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พระราชบัญญัติ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญตัินี้ 
“สิทธิมนุษยชน” หมายความวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความ

เสมอภาคของบุคคลที่ไดรับการรับรองหรือคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรอื
ตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะตองปฏิบัติตาม 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

                                      
๑รก.๒๕๔๒/๑๑๘ก/๑/๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๔๒ 
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“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 
มาตรา ๔  ใหประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ระเบียบและประกาศตามวรรคหนึ่งที่มีผลเปนการทั่วไป เมื่อไดประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
   

 
มาตรา ๕  ใหมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติคณะหนึ่ง ประกอบดวย

ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสิบคน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนํา
ของวุฒิสภา จากผูซึ่งมีความรูหรือประสบการณดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนท่ี
ประจักษ  ท้ังน้ี โดยตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของทั้งหญิงและชาย และผูแทนจากองคการเอกชน
ดานสิทธิมนุษยชนดวย 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการ 

 
มาตรา ๖  ประธานกรรมการและกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
(๓)ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิก

สภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถิ่น 
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงของพรรคการเมือง 
(๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๖) ไมติดยาเสพติดใหโทษ 
(๗) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๘) ไมเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
(๙) ไมเปนบุคคลที่เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป โดยไดพน

โทษมายังไมถึงหาปในวันไดรับการเสนอชื่อ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(๑๐) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือจากหนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือเพราะประพฤติชัว่อยาง
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รายแรง หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๑) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๑๒) ไมเปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือสมาชิกสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(๑๓) ไมเคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง 
 
มาตรา ๗  ผูไดรับเลือกเปนกรรมการตอง 
(๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือของ

ราชการสวนทองถิ่น หรือไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานของรัฐ 
(๓) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุง

หาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด 
เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตาม (๑) (๒) หรอื (๓) โดยไดรับความยินยอมของผู

นั้น ผูไดรับเลือกจะเริ่มปฏิบัติหนาที่ไดตอเมื่อไดลาออกจากการเปนบุคคลตาม (๑) (๒) หรอื 
(๓) แลวซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเลือก แตถาผูนั้นมิไดลาออกภายในเวลาท่ี
กําหนด ใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับเลือกใหเปนกรรมการ และใหดําเนินการสรรหาและเลือก
กรรมการใหมแทน 

 
มาตรา ๘  การสรรหาและการเลือกกรรมการใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการประกอบดวย ประธานศาลฎีกา ประธาน

ศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด นายกสภาทนายความ อธิการบดีหรือผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่
เปนนิติบุคคลแหงละหน่ึงคนซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือหาคน ผูแทนองคการเอกชนดานสิทธิ
มนษุยชนตามมาตรา ๒๔ แหงละหน่ึงคนซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือสิบคน ผูแทนพรรคการเมืองทุก
พรรคที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคละหนึ่งคนซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหาคน 
ผูแทนสื่อมวลชนในกิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ซึ่งเลือกกันเองกิจการ
ละหนึ่งคนรวมเปนสามคน และเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนเลขานุการ 
และใหคณะกรรมการสรรหามีหนาที่สรรหาและจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลทีเ่หมาะสมจะเปน
กรรมการตามมาตรา ๕ จํานวนย่ีสิบสองคน โดยตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของทั้งหญิงและชาย
เสนอตอประธานวุฒิสภา โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อนั้นรวมทั้ง
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูที ่เหมาะสมกับการเปนกรรมการ 
และมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖  ท้ังน้ี ภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีเหตุ
ทําใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว มติในการเสนอชื่อตองมีคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเทาที่มีอยู 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกผูไดรับการเสนอชื่อ
ตาม (๑) ซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ใหผูซึ่งไดรับคะแนนสูงสุด และมีคะแนน
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภาตามลําดับเปนผูไดรับเลือกเปน
กรรมการ แตถาไมมีผูไดรับเลือกเปนกรรมการหรือมีผูไดรับเลือกเปนกรรมการไมครบสิบเอ็ดคน 
ใหนํารายชื่อผูไมไดรับเลือกในคราวแรกนั้นมาใหสมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง 
และในกรณีนี้ใหถือวาผูไดรับคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของสมาชกิท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของ
วุฒิสภา เปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการ ถามีผูไดคะแนนเสียงเทากันอันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือก
เกินสิบเอ็ดคน ใหประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก ในกรณีท่ีไมมีผูใดไดรับเลือก
เปนกรรมการ หรือไดรับเลือกเปนกรรมการไมครบสิบเอ็ดคน ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการ
สรรหาและจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลตาม (๑) เพื่อเสนอวุฒิสภาลงมติเลือกใหม 

ใหผูไดรับเลือกตาม (๒) ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการแลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ และใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงแตงต้ังตอไป 

 
มาตรา ๙  กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเปนอิสระและเปนกลาง 

รวมทั้งตองคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของชาติและประชาชนประกอบดวย 
ใหกรรมการเปนเจาหนาท่ีของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
มาตรา ๑๐  กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริย

ทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซ่ึง

ไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 
เพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการชุดใหมเขามาปฏิบัติหนาท่ีเม่ือส้ินสุดวาระของกรรมการ

ชุดเดิม ใหดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการชุดใหมกอนครบวาระของกรรมการชุดเดิมเปน
ระยะเวลาหกสิบวนั 

 
มาตรา ๑๑  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไมนอยกวาหนึ่งในสี่

ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภา มีสิทธิรองขอตอประธานวุฒิสภาเพ่ือให
วุฒิสภามีมติใหถอดถอนกรรมการออกจากตําแหนงเพราะเหตุที่กรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่โดยไม
คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของชาติและประชาชน หรือไมเปนกลางหรือมีความประพฤติเสื่อม
เสียหรือบกพรองทางศีลธรรมจรรยาที่อาจมีผลกระทบหรือกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
ตอการดํารงตําแหนงหนาที่ หรือตอการสงเสริมหรือคุมครองสิทธิมนุษยชน หรือมีสวนไดเสียใน
กิจการหรือธุรกิจใด ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบโดยตรงหรือกอใหเกิดความเสียหายทํานองเดียวกัน 
หรือมีหรือเคยมีพฤติการณในการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือบกพรองตอหนาที่อยางรายแรง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของ
จํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา 

 
มาตรา ๑๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการพนจากตําแหนง

เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖ 
(๔) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๗ 
(๕) วุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงตามมาตรา ๑๑ 
(๖) วุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไดและให

ถือวาคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาท่ีมีอยู เวนแตมีกรรมการเหลืออยูไมถึงเจ็ดคน 
 
มาตรา ๑๓  เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๒ ใหเริ่มดําเนินการ

ตามมาตรา ๘ ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพนจากตําแหนง ในกรณีนี้ใหคณะกรรมการสรรหา
จัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลเปนจํานวนสองเทาของผูซึ่งพนจากตําแหนงเสนอตอประธานวุฒิสภา 

ในกรณีที่กรรมการพนจากตาํแหนงในระหวางที่อยูนอกสมัยประชุมของรัฐสภา 
ใหดําเนินการตามมาตรา ๘ ภายในสามสิบวันนับแตวันเปดสมัยประชุมของรัฐสภา 

 
มาตรา ๑๔  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยู จึงเปนองคประชุม 
ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุม

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม 

ในการวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้น
ไมมีสิทธิเขาประชุม 

 
มาตรา ๑๕  คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) สงเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนท้ังใน

ระดับประเทศและระหวางประเทศ 
(๒) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรืออันไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนท่ี
ประเทศไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการการแกไขที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทํา
หรือละเลยการกระทําดังกลาวเพื่อดําเนินการ ในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามที่เสนอ
ใหรายงานตอรัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป 

(๓) เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ
ตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

(๔) สงเสรมิการศกึษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 
(๕) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการ

เอกชน และองคการอื่นในดานสิทธิมนุษยชน 
(๖) จัดทํารายงานประจําปเพื่อประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชน

ภายในประเทศเสนอตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเปดเผยตอสาธารณชน 
(๗) ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเสนอตอรัฐสภา 
(๘) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในกรณีที่ประเทศไทยจะเขาเปน

ภาคีสนธิสัญญาเก่ียวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
(๙) แตงตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นซ่ึง

กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๑๖  ใหประธานกรรมการและกรรมการเปนผูปฏิบัติงานประจําเต็มเวลา

โดยไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนและคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑและ
อัตราที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ใหอนุกรรมการไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมและคาใชจายในการเดนิทางไป
ปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
หมวด ๒ 

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
   

 
มาตรา ๑๗  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนสวนราชการ

สังกัดรัฐสภา ตามกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝายรัฐสภา โดยอยูภายใตการ
กํากับดูแลของประธานกรรมการ 

 
มาตรา ๑๘  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีหนาท่ีรับผิดชอบ

เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของคณะกรรมการ และใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) รับคํารองเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อเสนอตอคณะกรรมการและ
ดําเนินการสืบสวนหรือตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการยื่นคํารองตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

(๓) ศึกษาและสนับสนุนใหมีการศึกษาและเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน 

(๔) ประสานงานกับหนวยราชการ องคการเอกชน หรือองคการอื่นในดานสิทธิ
มนุษยชนในการดําเนินการเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชน 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๙  ใหขาราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปน

ขาราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา 
บรรดาอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภาใหเปนอํานาจหนาท่ี

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และใหประธานกรรมการเปนผูใชอํานาจในการบริหาร
ราชการและการบริหารงานบคุคลสําหรับขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ตามกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝายรัฐสภาและกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา 

 
มาตรา ๒๐  ใหสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีเลขาธิการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติคนหนึ่ง รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติขึ้นตรงตอประธานกรรมการและเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการและลูกจางสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยจะใหมีรองเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได 

 
มาตรา ๒๑  ใหสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการเสนองบประมาณรายจายประจําปผานประธานรัฐสภาเพ่ือเสนอให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหพอเพียงกับการบริหารงานโดยอิสระของ
คณะกรรมการไวในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบญัญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม แลวแตกรณี  ในการนี้ ถาประธานกรรมการรองขอ คณะรัฐมนตรี 
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ อาจอนญุาตใหประธานกรรมการหรอืผูท่ี
ประธานกรรมการมอบหมายมาชี้แจงก็ได 

 
หมวด ๓ 

การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
   

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่มีการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สิทธิมนุษยชนและมิใชเปนเรื่องที่มีการฟองรองเปนคดีอยูในศาลหรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่ง
เด็ดขาดแลว ใหคณะกรรมการมีอํานาจตรวจสอบและเสนอมาตรการการแกไขตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๓  บุคคลใดท่ีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมีสิทธิย่ืนคํารองโดยทําเปน

หนังสือและตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อและท่ีอยูของผูรองหรือผูทําการแทน 
(๒) ขอเท็จจริงและพฤติการณอันเปนเหตุแหงการกระทําหรือการละเลยการ

กระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(๓) ลายมือชื่อของผูรองหรือผูทําการแทนที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากผูมี

สิทธิย่ืนคํารอง 
การรองเรียนดวยวาจาใหกระทําไดตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
คํารองใหย่ืน ณ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรอืสงทาง

ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือจะยื่นตอกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือองคการเอกชนดานสิทธิ
มนุษยชนเพื่อสงตอไปยังสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือดวยวิธีการอื่นใด
ตามที่คณะกรรมการกําหนดก็ได 

เมื่อไดรับคํารองตามวรรคหนึ่งแลว ใหสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติแจงผูรองหรือผูทําการแทนโดยไมชักชา  ท้ังน้ี ตองไมเกินสามวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง 

 
มาตรา ๒๔  ในกรณีที่มีการรองเรียนจากผูซึ่งถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตอองคการ

เอกชนดานสิทธิมนุษยชน หรือในกรณีที่ปรากฏแกองคการเอกชนดังกลาววามีการกระทําหรือการ
ละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน เม่ือองคการเอกชนดังกลาวไดพิจารณาเบื้องตน
แลวเห็นวากรณีมีมูลก็อาจเสนอเรื่องใหคณะกรรมการดําเนินการตอไปได 

องคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชนตามวรรคหนึ่งตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย
ไทย ซึ่งมีการดําเนินกิจการเกี่ยวของโดยตรงกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนตามท่ี
คณะกรรมการกําหนดและมิไดมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือมุงคาหากําไรจากการดําเนิน
กิจการดังกลาว 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหมีการตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชนในกรณีใด หรือในกรณีที่คณะกรรมการไดรับคํารองวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตามมาตรา ๒๓ หรือไดรับเรื่องจากองคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชนตามมาตรา ๒๔ และเห็นวา
กรณีดังกลาวมีมูลและอยูในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการแจงไปยังบุคคล
หรือหนวยงานที่ถูกอางวาเปนผูละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือบุคคลหรือหนวยงานที่คณะกรรมการ
เห็นวาเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อใหบุคคลหรือหนวยงานนั้นชี้แจงขอเท็จจริง
ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด ในการแจงดังกลาวใหคณะกรรมการสรุปรายละเอียด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอเท็จจริงใหเพียงพอแกการชี้แจงไดโดยถูกตองครบถวนดวย 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวาเรื่องท่ีรับมาไมอยูในอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการหรือไมรับไวพิจารณา ใหแจงผูรองหรือองคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชนที่สงเรื่อง
ทราบโดยไมชักชา และเพื่อประโยชนแกการคุมครองสิทธิมนุษยชนจะสงเรื่องตอไปใหบุคคลหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการนั้นดําเนินการแกไขตามที่เห็นสมควรตอไปก็ได 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาเรื่องที่รับมาควรไดรับการพิจารณาแกไขโดย
องคกรอื่นซึ่งมีอํานาจหนาท่ี คณะกรรมการอาจสงเรื่องใหองคกรนั้นพิจารณาไดไมวาเรื่องดังกลาว
จะอยูระหวางการดําเนินการของคณะกรรมการในขั้นตอนใด  ในการนี้ คณะกรรมการอาจมี
หนังสือสอบถามผลการดําเนินการไปยังองคกรนั้นได และหากปรากฏวาองคกรนั้นยังมิได
ดําเนินการเปนประการใดหรอืไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณา คณะกรรมการอาจรับเรือ่งกลับไป
พิจารณาหากเปนเรื่องท่ีอยูภายใตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการได 

ในการสงเรื่องใหองคกรอื่นพิจารณาหรือการรับเรื่องกลับไปพิจารณาตามวรรค
สาม ใหคณะกรรมการแจงใหผูรองหรือองคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชนท่ีสงเรื่องทราบโดยไม
ชักชาดวย 

 
มาตรา ๒๖  เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการชี้แจงขอเท็จจริงตามมาตรา ๒๕ วรรค

หน่ึงแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยตองให
โอกาสผูรองหรือผูที่เกี่ยวของและผูถูกกลาวหาชี้แจงรายละเอียด และเสนอพยานหลักฐานตาม
สมควรเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําที่มีการอางวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ในการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามวรรคหนึ่ง หากคูกรณีตอง
มาปรากฏตัวตอหนาคณะกรรมการ คูกรณีมีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเขามาใน
กระบวนการพิจารณาตรวจสอบไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการอาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อทําหนาท่ีสืบสวนและสอบสวนขอเท็จจริง รับฟงคํา
ชี้แจงและพยานหลักฐาน และจัดทํารายงานตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดเสนอตอ
คณะกรรมการได  ในการนี้ ใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการ เวนแต
คณะกรรมการจะกําหนดเปนอยางอื่น 

ในการปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการอาจ
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานก็ได 

 
มาตรา ๒๗  ในระหวางการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ

คณะกรรมการ ถาคณะกรรมการเห็นวาอาจดําเนินการไกลเกลี่ยได ใหคณะกรรมการดําเนินการ
ไกลเกล่ียบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหคูกรณีทําความตกลงเพื่อประนีประนอมและแกไข
ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ถาปรากฏวาคูกรณียินยอมตกลงเพื่อประนีประนอมและแกไข
ปญหาและคณะกรรมการเห็นวาการตกลงนั้นอยูในกรอบของการคุมครองสิทธิมนุษยชน ให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะกรรมการจัดใหมีการจัดทําขอตกลงระหวางคูกรณีเปนหนังสือไวและใหยุติเร่ือง 
ในกรณีที่ปรากฏแกคณะกรรมการในภายหลังวามีการปฏิบัติที่ไมเปนไปตาม

ขอตกลงเปนหนังสือตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาตรวจสอบตามอํานาจ
หนาท่ีตอไป 

 
มาตรา ๒๘  ภายใตบังคับมาตรา ๒๗  เม่ือคณะกรรมการไดดําเนินการ

ตรวจสอบเสร็จสิ้นแลว หากคณะกรรมการเห็นวามีการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปน
การละเมิดสิทธิมนษุยชน ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบซึ่งตองระบุรายละเอียด
ขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับพฤติการณแหงการละเมิดสิทธิมนุษยชน เหตุผลท่ีมีความเห็นดังกลาว และ
มาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งตองกําหนดใหชัดแจงวาบุคคลหรือ
หนวยงานใดมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใดและดวยวิธีการอยางไร รวมทั้งระยะเวลา
ในการดําเนินการตามมาตรการดังกลาว 

ในการกําหนดมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามวรรคหนึ่ง 
คณะกรรมการอาจกําหนดใหบุคคลหรือหนวยงานดําเนินการตามอํานาจหนาทีด่วยวิธีใดท่ีเห็น
เหมาะสมเพ่ือปองกันมิใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะทํานองเดียวกันอีกก็ได 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวาการกระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาวไมเปน
การละเมิดสิทธิมนษุยชน แตมีการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมซึ่งสมควรแกการแกไขเยียวยาความ
เสียหายใหกับผูถูกกระทําเชนวานั้น คณะกรรมการอาจกาํหนดแนวทางการแกไขเพื่อแจงใหบุคคล
หรือหนวยงานดําเนินการตามความเหมาะสมภายใตอํานาจหนาที่ของบุคคลหรือหนวยงานนั้นได 

ใหคณะกรรมการแจงรายงานผลการตรวจสอบไปยังบุคคลหรือหนวยงานท่ีมี
หนาที่ตองดําเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณีที่เรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่มี
การยื่นคํารองใหแจงไปยังผูรองทราบดวย 

 
มาตรา ๒๙  เม่ือบุคคลหรือหนวยงานไดรับแจงรายงานผลการตรวจสอบตาม

มาตรา ๒๘ แลว  ใหดําเนินการตามมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนใหแลว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด และแจงผลการดําเนินการใหคณะกรรมการทราบ 

ในกรณีท่ีการดําเนินการตามมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ไมอาจกระทําใหแลวเสร็จไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหบุคคลหรือหนวยงานขอขยายระยะเวลา
การดําเนินการไปยังคณะกรรมการพรอมทั้งเหตุผลและระยะเวลาที่ขอขยายกอนที่กําหนด
ระยะเวลาเดิมจะสิ้นสุดลง  แตท้ังน้ี หามมิใหขอขยายระยะเวลาการดําเนินการมากกวาสองครั้ง 

 
มาตรา ๓๐  เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๒๙ แลว ถาบุคคลหรือ

หนวยงานมิไดมีการดําเนินการตามมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ
ดําเนินการแลวแตยังไมแลวเสร็จโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหคณะกรรมการรายงานตอ
นายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการใหมีการดําเนินการตามมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มนุษยชนภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรายงาน  ในการนี้ใหคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด
ในการใชอํานาจตามกฎหมายเพื่อการส่ังการของนายกรัฐมนตรีดวย เวนแตการดําเนินการตาม
มาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นไมอยูในอํานาจของนายกรัฐมนตรีที่จะสั่ง
การได ใหคณะกรรมการดําเนินการตามมาตรา ๓๑ 

 
มาตรา ๓๑  ในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดําเนินการหรือส่ังการใหดําเนินการตาม

มาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามมาตรา ๓๐ ใหคณะกรรมการรายงานตอ
รัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป  ท้ังน้ี ในการรายงานตอรัฐสภาดังกลาว หากคณะกรรมการเห็นวาจะ
เปนประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม  คณะกรรมการจะเผยแพรกรณีที่ไมมีการดําเนินการตาม
มาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นใหสาธารณชนทราบก็ได 

 
มาตรา ๓๒  ในการปฏิบัติหนาท่ีใหคณะกรรมการมีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) มีหนังสือสอบถามสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพื่อใหมี

หนังสือชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรืองานใด ๆ หรือสงวัตถุ
เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ หรือสงผูแทนมาชี้แจงหรือใหถอยคําประกอบการ
พิจารณาได 

(๒) มีหนังสือเรียกบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานเอกชนท่ีเก่ียวของมาให
ถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของมาตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ี
กําหนด 

การสงหนังสือเรียกใหสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ณ ภูมิลําเนาหรือ
สํานักงานของผูรับ ในกรณีที่ไมอาจสงหนังสือเรียกใหแกผูรับตามวิธีดังกลาวไดหรือไมมีการ
ปฏิบัติตามหนังสือเรียกภายในระยะเวลาอันสมควร ใหคณะกรรมการสงโดยวิธีดังกลาวอีกครั้ง
หน่ึง หรือจะจัดสงโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

(๓) ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อเขาไปในเคหสถานหรือ
สถานท่ีใด ๆ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบขอเท็จจริงหรือเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ ซึ่งตองกระทําเทาที่จําเปนและโดยไมชักชา กอนการตรวจสอบหรือรวบรวม
พยานหลักฐานดังกลาวใหกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งไดรับมอบหมายแสดงความบริสุทธ์ิ
เสียกอนและเทาที่สามารถกระทําได ใหดําเนินการตอหนาผูครอบครองหรือดูแลสถานที่หรือผูซึ่ง
เก่ียวของ หรือถาหาบุคคลดังกลาวนั้นไมไดก็ใหดําเนินการตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคนซ่ึง
ไดขอรองมาเปนพยาน  ในการนี้ ใหผูครอบครองหรือดูแลสถานที่ หรือผูซ่ึงเก่ียวของใหความ
รวมมือเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการหรือพนักงานเจาหนาทีซ่ึ่งไดรับมอบหมายเปนไป
โดยสะดวก 

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการจายคาเบี้ยเลี้ยงและคาเดินทาง
ของพยานบุคคลหรือพนักงานเจาหนาที่ที่คณะกรรมการแตงตั้งเพื่อทําการตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๓  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ 
อนุกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่คณะกรรมการแตงตั้งเพื่อทําการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
หมวด ๔ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๓๔  ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานท่ี

ถูกเรียกหรือถูกส่ังใหสงตามมาตรา ๓๒ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๓๕  ผูใดตอสูหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๒ (๓) ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๓๖  ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบญัญัตนิี้ใชบังคับให

คณะกรรมการสรรหากรรมการเริ่มดําเนินการสรรหาเพื่อเลือกกรรมการตามมาตรา ๘ 
 
มาตรา ๓๗  ในกรณีท่ีมีการสรรหากรรมการในระหวางท่ียังไมมีประธานศาล

ปกครองสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และองคการเอกชนตามมาตรา 
๒๔ ใหคณะกรรมการสรรหากรรมการตามมาตรา ๘ ประกอบดวย ประธานศาลฎีกา อัยการสูงสุด 
นายกสภาทนายความ อธิการบดีหรือผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคลแหงละหนึ่งคนซ่ึง
เลือกกันเองใหเหลือหาคน ผูแทนองคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชนที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแหงละหนึ่งคน
ซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือสิบคน ผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรพรรคละหน่ึงคนซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือหาคน ผูแทนสื่อมวลชนในกิจการหนังสือพิมพ 
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน ซึ่งเลือกกันเองกิจการละหนึ่งคนรวมเปนสามคนเปน
กรรมการ และเลขาธิการวุฒิสภาเปนเลขานุการ 

หลักเกณฑและวิธีการขึ้นทะเบียนขององคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชนตามวรรค
หน่ึง ใหเปนไปตามที่ประธานวุฒิสภากําหนด 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๙๙ และมาตรา 
๒๐๐ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทํา
หนาที่ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรืออันไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี และ
เสนอมาตรการการแกไขที่เหมาะสม รวมท้ังอํานาจหนาท่ีในการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
มนุษยชนไมวาจะเปนการเสนอแนะนโยบายตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี หรือการสงเสริม
การศึกษา การวิจัย ความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนการจัดทํา
รายงานประจําป  โดยไดกําหนดใหอํานาจหนาท่ีอื่นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ตลอดจนคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหา การเลือก การถอดถอน และการกําหนด
คาตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ สมควรดําเนินการให
เปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
สุนันทา/แกไข 
๑๗/๐๙/๔๔ 

A+B (C) 
อรรถชัย/สุมลรัตน/มณฑาทิพย/แกไข 

๒๒/๐๕/๔๖ 
 


