพิจารณามอบหมายให้คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบในประเด็นตาม 

ค าร้องนั้นพิจารณาตรวจสอบต่อไป 
ในกรณีที่ค าร้องมีประเด็นเกี่ยวพันกับอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการมากกว่าหนึ่งคณะ  

ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณามอบหมายให้คณะอนุกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในประเด็นหลักเป็น 
ผู้ตรวจสอบทุกประเด็น เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่น 

 
ข้อ ๑๘  ในการตรวจค าร้อง ให้เจ้าหน้าทีร่ับค าร้องด าเนนิการ ดงันี้ 
(๑) ในกรณีที่ค าร้องใดไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อบกพร่องในสาระส าคัญ

ให้แจ้งผู้ร้อง หรือองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเพ่ิมเติมค าร้อง  
ให้ชัดเจนหรือจะเชิญผู้ร้อง หรือองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน มาพบเพ่ือสอบถามข้อเท็จจริง หรือ
ขอเอกสารหรือพยานหลักฐานเพ่ิมเติมก็ได้ รวมถึงสามารถด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมที่เพียงพอต่อการท าความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการได้ 

(๒) ถ้าผู้ร้อง หรือองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน มีความประสงค์ขอให้คณะกรรมการ  
ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการฟ้องคดีต่อศาลรวมมาด้วย ให้ส่งค าร้องไปยังหน่วยงานในส านักงานที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  
ข้อ ๑๙  เมื่อได้ตรวจค าร้องตามข้อ ๑๘ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่รับค าร้องจัดท าบันทึกสรุป พร้อม

ความเห็นว่าควรรับหรือไม่รับค าร้องไว้ตรวจสอบ หรือด าเนินการอื่นใด เสนอต่อเลขาธิการเพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาต่อไป 

 
ข้อ ๒๐  เจ้าหน้าที่รับค าร้องอาจมีความเห็นเสนอให้คณะกรรมการไม่รับค าร้องไว้ตรวจสอบหรือ

ยุติเรื่อง ในกรณทีี่ค าร้องมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้

๑๙



๖ 

 

(๑) เรื่องที่ผู้ร้องไม่ด าเนินการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมค าร้องภายในระยะเวลาอันสมควรหรือไม่
สามารถติดต่อผู้ร้องได้ 

(๒) เรื่องที่ผู้ร้องได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมหรือได้รับการชดใช้  
ความเสียหายอย่างเหมาะสมแล้ว 

(๓) เรื่องที่ผู้ร้องประสงค์ขอถอนค าร้อง หรือผู้ร้องตาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือ  
คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนสาบสูญตามค าสั่งศาล โดยไม่มีทายาท หรือผู้ อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ 
เข้าแทนที่ และการพิจารณาต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชน 

(๔) เรื่องที่คณะกรรมการเคยพิจารณาแล้ว และไม่ปรากฏหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจ
ท าให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป 

(๕) เหตุอื่นใดที่เห็นว่าควรไม่รับค าร้องไว้ตรวจสอบ 
  

ส่วนที ่๓ 
การประสานการคุ้มครองสทิธิมนุษยชน 

   
  

ข้อ ๒๑  ในกรณีที่อาจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร้องได้ด้วยวิธีการประสานงานกับ 
หน่วยราชการ องค์การเอกชน หรือองค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘ (๔) 
หรือการประสานกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่ผู้ร้อง ให้เจ้าหน้าที่รับ 
ค าร้องหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ด าเนินการดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบนี้ โดยค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วน และเหมาะสมแก่กรณี รวมทั้งต้องใช้ความระมัดระวัง 
ตามสมควรเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องหรือผู้เกี่ยวข้อง 

  
ข้อ ๒๒  การประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ผู้ร้อง อาจด าเนินการได้ในกรณี ดังนี้ 
(๑) ผู้ร้องขอมา 
(๒) คณะกรรมการมีมติให้ด าเนินการ 
(๓) ส านักงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นว่าควรด าเนินการให้แก่ผู้ร้อง 
ในกรณีตาม (๒) และ (๓) ให้สอบถามความสมัครใจของผู้ร้องมาพิจารณาประกอบการ

ด าเนินการ 
  
ข้อ ๒๓  ในการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ถ้าหน่วยราชการ องค์การเอกชน หรือ

องค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน หรือบุคคล หรือหน่วยงานอื่นใด ได้แก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องตามสมควร 
แก่กรณีแล้ว ให้ส านักงานจัดท ารายงานผลการด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป 

  
ข้อ ๒๔  ภายใต้บังคับข้อ ๒๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าหน่วยราชการ องค์การเอกชน หรือองค์การ

อื่นในด้านสิทธิมนุษยชน หรือบุคคล หรือหน่วยงานอื่นใด ไม่ได้แก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องหรือไม่ได้รับแจ้งผลการ

   ๒๐



๗ 

 

ด าเนินการจากหน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าวภายในระยะเวลาที่จ าเป็นและตามสมควรแก่กรณี  
ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานรายงานเหตุข้างต้นต่อส านักงานเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป 

  
หมวด ๓ 

การพิจารณาตรวจสอบการละเมดิสิทธมินุษยชน 
   

 
ส่วนที ่๑ 

การพิจารณารับค าร้องไว้ตรวจสอบ 
   

 
ข้อ ๒๕  เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ ๑๙ แล้วเห็นว่า ค าร้องที่เสนอเป็นเรื่องที่มีมูล

และอยู่ในอ านาจหน้าที่ และมีมติให้รับค าร้องไว้พิจารณาตรวจสอบ ให้ส านักงานมอบหมายเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส านวนเพ่ือด าเนินการสืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง และจัดท า
ส านวนเสนอต่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ แล้วแต่กรณี ต่อไป 

  
ข้อ ๒๖  คณะกรรมการอาจพิจารณาเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

อันเนื่องมาจากกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมีผลกระทบต่อส่วนรวม 
(๒) ผู้ร้องเป็นผู้ท าการแทนองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่มิได้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
(๓)  กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหมวด ๒ หรือกรณีอื่นใด 

แต่คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ 
  
ข้อ ๒๗  ถ้าค าร้องที่รับไว้พิจารณาตรวจสอบตามข้อ ๒๕ จ านวนมากกว่าหนึ่งค าร้องขึ้นไป 

มีข้อกล่าวหาหรือประเด็นร้องเรียนอย่างเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกันหรือมีคู่กรณีเดียวกันหรือ
ร่วมกัน ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา จะมีมติให้รวมพิจารณาและวินิจฉัย
รวมกันไปก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งมติดังกล่าวให้คู่กรณีทราบเป็น
หนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้มีการรับรองมติดังกล่าวนั้น 

  
ข้อ ๒๘  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าค าร้องที่รับไว้ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ หรือควรได้รับการ

พิจารณาแก้ไขโดยองค์กรอื่นซึ่งมีอ านาจหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕ วรรคสอง  
หรือวรรคสาม ให้ส านักงานด าเนินการตามมติคณะกรรมการต่อไป 

๒๑



๘ 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการส่งเรื่องให้องค์กรอื่นพิจารณาตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม ให้ส านักงาน
ติดตามผลด าเนินการขององค์กรนั้น หากองค์กรนั้นไม่แจ้งผลด าเนินการในเวลาอันสมควรหรือได้แจ้งผล 
การด าเนินการแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไป๕ 

  
ส่วนที ่๒ 

การแสวงหาข้อเท็จจรงิตามค าร้อง 
   

  
ข้อ ๒๙  ในการสืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ส านักงานแจ้งบุคคลหรือ

หน่วยงานที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือบุคคลหรือหน่วยงานใดที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้บุคคลหรือหน่วยงานนั้นชี้แจงข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่ก าหนดในการแจ้ง
ดังกล่าวให้สรุปรายละเอียดข้อเท็จจริงตามค าร้องให้เพียงพอแก่การชี้แจงได้โดยถูกต้องครบถ้วนด้วย  
เว้นแต่เป็นปัญหาข้อกฎหมาย หรือเป็นปัญหาข้อเท็จจริงแต่ไม่มีความจ าเป็นที่ต้องสืบสวนสอบสวน  
หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงอีก 

ให้ส านักงานแจ้งให้บุคคลหรือหน่วยงานนั้นทราบด้วยว่าจะต้องชี้แจงภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ดังกล่าว 

ในกรณีบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่อาจชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งหลักฐานได้ทันภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด อาจขอขยายระยะเวลาได้คราวละไม่เกินสิบห้าวัน รวมแล้วไม่เกินสามสิบวันนับแต่
วันที่ครบก าหนด 

  
ข้อ ๓๐  เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการชี้แจงข้อเท็จจริงตามข้อ ๒๙ แล้ว ให้คณะกรรมการ

ด าเนินการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยแจ้งข้อเท็จจริงตามค าร้องและที่ได้จากการ
ชี้แจงของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และต้องให้โอกาส
บุคคลดังกล่าว ชี้แจงและเสนอพยานหลักฐานตามสมควรเพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท า  
ที่อ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

  
ข้อ ๓๑  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส านวนรวบรวมข้อเท็จจริงที่ได้จากค าร้อง ค าชี้แจงของ

บุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และจัดท าบันทึกสรุปส านวนเสนอต่อคณะกรรมการ 

บันทึกสรุปส านวนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) ชื่อผู้ร้องและผู้ถูกร้อง 
(๒) เหตุแห่งการร้องและความประสงค์ของผู้ร้อง 

                                                           
๕ ข้อ ๒๘ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   ๒๒



๙ 

 

(๓) สรุปข้อเท็จจริงจากค าร้อง ค าชี้แจงของบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้ละเมิด 
สิทธิมนุษยชน หรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๕) ความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลในประเด็นหรือเรื่องที่พิจารณา 
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปเห็นว่าส านวนยังไม่สมบูรณ์ ให้สั่งการเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบส านวนด าเนินการให้สมบูรณ์ ทั้งนี้ ในส่วนความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส านวน  
ถ้าผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปมีความเห็นแย้ง ก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย 

  
ส่วนที ่๓ 

การรบัฟังค าชีแ้จงและพยานหลักฐาน 
   

  
ข้อ ๓๒  เมื่อได้รับบันทึกสรุปส านวนตามข้อ ๓๑ หากคณะกรรมการเห็นสมควรให้คู่กรณี 

บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ 
วรรคสอง ให้แจ้งคู่กรณี บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่
กรณีจ าเป็นเร่งด่วน อาจแจ้งก าหนดวันนัดตรวจสอบล่วงหน้าตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

หากคู่กรณี บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่อาจมาปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการอาจมอบ
อ านาจเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นมาด าเนินการแทนได้  ทั้งนี้ การด าเนินการของบุคคลดังกล่าวให้ถือเป็น
การด าเนินการของคู่กรณี บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น 

  
ข้อ ๓๓  ในวันนัดตรวจสอบ ให้คู่กรณี บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีสิทธิชี้แจงเป็น

หนังสือหรือวาจาก็ได้ ในกรณีเป็นการชี้แจงเป็นหนังสือ คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม
ได้ 

ในการชี้แจงด้วยวาจา หรือการรับฟังพยานหลักฐาน ถ้าคู่กรณี บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายใดจ าเป็นต้องใช้ล่ามหรือสื่ออื่น ๆ เพ่ือให้สามารถเข้าใจหรือให้ถ้อยค าได้ ให้บุคคลหรือหน่วยงาน
ดังกล่าวแจ้งถึงเหตุนั้นให้ส านักงานทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันนัด เพ่ือจัดหาให้ 

ในกรณีที่การตรวจสอบไม่อาจด าเนินการเสร็จสิ้นได้ภายในวันเดียว ให้ก าหนดวันนัดอื่นต่อไป 
  
ข้อ ๓๔  ในการชี้แจงด้วยวาจาให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ผู้ร้องและพยานของผู้ร้องให้ถ้อยค าก่อน และให้ผู้ถูกร้องและพยานของผู้ถูกร้อง 

ให้ถ้อยค าในล าดับต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
(๒) คณะกรรมการอาจซักถามเพิ่มเติมจากคู่กรณีและพยานได้ตามที่เห็นสมควร 
  
ข้อ ๓๕  คณะกรรมการอาจขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นเพ่ือประกอบการ

ตรวจสอบได้ 
  

๒๓



๑๐ 

 

ส่วนที ่๔ 
ทนายความหรือทีป่รึกษาของคู่กรณ ี

   
  
ข้อ ๓๖  ในกรณีที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการในการพิจารณาตรวจสอบ  

การละเมิดสิทธิมนุษยชน คู่กรณีมีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในกระบวนการ
พิจารณาตรวจสอบได้ แต่ห้ามมิให้ทนายความหรือที่ปรึกษาตอบค าถามแทนคู่ กรณีหรือพยานฝ่ายตน 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

กรณีผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง หรือพยาน เป็นเด็กหรือเยาวชน คณะกรรมการอาจจัดให้มีนักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมในการตรวจสอบด้วยตามสมควรแก่กรณี 

ในระหว่างการตรวจสอบหากคณะกรรมการเห็นว่าทนายความหรือที่ปรึกษาของคู่กรณี 
มีพฤติการณ์หรือความประพฤติไม่เหมาะสม คณะกรรมการอาจไม่อนุญาตให้ทนายความหรือที่ปรึกษา 
เข้าร่วมในกระบวนการตรวจสอบครั้งนั้นได้ โดยให้มีการตรวจสอบในวันนั้นต่อไป แต่คู่กรณีอาจน า
ทนายความหรือที่ปรึกษาเข้าร่วมการตรวจสอบครั้งต่อไปได้ 

  
ข้อ ๓๗  ในการให้ถ้อยค าของคู่กรณีหรือพยานฝ่ายหนึ่ง คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง รวมทั้งทนายความ 

หรือที่ปรึกษาของฝ่ายดังกล่าวจะเข้ารับฟังไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
  

ส่วนที ่๕ 
การไกล่เกลี่ย 

   
 

ข้อ ๓๘  การด าเนินการไกล่เกลี่ยตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗ คณะกรรมการอาจด าเนินการ 
หรือมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ ส านักงาน หรือบุคคล ที่คณะกรรมการเห็นสมควรด าเนินการแทน
ได้ 

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้จัดท าข้อตกลงระหว่างคู่กรณีเป็นหนังสือไว้และ 
ให้คณะกรรมการพิจารณายุติเรื่อง 

  
ข้อ ๓๙  ข้อตกลงระหว่างคู่กรณีตามข้อ ๓๘ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) สถานที่ด าเนินการไกล่เกลี่ย 
(๒) วัน เดือน ปี ที่ด าเนินการไกล่เกลี่ย 
(๓) ชื่อและที่อยู่ของคู่กรณี 
(๔) รายละเอียดข้อตกลง 
(๕) ลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือของคู่กรณี และพยานอย่างน้อยสองคน 
(๖) ลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ด าเนินการไกล่เกลี่ย 

   ๒๔



๑๑ 

 

ก่อนการลงลายมือชื่อตามวรรคหนึ่ง ต้องอ่านข้อตกลงให้คู่กรณีฟัง และให้คู่กรณีมีเวลา  
ตามสมควรในการพิจารณารายละเอียดในบันทึกข้อตกลงด้วย 

ข้อตกลงตามวรรคหนึ่งให้จัดท าเป็นสามฉบับ เพ่ือมอบให้กับคู่กรณีฝ่ายละหนึ่ งฉบับ และเก็บ
ไว้ในส านวนหนึ่งฉบับ 

  
ข้อ ๔๐  กรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดไม่ลงลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือ หรือไม่มีการปฏิบัติตาม

ข้อตกลง หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง ให้ส านักงานเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

  
ส่วนที ่๖ 

การจดัท ารายงาน 
   

  
ข้อ ๔๑  ในกรณีที่คณะกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วเห็นว่ามีการกระท าหรือ

ละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งต้องจัดท ารายงานผลการตรวจสอบตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการหรือส านักงานแล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดท า
เสนอคณะกรรมการพิจารณาก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อของผู้ร้องหรือผู้ซึ่งถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและผู้ถูกร้อง เว้นแต่คณะกรรมการจะให้
ปกปิดชื่อ 

(๒) สรุปข้อเท็จจริงตามค าร้องและความประสงค์ของผู้ร้อง 
(๓) รายละเอียดข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับพฤติการณ์แห่งการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(๔) ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๕) ความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลที่มีความเห็นดังกล่าว 
(๖) มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมดิสิทธมินษุยชน ซึ่งต้องก าหนดโดยชัดแจ้งว่าบคุคลหรอื

หน่วยงานใด มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายใดและด้วยวิธีการอย่า งไร รวมทั้งระยะเวลาในการ
ด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า การกระท าหรือการละเลยการกระท านั้น ไม่เป็นการละเมิด  
สิทธิมนุษยชน ให้จัดท ารายงานผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็ นธรรมหรือเป็นกรณี 
ที่เห็นสมควรได้รับการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) กรณีที่เห็นว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมซึ่งสมควรแก่การแก้ไขเยียวยาความเสียหายให้กับ
ผู้ถูกกระท าเช่นว่านั้น คณะกรรมการอาจก าหนดแนวทางแก้ไข เพ่ือแจ้งให้บุคคลหรือหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามความเหมาะสมภายใต้อ านาจหน้าที่ของบุคคลหรือหน่วยงานนั้น 

(๒) กรณีที่ เห็นว่าสมควรมีการแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวมด้วย คณะกรรมการอาจมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อแจ้งให้คณะรัฐมนตรี 
รัฐสภาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี พิจารณาด าเนินการ 

๒๕



๑๒ 

 

ข้อ ๔๒  ในกรณีที่คณะกรรมการใหร้วมการพิจารณาตรวจสอบการละเมดิสิทธมินุษยชนตาม
ข้อ ๒๗ อาจจัดท ารายงานเป็นฉบับเดียวกันก็ได้ 

  
ข้อ ๔๓  ให้ส านักงานแจ้งรายงานไปยังผู้เกี่ยวขอ้ง ดังนี้ 
(๑) แจ้งไปยังบุคคลหรือหน่วยงาน หรือหน่วยราชการที่มีหน้าที่ต้องด าเนินการตามข้อ ๔๑  

วรรคหนึ่ง (๖) หรือวรรคสาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี 
(๒) แจ้งไปยังผู้ร้อง หรือองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนแล้วแต่กรณี เพื่อทราบ 
ให้ส านักงานแจ้งรายงานตามวรรคหนึ่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยเรว็๖ 
  

หมวด ๔ 
คณะอนกุรรมการและการพิจารณาของคณะอนกุรรมการ 

   
  
ข้อ ๔๔  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและการท าหน้าที่ของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ

แต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
หรือที่คณะกรรมการก าหนดไว้ในค าสั่งแต่งตั้ง 

 
ข้อ ๔๔/๑๗ อนุกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเป็นกลาง รวมทั้งต้องค านึงถึงผลประโยชน์

ส่วนรวมของชาติและประชาชนประกอบด้วย 
 
ข้อ ๔๔/๒๘ ห้ามมิให้อนุกรรมการด าเนินการตรวจสอบค าร้องที่ได้รับมอบหมาย เมื่อปรากฏ

เหตุดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้ที่ได้ถูกอ้างเป็นพยานโดยเป็นผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับค าร้องนั้น 
(๒)  เป็นผู้มีส่วนได้เสียในค าร้อง หรือเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้แทน หรือได้เป็น

ทนายความของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาแล้ว 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ร้องหรือผู้ถูกร้อง 
(๔) เป็นผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง หรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วม

บิดาหรือมารดากับผู้ร้องหรือผู้ถูกร้อง 
(๕) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติหรือเป็นหุ้นส่วนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือขัดแย้ง 

กับผู้ร้องหรือผู้ถูกร้อง 

                                                           
๖ ข้อ ๔๓ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๗ ข้อ ๔๔/๑ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๘ ข้อ ๔๔/๒ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   ๒๖



๑๓ 

 

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้อนุกรรมการผู้นั้นแจ้งต่อประธานกรรมการโดยเร็ว
ระหว่างนั้นห้ามมิให้อนุกรรมการผู้นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการของคณะอนุกรรมการในค าร้อง
นั้น 

ความในวรรคสองให้ใช้บังคับในกรณีที่คู่กรณีร้องคัดค้านว่าอนุกรรมการผู้ใดมีเหตุตามวรรค
หนึ่งด้วยโดยอนุโลม 

การยื่นค าคัดค้านตามวรรคสาม ให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานอนุกรรมการและประธาน
กรรมการก่อนคณะอนุกรรมการจะได้พิจารณาส านวนในเรื่องนั้นเสร็จสิ้น โดยจะต้องแสดงข้อเท็จจริงที่
เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ให้ปรากฏในค าคัดค้านด้วย ในการพิจารณาค าคัดค้าน ให้คณะกรรมการเป็น 
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
ข้อ ๔๕  คณะอนุกรรมการมีวาระการท าหน้าทีต่ามที่คณะกรรมการก าหนด 
กรณีที่คณะอนุกรรมการครบวาระแล้วและยังไม่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นใหม่  

ให้ส านักงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส านวนด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
คณะอนุกรรมการนั้น แล้วเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป 

  
ข้อ ๔๖  อนุกรรมการต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)๙ ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 

ห้าปีในวันได้รับการเสนอชื่อ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท  
(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  

หรือราชการส่วนท้องถิ่น เพราะการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(๖) ไม่เคยถูกวุฒิสภามีมติถอดถอนออกจากต าแหน่ง 
(๗) ไม่เคยถูกคณะกรรมการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือเป็นผู้มีพฤติการณ์

ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
(๘) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน เพราะมีทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้นผิดปกติ หรือร่ ารวยผิดปกติ 
(๙) ไม่เคยมีประวัตกิารถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติชี้มูลว่าเป็น

ผู้กระท าผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระท าความผิด  
ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม เว้นแต่ต่อมาภายหลังศาลวินิจฉัยว่าผู้นั้นมิได้กระท าความผิดตามที่  
ถูกชี้มูล 

(๑๐) ไม่เป็นบุคคลติดยาเสพติดให้โทษ 

                                                           
๙ ข้อ ๔๖ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๗



๑๔ 

 

กรณีตาม (๑) (๒) และ (๔) คณะกรรมการอาจมีมติยกเว้นได้ 
 
ข้อ ๔๖/๑๑๐  ให้ประธานกรรมการเป็นผูม้ีอ านาจออกบัตรประจ าตวัอนุกรรมการ 
ในการขอมีบัตรประจ าตัว ให้อนุกรรมการท าค าขอยื่นต่อประธานกรรมการโดยผ่านประธาน

อนุกรรมการ และให้ส านักงานเป็นผู้จัดท าบัตรประจ าตัวแก่อนุกรรมการ โดยให้น ากฎหมายว่าด้วยบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับโดยอนุโลม พร้อมทั้งจัดท าทะเบียน
ประวัติไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ บัตรประจ าตัวเป็นอันยกเลิกเมื่อพ้นจากต าแหน่ง 

 
ข้อ ๔๗  ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้คณะอนุกรรมการระงับหรือแก้ไขการกระท าใด ๆ  

ที่ปรากฏว่าขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ หรือมติของคณะกรรมการ 
ในกรณีที่คณะอนุกรรมการหรืออนุกรรมการคนใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตาม

วรรคหนึ่ง หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่คุ้มครองหรือส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน คณะกรรมการจะสั่งให้คณะอนุกรรมการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรืออนุกรรมการคนนั้นพ้น
จากต าแหน่งก็ได้ 

  
ข้อ ๔๘  อนุกรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ครบวาระตามที่คณะกรรมการก าหนด 
(๒) ตาย 
(๓) ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔๖ 
(๔) ลาออก 
(๕) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
(๖) คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะใหม่แทนคณะอนุกรรมการคณะเดิม 
(๗) เมื่อคณะกรรมการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
  
ข้อ ๔๙  การประชุมของคณะอนุกรรมการตามระเบียบนี้ ให้น าระเบียบว่าด้วยการประชุม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ให้คณะอนุกรรมการรับฟังรายละเอียดทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็น พร้อมทั้ง

พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส านวน ตลอดจนความเห็นของ
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส านวน เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบด้วย 

  
ข้อ ๕๐  เมื่อคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบส านวนและพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม

ความจ าเป็นและสมควรแล้ว ให้คณะอนุกรรมการจัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการ โดยให้น าความ
ในข้อ ๔๑ หรือข้อ ๔๒ มาใช้บังคับ แล้วแต่กรณี 

                                                           
๑๐ ข้อ ๔๖/๑ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   ๒๘



๑๕ 

 

ข้อ ๕๑  เมื่อคณะอนุกรรมการได้พิจารณาส านวนเสร็จสิ้นตามข้อ ๕๐ แล้ว ให้ส านักงานน า
รายงานของคณะอนุกรรมการพร้อมทั้งส านวนเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

 
หมวด ๕ 

พนักงานเจ้าหน้าที ่
   

 
ข้อ ๕๒  ในการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการอาจแต่งตั้ง

พนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ตามที่ได้รับมอบหมายตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้น าข้อ ๔๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่
คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

  
ข้อ ๕๓  ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับงานที่จะ

ปฏิบัติ หรืออาจให้หรือได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานนั้น ๆ 
  
ข้อ ๕๔  ค าสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องก าหนดภารกิจที่มอบหมายและระยะเวลา

เริ่มต้นและสิ้นสุดส าหรับการปฏิบัติภารกิจนั้นให้ชัดเจน โดยให้ถือว่าพ้นจากหน้าที่เมื่อปฏิบัติภารกิจ
เสร็จสิ้น 

  
ข้อ ๕๕  เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติภารกิจแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติเป็น

หนังสือต่อคณะกรรมการโดยเร็ว  ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจซักถามเพ่ิมเติมจากพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นได้ 
  
ข้อ ๕๖  หากปรากฏต่อมาภายหลังว่าพนักงานเจ้าหน้าที่กระท าการใด อันเป็นการขัดต่อ

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นว่าการปฏิบัติภารกิจต่อไปจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่องค์กรหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้น คณะกรรมการอาจมีค าสั่งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ซึ่งกระท าการเช่นว่านั้น พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
  

หมวด ๖ 
การติดตามผล 

   
  
ข้อ ๕๗  เมื่อพ้นระยะเวลาที่ต้องด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาตามข้อ ๔๑ แล้ว  

แต่บุคคลหรือหน่วยงานมิได้แจ้งผลการด าเนินการ ให้ส านักงานมีหนังสือสอบถามผลการด าเนินการ  
หรือการด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการแก้ไขปัญหานั้น 

๒๙



๑๖ 

 

ในกรณีที่ได้มีหนังสือสอบถามผลการด าเนินการแล้ว แต่บุคคลหรือหน่วยงานมิได้แจ้งผลการ
ด าเนินการ และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลหรือหน่วยงานได้ด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหา 
ให้ส านักงานเสนอคณะกรรมการพิจารณาด าเนินการตามมาตรา ๓๐ 

  
ข้อ ๕๘  เมื่อส านักงานได้ติดตามการด าเนินการตามมาตรา ๓๐ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีการ

ด าเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ส านักงานเสนอคณะกรรมการพิจารณาตามมาตรา ๓๑ 
  
ข้อ ๕๙  เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณามีมติให้ด าเนินการใดตามข้อ ๕๗ และข้อ ๕๘ แล้ว ให้

ส านักงานด าเนินการตามมติคณะกรรมการ และรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการทราบ
โดยเร็วแล้วสรุปผลการด าเนินการแนบไว้ในส านวนด้วย 

  
ข้อ ๖๐  ส านักงานอาจเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณายุติการติดตามผลการตรวจสอบ ในกรณี

ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานได้ด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาทั้งหมดหรือ

บางส่วนที่เป็นประเด็นสาระส าคัญในการบรรเทาปัญหาแล้ว 
(๒) กรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานมิได้ด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิด 

สิทธิมนุษยชน หรือด าเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยมีเหตุผลอันสมควร 
(๓) กรณีที่คู่กรณีได้มีการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล หรือที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเด็ดขาด

แล้วในประเด็นเดียวกันกับมาตรการการแก้ไขปัญหา 
(๔) กรณีที่โดยสภาพของเรื่องไม่อาจด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาได้ หรือการ

ด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาจะไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป 
(๕) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
  

บทเฉพาะกาล 
   

  
ข้อ ๖๑  การใดที่ได้ด าเนินการก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บั งคับและยังไม่แล้วเสร็จ ให้การ

ด าเนินการนั้นเป็นอันใช้ได้ และให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ 
  
ข้อ ๖๒  ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไว้ก่อนที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับยังคงท าหน้าที่

ต่อไป โดยไม่น าข้อ ๔๖ และข้อ ๔๘ (๓) มาใช้บังคับ 
  

ประกาศ ณ วนัที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ศาสตราจารย์อมรา  พงศาพิชญ์ 

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
 

   ๓๐



๑๗ 

 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๘๑๑ 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๑๒ 

 

                                                           
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ /ตอนพิเศษ ๕๙ ง /หน้า ๑ / ๑๗ มนีาคม ๒๕๕๘ 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ /ตอนพิเศษ ๑๘๕ ง /หน้า ๕ / ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๓๑



   หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการไกล่เกลี่ย  เพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการไกล่เกลี่ย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในกรณีที่มีระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งอื่นใดท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  

ให้ปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการด้านการไกล่เกลี่ย  และหรือคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
“การไกล่เกลี่ย”  หมายความว่า  กระบวนการระงับข้อพิพาทอันเกิดจากปัญหาการละเมิด 

สิทธิมนุษยชน  ที่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย  ทําหน้าที่คนกลางในการช่วยเหลือ  
เสนอแนะหรือแก้ไขข้อพิพาทภายในกรอบของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  และจัดทําข้อตกลงที่เป็นธรรม
ซึ่งเป็นที่ยอมรับระหว่างคู่กรณี 

“ผู้ไกล่เกลี่ย”  หมายความว่า  บุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดําเนินการ
ไกล่เกลี่ย  เช่น  คณะอนุกรรมการ  สํานักงาน  หรือบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

“คําร้อง”  หมายความว่า  เร่ืองที่มีการเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อขอให้ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนหรือเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ 

“ผู้ร้อง”  หมายความว่า  บุคคลหรือองค์กรที่กล่าวอ้างว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  ซึ่งย่ืนคําร้อง
ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  และให้หมายความรวมถึงผู้ทําการแทนที่ได้รับมอบหมาย 

   ๓๒



   หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

“ผู้ถูกร้อง”  หมายความว่า  บุคคลหรือองค์กร  ซึ่งถูกผู้ร้องกล่าวอ้างว่ากระทําละเมิดสิทธิมนุษยชน  
และให้หมายความรวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน 

“คู่กรณี”  หมายความว่า  ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง  ซึ่งประสงค์จะระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ย  
และให้รวมถึงบุคคลหรือองค์กรผู้มีสิทธิกระทําการแทนบุคคลหรือองค์กรนั้น ๆ  ตามกฎหมาย 

“ศูนย์ไกล่เกลี่ย”  หมายความว่า  ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจําสํานักงาน 
“หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ย”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่สํานักงานที่เลขาธิการมอบหมายให้รับผิดชอบงาน

ของศูนย์ไกล่เกลี่ย 
“เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ย”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่สํานักงานที่เลขาธิการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

ในศูนย์ไกล่เกลี่ย   
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด   
หมวด  ๑ 

การดําเนินการให้มีการไกล่เกลี่ย 
 

 

ข้อ ๖ ในระหว่างการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการ  หากคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเห็นสมควรให้มีการไกล่เกลี่ย  หรือเม่ือคู่กรณี
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงประสงค์ให้มีการไกล่เกลี่ยและคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงให้มีการไกล่เกลี่ย  ให้ดําเนินการ 
ให้มีการไกล่เกลี่ยตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๗ กรณีต่อไปนี้  ห้ามมิให้นําเอามาไกล่เกลี่ย 
(๑) กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศ 
(๒) กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดอาญาแผ่นดิน 
(๓) กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทํารุนแรงต่อเด็ก 
(๔) กรณีอื่นตามประกาศที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อ ๘ ในการจัดให้มีการไกล่เกลี่ย  ศูนย์ไกล่เกลี่ยอาจให้คําแนะนําแก่คู่กรณี  หรือผู้ที่เก่ียวข้อง  

ถึงกระบวนการและวิธีการไกล่เกลี่ย  ตลอดจนข้อมูลอื่นใดอันจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลหรือองค์กรดังกล่าว 
ข้อ ๙ ในกรณีที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะให้มีการไกล่เกลี่ย  ให้แจ้งความประสงค์ 

เป็นหนังสือหรือแจ้งด้วยวาจาต่อคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือศูนย์ไกล่เกลี่ย  แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งความประสงค์ให้มีการไกล่เกลี่ยต่อคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ  หรือศูนย์ไกล่เกลี่ย  ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบ  ให้สอบถามคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง  

๓๓



   หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

หากคู่กรณีทุกฝ่ายยินยอมจะให้มีการไกล่เกลี่ยและคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเห็นสมควร   
ให้ดําเนินการไกล่เกลี่ยต่อไป 

หมวด  ๒   
การไกล่เกลี่ย 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การมอบหมายผู้ไกล่เกลี่ย 

 
 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการไกล่เกลี่ย  คณะกรรมการอาจดําเนินการเอง  
หรือมอบหมายให้ผู้ไกล่เกลี่ยตามระเบียบนี้  ดําเนินการแทนได้ 

ในการมอบหมายผู้ไกล่เกลี่ย  ให้คํานึงถึงความเป็นกลางและความเหมาะสมของบุคคลน้ัน 
และความสมัครใจของคู่กรณีเท่าที่จะพึงกระทําได้ 

ให้ผู้ไกล่เกลี่ยที่ได้รับมอบหมายดําเนินการไกล่เกลี่ยตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๒ ให้ผู้ ไกล่ เกลี่ ยที่ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ เชี่ ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ   
ได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ตามระเบียบดังกล่าว 

ส่วนที่  ๒ 
การเปิดเผยข้อเท็จจริงและการคัดค้านผู้ไกล่เกลี่ย 

 
 

ข้อ ๑๓ เม่ือได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ยแล้ว  ผู้ไกล่เกลี่ยต้องเปิดเผยข้อเท็จจริง 
ซึ่งอาจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางของตนให้คู่กรณีทราบโดยทันที 

นับแต่เวลาที่ได้รับการมอบหมายและตลอดระยะเวลาท่ีกระบวนการไกล่เกลี่ยยังไม่สิ้นสุด   
หากปรากฏข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งก่อนการไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง  ผู้ไกล่เกลี่ยต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงนั้น 
ให้คู่กรณีทราบโดยทันที 

ข้อ ๑๔ คู่กรณีอาจคัดค้านผู้ไกล่เกลี่ยได้  หากปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเหตุอันควรสงสัยถึง
ความเป็นกลางของผู้ไกล่เกลี่ย  แต่คู่กรณีจะคัดค้านผู้ไกล่เกลี่ยซึ่งตนได้ให้ความยินยอมแล้วมิได้  เว้นแต่
คู่กรณีฝ่ายนั้นไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ถึงเหตุแห่งการคัดค้านในขณะที่ให้ความยินยอม 

ข้อ ๑๕ คู่กรณีที่ประสงค์จะคัดค้านผู้ไกล่เกลี่ยต้องแจ้งเหตุแห่งการคัดค้านให้คณะกรรมการทราบ
ก่อนเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ย  หรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รู้ถึงข้อเท็จจริงตามข้อ  ๑๓  วรรคหน่ึง  
แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ต้องกระทําก่อนกระบวนการไกล่เกลี่ยจะสิ้นสุดลงตามข้อ  ๓๑ 

การที่ผู้ไกล่เกลี่ยขอถอนตัวไม่ถือว่าเป็นการยอมรับข้อเท็จจริงตามที่คู่กรณียกขึ้นคัดค้าน 
ในกรณีที่มีการคัดค้านผู้ไกล่เกลี่ย  ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาและมีคําสั่งตามที่เห็นสมควร 

   ๓๔



   หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ส่วนที่  ๓   
การพ้นจากหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ย 

 
 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้ไกล่เกลี่ยพ้นจากหน้าที่ในเรื่องที่ได้รับมอบหมายในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ไกล่เกลี่ยขอถอนตัว 
(๒) คณะกรรมการมีคําสั่งให้ผู้ไกล่เกลี่ยพ้นจากหน้าที่เม่ือปรากฏข้อเท็จจริงว่า 
 (ก) มีเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางในการทําหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ย 
 (ข) ผู้ไกล่เกลี่ยบกพร่องต่อหน้าที่หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ย 
 (ค) ผู้ไกล่เกลี่ยประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่การเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 
 (ง) ผู้ไกล่เกลี่ยกระทําการหรือละเว้นกระทําการตามหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ยโดยจงใจ 

หรือประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้คู่กรณีเสียหาย 
 (จ) ผู้ไกล่เกลี่ยกระทําผิดหรือฝ่าฝืนต่อจริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ยตามข้อ  ๓๗   
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผู้ไกล่เกลี่ยพ้นจากหน้าที่ตามข้อ  ๑๖  คณะกรรมการอาจมีคําสั่งให้กระบวนการ

ไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลงหรือมอบหมายผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่ให้ทําหน้าที่ก็ได้ 
ส่วนที่  ๔ 

กระบวนการไกล่เกลี่ย 
 

 

ข้อ ๑๘ เม่ือได้รับมอบหมายให้ไกล่เกลี่ยในเร่ืองใดแล้ว  ให้ผู้ไกล่เกลี่ยศึกษาเอกสารหรือข้อเท็จจริง
ในคําร้องและคําชี้แจงของคู่กรณีเพื่อประโยชน์ในการไกล่เกลี่ย  ทั้งนี้  การรับส่งเอกสารคําร้อง  คําชี้แจง
ของคู่กรณี  หรือการประสานงานใด ๆ  ให้เป็นไปตามที่สํานักงานกําหนด 

ข้อ ๑๙ คู่กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาพึงเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยด้วยตนเอง  เว้นแต่มีเหตุจําเป็น  
คู่กรณีนั้นอาจแต่งตั้งตัวแทนที่มีอํานาจตัดสินใจและทําข้อตกลงเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยก็ได้ 

ให้คู่กรณีที่เป็นนิติบุคคลหรือองค์กรอื่นแต่งตั้งตัวแทนที่มีอํานาจตัดสินใจและทําข้อตกลงระหว่าง
คู่กรณีเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย  โดยทําเป็นหนังสือมอบอํานาจส่งต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยหรือเจ้าหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย  เว้นแต่จะได้แต่งตั้งผู้มีอํานาจตัดสินใจและทําข้อตกลงระหว่างคู่กรณีไว้ในคําร้องแล้ว 

เม่ือเจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนแล้ว 
ให้ตรวจสอบความถูกต้องของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจและขอบเขตอํานาจที่ได้รับมอบ  ในกรณีที่
หนังสือมอบอํานาจมีข้อบกพร่องหรือมีข้อจํากัดเก่ียวกับขอบเขตอํานาจที่ได้รับมอบ  ให้แจ้งให้ผู้ไกล่เกลี่ยทราบ 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่คู่กรณีมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น  ผู้ไกล่เกลี่ยอาจกําหนดขั้นตอนหรือแนวทาง
ในการดําเนินการไกล่เกลี่ยตามที่เห็นสมควร  โดยคํานึงถึงกรอบของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  พฤติการณ์
แห่งข้อพิพาท  ความประสงค์ของคู่กรณี  การปฏิบัติต่อคู่กรณีอย่างเป็นธรรมและความต้องการที่จะระงับ
ข้อพิพาทด้วยความรวดเร็ว 

๓๕



   หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ก่อนไกล่เกลี่ย  ให้ผู้ไกล่เกลี่ยแจ้งข้ันตอนการไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีทราบว่า  ข้อเสนอและคําชี้แจง
เก่ียวกับข้อเท็จจริงในการไกล่เกลี่ยจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ  คู่กรณีไม่มีสิทธิใช้อ้างอิงไม่ว่ากรณีใด ๆ  
และไม่ผูกมัดคู่กรณีหรือคณะกรรมการให้ต้องปฏิบัติตาม  และหากไม่สามารถตกลงกันได้ก็ไม่มีผลต่อ 
การพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ 

ข้อ ๒๑ ผู้ไกล่เกลี่ยอาจให้คู่กรณีเสนอข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเบ้ืองต้นแห่งข้อพิพาท  ตลอดจน
ข้อเสนอในการระงับข้อพิพาทต่อผู้ไกล่เกลี่ย  หรืออาจเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงหรือข้อมูลดังกล่าว
ระหว่างคู่กรณีก็ได้ 

คู่กรณีอาจขอให้ผู้ไกล่เกลี่ยดําเนินการตามวรรคหน่ึงก็ได้  ในกรณีเช่นว่านี้  ผู้ไกล่เกลี่ยจะจัดให้มี
การดําเนินการตามที่คู่กรณีขอหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๒๒ การไกล่เกลี่ยจะทําด้วยวิธีใด  ณ  วันเวลาและสถานที่ใด  ต้องแจ้งให้คู่กรณีทุกฝ่าย
ทราบล่วงหน้าภายในเวลาอันสมควร 

ข้อ ๒๓ ผู้ไกล่เกลี่ยอาจอนุญาตให้เฉพาะแต่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่ายอยู่ในกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยก็ได้  ทั้งนี้  ผู้ไกล่เกลี่ยต้องแจ้งถึงการดําเนินการไกล่เกลี่ยนั้นให้คู่กรณีฝ่ายที่มิได้เข้าร่วมกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยทราบด้วย 

ความในวรรคหน่ึงให้ใช้บังคับแก่ตัวแทน  ทนายความ  ที่ปรึกษาของคู่กรณีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ที่ผู้ไกล่เกลี่ยอนุญาตให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยด้วย 

ข้อ ๒๔ เม่ือผู้ไกล่เกลี่ยได้รับข้อมูลอันเก่ียวกับข้อพิพาทจากคู่กรณีฝ่ายหน่ึง  ผู้ไกล่เกลี่ย 
อาจเปิดเผยสาระสําคัญของข้อมูลนั้นให้แก่คู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงทราบก็ได้  เว้นแต่เป็นข้อมูลที่คู่กรณีได้ให้ 
ผู้ไกล่เกลี่ยไว้โดยห้ามมิให้เปิดเผย 

ข้อ ๒๕ กระบวนการไกล่เกลี่ยให้ดําเนินการเป็นการลับ  และไม่ให้มีการบันทึกรายละเอียดของ
การไกล่เกลี่ยไว้  เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงกันให้บันทึกรายละเอียดของการไกล่เกลี่ยทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ 

ข้อ ๒๖ ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องดําเนินการไกล่เกลี่ยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่
เร่ิมกระบวนการไกล่เกลี่ย 

หากคณะกรรมการเห็นสมควรหรือผู้ไกล่เกลี่ยร้องขอ  คณะกรรมการอาจขยายระยะเวลา 
ในการดําเนินการไกล่เกลี่ยออกไปอีกก็ได้  ถ้าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อคู่กรณีทุกฝ่าย
และมิได้ทําให้การพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนล่าช้าเกินสมควร  ทั้งนี้  ให้ขยายเวลาได้
คร้ังละไม่เกินสิบห้าวันและขยายได้ไม่เกินสองครั้ง  โดยให้ขอขยายระยะเวลาก่อนครบกําหนดตามวรรคหนึ่ง
อย่างน้อยห้าวันทําการ 

ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยโดยมีลักษณะเป็นการประวิงเวลาให้ชักช้า  
ให้ผู้ไกล่เกลี่ยรายงานให้คณะกรรมการทราบโดยเร็ว 

หากการดําเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยจะเป็นเหตุให้การพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ล่าช้าเกินสมควร  คณะกรรมการอาจส่ังให้ดําเนินการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปพร้อมกับ
การไกล่เกลี่ยก็ได้  ทั้งนี้  ให้คํานึงถึงประโยชน์ของคู่กรณีทุกฝ่ายเป็นสําคัญ   

   ๓๖
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ข้อ ๒๗ ถ้าปรากฏว่าคู่กรณียินยอมตกลงแก้ไขปัญหาและผู้ไกล่เกลี่ยเห็นว่าข้อตกลงนั้น 
อยู่ในกรอบของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  ให้ผู้ไกล่เกลี่ยจัดทําข้อตกลงระหว่างคู่กรณีเป็นหนังสือไว้  
หรืออาจให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดทําให้ก็ได้ 

ข้อ ๒๘ ข้อตกลงระหว่างคู่กรณีตามข้อ  ๒๗  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) สถานที่ดําเนินการไกล่เกลี่ย 
(๒) วัน  เดือน  ปี  ที่ดําเนินการไกล่เกลี่ย 
(๓) ชื่อและที่อยู่ของคู่กรณี 
(๔) รายละเอียดข้อตกลง 
(๕) ลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือของคู่กรณี  และพยานอย่างน้อยสองคน 
(๖) ลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ดําเนินการไกล่เกลี่ย 
(๗) การรักษาความลับในการไกล่เกลี่ย 
ก่อนการลงลายมือชื่อตามวรรคหน่ึง  ผู้ไกล่เกลี่ยต้องอ่านข้อตกลงให้คู่กรณีฟัง  และให้คู่กรณี 

มีเวลาตามสมควรในการพิจารณารายละเอียดในบันทึกข้อตกลงด้วย   
ข้อตกลงระหว่างคู่กรณีตามวรรคหน่ึงให้จัดทําเป็นสามฉบับ  เพื่อมอบให้กับคู่กรณีฝ่ายละหนึ่งฉบับ  

และเก็บไว้ในสํานวนไกล่เกลี่ยหนึ่งฉบับ 
ข้อ ๒๙ หากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ลงลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือในข้อตกลง  ให้ผู้ไกล่เกลี่ย

ยุติการไกล่เกลี่ยและรายงานผลการไกล่เกลี่ยต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 

ข้อ ๓๐ ผู้ไกล่เกลี่ยต้องปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศหรือหลักเกณฑ์ใด ๆ  เก่ียวกับ
การไกล่เกลี่ย  รวมท้ังควบคุมให้การไกล่เกลี่ยอยู่ในกรอบของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยโดยคํานึงถึงความสุจริต  เป็นธรรม  และประโยชน์สูงสุดของคู่กรณีเป็นสําคัญ 

ส่วนที่  ๕ 
การสิ้นสุดแห่งกระบวนการไกล่เกลี่ย 
 

 

ข้อ ๓๑ ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง 
(๑) คู่กรณีตกลงระงับการไกล่เกลี่ยด้วยการถอนคําร้อง  หรือคณะกรรมการได้จัดทําข้อตกลง

ระหว่างคู่กรณีเป็นหนังสือ 
(๒) คู่กรณีตกลงระงับข้อพิพาทเป็นผลสําเร็จบางประเด็นและไม่ติดใจให้ไกล่เกลี่ยในประเด็น 

ที่เหลืออยู่ 
(๓) คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ประสงค์ให้ทําการไกล่เกลี่ยอีกต่อไป 
(๔) คู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด  หรือมีเหตุอื่นที่ทําให้กระบวนการ

ไกล่เกลี่ยไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้  เช่น  คู่กรณีไม่สมัครใจมาร่วมประชุมไกล่เกลี่ย 

๓๗
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(๕) คณะกรรมการเห็นว่าการดําเนินการไกล่เกลี่ยต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์แก่การคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 

ข้อ ๓๒ เม่ือกระบวนการไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลงตามข้อ  ๓๑  (๑)  ให้ผู้ไกล่เกลี่ยรายงานผลการไกล่เกลี่ย
ให้คณะกรรมการพิจารณา  หากคณะกรรมการเห็นว่าการตกลงน้ันอยู่ในกรอบของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
ก็ให้ยุติเร่ือง 

ในกรณีที่คู่กรณีตกลงระงับข้อพิพาทเพียงบางประเด็น  หรือตกลงรับข้อเท็จจริงบางประการ  
และยินยอมให้นําข้อตกลงเช่นว่านั้นไปใช้อ้างอิงในการพิจารณาตรวจสอบของคณะกรรมการได้  ให้ผู้ไกล่เกลี่ย
จัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือและรายงานให้คณะกรรมการทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๓๓ ในกรณีที่คู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้  หรือกระบวนการไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลงตามข้อ  ๓๑  
(๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  หรือปรากฏในภายหลังว่าไม่มีการปฏิบัติตามข้อตกลงตามข้อ  ๒๗  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 

ส่วนที่  ๖ 
การรักษาความลับในการไกล่เกลี่ย 

 
 

ข้อ ๓๔ ในกรณีที่คู่กรณีไม่ได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น  ให้รักษาข้อมูลทั้งหมดที่เก่ียวกับการไกล่เกลี่ย
เป็นความลับ  เว้นแต่เป็นการใช้เท่าที่จําเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างคู่กรณี 

ข้อ ๓๕ ห้ามมิให้คู่กรณีที่เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ย  ผู้ไกล่เกลี่ยหรือบุคคลภายนอก  รวมทั้ง 
ผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการไกล่เกลี่ย  นําความลับไปอ้างอิง  หรือนําไปใช้ดําเนินการอื่นใดไม่ว่าในรูปแบบใด  
เก่ียวกับเร่ืองดังต่อไปนี้   

(๑) ความประสงค์หรือความเต็มใจของคู่กรณีในการขอเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ย 
(๒) ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการในการระงับข้อพิพาทของคู่กรณี 

ในการไกล่เกลี่ย 
(๓) การยอมรับข้อเท็จจริงหรือข้อความที่กระทําโดยคู่กรณีในการไกล่เกลี่ย 
(๔) ข้อเสนอใด ๆ  ที่เสนอโดยผู้ไกล่เกลี่ย 
(๕) ข้อเท็จจริงที่ได้แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะยอมรับข้อเสนอในการไกล่เกลี่ย 
(๖) เอกสารที่จัดทําโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะใช้หรือใช้ในการไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะ 
หากพยานหลักฐานใดที่ใช้ในการไกล่เกลี่ย  เป็นพยานหลักฐานที่อ้างอิงได้อยู่แล้วในกระบวนการ

ตรวจสอบของคณะกรรมการ  ย่อมไม่ต้องห้ามตามความในวรรคหน่ึง 
ข้อ ๓๖ การขอให้คณะกรรมการมีคําสั่งให้ส่งเอกสารหรือเรียกให้บุคคลใดมาเปิดเผยความลับ

หรือพยานหลักฐานที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓๕  วรรคหน่ึง  จะกระทํามิได้  เว้นแต่เป็นการกระทําเท่าที่จําเป็น
เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างคู่กรณี 

   ๓๘
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หมวด  ๓   
จริยธรรมสําหรับผู้ไกล่เกลี่ย 

 
 

ข้อ ๓๗ ผู้ไกล่เกลี่ยต้องถือปฏิบัติตามจริยธรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง  อิสระ  ไม่เลือกปฏิบัติ  และไม่ยินยอมให้บุคคลภายนอก

ใช้อิทธิพลใด ๆ  อันอาจทําให้เสียความเป็นกลาง 
(๒) พึงช่วยเหลือ  สนับสนุนให้คู่กรณีตัดสินใจด้วยตนเองบนพื้นฐานข้อมูลที่เพียงพอในการตกลง

แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยความสมัครใจ  โดยผู้ไกล่เกลี่ยต้องละเว้นไม่ออกคําสั่ง  ตัดสินใจ  
หรือชี้ขาดใด ๆ  และไม่พยายามเกล้ียกล่อมหรือบังคับคู่กรณีเพื่อให้ยอมรับตามความเห็นของตน 

(๓) ต้องเปิดเผยความขัดแย้งในผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนของผู้ไกล่เกลี่ย  ไม่ว่ากระบวนการไกล่เกลี่ย
จะดําเนินไปแล้วเพียงใด  เช่น  ความสัมพันธ์กับคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าทางครอบครัว  สังคม  ธุรกิจ  การงาน  
การเงิน  อันอาจทําให้เกิดอคติ  หรือผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับคําร้องที่ดําเนินการไกล่เกลี่ย 

หากผู้ไกล่เกลี่ยมีความขัดแย้งในผลประโยชน์ในเร่ืองที่ทําการไกล่เกลี่ย  ให้ถอนตัวจากการไกลเกลี่ย  
ยกเว้นคู่กรณีที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทําหน้าที่ต่อไป 

(๔) ต้องรักษาความลับที่เก่ียวข้องกับการไกล่เกลี่ย  เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมาย
กําหนด  หรือคู่กรณีจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น 

(๕) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ไม่เรียก  รับ  หรือยอมจะรับค่าตอบแทน  
หรือประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่จากคู่กรณีหรือบุคคลอ่ืน  เว้นเสียแต่ค่าตอบแทนนั้นเป็นกรณีที่มี
กฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อกําหนดให้กระทําได้ 

(๖) จักต้องไม่ให้  หรือตกลงว่าจะให้ค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้แนะนําหรือผู้มอบหมาย
คําร้องให้ตนดําเนินการไกล่เกลี่ย 

(๗) ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายทุกคร้ัง  ยกเว้นมีเหตุผลความจําเป็นโดยต้อง 
แจ้งเหตุจําเป็นนั้นให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้า  และต้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาอันสมควร  ไม่ล่าช้า  
โดยใช้ทักษะ  ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของคู่กรณี 

ข้อ ๓๘ เม่ือปรากฏข้อเท็จจริงแก่คณะกรรมการว่าผู้ไกล่เกลี่ยผู้ใดประพฤติผิดจริยธรรม 
ตามข้อ  ๓๗  ให้คณะกรรมการมีคําสั่งให้ผู้ไกล่เกลี่ยพ้นจากหน้าที่  และให้นําข้อ  ๑๗  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 
ศูนย์ไกล่เกลี่ย 

 
 

ข้อ ๓๙ ให้มีศูนย์ไกล่เกลี่ยประจําสํานักงาน  เพื่อดําเนินงานไกล่เกลี่ยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมและสนับสนุนการนําวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกมาใช้  โดยเฉพาะการไกล่เกลี่ย 

๓๙



   หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ให้สํานักงานมอบหมายให้ข้าราชการของสํานักงานคนหน่ึงทําหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ย
เพื่อรับผิดชอบดูแลงานต่าง ๆ  ของศูนย์ไกล่เกลี่ยให้เป็นไปโดยเรียบร้อย  และอาจมอบหมายให้ข้าราชการ  
พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของสํานักงานเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยในจํานวนที่เหมาะสม  เพื่อช่วยเหลือ
และดําเนินงานต่าง ๆ  ของศูนย์ไกล่เกลี่ย 

ข้อ ๔๐ ให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจําสํานักงานมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีการไกล่เกลี่ยตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๒) ส่งเสริมและเผยแพร่วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก  โดยเฉพาะการไกล่เกลี่ย 
(๓) จัดทําสารบบและสํานวนไกล่เกลี่ย 
(๔) ติดต่อประสานงานกับผู้ไกล่เกลี่ยและคู่กรณี 
(๕) รวบรวมผลการปฏิบัติงานไกล่เกลี่ยของคณะกรรมการและผู้ไกล่เกลี่ย 
(๖) ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นหรือองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอื่นเก่ียวกับ 

การดําเนินวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก  โดยเฉพาะการไกล่เกลี่ย 
(๗) จัดทําและรายงานข้อมูลและสถิติเก่ียวกับการดําเนินการไกล่เกลี่ย  ตลอดจนรวบรวม

ข้อมูลเพื่อการประเมินผลการดําเนินงานไกล่เกลี่ย 
(๘) ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างคู่กรณีและรายงานให้คณะกรรมการทราบ 
(๙) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

   ๔๐



   หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยผู้ชํานาญการ
ประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกับมาตรา  ๑๕  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการฝ่ายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยผู้ชํานาญการ
ประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ผู้ชํานาญการ”  หมายความว่า  ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขานุการ”  หมายความว่า  เลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ผู้ช่วยเลขานุการ”  หมายความว่า  ผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ข้อ ๔ ให้ผู้ชํานาญการ  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามระเบียบนี้เป็นเจ้าหน้าที่ 

ตามประมวลจริยธรรมกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 

๔๑



   หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

หมวด  ๑ 
ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  หรือสํานักงาน  พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคล 
ที่เห็นสมควรแต่งตั้งให้เป็นผู้ชํานาญการต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

การแต่งตั้งผู้ชํานาญการ  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ออกคําสั่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
ทั้งนี้  ไม่เกินจํานวนอัตราที่กําหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้   

ให้สํานักงานเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะแต่งตั้งให้เป็นผู้ชํานาญการ
เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบนี้ 

ข้อ ๗ ผู้ชํานาญการต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นคดี  หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว 
(๔) ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป  โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี

ในวันได้รับการแต่งตั้ง  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 
(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือราชการส่วนท้องถิ่น  เพราะกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(๖) ไม่เคยถูกถอดถอนจากตําแหน่ง 
(๗) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  เพราะมีทรัพย์สิน

เพิ่มข้ึนผิดปกติ  หรือรํ่ารวยผิดปกติ 
(๘) ไม่เคยถูกคณะกรรมการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
(๙) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 
ข้อ ๘ ผู้ชํานาญการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีในสาขาที่เก่ียวข้อง  หรือเป็นผู้มีความรู้   

ความเข้าใจ  โดยมีผลงาน  ประสบการณ์  หรือดําเนินงานในองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศ
หรือระหว่างประเทศอันเป็นที่ประจักษ์  หรือเป็นผู้ที่ มีคุณสมบัติเฉพาะและประสบการณ์ตามที่
คณะกรรมการกําหนด  แล้วแต่กรณี   

(๒) เป็นผู้ที่สามารถศึกษา  ตรวจสอบ  วิเคราะห์สถานการณ์  และปรากฏการณ์ทางสังคม  
ในมุมมองสิทธิมนุษยชน  รวมทั้งสามารถให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ  เพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน  ตามภารกิจของคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๔๒



   หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๓) เป็นผู้มีเจตคติที่สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน 
ข้อ ๙ ผู้ชํานาญการต้อง 
(๑) ไม่เป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  

ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  ซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา   
(๒) ไม่เป็นผู้บริหาร  กรรมการ  ที่ปรึกษา  ตัวแทน  หรือตําแหน่งอื่นใดท่ีมีลักษณะคล้ายกัน  

ในองค์กรนิติบุคคลหรือองค์กรใด ๆ  ซึ่งทําธุรกิจเพื่อหากําไร 
(๓) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง  ข้าราชการการเมือง  ข้าราชการรัฐสภา  

ฝ่ายการเมือง  หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๔) ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่นหรือดํารงตําแหน่งหรือประกอบการใด ๆ   

อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อ ๑๐ ผู้ชํานาญการมีหน้าที่ให้คําปรึกษา  ข้อเสนอแนะ  ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ  

และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
นอกจากการให้คําปรึกษา  ข้อเสนอแนะ  และให้ความเห็นตามวรรคหน่ึง  ผู้ชํานาญการมีหน้าที่ 

ให้คําปรึกษา  ให้คําแนะนํา  และให้ความเห็นต่อประธานกรรมการ  หรือกรรมการคนใดคนหน่ึง   
และสํานักงาน  เพื่อให้สามารถกระทําการตามคําปรึกษาแนะนําได้  รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์แก่การดําเนินภารกิจของคณะกรรมการและสํานักงาน 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชํานาญการรายงานตัวต่อสํานักงาน  ตามแบบรายงาน  
ท้ายระเบียบนี้  พร้อมด้วยหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบรายงานตัวตามแบบที่สํานักงานกําหนด 
(๒) ประวัติการรับราชการหรือการทํางาน 
(๓) สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือหลักฐานการเปล่ียนชื่อ  

หรือนามสกุล  (ถ้ามี) 
(๔) หลักฐานแสดงคุณสมบัตติามข้อ  ๘ 
(๕) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด  ๑  นิ้ว  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  จํานวน  ๒  รูป 
ให้สํานักงานออกบัตรประจําตัวแก่ผู้ชํานาญการ  โดยให้นํากฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่

ของรัฐและกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  พร้อมทั้งจัดทําทะเบียนประวัติไว้เป็นหลักฐาน  
ทั้งนี้  บัตรประจําตัวเป็นอันยกเลิกเม่ือพ้นจากตําแหน่ง   

ข้อ ๑๒ ผู้ชํานาญการต้องปฏิบัติตามนโยบาย  มติ  คําสั่งของคณะกรรมการ  รวมทั้งกฎ  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  และแบบธรรมเนียมของทางราชการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรว่าบุคคลตามวรรคหน่ึงปฏิบัติหน้าที่มีความดีความชอบเป็นพิเศษ  
ให้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นกําหนด 

๔๓



   หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๑๓ วันเวลาทํางาน  วันหยุดราชการตามประเพณี  วันหยุดราชการประจําปี  และการลา
ของผู้ชํานาญการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการสํานักงาน  และมติของคณะกรรมการ 

การลาให้อยู่ในอํานาจพิจารณาอนุญาตของประธานกรรมการ   
ข้อ ๑๔ ให้ผู้ชํานาญการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนไม่เกินอัตราท่ีกําหนดในบัญชีท้าย

ระเบียบนี้  โดยเบิกจ่ายตามปีงบประมาณรายจ่าย  และสิ้นสุดเม่ือผู้ชํานาญการพ้นจากตําแหน่งตาม
ระเบียบนี้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ  ๑๐  ให้ผู้ชํานาญการได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการน้ัน  โดยให้ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับข้าราชการสํานักงาน  
ประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ 

ข้อ ๑๕ ผู้ชํานาญการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ  ๗ 
(๔) ขาดคุณสมบัติเฉพาะตามข้อ  ๘   
(๕) กระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามข้อ  ๙ 
(๖) สิ้นสุดปีงบประมาณรายจ่ายของแต่ละปี 
(๗) คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งหรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่  แล้วแต่กรณี    
(๘) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 
ข้อ ๑๖ ให้ผู้ชํานาญการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนตามแบบรายงาน 

ที่สํานักงานกําหนด  และส่งสํานักงานทุกสามเดือนภายในห้าวันทําการของเดือนถัดไป  เว้นแต่รายงานรอบสุดท้าย
ให้ส่งภายในวันที่  ๑  ของเดือนกันยายน   

ให้สํานักงานรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึง  เสนอคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา
ตามข้อ  ๖  ก่อนพ้นจากตําแหน่งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน   

หมวด  ๒ 
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 

ข้อ ๑๗ การแต่งตั้ งและการพ้นจากตําแหน่งของเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ   
ให้เลขาธิการเป็นผู้ออกคําสั่งตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการเห็นสมควร  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้   
ไม่เกินจํานวนอัตราที่กําหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้ 

ให้สํานักงานเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ  เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบนี้ 

   ๔๔



   หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๑๘ เลขานุการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี   
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์   
(๓) มีประสบการณ์ในการทํางานหลังจากสําเร็จการศึกษาตาม  (๑)  ไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๔) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  ข้าราชการการเมือง  หรือข้าราชการ

รัฐสภาฝ่ายการเมือง 
(๕) ไม่เป็นพนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ่น  

หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา   
(๖) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
(๗) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๘) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นเช่นเดียวกับข้าราชการรัฐสภาสามัญ  ในสังกัดสํานักงาน   

ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
ข้อ ๑๙ ผู้ช่วยเลขานุการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี   
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นข้าราชการซ่ึงมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  ข้าราชการการเมือง  หรือข้าราชการรัฐสภา

ฝ่ายการเมือง 
(๔) ไม่เป็นพนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ่น  

หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา   
(๕) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๗) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นเช่นเดียวกับข้าราชการรัฐสภาสามัญ  ในสังกัดสํานักงาน   

ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ประกอบกับกฎหมายว่าดว้ยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
ข้อ ๒๐ เลขานุการมีหน้าที่กลั่นกรองงานและเสนอความเห็นตลอดจนประสานการปฏิบัติงาน   

ในภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของประธานกรรมการหรือกรรมการ  งานบริหารทั่วไป  งานเลขานุการ
ในส่วนของประธานกรรมการหรือกรรมการ  การค้นคว้าทางวิชาการ  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
วินิจฉัยเร่ืองต่าง ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการมอบหมาย  แล้วแต่กรณี  
โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาของราชการปกติ 

ข้อ ๒๑ ผู้ช่วยเลขานุการมีหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานของเลขานุการตามข้อ  ๒๐  และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการมอบหมาย  แล้วแต่กรณี  โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาของราชการปกติ 

ข้อ ๒๒ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ  รายงานตัวต่อสํานักงาน  
ตามแบบรายงานท้ายระเบียบนี้  พร้อมด้วยหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

๔๕



   หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๑) ใบรายงานตัวตามแบบที่สํานักงานกําหนด 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือหลักฐานการเปล่ียนชื่อ  

หรือนามสกุล  (ถ้ามี) 
(๓) หลักฐานแสดงคุณสมบัติตามข้อ  ๑๘  หรือข้อ  ๑๙  แล้วแต่กรณี 
(๔) รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด  ๑  นิ้ว  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  จํานวน  ๒  รูป 
ให้สํานักงานออกบัตรประจําตัวแก่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ  โดยให้นํากฎหมาย 

ว่าด้วยบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  พร้อมทั้ง
จัดทําทะเบียนประวัติไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้  บัตรประจําตัวเป็นอันยกเลิกเม่ือพ้นจากตําแหน่ง 

ข้อ ๒๓ ให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนไม่เกินอัตรา 
ที่กําหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้  โดยเบิกจ่ายตามปีงบประมาณรายจ่าย  และสิ้นสุดเม่ือพ้นจากตําแหน่ง
ตามระเบียบนี้   

เลขานุการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอัตราเดียวกับข้าราชการสํานักงาน  
ตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ 

ผู้ช่วยเลขานุการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอัตราเดียวกับข้าราชการสํานักงาน  
ตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ 

ข้อ ๒๔ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการต้องปฏิบัติตามนโยบาย  มติ  คําสั่งของคณะกรรมการ  
รวมทั้งกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และแบบธรรมเนียมของทางราชการ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการเห็นสมควรว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่   
มีความดีความชอบเป็นพิเศษ  ให้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นกําหนด 

ข้อ ๒๕ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๘  หรือข้อ  ๑๙  แล้วแต่กรณี   
(๔) ประธานกรรมการ  หรือกรรมการ  พ้นจากตําแหน่งหรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่  

แล้วแต่กรณี   
(๕) ประธานกรรมการ  หรือกรรมการ  แล้วแต่กรณี  เห็นสมควรให้พ้นจากตําแหน่ง 
ข้อ ๒๖ วันเวลาทํางาน  วันหยุดราชการตามประเพณี  วันหยุดราชการประจําปี   

การลงเวลาปฏิบัติงาน  และการลาของเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการสํานักงาน  และมติของคณะกรรมการ   

   ๔๖



   หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

การลาให้อยู่ในอํานาจพิจารณาอนุญาตของบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการ  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอํานาจ

พิจารณาอนุญาต 
(๒) เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจํากรรมการคนใด  ให้กรรมการผู้นั้นเป็นผู้มีอํานาจ

พิจารณาอนุญาต 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๒๗ ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ชํานาญการ  เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ 
ตามระเบียบนี้  ให้ผู้ชํานาญการ  ผู้ช่วยปฏิบัติงานประจําประธานกรรมการและผู้ช่วยปฏิบัติงานประจํา
กรรมการทําหน้าที่ต่อไป  โดยให้ผู้ช่วยปฏิบัติงานคนที่  ๑  เป็นเลขานุการ  และให้ผู้ช่วยปฏิบัติงานคนที่  ๒  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  และให้ผู้ชํานาญการ  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ  ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราเดิม
ไปพลางก่อน  จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๔๗



 
 

บัญชีจํานวนอัตรา และค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 
ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 
ตําแหน่ง จํานวน ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 

/อัตรา 
๑. ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๕ อัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท 

๒. เลขานุการประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๑ อัตรา ๓๕,๐๐๐ บาท 

๓. เลขานุการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เท่ากับจํานวนกรรมการ ๓๕,๐๐๐ บาท 

๔. ผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๑ อัตรา ๒๕,๐๐๐ บาท 

๕. ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เท่ากับจํานวนกรรมการ  ๒๕,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๔๘



 
 

 
แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ของผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการ และกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
______________ 

 
ข้าพเจ้า ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/ยศ/ตําแหน่งทางวิชาการ)........................................................................ 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ .............................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ................................................................................................................... 
 

ขอรายงานตัวเข้ารับหน้าท่ีในตําแหน่ง   ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
  เลขานุการประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

       ผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
       เลขานุการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
       (ชื่อ- นามสกุล ของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.............................................................) 
       ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
       (ชื่อ- นามสกุล ของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ............................................................) 
 

       เข้าปฏิบัติหน้าท่ี วันที่ ......... เดือน ............................................. พ.ศ. .................... 
 

ทั้งนี้ ได้แนบหลักฐาน ดังน้ี 
       ประวัติการทํางาน 
       สําเนาทะเบียนบ้าน 
       สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
       หลักฐานการสําเร็จการศึกษา 
       รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน 2 รูป 
       หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 
 

        ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย มติ คําสั่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของทางราชการทุกประการ 
 
       ลงชื่อ...................................................................... 
           (.......................................................................) 
      ตําแหน่ง ............................................................................... 
       วันที่ .......................................................................... 

๔๙
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๕๙
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