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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการ

เกี่ยวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับ

มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติ 

แห่งกฎหมาย 

 เหตุผลและความจำาเป็นในการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๒๓ ก วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้า ๑ - ๒๔ 



ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถดำาเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคำาแนะนำาและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ทำาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า

“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐”

 

 มาตรา ๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 

 (๑) พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 (๒) พระราชบัญญัติเครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

๒



 (๓) คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐

เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดำารงตำาแหน่งในองค์กรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญ ลงวันท่ี ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 “สิทธิมนุษยชน” หมายความว่า  ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ

และความเสมอภาคของบุคคล บรรดาที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครอง

ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย หรือตามหนังสือสัญญาท่ีประเทศไทยเป็นภาคี

และมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ

ให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย 

 “สำานักงาน” หมายความว่า สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ 

 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ 

 “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า เลขาธิการ ข้าราชการ พนักงาน

ราชการ และลูกจ้างของสำานักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการ

แต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 

๓



 มาตรา ๕ ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีมิได้กำาหนด

ไว้เป็นประการอื่น การใดที่กำาหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสาร 

ให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ย่ืน หรือส่งหนังสือ หรือเอกสารให้บุคคลน้ัน 

ณ ภูมิลำาเนาหรือท่ีอยู่ท่ีปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย

การทะเบียนราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัต ิ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีแล้ว และในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี

กำาหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่า

การประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการ

อ่ืนใดท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เป็นการดำาเนินการโดยชอบ

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว

 ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีกำาหนดให้คณะกรรมการ 

หรือเลขาธิการมีอำานาจกำาหนดหรือมีคำาสั่งเรื่องใด ถ้ามิได้กำาหนดวิธีการไว้

เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการหรือเลขาธิการกำาหนดโดยทำาเป็นระเบียบ 

ประกาศ หรือคำาสั่ง แล้วแต่กรณี และถ้าระเบียบ ประกาศ หรือคำาสั่งนั้น 

ใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ดำาเนินการ

ประกาศตามวรรคหน่ึงด้วย ท้ังน้ี ถ้าระเบียบ ประกาศ หรือคำาส่ังใดมีการกำาหนด

ข้ันตอนการดำาเนินงานไว้ คณะกรรมการหรือเลขาธิการต้องกำาหนดระยะเวลา

การดำาเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย

๔



 มาตรา ๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการต้องให้ความร่วมมือ

และความช่วยเหลือองค์กรอิสระทุกองค์กร ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า 

มีผู้กระทำาการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอำานาจขององค์กร

อิสระอ่ืน ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งองค์กรอิสระท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดำาเนินการ

ตามหน้าที่และอำานาจต่อไปโดยไม่ชักช้า 

 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการดำาเนินการเรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่

และอำานาจของคณะกรรมการอาจเข้าลักษณะเป็นการกระทำาที่อยู่ในหน้าที่

และอำานาจขององค์กรอิสระอื่นด้วย ให้คณะกรรมการปรึกษาหารือร่วมกับ

องค์กรอิสระอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อกำาหนดแนวทางในการดำาเนินงานร่วมกัน 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 

ไม่ซำาซ้อนกัน 

 เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินการตามวรรคสอง ให้ประธานกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำานาจเชิญประธานองค์กรอิสระอื่นมาร่วมประชุม

เพ่ือปรึกษาหารือและกำาหนดแนวทางร่วมกันได้ และให้องค์กรอิสระทุกองค์กร

ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

 มาตรา ๗ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 

๕



หมวด ๑

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 มาตรา ๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วย

กรรมการจำานวนเจ็ดคนซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามคำาแนะนำาของวุฒิสภา

จากผู้เป็นกลางทางการเมือง และมีความรู้ และประสบการณ์ด้านการคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี

ในด้านดังต่อไปนี้ อย่างน้อยด้านละหนึ่งคนแต่จะเกินด้านละสองคนมิได้ 

 (๑) มีประสบการณ์ในการทำางานด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกัน 

 (๒) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนหรือทำางานวิจัยเกี่ยวกับ 

สิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษา 

 (๓) มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที ่

ของคณะกรรมการ 

 (๔) มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวกับ 

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 (๕) มีความรู้และประสบการณ์ด้านปรัชญา วัฒนธรรม ประเพณี 

และวิถีชีวิตของไทย เป็นท่ีประจักษ์ท่ีจะยังประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน 

 

๖



 ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให้นับถึงวันสมัครหรือวันท่ีได้รับการเสนอช่ือ

เข้ารับการสรรหา แล้วแต่กรณี 

 มาตรา ๙ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๘ แล้ว กรรมการต้องมี

คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย 

 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

 (๒) มีอายุไม่ตำากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 

 (๓) สำาเร็จการศึกษาไม่ตำากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

 (๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 

 (๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 มาตรา ๑๐ กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

 (๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำารงตำาแหน่ง 

ในองค์กรอิสระใด 

 (๒) ติดยาเสพติดให้โทษ 

 (๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

 (๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนใด ๆ 

 (๕) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

 (๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้ว

หรือไม่ 

 

๗



 (๗) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

 (๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว 

หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

 (๙) ต้องคำาพิพากษาให้จำาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล  

 (๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

เพราะทุจริตต่อหน้าท่ี หรือถือว่ากระทำาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ

 (๑๑) เคยต้องคำาพิพากษาหรือคำาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สิน

ตกเป็นของแผ่นดินเพราะรำารวยผิดปกติ หรือเคยต้องคำาพิพากษาอันถึงที่สุด

ให้ลงโทษจำาคุก เพราะกระทำาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

 (๑๒) เคยต้องคำาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำาความผิดต่อตำาแหน่ง

หน้าที่ราชการ หรือต่อตำาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำาความผิด

ตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 

หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำาโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมาย

ว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำาเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมาย

ว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำานัก กฎหมายว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน

 (๑๓) เคยต้องคำาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำาการอันเป็นการทุจริต

ในการเลือกตั้ง 

 

 
๘



 (๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

 (๑๕) เคยพ้นจากตำาแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ 

การแปรญัตติ หรือการกระทำาด้วยประการใด ๆ ท่ีมีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

 (๑๖) เคยพ้นจากตำาแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองมีคำาพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์รำารวย

ผิดปกติ หรือกระทำาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที ่

หรือใช้อำานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

 (๑๗) เคยได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก เว้นแต่

ในความผิดอันได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา

ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินในระยะสิบปี

ก่อนเข้ารับการสรรหา 

 (๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดำารงตำาแหน่งอ่ืนของพรรคการเมือง

ในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา 

 (๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีตำาแหน่งหรือเงินเดือนประจำา

 (๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐ

หรือรัฐวิสาหกิจ 

 

 
๙



 (๒๒) เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กร

ที่ดำาเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำาไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้าง 

ของบุคคลใด

 (๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ

 (๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  

 (๒๕) เป็นผู้ที่มีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดแจ้ง

 มาตรา ๑๑ เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง

เป็นกรรมการ ให้เป็นหน้าท่ีและอำานาจของคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงประกอบด้วย 

 (๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ 

 (๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

เป็นกรรมการ 

 (๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ 

 (๔) ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน องค์กรละหนึ่งคน

ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสามคน เป็นกรรมการ

 (๕) ผู้แทนสภาทนายความหนึ่งคน ผู้แทนสภาวิชาชีพทางการแพทย ์

และสาธารณสุขเลือกกันเองให้เหลือหน่ึงคน และผู้แทนสภาวิชาชีพส่ือมวลชน

เลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน เป็นกรรมการ

 

๑๐



 (๖) อาจารย์ประจำาหรือผู้เคยเป็นอาจารย์ประจำาในสถาบันอุดมศึกษา

ซึ่งสอนหรือทำางานวิจัย หรือทำางานด้านสิทธิมนุษยชนมาแล้วเป็นเวลา 

ไม่น้อยกว่าสิบปี ซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) มีมติเลือก

ด้วยคะแนนเสียงสองในสามหนึ่งคน เป็นกรรมการ

 ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา 

และให้สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการ 

ของคณะกรรมการสรรหา 

 องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนตาม (๔) และสภาวิชาชีพตาม (๕)

ต้องเป็นองค์กรหรือสภาวิชาชีพที่ได้จดแจ้งไว้กับสำานักงาน โดยหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเองให้เป็น

ไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำาหนด โดยต้องกำาหนดให้มีการเลือกกันเอง 

ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีที่ต้องสรรหาผู้สมควรได้รับ

การแต่งตั้งเป็นกรรมการ

 วิธีการเลือกกรรมการสรรหาตาม (๖) ให้เป็นไปตามท่ีกรรมการสรรหา

ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ตกลงร่วมกัน ในกรณีที่พ้นกำาหนดระยะเวลา

ตามวรรคสามแล้วยังไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือ (๕)

หรือมีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใดและมีผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๔)

อย่างน้อยหนึ่งคน ให้กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ดำาเนินการตกลงและ 

เลือกกรรมการสรรหาตาม (๖) ได้ต่อไป โดยต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

สามสิบวันนับแต่วันพ้นกำาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม

๑๑



 ในกรณีที่พ้นกำาหนดเวลาการเลือกกรรมการสรรหาตาม (๖) แล้ว

ยังไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒) (๕) หรือ (๖) หรือมีไม่ครบ 

ไม่ว่าด้วยเหตุใดและมีผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๔) อย่างน้อย

หนึ่งคน ให้คณะกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำานาจ 

ไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างน้ันให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย

กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่

 

 มาตรา ๑๒ ให้กรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๔) (๕) และ (๖)

อยู่ในวาระการดำารงตำาแหน่งจนถึงวันก่อนวันท่ีมีกรณีท่ีต้องสรรหากรรมการใหม่ 

แต่ไม่รวมถึงการสรรหาใหม่หรือการสรรหาเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๓ วรรคห้า

มาตรา ๑๔ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๑๕ และให้กรรมการสรรหา

ดังกล่าวพ้นจากตำาแหน่งก่อนวาระเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือ

มีลักษณะต้องห้าม 

 ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งแล้ว จะเป็น

กรรมการสรรหาในคณะกรรมการสรรหาสำาหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กร

อิสระอื่นในขณะเดียวกันมิได้

 ในกรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการสรรหาว่างลง ให้ดำาเนินการให้มีการเลือก

กรรมการสรรหาแทนโดยเร็ว ในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการสรรหาใหม ่

ถ้ายังมีกรรมการสรรหาต้ังแต่ห้าคนข้ึนไป ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย

กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่  

 

 
๑๒



 ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา

 มาตรา ๑๓ ในการสรรหากรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหา 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติทั้งปวง

โดยอย่างน้อยการสรรหาต้องมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปถึงกระบวนการ

สรรหากรรมการ โดยอย่างน้อยต้องระบุจำานวนตำาแหน่งกรรมการท่ีจะสรรหา

หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่จะใช้ในการสรรหาทุกขั้นตอน และ 

เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือ

ให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำานาจของคณะกรรมการ 

หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

 (๒) การสรรหากรรมการให้กระทำาโดยการประกาศรับสมัครหรือ

การเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาซึ่งต้อง

กระทำาโดยเปิดเผย โดยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาจะต้อง

ได้รับความยินยอมของบุคคลนั้นด้วยและให้มีการประกาศรายชื่อบุคคล

ท่ีจะเข้ารับการสรรหาให้ประชาชนทราบเป็นการท่ัวไปเพ่ือรับฟังข้อมูลเก่ียวกับ

ความเหมาะสมของผู้เข้ารับการสรรหาดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา

ในการสรรหาด้วย 

 

๑๓



 (๓) ในการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรร

ให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที ่

และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างท่ีดีของสังคม มีทัศนคติท่ีเหมาะสม 

ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสำาเร็จ รวมตลอดทั้งคำานึงถึงการมีส่วนร่วม 

ของท้ังหญิงและชาย และส่งเสริมความเป็นพหุสังคม และให้คณะกรรมการสรรหา

ส่งข้อมูลท่ีใช้ในการพิจารณาคัดสรรไปยังวุฒิสภาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 การกำาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ต้องเพียงพอที่จะเปิดโอกาส 

ให้บุคคลสามารถสมัครหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาได้อย่างท่ัวถึง 

และทำาให้กรรมการสรรหาสามารถพิจารณาคัดสรรบุคคลให้ดำารงตำาแหน่ง

ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 ในการสรรหา ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยและให้กรรมการสรรหา

แต่ละคนบันทึกเหตุผลในการเลือกไว้ด้วย 

 ผู้ซ่ึงจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจำานวน

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการสรรหา 

 ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคส่ี หรือมีแต่ยังไม่ครบจำานวน

ที่จะต้องสรรหา ให้มีการลงคะแนนใหม่สำาหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม

ถ้ายังได้ไม่ครบตามจำานวนให้มีการลงคะแนนอีกคร้ังหน่ึง ในกรณีท่ีการลงคะแนน

ครั้งหลังนี้ยังได้บุคคลไม่ครบตามจำานวนที่จะต้องสรรหา ให้ดำาเนินการ

สรรหาใหม่สำาหรับจำานวนที่ยังขาดอยู ่

๑๔



 มาตรา ๑๔ ผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ

ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

 ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหารายใด

ให้ดำาเนินการสรรหาบุคคลใหม่แทนผู้นั ้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้

ความเห็นชอบต่อไป โดยผู้ซ่ึงไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในคร้ังน้ีจะเข้ารับ

การสรรหาในครั้งใหม่นี้ไม่ได้ 

 เมื่อมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว หากเป็นกรณีที่ประธาน

กรรมการพ้นจากตำาแหน่งด้วย ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับกรรมการ

ซึ่งยังดำารงตำาแหน่งอยู่ถ้ามี เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ ในกรณีที่ผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ

ยังได้ไม่ครบจำานวนท่ีต้องสรรหา แต่เม่ือรวมกับกรรมการซ่ึงยังดำารงตำาแหน่งอยู่ 

ถ้ามี มีจำานวนถึงห้าคนก็ให้ดำาเนินการประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการได้

และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการดำาเนินการ

ตามหน้าที่และอำานาจต่อไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่า

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีมีอยู่ และให้ดำาเนินการสรรหาเพ่ิมเติม 

ให้ครบตามจำานวนที่ต้องสรรหาต่อไปโดยเร็ว 

 ให้ประธานวุฒิสภานำาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธาน

กรรมการและกรรมการ และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

 

๑๕



 มาตรา ๑๕ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการ

โดยที่ยังมิได้พ้นจากตำาแหน่งตามมาตรา ๑๐ (๒๐) (๒๑) หรือ (๒๒) หรือ

ยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐ (๒๓) อยู่ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออก

หรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้ว ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลา 

ที่ประธานวุฒิสภากำาหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนำา

ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งกรรมการ ในกรณีที่ไม่ได้แสดงหลักฐาน

ภายในกำาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้น้ันสละสิทธิ และให้ดำาเนินการสรรหาใหม่

 

 มาตรา ๑๖ ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม

ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการสรรหา ให้เป็นหน้าท่ีและอำานาจของคณะกรรมการ

สรรหาเป็นผู้วินิจฉัย คำาวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 

 การเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหากำาหนด 

 การวินิจฉัย ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 

 ให้นำาความในวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่กรณี

ที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วย

โดยอนุโลม แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได้ 

 มาตรา ๑๗ ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหา

ได้รับเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนตามท่ีประธานวุฒิสภากำาหนด แต่สำาหรับ

   
๑๖



เบี้ยประชุมให้กำาหนดให้ได้รับเป็นรายครั้งที่มาประชุมในอัตราไม่น้อยกว่า

ก่ึงหน่ึงของประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา 

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาได้รับในแต่ละเดือน แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๑๘ การนำาคดีอันเก่ียวเน่ืองกับการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะ

ต้องห้าม หรือการพ้นจากตำาแหน่งของกรรมการสรรหาไปสู่ศาลปกครอง

ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการปฏิบัติตามคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา 

และมิให้นำาบทบัญญัติว่าด้วยมาตรการหรือวิธีการช่ัวคราวตามกฎหมายว่าด้วย

การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับ 

 มาตรา ๑๙ กรรมการมีวาระการดำารงตำาแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที ่

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำารงตำาแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ หรือพ้นจากตำาแหน่ง

ตามมาตรา ๒๐ (๔) ให้กรรมการท่ีพ้นจากตำาแหน่งปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่า

จะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน

 มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจาก

ตำาแหน่งเมื่อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ หรือมีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ 

 
๑๗



 (๔) พ้นจากตำาแหน่งตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม 

 เมื่อประธานกรรมการพ้นจากตำาแหน่งประธานกรรมการ ให้พ้นจาก

ตำาแหน่งกรรมการด้วย 

 ในกรณีที่มีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตำาแหน่งตาม (๒) (๓) หรือ 

(๔) หรือไม่ ให้เป็นหน้าที่และอำานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย 

คำาวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 

 ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ 

หน้าท่ีได้ ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงทำาหน้าท่ีแทนประธานกรรมการ 

 ในระหว่างท่ีกรรมการพ้นจากตำาแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งต้ัง

กรรมการแทนตำาแหน่งท่ีว่าง ให้กรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้

แต่ถ้ามีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน ให้กระทำาได้แต่เฉพาะการที่จำาเป็น 

อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

 ในกรณีท่ีกรรมการจะพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ ให้ดำาเนินการสรรหา

กรรมการใหม่ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ แต่ถ้า

กรรมการพ้นจากตำาแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ 

ให้ดำาเนินการสรรหากรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ตำาแหน่ง

ว่างลง

 

 มาตรา ๒๑ เม่ือมีผู้ร้องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ากรรมการผู้ใด

พ้นจากตำาแหน่งตามมาตรา ๒๐ (๒) (๓) หรือ (๔) ให้เลขาธิการวุฒิสภา

เสนอเร่ืองต่อประธานกรรมการสรรหาภายในห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับการร้องขอ

๑๘



และให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ในการวินิจฉัย

ให้ถือเสียงข้างมากและให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย ในกรณีที่มีเสียงเท่ากัน

ให้ประธานกรรมการสรรหาออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 หลักฐานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากำาหนด

 มาตรา ๒๒ ในกรณีท่ีกรรมการต้องหยุดปฏิบัติหน้าท่ีเพราะถูกกล่าวหา

และศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

ประทับรับฟ้อง และมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้ประธานศาลฎีกา

และประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี 

ลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการทำาหน้าท่ีเป็นกรรมการเป็นการช่ัวคราว

ให้ครบเจ็ดคน โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งทำาหน้าที่ในฐานะกรรมการได้จนกว่า

กรรมการที่ตนทำาหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง 

ผู้ดำารงตำาแหน่งแทน 

 มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๐ วรรคห้า การประชุมของคณะกรรมการ

ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด

เท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีกรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้ 

ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม

 การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก 

โดยประธานในท่ีประชุมและกรรมการท่ีมาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพ่ือมีมติ

โดยจะงดออกเสียงมิได้ และให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน

๑๙



ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้น

อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมตามวรรคสองเฉพาะในกรณี

มีการพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖ (๒) หรือ (๔) โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

ให้ถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะลาออกจากตำาแหน่งก่อนมีการลงมติ 

 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ

ไม่มาประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน

ในที่ประชุม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมที่คณะกรรมการกำาหนด

 มาตรา ๒๔ ในระหว่างการดำารงตำาแหน่ง กรรมการต้องไม่รับเงิน 

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจาก 

 (๑) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 

 (๒) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการ

หรือจดทะเบียนสาขาอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักร 

 (๓) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในราชอาณาจักรโดยมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย

มีทุนหรือเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละสี่สิบเก้า ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจำากัด

ให้พิจารณาตามท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว หุ้นท่ีไม่ปรากฏ 

ชื่อผู้ถือหรือโดยตัวแทนของบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อ ให้ถือว่าเป็นหุ้นที่ถือ

โดยผู้ไม่มีสัญชาติไทย

 

๒๐



 (๔) องค์การหรือนิติบุคคลที่มีรายได้หลักจากทุนหรือเงินอุดหนุน

จากต่างประเทศ 

 ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับกับกรณีท่ีกรรมการได้รับเชิญจากองค์การ

ระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศให้ไปประชุมหรือสัมมนา

ในต่างประเทศโดยผู้เชิญเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ท้ังน้ี เม่ือได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการแล้ว

 มาตรา ๒๕ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา และการปฏิบัติหน้าท่ี

และการใช้อำานาจของคณะกรรมการต้องเป็นไปโดยสุจริต เท่ียงธรรม กล้าหาญ 

และปราศจากอคติท้ังปวงในการใช้ดุลพินิจ และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรม ท้ังต้องคำานึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ 

ส่วนรวมของชาติเป็นสำาคัญ ในระหว่างการดำารงตำาแหน่ง กรรมการจะเข้ารับ 

การศึกษาหรืออบรม ในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ มิได้ เว้นแต่เป็นหลักสูตร

หรือโครงการที่คณะกรรมการเป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะสำาหรับกรรมการ 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ต้องคำานึงถึงวัฒนธรรมและ

ประเพณีอันดีงามและบริบทของสังคมไทยเป็นสำาคัญด้วย

 มาตรา ๒๖ คณะกรรมการมีหน้าที่และอำานาจ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง

ท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมท้ังการเยียวยา

๒๑



ผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือ

เอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 (๒) จัดทำารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน

 (๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมตลอดท้ัง

การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้อง

กับหลักสิทธิมนุษยชน

 (๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณี

ท่ีมีการรายงานสถานการณ์เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้อง

หรือไม่เป็นธรรม

 (๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำาคัญ 

ของสิทธิมนุษยชน 

 มาตรา ๒๗ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๖ 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำานาจ ดังต่อไปนี้ด้วย 

 (๑) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และ

ภาคเอกชน ในการศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็ง

ด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยา

แก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

๒๒



 (๒) ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพ 

ในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม ประเพณี 

วิถีชีวิต และศาสนา

 (๓) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ

องค์กรเอกชน และองค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน

 (๔) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ประเทศไทย

จะเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

 (๕) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 (๖) หน้าท่ีและอำานาจอ่ืนตามท่ีกำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น

 

 มาตรา ๒๘ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ โดยคำานึงถึงประสิทธิภาพและความรวดเร็ว

ในการทำางานและต้องดำาเนินการตามมติของคณะกรรมการ เว้นแต่ท่ีมีบทบัญญัติ 

หรือที่คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการแต่ละคนกระทำาได้ ให้กรรมการ

แต่ละคนมีอำานาจที่จะดำาเนินการดังกล่าวได้ แต่ในการใช้อำานาจนั้นจะต้องมี

  

๒๓



การปรึกษาหารือร่วมกันด้วย ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ

กำาหนด 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะมอบหมาย 

ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ดำาเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น

แทนคณะกรรมการก็ได้ 

 

 มาตรา ๒๙ ในกรณีที่จำาเป็นต้องได้ข้อมูลหรือมีการศึกษาเรื่องใด 

คณะกรรมการจะขอให้สำานักงานจ้างบุคคลหรือสถาบันซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญ

ดำาเนินการในเรื่องนั้นได้ตามที่จำาเป็น หรือในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

จะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวแทนก็ได้ โดยต้องคำานึงถึง

ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังน้ี ก่อนการจ้างหรือแต่งต้ัง คณะกรรมการ

ต้องกำาหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิ และระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว

ไว้ให้ชัดเจน 

 หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง และค่าตอบแทนของบุคคลหรือสถาบัน 

หรือการแต่งต้ังอนุกรรมการ การพ้นจากตำาแหน่ง ค่าตอบแทน และประโยชน์

ตอบแทนอื่นและวิธีปฏิบัติงานของอนุกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบ

ที่คณะกรรมการกำาหนด

 มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

ให้กรรมการและพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

๒๔



 กรรมการไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง 

เน่ืองจากการท่ีตนได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีและอำานาจโดยสุจริตตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 มาตรา ๓๑ เงินเดือน เงินประจำาตำาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ของกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน และให้ได้รับเบ้ียประชุม

เป็นรายคร้ังเท่ากับกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ 

 ให้กรรมการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตรา

ท่ีกระทรวงการคลังกำาหนดซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าเงินประจำาตำาแหน่งของประธาน

กรรมการหรือกรรมการ แล้วแต่กรณี 

 มาตรา ๓๒ กรรมการซึ่งดำารงตำาแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปีมีสิทธิได้รับ

บำาเหน็จตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อพ้นจากตำาแหน่งด้วยเหตุ

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ครบวาระ 

 (๒) ตาย 

 (๓) ลาออก 

 (๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 

 ในการคำานวณบำาเหน็จตอบแทนน้ัน ให้นำาอัตราเงินเดือนตามมาตรา ๓๑

คูณด้วยจำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี

๒๕



 สิทธิในบำาเหน็จตอบแทนนั้น เป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้ เว้นแต่

กรณีตาย ให้ตกได้แก่คู่สมรสและทายาทท่ีได้แจ้งไว้ และถ้าการตายน้ันเกิดข้ึน

เพราะเหตุปฏิบัติหน้าท่ีหรือในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ได้รับเป็นสองเท่าของบำาเหน็จ

ตอบแทนที่กำาหนดไว้ตามวรรคสอง 

๒๖



๒๗

หมวด ๒
การดำาเนินการตามหน้าที่ของคณะกรรมการ

 มาตรา ๓๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี ให้คณะกรรมการดำาเนินการโดยมุ่งหมายท่ีจะส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ และให้เฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศอย่างต่อเนื่อง 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการดำาเนินการ 

โดยการประสานหรือแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน 

และภาคประชาสังคม

 มาตรา ๓๔ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าโดยทางใด  

ไม่ว่าจะมีผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนหรือไม่ก็ตามว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องและทำาความจริง

ให้ปรากฏโดยไม่ล่าช้า และต้องศึกษาและวิเคราะห์ให้ทราบถึงสาเหตุของการละเมิด

สิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาและป้องกันมิให้เกิดการละเมิด

สิทธิมนุษยชนในเรื่องนั้นหรือลักษณะเดียวกันนั้นขึ้นอีก

 บุคคลใดที่ได้รับความเสียหายหรือพบเห็นว่ามีการกระทำาอันเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนย่อมมีสิทธิแจ้งหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำาหนดซึ่งต้องไม่มีลักษณะ

เป็นการสร้างข้ันตอนโดยไม่จำาเป็น และต้องดำาเนินการโดยมุ่งหมายให้การเสนอเร่ือง



๒๘

ต่อคณะกรรมการเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็วและไม่มีลักษณะบังคับ

ให้ต้องเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน เว้นแต่เป็นการร้องเรียนเก่ียวกับ

ประโยชน์ของผู้ร้องเรียนเป็นการเฉพาะตัว ซึ่งจำาเป็นต้องทราบตัวบุคคล 

เพื่อประโยชน์ในการติดต่อขอข้อมูลหรือแจ้งผลการดำาเนินการ 

 ในการดำาเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีที่มีผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน 

เมื่อผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้แจ้งหรือ 

ผู้ร้องเรียนทราบด้วย เว้นแต่ผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนมิได้แจ้งสถานท่ีอยู่ท่ีจะติดต่อได้ 

 มาตรา ๓๕ ในการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อเท็จจริงตามมาตรา ๓๔ 

คณะกรรมการอาจดำาเนินการโดยประการใด ๆ ซึ่งต้องไม่สร้างขั้นตอน

หรือเป็นภาระแก่บุคคลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี ่ยวข้องมากเกินจำาเป็น

และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี ่ยวข้องชี้แจง

และแสดงพยานหลักฐานประกอบคำาชี้แจงของตนได้ตามสมควร 

 เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ 

มีอำานาจดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องกระทำาเท่าที่จำาเป็น

 (๑) ขอให้หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน

ดังกล่าว หรือบุคคลใด มีหนังสือช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน

หรือมาให้ถ้อยคำา หรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่น 

ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกำาหนด

ในกรณีที่หน่วยงานหรือบุคคลใดไม่ดำาเนินการตามที่คณะกรรมการร้องขอ

คณะกรรมการจะออกคำาส่ังให้หน่วยงานหรือบุคคลน้ันดำาเนินการดังกล่าวก็ได้



 (๒) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง

หรือรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่เคหสถานหรือ

สถานที่ที่จะเข้าไปนั้นมิได้อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ และ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ยินยอม ให้เข้าไปได้เมื่อมีหมายของศาล 

 (๓) ออกระเบียบกำาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง 

และค่าเดินทางของบุคคลซ่ึงมาให้ความเห็นหรือถ้อยคำา และการปฏิบัติหน้าท่ี

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 ในการดำาเนินการตาม (๑) หรือ (๒) คณะกรรมการอาจมอบหมาย 

ให้กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี ดำาเนินการแทนคณะกรรมการได้ เว้นแต่

การออกคำาสั่งตาม (๑) ให้มอบหมายได้เฉพาะกรรมการ ทั้งนี้ ตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการกำาหนด 

 ในการดำาเนินการตาม (๒) ให้ดำาเนินการต่อหน้าผู้ครอบครองหรือ

ดูแลสถานท่ี หรือผู้ซ่ึงเก่ียวข้อง หรือถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ ก็ให้ดำาเนินการ

ต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งได้ขอร้องให้มาเป็นพยาน ในการนี ้ 

ให้ผู้ครอบครองหรือดูแลสถานที่หรือผู้ซึ ่งเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปโดยสะดวก 

๒๙



 มาตรา ๓๖ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า การละเมิด

สิทธิมนุษยชนกรณีใดเป็นเร่ืองเฉพาะตัวเป็นรายกรณี ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐ

หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวตามหน้าที่

และอำานาจภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกำาหนดซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  

โดยให้คณะกรรมการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกัน

หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับ

ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีนั้นด้วย แล้วแต่กรณี 

 ให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องดำาเนินการให้เป็นไปตาม

ที่ได้รับแจ้งภายในกำาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง แล้วแจ้งผลการดำาเนินการ

ให้คณะกรรมการทราบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำาหนด  

 ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวข้องไม่อาจดำาเนินการได้

เนื่องจากไม่อยู่ในหน้าที่และอำานาจของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนนั้น 

หรือเป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริต หรือได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว 

หรือมีเหตุจำาเป็นอื่นใดให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนพ้นกำาหนดเวลา

ตามวรรคหนึ่ง

 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องมิได้ดำาเนินการ

ตามวรรคสองหรือวรรคสามภายในระยะเวลาท่ีกำาหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ให้คณะกรรมการจัดทำารายงานเสนอคณะรัฐมนตรี 

๓๐



 มาตรา ๓๗ ในกรณีท่ีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเร่ืองใดเป็นความผิดอาญา

และผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเองได้

ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอำานาจร้องทุกข์หรือ

กล่าวโทษได้โดยให้ถือว่าเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา 

 มาตรา ๓๘ ในกรณีที่กรรมการผู้ใดพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

และจำาเป็นต้องดำาเนินการโดยเร่งด่วน ซ่ึงหากปล่อยให้เน่ินช้าไปจะเป็นภยันตราย

ต่อชีวิตหรือร่างกายของบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่มีทางเยียวยาได้

ในภายหลัง กรรมการผู้น้ันอาจแจ้งให้หน่วยงานของรัฐให้ความช่วยเหลือเยียวยา

ผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหน้าที่และอำานาจ

ของหน่วยงานน้ันได้ แล้วแจ้งให้คณะกรรมการทราบ ในกรณีจำาเป็นอันไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได้กรรมการผู้นั้นอาจสั่งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจที่อยู่ใน

บริเวณใกล้เคียงหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือตามท่ีเห็นสมควรได้ 

 ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจหรือพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำาสั่งตามวรรคหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติตามคำาสั่งนั้น 

 มาตรา ๓๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๖ ห้ามมิให้คณะกรรมการรับเรื่อง

ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้ ไว้พิจารณา

 (๑) เร่ืองท่ีมีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเร่ืองท่ีศาลมีคำาพิพากษา 

คำาสั่ง หรือคำาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่เป็นการศึกษาเพื่อประโยชน์

๓๑



ในการเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำาสั่ง

ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

 (๒) เรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอำานาจของคณะกรรมการ 

 (๓) เรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำานาจขององค์กรอิสระอื่น หรือที่องค์กร

อิสระอื่นรับไว้ดำาเนินการตามหน้าที่และอำานาจขององค์กรอิสระนั้นแล้ว

แต่ไม่ตัดอำานาจในการท่ีจะขอรับทราบผลการพิจารณาขององค์กรอิสระท่ีรับเร่ือง

ไว้ดำาเนินการ 

 (๔) เป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริตและการพิจารณาจะไม่เป็น

ประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม 

 (๕) เรื่องที่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว 

 (๖) เป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมการเคยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน เว้นแต่จะปรากฏพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจ

ทำาให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป 

 (๗) เรื่องอื่นตามที่คณะกรรมการกำาหนด 

 ในกรณีท่ีความปรากฏในภายหลังว่าเป็นเร่ืองท่ีมีลักษณะตามวรรคหน่ึง 

ให้คณะกรรมการสั่งยุติเรื่อง 

 มาตรา ๔๐ ให้คณะกรรมการจัดทำารายงานผลการประเมินสถานการณ์

ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศประจำาปีให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต ่

วันส้ินปีปฏิทินเพ่ือเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ให้ประชาชน

ทราบเป็นการท่ัวไป ท้ังน้ี ให้กรรมการมาแถลงรายงานดังกล่าวต่อรัฐสภาด้วย 

๓๒



 ในกรณีที่มีสถานการณ์อันกระทบหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

เกิดข้ึนอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการดำาเนินการตรวจสอบแล้วจัดทำารายงาน

ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศในเรื่องนั้นขึ้น

เป็นการเฉพาะ เพ่ือรายงานให้รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว พร้อมท้ัง 

เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

 ในกรณีที่คณะกรรมการจัดทำารายงานตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ

ภายในกำาหนดเวลาจะขยายเวลาออกไปอีกไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันก็ได ้

แต่ต้องแจ้งให้รัฐสภาทราบ ในกรณีที่ยังไม่สามารถเสนอรายงานดังกล่าว

ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีได้ภายในกำาหนดเวลาท่ีขยายโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

ให้คณะกรรมการพ้นจากตำาแหน่งทั้งคณะ 

 การจัดทำารายงานตามมาตราน้ี ให้กระทำาเป็นการสรุป โดยอย่างน้อย

ในรายงานต้องประกอบด้วย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยมิให้ระบุรายละเอียดอันเป็นการเปิดเผยความลับ

ของบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยไม่จำาเป็น และต้องคำานึงถึง

ความถูกต้อง เป็นธรรม และผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสำาคัญด้วย

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐที่คณะกรรมการร้องขอ แจ้งข้อมูลหรือข้อเท็จจริง

ที่เกี ่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอำานาจ

ให้คณะกรรมการทราบ และให้นำาความในมาตรา ๓๕ (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

๓๓



 มาตรา ๔๑ ให้คณะกรรมการจัดให้มีแผนการดำาเนินการตามมาตรา ๔๐ 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่แต่ละกรณีเป็นไปโดยไม่ชักช้า และแล้วเสร็จ 

ตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้ 

 มาตรา ๔๒ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการแก้ไขปัญหาหรือ 

การป้องกันเพ่ือมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเร่ืองใดหรือลักษณะใดข้ึนอีก 

จำาเป็นต้องมีการกำาหนดมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ

คำาสั่งใด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนให้คณะกรรมการจัดทำา

ข้อเสนอแนะเสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อดำาเนินการตามหน้าที่และอำานาจต่อไป 

 มาตรา ๔๓ ในกรณีท่ีรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ได้รับรายงานหรือข้อเสนอแนะตามมาตรา ๓๖ วรรคสี่ มาตรา ๔๐ หรือ

มาตรา ๔๒ แล้ว ให้รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดำาเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจดำาเนินการได้หรือ

ต้องใช้เวลาในการดำาเนินการ ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า

 ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการอาจเผยแพร่รายงานหรือข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการหรือผลการดำาเนินการของรัฐสภา คณะรัฐมนตร ี

หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวข้องให้ประชาชนทราบเป็นการท่ัวไปได้ 

 

๓๔



 มาตรา ๔๔ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าโดยทางใด

ว่ามีการรายงานสถานการณ์เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้อง 

หรือไม่เป็นธรรม คณะกรรมการต้องตรวจสอบและชี้แจงหรือจัดทำารายงาน

ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องของสถานการณ์นั้นโดยไม่ชักช้า เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน 

ทราบเป็นการท่ัวไป และให้สรุปไว้ในรายงานตามมาตรา ๔๐ วรรคหน่ึง ด้วย 

ทั้งนี้ ให้นำาความในมาตรา ๓๕ (๑) มาใช้บังคับแก่การตรวจสอบโดยอนุโลม 

 มาตรา ๔๕ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ให้คณะกรรมการจัดทำารายงานประจำาปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

โดยอย่างน้อยให้คณะกรรมการสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ในการดำาเนินการด้วย และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป

 มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลอันทำาให้สามารถระบุตัวตน

ของผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูล 

เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่และอำานาจหรือตามกฎหมายหรือตามคำาสั่งศาล 

 ผู้จัดทำาและเผยแพร่รายงานตามหมวดนี้ หากได้กระทำาโดยสุจริต  

ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา ทางปกครอง หรือทางวินัย 

 

๓๕



 

๓๖

หมวด ๓
สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 มาตรา ๔๗ ให้มีสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการ 

 มาตรา ๔๘ สำานักงานมีหน้าที่และอำานาจ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) รับผิดชอบงานธุรการและดำาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการ 

บรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่กำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น 

 (๒) อำานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการ

 (๓) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัย 

เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 

องค์กรเอกชน หรือองค์กรอ่ืนใดในด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือประโยชน์ในการสนับสนุน

ภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 (๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกำาหนดหรือที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 

 การดำาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

แนวทางที่คณะกรรมการกำาหนด



๓๗

 มาตรา ๔๙ ในการกำากับดูแลสำานักงาน ให้คณะกรรมการมีอำานาจ

ออกระเบียบหรือประกาศ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 (๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของสำานักงานและขอบเขตหน้าที่

และอำานาจของส่วนราชการดังกล่าว 

 (๒) การกำาหนดตำาแหน่ง การจัดประเภทตำาแหน่ง ระดับตำาแหน่ง

และการเทียบตำาแหน่ง อัตราเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษสำาหรับตำาแหน่ง และ

ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง

ของสำานักงาน 

 (๓) การกำาหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง 

การออกจากราชการ วินัย และการลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์ การอุทธรณ์

การลงโทษและการอื่นที่จำาเป็นในการบริหารงานบุคคลสำาหรับข้าราชการ

และพนักงานราชการของสำานักงาน รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้าง

ลูกจ้างของสำานักงาน 

 (๔) การบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สิน การงบประมาณ

และการพัสดขุองสำานักงาน 

 (๕) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อ่ืนแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ 

และลูกจ้างของสำานักงาน 

 (๖) การกำาหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการ

 (๗) การกำาหนดเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการ 

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำานักงาน 

 



 (๘) การจ้างและการแต่งต้ังบุคคลเพ่ือเป็นท่ีปรึกษาหรือผู้ชำานาญการ

ประจำาคณะกรรมการ รวมท้ังเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจำาประธานกรรมการ

และกรรมการ และการกำาหนดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้แก่บุคคล

ดังกล่าว 

 (๙) การอื่นใดอันจำาเป็นต่อการกำากับหรือควบคุมการดำาเนินงาน

ของสำานักงานหรือการบังคับบัญชาเลขาธิการ ข้าราชการ พนักงานราชการ 

และลูกจ้างของสำานักงานหรือการทำาให้บุคคลดังกล่าวทำางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 การดำาเนินการตาม (๑) (๒) และ (๘) ต้องคำานึงถึงความมีประสิทธิภาพ 

ความคุ้มค่า และความคล่องตัว 

 การกำาหนดตาม (๒) ต้องคำานึงถึงค่าครองชีพ และความเพียงพอ

ในการดำารงชีพ และภาระความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกันของบุคลากรแต่ละสายงาน

และระดับด้วย 

 ในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง

ให้คณะกรรมการคำานึงถึงความเที่ยงธรรม ขวัญและกำาลังใจของบุคลากร

 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่ลงนามในระเบียบหรือประกาศ

ท่ีคณะกรรมการมีมติเห็นชอบแล้ว และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ให้ใช้บังคับได้ 

 

 

๓๘



 มาตรา ๕๐ ข้าราชการสำานักงาน ได้แก่ บุคคลซ่ึงได้รับบรรจุและแต่งต้ัง

ให้เป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 ให้ข้าราชการสำานักงานเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน

บำาเหน็จบำานาญข้าราชการ 

 การใดอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท่ีมิได้กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้นำากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

มาใช้บังคับกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการโดยอนุโลม 

 การจ่ายเงินเดือนและเงินประจำาตำาแหน่งให้แก่ข้าราชการสำานักงาน 

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 มาตรา ๕๑ เพ่ือประโยชน์ในการดำาเนินการตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม 

ให้คณะกรรมการทำาหน้าท่ี เป็น ก.พ. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

พลเรือน และมีอำานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือทำาหน้าท่ีเป็นคณะอนุกรรมการ

ข้าราชการสำานักงานได้ โดยมีองค์ประกอบและหน้าท่ีและอำานาจตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่คณะกรรมการกำาหนด

 ให้คณะอนุกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังทำาหน้าท่ีเช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการ

สามัญประจำากระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในฐานะองค์กรกลางบริหาร

งานบุคคลและคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ให้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

เช่นเดียวกับ ก.พ. หรือ อ.ก.พ. แล้วแต่กรณี 

  

๓๙



 มาตรา ๕๒ ให้คณะกรรมการออกข้อกำาหนดทางจริยธรรมข้ึนใช้บังคับ

แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำานักงาน ทั้งนี้ ข้อกำาหนด

ทางจริยธรรมดังกล่าวต้องระบุด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้อง

ได้รับโทษอย่างใด 

 มาตรา ๕๓ ให้สำานักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำานักงาน และรับผิดชอบ 

การปฏิบัติงานของสำานักงาน ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการโดยคณะกรรมการ

จะกำาหนดให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

ก็ได้ 

 ให้เลขาธิการทำาหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 

 มาตรา ๕๔ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำานักงาน 

และการแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง ให้ผู้มีอำานาจดังต่อไปน้ีเป็นผู้ส่ังบรรจุและแต่งต้ัง

 (๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ เมื่อได้ดำาเนิน

การสรรหาและคัดเลือกตามมาตรา ๔๙ (๖) แล้ว ให้ประธานกรรมการ

เป็นผู้มีอำานาจส่ังบรรจุและนำาความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้ง 

๔๐



 (๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

นอกจาก (๑) หรือเทียบเท่า เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว 

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำานาจสั่งบรรจุและนำาความกราบบังคมทูล 

เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

 (๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) 

ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอำานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

 มาตรา ๕๕ ในกิจการของสำานักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของสำานักงาน เพื่อการนี้ เลขาธิการจะมอบอำานาจ

ให้บุคคลใดปฏิบัติราชการแทนก็ได้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำาหนด 

 ในการดำาเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกิจการสำาคัญเกี่ยวกับ 

การงบประมาณของสำานักงานและกิจการอื่นใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจ

ของคณะกรรมการตามท่ีคณะกรรมการกำาหนด ให้เลขาธิการขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการก่อน 

 มาตรา ๕๖ ให้คณะกรรมการเสนองบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดสรร

เป็นเงินอุดหนุนของคณะกรรมการและสำานักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ในการเสนองบประมาณรายจ่ายดังกล่าว 

ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง ประกอบด้วย 

๔๑



 ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว่างบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับการจัดสรร

ให้ไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมการเสนอคำาขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการ

พิจารณางบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรได้โดยตรง 

 ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ให้คณะกรรมการแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบถึงรายได้และทรัพย์สินท่ีมีอยู่ด้วย 

 มาตรา ๕๗ เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ

หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมตามมาตรา ๕๖ ใช้บังคับแล้ว 

ให้สำานักงานจัดทำางบประมาณรายจ่ายประจำาปีเพื่อขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป

 การใช้จ่ายเงินของสำานักงานต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในงบประมาณ

รายจ่ายประจำาปีตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

เป็นการเฉพาะกรณี 

 ในการเบิกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ให้สำานักงานส่งข้อมูล

คำาขอเบิกงบประมาณต่อกรมบัญชีกลาง โดยให้ระบุจำานวนเงินที่จะต้องใช ้

ในแต่ละงวด งวดละสามเดือน และให้กรมบัญชีกลางส่ังจ่ายเงินให้แก่สำานักงาน

ภายในสามวันก่อนวันขึ้นงวดใหม่ แต่ในกรณีที่สำานักงานมีความจำาเป็น 

ต้องใช้เงินมากกว่าท่ีได้แจ้งไว้ในงวดใด ให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้ตามท่ีสำานักงาน

ร้องขอ 

 

๔๒



 มาตรา ๕๘ ให้สำานักงานจัดทำางบดุล งบการเงิน และบัญชีทำาการ

ส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

 ให้สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสำานักงาน 

โดยให้ทำาการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสำานักงาน 

รวมท้ังประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำานักงานโดยแสดงให้เห็น

ด้วยว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย 

มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และคุ้มค่าเพียงใด แล้วทำารายงานเสนอ

ผลการสอบบัญชีต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี โดยไม่ชักช้า 

๔๓



๔๔

หมวด ๔
บทกำาหนดโทษ

 มาตรา ๕๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำาส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๕ (๑) 

มาตรา ๔๐ วรรคส่ี หรือมาตรา ๔๔ โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ 

ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจำา

ทั้งปรับ

บทเฉพาะกาล 

 มาตรา ๖๐ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งดำารงตำาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับพ้นจากตำาแหน่งนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช้บังคับ แต่ให้ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าประธาน

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่ีแต่งต้ัง

ขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 



๔๕

 ให้ผู้ซึ ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามวรรคหนึ่งมีสิทธิได้รับเงินเดือน

เงินประจำาตำาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามท่ีได้รับอยู่ในวันก่อนวันท่ี

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับและให้มีสิทธิได้รับบำาเหน็จ

ตอบแทนตามมาตรา ๓๒ โดยให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำาแหน่งเพราะลาออก 

โดยให้คำานวณระยะเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจนถึงวันที่

หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

 ในกรณีผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามวรรคหนึ่ง ตาย ลาออก หรือ

ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และมีผู้ซึ ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้นำาความในมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๖๑ ในวาระเริ่มแรก ให้การดำาเนินการเกี่ยวกับการสรรหา 

ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

นอกจากต้องดำาเนินการตามหมวด ๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว

ให้เป็นไปตามกระบวนการและกำาหนดเวลาดังต่อไปนี้ 

 (๑) ให้คณะกรรมการกำาหนดระเบียบเกี่ยวกับการจดแจ้ง การรับ

จดแจ้ง และการเลือกกันเองตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม ให้แล้วเสร็จภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และ

ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 



 (๒) ให้สำานักงานประกาศการรับจดแจ้งและดำาเนินการรับจดแจ้ง

การเป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรา ๑๑ (๔) และสภาวิชาชีพ

ตามมาตรา ๑๑ (๕) ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ที่ระเบียบตาม (๑) 

ใช้บังคับ 

 (๓) ให้องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพซึ่งได้รับ

การจดแจ้งตาม (๒) ดำาเนินการเลือกกันเองเพื่อเป็นกรรมการสรรหา

ตามมาตรา ๑๑ (๔) และ (๕) ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่พ้นกำาหนดเวลา

ตาม (๒) 

 (๔) ให้กรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)

ตกลงวิธีการเลือกกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๖) ให้แล้วเสร็จภายใน 

ย่ีสิบวันนับแต่วันท่ีพ้นกำาหนดเวลาตาม (๓) และดำาเนินการเลือกกรรมการสรรหา

ตามมาตรา ๑๑ (๖) ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีข้อตกลง

วิธีการเลือกดังกล่าว 

 (๕) เม่ือพ้นกำาหนดเวลาตาม (๔) แล้ว ให้กรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ 

ดำาเนินการจัดทำาหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่จะใช้ในการสรรหา

ตามมาตรา ๑๓ (๑) ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่พ้นกำาหนดเวลาตาม (๔) 

 (๖) ให้กรรมการสรรหาดำาเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

นับแต่พ้นกำาหนดเวลาตาม (๕) 

๔๖



 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดำาเนินการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 

ให้เป็นหน้าที่และอำานาจของคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย คำาวินิจฉัย

ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด และให้นำาความในมาตรา ๑๘ มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 

 มาตรา ๖๒ ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

ซ่ึงดำารงตำาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช้บังคับ  

ยังคงเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 มาตรา ๖๓ ให้สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

เป็นสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 บรรดาสิทธิ หน้าที่ และความผูกพันใด ๆ ที่สำานักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอยู่กับบุคคลใดในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี

ใช้บังคับ ให้โอนมาเป็นของสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

๔๗



 มาตรา ๖๔ ให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน ข้าราชการ

พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาเป็นของสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้ถือว่าสิทธิและประโยชน์อื่นใดซึ่งข้าราชการ 

พนักงานราชการ หรือลูกจ้างดังกล่าวได้รับตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นสิทธิและประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้รับต่อไป

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่จะมีระเบียบที่ออกตาม

มาตรา ๔๙ (๒) กำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

 ให้พระราชบัญญัติเคร่ืองแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป จนกว่าจะมีระเบียบตามมาตรา ๔๙ (๗) ใช้บังคับ 

 มาตรา ๖๕ ในระหว่างท่ียังไม่มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำาตำาแหน่ง

และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของกรรมการตามมาตรา ๓๑ ให้ประธานกรรมการ

และกรรมการได้รับเงินเดือน เงินประจำาตำาแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่น

เช่นเดียวกับประธานกรรมการหรือกรรมการในองค์กรอิสระอ่ืน แล้วแต่กรณี 

๔๘



 มาตรา ๖๖ บรรดาระเบียบ ประกาศ และคำาส่ังท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวัน 

ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไป

เท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ 

จนกว่าจะมีระเบียบข้อกำาหนด ประกาศ หรือคำาสั่งตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 มาตรา ๖๗ บรรดาการดำาเนินการใด ๆ ตามหน้าที่และอำานาจ 

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือสำานักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งดำาเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

ใช้บังคับ ถ้าการน้ันอยู่ในหน้าท่ีและอำานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ให้ถือว่าการน้ันเป็นการดำาเนินการ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ส่วนการดำาเนินการต่อไป 

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

   ผู้รับสนองพระราชโองการ 

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

         นายกรัฐมนตรี 

๔๙



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๐ (๑๐) 

มาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๗ และมาตรา ๒๖๗ บัญญัติให้มีการตราพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือกำาหนด

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา การพ้นจากตำาแหน่ง หน้าท่ีและอำานาจ 

ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูล ความเห็น และเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องท่ีจะใช้ประกอบ

การพิจารณาและดำาเนินการตามหน้าที่และอำานาจของคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย  

โดยการดำาเนินการดังกล่าวมีความจำาเป็นต้องมีการกระทบหรือจำากัดสิทธิ

หรือเสรีภาพของบุคคลบางประการ และเป็นไปเท่าที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลเกี่ยวกับกระบวนการได้มา

ซ่ึงกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่ีต้องมาจากความหลากหลายของภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้อง จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

๕๐





รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หมวด ๑๒

องค์กรอิสระ

ส่วนที่ ๖
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 มาตรา ๒๔๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วย

กรรมการจำานวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำาแนะนำาของ

วุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา

 ผู้ซ่ึงได้รับการสรรหาต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพของประชาชน เป็นกลางทางการเมือง และมีความซื่อสัตย์

สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการดำารงตำาแหน่งเจ็ดป ี

นับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ัง และให้ดำารงตำาแหน่งได้เพียงวาระเดียว

 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการพ้นจากตำาแหน่ง

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้

บทบัญญัติเก่ียวกับการสรรหาต้องกำาหนดให้ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน

มีส่วนร่วมในการสรรหาด้วย



 มาตรา ๒๔๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าท่ีและอำานาจ 

ดังต่อไปนี้

 (๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง

ท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมท้ังการเยียวยา

ผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือ

เอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 (๒) จัดทำารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 

ของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน

 (๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมตลอดท้ัง

การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้อง

กับหลักสิทธิมนุษยชน 

 (๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณี

ที่มีการรายงานสถานการณ์เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้อง

หรือไม่เป็นธรรม

 (๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำาคัญ 

ของสิทธิมนุษยชน

 (๖) หน้าที่และอำานาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

 



๕๔

 เมื่อรับทราบรายงานตาม (๑) และ (๒) หรือข้อเสนอแนะตาม (๓) 

ให้คณะรัฐมนตรีดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใด

ไม่อาจดำาเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการดำาเนินการ ให้แจ้งเหตุผล

ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนทราบโดยไม่ชักช้า

 ในการปฏิบัติหน้าท่ี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องคำานึงถึง

ความผาสุกของประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสำาคัญ

ด้วย



คำาอธิบายความหมายของเครื่องหมาย

รูปดอกบัว  คือ ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทร  

    ระหว่างเพื่อนมนุษย์อันเป็น

    จริยวัตรอันดีงามของคนไทย

รูปคนล้อมเป็นวงกลม คือ การสร้างพลังความร่วมมือ

    กับทุกภาคส่วนสังคม เพื่อเสริมสร้าง 

    วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน ให้เป็นส่วนสำาคัญ 

    ในกระบวนการพัฒนาประเทศ

รูปมือ   คือ  การร่วมมือทุกภาคส่วนของสังคม

    ท้ังในระดับประเทศและระหว่างประเทศ  

    ในการโอบอุ้มด้วยหลักแห่งความเสมอภาค 

    และภราดรภาพ

สีนำาเงิน   คือ  สีของความเชื่อมั่นของประชาชน  

    และทุกภาคส่วนของสังคม

   คือ ความมุ่งมั่น อดทนในการทำางาน  

    เพื่อประชาชน

   คือ  ความสามัคคี และการประสาน  

    พลังอย่างหนักแน่นจาก

    ทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อเสริมสร้าง 

    วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย






