
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

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

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สิทธิมนุษยชน” หมายความวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความ

เสมอภาคของบุคคลที่ไดรับการรับรองหรือคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือ
ตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะตองปฏิบัติตาม 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๑๘ ก/หนา ๑/๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา  ๔   ใหประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ระเบียบและประกาศตามวรรคหนึ่งที่มีผลเปนการทั่วไป เมื่อไดประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ
   

 
มาตรา ๕  ใหมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติคณะหนึ่ง ประกอบดวย

ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคาํแนะนาํ
ของวุฒิสภา จากผูซึ่งมีความรูหรือประสบการณดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนที่
ประจักษ  ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของทั้งหญิงและชาย และผูแทนจากองคการเอกชน
ดานสิทธิมนุษยชนดวย 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการ 

 
มาตรา ๖  ประธานกรรมการและกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง 

สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงของพรรคการเมือง 
(๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๖) ไมติดยาเสพติดใหโทษ 
(๗) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๘) ไมเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
(๙) ไมเปนบุคคลที่เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปข้ึนไป โดยไดพน

โทษมายังไมถึงหาปในวันไดรับการเสนอชื่อ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(๑๐) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือจากหนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือเพราะประพฤติช่ัวอยาง
รายแรง หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๑๑) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๒) ไมเปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือสมาชิกสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

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

ราชการสวนทองถ่ิน หรือไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานของรัฐ 
(๓) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุง

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

นั้น ผูไดรับเลือกจะเริ่มปฏิบัติหนาที่ไดตอเมื่อไดลาออกจากการเปนบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ 
(๓) แลว ซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเลือก แตถาผูนั้นมิไดลาออกภายในเวลา
ที่กําหนด ใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับเลือกใหเปนกรรมการ และใหดําเนินการสรรหาและเลือก
กรรมการใหมแทน 

 
มาตรา ๘  การสรรหาและการเลือกกรรมการใหดําเนินการ ดังตอไปนี ้
(๑) ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการประกอบดวย ประธานศาลฎีกา ประธาน

ศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด นายกสภาทนายความ อธิการบดีหรือผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่
เปนนิติบุคคลแหงละหนึ่งคนซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหาคน ผูแทนองคการเอกชนดานสิทธิ
มนุษยชนตามมาตรา ๒๔ แหงละหนึ่งคนซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสิบคน ผูแทนพรรคการเมืองทุก
พรรคที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคละหนึ่งคนซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหาคน 
ผูแทนสื่อมวลชนในกิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ซึ่งเลือกกันเองกิจการ
ละหนึ่งคนรวมเปนสามคน และเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนเลขานุการ 
และใหคณะกรรมการสรรหามีหนาที่สรรหาและจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะเปน
กรรมการตามมาตรา ๕ จํานวนยี่สิบสองคน โดยตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของทั้งหญิงและชาย
เสนอตอประธานวุฒิสภา โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อนั้น รวมทั้ง
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูที่เหมาะสมกับการเปนกรรมการ 
และมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖  ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีเหตุ
ทําใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว มติในการเสนอชื่อตองมีคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเทาที่มีอยู 

(๒) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกผูไดรับการเสนอชื่อ
ตาม (๑) ซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ใหผูซึ่งไดรับคะแนนสูงสุด และมีคะแนน
มากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภาตามลําดับเปนผูไดรับเลือกเปน
กรรมการ แตถาไมมีผูไดรับเลือกเปนกรรมการหรือมีผูไดรับเลือกเปนกรรมการไมครบสิบเอ็ดคน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหนํารายชื่อผูไมไดรับเลือกในคราวแรกนั้นมาใหสมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง 
และในกรณีนี้ใหถือวาผูไดรับคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
วุฒิสภา เปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการ ถามีผูไดคะแนนเสียงเทากันอันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือก
เกินสิบเอ็ดคน ใหประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก ในกรณีที่ไมมีผูใดไดรับเลือก
เปนกรรมการ หรือไดรับเลือกเปนกรรมการไมครบสิบเอ็ดคน ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการ
สรรหาและจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลตาม (๑) เพ่ือเสนอวุฒิสภาลงมติเลือกใหม 

ใหผูไดรับเลือกตาม (๒) ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการ แลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ และใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูล
เพ่ือทรงแตงตั้งตอไป 

 
มาตรา ๙  กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเปนอิสระและเปนกลาง 

รวมทั้งตองคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของชาติและประชาชนประกอบดวย 
ใหกรรมการเปนเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
มาตรา ๑๐  กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริย

ทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่ง

ไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 
เพ่ือใหไดมาซึ่งกรรมการชุดใหมเขามาปฏิบัติหนาที่เมื่อส้ินสุดวาระของกรรมการ

ชุดเดิม ใหดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการชุดใหมกอนครบวาระของกรรมการชุดเดิมเปน
ระยะเวลาหกสิบวัน 

 
มาตรา ๑๑  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไมนอยกวาหนึ่งในส่ี

ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิรองขอตอประธานวุฒิสภาเพ่ือให
วุฒิสภามีมติใหถอดถอนกรรมการออกจากตําแหนงเพราะเหตุที่กรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่โดยไม
คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของชาติและประชาชน หรือไมเปนกลางหรือมีความประพฤติเส่ือม
เสียหรือบกพรองทางศีลธรรมจรรยาที่อาจมีผลกระทบหรือกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
ตอการดํารงตําแหนงหนาที่ หรือตอการสงเสริมหรือคุมครองสิทธิมนุษยชน หรือมีสวนไดเสียใน
กิจการหรือธุรกิจใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือกอใหเกิดความเสียหายทํานองเดียวกัน 
หรือมีหรือเคยมีพฤติการณในการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือบกพรองตอหนาที่อยางรายแรง 

มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา 

 
มาตรา ๑๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนง

เมื่อ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไดและให

ถือวาคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู เวนแตมีกรรมการเหลืออยูไมถึงเจ็ดคน 
 
มาตรา ๑๓  เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๒ ใหเร่ิมดําเนินการ

ตามมาตรา ๘ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง ในกรณีนี้ใหคณะกรรมการสรรหา
จัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลเปนจํานวนสองเทาของผูซึ่งพนจากตําแหนงเสนอตอประธานวุฒิสภา 

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงในระหวางที่อยูนอกสมัยประชุมของรัฐสภา 
ใหดําเนินการตามมาตรา ๘ ภายในสามสิบวันนับแตวันเปดสมัยประชุมของรัฐสภา 

 
มาตรา ๑๔  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยู จึงเปนองคประชุม 
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุม

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม 

ในการวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย กรรมการ 
ผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 

 
มาตรา ๑๕  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) ส ง เสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลัก สิทธิมนุษยชนทั้ ง ใน

ระดับประเทศและระหวางประเทศ 
(๒) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรืออันไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่
ประเทศไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการการแกไขที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทํา
หรือละเลยการกระทําดังกลาวเพื่อดําเนินการ ในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามที่เสนอ
ใหรายงานตอรัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป 

(๓) เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ
ตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 
(๕) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการ

เอกชน และองคการอื่นในดานสิทธิมนุษยชน 
(๖) จัดทํารายงานประจําป เ พ่ือประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชน

ภายในประเทศเสนอตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเปดเผยตอสาธารณชน 
(๗) ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเสนอตอรัฐสภา 
(๘) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในกรณีที่ประเทศไทยจะเขาเปน

ภาคีสนธิสัญญาเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
(๙) แตงตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นซึ่ง

กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๑๖ ใหประธานกรรมการและกรรมการเปนผูปฏิบัติงานประจําเต็มเวลา

โดยไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนและคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑและ
อัตราที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ใหอนุกรรมการไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมและคาใชจายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
หมวด ๒ 

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ
   

 
มาตรา ๑๗  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนสวนราชการ

สังกัดรัฐสภา ตามกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝายรัฐสภา โดยอยูภายใตการ
กํากับดูแลของประธานกรรมการ 

 
มาตรา ๑๘  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีหนาที่รับผิดชอบ

เก่ียวกับกิจการทั่วไปของคณะกรรมการ และใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
(๒) รับคํารองเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อเสนอตอคณะกรรมการและ

ดําเนินการสืบสวนหรือตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการยื่นคํารองตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๓) ศึกษาและสนับสนุนใหมีการศึกษาและเผยแพรความรู เ ก่ียวกับสิทธิ

มนุษยชน 
(๔) ประสานงานกับหนวยราชการ องคการเอกชน หรือองคการอื่นในดานสิทธิ

มนุษยชนในการดําเนินการเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชน 
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙  ใหขาราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปน
ขาราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา 

บรรดาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภาใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และใหประธานกรรมการเปนผูใชอํานาจในการบริหาร
ราชการและการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ตามกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝายรัฐสภาและกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา 

 
มาตรา ๒๐  ใหสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีเลขาธิการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติคนหนึ่ง รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติข้ึนตรงตอประธานกรรมการและเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการและลูกจางสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยจะใหมีรองเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได 

 
มาตรา ๒๑  ใหสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการเสนองบประมาณรายจายประจําปผานประธานรัฐสภาเพื่อเสนอให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหพอเพียงกับการบริหารงานโดยอิสระของ
คณะกรรมการไวในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม แลวแตกรณี ในการนี้ ถาประธานกรรมการรองขอ คณะรัฐมนตรี 
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ อาจอนุญาตใหประธานกรรมการหรือผูที่
ประธานกรรมการมอบหมายมาชี้แจงก็ได 

 
หมวด ๓ 

การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
   

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่มีการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิด

สิทธิมนุษยชนและมิใชเปนเรื่องที่มีการฟองรองเปนคดีอยูในศาลหรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคําส่ัง
เด็ดขาดแลว  ใหคณะกรรมการมี อํานาจตรวจสอบและเสนอมาตรการการแก ไขตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๓  บุคคลใดที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมีสิทธิย่ืนคํารองโดยทําเปน

หนังสือและตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้
(๑) ช่ือและที่อยูของผูรองหรือผูทําการแทน 
(๒) ขอเท็จจริงและพฤติการณอันเปนเหตุแหงการกระทําหรือการละเลยการ

กระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ลายมือช่ือของผูรองหรือผูทําการแทนที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากผูมี
สิทธิย่ืนคํารอง 

การรองเรียนดวยวาจาใหกระทําไดตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
คํารองใหย่ืน ณ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือสงทาง

ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือจะยื่นตอกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือองคการเอกชนดานสิทธิ
มนุษยชนเพื่อสงตอไปยังสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือดวยวิธีการอื่นใด
ตามที่คณะกรรมการกําหนดก็ได 

เมื่อไดรับคํารองตามวรรคหนึ่งแลว ใหสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติแจงผูรองหรือผูทําการแทนโดยไมชักชา  ทั้งนี้ ตองไมเกินสามวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง 

 
มาตรา ๒๔  ในกรณีที่มีการรองเรียนจากผูซึ่งถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตอองคการ

เอกชนดานสิทธิมนุษยชน หรือในกรณีที่ปรากฏแกองคการเอกชนดังกลาววามีการกระทําหรือการ
ละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน เมื่อองคการเอกชนดังกลาวไดพิจารณาเบื้องตน
แลวเห็นวากรณีมีมูลก็อาจเสนอเรื่องใหคณะกรรมการดําเนินการตอไปได 

องคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชนตามวรรคหนึ่งตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย
ไทย ซึ่งมีการดําเนินกิจการเกี่ยวของโดยตรงกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนตามที่
คณะกรรมการกําหนด และมิไดมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือมุงคาหากําไรจากการดําเนิน
กิจการดังกลาว 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหมีการตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชนในกรณีใด หรือในกรณีที่คณะกรรมการไดรับคํารองวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตามมาตรา ๒๓ หรือไดรับเรื่องจากองคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชนตามมาตรา ๒๔ และเห็นวา
กรณีดังกลาวมีมูลและอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการแจงไปยังบุคคล
หรือหนวยงานที่ถูกอางวาเปนผูละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือบุคคลหรือหนวยงานที่คณะกรรมการ
เห็นวาเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพ่ือใหบุคคลหรือหนวยงานนั้นชี้แจงขอเท็จจริง
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด ในการแจงดังกลาวใหคณะกรรมการสรุปรายละเอียด
ขอเท็จจริงใหเพียงพอแกการชี้แจงไดโดยถูกตองครบถวนดวย 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว า เ ร่ืองที่ รับมาไมอ ยู ในอํานาจหนาที่ ของ
คณะกรรมการหรือไมรับไวพิจารณา ใหแจงผูรองหรือองคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชนที่สงเร่ือง
ทราบโดยไมชักชา และเพ่ือประโยชนแกการคุมครองสิทธิมนุษยชนจะสงเร่ืองตอไปใหบุคคลหรือ
หนวยงานที่เก่ียวของกับการนั้นดําเนินการแกไขตามที่เห็นสมควรตอไปก็ได 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาเร่ืองที่รับมาควรไดรับการพิจารณาแกไขโดย
องคกรอื่นซึ่งมีอํานาจหนาที่ คณะกรรมการอาจสงเร่ืองใหองคกรนั้นพิจารณาไดไมวาเร่ืองดังกลาว
จะอยูระหวางการดําเนินการของคณะกรรมการในขั้นตอนใด ในการนี้ คณะกรรมการอาจมหีนงัสือ
สอบถามผลการดําเนินการไปยังองคกรนั้นได และหากปรากฏวาองคกรนั้นยังมิไดดําเนินการเปน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประการใดหรือไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณา คณะกรรมการอาจรับเรื่องกลับไปพิจารณาหากเปน
เร่ืองที่อยูภายใตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการได 

ในการสงเร่ืองใหองคกรอื่นพิจารณาหรือการรับเรื่องกลับไปพิจารณาตามวรรค
สาม ใหคณะกรรมการแจงใหผูรองหรือองคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชนที่สงเร่ืองทราบโดยไม
ชักชาดวย 

 
มาตรา ๒๖  เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการชี้แจงขอเท็จจริงตามมาตรา ๒๕ วรรค

หนึ่งแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยตองให
โอกาสผูรองหรือผูที่เก่ียวของและผูถูกกลาวหาชี้แจงรายละเอียด และเสนอพยานหลักฐานตาม
สมควรเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําที่มีการอางวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ในการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามวรรคหนึ่ง หากคูกรณตีอง
มาปรากฏตัวตอหนาคณะกรรมการ คูกรณีมีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเขามาใน
กระบวนการพิจารณาตรวจสอบไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการอาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อทําหนาที่สืบสวนและสอบสวนขอเท็จจริง รับฟงคํา
ช้ีแจงและพยานหลักฐาน และจัดทํารายงานตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดเสนอตอ
คณะกรรมการได ในการนี้ ใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการ เวนแต
คณะกรรมการจะกําหนดเปนอยางอ่ืน 

ในการปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการอาจ
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานก็ได 

 
มาตรา ๒๗  ในระหวางการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ

คณะกรรมการ ถาคณะกรรมการเห็นวาอาจดําเนินการไกลเกล่ียได ใหคณะกรรมการดําเนินการ
ไกลเกล่ียบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือใหคูกรณีทําความตกลงเพื่อประนีประนอมและแกไข
ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ถาปรากฏวาคูกรณียินยอมตกลงเพื่อประนีประนอมและแกไข
ปญหาและคณะกรรมการเห็นวาการตกลงนั้นอยูในกรอบของการคุมครองสิทธิมนุษยชน ให
คณะกรรมการจัดใหมีการจัดทําขอตกลงระหวางคูกรณีเปนหนังสือไวและใหยุติเร่ือง 

ในกรณีที่ปรากฏแกคณะกรรมการในภายหลังวามีการปฏิบัติที่ไมเปนไปตาม
ขอตกลงเปนหนังสือตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาตรวจสอบตามอํานาจ
หนาที่ตอไป 

 
มาตรา ๒๘  ภายใตบังคับมาตรา ๒๗  เมื่อคณะกรรมการไดดําเนินการ

ตรวจสอบเสร็จสิ้นแลว หากคณะกรรมการเห็นวามีการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปน
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบซึ่งตองระบุรายละเอียด
ขอเท็จจริงที่เก่ียวกับพฤติการณแหงการละเมิดสิทธิมนุษยชน เหตุผลที่มีความเห็นดังกลาว และ
มาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งตองกําหนดใหชัดแจงวาบุคคลหรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หนวยงานใดมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใดและดวยวิธีการอยางไร รวมทั้งระยะเวลา
ในการดําเนินการตามมาตรการดังกลาว 

ในการกําหนดมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามวรรคหนึ่ง 
คณะกรรมการอาจกําหนดใหบุคคลหรือหนวยงานดําเนินการตามอํานาจหนาที่ดวยวิธีใดที่เห็น
เหมาะสมเพื่อปองกันมิใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะทํานองเดียวกันอีกก็ได 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาการกระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาวไมเปน
การละเมิดสิทธิมนุษยชน แตมีการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมซึ่งสมควรแกการแกไขเยียวยาความ
เสียหายใหกับผูถูกกระทําเชนวานั้น คณะกรรมการอาจกําหนดแนวทางการแกไขเพ่ือแจงใหบุคคล
หรือหนวยงานดําเนินการตามความเหมาะสมภายใตอํานาจหนาที่ของบุคคลหรือหนวยงานนั้นได 

ใหคณะกรรมการแจงรายงานผลการตรวจสอบไปยังบุคคลหรือหนวยงานที่มี
หนาที่ตองดําเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณีที่เร่ืองดังกลาวเปนเรื่องที่มี
การยื่นคํารองใหแจงไปยังผูรองทราบดวย 

 
มาตรา ๒๙  เมื่อบุคคลหรือหนวยงานไดรับแจงรายงานผลการตรวจสอบตาม

มาตรา ๒๘ แลว ใหดําเนินการตามมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และแจงผลการดําเนินการใหคณะกรรมการทราบ 

ในกรณีที่การดําเนินการตามมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ไมอาจกระทําใหแลวเสร็จไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหบุคคลหรือหนวยงานขอขยายระยะเวลา
การดําเนินการไปยังคณะกรรมการพรอมทั้งเหตุผลและระยะเวลาที่ขอขยายกอนที่กําหนด
ระยะเวลาเดิมจะสิ้นสุดลง แตทั้งนี้ หามมิใหขอขยายระยะเวลาการดําเนินการมากกวาสองคร้ัง 

 
มาตรา ๓๐  เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๒๙ แลว ถาบุคคลหรือ

หนวยงานมิไดมีการดําเนินการตามมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ
ดําเนินการแลวแตยังไมแลวเสร็จโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหคณะกรรมการรายงานตอ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือส่ังการใหมีการดําเนินการตามมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน ในการนี้ ใหคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด
ในการใชอํานาจตามกฎหมายเพื่อการสั่งการของนายกรัฐมนตรีดวย เวนแตการดําเนินการตาม
มาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นไมอยูในอํานาจของนายกรัฐมนตรีที่จะสั่ง
การได ใหคณะกรรมการดําเนินการตามมาตรา ๓๑ 

 
มาตรา ๓๑  ในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดําเนินการหรือส่ังการใหดําเนินการตาม

มาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามมาตรา ๓๐ ใหคณะกรรมการรายงานตอ
รัฐสภาเพ่ือดําเนินการตอไป  ทั้งนี้ ในการรายงานตอรัฐสภาดังกลาว หากคณะกรรมการเห็นวาจะ
เปนประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม คณะกรรมการจะเผยแพรกรณีที่ไมมีการดําเนินการตาม
มาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นใหสาธารณชนทราบก็ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๒  ในการปฏิบัติหนาที่ใหคณะกรรมการมีอํานาจ ดังตอไปนี้ 
(๑) มีหนังสือสอบถามสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพื่อใหมี

หนังสือช้ีแจงขอเท็จจริงหรือใหความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรืองานใดๆ หรือสงวัตถุ 
เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวของ หรือสงผูแทนมาชี้แจงหรือใหถอยคําประกอบการ
พิจารณาได 

(๒) มีหนังสือเรียกบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานเอกชนที่เก่ียวของมาให
ถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวของมาตามวัน เวลา และสถานท่ีที่
กําหนด 

การสงหนังสือเรียกใหสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ณ ภูมิลําเนาหรือ
สํานักงานของผูรับ ในกรณีที่ไมอาจสงหนังสือเรียกใหแกผูรับตามวิธีดังกลาวไดหรือไมมีการ
ปฏิบัติตามหนังสือเรียกภายในระยะเวลาอันสมควร ใหคณะกรรมการสงโดยวิธีดังกลาวอีกครั้ง
หนึ่ง หรือจะจัดสงโดยวิธีอ่ืนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

(๓) ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อเขาไปในเคหสถานหรือ
สถานที่ใดๆ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบขอเท็จจริงหรือเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ที่
เ ก่ียวของ ซึ่งตองกระทําเทาที่จําเปนและโดยไมชักชา กอนการตรวจสอบหรือรวบรวม
พยานหลักฐานดังกลาวใหกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายแสดงความบริสุทธิ์
เสียกอนและเทาที่สามารถกระทําได ใหดําเนินการตอหนาผูครอบครองหรือดูแลสถานที่หรือผูซึ่ง
เก่ียวของ หรือถาหาบุคคลดังกลาวนั้นไมไดก็ใหดําเนินการตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคนซึ่ง
ไดขอรองมาเปนพยาน ในการนี้ ใหผูครอบครองหรือดูแลสถานที่ หรือผูซึ่งเก่ียวของใหความ
รวมมือเพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายเปนไป
โดยสะดวก 

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการจายคาเบี้ยเลี้ยงและคาเดินทาง
ของพยานบุคคลหรือพนักงานเจาหนาที่ที่คณะกรรมการแตงตั้งเพ่ือทําการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 

 
มาตรา  ๓๓   ในการปฏิบัติหน าที่ ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหกรรมการ 

อนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่ที่คณะกรรมการแตงตั้งเพ่ือทําการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
หมวด ๔ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๓๔  ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานที่

ถูกเรียกหรือถูกส่ังใหสงตามมาตรา ๓๒ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๕  ผูใดตอสูหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๒ (๓) ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา  ๓๖   ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับให
คณะกรรมการสรรหากรรมการเริ่มดําเนินการสรรหาเพื่อเลือกกรรมการตามมาตรา ๘ 

 
มาตรา ๓๗  ในกรณีที่มีการสรรหากรรมการในระหวางที่ยังไมมีประธานศาล

ปกครองสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และองคการเอกชนตามมาตรา 
๒๔ ใหคณะกรรมการสรรหากรรมการตามมาตรา ๘ ประกอบดวย ประธานศาลฎีกา อัยการสูงสุด 
นายกสภาทนายความ อธิการบดีหรือผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคลแหงละหนึ่งคนซึ่ง
เลือกกันเองใหเหลือหาคน ผูแทนองคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชนที่ไดข้ึนทะเบียนไวกับ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแหงละหนึ่งคน
ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสิบคน ผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรพรรคละหนึ่งคนซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหาคน ผูแทนสื่อมวลชนในกิจการหนังสือพิมพ 
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน ซึ่งเลือกกันเองกิจการละหนึ่งคนรวมเปนสามคนเปน
กรรมการ และเลขาธิการวุฒิสภาเปนเลขานุการ 

หลักเกณฑและวิธีการขึ้นทะเบียนขององคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชนตามวรรค
หนึ่ง ใหเปนไปตามที่ประธานวุฒิสภากําหนด 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๙๙ และมาตรา 
๒๐๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทํา
หนาที่ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรืออันไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี และ
เสนอมาตรการการแกไขที่เหมาะสม รวมทั้งอํานาจหนาที่ในการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
มนุษยชนไมวาจะเปนการเสนอแนะนโยบายตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี หรือการสงเสริม
การศึกษา การวิจัย ความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนการจัดทํา
รายงานประจําป โดยไดกําหนดใหอํานาจหนาที่อ่ืนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ตลอดจนคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหา การเลือก การถอดถอน และการกําหนด
คาตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ สมควรดําเนินการให
เปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 


