รางฯ ปรับตามมติ กรธ. วันจันทร ที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
พ.ศ. ....

หลักการ
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
เหตุผล
โดยที่มาตรา ๒๔๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....
บัญญัติใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยคุณสมบัติ
ลักษณะตองหาม การสรรหา และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
และมาตรา ๒๔๗ บัญญัติใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีหนาที่และอํานาจตรวจสอบ
และรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไมลาชา และเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการปองกันหรือแกไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
การเยียวยาผูไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตอหนวยงานของรัฐหรือเอกชน
ที่เกี่ยวของ โดยมีหนาที่และอํานาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ บทบัญญัติเกี่ยวกับการสรรหา
ตองกําหนดใหผูแทนองคกรเอกชนดานสิทธิมนุษยชนมีสวนรวมในการสรรหาดวย จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
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ราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
พ.ศ. ....
........................................
........................................
........................................
.............................................................................................................................
.........................................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
.............................................................................................................................
.........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกวา “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ….”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“สิทธิมนุษยชน” หมายความวา สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยของบุคคลบรรดาที่ไดรับการรับรองหรือคุมครองตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือตาม
หนังสือสัญญาระหวางประเทศหรือตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนภาคีหรือ
มีพันธกรณีที่จะตองปฏิบัติตาม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และใหหมายความ
รวมถึงประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดวย
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๒
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา เลขาธิการ ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของ
สํานักงาน และเจาหนาที่อื่นของรัฐซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิไดกําหนดไวเปน
ประการอื่น การใดที่กําหนดใหแจง ยื่นหรือสงหนังสือหรือเอกสารใหบุคคลใดเปนการเฉพาะ
ถาไดแจง ยื่น หรือสงหนังสือหรือเอกสารใหบุคคลนั้น ณ ภูมิลําเนาหรือที่อยูที่ปรากฏตามหลักฐาน
ทางทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร ใหถือวาไดแจง ยื่น หรือสงโดยชอบดวย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แลว และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
กําหนดใหประกาศหรือเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปใหถือวาการประกาศหรือเผยแพร
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงได
โดยสะดวก เปนการดําเนินการโดยชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แลว
ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดใหคณะกรรมการ
หรือเลขาธิการมีอํานาจกําหนดหรือมีคําสั่งเรื่องใด ถามิไดกําหนดวิธีการไวเปนการเฉพาะ
ใหคณะกรรมการหรือเลขาธิการกําหนดโดยทําเปนประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่ง แลวแตกรณี
และถาประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งนั้นใชบังคับแกบุคคลทั่วไป ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และใหดําเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งดวย ทั้งนี้ ถาประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งใดมีการกําหนด
ขั้นตอนการดําเนินงานไว คณะกรรมการตองกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแตละขั้นตอน
ใหชัดเจนดวย
มาตรา ๕/๑ ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการตองใหความรวมมือและความชวยเหลือ
องคกรอิสระทุกองคกร ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวามีผูกระทําการอันไมชอบดวยกฎหมายอันอยูในหนาที่
และอํานาจขององคกรอิสระอื่น ใหคณะกรรมการมีหนังสือแจงองคกรอิสระที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตาม
หนาที่และอํานาจตอไปโดยไมชักชา
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจเขาลักษณะเปนการกระทํา
ความผิดที่อยูในหนาที่และอํานาจขององคกรอิสระอื่นดวย ใหคณะกรรมการปรึกษาหารือกับองคกรอิสระอื่น
ที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานรวมกันเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของแตละองคกรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและไมซ้ําซอนกัน
มาตรา ๖ ใหประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติรักษาการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
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๓
หมวด ๑
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

มาตรา ๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติประกอบดวยกรรมการ
จํานวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูมีความเปนกลาง
ทางการเมือง และมีความรูและประสบการณดานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ในดานดังตอไปนี้ อยางนอยดานละหนึ่งคน
(๑) มีประสบการณในการทํางานดานสิทธิมนุษยชนติดตอกันเปนเวลา
ไมนอยกวาสิบป
(๒) มีความรูความเชี่ยวชาญในการสอนหรือทํางานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ในระดับอุดมศึกษามาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหาป
(๓) มีความรูความเชี่ยวชาญดานกฎหมายทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
ที่จะยังประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
(๔) มีความรูและประสบการณดานการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการสงเสริม
และคุมครองสิทธิมนุษยชนมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหาป
(๕) มีความรูและประสบการณดานวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของไทย
เปนที่ประจักษที่จะยังประโยชนในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา
สิบป
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหนับถึงวันสมัครหรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อเขารับการสรรหา
แลวแตกรณี
ดังตอไปนี้ดวย

มาตรา ๘ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๗ แลว กรรมการตองมีคุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาป แตไมเกินเจ็ดสิบป
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(๔) มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรา ๙ กรรมการตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนหรือเคยเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระใด
(๒) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๓) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๔) เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนใด ๆ
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๔
(๕) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๖) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงที่สุดแลวหรือไม
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๘) อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราว
หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๙) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(๑๐) เคยถูกสั่งใหพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๑) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดใหทรัพยสินตกเปนของ
แผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ หรือเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิด
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๒) เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
หรือตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงาน
ในองคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน กฎหมายวาดวยยาเสพติด
ในความผิดฐานเปนผูผลิต นําเขา สงออก หรือผูคา กฎหมายวาดวยการพนันในความผิดฐาน
เปนเจามือหรือเจาสํานัก กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย หรือกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
(๑๓) เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๔) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๑๕) เคยพนจากตําแหนงเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามีการเสนอ
การแปรญัตติ หรือการกระทําดวยประการใด ๆ ที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
หรือกรรมาธิการมีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจาย
(๑๖) เคยพนจากตําแหนงเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําพิพากษาวาเปนผูมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติหรือกระทําความผิด
ฐานทุจริตตอหนาที่ หรือจงใจปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง
(๑๗) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิด
อันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๘) เปนหรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง
หรือสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นในระยะสิบปกอนเขารับการสรรหา
(๑๙) เปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่นของพรรคการเมืองในระยะ
สิบปกอนเขารับการสรรหา
(๒๐) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
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๕
(๒๑) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
(๒๒) เปนผูดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวนบริษัท หรือองคกรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุง
หาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด
(๒๓) เปนผูประกอบวิชาชีพอิสระ
(๒๔) เปนผูที่มีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางชัดแจง
มาตรา ๑๐ เมื่อมีกรณีที่จะตองสรรหาผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
ใหเปนหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานศาลฎีกา เปนประธานกรรมการ
(๒) ประธานสภาผูแทนราษฎร และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร เปนกรรมการ
(๓) ตุลาการศาลปกครองสูงสุดซึ่งที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
มอบหมายจํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๔) ผูแทนองคกรเอกชนดานสิทธิมนุษยชน องคกรละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเอง
ใหเหลือสามคน เปนกรรมการ
(๕) ผูแทนสภาทนายความหนึ่งคน ผูแทนสภาวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุข
เลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน และผูแทนสภาวิชาชีพสื่อมวลชนเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน
เปนกรรมการ
ใหเลขาธิการวุฒิสภาเปนเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาที่เปนหนวยธุรการของคณะกรรมการสรรหา
ในการดําเนินการแตงตั้งบุคคลตาม (๓) ใหที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
เสนอชื่อตุลาการศาลปกครองสูงสุดเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการสรรหาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
แจงจากเลขาธิการวุฒิสภา
องคกรเอกชนดานสิทธิมนุษยชนตาม (๔) และสภาวิชาชีพตาม (๕) ตองเปนองคกร
หรือสภาวิชาชีพที่ไดจดแจงไวกับสํานักงาน โดยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจงและ
การเลือกกันเองใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือกรรมการสรรหาตาม (๔)
มีไมครบไมวาดวยเหตุใด หรือพนกําหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรคสามแลวมิไดมีการเสนอชื่อ
ใหคณะกรรมการสรรหาเทาที่มีอยูปฏิบัติหนาที่และใชอํานาจไปพลางกอนไดโดยใหถือวา
คณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการสรรหาเทาที่มีอยู
ใหกรรมการสรรหาตาม (๔) อยูในวาระการดํารงตําแหนงจนถึงวันกอนวันที่มีกรณีที่
ตองสรรหากรรมการใหม หรือตาย ลาออก หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
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๖
มาตรา ๑๑ ในการสรรหากรรมการ ใหคณะกรรมการสรรหาปฏิบัติหนาที่
ดวยความสุจริต เที่ยงธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง โดยอยางนอยการสรรหาตองมีกระบวนการ
ดังตอไปนี้
(๑) ประกาศใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปถึงกระบวนการสรรหากรรมการ
โดยอยางนอยตองระบุจํานวนและตําแหนงกรรมการที่จะสรรหา หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลา
ที่จะใชในการสรรหาทุกขั้นตอน และเพื่อประโยชนแหงการนี้ คณะกรรมการสรรหาจะใชวิธีการ
สัมภาษณผูสมัครหรือใหผูสมัครแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหนาที่และอํานาจของ
คณะกรรมการ หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณาดวยก็ได
(๒) การสรรหากรรมการใหกระทําโดยการประกาศรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคล
ซึ่งมีความเหมาะสมเพื่อเขารับการสรรหาซึ่งตองกระทําโดยเปดเผย ในกรณีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับ
การสรรหา บุคคลนั้นตองใหความรับความยินยอมดวย และใหมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่จะเขารับ
การสรรหาใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป เพื่อรับฟงขอมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูเขารับการ
สรรหาดังกลาวเพื่อประกอบการพิจารณาสรรหาดวย
(๓) ในการสรรหา ใหกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรใหไดบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามที่จะเปนกรรมการ รวมทั้งมีความรับผิดชอบสูง มีความกลาหาญ
ในการปฏิบัติหนาที่ และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเปนตัวอยางที่ดีของสังคม รวมตลอดทั้งมีทัศนคติ
ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลสําเร็จ โดยตองแสดงเหตุผลในการคัดสรรดังกลาวดวย
และใหคณะกรรมการสรรหาสงขอมูลที่ใชในการพิจารณาคัดสรรไปยังวุฒิสภาเพื่อประกอบการ
พิจารณาดวย
การกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ตองเพียงพอที่จะเปดโอกาสใหบุคคลสามารถ
สมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการสรรหาไดอยางทั่วถึง และทําใหกรรมการสรรหาสามารถ
พิจารณาคัดสรรบุคคลใหดํารงตําแหนงไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในการสรรหา ใหใชวิธีลงคะแนนโดยเปดเผย
ผูที่จะไดรับการสรรหาตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของคณะกรรมการสรรหา
ถาไมมีบุคคลใดไดรับคะแนนเสียงตามวรรคสี่ หรือมีแตยังไมครบจํานวนที่จะตอง
สรรหา ใหมีการลงคะแนนใหมสําหรับผูไดคะแนนไมถึงสองในสาม ในกรณีที่การลงคะแนนครั้งหลังนี้
ยังไดบุคคลไมครบตามจํานวนที่จะตองสรรหา ใหดําเนินการสรรหาใหมสําหรับจํานวนที่ยังขาดอยู
โดยผูซึ่งไมไดรับการสรรหาดังกลาวไมมีสิทธิไดรับการสรรหาในครั้งใหมนี้
มาตรา ๑๒ ผูไดรับการสรรหาเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากวุฒิสภาดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของวุฒิสภา
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๗
ในกรณีที่วุฒิสภาไมใหความเห็นชอบผูไดรับการสรรหารายใด ใหดําเนินการ
สรรหาบุคคลใหมแทนผูนั้น แลวเสนอตอวุฒิสภาเพื่อใหความเห็นชอบตอไป ทั้งนี้ ผูซึ่งไมไดรับ
ความเห็นชอบจากวุฒิสภาดังกลาว ไมมีสิทธิไดรับการสรรหาในครั้งถัดไปอีก
เมื่อมีผูไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแลว หากเปนกรณีที่ประธานกรรมการ
พนจากตําแหนงดวย ใหผูไดรับความเห็นชอบประชุมรวมกับกรรมการที่ยังไมพนจากตําแหนง
ถามี เพื่อเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการแลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ
ในกรณีที่ผูที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบยังไดไมครบจํานวนที่ตองสรรหา แตเมื่อรวมกับกรรมการ
ที่ยังดํารงตําแหนงอยูมีจํานวนถึงหาคน ก็ใหดําเนินการประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการได และเมื่อ
โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไปพลาง
กอนได โดยในระหวางนั้นใหถือวาคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู และเพื่อประโยชน
แหงการนี้ ใหดําเนินการสรรหาใหครบตามจํานวนที่ตองสรรหาตอไปโดยเร็ว
ใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการ และเปนผูล งนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา ๑๓ ผูไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาใหเปนกรรมการโดยที่ยังมิไดพนจาก
ตําแหนงตามมาตรา ๙ (๒๐) (๒๑) หรือ (๒๒) หรือยังประกอบวิชาชีพตาม (๒๓) อยู ตองแสดงหลักฐาน
วาไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกลาวแลว ตอประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภา
กําหนด ซึ่งตองเปนเวลากอนที่ประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งกรรมการ
ในกรณีที่ไมแสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ และใหดําเนินการ
สรรหาใหม
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของผูสมัคร
หรือผูไดรับการสรรหา ใหเปนหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการสรรหาใหเปนที่สุด
การเสนอเรื่องเพื่อใหคณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนด
การวินิจฉัยใหใชวิธีการลงคะแนนโดยเปดเผย
ใหนําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับแกกรณีที่มีปญหา
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการสรรหาดวยโดยอนุโลม แตกรรมการสรรหา
ที่ถูกกลาวหาวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามจะอยูในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัย
มิได
มาตรา ๑๕ ตัดออก
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๘
มาตรา ๑๖ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงเจ็ดปนับแตวันที่พระมหากษัตริย
ทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการใหมแทน

อยางรายแรง
ดวย

มาตรา ๑๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙
(๔) มีพฤติการณอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
(๕) จัดทํารายงานตามมาตรา ๔๑ วรรคสาม ไมแลวเสร็จตามกําหนดเวลา
เมื่อประธานกรรมการพนจากตําแหนงประธานกรรมการ ใหพนจากตําแหนงกรรมการ

เมื่อมีปญหาวากรรมการผูใดพนจากตําแหนงตาม (๒) (๓) หรือ (๔) หรือไม ใหเปน
หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบดวยกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๐ (๑) (๒)
และ (๓) เปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาดังกลาวใหเปนที่สุด ในกรณีที่ไมมี
ผูดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๐ (๒) หรือ (๓) ใหคณะกรรมการสรรหาประกอบดวย
กรรมการสรรหาเทาที่มีอยู
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการ หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาทีแ่ ทนประธานกรรมการ
ในระหวางที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ และยังไมมีการแตงตั้งกรรมการ
แทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได แตในกรณีที่มีกรรมการเหลือ
ไมถึงสามคน ใหกระทําไดแตเฉพาะการที่จําเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได
ในกรณีที่กรรมการจะพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการสรรหากรรมการใหม
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันกอนวันที่กรรมการครบวาระ แตถากรรมการพนจากตําแหนงดวยเหตุอื่น
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการสรรหากรรมการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ตําแหนงวางลง
มาตรา ๑๘ เมื่อมีผูรองขอโดยมีหลักฐานตามสมควรวากรรมการผูใดพนจาก
ตําแหนงตามมาตรา ๑๗ ใหเลขาธิการวุฒิสภาเสนอเรื่องตอประธานกรรมการสรรหาภายในหาวันนับแต
วันที่ไดรับการรองขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนด
มาตรา ๑๙ ตัดออก
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๙
มาตรา ๒๐ ภายใตบังคับมาตรา ๑๗ วรรคหา การประชุมของคณะกรรมการตองมี
กรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม ในกรณีที่
กรรมการคนใดไมอาจมาประชุมได ใหจดแจงเหตุนั้นไวในรายงานการประชุม
การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการใหใชคะแนนเสียงขางมาก โดยประธาน
ในที่ประชุมและกรรมการที่มาประชุมตองลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ และใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ในกรณีมีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในทีป่ ระชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด
การไมเขาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุมตามวรรคสองโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวา
เปนการจงใจฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุม
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการ
ประชุมของคณะกรรมการใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
จาก

มาตรา ๒๑ ในระหวางการดํารงตําแหนง กรรมการตองไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ

(๑) บุคคลผูไมมีสัญชาติไทย
(๒) นิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือมีกิจการหรือสาขา
อยูใ นหรือนอกราชอาณาจักร
(๓) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรโดยมีบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยมีทุนหรือ
เปนผูถือหุนเกินกวารอยละสี่สิบเกา ในกรณีที่เปนบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ใหพิจารณาตามที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหุนของบริษัทดังกลาว หุนที่ไมปรากฏชื่อ
ผูถือหรือโดยตัวแทนของบุคคลที่ไมเปดเผยชื่อ ใหถือวาเปนหุนที่ถือโดยผูไมมีสัญชาติไทย
(๔) องคการหรือนิติบุคคลที่มีรายไดหลักจากทุนหรือเงินอุดหนุนจากตางประเทศ
มาตรา ๒๒ กรรมการตองปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา การปฏิบัติหนาที่และการใชอํานาจ
ของคณะกรรมการตองเปนไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กลาหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช
ดุลพินิจ และปฏิบัติตนใหถูกตองตามมาตรฐานทางจริยธรรม ทั้งตองคํานึงถึงความผาสุกของ
ประชาชนชาวไทยและผลประโยชนสวนรวมของชาติเปนสําคัญ ในระหวางการดํารงตําแหนง
กรรมการจะเขารับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ ไมไดเวนแตเปนหลักสูตรหรือ
โครงการที่คณะกรรมการเปนผูจัดขึ้นโดยเฉพาะสําหรับกรรมการ
ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ตองคํานึงถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามและบริบทของสังคมไทยเปนสําคัญดวย
มาตรา ๒๓ ใหคณะกรรมการมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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๑๐
ทุกกรณีโดยไมลาชา และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการปองกันหรือแกไขการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผูไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอ
หนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของ
(๒) จัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอ
ตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพรตอประชาชน
(๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนตอ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมตลอดทั้งการแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือคําสั่งใด ๆ เพื่อใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน
(๔) ชี้แจงและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองโดยไมชักชาในกรณีที่มีการรายงาน
สถานการณเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนในประเทศโดยไมถูกตองหรือไมเปนธรรม
(๕) สรางเสริมทุกภาคสวนของสังคมใหตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชน
ดังตอไปนี้ดวย

มาตรา ๒๔ นอกจากหนาที่และอํานาจตามมาตรา ๒๓ ใหคณะกรรมการดําเนินการ

(๑) สงเสริม สนับสนุน และใหความรวมมือแกภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในการศึกษา วิจัย และเผยแพรความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการใชสิทธิและเสรีภาพ
อยางมีความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาความเขมแข็งดานสิทธิมนุษยชน
(๒) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ องคการเอกชน
และองคการระหวางประเทศในดานสิทธิมนุษยชน
(๓) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเขาเปนภาคีหรือการปฏิบัติตาม
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
(๔) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือ
กฎหมายอื่น
มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใหคณะกรรมการมีหนาที่รับผิดชอบรวมกันและตองดําเนินการตามมติของคณะกรรมการ เวนแต
กรณีที่คณะกรรมการมีมติมอบหมายหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บทบัญญัติให
กรรมการแตละคนกระทําได ก็ใหกรรมการแตละคนมีอํานาจที่จะดําเนินการดังกลาวนั้น แตการใช
อํานาจนั้นจะตองมีการปรึกษาหารือรวมกันดวย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด
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๑๑
มาตรา ๒๖ ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวย
ปฏิบัติหนาที่ไดเทาที่จําเปนโดยตองคํานึงถึงความคุมคาและประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้น และในกรณีที่
จําเปนตองไดขอมูลหรือมีการศึกษาเรื่องใด คณะกรรมการจะจางบุคคลหรือสถาบันซึ่งมีความรูความ
เชี่ยวชาญดําเนินการในเรื่องนั้นแทนการแตงตั้งอนุกรรมการก็ได ทั้งนี้ กอนการแตงตั้งหรือการจาง
คณะกรรมการตองกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไวใหชัดเจน
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง การพนจากตําแหนง คาตอบแทน และวิธีปฏิบัติงานของ
อนุกรรมการ รวมทั้งวิธีการจาง คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอื่นของบุคคลหรือสถาบันตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด และใหเปดเผยการแตงตั้งหรือการจางนั้น
ใหประชาชนทั่วไปทราบดวย
มาตรา ๒๗ ตัดออก
มาตรา ๒๘ เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของประธาน
กรรมการและกรรมการ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น และใหไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้ง
เทากับกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยเบี้ยประชุมกรรมการ
ใหประธานกรรมการและกรรมการไดรับเงินคารับรองเหมาจายเปนรายเดือนตาม
อัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดซึ่งตองไมนอยกวาเงินประจําตําแหนงของประธานกรรมการหรือ
กรรมการ
วาดวยการนั้น

มาตรา ๒๙ เครื่องแบบและการแตงเครื่องแบบของกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย

หมวด ๒
การดําเนินการตามหนาที่ของคณะกรรมการ

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใหคณะกรรมการดําเนินการโดยมุงหมายที่จะสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนอยางเปนระบบ
และใหเฝาระวังและติดตามเหตุการณหรือสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศอยางตอเนื่อง
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการดําเนินการโดยการประสานหรือ
แสวงหาความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

รางที่ปรับภายหลังการรับฟงความคิดเห็น (อาจยังมีการแกไขเพิ่มเติม)

๑๒
มาตรา ๓๑ เมื่อความปรากฏแกคณะกรรมการไมวาโดยทางใดวามีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนขึ้น หรือมีการรายงานสถานการณเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยไมถูกตองหรือไมเปนธรรม
ใหคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงที่ถูกตองและทําความจริงใหปรากฏแกประชาชน
โดยไมชักชา และตองศึกษาและวิเคราะหใหทราบถึงสาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมุงเนน
ที่จะแกไขปญหาและปองกันมิใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องนั้นหรือลักษณะเดียวกันนั้นขึ้นอีก
ในการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจ
ดําเนินการโดยประการใด ๆ ไดตามที่จําเปน แตการดําเนินการดังกลาวตองไมสรางขั้นตอนหรือ
ภาระแกบุคคลหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของมากเกินจําเปน และตองเปดโอกาสใหผูรองเรียนหรือ
เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบคําชี้แจงของตนไดตามสมควร
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงที่ถูกตองและ
ทําความจริงใหปรากฏ ใหคณะกรรมการมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย
(๑) ขอใหหนวยงานของรัฐ ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานดังกลาว
หรือบุคคลใดมาใหถอยคํา แสดงความคิดเห็น หรือจัดสงเอกสารหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ
ใหคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด ในกรณีที่หนวยงานหรือบุคคลใด
ไมดําเนินการตามที่คณะกรรมการรองขอ คณะกรรมการจะออกคําสั่งใหหนวยงานหรือบุคคลนั้น
ดําเนินการดังกลาวก็ได
(๒) เขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงหรือรวบรวม
พยานหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เมื่อมีหมายคนของศาล
(๓) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนและคาใชจายในการเดินทาง
ของบุคคลที่มาใหถอยคําหรือแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่เพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ในการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการ
คนใดคนหนึ่งหรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการแทนคณะกรรมการได เวนแตการออกคําสั่งตาม (๑)
ใหมอบหมายไดเฉพาะกรรมการ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ในการดําเนินการตาม (๒) ใหดําเนินการตอหนาผูครอบครองหรือดูแลสถานที่ หรือผูซึ่ง
เกี่ยวของ หรือถาหาบุคคลดังกลาวไมได ก็ใหดําเนินการตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคนซึ่งไดขอรอง
มาเปนพยาน ในการนี้ ใหผูครอบครองหรือดูแลสถานที่ หรือผูซึ่งเกี่ยวของใหความรวมมือ เพื่อใหการ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนไปโดยสะดวก
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบแลวเห็นวา การละเมิดสิทธิมนุษยชน
กรณีใดเปนเรื่องเฉพาะตัวเปนรายกรณี ใหแจงบุคคลหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของทราบเพื่อแกไข
ปญหาดังกลาวตามหนาที่และอํานาจตอไป โดยคณะกรรมการจะเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ
สําหรับกรณีนั้นดวยก็ได
รางที่ปรับภายหลังการรับฟงความคิดเห็น (อาจยังมีการแกไขเพิ่มเติม)

๑๓
ใหบุคคลหรือหนวยงานของรัฐที่ไดรับแจงดําเนินการเพื่อแกไขปญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนโดยไมชักชา เวนแตบุคคลหรือหนวยงานของรัฐนั้นจะพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุตาม
มาตรา ๓๗ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมีเหตุอื่นอันสมควร จะไมดําเนินการตามที่ไดรับแจงก็ได
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่กรรมการผูใดพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรรมการ
ผูนั้นอาจรองขอใหหนวยงานของรัฐใหความชวยเหลือหรือเยียวยาผูไดรับความเสียหายจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชนตามหนาที่และอํานาจของหนวยงานนั้นได แตหากเปนกรณีที่จําเปนตองดําเนินการ
โดยเรงดวนซึ่งหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะเปนภยันตรายตอชีวิตหรือรางกายของบุคคลซึ่งถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนหรือไมมีทางเยียวยาไดในภายหลัง ใหกรรมการผูนั้นใหความชวยเหลือบุคคลดังกลาว
ไดตามที่เห็นสมควรหากไมเปนภยันตรายตอตนเอง และแจงใหคณะกรรมการทราบ
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีใด
เกิดจากการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เปนเหตุใหเกิดความเดือดรอน
หรือไมเปนธรรม หรือเปนภาระแกประชาชนโดยไมจําเปนหรือเกินสมควรแกเหตุ หรือในกรณีที่
ผูตรวจการแผนดินสงเรื่องที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใหคณะกรรมการดําเนินการ
คณะกรรมการอาจพิจารณาดําเนินการในกรณีนั้นรวมกับผูตรวจการแผนดินก็ได
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการและผูตรวจการแผนดิน
ปรึกษาหารือกันเพื่อกําหนดหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัติงานรวมกันเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
อยางเปนระบบตามหนาที่และอํานาจของแตละองคกร
มาตรา ๓๖ บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือพบเห็น
วามีการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ยอมมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการได ทั้งนี้
การรองเรียนจะกระทําดวยวิธีการใดก็ไดเพื่อที่จะใหคณะกรรมการทราบถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น
หลักเกณฑการรองเรียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด ซึ่งตองไมกอใหเกิดความยุงยาก สรางขั้นตอน หรือเกิดภาระเกินจําเปน และตองไมบังคับ
ใหตองเปดเผยตัวตนของผูรองเรียน เวนแตเปนกรณีการรองเรียนเกี่ยวกับประโยชนสวนตนของ
ผูรองเรียนเพื่อประโยชนในการติดตอขอขอมูลหรือแจงผลการดําเนินการ
มาตรา ๓๗ คณะกรรมการอาจไมรับพิจารณาหรืออาจยุติการพิจารณาเรื่อง
ดังตอไปนี้
(๑) เปนการรองเรียนโดยใชสิทธิไมสุจริต
(๒) เปนเรื่องพนวิสัยที่จะแกไขปญหาหรือการแกไขปญหาไมอาจกระทําได
(๓) เปนเรื่องที่มีการแกไขปญหาอยางเหมาะสมแลว
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๑๔
(๔) เปนเรื่องที่คณะกรรมการเคยพิจารณาแลวเห็นวาไมเปนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เวนแตจะปรากฏพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงใหมอันอาจทําใหผลการพิจารณา
เปลี่ยนแปลงไป
มาตรา ๓๘ เมื่อคณะกรรมการดําเนินการตามมาตรา ๓๑ แลว เห็นวาการแกไข
ปญหาหรือการปองกันเพื่อมิใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องใดหรือลักษณะใดขึ้นอีกจําเปน
ตองมีการกําหนดมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสม หรือตองแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
คําสั่ง หรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เปนสาเหตุของปญหาดังกลาวหรือที่ไมสอดคลองกับหลัก
สิทธิมนุษยชน ใหคณะกรรมการเสนอแนะตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชน
ที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไป
มาตรา ๓๙ ใหคณะรัฐมนตรี หรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลหรือเอกชนที่เกี่ยวของ
ซึ่งไดรับแจงตามมาตรา ๓๓ หรือไดรับขอเสนอแนะตามมาตรา ๓๘ แจงผลการดําเนินการตามที่ไดรับ
แจงหรือไดรับขอเสนอแนะใหผูรองเรียนและคณะกรรมการทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและระยะเวลา
ที่คณะกรรมการกําหนด
ใหคณะกรรมการแจงผลการดําเนินการตามมาตรา ๓๓ หรือการไมรับพิจารณาหรือ
ยุติการพิจารณาตามมาตรา ๓๗ ใหผูรองเรียนทราบ โดยในกรณีที่ไมรับเรื่องไวพิจารณาหรือใหยุติเรื่อง
ใหแจงเหตุผลใหผูรองเรียนทราบดวย
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลการดําเนินการที่ไดรับแจงตาม
มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แลว เห็นสมควรเพื่อประโยชนในการปองกันและแกไขปญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน หรือเพื่อรายงานการไมปฏิบัติตามความเห็นหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะแจงผลการดําเนินการดังกลาวหรือมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการในเรื่องนั้น
เพื่อใหรัฐสภา องคกรอิสระ คณะรัฐมนตรี หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ พิจารณาดําเนินการตอไป
ก็ได ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเผยแพรผลการดําเนินการหรือขอเสนอแนะดังกลาวเพื่อใหประชาชน
ทราบดวยก็ได
มาตรา ๔๑ เมื่อความปรากฏแกคณะกรรมการวามีการรายงานสถานการณเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไมถูกตองหรือไมเปนธรรม คณะกรรมการตองตรวจสอบและชี้แจง
หรือรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองของสถานการณนั้นโดยไมชักชา
ในกรณีที่มีสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศซึ่งเปนกรณีเรงดวน
คณะกรรมการอาจจัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศในเรื่องนั้น
เปนพิเศษเฉพาะเรื่องเสนอตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และจะเผยแพรใหประชาชนทราบดวยก็ได
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๑๕
ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับผลการประเมินสถานการณดาน
สิทธิมนุษยชนของประเทศและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน
นับแตวันสิ้นปงบประมาณเพื่อเสนอตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และเผยแพรใหประชาชนทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการหรือผูแทนอาจมาแถลงรายงานประจําปตอรัฐสภา
ดวยก็ได
การจัดทํารายงานตามมาตรานี้ใหกระทําเปนการสรุป โดยอยางนอยในรายงาน
ตองประกอบดวย ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
โดยมิใหระบุรายละเอียดอันเปนการเปดเผยความลับของบุคคลหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
โดยไมจําเปน และตองคํานึงถึงความถูกตอง เปนธรรม และผลประโยชนสวนรวมของชาติเปนสําคัญ
ดวย ทั้งนี้ ใหหนวยงานของรัฐที่คณะกรรมการรองขอ แจงขอมูลหรือขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับ
สถานการณสิทธิมนุษยชนในสวนที่อยูในหนาที่และอํานาจใหคณะกรรมการทราบ
มาตรา ๔๒ ใหคณะกรรมการจัดใหมีแผนการดําเนินการตามมาตรา ๔๑ เพื่อให
การปฏิบัติหนาที่แตละกรณีเปนไปโดยไมชักชา หรือแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว
ใหมีคณะบรรณาธิการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อดําเนินการศึกษาคนควาและจัดทํา
รางรายงานเกี่ยวกับสถานการณดานสิทธิมนุษยชนเสนอตอคณะกรรมการ ประกอบดวยบุคคล
ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาที่เปนประโยชนตอการจัดทํารายงานดังกลาว โดยวิธีการจาง
คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอื่นของบุคคลดังกลาว ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
และตองประกาศใหประชาชนทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับการจางนั้นดวย
มาตรา ๔๓ หามมิใหผูใดเปดเผยขอความ ขอเท็จจริง หรือขอมูลที่ไดมาเนื่องจาก
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เวนแตเปนการกระทําตามหนาที่
ผูจัดทําและเผยแพรรายงานตามมาตรา ๔๑ หากไดกระทําโดยสุจริต ผูนั้นไมตองรับ
ผิดทั้งทางแพง ทางอาญา ทางปกครอง หรือทางวินัย
มาตรา ๔๔ ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้โดยสุจริต ไมตองรับผิดทั้งทางแพงหรือทางอาญา
หมวด ๓
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

มาตรา ๔๕ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนสวนราชการและ
มีฐานะเปนนิติบุคคล อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
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๑๖
มาตรา ๔๖ สํานักงานมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการ ดําเนินการ และอํานวย
ความสะดวก เพื่อใหคณะกรรมการบรรลุภารกิจและหนาที่ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และเปนไปตามมติหรือแนวทางที่คณะกรรมการกําหนด
รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
ใหสํานักงานศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูล และสนับสนุนใหมีการวิจัยเกี่ยวกับ
งานของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน หรือองคกรอื่นใด
ในดานสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชนในการสนับสนุนภารกิจและหนาที่ของคณะกรรมการ
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และแนวทางที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๗ ขาราชการสํานักงาน ไดแก ผูซึ่งไดรับบรรจุและแตงตั้งใหเปนขาราชการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใหขาราชการสํานักงานเปนขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ
มาตรา ๔๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหาร
งานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การปฏิบัติงาน การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน การคลัง การพัสดุ
และการดําเนินการอื่นของสํานักงาน โดยใหรวมถึงเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การแบงสวนราชการภายในของสํานักงานและขอบเขตหนาที่และอํานาจของ
สวนราชการดังกลาว
(๒) การบรรจุ การแตงตั้ง การออกจากราชการ วินัย และการลงโทษทางวินัย
การรองทุกข และการอื่นที่จําเปนในการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการและพนักงานราชการ
ของสํานักงาน
(๓) การกําหนดเครื่องแบบและการแตงเครื่องแบบของขาราชการ พนักงานราชการ
และลูกจางของสํานักงาน
(๔) การจางและการแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนที่ปรึกษา หรือผูชํานาญการประจํา
คณะกรรมการ รวมทั้งเลขานุการและผูชวยเลขานุการประจําประธานกรรมการและกรรมการ
และการกําหนดเงินเดือนและคาตอบแทนอื่นใหแกบุคคลดังกลาว
(๕) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของสํานักงาน
(๖) การจัดใหมีสวัสดิการและการสงเคราะหอื่น เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินคาตอบแทนพิเศษ หรือเงินรางวัลอื่นแกขาราชการ พนักงานราชการ
และลูกจางสํานักงาน
(๗) การกําหนดวิธีการและเงื่อนในการจางพนักงานราชการและลูกจางของสํานักงาน
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๑๗
การออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา และความประหยัด
ใหประธานกรรมการเปนผูลงนามในระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ
แลว และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๔๙ ใหคณะกรรมการเปนองคกรกลางบริหารงานบุคคลของสํานักงาน และมี
อํานาจกําหนดตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการสํานักงานโดย
เทียบเคียงกับการกําหนดตําแหนงตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคล คําวา
“ก.พ.” ใหหมายถึง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และคําวา “สวนราชการ” ใหหมายถึง
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
คณะกรรมการอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณดานการ
บริหารงานบุคคลรวมเปนกรรมการ เพื่อทําหนาที่ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลก็ได
ในการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน คณะกรรมการมีอาํ นาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาที่เปนคณะอนุกรรมการขาราชการสํานักงานก็ได โดยมีองคประกอบ
และอํานาจหนาที่ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ใหคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งทําหนาที่เชนเดียวกับคณะอนุกรรมการ
สามัญประจํากระทรวงตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคล
และคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง ใหมีสิทธิไดรับคาเบี้ยประชุมเชนเดียวกับ ก.พ. หรือ
อ.ก.พ. แลวแตกรณี
มาตรา ๕๐ ใหสํานักงานมีเลขาธิการคนหนึ่ง รับผิดชอบการบริหารงานของสํานักงาน
ขึ้นตรงตอคณะกรรมการ และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางสํานักงาน โดยจะ
ใหมีรองเลขาธิการและผูชวยเลขาธิการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได
ในกิจการของสํานักงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการเปนผูแทนของ
สํานักงาน เพื่อการนี้เลขาธิการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอยางแทนก็ได ทั้งนี้
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๕๑ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการสํานักงาน และการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนง ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง
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๑๘
(๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ รองเลขาธิการ และตําแหนงอื่น
ที่เทียบเทาตําแหนงบริหารระดับตนขึ้นไป ใหคณะกรรมการเปนผูคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง
ดังกลาว และใหประธานกรรมการสั่งบรรจุและนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้ง
(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นนอกจาก (๑) ใหเลขาธิการเปนผูมี
อํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
การจัดประเภทตําแหนง ระดับตําแหนง และการเทียบตําแหนงขาราชการสํานักงาน
ใหเปนไปตามประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๕๒ ใหคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใชบังคับแก
ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงาน และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได ทั้งนี้ มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวตองระบุใหชัดแจงดวยวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะรายแรง
ในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหรับฟงความคิดเห็น
ของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานประกอบดวย
มาตรา ๕๓ ใหสํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนองบประมาณ
รายจายประจําปตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหเพียงพอ
ตอการบริหารโดยอิสระของคณะกรรมการและสํานักงานไวในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม แลวแตกรณี
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีไมเห็นดวยกับงบประมาณรายจายประจําปที่คณะกรรมการเสนอ
ใหคณะรัฐมนตรีเสนอความเห็นตอสภาผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณา
ในกรณีที่สํานักงานเห็นวางบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรใหไมเพียงพอ
ใหสํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอคําขอแปรญัตติตอคณะกรรมาธิการพิจารณา
งบประมาณของสภาผูแทนราษฎรไดโดยตรง
มาตรา ๕๔ ใหสํานักงานเปนหนวยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการตรวจเงินแผนดิน
เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงิน
ทุกประเภทของคณะกรรมการและสํานักงานแลว ใหเสนอผลการสอบบัญชีตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา
และคณะรัฐมนตรีโดยไมชักชา
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๑๙
มาตรา ๕๕ ใหสํานักงานจัดใหมีชองทางในการแจงเหตุและการรองเรียน
กรณีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และติดตามการดําเนินการของคณะกรรมการ โดยอยางนอย
ตองมีชองทางผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนและ
ประโยชนในการคุมครองสิทธิมนุษยชน
หมวด ๔
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๕๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งตามมาตรา ๓๒ (๑) โดยไมมีเหตุอัน
สมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๗ ผูใดตอสูหรือขัดขวางคณะกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งปฏิบัติหนาทีต่ ามมาตรา ๓๒ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๘ ผูมีหนาที่ตองดําเนินการตามที่รับแจงตามมาตรา ๓๓ ผูใดไมดําเนินการ
ดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๖๐ ใหประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ บรรดาที่มี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญ ยังคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหยังคงไดรับ
เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นตามที่ไดรับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับไปพลางกอน
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๒๐
มาตรา ๖๑ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม
มีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยวาประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับผูใดขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญหรือไม ในการนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ใหที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
มอบหมายตุลาการศาลปกครองสูงสุดคนหนึ่งเพื่อประกอบเปนคณะกรรมการสรรหา และแจงให
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ
เมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลว หากที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดยังไมอาจมอบหมายตุลาการศาลปกครองสูงสุดได หรือในกรณีที่ไมมีผูนําฝายคานในสภา
ผูแทนราษฎร ใหคณะกรรมการสรรหาปฏิบัติหนาที่ตอไปได โดยใหถือวาคณะกรรมการสรรหา
ประกอบดวยกรรมการสรรหาเทาที่มีอยู
การพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการ
ภายในสิบหาวันนับแตวันพนจากระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหามีคําวินิจฉัยวาประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติผูใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญ
ใหประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติผูนั้นพนจากตําแหนง
ตั้งแตวันถัดจากวันที่คณะกรรมการสรรหามีคําวินิจฉัย
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาใหเปนที่สุด
ในกรณีที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพนจากตําแหนงตามวรรคสี่ เมื่อ
วุฒิสภาใหความเห็นชอบบุคคลซึ่งไดรับการสรรหาแลว ใหผูซึ่งไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาและ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งยังอยูในตําแหนงตามมาตรา ๖๐ ประชุมรวมกันเพื่อเลือกกันเองให
คนหนึ่งเปนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และแจงใหประธานวุฒิสภาทราบเพื่อดําเนินการ
ตอไป
มาตรา ๖๒ ในการสรรหาผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนผูดํารงตําแหนงใน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามจํานวนที่พนจากตําแหนงตามมาตรา ๖๑ วรรคสี่
ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามมาตรา ๖๐ จัดทําระเบียบ
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการจดแจงและการเลือกกันเองตามมาตรา ๑๐ วรรคสี่
ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ
(๒) ใหสํานักงานดําเนินการรับจดแจงการเปนองคกรเอกชนดานสิทธิมนุษยชนตาม
มาตรา ๑๐ (๔) และสภาวิชาชีพตามมาตรา ๑๐ (๕) ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแต
พนกําหนดเวลาตาม (๑)
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๒๑
(๓) ใหองคกรเอกชนดานสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ ดําเนินการเลือกกันเองเพื่อ
เปนกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๐ (๔) และ (๕) ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตพนกําหนดเวลา
ตาม (๒)
(๔) ใหกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๐ ดําเนินการสรรหาผูสมควรไดรับการแตงตั้ง
เปนผูดํารงตําแหนงในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามจํานวนที่พนจากตําแหนงตามมาตรา
๖๑ วรรคสี่ ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตพนกําหนดเวลาตาม (๓)
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๐ (๒) หรือกรรมการสรร
หาตามมาตรา ๑๐ (๔) หรือ (๕) มีไมครบไมวาดวยเหตุใด หรือพนกําหนดเวลาการคัดเลือกตาม (๓) แลว
มิไดมีการเสนอชื่อ ใหคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการสรรหาเทาที่มีอยู
มาตรา ๖๓ ใหเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวัน
กอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ยังคงเปนเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๖๔ ใหโอนบรรดาขาราชการ พนักงาน และลูกจางของสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ มาเปนของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ และใหถือวาสิทธิและประโยชนอื่นใดซึ่งขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางดังกลาวไดรับ
ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนสิทธิและประโยชนอื่นใดที่
ไดรับตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๖๕ ใหสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
บรรดาสิทธิ หนาที่ และความผูกพันใด ๆ ที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอยูกับบุคคลใดในวัน
กอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ใหโอนมาเปนของสํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๖๖ บรรดาพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งที่ออก
ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใชบังคับอยูในวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ จนกวาจะมีระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง ตามพระราชบัญญัติ
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๒๒
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับซึ่งตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ
มาตรา ๖๗ บรรดาการดําเนินการใด ๆ ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติหรือสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งดําเนินการกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ใหถือวาการนั้นเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
และการดําเนินการตอไปใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ในกรณีที่มีปญหาในการดําเนินการในเรื่องใดที่ยังคางพิจารณาอยู และมิไดบัญญัติ
วิธีดําเนินการไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ การดําเนินการนั้นตอไปใหดําเนินการตามมติ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ผูรับสนองพระราชโองการ

.......................................
นายกรัฐมนตรี
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