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ค าน า 

  ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เป็นการรวบรวมข้อเสนอแนะนโยบายและ
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 
และกฎ เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสนอแนะกรอบการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ องค์การ
เอกชน และองค์การด้านสิทธิมนุษยชน ภายใต้ความรับผิดชอบของส านักวิจัยและวิชาการ ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

  ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนนี้ ส านักวิจัยและวิชาการได้เรียบเรียง
ข้อเสนอแนะฯ ที่ส าคัญ จ านวน ๓ เรื่อง ประกอบด้วย 

  เรื่องท่ี ๑  ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... 

เรื่องท่ี ๒ ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการเยียวยาความเสียหาย กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกรณีการเยียวยาตามหลักมนุษยธรรม 

  เรื่องที่ ๓ ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กรณี
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง การใช้ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ 

  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประมวลข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเพ่ือน าไปสู่แก่นแท้ของ
สิทธิมนุษยชน คือ การเคารพสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย  
อย่างแท้จริงต่อไป 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
มีนาคม ๒๕๖๑ 

 



  สารบัญ 

  
บทน า 
 

๑ 

เรื่องท่ี ๑ 
ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... 
 

๖ 

เรื่องท่ี ๒ 
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหา  
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ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กรณีค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง การใช้ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและ
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ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
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๑ 

 บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา  
๒๖ (๓) ก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจในการเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ส าหรับประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนเล่มนี้ ได้รวบรวม
ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
และข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ที่จัดท าขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม 
๒๕๖๐ จ านวน ๓ เรื่อง ดังนี้ 

 เรื่องท่ี ๑   

ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้านการบริหาร ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. .... และพบประเด็นด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งในแง่ที่เป็นหลักการทั่วไปว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ และในแง่ของบทก าหนดโทษ จึงเห็นควรให้มีการ
เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี  
ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓) และมีมติมอบหมาย
ให้คณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพ่ือส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นผู้ด าเนินการ 

  ร่ า งพระราชบัญญัติ การจั ดซื้ อจั ดจ้ า งและการบริ หาร พัสดุภ าครั ฐ  พ .ศ .  . . . .  
มาตรา ๗ วรรคสาม ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลัก เกณฑ์และแนวทางของ
พระราชบัญญัตินี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการในเรื่องความคุ้มค่า โปร่งใส มีสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ตรวจสอบได้ และมาตรา ๘ ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และตรวจสอบได้ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวเป็นการวางหลักการทั่วไป 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๒ 

ให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  
ไม่ว่าด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุนั้นจะอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้หรือไม่  
แต่ยังขาดหลักการสร้างความเป็นธรรมและความเท่าเทียมในสังคม และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ดังนั้น 
เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามเจตนารมณ์และหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับหลักการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในมาตรา ๗ วรรคสาม 
และมาตรา ๘ แห่งร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ให้ค านึงถึง
หลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างยั่งยืนด้วย 

ในส่วนบทก าหนดโทษในหมวด ๑๕ มาตรา ๑๑๘ ของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ที่ก าหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และมีโทษปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เป็นการก าหนดโทษทางอาญาที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล มีการก าหนดบทลงโทษจ าคุก
และโทษปรับโดยมีอัตราโทษขั้นต่ า ซึ่งเป็นการจ ากัดการใช้ดุลพินิจของศาลในการพิจารณาพิพากษาลงโทษ 
โดยการก าหนดโทษควรมีความเหมาะสมกับการลงโทษ ซึ่งอาจพิจารณาจากลักษณะการกระท าความผิด
และความร้ายแรงในแต่ละกรณี ประกอบกับมาตรา ๑๑๘ ได้ก าหนดความรับผิดไว้อย่างกว้างขวาง  
ทั้งความผิดที่เกิดจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตาม
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ จึงไม่ควร
ก าหนดอัตราโทษขั้นต่ า เพ่ือให้ศาลใช้ดุลพินิจในการลงโทษอย่างเหมาะสมและได้สัดส่วนกับการกระท า
ความผิดในแต่ละบุคคล 

ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยพระราชบัญญัตินี้มีสาระส าคัญที่ไม่ต่าง 
ไปจากร่างพระราชบัญญัติในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติน ามาพิจารณาจัดท าข้อเสนอแนะ กล่าวคือ หลักการทั่วไปให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
และการบริหารพัสดุยังขาดการค านึงถึงหลักความคุ้มค่า โปร่งใส มีสิทธิภาพและประสิทธิผล และบทบัญญัติ
ที่ก าหนดโทษทางอาญามีสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมกับองค์ประกอบและความรุนแรงของการกรท าความผิด 
รายละเอียดอยู่ในข้อเสนอแนะฯ และเอกสารประกอบข้อเสนอแนะเรื่องที่ ๑ 
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 เรื่องท่ี ๒  

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ไข
ปัญหาการเยียวยาความเสียหาย กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกรณีการเยียวยาตามหลัก
มนุษยธรรม 

   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและ
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เพ่ือแก้ไขปัญหาการเยียวยาความเสียหาย กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และกรณีการเยียวยาตามหลักมนุษยธรรม ต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณา  
สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

  คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมกันพิจารณาก าหนดให้มีหลักเกณฑ์กลาง
ในการเยียวยาความเสียหายเพ่ือให้เกิดมาตรฐานที่เท่าเทียมและเป็นธรรม หลักเกณฑ์กลางดังกล่าว  
ควรครอบคลุมทุกมิติ และให้รวมถึงกรณีการเยียวยาด้านมนุษยธรรมด้วย หลักเกณฑ์ที่ก าหนดควรให้มีการ
ทบทวนเป็นระยะ และรูปแบบการเยียวยาควรมีความหลากหลาย ทั้งการเยียวยาด้านการเงินและการเยียวยา
รูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากด้านการเงิน เช่น การฟื้นฟูด้านจิตใจ การกลับคืนสู่การจ้างงาน เป็นต้น ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สามารถท าหน้าที่เชื่อมหรือประสานกับหน่วยงานอ่ืน ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ควรเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลเรื่องการเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น
ในภาพรวม ให้มีกลไกหรือศูนย์รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งข้อเท็จจริง
และกฎหมาย โดยข้อมูลต้องทันสมัยและทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ทั้งระบบ ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐแจ้งสิทธิ หรือมีกลไกอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือแจ้งสิทธิในการเยียวยาตามกฎหมายต่าง ๆ แก่ผู้เสียหาย ท าให้
ผู้เสียหายเข้าถึงการเยียวยาได้โดยง่ายและทั่วถึง  และให้มีกระบวนการหรือกลไกเฉพาะ เพ่ือทบทวน 
ผลการพิจารณาให้การเยียวยา ทั้งอัตราการเยียวยาด้านการเงินหรือรูปแบบการเยียวยาให้เหมาะสม 
ทบทวนการได้รับการเยียวยาเมื่อมีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป ควรก าหนดให้มีระยะเวลาในการเยียวยา  
ที่เหมาะสม และมีการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างกว้างขวางเพ่ือให้ประชาชนทราบถึงสิทธิ
ดังกล่าว       

   คณะรัฐมนตรี  และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ควรนิยามความหมายของผู้ เสียหาย 
ในร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ให้รวมถึง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่สูญหาย ครอบครัวหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลโดยตรงของนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน เพ่ือให้การเยียวยาครอบคลุมผู้ได้รับความเสียหายตามความเป็นจริง และควรแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือ
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และอนุบัญญัติที่ เกี่ยวข้อง โดยให้จ าเลยในคดีที่ศาล 
มีค าพิพากษายกฟ้องได้รับการเยียวยาทุกกรณี  
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ต่อมา กระทรวงมหาดไทย เห็นว่า กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ
เยียวยาความเสียหายในปัจจุบัน มีความเหลื่อมล้ าและแตกต่างกัน หากจะด าเนินการปรับปรุงให้มี
หลักเกณฑ์กลางเป็นมาตรฐานเดียวกันตามข้อเสนอแนะของคณะกรรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งงชาตินั้น  
มีความเหมาะสม และเห็นด้วยในหลักการของข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการก าหนดให้มีรูปแบบการ
เยียวยาผู้เสียหายที่หลากหลายทั้งด้านการเงินและนอกเหนือจากด้านการเงิน รวมถึงการจัดให้มีกลไกต่าง ๆ 
เพ่ือให้การเยียวยามีประสิทธิภาพรวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย และท่ัวถึง  

ต่อมา เมื่อวันที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  แจ้งว่ า  
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้มีค าสั่งและมอบหมาย
ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และมีผลการพิจารณาด าเนินการต่อมาคือ กรมบัญชีกลางจะมีการยกร่างระเบียบเพ่ือให้ความช่วยเหลือ
กรณีชีวิตและร่างกาย โดยเทียบเคียงอัตราการให้ความช่วยเหลือจากพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ขณะเดียวกันส านักงานกิจการยุติธรรม ได้มีการศึกษากฎหมายต่างประเทศแล้วพบว่า ประเทศเยอรมนี 
และประเทศชิลี มีการช่วยเหลือในรูปแบบของระเบียบวิธีปฏิบัติ แต่ไม่มีกฎหมายแต่อย่างใด หากมีความ
คืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป รายละเอียดอยู่ในข้อเสนอแนะฯ และเอกสารประกอบข้อเสนอแนะเรื่องที่ ๒ 

 เรื่องท่ี ๓  

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กรณีค าสั่ ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของ
ประเทศ 

  ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง 
การใช้ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
แก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีสาระส าคัญ 
ให้สามารถน าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้เพ่ือประโยชน์ในกิจการอ่ืนนอกเหนือจากการท าเกษตรกรรมหรือ
กิจการที่ต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้องได้ ซึ่งการออกค าสั่งดังกล่าวมีผลเป็นการกระทบต่อเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่มีสาระส าคัญเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน
ของเกษตรกร เนื่องจากที่ดินเป็นปัจจัยส าคัญและเป็นรากฐานเบื้องต้นของการผลิตทางเกษตรกรรม 

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า ค าสั่งดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และกติการะหว่าง
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๕ 

ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ดังนี้ (๑) การออกค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๑/๒๕๖๐ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
นโยบายในการบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และความจ าเป็นต้องเข้าไปด าเนินการภายในที่ดิน
ของรัฐบางประเภทโดยเฉพาะที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินไม่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับแนวทางการปฏิรูปประเทศ
ทั้งด้านการปฏิรูปเกษตรกรรมหรือการปฏิรูปพลังงานตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้อย่างชัดเจน (๒) การน าพ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินให้เอกชน
ประกอบกิจการอ่ืนย่อมมีผลกระทบต่อเกษตรกรตามที่พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
พ.ศ. ๒๕๑๘ บัญญัติรับรองไว้ต้องค านึงถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมในนโยบายหรือกิจกรรมใด ๆ ของรัฐที่อาจมี
ผลกระทบต่อประชาชน ตลอดจนหลักการชดเชยเยียวยา ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 
(๓) ค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๑/๒๕๖๐ มีผลกระทบต่อสิทธิของเกษตรกร เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่มุ่งคุ้มครองการด ารงชีวิตของเกษตรกรซึ่งไม่มีที่ดินท ากิน
หรือมีแต่ไม่เพียงพอ ตลอดจนท าให้ดุลยภาพของกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป  

ต่อมา เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบผลการพิจารณาของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ ๑) ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงยุติธรรมเห็นด้วยกับ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เสนอให้ใช้วิธีเพิกถอนที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 
โดยการตราพระราชกฤษฎีกาในบริเวณที่ประสงค์จะใช้เพ่ือจัดกิจการอ่ืนอันเป็นประโยชน์ส าคัญของ
ประเทศ แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพลังงานไม่เห็นพ้องด้วย เนื่องจากวิธีการดังกล่าว  
ไม่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร รวมทั้งเป็นภาระในแง่งบประมาณและบุคลากร ๒) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เห็นพ้องว่า ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๐  
ไม่จ าเป็นต้องก าหนดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากมีกฎหมายเฉพาะอ่ืนก าหนดไว้แล้ว รวมทั้ง
ไม่จ าเป็นต้องด าเนินกระบวนการตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุธศักราช ๒๕๖๐ โดยไม่แจ้งเหตุผลแต่อย่างใด รายละเอียดอยู่ในข้อเสนอแนะฯ 
และเอกสารประกอบข้อเสนอแนะเรื่องที่ ๓  
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 ข้อเสนอแนะเรื่องที่ ๑ 
ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... ๑ 
 
๑. ความเป็นมา 

๑.๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๓๘๙ ลงวันที่  
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่กระบวนการ 
นิติบัญญัติหรือให้มีผลใช้บังคับภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เพ่ิมเติมอีกจ านวน ๒๕ ฉบับ ซึ่งรวมถึง 
ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....  

๑.๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ (สปท)  
๔๑๐๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เชิญเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
หรือผู้แทนในระดับบริหาร เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ เพ่ือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  
ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อาคารรัฐสภา ๒ และได้จัดท าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ  

๒. การพิจารณาเบื้องต้น 

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้านการบริหาร ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. .... และพบประเด็นด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งในแง่ที่เป็นหลักการทั่วไปว่าด้วย  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ และในแง่ของบทบัญญัติที่เป็นบทก าหนดโทษ 
จึงเห็นควรให้มีการเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓) และ
มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ 
เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นผู้ด าเนินการ 

๓. การด าเนินการ 

                                           

๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายงานผลการพิจารณาที่ ๒๐๖/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะ
นโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จัดท า
ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... โดยได้มีการศึกษาเอกสารวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการ
พิจารณาข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ต่อร่างพระราชบัญญัติ  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๓.๑ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. .... (อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นวาระที่สอง ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 

๓.๑.๑ หลักการและเหตุผล 

ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. . . . .  
มีเจตนารมณ์ให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
โดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้น
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน  
อย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
การส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอ่ืนๆ เช่น การจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะท าให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้า งภาครัฐ  
อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็น  
ที่ยอมรับโดยทั่วไป 

 ๓.๑.๒ หลักการทั่วไปว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงาน 
ของรัฐ  

การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้หน่วยงานของรัฐ 
จัดให้มีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของ  
พระราชบัญญัตินี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการในเรื่องความคุ้มค่า โปร่งใส มีสิทธิภาพและประสิทธิผล  
และตรวจสอบได้ (มาตรา ๗) 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๘) 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๘ 

(๑) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพและคุณลักษณะที่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ 

(๒) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระท าโดยเปิดเผย 
เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีหลักฐาน
การด าเนินงานชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน 

(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุล่วงหน้าเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมิน
และเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

(๔) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
อย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

๓.๑.๓ บทก าหนดโทษ (มาตรา ๑๑๘) 

ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารพัสดุ  
ตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยมิชอบ 
เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกต ามความใน
พระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท  

ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องระวางโทษ 
ที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง  

  ๓.๒ ความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
ต่อร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ๒ 

บทบัญญัติตามมาตรา ๑๑๘ ของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. .... ที่ก าหนดว่า ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดความเสียหายหรือโดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกหนึ่งปี  

                                           

๒ รายงานคณะกรรมการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เรื่อง “ข้อเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....” ฉบับ 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เสนอคณะรัฐมนตรี ๔ เมษายน ๒๕๕๙ หน้า ๕ – ๙ 
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๙ 

ถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท นั้น เป็นบทลงโทษที่ต่ ากว่าบทบัญญัติในกฎหมายอ่ืน เช่น 
ประมวลกฎหมายอาญา หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ดังนั้น บทก าหนดโทษตามมาตรา ๑๑๘ ดังกล่าว ควรปรับแก้ให้สอดคล้องกับการกระท า
ความผิด ดังนี้ 

“ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบ
เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  
โดยทุจริต ต้องระวางโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ส าหรับการกระท าความผิดนั้น 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เกิดจากการสั่งการหรือไม่สั่งการของผู้มีอ านาจ
หน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการในเรื่องนั้น ผู้มีอ านาจหน้าที่ต้องรับโทษเป็นสองเท่าของความผิด  
ที่ก าหนดไว้ส าหรับการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง 

กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ หรือละเว้นไม่ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ 
หรือใช้อ านาจหน้าที่ ในต าแหน่งหรือหน้าที่ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ ง  
มติคณะรัฐมนตรีอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงิน หรือ
ทรัพย์สินของแผ่นดิน ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นไม่ปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตในวงราชการด้วยหรือไม่ก็ตาม 
และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายก าหนด
ไว้ส าหรับการกระท าความผิดนั้น” 

๓.๓ หลักการ แนวคิด กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

 ๓.๓.๑ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR ) 

ข้อ ๑๕ 

บุคคลย่อมไม่ต้องรับผิดทางอาญาเพราะกระท าหรืองดเว้นกระท าการใดในขณะที่จะ
ท าให้เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศ และจะลงโทษให้หนักกว่าโทษ 
ที่มีอยู่ในขณะที่ได้กระท าความผิดอาญาไม่ได้ หากภายหลังการกระท าความผิดนั้นได้มีบทบัญญัติของ
กฎหมายก าหนดโทษเบาลง ผู้กระท าผิดย่อมได้รับประโยชน์จากบทบัญญัตินั้น  

ความในข้อนี้ย่อมไม่กระทบต่อการพิจารณาคดีและการลงโทษบุคคลซึ่งได้กระท าการ
หรืองดเว้นกระท าการใดอันเป็นความผิดอาญาตามหลักกฎหมายทั่วไปอันเป็นที่รับรองโดยประชาคม
นานาชาติในขณะที่มีการกระท านั้น 

๓.๓.๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
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๑๐ 

 มาตรา ๔ 

ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ 
และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศ
ไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้   

๓.๓.๓ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ผ่านการลง
ประชามติ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

มาตรา ๒๙  

บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท า
นั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผิดมิได้  

ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด และก่อนมี 
ค าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท าความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท า
ความผิดมิได้  

๓.๔.๔ หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN 
Guiding Principle on Business and Human Rights)๓ 

หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  เป็นเอกสาร 
ที่จัดท าและเผยแพร่โดยส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  ซึ่งวางอยู่บนหลักการ  
๓ ประการ คือ  

๑) การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Protect) โดยรัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครองไม่ให้มีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนจากองค์กรของรัฐหรือบุคคลที่สาม ซึ่งหมายความรวมถึงองค์กรภาคธุรกิจด้วย 

๒) การเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect) องค์กรและบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กร 
ภาคธุรกิจมีหน้าที่ในการเคารพสิทธิมนุษยชน  

๓) การเยียวยา (Remedy) เมื่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น รัฐต้องจัดให้มีการ
เยียวยาที่เหมาะสม รวมทั้งยังเรียกร้องให้องค์กรภาคธุรกิจจัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนและเยียวยา  

                                           

 ๓  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง มาตรฐานสากลในการด าเนินธุรกิจ  
เพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชน, ๒๕๕๙, หน้า ๑๗ 
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๑๑ 

เมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นด้วย ไม่ว่าโดยกิจการนั้นเองหรือการรวมกลุ่มองค์กรภาคธุรกิจ  
ที่เก่ียวข้องที่ได้ร่วมกันเป็นสมาคมธุรกิจ 

๓.๔.๕ แนวคิดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างยั่งยืน (Sustainable Public 
Procurement - SPP)๔ 

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างยั่งยืนเป็นกระบวนการที่ถูกน ามาปรับใช้เพ่ือให้การก าหนด
นโยบาย การด าเนินโครงการประสบความส าเร็จ และเกิดความคุ้มค่าในการสร้างผลประโยชน์ โดยค านึงถึง
สังคม เศรษฐกิจ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้  การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างยั่งยืน  
มีวัตถุประสงค์ที่จะบรรลุความสมดุลระหว่างสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

ด้านสังคม ให้ค านึงถึงความยตุิธรรมและความเสมอภาคทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นความ
ปลอดภัยและความม่ันคง สิทธิมนุษยชนและเงื่อนไขการจ้างแรงงาน 

ด้านเศรษฐกิจ ให้มีการค านึงถึงค่าใช้จ่ายในสินค้าหรือบริการ ตลอดจนวงจรของ
สินค้าหรือบริการนั้น เช่น การซื้อกิจการ การบ ารุงรักษา และการจัดการจนสิ้นสุดค่าใช้จ่ายโดยสอดคล้อง
กับการจัดการทางการเงินที่ดี 

ด้านสิ่งแวดล้อม ให้ค านึงถึงการปล่อยมลพิษสู่อากาศ ดิน และน้ า การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  

๔. ความเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ความเห็นและ
ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแล้ว ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... มีบทบัญญัติบางประการที่อาจกระทบสิทธิมนุษยชน จึงมีความเห็นต่อ 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ดังนี้ 

  ๔.๑ หลักการทั่วไปว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  
กับสิทธิมนุษยชน 

                                           

๔  What is Sustainable Public Procurement? เข้าถึงจาก 
http://www.unep.org/resourceefficiency/Consumption/SustainableProcurement/WhatisSustainablePubli
cProcurement/tabid/101245/Default.aspx เมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๒ 

หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principle 
on Business and Human Rights) ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครองไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จากองค์กรของรัฐหรือบุคคลที่สาม ซึ่งหมายความรวมถึงองค์กรภาคธุรกิจด้วย องค์กรและบุคคล  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรภาคธุรกิจมีหน้าที่ในการเคารพสิทธิมนุษยชน และเมื่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เกิดข้ึน รัฐต้องจัดให้มีการเยียวยาที่เหมาะสม รวมทั้งยังเรียกร้องให้องค์กรภาคธุรกิจจัดให้มีช่องทางในการ
ร้องเรียนและเยียวยาเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นด้วย ตามแนวทางนี้ รัฐจึงต้องผูกพันในการ
ด าเนินการเพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเนื่องมาจากธุรกิจ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็เป็นเรื่อง
หนึ่งที่รัฐควรให้ความส าคัญในการด าเนินการดังกล่าว และโดยที่ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... มีเจตนารมณ์ให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการ
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิด
โอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน 
รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล การส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ จึงอาจกล่าวได้ว่า การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน เนื่องจากเป็น
กระบวนการที่รัฐผูกนิติสัมพันธ์กับองค์กรธุรกิจหรือองค์กรเอกชนที่ประกอบกิจการและอาจก่อให้เกิดการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การจ้างแรงงานที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น 
นอกจากนี้ ได้มีแนวคิดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างยั่งยืน (Sustainable Public Procurement) ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ถูกน ามาปรับใช้เพ่ือให้การก าหนดนโยบาย การด าเนินโครงการของรัฐประสบความส าเร็จ 
และเกิดความคุ้มค่าในการสร้างผลประโยชน์ที่ค านึงถึงสังคม เศรษฐกิจ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  โดย
ปัจจัยด้านสังคมดังกล่าวมีรายละเอียดครอบคลุมไปถึงความยุติธรรมและความเสมอภาคทางสังคม สิทธิ
มนุษยชนและเงือ่นไขการจ้างแรงงานทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 เมื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. . . . .  
มาตรา ๗ วรรคสาม ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของ
พระราชบัญญัตินี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการในเรื่องความคุ้มค่า โปร่งใส มีสิทธิภาพและประสิทธิผล  
และตรวจสอบได้ และมาตรา ๘ ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และตรวจสอบได้  เห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวเป็นการวางหลักการทั่วไปให้การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ไม่ว่าด าเนินการจั ดซื้อจัด
จ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุนั้นจะอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ แต่ยังขาดหลักการ  
สร้างความเป็นธรรมและความเท่าเทียมในสังคม และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ดังนั้น เพ่ือให้การบังคับใช้
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๑๓ 

กฎหมายเป็นไปตามเจตนารมณ์และหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
มากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในมาตรา ๗ วรรคสาม และมาตรา ๘  
แห่งร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ให้ค านึงถึงหลักการจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐอย่างย่ังยืนด้วย 

 ๔.๒ บทก าหนดโทษ  

กฎหมายอาญาเป็นบทบัญญัติที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เนื่องจากมีการ
ก าหนดบทลงโทษที่มุ่งหมายต่อสิทธิในชีวิตร่างกายและเสรีภาพของบุคคล คือ โทษประหารชีวิต โทษจ าคุก 
โทษกักขัง และบทลงโทษที่มุ่งหมายต่อทรัพย์สินของบุคคล คือ โทษปรับ โทษริบทรัพย์สิน ด้วยเหตุ นี้การ
บัญญัติกฎหมายอาญาจึงต้องมีลักษณะที่พิเศษแตกต่างจากฎหมายอ่ืน โดยเป็นหลักการสากลคือ “ไม่มี
ความผิด ไม่มีโทษ หากไม่มีกฎหมาย (Nullum crimen nulla poena sine lege)”  

หลักการนี้เป็นหลักการสากลอันเป็นที่ยอมรับในนานาอารยประเทศ อันได้แก่ ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ ๑๑ (๒) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๑๕  
ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกและมีพันธกรณีระหว่างประเทศ และประเทศไทยได้มีการรับรองหลักการนี้  
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ ซึ่งยังคงได้รับการคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ อีกทั้ง ประมวลกฎหมาย
อาญาได้มีการก าหนดหลักการนี้ไว้ในมาตรา ๒ วรรคแรก บัญญัติว่า “บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญา
ต่อเมื่อได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่
จะลงแก่ผู้กระท าความผิดนั้นต้องเป็นโทษที่บัญญัติในกฎหมาย” โดยมีหลัก ๕ ประการ คือ ๑) ผู้กระท าไม่
ต้องรับผิดในทางอาญา หากการกระท านั้นไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ในขณะกระท าว่าเป็นความผิดและ 
ก าหนดโทษไว้ ๒) กฎหมายอาญาจะย้อนหลังให้ผลร้ายมิได้ ๓) ถ้อยค าในกฎหมายอาญาจะต้องบัญญัติให้
ชัดเจนแน่นอนปราศจากความคลุมเครือ การที่จะต้องให้กฎหมายมีความชัดเจนแน่นอนนั้นเพ่ือให้
ประชาชนผู้ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายมีโอกาสได้รู้ล่วงหน้าว่า การกระท าหรือไม่กระท าของเขาเป็นความผิด
หรือไม่ นอกจากบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดจะต้องบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดแล้ว บทบัญญัติในส่วน 
ที่เกี่ยวกับโทษก็จะต้องแจ้งชัดด้วยว่าการกระท าที่ถือว่าเป็นความผิดนั้นๆ จะได้รับโทษสถานใด และ  
๔) กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัด 

๔.๒.๑ บทก าหนดโทษตามร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. .... (อยูร่ะหว่างการพิจารณาในชั้นวาระที่สอง ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 

                                           

๕ เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๐ (กรุงเทพมหานคร 
: ส านักพิมพ์พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), ๒๕๕๑), หน้า ๑๖ – ๓๑. 

/บทบัญญัติ .... 
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บทก าหนดโทษในหมวด ๑๕ มาตรา ๑๑๘ ของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ที่ได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และมีโทษปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า  
เป็นการก าหนดโทษทางอาญาที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล มีการก าหนดบทลงโทษจ าคุก
และโทษปรับโดยมีอัตราโทษขั้นต่ า ซึ่งเป็นการจ ากัดการใช้ดุลพินิจของศาลในการพิจารณาพิพากษาลงโทษ 
โดยการก าหนดโทษควรมีความเหมาะสมกับการลงโทษ ซึ่งอาจพิจารณาจากลักษณะการกระท าความผิด
และความร้ายแรงในแต่ละกรณี ประกอบกับมาตรา ๑๑๘ ได้ก าหนดความรับผิดไว้อย่างกว้างขวาง  
ทั้งความผิดที่เกิดจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตาม
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  จึงไม่ควร
ก าหนดอัตราโทษขั้นต่ า เพ่ือให้ศาลใช้ดุลพินิจในการลงโทษอย่างเหมาะสมและได้สัดส่วนกับการกระท า
ความผิดในแต่ละบุคคล   

๔.๒.๒ บทก าหนดโทษตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีข้อเสนอแนะต่อบทก าหนดโทษ  
ตามมาตรา ๑๑๘ ของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... โดยเห็นว่า  
บทก าหนดโทษตามมาตรา ๑๑๘ ควรปรับแก้ให้สอดคล้องกับการกระท าความผิด ดังนี้  

“ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบ
เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
โดยทุจริต ต้องระวางโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ส าหรับการกระท าความผิดนั้น 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เกิดจากการสั่งการหรือไม่สั่งการของผู้มีอ านาจ
หน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการในเรื่องนั้น ผู้มีอ านาจหน้าที่ต้องรับโทษเป็นสองเท่าของความผิด  
ทีก่ าหนดไว้ส าหรับการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง 

กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ หรือละเว้นไม่ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ 
หรือใช้อ านาจหน้าที่ ในต าแหน่งหรือหน้าที่ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ ง  
มติคณะรัฐมนตรีอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงิน หรือ
ทรัพย์สินของแผ่นดิน ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นไม่ปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตในวงราชการด้วยหรือไม่ก็ตาม 

/และ .... 
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และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายก าหนด
ไว้ส าหรับการกระท าความผิดนั้น” 

เมื่อพิจารณาข้อเสนอแนะข้างต้นที่ ให้ปรับแก้บทก าหนดโทษตามมาตรา ๑๑๘  
ให้สอดคล้องกับการกระท าความผิด แล้วเห็นว่า เป็นการก าหนดบทบัญญัติที่มีโทษทางอาญา ซึ่งขาดความ
ชัดเจนว่าการกระท าใดจะมีความรับผิดทางอาญา และบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับโทษขาดความชัดเจนว่า
การกระท าที่ถือว่าเป็นความผิดนั้นจะได้รับโทษสถานใด นอกจากนี้ บทบัญญัติตามข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้
ก าหนดระวางโทษไว้แต่อย่างใด แต่ก าหนดให้ต้องไปพิจารณาจากกฎหมายอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการก าหนด
บทลงโทษที่ไม่แจ้งชัด อันไม่สอดคล้องกับหลักการ “ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ หากไม่มีกฎหมาย” ซึ่งเป็น
หลักการสากลที่ได้รับการรับรองโดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ และ
ประมวลกฎหมายอาญา ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  

ในส่วนมาตรา ๑๑๘ วรรคสาม พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการก าหนดความรับผิดของ
เจ้าหน้าที่อย่างกว้างขวาง กล่าวคือ เป็นการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดหากการปฏิบัติหรือละเว้น 
ไม่ปฏิบัติเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งการ
บัญญัติลักษณะนี้อาจท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  เนื่องจากข้อบังคับ ค าสั่ ง  
มติคณะรัฐมนตรีอาจก าหนดขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาเหตุการณ์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง มิได้มีลักษณะเป็นการ
ถาวร หรืออาจเป็นแนวปฏิบัติภายในของแต่ละส่วนราชการเท่านั้น ซึ่งบางกรณีหากเป็นการกระท าที่ ไม่ได้
ทุจริตและรัฐไม่เสียประโยชน์ อาจมีความรับผิดทางวินัยตามระเบียบของหน่วยงานเท่านั้น จึงไม่ควรที่จะ
ก าหนดให้มีความรับผิดทางอาญาในส่วนนี้ด้วย อีกทั้ง บทบัญญัตินี้ได้ก าหนดความรับผิดทางอาญาให้จ าคุก 
อันกระทบสิทธิเสรีภาพของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างยิ่ง โดยเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดแม้ว่าการปฏิบัติหรือละเว้น 
ไม่ปฏิบัตินั้นจะเป็นการทุจริตในวงราชการด้วยหรือไม่ก็ตามรวมถึงต้องรับผิดกรณีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ประมาทเลินเล่อด้วย ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในทางอาญาได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งต่างจากพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่แม้ว่าความรับผิดของเจ้าหน้าที่จะเป็นความรับผิด 
ทางแพ่งซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพน้อยกว่า แต่ก็ยังก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องรับผิดต่อเมื่อได้ 
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น๖   

                                           

๖ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙   
    มาตรา ๘ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหม ทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าท่ีผู้ท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่
ได้กระท าการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
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ดังนั้น การก าหนดความรับผิดทางอาญาในลักษณะนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่อาจไม่กล้าตัดสินใจด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อระบบราชการทั้งต่อหน่วยงานของรัฐโดยรวมและเจ้าหน้าที่ เพราะเกรง
ความรับผิดทางอาญาที่จะเกิดแก่ตน ซึ่งปัญหาลักษณะนี้ถือเป็นที่มาของการใช้บังคับพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙๗ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ให้ปรับแก้บทก าหนดโทษตามมาตรา ๑๑๘  

๕. ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 

  เพ่ือให้บทบัญญัติแห่งร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ....  น าไปสู่การใช้บังคับและการปฏิบัติตรงตามเจตนารมณ์และหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับ
หลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติ
ตามคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นควรมีข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติในฐานะรัฐสภาตามมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้  

  ๕.๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ควรแก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๗ วรรคสาม และมาตรา ๘  
ให้สอดคล้องกับหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principle 

                                           

๗ หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การที่เจ้าหน้าที่ด าเนินกิจการต่างๆ ของ
หน่วยงานของรัฐนั้น หาได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อันเป็นการเฉพาะตัวไม่ การปล่อยให้ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหน้าที่และเกิดความเสียหายแก่เอกชนเป็นไปตามหลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์จึงเป็นการไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดในการกระท าต่างๆ เป็นการ
เฉพาะตัวเสมอไป เมื่อการที่ท าไปท าให้หน่วยงานของรัฐต้องรีบผิดต่อบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟ้องไล่เบี้ยเอาจาก
เจ้าหน้าท่ีเต็มจ านวนนั้น ทั้งที่บางกรณีเกิดขึ้นโดยความไม่ตั้งใจหรือความผิดพลาดเล็กน้อยในการปฏิบัติหน้าท่ี นอกจากนั้น 
ยังมีการน าหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับ ให้เจ้าหน้าที่ต้องร่วมรับผิดในการกระท าของเจ้าหน้าที่
ผู้อื่นด้วย ซึ่งระบบนั้นมุ่งหมายแต่จะได้เงินครบโดยไม่ค านึงถึงความเป็นธรรมที่จะมีต่อแต่ละคน กรณีเป็นการก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบั่นทอนก าลังขวัญในการท างานของเจ้าหน้าที่ด้วย จนบางครั้งกลายเป็น
ปัญหาในการบริหารเพราะเจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจด าเนินงานเท่าที่ควร เพราะเกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแก่ตน อนึ่ง 
การให้คุณให้โทษแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือควบคุมการท างานของเจ้าหน้าที่ยังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคลและการด าเนินการ
ทางวินัยก ากับดูแลอีกส่วนหนึ่งอันเป็นหลักประกันมิให้เจ้าหน้าที่ท าการใดๆ โดยไม่รอบคอบอยู่แล้ว ดังนั้น จึงสมควร
ก าหนดใหเ้จ้าหน้าท่ีต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระท าเพื่อการเฉพาะตัว หรือ
จงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น และให้แบ่งแยกความรับผิดชอบของแต่ละคนมิให้น า
หลักลูกหนี้ร่วมให้เกิดความเป็นธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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on Business and Human Rights) โดยเพ่ิมเติมหลักการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Public Procurement ) ที่ค านึงถึงสังคม เศรษฐกิจ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

๕.๑.๑ มาตรา ๗ วรรคสาม ควรแก้ไขเพ่ิมเติมเป็น  

“กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการ
ในเรื่องของความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ และความยั่งยืนโดย
ค านึงถึงผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม” 

๕.๑.๒ มาตรา ๘ ควรแก้ไขเพ่ิมเติมเป็น  

“การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้ 

  (๕) ความยั่งยืน โดยค านึงถึงผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

..............”  

  ๕.๒ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ควรแก้ไขอัตราโทษจ าคุกและโทษปรับ ตามความใน 
มาตรา ๑๑๘ เพ่ือให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาลงโทษได้อย่างเหมาะสม และ 
ได้สัดส่วนกับการกระท าความผิดในแต่ละลักษณะซึ่งมีขอบเขตการตีความอย่างกว้างขวาง ทั้งความผิดที่เกิดจาก
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้ 

   “ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่.... ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงไม่เกิน
สิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงไม่เกินสี่แสนบาท” 
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 ข้อเสนอแนะเรื่องที่ ๒ 
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อแก้ไขปัญหาการเยียวยาความเสียหาย กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และกรณีการเยียวยาตามหลักมนุษยธรรม๘ 
 
๑. ความเป็นมา 

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เคยมีข้อเสนอแนะกรณีการเยียวยาความเสียหายโดยรัฐ 
ที่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนว่า ควรมีการวางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและมีมาตรฐานเดียวกันในการ
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท าของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีมาตรการ
การให้ความช่วยเหลือเยียวยาทางด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเยียวยาด้านการเงิน และให้มี
หลักเกณฑ์ที่เป็นกลางและครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่าย๙ อย่างไรก็ดี พบว่ายังคงมีปัญหาอ่ืน  ๆ 
ที่สืบเนื่องจากการเยียวยา กล่าวคือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนที่พึงได้รับการเยียวยามีมิติ 
ที่หลากหลาย เช่น เหตุจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เหตุจากความไม่สงบทางการเมือง เหตุจากการก่อการร้าย  
การเยียวยาในระบบสาธารณสุข ในระบบกระบวนการยุติธรรม และการเยียวยากรณีเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น ท าให้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาหลายฉบับ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก 
ประชาชนประสบปัญหาความไม่สะดวกในการเข้าถึงการเยียวยา ทั้งไม่ทราบว่ามีกฎหมายหรือ
หน่วยงานใดเกี่ยวข้อง 

                                           

๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ข้อเสนอแนะฯ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) ที่ ๓/๒๕๖๐ 
 ๙ ๑) รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายฯ ที่  ๓๑๕/๒๕๕๗  
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหาย และจ าเลย  
ในคดีอาญา ๒) รายงานผลการพิจารณาค าร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ที่ ๓๖๖/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี ๒๕๕๓ อ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการ
ช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล และ ๓) รายงานผลการพิจารณาค าร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมาย ที่ ๑๐๕๘/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย สิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม เสรีภาพในเคหสถาน สิทธิในเกียรติยศช่ือเสียงและความเป็นอยู่ส่วนตัวและสิทธิในทรัพย์สิน กรณีการด าเนิน
นโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเมื่อปี ๒๕๔๖ 
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กับกรณีความเสียหายที่ตนได้รับ ซึ่งในบางกรณีเป็นผลท าให้เสียสิทธิในการได้รับการเยียวยา๑๐ นอกจากนี้ 
ยังขาดกฎหมายครอบคลุมถึงการเยียวยาความเสียหายในบางกรณี และที่ส าคัญ คือ เกิดความเหลื่อมล้ า 
ในการเยียวยา อาทิ กรณีการเยียวยาความเสียหายผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองโดย  
มติคณะรัฐมนตรีที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นกรณีการชุมนุมทางการเมืองเช่นเดียวกัน ดังที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เคยมีข้อเสนอแนะไปแล้ว 

๒. การพิจารณาเบื้องต้น 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน พิจารณาปัญหาการเยียวยาความเสียหาย กรณี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและกรณีการเยียวยาตามหลักมนุษยธรรม ตามมาตรา ๒๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 คณะอนุกรรมการดังกล่าวได้ศึกษานโยบาย กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักการ        
สิทธิมนุษยชน ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติที่ผ่านมา  
จัดประชุมรับฟังความเห็นจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการเยียวยาได้โดยง่าย  
มีความครอบคลุม และมีหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่เหมาะสม ชัดเจนในแต่ละมิติ ท าให้เกิดความเสมอภาคและ
เป็นธรรม  

๓. การด าเนินการ 

   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

                                           

๑๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับค าร้องที่ ๖๗๓/๒๕๕๙ เรื่อง สิทธิในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าว
อ้างว่าผู้พิการถูกท าร้ายร่างกาย ท าให้ได้รับความเดือดร้อน โดยเรื่องดังกล่าวผู้ร้องถูกท าร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ได้รับ
อันตรายสาหัส เมื่อปี ๒๕๔๓ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่สามารถจับตัวผู้กระท าความผิดในข้อหาท าร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้
ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสได้ภายในอายุความ ๑๕ ปี และผู้ร้องไม่ได้รับการเยียวยาตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและ 
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ เนื่องจากไม่ได้ยื่นค าขอภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้
ถึงการกระท าความผิด 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๒๐ 

หรือค าสั่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ได้จัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวขึ้น  โดยได้มีการศึกษานโยบาย กฎหมาย  
มติคณะรัฐมนตรี หลักการสิทธิมนุษยชน ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติที่ผ่านมา และจัดประชุมรับฟังความเห็นจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

  ๓.๑ ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

         ๓.๑.๑ ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ผ่านมา 

   ๑) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีข้อเสนอแนะนโยบาย 
ในรายงานผลการพิจารณาเพ่ือเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ที่ ๘๐๐/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การอนุวัติกฎหมายไทยตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ
หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และเพ่ือเตรียมรองรับการเข้าเป็นภาคี 
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ รวมทั้งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง  
มิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยามีความเห็นว่า สมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มาตรา ๓ และรายการท้ายพระราชบัญญัติฯ เพ่ือประกันว่าผู้เสียหายเนื่องจากการถูกบังคับให้สูญหาย  
จะได้รับค่าตอบแทน ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและเพียงพอซึ่งกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงาน
หลักในการรวบรวมผลด าเนินการตามข้อเสนอแนะฯ แจ้งต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าได้พิจารณา
ข้อเสนอแนะฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาได้ว่า กระทรวง
ยุติธรรมอยู่ระหว่างการทบทวนและปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
หากร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ได้รับ 
การรับรองตามกฎหมายแล้ว จะบรรจุความผิดฐานทรมานและบังคับบุคคลให้สูญหายในกฎหมาย  
ทั้งสองฉบับ เพ่ือให้เป็นความผิดที่สามารถขอรับความคุ้มครองพยาน และค่าตอบแทน ค่าทดแทน และ
ค่าใช้จ่ายได้ตามกฎหมายต่อไป๑๑ 

   ๒) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีข้อเสนอแนะนโยบาย 
ในรายงานผลการพิจารณาเพ่ือเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ที่ ๓๑๕/๒๕๕๗ 

                                           

๑๑ หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นร ๐๕๐๕/๒๗๘๕๗ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๒๑ 

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายและ
จ าเลยในคดีอาญาว่า โดยหลักเมื่อบุคคลได้รับความเสียหายจากการกระท าของรัฐ หน่วยงานของรัฐ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ความเสียหายเรื่องข้อบกพร่องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การใช้นโยบายหรือ
การบริหารหรือการกระท าใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชน บุคคลควรได้รับการเยียวยา   
โดยก าหนดในกฎหมายและใช้กระบวนการยุติธรรมทางศาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมควรร่วมกันศึกษา
และวิเคราะห์เพื่อวางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและให้มีมาตรฐานเดียวกันในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ ได้รับ
ความเสียหายจากการกระท าของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนื่องจากข้อบกพร่องของกระบวนการยุติธรรม 
หรือจากการใช้นโยบายหรือการบริหาร หรือการกระท าใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชน  
พร้อมทั้งควรเพ่ิมเติมมาตรการการให้ความช่วยเหลือเยียวยาทางด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการเยียวยา 
ด้านการเงิน ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการต ารวจ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ แจ้งว่า การพิจารณาตามข้อกฎหมาย มาตรา ๒๐ (๓) จ าเลยที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.  ๒๕๔๔ ต้องเป็นจ าเลยที่ถูก
ด าเนินคดีโดยพนักงานอัยการ ซึ่งถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาและมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าจ าเลยมิได้
กระท าผิดหรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด ทั้งนี้ กรณีศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง และหาก
คณะกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าจ าเลยไม่ได้กระท าความผิดอาจพิจารณาให้จ่ายค่าทดแทน 
แก่จ าเลยได้๑๒ และกระทรวงยุติธรรมแจ้งต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าได้พิจารณาข้อเสนอแนะฯ  
โดยสรุปสาระส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับการเยียวยาได้ว่า กระทรวงยุติธรรมได้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาหลักเกณฑ์แนวทางการเยียวยาผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ถูกควบคุมตัวระหว่าง
ถูกด าเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน๑๓ 

  ๓) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีข้อเสนอแนะนโยบาย 
ในรายงานผลการพิจารณาค าร้องเพ่ือเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ที่ ๓๖๖/๒๕๕๘ วันที่ 
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี ๒๕๕๓ อ้างว่าไม่ได้รับความ
เป็นธรรมในการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลว่า ควรสร้างหลักเกณฑ์ในการชดเชยและเยียวยาผู้ได้รั บ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง โดยการจัดให้มีกฎหมายรองรับกระบวนการชดเชยและ
เยียวยาผู้เสียหายจากการชุมนุมทางการเมือง มีหลักเกณฑ์ที่เป็นกลางและครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบ  
ทุกฝ่าย ซึ่งส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมผลด าเนินการต าม

                                           

๑๒ หนังสือคณะกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการต ารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ที่ สว (สนช) (กมธ ๒) ๐๐๑๐/๗๑๗  ลงวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

๑๓ หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นร ๐๕๐๓/๑๗๔๓๐ ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  
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๒๒ 

ข้อเสนอแนะฯ แจ้งต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า ได้พิจารณาข้อเสนอแนะฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยสรุปสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการเยียวยาได้ว่า คณะกรรมการอ านวยการเยียวยาด้านการเงินตามหลัก
มนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรมี
กฎหมายกลางในระดับพระราชบัญญัติเพ่ือรองรับกระบวนการชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการชุมนุม
ทางการเมือง โดยให้กระทรวงยุติธรรมศึกษาหรือปรับปรุงพัฒนากฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ในระหว่างกระทรวง
ยุติธรรมศึกษาหรือปรับปรุงกฎหมาย เห็นควรให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ยกร่างระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบไปพลางก่อน๑๔ 

   ๔) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีข้อเสนอแนะนโยบาย       
ในรายงานผลการพิจารณาค าร้องเพ่ือเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่ ๑๐๕๘/๒๕๕๘ วันที่  
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เสรีภาพ  
ในเคหสถาน สิทธิในเกียรติยศชื่อเสียงและความเป็นอยู่ส่วนตัว และสิทธิในทรัพย์สิน กรณี การด าเนิน
นโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเม่ือปี ๒๕๔๖ ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อประชาชนและส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในวงกว้างว่า ควรท าความจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
ให้ปรากฏ เยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายและครอบครัวซึ่งบางส่วนยังไม่ได้รับการเยียวยา ด าเนินการ
น าผู้กระท าความผิดมาลงโทษ และแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา โดยเพ่ิมฐานความผิดอาญา 
ให้รวมถึงการก่ออาชญากรรมร้ายแรงด้วย ซึ่งกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวม  
ผลด าเนินการตามข้อเสนอแนะฯ แจ้งต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าได้พิจารณาข้อเสนอแนะฯ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการเยียวยาได้ว่า การพิจารณาจ่ายค่าเสียหายให้แก่
ผู้เสียหาย ครอบครัว หรือญาติของผู้เสียหายอันเนื่องจากการด าเนินนโยบายในการท าสงครามขั้นแตกหัก
กับยาเสพติด มีผู้เสียหายที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่สามารถจ่ายค่าตอบแทนเนื่องจากผู้เสียหายมายื่นค าร้องเกินกว่า
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับที่จะปรับปรุงพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาพ.ศ. ๒๕๔๔๑๕ 

   ๓.๑.๒ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 

                              แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ได้มีการก าหนดแผนสิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง ซึ่งได้แก่ กลุ่มที่อยู่ในสถานการณ์หรือพ้ืนที่ที่มี
สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดจากสภาพความขัดแย้งทางสังคม ความขัดแย้งทางด้านการเมือง เช่น กลุ่มที่
ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากความ

                                           

๑๔ หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๙๔๐๗ ลงวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 ๑๕ หนังสือกระทรวงยุติธรรม ด่วนท่ีสุด ที่ ยธ ๑๑๐๒ (วก.)/๑๒๔ ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
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๒๓ 

ขัดแย้งทางการเมือง การก่อเหตุประท้วง การก่อเหตุรุนแรงในสังคมของกลุ่มต่าง ๆ โดยแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติดังกล่าวก าหนดข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยา คือ ให้ทบทวนและปรับปรุง
แนวทางการให้การชดเชยและเยียวยาผู้ที่สูญเสียและได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความรุนแรงให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีความเท่าเทียมกัน รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงแนวทางการช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่รัฐตามผลกระทบที่ได้รับ โดยพิจารณาจากผลกระทบด้านร่างกาย จิตใจ ครอบครัว และทรัพย์สิน 

  ๓.๒ การรับฟังความเห็น 

                 คณะอนุกรรมการด้านข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 
และกฎ เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ได้รับฟังความเห็นจากผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐ  
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธ รรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง กรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานคร โดยสรุปข้อเท็จจริง และ
ความเห็นที่เป็นสาระส าคัญได้ ดังนี้    

   ประเด็นที่หนึ่ง มาตรฐานในการเยียวยาที่แตกต่างกันเนื่องจากความหลากหลายของ
หน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

                            ในกระบวนการเยียวยาต่าง ๆ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก โดยแต่ละหน่วยงาน 
มีกฎหมายที่ใช้บังคับซึ่งก าหนดสัดส่วนเงินชดเชยหรือเยียวยาและกระบวนการที่แตกต่างกัน เป็นสาเหตุให้
เกิดความไม่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ กฎหมายหรือระเบียบของแต่ละหน่วยงานมีฐานอ านาจตามกฎหมาย
แต่ละฉบับที่ออกต่างกรรมต่างวาระ โดยบางฉบับออกห่างกันเป็นเวลานาน ด้วยเหตุดังกล่าวคณะรัฐมนตรีจึงมีมติ
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙๑๖ มอบให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดท ากฎหมายหรือระเบียบ เงื่อนไขและวิธีการ ในการให้ความช่วยเหลือเยียวยา   ที่ครอบคลุมทุกกรณี  
ไม่ว่ากรณีความเสียหายจะเกิดจากการชุมนุมทางการเมือง ภัยพิบัติธรรมชาติ เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิด
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือกรณีอ่ืนก็ตาม และให้ครอบคลุมบุคคลทุกกลุ่ม ปัจจุบันเรื่องนี้อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของกระทรวงการคลัง (มกราคม ๒๕๖๐) 

                                           

 ๑๖ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาง เรื่อง ค่าบริการทางการแพทย์
และเงินเหมาจ่ายช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล กรณีผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์เหตุระเบิดแยกราชประสงค์  
วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ของกระทรวงสาธารณสุข สืบค้นจาก http://www.thaigov.go.th 
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๒๔ 

      ประเด็นที่สอง แนวทางท่ีเหมาะสมในการก าหนดหลักเกณฑ์กลางในการเยียวยา 

   การก าหนดหลักเกณฑ์กลางในการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในรูปแบบของพระราชบัญญัติตั้งแต่แรกอาจมีความไม่ยืดหยุ่น เห็นว่า ควรมี
การแยกหมวดหมู่ของการเกิดความเสียหายตามมิติต่าง ๆ เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์และลองน าไปใช้ระยะเวลา
หนึ่ง ให้เป็นแนวปฏิบัติที่แน่นอนชัดเจนส าหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จนเห็นว่ามีความเหมาะสม ถูกต้อง
เสียก่อน จึงออกเป็นพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ สัดส่วนของเงินเยียวยาไม่จ าเป็นต้องเท่ากัน แต่ถ้าความเสียหาย
เกิดจากมูลเหตุลักษณะเดียวกันแล้ว ควรใช้หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเดียวกันในการพิจารณาให้เงินเยียวยาเพ่ือ
ความเท่าเทียม และหลักเกณฑ์กลางเมื่อก าหนดขึ้นเป็นกฎหมายแล้ว จ าเป็นต้องมีการทบทวนเป็นระยะ 

    ประเด็นที่สาม ความหมายของผู้ได้รับความเสียหายที่ยังขาดความครอบคลุม 

   ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ได้ก าหนดเรื่อง
การเยียวยาไว้ใน ๒ กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง และกลุ่มเหยื่อ/
ผู้ เ สี ยหาย เนื่ อ งจากการกระท าความผิดอาญาของผู้ อ่ื น  ซึ่ งยั งมิ ได้ ครอบคลุ มถึ งนั กปกป้อง 
สิทธิมนุษยชนที่ถูกบังคับให้สูญหาย ซึ่งตามหลักการสิทธิมนุษยชนแล้ว ถือว่าเป็นกรณีที่มีการละเมิด  
สิทธิมนุษยชนที่มีความรุนแรงมากกว่ากรณีทั่วไป เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่ในการปกป้อง  
สิทธิมนุษยชนที่รัฐจะต้องให้ความคุ้มครองเป็นการเฉพาะตามปฏิญญาว่าด้วยผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน๑๗  
ในอดีตที่ผ่านมา นักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยหลายรายถูกข่มขู่  คุกคาม สังหารและ        
หายสาบสูญ ประกอบกับประเทศไทยได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ และอยู่ระหว่างการจัดท า 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... และ 
อนุบัญญัติเพ่ืออนุวัติการตามพันธกรณี รัฐจึงควรให้ความคุ้มครองและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น  
เป็นการเฉพาะและพิจารณาแก้ไขให้มีการเยียวยาครอบคลุมถึงกลุ่มบุคคลที่เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
และหรือบุคคลที่เชื่อได้ว่าถูกบังคับให้สูญหาย                              

    ประเด็นที่สี่ การเยียวยาเม่ือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกเหนือจากการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทน (compensation)  

                                           

 ๑๗ Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to 
Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms สืบค้นจาก
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx 
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๒๕ 

   ที่ผ่านมา การเยียวยาของรัฐต่อผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมีเฉพาะการเยียวยา  
ในรูปแบบของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือตัวเงิน (compensation) ซึ่งเห็นว่าควรมีการเยียวยา  
ในรูปแบบอ่ืนนอกจากด้านการเงินด้วย ซึ่งการเยียวยาด้านการเงินในบางกรณีจะเป็นจ านวนที่สูงมาก อาทิ 
ตามพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ ผู้ เสียหายจะได้รับเงินเยียวยาสูงถึง  
๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ก็ไม่ใช่การเยียวยาที่ผู้เสียหายพอใจทั้งหมด เพราะนอกจากการเยียวยาในรูปแบบตัว
เงินแล้ว การเยียวยาที่ผู้เสียหายต้องการ คือ ความยุติธรรม ทั้งนี้ อาจจ าเป็นต้องมีการเยียวยาด้านอ่ืนด้วย เช่น  
การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ 

   ประเด็นที่ห้า การเยียวยาที่ล่าช้าและไม่เพียงพอ 

         เมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง การเยียวยาที่มีประสิทธิผลควรต้องด าเนินการ 
อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์และเพียงพอ เช่น กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ซึ่งความล่าช้า 
ในกรณีดังกล่าวเกิดจากกระบวนการตรวจสอบ๑๘ หรือกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับความเสียหายจะอยู่
ในประเทศไทยไม่นาน หากการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ล่าช้า จะท าให้การเยียวยาไม่ทันการณ์และบางกรณีพบว่า 
กระบวนการเยียวยาในสถานการณ์เดียวกัน ใช้เวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้ได้รับความ
เสียหาย อาทิ กรณีเหตุวินาศกรรมบริเวณสี่แยกราชประสงค์ มีการจ่ายเงินเยียวยาแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ภายในเจ็ดวัน แต่การเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบที่เป็นคนไทย มีความล่าช้าและไม่เพียงพอกับความ
เสียหายที่ได้รับ ท าให้มีการร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องกินยา
ไปตลอดชีวิตและยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้๑๙    

   ประเด็นที่หก การประเมินผลกระทบความเสียหายที่แตกต่างกัน กรณีความพิการ
หรือทุพพลภาพ  

                        ในการประเมินผลกระทบความเสียหายเพื่อให้การเยียวยา พบว่ามีการประเมินระดับ
หรือรายละเอียดเกี่ยวกับความพิการหรือทุพพลภาพที่แตกต่างกันตามฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ระหว่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กับพระราชบัญญัติ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่
มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้น หรือตามคู่มือความสามารถของคนพิการที่กระทรวงสาธารณสุข  

                                           

๑๘ คมชัดลกึ. (๒๕๕๕) แม่น้องเกดโวยจา่ยเงินเยียวยาล่าช้า.  
สืบค้นจาก http://www.komchadluek.net/news/politic/130451 
 ๑๙ มติชนออนไลน์. (๒๕๕๙). ครบ ๑ ปี เหยื่อระเบิดราชประสงค์โผล่กลางวงแถลงข่าว ขอรัฐเยียวยาร่ าไห้ชีวิต 
สุดล าบาก. สืบค้นจาก http//www.matichon.co.th/news/๒๕๒๙๙๒ 
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๒๖ 

จัดท าขึ้น ยังไม่มีหลักเกณฑ์ใดที่จะถือได้ว่าเป็นหลักเกณฑ์กลางที่เป็นแนวทางส าหรับแพทย์ผู้ออกใบรับรอง
และหน่วยงานที่ให้การเยียวยา ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการได้รับการเยียวยา  

  ประเด็นที่เจ็ด การขาดศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับการเยียวยา 

           โดยที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาหลายหน่วยงาน จึงพบว่าไม่มี  หน่วยงาน
ใด เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ ท าให้แต่ละหน่วยงานไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลระหว่างกันได้ ประชาชนต้องให้ข้อมูลซ้ าหลายครั้งต่อทุกหน่วยงานที่ไปขอรับการเยียวยา ท าให้
การด าเนินการขาดความคล่องตัวและไม่สามารถอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการ ได้แก่ 
ผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพ และขาดฐานข้อมูลกลางที่จะสามารถน าไปพัฒนาเชิงระบบต่อไป 

  ๓.๓ หลักการ แนวคิด หลักกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

        ๓.๓.๑ กฎหมายภายใน 

             ๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐   

                 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  
ได้คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค ที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครอง
ตามประเพณี การปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วตามมาตรา ๔ ซึ่งหลักการของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ก าหนดให้บุคคลเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครอง
เท่าเทียมกันตามมาตรา ๓๐ และรัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม ทั่วถึง และอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันตามมาตรา 
๘๑ รวมถึงผู้บริโภคมีสิทธิร้องเรียนเพ่ือให้แก้ไขเยียวยาความเสียหายตามมาตรา ๖๑ 

    ๒) หลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

                  รัฐธรรมนูญฯ ก าหนดให้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท าความผิดอาญาของบุคคลอ่ืน มีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือ
ช่วยเหลือจากรัฐตามมาตรา ๒๕ และบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันตามมาตรา ๒๗ 
รวมทั้งรัฐพึงให้ความคุ้มครองป้องกันมิให้เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  
ถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้การบ าบัด ฟ้ืนฟูและเยียวยาผู้ถูกกระท าการ
ดังกล่าวตามมาตรา ๗๑ 

    ๓.๓.๒ หลักการและกฎหมายระหว่างประเทศ 

      ๑) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  
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๒๗ 

                  ปฏิญญาสากลฯ ได้รับรองสิทธิของบุคคลที่จะได้รับการเยียวยา      
อย่างได้ผลโดยศาล เนื่องจากการกระท าใด ๆ อันละเมิดต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐานซึ่งตนได้รับตามรัฐธรรมนูญ     
หรือกฎหมายตามข้อ ๘ 

    ๒) พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการเยียวยา 

         สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับที่ประเทศไทยเป็นภาคี 
ก าหนดให้รัฐต้องประกันสิทธิของบุคคลที่จะได้รับการเยียวยาเมื่อถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ได้แก่ กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ตามข้อ ๒๒๐ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ตามข้อ ๖๒๑ อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และ 
การประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี ตามข้อที่ ๑๔๒๒ อนุสัญญา 
ว่าด้วยสิทธิเด็ก ตามข้อ ๓๙๒๓  

          ๓) ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจ ากติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

                       คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจ ากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองเห็นว่า รัฐต้องท าให้การเยียวยามีประสิทธิผลและเหมาะสมโดยค านึงถึง
ประเภทของบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ต้องมีกระบวนการทางตุลาการและกลไกทางปกครองที่เหมาะสม

                                           

๒๐ รัฐภาคีประกันว่า บุคคลใดที่สิทธิหรือเสรีภาพของตนซึ่งรับรองไว้ในกติกานี้ถูกละเมิด ต้องได้รับการเยียวยา
อย่างเป็นผลจริงจัง โดยไม่ต้องค านึงว่าการละเมิดนั้นจะได้กระท าโดยบุคคลผู้ปฎิบัติการตามหน้าที่ และบุคคลที่เรี ยกร้อง
การเยียวยาดังกล่าวย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาจากฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติที่มีอ านาจหรือจาก
หน่วยงานอ่ืนท่ีมีอ านาจตามที่ก าหนดไว้โดยกฎหมายของรัฐ รวมทั้งเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจต้องบังคับให้การเยียวยานั้นเป็นผล  

๒๑ รัฐภาคีจะรับประกันต่อทุกคนในเขตอาณาที่จะได้รับการคุ้มครองและการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ โดยผ่าน
ศาลระดับชาติและองค์กรของรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการกระท าใดๆ อันเป็นการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ และสิทธิในอันที่
จะขอจากศาลในการทดแทนอย่างยุติธรรมและพอเพียงและการชดใช้ความเสียหายอันเป็นผลมาจากการเลือกปฏิบัตินั้น 

๒๒ รัฐภาคีแต่ละรัฐประกันในระบบกฎหมายว่า ผู้ถูกท าร้ายจากการกระท าการทรมานได้รับการชดใช้ทดแทนและ
มีสิทธิซึ่งสามารถบังคับคดีได้ที่จะได้รับสินไหมทดแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ รวมทั้งวิถีทางที่จะได้รับการบ าบัดฟื้นฟู
อย่างเต็มรูปแบบที่สุดเท่ าที่จะเป็นไปได้ ในกรณีที่ผู้ถูกท าร้ายเสียชีวิตอันเป็นผลจากการกระท าการทรมาน  
ให้ผู้อยู่ในอุปการะของบุคคลนั้นมีสิทธิท่ีจะได้รับสินไหมทดแทน 

๒๓ รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะส่งเสริมการฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและจิตใจ และการกลับคืนสู่สังคม
ของเด็กที่ได้รับเคราะห์จากการละเลยในรูปแบบใดๆ การแสวงหาประโยชน์การกระท าอันมิชอบ การทรมาน หรือการ
ลงโทษ หรือการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือต่ าช้า หรือการพิพาทกันด้วยอาวุธ การฟื้นฟูหรือการกลับคืนสู่สังคม
จะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสุขภาพการเคารพตนเองและศักดิ์ศรีของเด็ก 
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๒๘ 

ส าหรับการเรียกร้องให้มีการเยียวยา๒๔ และการเยียวยาที่เหมาะสมนั้น รวมถึงการท าให้กลับคืนสู่สภาพเดิม 
(restitution) การฟ้ืนฟู (rehabilitation) การท าให้พอใจ (satisfaction) เช่น การขอโทษต่อสาธารณะและ
การประกันว่าจะไม่เกิดการละเมิดซ้ าอีก (guarantees of non-repetition) รวมถึงการแก้ไขกฎหมายและแนวทาง
ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง เป็นต้น๒๕ 

                     ๔) หลักการพื้นฐานและแนวทางว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและ
ชดใช้ความเสียหายส าหรับเหยื่อของการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างรุนแรง
กว้างขวาง และการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างรุนแรง (Basic Principles and 
Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of 
International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian 
Law)  

     หลักการพ้ืนฐานและแนวทางว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและ
ชดใช้ความเสียหายส าหรับเหยื่อฯ ก าหนดพันธกรณีของรัฐและรับรองสิทธิในการเยียวยาและชดใช้     
ความเสียหาย โดยก าหนดให้รัฐมีพันธกรณีที่ต้องเคารพและการบังคับใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตามท่ีก าหนดไว้โดยกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตามข้อ ๑ และมี
หน้าที่ด าเนินมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางปกครอง และมาตรการอื่น ๆที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันการ
ละเมิด สืบสวนการละเมิดอย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงที ถี่ถ้วน เป็นกลางและด าเนินการกับผู้ที่รับผิดชอบ 
จัดให้เหยื่อของการละเมิดเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิผล ไม่ว่าใครเป็นผู้ที่ต้อง
รับผิดชอบการละเมิด และจัดให้มีการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพแก่เหยื่อ รวมถึงการชดใช้ความเสียหายตาม
ข้อ ๓ ซึ่งเหยื่อ คือ บุคคลที่ประสบกับความเสียหาย ทั้งโดยปัจเจกชนหรือเป็นกลุ่ม รวมถึงความเสียหาย
ทางกายและทางใจ ความเสียหายทางอารมณ์ความรู้สึกการสูญเสียทางเศรษฐกิจ และเหยื่อ รวมถึง
ครอบครัวใกล้ชิดหรือผู้ที่เหยื่อดูแลโดยตรง และบุคคลที่ประสบกับความเสียหายจากการเข้าช่วยเหลือเหยื่อ
ที่ก าลังประสบกับความทุกข์ หรือเพ่ือป้องกันการท าให้ตกเป็นเหยื่อด้วย ตามข้อ ๘ 

                    การเยียวยาเหยื่อตามหลักการพ้ืนฐานและแนวทางว่าด้วยสิทธิที่จะ
ได้รับการเยียวยาและชดใช้ความเสียหายส าหรับเหยื่อฯ หมายรวมถึง การเข้าถึงความยุติธรรม            
ที่เท่าเทียมและมีประสิทธิผล (equal and effective access to justice) การชดใช้ความเสียหายที่
เพียงพอ มีประสิทธิผลและทันท่วงที ส าหรับความเสียหายที่ได้รับ (adequate,  effective and prompt 

                                           

๒๔ ความเห็นทั่วไปที่ ๓๑ (๘๐) ว่าด้วยลักษณะของพันธกรณีทางกฎหมายทั่วไปต่อรัฐภาคีของกติกาฯ, 
พฤษภาคม ๒๕๔๗, CCPR/C/๒๑/Rev.๑/Add. ๑๓๒๖, ย่อหน้า ๑๕ 

๒๕ แหล่งเดิม, ย่อหน้า ๑๖ 
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๒๙ 

reparation for harm suffered) และการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดและกลไกการชดใช้ความ
เสียหาย  (access to relevant information concerning violations and reparation mechanisms)       
(ข้อ ๑๑) โดยเหยื่อควรได้รับการชดใช้ความเสียหายอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิผล (with full and 
effective) ตามท่ีเหมาะสมและได้สัดส่วนกับความรุนแรงของการละเมิดและสภาวการณ์แวดล้อมของแต่ละ
กรณี ซึ่งรวมถึงรูปแบบต่อไปนี้ คือ การกลับคืนสู่สภาพเดิม ( restitution) การจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
(compensation) การฟ้ืนฟู (rehabilitation) การท าให้พอใจ (satisfaction) และการประกันว่าจะไม่เกิด
การละเมิดซ้ า (guarantees of non-repetition) (ข้อ ๑๘) การกลับคืนสู่สภาพเดิม เช่น การกลับคืนสู่การ
จ้างงาน การคืนทรัพย์สิน เป็นต้น (ข้อ ๑๙) การฟ้ืนฟู เช่น การฟ้ืนฟูทางกฎหมายผ่านการแก้ไขประวัติ
อาชญากรรม หรือการท าให้การพิจารณาลงโทษที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นโมฆะ๒๖ การท าให้พอใจ เช่น 
การขอโทษ รวมถึงการยอมรับต่อสาธารณะถึงข้อเท็จจริงและการยอมรับ ความรับผิด เป็นต้น ตามข้อ ๒๒ 
การประกันว่าจะไม่เกิดการละเมิดซ้ า เช่น การจัดให้มีการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ เป็นต้น ตามข้อ ๒๓ และรัฐควรพัฒนาวิธีการแจ้งสิทธิและวิธีการเยียวยา 
รวมทั้งเหยื่อและผู้แทนของเหยื่อควรมีสิทธิขอและได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและเงื่อนไขที่ท าให้เกิดการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามข้อ ๒๔    

๔. ความเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาการเยียวยาของรัฐในภาพรวม โดยได้
พิจารณาทบทวนกฎหมายต่าง ๆ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยา๒๗ หลักการด้านสิทธิมนุษยชน 
ความเห็นของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า โดยที่รัฐมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย รักษาความ
ปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ตลอดจนประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานให้กับบุคคลในสังคม ดังนั้น  
ในกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเนื่องจากนโยบายของรัฐหรือจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งกระท าโดยจงใจ ละเว้น ประมาทเลินเล่อ มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น รัฐจึงมี
หน้าที่ให้การเยียวยาแก่ผู้เสียหายหรือเหยื่อที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งทายาทของบุคคลดังกล่าว และรวมถึง
กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากกิจการหรือการกระท าของเอกชนที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการออก
นโยบายและการควบคุม ก ากับ ดูแล หรือเป็นผู้ให้สิทธิสัมปทานดังกล่าว หรือเป็นผู้ออกใบอนุญาต 
แก่เอกชน แล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยจงใจ ประมาทเลินเล่อ ละเลยในการบริหารจัดการ หรือหย่อน

                                           

 ๒๖ จากสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและการชดใช้ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง และ
กว้างขวาง (น.๑๔๘), โดย คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล, ๒๕๔๙, กรุงเทพฯ: ส านักงานภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก 
 ๒๗ ข้อมูลปรากฏตามตารางท้ายข้อเสนอแนะ 
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ประสิทธิภาพในการป้องกัน ควบคุม ตรวจสอบกิจการของเอกชนดังกล่าว จนก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนหรือเกิดความเสียหายต่อประชาชนและสังคมส่วนรวม เช่น อุบัติเหตุความเสียหายซึ่งเกิดขึ้น 
ในเขตพ้ืนที่ที่รัฐให้สัมปทานแก่เอกชน หรือกิจการของเอกชนที่รัฐได้เข้าไปร่วมลงทุนด้วย หรือนโยบายของ
รัฐที่มอบให้เอกชนเข้าด าเนินการ ซึ่งรูปแบบการเยียวยาต้องเหมาะสมกับความเสียหายที่ได้รับ ส าหรับ  
ในบางกรณีแม้ความเสียหายเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ไม่ได้เกิดจากการกระท าโดยตรงของรัฐ  
รัฐก็ยังพึงมีหน้าที่ให้การเยียวยาตามหลักมนุษยธรรม ซึ่งสัดส่วนการเยียวยาด้านการเงินอาจมีความแตกต่าง
กันได้แล้วแต่กรณี  

  อย่างไรก็ตาม แม้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะตระหนักว่ารัฐให้ความส าคัญกับ
การเยียวยา โดยมีกฎหมายที่รองรับสิทธิในการเยียวยาหลายฉบับ แต่การเยียวยาของรัฐยังมีสาระ  และ
ปัญหาส าคัญที่ยังไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พันธกรณีระหว่างประเทศ ด้านสิทธิ
มนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และหลักการพ้ืนฐานและแนวทางว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและ
ชดใช้ความเสียหายส าหรับเหยื่อฯ ที่ควรพิจารณา ดังนี้ 

 ๔.๑ การเข้าถึงการเยียวยาอย่างเท่าเทียม ครอบคลุมและมีประสิทธิผล 

   สิทธิการเข้าถึงการเยียวยาของผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการส าคัญตาม
หลั กการพ้ืนฐานและแนวคิดตามกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่ างประเทศ ซึ่ งประเทศไทย                
ควรด าเนินการให้บรรลุถึงหลักการดังกล่าว โดยการเยียวยาต้องมีความเท่าเทียม ครอบคลุม และ  
มีประสิทธิผล ซึ่งมีประเด็นความเห็นที่ควรพิจารณา ดังนี้ 

  ๔.๑.๑ ความแตกต่างของสัดส่วนการเยียวยาด้านการเงิน 

          โดยที่สัดส่วนการเยียวยาด้านการเงินในแต่ละมิติตามฐานกฎหมายหรือ   
มติคณะรัฐมนตรีที่แตกต่างกัน และมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่แตกต่างกันทั้งที่บางกรณีอยู่ในมิติหรือ  
สภาพที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเดียวกัน เช่น การประเมินระดับของความพิการหรือทุพพลภาพ  
ที่แตกต่างกัน มีผลท าให้สัดส่วนการเยียวยาด้านการเงินมีความแตกต่าง และไม่เท่าเทียมกันเกิดความเหลื่อมล้ า
หรือกรณีที่มติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากความไม่สงบทางการเมืองแตกต่าง
กันทั้ งที่ความเสียหายเกิดจากเหตุอย่างเดียวกัน เป็นต้น จึงไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอ กัน 
ในกฎหมาย และการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ตามตารางเปรียบเทียบภาคผนวก 
ท้ายข้อเสนอแนะนี้  

  อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการเยียวยาด้านการเงินอาจแตกต่างกันระหว่าง  
การเยียวยาซึ่งเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน อันเนื่องจากนโยบายของรัฐหรือจากหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกับการเยียวยาที่ไม่ได้เกิดจากกรณีดังกล่าวแต่รัฐให้การเยียวยาตามหลักมนุษยธรรม 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๓๑ 

  ๔.๑.๒ ความครอบคลุมในการเยียวยา 

   ปัจจุบันการเยียวยาความเสียหายยังครอบคลุมผู้เสียหายไม่ครบ อาทิ  

            ๑) กรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกสังหารจากการปฏิบัติงาน หรือเชื่อว่า
สูญหายโดยถูกบังคับ ครอบครัวประสบปัญหาในการได้รับการเยียวยาเนื่องจากขาดพยานหลักฐานว่าเป็น
บุคคลสูญหาย โดยการเยียวยาต้องรอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุคคลสาบสูญ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๖๑ ซึ่งต้องรอให้พ้นระยะเวลาห้าปีหรือสองปีแล้วแต่กรณีไปก่อนการเยียวยาที่มีความล่าช้า
มากเกินไปจึงเท่ากับไม่ได้รับการเยียวยา 

            ๒) ค าพิพากษาของศาลมักจะไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าจ าเลยมิได้เป็น
ผู้กระท าความผิดหรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด จึงอาจท าให้จ าเลยไม่ได้รับการเยียวยาตาม
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ ได้รับผลกระทบจากการ  
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจ าเลยอาจไม่ได้รับการเยียวยาตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เช่นกัน๒๘ จึงควรแก้ไขกฎหมายให้จ าเลยในคดีที่ศาลมีค าพิพากษายกฟ้องได้รับการเยียวยาในทุกกรณี 

  ๔.๑.๓ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและกลไกการเยียวยา 

                                 ๑) โดยที่มีกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาหลาย
ฉบับ และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน แต่ขาดการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง     
ท าให้การเข้าถึงสิทธิและวิธีการเยียวยาของผู้เสียหายเป็นไปได้ยาก เกิดกรณีที่ผู้เสียหาย ไม่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารท าให้เสียสิทธิประโยชน์ในการเยียวยา ขาดความสะดวกรวดเร็ว เกิดความไม่เท่าเทียมกัน รวมถึงการ
ทีร่ัฐขาดข้อมูลส าคัญท่ีเพียงพอเพ่ือพัฒนาวิธีการและกลไกในการเข้าถึงสิทธิและวิธีการเยียวยา๒๙  

                                           

 ๒๘ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ข้อ ๑๑ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ คณะอนุกรรมการต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) พฤติกรรม และข้อเท็จจริงของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
  (๒) ฐานะของผู้จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
  (๓) โอกาสที่ผู้จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนจะได้รับความช่วยเหลือ หรือบรรเทาความเสียหาย 
ตามกฎหมายอื่น 

๒๙ ข้อ ๒๔ ของหลักการพื้นฐานและแนวทางว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและชดใช้ความเสียหายฯ 
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๓๒ 

  ๒) กลไกการเยียวยาควรมีการมอบอ านาจจากส่วนกลางไปให้ส่วนภูมิภาค
ด าเนินการเพ่ือให้การเยียวยามีความรวดเร็ว โดยส่วนกลางท าหน้าที่ก ากับดูแลให้การเยียวยาทันต่อ
สถานการณ์และมีการทบทวนการด าเนินการตามกลไกต่าง ๆ เป็นระยะ 

   ๓) กลไกกลางต้องก าหนดมาตรการในการป้องกันเ พ่ือไม่ ให้ เกิด 
เหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะดังกล่าวซ้ าอีก โดยต้องมีการพัฒนาท าการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
สังเคราะห์ และมีข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานที่ให้การเยียวยาจะต้องมีมาตรการในเชิงป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวซ้ าอีกตามหลักพัฒนาวงจรความเสี่ยง (Risk Cycle Management) และพัฒนาดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement – CQI) และยั่ งยืน (Sustained Continuous 
Development – SCD) 

    ๔) พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่ได้บัญญัติให้เจ้าหน้าที่
ในกระบวนการยุติธรรมหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหาย ท าให้ผู้เสียหายอันเกิดจากการ  
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือกรณีได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งมีสิทธิขอรับความ
ช่วยเหลือภายใน ๒ ปีนับแต่รู้ถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมฯ๓๐  
อาจไม่ได้รับการเยียวยาต่างจากพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย  
แก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ก าหนดให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้เสียหายหรือทายาท 
ซึ่งได้รับความเสียหายที่มาร้องทุกข์ทราบถึงสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติดังกล่าว   

   ๔.๒ รูปแบบและวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม เพียงพอและไม่ล่าช้า 

  ๔.๒.๑ รูปแบบการเยียวยาที่เหมาะสม 

             ที่ผ่านมา ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น รัฐจะเยียวยา
ผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบในรูปแบบของการจ่ายค่าชดเชยด้านการเงินหรือการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน (compensation) ในขณะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจ ากติการะหว่างประเทศว่าด้วย 
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเห็นว่า รัฐภาคีมีพันธกรณีที่จ าเป็นต้องค านึงถึงการเยียวยาในรูปแบบอ่ืน  ๆ   
ที่เหมาะสมด้วย ทั้งการท าให้กลับคืนสู่สภาพเดิม การฟ้ืนฟู การท าให้พอใจ และการประกันว่าจะไม่เกิด 
การละเมิดซ้ าอีก ทั้งนี้ หลักการพ้ืนฐานและแนวทางว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและชดใช้ความเสียหายฯ ก็ได้
ให้แนวทางในท านองเดียวกันว่า การเยียวยาความเสียหายนั้นต้องมีความเหมาะสม เพียงพอกับความ

                                           

 ๓๐ ข้อ ๖ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเง่ือนไข ในการช่วยเหลือ 
ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยพระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรมฯ ให้การเยียวยาบางกรณีที่พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ไม่ได้ให้การเยียวยา เช่น จ าเลยที่ถูกคุมขัง  
ตามค าพิพากษาเกินก าหนด จ าเลยที่ถูกคุมขังในระหว่างสอบสวน เป็นต้น 
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๓๓ 

เสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งมิได้จ ากัดเฉพาะรูปแบบการเยียวยาด้านการเงินเพียงเท่านั้น๓๑ 
อาทิ สถานที่ที่ถูกเวนคืนตามกฎหมายเพ่ือตัดถนนและสร้างโครงการขนาดใหญ่ไม่ว่าโดยรัฐหรือเอกชน 
รูปแบบการเยียวยาอาจเป็นการจัดที่อยู่อาศัยให้ใหม่หรือโอกาสในการประกอบอาชีพในสถานที่ที่ใกล้เคียง
กับสถานที่ที่ได้เวนคืนดังกล่าวโดยได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษกว่าบุคคลทั่วไป หรือการเยียวยากรณีเกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมควรต้องท าการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมให้คืนสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุดเท่าที่
เป็นไปได้ 

 ๔.๒.๒ การเยียวยาอย่างเพียงพอและได้สัดส่วนกับความเสียหาย 

           ที่ผ่านมา การประเมินระดับหรือรายละเอียดเกี่ยวกับความพิการหรือ 
ทุพพลภาพ เช่น การสูญเสียนิ้ว แขน ขา หรือระดับการมองเห็นของดวงตา เป็นต้น มีความแตกต่างกันตาม
ฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อจ ากัดที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการเยียวยา คือ ผู้เสียหายหรือเหยื่อไม่ได้
รับการเยียวยาความเสียหายที่เพียงพอและได้สัดส่วนกับความเสียหายที่ได้รับ โดยเฉพาะกรณีที่เกิดความ
เสียหายถาวร อาทิ การทุพพลภาพ หรือกรณีที่จ าเป็นต้องได้รับการเยียวยาเป็นเวลานาน หรื อกรณีที่มี
ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในภายหลัง เช่น ในชั้นแรกปรากฏว่าผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บไม่สาหัส แต่ใน
ภายหลังอาการบาดเจ็บลุกลามกลายเป็นบาดเจ็บสาหัสหรือเกิดทุพพลภาพ ท าให้การเยียวยาที่ได้รับ  
ไม่เพียงพอ หรือไม่มีมาตรการที่จะครอบคลุมถึงความเสียหายในอนาคตอย่างเพียงพอ๓๒ ในกรณีผู้เสียหาย
กลายเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพควรมีการแจ้งต่อกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการด้วย รวมทั้งขาดกลไก
เฉพาะที่จะขอให้รัฐทบทวนผลการพิจารณาการให้การเยียวยาที่ผ่านมา โดยให้ผู้เสียหายมีสิทธิขอรับการ
เยียวยาเพ่ิมเติมได้ แม้ว่าผู้เสียหายสามารถมีค าขอให้เจ้าหน้าที่แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งได้ หากมีพยานหลักฐาน
ใหม่ที่ท าให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญหรือค าสั่งนั้นได้ออกโดยอาศัย
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใด และต่อมาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ
ในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ยื่นค าขอตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปที่ก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนต่าง ๆ ส าหรับการด าเนินงานทางปกครองก็ตาม๓๓  

                                           

 ๓๑ ข้อ ๑๘  ของหลักการพื้นฐานและแนวทางว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและชดใช้ความเสียหายฯ 
 ๓๒ เช่น การมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดฐานการค านวณที่ครอบคลุมผลกระทบหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น 
ในอนาคตอันเนื่องจากผลกระทบที่ได้รับในปัจจุบัน ด้วยการน าฐานข้อมูลรายได้เฉลี่ยประจ าต่อคนต่อเดือนที่ค านึงถึง
ความก้าวหน้าในอาชีพ อัตราเงินเฟ้อหรือค่าครองชีพท่ีเปลี่ยนแปลงไปมาประกอบ 
 ๓๓ มาตรา ๕๔ เมื่อคู่กรณีมีค าขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งทางปกครองที่พ้นก าหนด
อุทธรณ์ตามส่วนท่ี ๕ ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจท าให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ 
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 ๔.๒.๓ การเยียวยาที่ไม่ล่าช้า 

  การเยียวยาที่มีความล่าช้าเท่ากับผู้เสียหายไม่ได้รับสิทธิในการเยียวยา ซึ่งที่
ผ่านมาการเยียวยาผู้เสียหายเกิดความล่าช้าจากสาเหตุต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมา รัฐจึงควรเร่งแก้ไขเพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑ หลักการพ้ืนฐานและ
แนวทางว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและชดใช้ความเสียหายฯ ขอให้รัฐมีการก าหนดระยะเวลาการ
เยียวยาในเวลาที่เหมาะสมด้วย 

๕. ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอในการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นควรมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ  
ค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) ดังนี้  

 ๕.๑ ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

  ๕.๑.๑ คณะรัฐมนตรี โดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมกันพิจารณาก าหนดให้มี
หลักเกณฑ์กลางในการเยียวยาความเสียหายเพื่อให้เกิดมาตรฐานที่เท่าเทียมและเป็นธรรม   

  หลักเกณฑ์กลางดังกล่าวควรครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ได้รับความเสียหาย
ทุกประเภท ทุกกลุ่มจากกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับรัฐโดยตรงหรือโดยอ้อม  
หรือจากการกระท าของเอกชนที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายของรัฐ หรือจากการได้รับสัมปทาน หรือการได้รับ
อนุญาตจากรัฐหรือได้รับมอบหมายจากรัฐ ส่วนการเยียวยานั้น นอกจากเยียวยาผู้เสียหายแล้วจะต้อง

                                                                                                                                

  (๒) คู่กรณีที่แท้จริงมิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาครั้ง
ก่อนแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
  (๓) เจ้าหน้าท่ีไม่มีอ านาจที่จะท าค าสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น 
  (๔) ถ้าค าสั่งทางปกครองได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใดและต่อมาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย
นั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี 
 การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อคู่กรณไีมอ่าจทราบถึงเหตนุั้นในการพิจารณา
ครั้งท่ีแล้วมาก่อนโดยไม่ใช่ความผิดของผู้นั้น 
 การยื่นค าขอให้พิจารณาใหม่ต้องกระท าภายในเก้าสิบวันนับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้  
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ครอบคลุมทายาท ตลอดจนครอบครัวของผู้ เสียหายหรือผู้ที่ผู้ เสียหายให้การช่วยเหลือหรือดูแล  
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และให้รวมถึงกรณีการเยียวยาด้านมนุษยธรรมด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคีและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง 

       ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรฐานที่ก าหนดมีความเหมาะสม และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติได้ ในระยะแรก จึงอาจพิจารณาก าหนดเป็นระเบียบ และเมื่อน าไปปฏิบัติ
ระยะหนึ่งแล้วอาจมีการพัฒนาปรับปรุง เมื่อเห็นว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้วก็สามารถ
ออกเป็นพระราชบัญญัติ ในภายหลัง ทั้ งนี้  หลักเกณฑ์ที่ก าหนดควรให้มีการทบทวนเป็นระยะ  
อาทิ ทุกห้าปี เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตามความเห็นในข้อ ๔.๑.๑ และ ๔.๑.๒ 
ของข้อเสนอแนะนี้ 

                            ๕.๑.๒ คณะรัฐมนตรี โดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาให้มีหลักเกณฑ์ ดังนี้  

     (๑) หลักเกณฑ์กลางในเรื่องความทุพพลภาพหรือระดับความพิการหรือ
อาการบาดเจ็บ เ พ่ือให้ผู้ เสียหายได้รับการเยียวยาอย่างเท่าเทียมกันในกรณีที่อาการบาดเจ็บ  
มีความรุนแรงในลักษณะเดียวกัน ตามความเห็นในข้อ ๔.๒.๒ ของข้อเสนอแนะนี้ 

             (๒) กรณีที่ยังไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์กลางในเรื่องความทุพพลภาพหรือ
ระดับความพิการหรืออาการบาดเจ็บควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายฉบับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน เช่น 
พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการ
ปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น ให้มีหลักเกณฑ์หรือแนวทางการพิจารณาเรื่องความทุพพลภาพ หรือระดับความพิการ 
หรืออาการบาดเจ็บดังกล่าวไปในทางเดียวกันหรือเหมือนกัน ตามความเห็นในข้อ ๔.๒.๒ ของข้อเสนอแนะนี้ 

    ๕.๑.๓ คณะรัฐมนตรี โดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาให้มีรูปแบบการ
เยียวยาที่หลากหลาย ดังนี้ 

  (๑) การเยียวยาด้านการเงิน โดยสัดส่วนการเยียวยาด้านการเงินอาจแตกต่าง
กันระหว่างการเยียวยาซึ่งเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน อันเนื่องจากนโยบายของรัฐหรือจากหน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับการเยียวยาที่ไม่ได้เกิดจากกรณีดังกล่าวแต่รัฐให้การเยียวยาตามหลัก
มนุษยธรรม อาทิ กรณีภัยพิบัติธรรมชาติ แม้ความ เสียหายจะมีความรุนแรงเท่าเทียมกันก็ตาม  
ตามความเห็นในข้อ ๔.๑.๑ ของข้อเสนอแนะนี้ 
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           ( ๒) การเยียวยานอกเหนือจากด้านการเงิน เช่น การฟ้ืนฟูด้านจิตใจ การท าให้
พอใจ การด ารงชีวิตได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น การกลับคืนสู่ก ารจ้างงาน การไม่ให้เกิดการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนเช่นนั้นซ้ าอีก การส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรม และการยุติการยกเว้นโทษ เป็นต้น  
เพ่ือเยียวยาให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นความเสียหายเนื่องจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เช่น กรณีที่ เกิดกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่น่าเชื่อได้ว่า หายสาบสูญโดยถูกบังคับ หรือผู้ที่ได้รับ 
ความเสียหายในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินนโยบาย หรือโครงการขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชน เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวการเยียวยาต้องพิจารณาถึงรูปแบบพิเศษเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก  
ค่าสินไหมทดแทนที่ เป็นตัวเงิน เช่น การได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความจริงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
การคุ้มครองพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดหาที่ดินท ากินหรือ
ที่อยู่อาศัยและจัดหางานหรืออาชีพที่มีลักษณะใกล้เคียงแบบเดิมให้แก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากโครงการตามนโยบายรัฐ หรือบางกรณีจะต้องท าการฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมให้คืนสู่สภาพเดิมด้วยวิธีการทางเทคนิคที่ถูกต้อง การจัดให้มีนโยบายเพ่ือฟ้ืนฟูชุมชน เป็นต้น  
ซึ่งการเยียวยาในรูปแบบต่าง ๆ ในหลาย ๆ มิติก็เพ่ือให้มีการเยียวยาอย่างเหมาะสมเพียงพอและได้สัดส่วน
กับความเสียหายที่เกิดข้ึนตามแต่กรณีอย่างหลากหลาย ตามความเห็นในข้อเสนอแนะนี้ 

                           ๕.๑.๔ คณะรัฐมนตรี โดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณา ดังนี้  

             (๑) ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สามารถท าหน้าที่
เชื่อมหรือประสานกับหน่วยงานอ่ืน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นหน่วยงานหลักในการ
ดูแลเรื่องการเยียวยาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นในภาพรวม ตามความเห็นในข้อ 
๔.๑.๓ (๑) ของข้อเสนอแนะนี้ 

    (๒)  ให้มีกลไกหรือศูนย์ รวบรวมข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการเยียวยา          
ความเสียหายที่เกิดข้ึนทั้งข้อเท็จจริงและกฎหมาย โดยข้อมูลต้องทันสมัยและทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลกันได้ทั้งระบบ รวมทั้งก าหนดให้มีกลไกกระจายอ านาจไปในระดับกรม และส่วนภูมิภาค เช่น กรณี
เยียวยาความเสียหายในพ้ืนที่ภาคใต้ซึ่งมีกลไกเป็นการเฉพาะ เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงการเยียวยา  
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การด าเนินการตามกลไกต่าง ๆ ควรให้มีการทบทวนเป็นระยะ 
อาทิ ทุกห้าปี เพ่ือให้กลไกการเยียวยามีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ตามความเห็นในข้อ ๔.๑.๓ (๑) และ 
๔.๑.๓ (๒) ของข้อเสนอแนะนี้ 
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๓๗ 

     (๓) ให้มีกลไกวิเคราะห์สาเหตุแห่งการละเมิดสิทธิมนุษยชนและก าหนด
มาตรการในเชิงป้องกัน อันเป็นการประกันว่าจะไม่เกิดการละเมิดซ้ าอีก  ตามความเห็นในข้อ ๔.๑.๓ (๓) 
ของรายงานนี้ 

    (๔) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งสิทธิ หรือมีกลไกอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือแจ้งสิทธิในการ
เยียวยาตามกฎหมายต่าง ๆ แก่ผู้ เสียหาย ท าให้ผู้ เสียหายเข้าถึงการเยียวยาได้โดยง่ายและทั่วถึง           
ตามความเห็นในข้อ ๔.๑.๓ (๔) ของข้อเสนอแนะนี้  

     (๕) ให้มีกระบวนการหรือกลไกเฉพาะเพ่ือทบทวนผลการพิจารณาให้การ
เยียวยา ทั้งอัตราการเยียวยาด้านการเงินหรือรูปแบบการเยียวยาให้เหมาะสม รวมทั้งทบทวนการได้รับการ
เยียวยาเมื่อมีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป ตามแนวทางของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามความเห็นในข้อ ๔.๒.๑ และ ๔.๒.๒ ของข้อเสนอแนะนี้ 

      ๕.๑.๕ คณะรัฐมนตรี โดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรก าหนดให้มีระยะเวลาในการ
เยียวยาที่เหมาะสม และมีการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างกว้างขวางเพ่ือให้ประชาชนทราบถึง
สิทธิดังกล่าว รวมทั้งบริหารจัดการเชิงรุกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิการเยียวยาจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และการเยียวยาด้านมนุษยธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ตามความเห็นในข้อ ๔.๒.๓ ของข้อเสนอแนะนี้  

  ๕.๒ ข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง 

    ๕.๒.๑ รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี  โดยกระทรวงยุติ ธร รม และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ควรนิยามความหมายของผู้เสียหายในร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ให้รวมถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่สูญหาย 
ครอบครัวหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลโดยตรงของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้การเยียวยาครอบคลุม 
ผู้ได้รับความเสียหายตามความเป็นจริงและไม่ต้องรอให้ระยะเวลาที่ก าหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ผ่านพ้นไปก่อน ตามความเห็นในข้อ ๔.๑.๒ (๑) ของข้อเสนอแนะนี้ 

    ๕.๒.๒ คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงยุติธรรม ควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือพระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยให้จ าเลยในคดีที่ศาลมีค าพิพากษายกฟ้อง 
ได้รับการเยียวยาทุกกรณี ตามความเห็นในข้อ ๔.๑.๒ (๒) ของข้อเสนอแนะนี้ 
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 ๓๘ 

ตารางเปรียบเทียบกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยา 

ประเด็น ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ต า ม 
พ.ร .บ .ค่ าตอบแทน
ผู้ เ สี ย ห า ย  แ ล ะ ค่ า
ทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จ าเลย 
ในคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

กฎกระทรวงและระเบียบ 
ตาม พ.ร.บ. สงเคราะห์
ผู้ ป ร ะส บภั ย เ นื่ อ ง จ า ก     
การช่วยเหลือราชการการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ช า ติ       
หรือการปฏิบัติตามหน้าที่
มนุษยธรรม  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ระเบียบตามระเบียบกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาว่าด้วย 
การบริหารกองทุน 
ช่วยเหลือฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ระเบียบตาม พ.ร.บ.
วิ ธี การงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๐๒ 

ป ร ะ ก า ศ ต า ม  พ . ร . บ .  
การบริหารราชการจังหวัด
ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต้  พ . ศ . 
๒๕๕๓ 

ประกาศคณะกรรมการ
กองทุ นยุ ติ ธ ร รมต าม 
พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อั ต ร า ก า ร
จ่ายเงิน 

กฎกระทรวงก าหนด
หลั ก เ กณฑ์  วิ ธี ก า ร   
และอัตราในการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทนและ
ค่า ใ ช้จ่ ายแก่จ า เลย 
ใ น ค ดี อ า ญ า  พ . ศ . 
๒๕๔๖ 
๑ .  ผู้ เ สี ย หาย ไม่ ถึ ง   
แก่ความตาย 
- ค่ า รั กษาพยาบาล 
เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 
๔๐,๐๐๐ บาท   
- ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางร่างกายและจิตใจ 
เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่

๑. กฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
อั ต ร า ใ น ก า ร จ่ า ย เ งิ น
สงเคราะห์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๔                                              
-  ในการจ่ายเ งินชดเชย
ใ ห้ แ ก่ ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย ใ ห้
ค านวณดังนี้ 
(๑) เสียชีวิตหรือทุพพล
ภาพขนาดหนัก  ได้  ๓๐ 
เท่ าของอัตราเ งินเดือน                          
(๒) แขนขาดข้างหนึ่งได้ 
๒๔  เท่ าครึ่ ง ของอั ต ร า
เงินเดือน 
(๓) ขาขาดข้างหน่ึงได้  
๒๒ เท่ าครึ่ ง ของอั ต ร า
เงินเดือน 

ระเบียบคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ช่วย เหลือ เยี ยวยา
นักท่อง เที่ ย วชาวต่ า งชาติ      
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑. การเสียชีวิต การสูญเสีย
อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเ ชิง หรืออันตราย
สาหัส ซึ่ งรวมถึงค่า ใ ช้จ่าย     
ในการปลงศพนอกประเทศ
ภู มิ ล า เนา  หรื อค่ า ใ ช้ จ่ า ย        
ในการส่งศพหรือกระดูกของ
นักท่องเที่ยวกลับภูมิล าเนา   
ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท/คน 
๒. ค่ารักษาพยาบาลทางการ
แพทย์ รวมถึงค่าเคลื่อนย้าย

ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยเงินทด
ร อ ง ร า ช ก า ร เ พื่ อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
๑. ด้านการด ารงชีพ 
- ค่าอาหารจัดเลี้ยง   
วันละไม่ เ กิน  3 มื้ อ    
มื้อละไม่เกิน 30 บาท 
ต่อคน 
- ค่ าถุ งยั ง ชีพ ชุดละ 
ไม่เกิน ๕๕๐ บาท  
ต่อครอบครัว ฯลฯ 
๒.  ด้ านสง เคราะห์      
- เงินสงเคราะห์เพื่อ

ประกาศคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
จั งห วั ด ชายแดนภาคใต้ 
ว่ า ด้ ว ย ก า ร ใ ห้ ค ว า ม
ช่วยเหลือเยียวยาฯ พ.ศ. 
๒๕๕๕ 
๑. เสีย ชีวิ ต/ทุพพลภาพ  
๕๐๐,๐๐๐ บาท และอาจ
เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ อี ก ไ ม่ เ กิ น 
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒.  บั งคับบุ คคลสูญหาย  
๕๐๐,๐๐๐ บาท และอาจ
เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ อี ก ไ ม่ เ กิ น 
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๓. ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้ง
ส่ งต่ อ เพื่ อฟื้ นฟู  ผู้ พิ ก า ร   

๑. ประกาศ 
คณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรม เรื่อง 
 หลั ก เ กณฑ์  เ ง่ื อน ไ ข  
และอัตราการให้ความ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ใ น ก า ร
ด า เนินคดีจากกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙  
๑) ค่าจ้างทนายความ  
- คดี อาญา ๕ ,๐๐๐ -
๕๐,๐๐๐ บาท 
- ค ดี แ พ่ ง  ๕ , ๐ ๐ ๐  -
๓๐,๐๐๐ บาท 
-ค ดี ป ก ค ร อ ง  ฯ ล ฯ 
๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท 
-การบังคับคดี ๕,๐๐๐ – 
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 ๓๙ 

ประเด็น ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ต า ม 
พ.ร .บ .ค่ าตอบแทน
ผู้ เ สี ย ห า ย  แ ล ะ ค่ า
ทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จ าเลย 
ในคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

กฎกระทรวงและระเบียบ 
ตาม พ.ร.บ. สงเคราะห์
ผู้ ป ร ะส บภั ย เ นื่ อ ง จ า ก     
การช่วยเหลือราชการการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ช า ติ       
หรือการปฏิบัติตามหน้าที่
มนุษยธรรม  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ระเบียบตามระเบียบกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาว่าด้วย 
การบริหารกองทุน 
ช่วยเหลือฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ระเบียบตาม พ.ร.บ.
วิ ธี การงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๐๒ 

ป ร ะ ก า ศ ต า ม  พ . ร . บ .  
การบริหารราชการจังหวัด
ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต้  พ . ศ . 
๒๕๕๓ 

ประกาศคณะกรรมการ
กองทุ นยุ ติ ธ ร รมต าม 
พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
- ค่ า ขาดประ โยชน์  
ท ามาหาได้  ให้จ่ าย   
ในอัตราค่าจ้างขั้นต่ า
ใ น ท้ อ ง ที่ จั ง ห วั ด ที่
ประกอบการงานเป็น
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
นับแต่วันที่ไม่สามารถ
ประกอบการงานได้
ตามปกติ 
- ค่าตอบแทน   ความ
เสี ยห ายอื่ น  ต ามที่
คณะกรรมการ 
เห็นสมควร  ไม่ เ กิน 
๕๐,๐๐๐ บาท 
๒.  ผู้ เ สี ยหายถึ งแก่
ความตาย 
- ค่าตอบแทน 

 (๔ )  มื อ ข าดข้ า งห นึ่ ง   
ได้ ๑๘ เท่าครึ่งของอัตรา
เงินเดือน                                
(๕) เท้าขาดข้างหนึ่ งได้   
๑๕ เท่าของอัตราเงินเดือน                                       
(๖ )  เ ท้ า ข า ดส องข้ า ง   
ได้ ๒๔ เท่าครึ่งของอัตรา
เงินเดือน                                 
(๗) สูญเสียลูกตาข้างหนึ่ง  
ได้ ๑๑ เท่าครึ่งของอัตรา
เงินเดือน                       
(๘) สูญเสียสมรรถภาพ  
ในการมอง เห็นร้ อยละ   
เ ก้ า สิ บ ขึ้ น ไ ป ห รื อ เ สี ย
ความสามารถในการ 
มองเห็นตั้งแต่ ๓/๖๐ หรือ
มากกว่าของตาข้างหนึ่ง
หรือสูญเสียความสามารถ    

ภายในประเทศไทย ให้จ่าย
เ ท่ า ที่ จ่ า ย จ ริ ง  แต่ ไ ม่ เ กิ น  
๕๐๐,๐๐๐ บาท/คน 
๓.ความสูญเสียหรือความ
เสียหาย จากการหยุดชะงัก
ข อ ง ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ม่ เ กิ น   
๒,๐๐๐ บาท/คน/วัน ทั้งนี้  
ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท/คน 
๔. การฟื้นฟูสภาพจิตใจ 
- ตามเหตุข้อ ๘ (๑) (๒) และ 
(๔) ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท/คน  
๕.ความสูญเสียหรือเสียหาย
จากการถูกประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์สิน ท าให้ขาดปัจจัย 
ในการด ารงชีวิต ให้เหมาจ่าย 
๖,๐๐๐ บาท/คน ฯลฯ 
 

บรรเทาภาวะวิกฤต
เฉพาะหน้าแก่นักเรียน 
นั ก ศึ ก ษ า ที่ บิ ด า 
มารดาหรือผู้อุปการะ
เลี้ยงดูหรือผู้มีรายได้
หลัก เลี้ยงดูครอบครัว
เสียชีวิตจากภัยพิบัติ 
คนละ 500 บาท  
๓. ด้านการแพทย์และ
การสาธารณสุข 
- ค่ายาและเวชภัณฑ์
ส าหรับการรักษาและ
ควบคุมการแพร่ 
ระบาดของโรคจ่ายได้
ไม่เกินคนละ 60 บาท 
ฯลฯ 
๔. ด้านการเกษตร  
- ให้ด าเนินการ 

ห รื อ ฟื้ น ฟู ส ม ร ร ถ ภ า พ    
ทางร่างกาย จิตใจ และการ
ติดตามเยี่ยมเยียนให้จ่าย
เท่าที่จ่ายจริง 
๔. ขาดประโยชน์ท ามาหาได้
ระหว่างไม่สามารถ 
ประกอบการงานได้ตามปกติ 
วันละ ๔๐๐ บาท แต่ไม่เกิน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท  
๕. ควบคุมตัว/คุมขัง    ตาม 
พ . ร . บ .  กฎอั ย ก า ร ศึ กฯ 
พ.ร.ก. การบริหารราชการ
ในสถานกา รณ์ ฉุ ก เ ฉิ นฯ   
โดยที่ผู้นั้นไม่มีความผิดให้
เยียวยาด้านจิตใจ ๓๐,๐๐๐ 
บาท และค่ าชด เชยตาม
จ านวนวันที่ถูกควบคุมตัว 
วันละ ๔๐๐ บาท 

๓๐,๐๐๐ บาท ฯลฯ 
๒) ค่าฤชาธรรมเนียม 
และค่าใช้จ่ายอื่น        
ที่เกี่ยวข้องในการ 
ด าเนินคดี เช่น ค่าตรวจ
พิสูจน์ เป็นต้น 
๓) ค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ก า ร
ด าเนินคดี เช่น  
ค่าพาหนะเดินทาง  
เป็นต้น 
๒. ประกาศ 
คณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรม เรื่อง  
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
อั ต ร า ก า ร ใ ห้ ค ว า ม
ช่วยเหลือผู้ ถูกละเมิ ด
สิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับ
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 ๔๐ 

ประเด็น ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ต า ม 
พ.ร .บ .ค่ าตอบแทน
ผู้ เ สี ย ห า ย  แ ล ะ ค่ า
ทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จ าเลย 
ในคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

กฎกระทรวงและระเบียบ 
ตาม พ.ร.บ. สงเคราะห์
ผู้ ป ร ะส บภั ย เ นื่ อ ง จ า ก     
การช่วยเหลือราชการการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ช า ติ       
หรือการปฏิบัติตามหน้าที่
มนุษยธรรม  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ระเบียบตามระเบียบกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาว่าด้วย 
การบริหารกองทุน 
ช่วยเหลือฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ระเบียบตาม พ.ร.บ.
วิ ธี การงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๐๒ 

ป ร ะ ก า ศ ต า ม  พ . ร . บ .  
การบริหารราชการจังหวัด
ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต้  พ . ศ . 
๒๕๕๓ 

ประกาศคณะกรรมการ
กองทุ นยุ ติ ธ ร รมต าม 
พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓๐,๐๐๐ บาท  
แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 
- จัดการศพ   
๒๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าขาดอุปการะเลี้ยง
ดู  ไม่ เกิน ๔๐,๐๐๐ 
บาท 
- ค่าเสียหายอื่น  
ตามจ านวนท่ี 
คณะกรรมการ 
เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 
๔๐,๐๐๐ บาท 
๓ .  จ า เ ลย ไ ม่ ถึ ง แก่
ความตาย 
- ค่ า รั กษาพยาบาล 
เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 
๔๐,๐๐๐ บาท  

ในการใช้สายตาสองข้าง
ร่ ว ม กั น  (binocular 
vision) ได้  ๑๐ เท่ าของ
อัตราเงินเดือน                
(๙) หูหนวกทั้งสองข้างได้ 
๙ เท่าของอัตราเงินเดือน                                    
(๑๐) หูหนวกข้างหนึ่งได้ 
๔  เ ท่ า ค รึ่ ง ข อ ง อั ต ร า
เงินเดือน  
(๑๑ )  นิ้ วหั วแม่ มื อขาด   
นิ้ ว หนึ่ ง ไ ด้  ๔  เ ท่ า ค รึ่ ง   
ข อ ง อั ต ร า เ งิ น เ ดื อ น                    
(๑๒) นิ้วช้ีขาดนิ้วหนึ่งได้ 
๓  เ ท่ า ค รึ่ ง ข อ ง อั ต ร า
เงินเดือน                             
(๑๓) นิ้วกลางขาดนิ้วหนึ่ง
ไ ด้  ๓  เ ท่ า ข อ ง อั ต ร า
เงินเดือน 

ช่วยเหลือเป็นตัวเงิน   
ในล าดับแรกแก่ 
ผู้ประสบภัยพิบัติที่ขึ้น
ทะเบียนกับหน่วยงาน  
ที่ก ากับดูแลก่อนเกิด   
ภัยพิบัติแล้ว  
๕. ด้านบรรเทา 
สาธารณภัย  
- ให้ด าเนินการ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ  เ ช่น ซ่อมแซม
ภาชนะรองรับน้ าที่
ช ารุดเสียหาย เป็นต้น 
๖. ด้านการปฏิบัติงาน
ให้ ค วาม ช่วย เหลื อ
ผู้ประสบภัย 
- ค่าอาหารจัดเลี้ยง
เ จ้ า หน้ าที่ ข อ งทา ง

ค่าช่วยเหลือเยียวยา 
ผู้ต้องหา จ าเลย หรือ 
ผู้ต้องขังตาม ปวิอ. แต่ต่อมา
พนักงานสอบสวน/อัยการ
สั่ ง ไ ม่ ฟ้ อ ง  ห รื อ ศ า ล มี       
ค าพิพากษาถึงที่สุดยกฟ้อง
ให้จ่ายเงินตามจ านวนวันที่
ถูกควบคุมตัว วันละ ๔๐๐ 
บาท 
๖. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
และไม่ได้รับความเป็นธรรม
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
- ค่าใช้จ่ายในการวางเงิน
ประกันการปล่อยตัวช่ัวคราว
เท่าที่จ่ายจริง  
- ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร จ้ า ง
ทนายความว่าความในคดี 

ผลกระทบจากการถูก
ละ เมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชน 
พ.ศ. ๒๕๕๙  
- ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น    
ในการรักษาพยาบาล 
เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 
๔๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางร่างกายและจิตใจ   
เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าขาดประโยชน์ท ามา
หาได้  ในระหว่างที่ ไม่
สามารถประกอบการงาน
ได้ตามปกติ  ให้จ่ ายใน
อัตราค่ าจ้ า งขั้ นต่ า ใน
ท้องที่ประกอบการงาน      
เป็นระยะเวลาไม่ เกิน  



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 ๔๑ 

ประเด็น ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ต า ม 
พ.ร .บ .ค่ าตอบแทน
ผู้ เ สี ย ห า ย  แ ล ะ ค่ า
ทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จ าเลย 
ในคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

กฎกระทรวงและระเบียบ 
ตาม พ.ร.บ. สงเคราะห์
ผู้ ป ร ะส บภั ย เ นื่ อ ง จ า ก     
การช่วยเหลือราชการการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ช า ติ       
หรือการปฏิบัติตามหน้าที่
มนุษยธรรม  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ระเบียบตามระเบียบกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาว่าด้วย 
การบริหารกองทุน 
ช่วยเหลือฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ระเบียบตาม พ.ร.บ.
วิ ธี การงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๐๒ 

ป ร ะ ก า ศ ต า ม  พ . ร . บ .  
การบริหารราชการจังหวัด
ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต้  พ . ศ . 
๒๕๕๓ 

ประกาศคณะกรรมการ
กองทุ นยุ ติ ธ ร รมต าม 
พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางร่างกายและจิตใจ  
เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าขาดประโยชน์ ท า
มาหาได้ระหว่าง  ถูก
ด าเนินคดี ให้จ่ายใน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ าใน
ท้องที่จังหวัดที ่
ประกอบการงาน 
- ค่าใช้จ่าย 
ใ น ก า ร ด า เ นิ น ค ดี  
ค่าทนายความ 
เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน
อัตราที่ก าหนดใน 
ตารางท้าย 
กฎกระทรวง ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ เท่าท่ีจ่ายจริงแต่

(๑๔) นิ้วนางขาดนิ้วหนึ่ง 
ได้ ๒  เท่าครึ่งของอัตรา
เงินเดือน                              
(๑๕) นิ้วก้อยขาดนิ้วหนึ่ง
ไ ด้  ๑  เ ท่ า ข อ ง อั ต ร า
เงินเดือน 
(๑๖) นิ้วหัวแม่เท้าขาดนิ้ว
หนึ่ง ได้ ๓ เท่าของอัตรา
เงินเดือน 
 (๑๗) นิ้วเท้าอื่นขาดนิ้ว
หนึ่ง ได้ ๑ เท่าของอัตรา
เงินเดือน 
(๑ ๘ )  สู ญ เ สี ย อ วั ย ว ะ
สืบพันธุ์หรือความสามารถ
สืบพันธุ์ ได้ ๒๕ เท่าของ
อัตราเงินเดือน ฯลฯ                  
๒ .  ร ะ เ บี ยบกระทร ว ง 
ก า ร ค ลั ง ว่ า ด้ ว ย เ งิ น

ราชการและผู้มาให้
ความช่วยเหลือ 
วันละไม่ เกิน ๓ มื้ อ   
มื้อละไม่เกิน ๓๐ บาท  
ต่อคน ฯลฯ 

เท่ าที่ จ่ า ยจริ งแต่ ไม่ เ กิ น  
๑๐๐,๐๐๐ บาท  
- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี
ฯ เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ฯลฯ 
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ          
อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก ค ว า ม
เ สี ย ห า ย ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร
กระท าผิด  ทางอาญา การ
กระท าโดย  มิชอบทางการ
ปกครอง ฯลฯ เท่าที่จ่ายจริง
แต่ ไม่ เกิน ๑ ,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 
๘ .  ค ว า ม เ สี ย ห า ย ด้ า น
ทรัพย์ สิ น  ใ ช้หลัก เกณฑ์   
และวิธีด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑  

ห นึ่ ง ปี นั บ แ ต่ วั น ที่ ไ ม่
สามารถประกอบการงาน
ได้ตามปกติ 
-  เงินช่วยเหลือ  
ผู้ ได้ รับผลกระทบจาก
ก า ร ถู ก ล ะ เ มิ ด สิ ท ธิ
ม นุ ษ ย ช น ใ น ก ร ณี ที่       
ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ถึ ง แ ก่ ค ว า ม ต า ย        
เป็นจ านวนเ งินไม่ เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ฯลฯ 
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 ๔๒ 

ประเด็น ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ต า ม 
พ.ร .บ .ค่ าตอบแทน
ผู้ เ สี ย ห า ย  แ ล ะ ค่ า
ทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จ าเลย 
ในคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

กฎกระทรวงและระเบียบ 
ตาม พ.ร.บ. สงเคราะห์
ผู้ ป ร ะส บภั ย เ นื่ อ ง จ า ก     
การช่วยเหลือราชการการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ช า ติ       
หรือการปฏิบัติตามหน้าที่
มนุษยธรรม  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ระเบียบตามระเบียบกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาว่าด้วย 
การบริหารกองทุน 
ช่วยเหลือฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ระเบียบตาม พ.ร.บ.
วิ ธี การงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๐๒ 

ป ร ะ ก า ศ ต า ม  พ . ร . บ .  
การบริหารราชการจังหวัด
ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต้  พ . ศ . 
๒๕๕๓ 

ประกาศคณะกรรมการ
กองทุ นยุ ติ ธ ร รมต าม 
พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
 ๔. จ าเลย 
ถึงแก่ความตายอันเป็น
ผลโดยตรงจากการ 
ถูกด าเนินคดี 
- ค่าทดแทน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
- จัดการศพ 
๒๐,๐๐๐ บาท 
- ขาดอุปการะเลี้ยงดู
ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท  
 - ค่าเสียหายอื่น  
ตามจ านวนที ่
คณะกรรมการ 
เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 
๔๐,๐๐๐ บาท  

ช่วยเหลือค่าจัดการศพ
ผู้ประสบภัยเนื่องจากการ
ช่วยเหลือราชการ      การ
ปฏิบัติงานของชาติ หรือ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ห น้ า ที่
มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔             
- ค่ าจัดการศพ จ านวน  
๒๐,๐๐๐ บาท 

โ ด ย อ นุ โ ล ม ห รื อ ต า ม       
มติคณะรัฐมนตรี 
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 ๔๓ 

ตารางเปรียบเทียบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยา 
 
ประเด็น มต ิค.ร.ม. ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ 

เรื่อง ข้อเสนอแนะเพ่ือส่งเสริมให้ 
การเยียวยาและฟื้นฟูเหยื่อและ 
ผู้เสียหายตลอดจนผู้ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากความรุนแรงหรือ 
ความขัดแย้งทางการเมือง   

มต ิค.ร.ม. ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความ 
ช่วยเหลือเยียวยา 
ด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม 
ส าหรับผู้ท่ีถูกด าเนินคดีฯ 

มต ิค.ร.ม. ๑๑ ธันวาคม 
 ๒๕๕๕ เรื่อง ข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาด้านการเงินตามหลัก 
มนุษยธรรมส าหรับผู้ที่ 
ทรัพย์สินเสียหายฯ 

มต ิค.ร.ม. ๘ กันยายน 
๒๕๕๘ เรื่อง การเยียวยา 
ด้านการเงินตามหลัก 
มนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับ 
ผลกระทบจากเหตุการณ์ 
ชุมนุม 
ทางการเมืองฯ 

ผู้ได้รับการ 
คุ้มครอง 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
รุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมือง 
(พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓) 

ผู้ที่ถูกด าเนินคดีจากเหตุการณ์การชุมนุม
ทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓) 

ผู้ที่ทรัพย์สินเสียหายจากเหตุการณ์
การ ชุมนุมทางการ เมื อง  (พ .ศ . 
๒๕๔๘ – ๒๕๕๓) 

ผู้ได้รับผลกระทบ 
จากเหตุการณ์ชุมนุม 
ทางการเมือง  
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗) 
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 ๔๔ 

ประเด็น มต ิค.ร.ม. ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ 
เรื่อง ข้อเสนอแนะเพ่ือส่งเสริมให้ 
การเยียวยาและฟื้นฟูเหยื่อและ 
ผู้เสียหายตลอดจนผู้ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากความรุนแรงหรือ 
ความขัดแย้งทางการเมือง   

มต ิค.ร.ม. ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความ 
ช่วยเหลือเยียวยา 
ด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม 
ส าหรับผู้ท่ีถูกด าเนินคดีฯ 

มต ิค.ร.ม. ๑๑ ธันวาคม 
 ๒๕๕๕ เรื่อง ข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาด้านการเงินตามหลัก 
มนุษยธรรมส าหรับผู้ที่ 
ทรัพย์สินเสียหายฯ 

มต ิค.ร.ม. ๘ กันยายน 
๒๕๕๘ เรื่อง การเยียวยา 
ด้านการเงินตามหลัก 
มนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับ 
ผลกระทบจากเหตุการณ์ 
ชุมนุม 
ทางการเมืองฯ 

อัตราการจ่ายเงิน ๑. เสียชีวิต  
๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าปลงศพ  
๒๕๐,๐๐๐ บาท 
๓. ทุพพลภาพ เท่ากับเงินชดเชยกรณี
เสียชีวิต 
๔. สูญเสียอวัยวะส าคัญ ประมาณ 
๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท อวัยวะไม่ส าคัญ 
ประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
๔. ค่ารักษาพยาบาล ตามระดับของ
การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต  
๕. การเยียวยาความสูญเสียทางด้าน
จิตใจสูงสุด คือ กรณี 
เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ 
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ฯลฯ 

๑. การถูกจ ากัดเสรีภาพ 
- อัยการมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาล  
มีค าสั่ง/ค าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องได้เงิน
เท่ากับระยะเวลาที่ถูกควบคุมหรือคุมขัง    
วันละ ๔๑๑ บาท 
- ศาลมีค าสั่ง/ค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก   
แต่ถูกควบคุมหรือคุมขังเกินกว่าระยะ   
เวลาให้จ าคุก ได้เงินเท่ากับระยะเวลาที่ถูก
ควบคุมตั วเกินกว่าระยะเวลาให้จ าคุก      
วันละ ๔๑๑ บาท 
๒. การสูญเสียทางจิตใจ 
- อัยการมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาล  
มีค าสั่ง/ค าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องและได้
ถูกควบคุมหรือคุมขังก่อนอัยการมีค าสั่ง 
หรือก่อนศาลมีค าสั่ ง/ค าพิพากษาเป็ น

ระดับมูลค่าความเสียหาย ๘ ระดับ 
๑. น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๒.  ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท - ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท 
๓. มากกว่า  ๕๐๐,๐๐๐ บาท - 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๔.  มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท - 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๕. มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท - 
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๖. มากกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท - 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๗. มากกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท - 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๘. มากกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

๑. เสียชีวิต  
๔๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. ทุพพลภาพและ 
ต้องฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
๔๐๐,๐๐๐ บาท 
๓. ทุพพลภาพ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๔. บาดเจ็บสาหัส  ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 
๕. บาดเจ็บ ๖๐,๐๐๐ บาท 
๖. บาดเจ็บเล็กน้อย  ๒๐,๐๐๐ 
บาท 
๗ .  เ งิ น ยั ง ชี พ ร าย เ ดื อนแล ะ
ทุ นก า ร ศึ กษ า ร ายปี  ใ ห้ บุ ต ร
ผู้เสียชีวิตและผู้ทุพพลภาพที่ก าลัง
ศึกษาอยู่   
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 ๔๕ 

ประเด็น มต ิค.ร.ม. ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ 
เรื่อง ข้อเสนอแนะเพ่ือส่งเสริมให้ 
การเยียวยาและฟื้นฟูเหยื่อและ 
ผู้เสียหายตลอดจนผู้ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากความรุนแรงหรือ 
ความขัดแย้งทางการเมือง   

มต ิค.ร.ม. ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความ 
ช่วยเหลือเยียวยา 
ด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม 
ส าหรับผู้ท่ีถูกด าเนินคดีฯ 

มต ิค.ร.ม. ๑๑ ธันวาคม 
 ๒๕๕๕ เรื่อง ข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาด้านการเงินตามหลัก 
มนุษยธรรมส าหรับผู้ที่ 
ทรัพย์สินเสียหายฯ 

มต ิค.ร.ม. ๘ กันยายน 
๒๕๕๘ เรื่อง การเยียวยา 
ด้านการเงินตามหลัก 
มนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับ 
ผลกระทบจากเหตุการณ์ 
ชุมนุม 
ทางการเมืองฯ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา เกินกว่า ๙๐ วัน แต่ไม่เกิน ๑๘๐ 
วัน อัตรา ๗๕๐,๐๐๐ บาท และระยะเวลา
เกินกว่า ๑๘๐ วัน อัตรา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
- ศาลมีค าสั่ง/ค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก
แต่ถูกควบคุมหรือคุมขังเกินกว่าระยะเวลา
ให้จ าคุกเป็นระยะเวลาเกินกว่า ๙๐ วัน   
แต่ไม่เกิน ๑๘๐ วัน อัตรา ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
และระยะเวลาเกินกว่า ๑๘๐ วัน อัตรา 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ฯลฯ 

ส าหรับระดับมูลค่าความเสียหาย
ม า ก ก ว่ า  ๕ , ๐ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐  บ า ท 
ก าหนดให้ค่ า เ ฉลี่ ยมู ลค่ าความ
เสียหายเป็น 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ฯลฯ 
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๔๖ 

 ข้อเสนอแนะเรื่องที่ ๓ 
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 
กรณีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๐  
เรื่อง การใช้ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน 

เพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะ
ของประเทศ๓๔ 
 
๑. ความเป็นมา 

ด้วยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.) ได้มีค าสั่ง ที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง การใช้ที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและ
ประโยชน์สาธารณะของประเทศ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีสาระส าคัญให้สามารถน าที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดินไปใช้เพ่ือประโยชน์ในกิจการอ่ืนนอกเหนือจากการท าเกษตรกรรมหรือกิจการที่ต่อเนื่องหรือ
เกี่ยวข้องได้ ซึ่งการออกค าสั่งดังกล่าวมีผลเป็นการกระทบต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่มีสาระส าคัญเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร เนื่องจากที่ดินเป็น
ปัจจัยส าคัญและเป็นรากฐานเบื้องต้นของการผลิตทางเกษตรกรรม เกษตรกรประสบความเดือดร้อนเนื่องจาก
ต้องสูญเสียสิทธิในที่ดินและกลายเป็นผู้เช่าที่ดิน จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว เพ่ือช่วยให้เกษตรกรมีที่ดินท ากิน และลดความเหลื่อมล้ าในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและ
สังคม แม้ว่าในปัจจุบันพลังงานจะเป็นปัญหาส าคัญอย่างหนึ่งของสถานการณ์โลก ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดเป็น
นโยบายเร่งด่วนให้มีการแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างยั่งยืนก็ตาม แต่ปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร
ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาการสูญเสียที่ดินของเกษตรกรจากปัญหาหนี้นอกระบบ๓๕ ซึ่งการ
ด าเนินการตามค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๑/๒๕๖๐ อาจมีผลกระทบต่อสิทธิในที่ดินท ากินของเกษตรกรที่ได้รับการ
จัดสรรที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยหากรัฐใช้
วิธีการตามปกติในการตรากฎหมายแทนการออกค าสั่งหัวหน้า คสช. ก็จะท าให้กระบวนการตรวจสอกลั่นกรอง
เกิดความรอบคอบในการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากยิ่งขึ้น  

                                           

๓๔ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ข้อเสนอแนะฯ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) ที่ ๕/๒๕๖๐ 

๓๕ รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการสูญเสียที่ดินของเกษตรกรจากปัญหาหนี้นอกระบบ โดยมูลนิธิชีวิตไท 
(Local Act),พงษ์ทิพย์ ส าราญจิตต์ และคณะ, ๒๕๕๘.  
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๔๗ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นควรศึกษากรณีค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๑/๒๕๖๐ 
เรื่อง การใช้ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

๒. การพิจารณาเบื้องต้น 
 

   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๑/๒๕๖๐ 
อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื่องจากค าสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับดังกล่าว เป็นบทบัญญัติที่ให้น าที่ดิน 
ในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้เพ่ือประโยชน์ในกิจการอ่ืนนอกเหนือจากการท าการเกษตร จึงเห็ นควรจัดท า
ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีตามนัยมาตรา ๒๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ 

 

๓. การด าเนินการ 
 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ได้ศึกษาจากข้อเท็จจริง กฎหมาย หลักการสิทธิ
มนุษยชน เอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้  

 

๓.๑ ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๓.๑.๑ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การใช้ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ 

หลักการและเหตุผล 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือให้เกษตรกรมีที่ดินท ากิน 
และให้การใช้ที่ดินเกิดประโยชน์มากที่สุดเพ่ือให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกรและลดความเหลื่อมล้ า 
ทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล ดังที่ได้จัดให้มีกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
มาตั้งแต่ปี๒๕๑๘ นั้น ต่อมาความต้องการของประเทศเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์โลก 
ซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือประโยชน์สาธารณะอ่ืนอันมีความจ าเป็นอย่างยิ่งควบคู่กันไป
กับการแก้ปัญหาของเกษตรกรดังกล่าวข้างต้น โดยยังคงหลักการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
เพ่ิมรายได้ และสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยที่ในปัจจุบันพลังงานเป็นปัญหาส าคัญอย่างหนึ่ง
ของสถานการณ์โลก ซึ่งรัฐบาลเองได้ก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนให้มีการแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงาน
อย่างยั่งยืน รวมทั้งการด าเนินการด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพ่ือป้องกันการขาดแคลน
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๔๘ 

พลังงาน สร้างความมั่นคงด้านพลังงานและลดการพ่ึงพาการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ในขณะที่
นโยบายในการบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและกระจายการพัฒนาไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ
เช่นกัน แต่โดยที่ในการด าเนินการเพ่ือให้นโยบายดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล มีความจ าเป็นต้องเข้าไปด าเนินการภายใน
ที่ดินของรัฐบางประเภท โดยเฉพาะที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีสภาพไม่เอ้ือหรือไม่เหมาะสมต่อการ  
ท าเกษตรกรรมอย่างคุ้มค่า ซึ่งในปัจจุบันได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๔๐ ล้านไร่ ได้มีการยินยอมหรืออนุญาตให้เอกชนเข้าใช้ 
หรือหาประโยชน์ที่ดินตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องเป็นจ านวนเนื้อที่เพียงประมาณร้อยละ ๐.๑ ของเนื้อที่เขต
ปฏิรูปที่ดินทั้งหมดของประเทศ แต่การจะเข้าใช้หรือหาประโยชน์ที่ดินดังกล่าวเพ่ือประโยชน์สาธารณะอ่ืน
นั้น ยังมีข้อจ ากัดทางด้านกฎระเบียบบางประการที่มีมาตั้งแต่ในยุคสมัยที่ความจ าเป็นส าคัญเร่งด่วนยังไม่
ปรากฏดังเช่นในปัจจุบัน ในบางเรื่องรัฐบาลก่อนหน้านี้ได้ให้สัมปทาน ยินยอมหรืออนุญาตให้มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินในเขตดังกล่าวไปก่อนแล้วตามระเบียบจนมีการลงทุนมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท เกิดการจ้าง
งานอย่างกว้างขวางและมีภาระผูกพันกับรัฐโดยเกษตรกรเองได้รับค่าตอบแทนหรือชดเชยการให้เข้าใช้
ประโยชน์ที่ดินจนเป็นที่พอใจ ทั้งบางแห่งมีการจัดท าบริการสาธารณะให้เกษตรกรในพ้ืนที่เหล่านั้น  ตาม
หลักความรับผิดชอบต่อสังคม และก่อให้เกิดรายได้เสริมจากทางอ่ืนต่อเนื่องตามมาแก่เกษตรกรอีกด้วย  
โดยประเทศชาติสามารถใช้ประโยชน์สาธารณะจากทรัพยากรในพ้ืนที่ดังกล่าว ประโยชน์ตอบแทนส่วนหนึ่ง 
ตกเป็นรายได้ของท้องถิ่นนั้น ๆ รายได้ที่เหลือน าเข้ากองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และเมื่อสิ้นสุด 
เวลาเข้าใช้ประโยชน์แล้วก็ยังสามารถคืนที่ดินนั้นให้เกษตรกรน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป เช่น ท าเป็นแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตร แหล่งเก็บน้ าตามโครงการแก้มลิง หรือเพ่ือท าการเกษตรโดยตรง ตามปรัชญาของการปฏิรูปที่ดิน 
หากยกเลิกพันธะผูกพันดังกล่าว เกษตรกรและประเทศชาติก็จะเสียประโยชน์ และเกิดการฟ้องร้องติดตาม
มาอีกมากมาย จึงจ าเป็นต้องลดข้อจ ากัดอันเป็นอุปสรรคดังกล่าวภายใต้หลักการใช้ที่ดินของรัฐให้  
สมประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายทั้งแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ ในขณะเดียวกัน การเข้าใช้
ประโยชน์ที่ดินนั้นต้องให้ประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตกลับคืนสู่เกษตรกรในรูปแบบที่อาจแตกต่างไปจาก
เดิม นอกเหนือจากการท าเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียว ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ชัดเจน 
โปร่งใสและเป็นธรรมแก่เกษตรกร 

สาระส าคัญของค าสั่งหัวหน้า คสช. ท่ี ๓๑/๒๕๖๐ 

๑) ในกรณีมี เหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ด้านพลั งงาน การใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติหรือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
มีอ านาจพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมได้มาเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เพื่อด าเนินกิจการอ่ืนใด
นอกเหนือจากที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ทั้งนี้  ในการพิจารณา 
ให้ค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ ประโยชน์แก่เกษตรกร และประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส าคัญ 
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๒) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการพิจารณาให้ความ
ยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทของกิจการหรือโครงการ เนื้อที่ วัตถุประสงค์ และ
มูลค่าของการด าเนินกิจการดังกล่าว ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกล่าว
อย่างน้อยจะต้องก าหนดขนาดเนื้อที่และประเภทของวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีก่อนพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาต ไว้ด้วย ทั้งนี้ 
ต้องด าเนินการให้มีการออกกฎกระทรวงไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ค าสั่งนี้ใช้บังคับ 

๓) ให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีอ านาจออกระเบียบ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งการก าหนดค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดินตามวรรคหนึ่ง 

๔) ให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมจัดให้ผู้ขอใช้ประโยชน์
ที่ดินเยียวยาหรือจ่ายค่าชดเชยการสูญเสียโอกาสจากการใช้ที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบนั้น 
และให้น าส่งค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เข้ากองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

๕) ให้ผู้ได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพ่ือการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม การส ารวจแร่ การท าเหมือง หรือการท าเหมืองใต้ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยแร่ หรือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม เรื่อง การให้ความยินยอมในการน าทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์
ตามกฎหมายอ่ืน พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาต และการให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติในการใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์
ส าหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู่ใน
วันก่อนวันที่ค าสั่งนี้ใช้บังคับ ยื่นค าขอตามข้อ ๑ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงที่ออกตาม 
ข้อ ๑ วรรคสองใช้บังคับ ในระหว่างนั้นให้ผู้ได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตใช้ที่ดินได้ไปพลางก่อน
หรือจนกว่าคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

๖) ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมเข้าใช้ที่ดิน 
ที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มาเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมแล้ว โดยยังไม่ได้รับความยินยอมตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม 
เรื่อง การให้ความยินยอมในการน าทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมาย
อ่ืน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพ่ือประกอบกิจการปิโตรเลียมในขั้นตอนใดก็ตาม ให้ผู้รับสัมปทานนั้น
ยื่นค าขอตามข้อ ๑ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงที่ออกตามข้อ ๑ วรรคสอง ใช้บังคับ 
ในระหว่างนั้นให้ผู้รับสัมปทานใช้ที่ดินได้ไปพลางก่อนหรือจนกว่าคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน 
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เพ่ือเกษตรกรรมจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน โดยต้องช าระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินตั้งแต่เมื่อเข้าใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก าหนด 

๗) ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามข้อ ๑ ใช้บังคับ 
ให้น าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความยินยอมตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม เรื่อง การให้ความยินยอมในการน าทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตาม
กฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใช้บังคับกับผู้รับสัมปทานที่ได้ยื่นแผนการผลิตในรายละเอียดส าหรับพ้ืนที่ผลิต
ตามมาตรา ๔๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามข้อ ๑  
ใช้บังคับ 

๘) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพ่ือรองรับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส านักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได้มาเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาอนุญาตให้ส ารวจหรือใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ การให้ใช้ที่ดินเพื่อด าเนินกิจการด้านพลังงาน และการด าเนินกิจการอ่ืน  
อันเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศด้วย 

 

๓.๑.๒ นโยบายด้านพลังงาน๓๖  

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 

นโยบายด้านการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

การปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน
และให้มีภาระภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิด และผู้ใช้ต่างประเภท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของประเทศและให้ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงด าเนินการให้มีการส ารวจ
และผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้าง โรงไฟฟ้า
เพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทน  

                                           

๓๖
 จาก ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗, นโยบายด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ 6.9 , หน้า 10, 
2557 สืบค้นจาก http://library2.parliament.go.th/giventake/content_sp/sp61.pdf. 
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๕๑ 

ทุกชนิด ด้วยวิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

๓.๑.๓ แนวคิดเรื่องสิทธิเกษตรกร๓๗ 

การถือครองปัจจัยการผลิตอย่างมั่นคง เกษตรกรจ าเป็นต้องมีปัจจัย 
การผลิต อาทิ ที่ดิน เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย อาหารสัตว์ หรือทรัพยากรต่าง ๆ ที่เข้ามาเกื้อหนุนให้มีการเพาะปลูก
หรือปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับเกษตรกรว่า ปัจจัย
การผลิตทั้งหลายจะไม่ถูกพรากเอาไปจากเกษตรกรหรือถูกผูกขาดไว้โดยใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ท าให้
เกษตรกรต้องซื้อปัจจัยการผลิตในราคาแพง 

๓.๒ หลักการ แนวคิด หลักกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

๓.๒.๑ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ข้อ ๑ วรรค ๑ 

ประชาชาติทั้งปวงมีสิทธิก าหนดเจตจ านงของตนเอง โดยสิทธินั้น 
ประชาชาติเหล่านั้นจะก าหนดสถานะทางการเมืองของตนโดยเสรี และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของตนอย่างเสรี 

ข้อ ๑ วรรค ๒ 

เพ่ือจุดมุ่งหมายของตน ประชาชาติทั้งปวงอาจจัดการโภคทรัพย์และ
ทรัพยากรธรรมชาติของตนได้อย่างเสรี โดยไม่กระทบต่อพันธกรณีใด ๆ อันเกิดจากความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการแห่งผลประโยชน์ร่วมกันและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ประชาชาติจะไม่ถูกลิดรอนวิถีทางยังชีพของตนไม่ว่าในกรณีใด 

ข้อ ๒ วรรค ๑ 

รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะด าเนินการ โดยเอกเทศและ 
โดยความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจและวิชาการ  
โดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่ เพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลในการท าให้สิทธิซึ่งรับรองไว้ในกติกานี้ 
กลายเป็นความจริงอย่างบริบูรณ์โดยล าดับ ด้วยวิธีการทั้งปวงที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมทั้งการ
ก าหนดมาตรการทางกฎหมายด้วย 

                                           

๓๗ จาก บทความเรื่อง “สิทธิเกษตรกร”(Farmers’ Rights) สิ่งที่ขาดหายไปจาก ร่าง พ.ร.บ.สภาการเกษตรกรฯ 
โดย ทศพล  ทรรศนกุลพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
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๕๒ 

๓.๒.๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

มาตรา ๓ วรรคสอง รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และ
หน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม 

มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใด
ของกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ หรือการกระท าใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระท านั้น
เป็นอันใช้บังคับมิได ้  

มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไข
ไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกิน
สมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ าเป็น
ในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย 

มาตรา ๕๗ รัฐต้อง 

ฯลฯ 

(๒) อนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มี
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๕๘ การด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ 
ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
ส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง  รัฐต้องด าเนินการให้มี
การศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน  และจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน  เพ่ือน ามาประกอบการ
พิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ 

บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงาน
ของรัฐก่อนการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  

ในการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผล
กระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้องด าเนินการให้
มีการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและ
โดยไม่ชักช้า 
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๕๓ 

มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือ
ปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์  หรือที่เป็นอุปสรรคต่อ 
การด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน  และด าเนินการให้
ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติ 
ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง  

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  รวมทั้งเปิดเผย 
ผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน  และน ามาประกอบการพิจารณาใน
กระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอนเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว  รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย  เพ่ือพัฒนา
กฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณี 
ที่จ าเป็น พึงก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงก าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง 

มาตรา ๒๖๕ ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ด ารงต าแหน่ง 
อยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ยังคงอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ 

ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พุทธศักราช ๒๕๕๙ และให้ถือว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับ
อ านาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีผลใช้บังคับ  
ได้ต่อไป 

ฯลฯ  

๓.๒.๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

มาตรา ๔๔ ในกรณีท่ีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจ าเป็น
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชน  
ในชาติ หรือเพ่ือป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระท าอันเป็นการบ่อนท าลายความสงบเรียบร้อยหรือ

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
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๕๔ 

ความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือ
ภายนอกราชอาณาจักร ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติมีอ านาจสั่งการระงับยับยั้ง หรือกระท าการใด ๆ ได้ ไม่ว่าการกระท านั้นจะมีผลบังคับในทาง 
นิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าค าสั่งหรือการกระท า รวมทั้งการปฏิบัติตาม
ค าสั่งดังกล่าว เป็นค าสั่งหรือการกระท า หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเป็นที่สุด 
ทั้งนี้ เมื่อได้ด าเนินการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบ
โดยเร็ว 

๓.๒.๔ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 เหตุผล ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพในการเกษตร ที่ดินจึงเป็นปัจจัยส าคัญและเป็นรากฐานเบื้องต้นของ
การผลิตทางเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันปรากฏว่าเกษตรกรก าลังประสบความเดือดร้อนเนื่องจากต้องสูญเสีย
สิทธิในที่ดินและกลายเป็นผู้เช่าที่ดิน ต้องเสียค่าเช่าที่ดินในอัตราสูงเกินสมควร ที่ดินขาดการบ ารุงรักษา  
จึงท าให้อัตราผลิตทางเกษตรกรรมอยู่ในระดับต่ า เกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมและเสียเปรียบจาก
ระบบการเช่าที่ดินและการจ าหน่ายผลิตผลตลอดมา ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะความยุ่งยากทั้งในทางเศรษฐกิจ 
สังคม การปกครองและการเมืองของประเทศเป็นอย่างมาก จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปญัหาดังกล่าวโดยด่วนที่สุด โดยวิธีการปฏิรูปที่ดิน เพ่ือช่วยให้เกษตรกรมีที่ดินท ากิน และ
ให้การใช้ที่ดินเกิดประโยชน์มากที่สุด พร้อมกับการจัดระบบการผลิตและจ าหน่ายผลิตผลเกษตรกรรม 
เพ่ือให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสนองแนวนโยบายแห่งรัฐในการลดความเหลื่อมล้ า 
ในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคม ตามที่ได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ  จึงจ าเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

๓.๒.๕ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่  อ.๓๓/๒๕๕๗  
คดีหมายเลขแดงท่ี อ.๓๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
เป็นคดีต่อศาลปกครองว่า ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เรื่อง การให้ความยินยอม  
ในการน าทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอ่ืน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งออกโดย
อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๙ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘  
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า การใช้อ านาจของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดิน รวมถึงการออกระเบียบใด ๆ เพ่ือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย จะต้อง 
อยู่ในกรอบวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายเพ่ือการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือเกี่ยวเนื่อง
กับวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเท่านั้น แต่เมื่อวัตถุประสงค์ของการออกระเบียบ

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/


ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๕๕ 

ดังกล่าวมิได้เป็นไปเพ่ือการปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิตให้เกิดผลดียิ่งขึ้นตามความหมายของ 
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จึงไม่สามารถอ้างอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๙ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติ
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ พิพากษาให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม เรื่อง การให้ความยินยอมในการน าทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์
ตามกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔. ความเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อกฎหมาย 
หลักการสิทธิมนุษยชน ความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ  เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว ข้อเท็จจริงได้ความว่า หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
ได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การใช้
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
แก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ โดยมีสาระส าคัญของค าสั่งว่า ในกรณีมีเหตุจ าเป็น  
เ พ่ือประโยชน์ด้ านพลั งงาน การ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือประโยชน์ส่ วนรวมของประเทศ  
ให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีอ านาจพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได้มาเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมเพื่อด าเนินกิจการอ่ืนใดนอกเหนือจากที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทของกิจการหรือโครงการ เนื้อที่ วัตถุประสงค์ และมูลค่าของการด าเนินกิจการ
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ก่อนหน้านั้นส่วนศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ.๓๓/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมี
สาระส าคัญคือ การใช้อ านาจของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดิน 
รวมถึงการออกระเบียบใด ๆ เพ่ือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย จะต้องอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์หรือ
เจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเท่านั้น แต่เมื่อวัตถุประสงค์ของการออกระเบียบดังกล่าวมิได้เป็นไปเพ่ือการปรับปรุง
ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตให้เกิดผลดียิ่งขึ้นตามความหมายของการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
จึงไม่สามารถอ้างอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๙ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ พิพากษาให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เรื่องการให้ความยินยอม
ในการน าทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอ่ืน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเห็นว่า  
มีสาระส าคัญและปัญหาที่ควรพิจารณา ดังนี้ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๕๖ 

๔.๑ ค าสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๓๑/๒๕๖๐ มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และหลักสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ หรือไม่อย่างไร  

 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า  
 

๔.๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๓ วรรคสอง  
ได้บัญญัติหลักการส าคัญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อ านาจโดยมิชอบของ
องค์กรของรัฐไว้ โดยบัญญัติให้การใช้อ านาจของรัฐทุกองค์กรต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม และในการตรา
กฎหมายขององค์กรของรัฐ ยังต้องค านึงถึงมาตรา ๒๖ ซึ่งบัญญัติให้การใช้อ านาจในการตรากฎหมายเพ่ือ
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้นแม้จะสามารถกระท าได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติ อยู่ภายใต้หลักนิติธรรม และไม่เพ่ิมภาระแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ ซึ่งบทบัญญัติในมาตรา
ดังกล่าว เป็นหลักการส าคัญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อ านาจของรัฐ  
โดยประกันว่าองค์กรของรัฐทุกองค์กรจะใช้อ านาจตามหลักนิติธรรมและตามครรลองของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็น
กฎหมายที่มีฐานะสูงสุดของประเทศ โดยนัยนี้ การใช้อ านาจขององค์กรของรัฐจึงหมายรวมถึงการใช้อ านาจ
ของหัวหน้า คสช. ในการออกค าสั่งโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 กรณีจึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่า ค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๑/๒๕๖๐  
ออกโดยด าเนินการภายใต้หลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา  
๓ วรรคสอง และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง หรือไม่ ในปัญหานี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า  
มาตรา ๔๔ ดังกล่าว ได้รับรองอ านาจของหัวหน้า คสช. ในการออกค าสั่ง ใน ๓ กรณี คือ 

 

๑) กรณีท่ีหัวหน้า คสช. เห็นเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ  
๒) การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ  
๓) เพ่ือป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระท าอันเป็นการบ่อนท าลายความสงบ

เรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้น
ภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร 

 

การออกค าสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๓๑/๒๕๖๐ ระบุเหตุผลความจ าเป็นว่า “ปัจจุบันพลังงาน
เป็นปัญหาส าคัญอย่างหนึ่งของสถานการณ์โลก ซึ่งรัฐบาลเองก็ได้ก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนให้มีการ
แสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างยั่งยืน รวมทั้งการด าเนินการด้านพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก เพ่ือป้องกันการขาดแคลนพลังงาน สร้างความมั่นคงด้านพลังงานและลดการพ่ึงพาการน าเข้า
พลังงานจากต่างประเทศ ในขณะที่นโยบายในการบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือพัฒนา  
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และกระจายการพัฒนาไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ เป็นนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาลในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจเช่นกัน แต่โดยที่ในการด าเนินการเพื่อให้นโยบายดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล 
มีความจ าเป็นต้องเข้าไปด าเนินการภายในที่ดินของรัฐบางประเภท โดยเฉพาะที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่มี

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/
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๕๗ 

สภาพไม่เอ้ือหรือไม่เหมาะสมต่อการท าเกษตรกรรมอย่างคุ้มค่า” นั้น เมื่อพิจารณาเหตุผลความจ าเป็น 
ในการออกค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๑/๒๕๖๐ แล้ว ยังไม่ปรากฏชัดเจนว่าเป็นไปตามความมุ่งหมายของ
มาตรา ๔๔ ในข้อใด หากพิจารณาจากความมุ่งหมายในข้อ ๑ กล่าวคือ “เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ 
ในการปฏิรูปในด้านต่างๆ” คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า การอนุญาตให้เอกชนเข้าท า
ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือประกอบกิจการด้านพลังงาน หรือเพ่ือการเหมืองแร่ ซึ่งเป็นรายย่อยเฉพาะราย
ยังไม่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับแนวทางการปฏิรูปประเทศทั้งด้านการปฏิรูปเกษตรกรรมหรือการปฏิรูป
พลังงานได้ ทั้งการปฏิรูปพลังงานไม่อาจเกิดได้จากการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตพลังงานหมุนเวียนขึ้น
ทดแทนพลังงานฟอสซิล แต่น่าจะอยู่ที่ความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมผลิตพลังงาน จึงพิจารณาได้ยากว่า 
ค าสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๓๑/๒๕๖๐ เป็นไปเพ่ือการปฏิรูปพลังงาน และเนื่องจากค าสั่งดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
สิทธิของเกษตรกรที่ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ดังนั้น ในการด าเนินนโยบายของรัฐเพ่ือให้สามารถน าที่ดินซึ่งรัฐเห็นว่าไม่เหมาะสมกับการท าการเกษตร  
ไปให้เอกชนประกอบกิจการอ่ืนซึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ ควรต้องค านึงถึงความจ าเป็นตาม
มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญดังกล่าวในการออกเป็นค าสั่งหัวหน้า คสช. ซึ่งควรมีการพิจารณาถึงความ 
ได้สัดส่วนในการออกค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๑/๒๕๖๐ กับการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ซึ่งหากรัฐได้ใช้วิธีการตามปกติในการตรากฎหมายแทนการออกเป็นค าสั่งหัวหน้า คสช. ก็จะท าให้เกิด
กระบวนการตรวจสอบ กลั่นกรองให้เกิดความรอบคอบในการตรากฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองไว้ 

 

๔.๑.๒ ค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๑/๒๕๖๐ กระทบต่อสิทธิในทรัพย์สิน ในส่วนของสิทธิ 
ในการครอบครองและท ากินของเกษตรกรผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามที่พระราชบัญญัติ 
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ บัญญัติรับรองไว้ การน าที่ดินที่มีผู้ครอบครองท าประโยชน์ 
โดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว ไปให้บุคคลอ่ืนท าประโยชน์อย่างอ่ืน จึงต้องค านึงถึงสิทธิในการมีส่วนร่วม  
ในนโยบายหรือกิจกรรมใด ๆ ของรัฐที่อาจมีผลกระทบต่อตนเอง ตลอดจนหลักการชดเชยเยียวยา  
ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และได้รับการรับรองทั้งจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๗๗ และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีแล้ว 

 

จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า พ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินส่วนใหญ่มีเกษตรกรเข้าท าเกษตรกรรมแล้ว 
(พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินประมาณ ๔๐ ล้านไร่ มีเกษตรกรเข้าท ากินแล้วประมาณ ๓๕ ล้านไร่) การน าพ้ืนที่ 
ในเขตปฏิรูปที่ดินให้เอกชนประกอบกิจการอ่ืนย่อมมีผลกระทบต่อเกษตรกรที่ได้ครอบครองท ากินในพ้ืนที่
อยู่แล้วอย่างแน่นอน ซึ่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๗๗ รัฐต้องด าเนินกระบวนรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียก่อน
ด าเนินการ นอกจากนี้ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งประเทศไทย 
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๕๘ 

ได้เข้าเป็นภาคี ได้รับรองสิทธิของประชาชนในการยังชีพไว้ในข้อ ๑ วรรค ๒ และข้อ ๒ วรรค ๑  
ว่าจะไม่ถูกลิดรอนโดยประการต่าง ๆ รวมถึงมาตรการทางกฎหมาย  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงมีความเห็นว่า ค าสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๓๑/๒๕๖๐ 
น่าจะขัดต่อหลักนิติธรรมและหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ถือว่า ใครครอบครองท าประโยชน์
ในที่ดินโดยชอบ ย่อมมีสิทธิท ากิน หรือหลักท่ีว่า ใครท า ใครได้  อันเป็นหลักส าคัญของการปฏิรูปที่ดิน กรณี
จึงน่าจะไม่สอดคล้องต่อบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และหลักสิทธิ
มนุษยชนตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดังได้กล่าวมาแล้ว  

๔.๒ ค าสั่ งหัวหน้ า  คสช.ที่  ๓๑/๒๕๖๐ กระทบต่อสิทธิของเกษตรกรตาม
พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือไม่ อย่างไร 

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ค าสั่ งหัวหน้า คสช.  
ที่ ๓๑/๒๕๖๐ มีผลกระทบต่อสิทธิของเกษตรกร โดยกระทบต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการปฏิรู ป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ ที่มุ่งคุ้มครองการด ารงชีวิตของเกษตรกรซึ่งไม่มีที่ดิน 
ท ากินหรือมีแต่ไม่เพียงพอ เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิ
ดังกล่าวอาจถูกจ ากัดได้แต่ควรท าเฉพาะเท่าที่จ าเป็นอย่างยิ่ง การออกค าสั่งหัวหน้า คสช. ดังกล่าวจะท าให้
ดุลยภาพของกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป และไม่สามารถด ารงเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ไว้ได้อีกต่อไป นอกจากนี้ การที่ค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๑/๒๕๖๐ ให้อ านาจ
ในการออกกฎกระทรวง และระเบียบ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๑/๒๕๖๐  
จึงมีผลเป็นการให้อ านาจเพ่ิมเติมจากค าสั่งหัวหน้า คสช. ซึ่งอาจขยายไปกระทบสิทธิของเกษตรกรมากขึ้น
ในการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า หากรัฐบาลจะด าเนินนโยบาย
ด้านพลังงานโดยใช้ประโยชน์จากที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดิน ฯ ก็จะเป็นกระบวนการที่ชัดเจนและเป็นไปตามหลักในการตรากฎหมาย ซึ่งต้องใช้หลักนิติธรรม  
แต่การออกเป็นค าสั่ง คสช. ท าให้เกิดความไม่ชัดเจน เช่น ในเรื่องที่มาแห่งอ านาจในการออกกฎหมายล าดับ
รองเพ่ือปฏิบัติตามค าสั่ง คสช. ฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังคงเห็นว่า  
รัฐมีอ านาจในการจัดการที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน หากรัฐสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า รัฐได้ด าเนินการในที่ดิน
ในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
แล้ว กล่าวคือ ได้ประกันสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนผู้ยากไร้ให้มีสิทธิท ากินในที่ดินแม้เป็นที่ดินของรัฐ 
และหากรัฐด าเนินการน าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้เพ่ือกิจการอ่ืนโดยไม่กระทบสิทธิดังกล่าว รัฐพึง
สามารถด าเนินการต่อไปได้ เช่น หากประชาชนที่ท ากินในเขตปฏิรูปที่ดินถูกกระทบจากการอนุญาตให้
เอกชนเข้าท าประโยชน์ในกิจการอ่ืน ได้มีการเยียวยาผลกระทบนั้นจนเป็นที่พอใจ หรือรัฐสามารถพิสูจน์  
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๕๙ 

ให้เห็นได้ว่า มีความได้สัดส่วนระหว่างการคุ้มครองสิทธิเกษตรกรกับประโยชน์ส่วนรวมของรัฐในการอนุญาต
ให้เอกชนเข้าท ากิจการอ่ืน (มีประโยชน์คุ้มค่ากับการกระทบสิทธิของเกษตรกร) 
 

๕. ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอในการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นควรมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
ค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) ดังนี้ 

 

๕.๑  ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 

๕.๑.๑  คณะรัฐมนตรีควรเสนอให้ คสช. พิจารณาทบทวนค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๑/๒๕๖๐  
ให้สอดคล้องต่อหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง และความมุ่งหมายของมาตรา ๔๔  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

 

๕.๑.๒ คณะรัฐมนตรีควรเสนอ คสช. ให้ทบทวนค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๑/๒๕๖๐ 
ข้อ ๘ เนื่องจากการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพ่ือรองรับการประกอบกิจการอ่ืนที่มิใช่
เกษตรกรรม จะท าให้เจตนารมณ์ของกฎหมายปฏิรูปที่ดินเปลี่ยนแปลงไป แต่หากรัฐต้องการใช้พ้ืนที่ในเขต
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือจัดท ากิจการอ่ืนอันเป็นประโยชน์ส าคัญของชาติโดยส่วนรวม สมควรใช้วิธีเพิกถอนที่ดิน
บริเวณนั้นออกจากการเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งสามารถกระท าได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

 

๕.๑.๓ คณะรัฐมนตรีควรก าหนดมาตรการในการพิจารณาให้ความยินยอม 
การเข้าท าประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎกระทรวง และระเบียบ  
ที่ออกตามค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๑/๒๕๖๐ โดยต้องด าเนินกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และเกษตรกรผู้มีส่วนได้เสีย ตามบทบัญญัติมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก่อนการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ เพ่ือเป็นหลักประกันว่าสิทธิของประชาชน  
ผู้ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการอย่างอ่ืนในเขตปฏิรูปที่ดินจะได้รับการ
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ และพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีนอกจากนี้ ในเรื่องการ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์การชดเชยเยียวยาที่ชัดเจนและคุ้มครองสิทธิของ
เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบอย่างรอบด้าน มิใช่เพียงในเรื่องของการสูญเสียโอกาสจากการใช้ที่ดิน แต่หาก
การประกอบกิจการของเอกชนก่อให้เกิดผลกระทบในลักษณะอ่ืน เช่น ก่อให้เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม  
ซึ่งส่งผลต่อการท าการเกษตรในที่ดินที่เกษตรกรได้ท ากินอยู่ จะต้องมีการชดเชยเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับ
ผลกระทบทั้งหมด เป็นต้น ทั้งนี้ การก าหนดหลักเกณฑ์การชดเชยเยียวยาควรพึงด าเนินกระบวนการ 
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๖๐ 

มีส่วนร่วมของประชาชน โดยเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๕.๒  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย 

คณะรัฐมนตรีควรก าหนดให้การออกกฎกระทรวงและระเบียบเพ่ือปฏิบัติ 
ตามค าสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๓๑/๒๕๖๐ ด าเนินกระบวนการตาม มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นหลักประกันว่า สิทธิของประชาชน 
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี จะได้รับการคุ้มครอง
จากการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้ คสช. ขยายระยะเวลาในการออก
กฎกระทรวง เพ่ือปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๑/๒๕๖๐ ออกไป ก่อนเป็นล าดับแรก 
 

๖. มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

  อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุม 
ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๖๐ จึงมีมติให้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอ 
ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนไปยัง
คณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) ต่อไป 
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๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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๖๒ 
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๖๓ 
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๖๔ 
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๖๕ 
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๖๖ 
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ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๖๙ 
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รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๗๔ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๗๕ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๗๖ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๗๗ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๗๘ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๗๙ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๘๐ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๘๑ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๘๒ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๘๓ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๘๔ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๘๕ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๘๖ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๘๗ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๘๘ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๘๙ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๙๐ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๙๑ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๙๒ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๙๓ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๙๔ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๙๕ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๙๖ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๙๗ 

 
 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๙๘ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๙๙ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๐๐ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๐๑ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๐๒ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๐๓ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๐๔ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๐๕ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๐๖ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๐๗ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๐๘ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๐๙ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๑๐ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๑๑ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๑๒ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๑๓ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๑๔ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๑๕ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๑๖ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๑๗ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๑๘ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๑๙ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๒๐ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๒๑ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๒๒ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๒๓ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๒๔ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๒๕ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๒๖ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๒๗ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๒๘ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๒๙ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๓๐ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๓๑ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๓๒ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๓๓ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๓๔ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๓๕ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๓๖ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๓๗ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๓๘ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๓๙ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๔๐ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๔๑ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๔๒ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๔๓ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๔๔ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๔๕ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๔๖ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๔๗ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๔๘ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๔๙ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๕๐ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๕๑ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๕๒ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๕๓ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๕๔ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๕๕ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๕๖ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๕๗ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๕๘ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๕๙ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๖๐ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๖๑ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๖๒ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๖๓ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๖๔ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๖๕ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๖๖ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๖๗ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๖๘ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๖๙ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๗๐ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๗๑ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๗๒ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๗๓ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๗๔ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๗๕ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๗๖ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๗๗ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๗๘ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๗๙ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๘๐ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๘๑ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๘๒ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๘๓ 

 



ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
๑๘๔ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖ และ ๗ 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักที่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๘๐๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๗๐ 

สายด่วน ๑๓๗๗ 
Email: help@nhrc.or.th 

Website: http://www.nhrc.or.th 

 

 

 


