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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ 

และเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๗  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถ
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนํา
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาตทิําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(๒) พระราชบัญญัติเคร่ืองแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
(๓) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๓/๒๕๖๐  เร่ือง  มาตรการแก้ไขปัญหา

ความต่อเนื่องของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ลงวันที่  ๕  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“สิทธิมนุษยชน”  หมายความว่า  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ  เสรีภาพและความเสมอภาค

ของบุคคล  บรรดาที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ  ตามกฎหมาย  หรือตามหนังสือสัญญา
ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และให้หมายความรวมถึง

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เลขาธิการ  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง

ของสํานักงาน  และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กําหนดไว้เป็นประการอ่ืน  
การใดที่กําหนดให้แจ้ง  ย่ืน  หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  ถ้าได้แจ้ง  ย่ืน  หรือส่งหนังสือ
หรือเอกสารให้บุคคลนั้น  ณ  ภูมิลําเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ให้ถือว่าได้แจ้ง  ย่ืน  หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว  
และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไป  ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใด
ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  เป็นการดําเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้คณะกรรมการ  หรือเลขาธิการ   
มีอํานาจกําหนดหรือมีคําสั่งเร่ืองใด  ถ้ามิได้กําหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  ให้คณะกรรมการหรือ
เลขาธิการกําหนดโดยทําเป็นระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  แล้วแต่กรณี  และถ้าระเบียบ  ประกาศ  หรือ
คําสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลท่ัวไป  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และให้ดําเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย  
ทั้งนี้  ถ้าระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งใดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว้  คณะกรรมการหรือ
เลขาธิการต้องกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย   
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มาตรา ๖ ในการปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ
องค์กรอิสระทุกองค์กร  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีผู้กระทําการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ใน
หน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่น  ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งองค์กรอิสระที่เก่ียวข้องเพื่อ
ดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปโดยไม่ชักช้า   

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการดําเนินการเร่ืองใดท่ีอยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ
อาจเข้าลักษณะเป็นการกระทําที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่นด้วย  ให้คณะกรรมการ
ปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานร่วมกันเพื่อให้ 
การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ําซ้อนกัน 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคสอง  ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
มีอํานาจเชิญประธานองค์กรอิสระอื่นมาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและกําหนดแนวทางร่วมกันได้  และ
ให้องค์กรอิสระทุกองค์กรปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

มาตรา ๗ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 

มาตรา ๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคน   
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา  จากผู้เป็นกลางทางการเมือง  และมีความรู้ 
และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี  
ในด้านดังต่อไปนี้  อย่างน้อยด้านละหนึ่งคนแต่จะเกินด้านละสองคนมิได้ 

(๑) มีประสบการณ์ในการทํางานด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกัน 
(๒) มีความ รู้ความเชี่ ยวชาญ ในการสอนห รือทํ างานวิจัย เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนใน

ระดับอุดมศึกษา 
(๓) มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
(๔) มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงานภาครัฐที่เก่ียวกับการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน 
(๕) มีความรู้และประสบการณ์ด้านปรัชญา  วัฒนธรรม  ประเพณี  และวิถีชีวิตของไทย 

เป็นที่ประจักษ์ที่จะยังประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้นับถึงวันสมัครหรือวันที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการสรรหา  

แล้วแต่กรณี   
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มาตรา ๙ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา  ๘  แล้ว  กรรมการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรา ๑๐ กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระใด 
(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด  ๆ   
(๕) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว  หรือถูกเพิกถอนสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้ง 
(๙) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่  

หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ

รํ่ารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือ 
ต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน 
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด 
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต  นําเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ
หรือเจ้าสํานัก  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน   

(๑๓) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง   
(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
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(๑๕) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ  การแปรญัตติ  หรือ 
การกระทําด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการมีส่วน 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๑๖) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกติ  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  หรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง   

(๑๗) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง  หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา 

(๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ
การสรรหา 

(๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือ

กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๒๒) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท  หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน  หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
(๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
(๒๕) เป็นผู้ที่มีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดแจ้ง 
มาตรา ๑๑ เม่ือมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  ให้เป็นหน้าที่

และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา  ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ประธานศาลฎีกา  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร  และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด  เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน  องค์กรละหนึ่งคน  ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสามคน  

เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้แทนสภาทนายความหนึ่งคน  ผู้แทนสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข 

เลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน  และผู้แทนสภาวิชาชีพสื่อมวลชนเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
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(๖) อาจารย์ประจําหรือผู้เคยเป็นอาจารย์ประจําในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสอนหรือทํางานวิจัย
หรือทํางานด้านสิทธิมนุษยชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี  ซึ่งกรรมการตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  
(๕)  มีมติเลือกด้วยคะแนนเสียงสองในสาม  หนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา  และให้สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนตาม  (๔)  และสภาวิชาชีพตาม  (๕)  ต้องเป็นองค์กรหรือ 
สภาวิชาชีพที่ได้จดแจ้งไว้กับสํานักงาน  โดยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการจดแจ้ง  การรับจดแจ้ง  
และการเลือกกันเองให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  โดยต้องกําหนดให้มีการเลือกกันเอง 
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีที่ต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

วิธีการเลือกกรรมการสรรหาตาม  (๖)  ให้เป็นไปตามที่กรรมการสรรหาตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  
และ  (๕)  ตกลงร่วมกัน  ในกรณีที่พ้นกําหนดระยะเวลาตามวรรคสามแล้วยังไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
สรรหาตาม  (๒)  หรือ  (๕)  หรือมีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใดและมีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาตาม  (๔)  
อย่างน้อยหนึ่งคน  ให้กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ดําเนินการตกลงและเลือกกรรมการสรรหาตาม  (๖)   
ได้ต่อไป  โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันพ้นกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม 

ในกรณีที่พ้นกําหนดเวลาการเลือกกรรมการสรรหาตาม  (๖)  แล้ว  ยังไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการสรรหาตาม  (๒)  (๕)  หรือ  (๖)  หรือมีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใดและมีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
สรรหาตาม  (๔)  อย่างน้อยหน่ึงคน  ให้คณะกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อํานาจ 
ไปพลางก่อนได้  โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

มาตรา ๑๒ ให้กรรมการสรรหาตามมาตรา  ๑๑  (๔)  (๕)  และ  (๖)  อยู่ในวาระการดํารงตําแหน่ง
จนถึงวันก่อนวันที่มีกรณีที่ต้องสรรหากรรมการใหม่  แต่ไม่รวมถึงการสรรหาใหม่หรือการสรรหาเพิ่มเติม
ตามมาตรา  ๑๓  วรรคห้า  มาตรา  ๑๔  วรรคสองและวรรคสาม  และมาตรา  ๑๕  และให้กรรมการสรรหา
ดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระเมื่อตาย  ลาออก  ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้าม 

ผู้ซึ่งได้ รับแต่งตั้งให้ เป็นกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ งแล้ว  จะเป็นกรรมการสรรหาใน
คณะกรรมการสรรหาสําหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่นในขณะเดียวกันมิได้ 

ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการสรรหาว่างลง  ให้ดําเนินการให้มีการเลือกกรรมการสรรหา 
แทนโดยเร็ว  ในระหว่างที่ ยังไม่ได้กรรมการสรรหาใหม่  ถ้ายังมีกรรมการสรรหาต้ังแต่ห้าคนขึ้นไป   
ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓ ในการสรรหากรรมการ  ให้คณะกรรมการสรรหาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม  

ไม่เลือกปฏิบัติ  และปราศจากอคติทั้งปวง  โดยอย่างน้อยการสรรหาต้องมีกระบวนการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปถึงกระบวนการสรรหากรรมการ  โดยอย่างน้อย

ต้องระบุจํานวนตําแหน่งกรรมการที่จะสรรหา  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่จะใช้ในการสรรหา 
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ทุกขั้นตอน  และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้  ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือให้แสดงความคิดเห็น
ในเร่ืองที่เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม  เพื่อประกอบ 
การพิจารณาด้วย 

(๒) การสรรหากรรมการให้กระทําโดยการประกาศรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลซึ่งมี 
ความเหมาะสมทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาซึ่งต้องกระทําโดยเปิดเผย  โดยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การสรรหาจะต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้นด้วย  และให้มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับ 
การสรรหาให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  เพื่อรับฟังข้อมูลเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้เข้ารับการสรรหาดังกล่าว
เพื่อประกอบการพิจารณาในการสรรหาด้วย   

(๓) ในการสรรหา  ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรให้ ได้ บุคคลซึ่ งมี 
ความรับผิดชอบสูง  มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่  และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดี
ของสังคม  มีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสําเร็จ  รวมตลอดท้ังคํานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของทั้งหญิงและชาย  และส่งเสริมความเป็นพหุสังคม  และให้คณะกรรมการสรรหาส่งข้อมูลที่ใช้ใน 
การพิจารณาคัดสรรไปยังวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย   

การกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ต้องเพียงพอที่จะเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถสมัครหรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาได้อย่างทั่วถึง  และทําให้กรรมการสรรหาสามารถพิจารณาคัดสรร
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ในการสรรหา  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยและให้กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึกเหตุผล 
ในการเลือกไว้ด้วย 

ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
คณะกรรมการสรรหา 

ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสี่  หรือมีแต่ยังไม่ครบจํานวนที่จะต้องสรรหา  ให้มี
การลงคะแนนใหม่สําหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม  ถ้ายังได้ไม่ครบตามจํานวนให้มีการลงคะแนน 
อีกคร้ังหนึ่ ง  ในกรณีที่ การลงคะแนนคร้ังหลังนี้ ยังได้ บุคคลไม่ครบตามจํานวนที่จะต้องสรรหา   
ให้ดําเนินการสรรหาใหม่สําหรับจํานวนที่ยังขาดอยู่ 

มาตรา ๑๔ ผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ  ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหารายใด  ให้ดําเนินการสรรหาบุคคลใหม่
แทนผู้นั้น  แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา 
ในคร้ังนี้จะเข้ารับการสรรหาในคร้ังใหม่นี้ไม่ได้ 

เม่ือมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว  หากเป็นกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วย  
ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่  ถ้ามี  เพื่อเลือกกันเองให้คนหน่ึง
เป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ  ในกรณีที่ผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบยังได้ 
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ไม่ครบจํานวนที่ต้องสรรหา  แต่เม่ือรวมกับกรรมการซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่  ถ้ามี  มีจํานวนถึงห้าคน  
ก็ให้ดําเนินการประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการได้  และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว   
ให้คณะกรรมการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปพลางก่อนได้  โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่า
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  และให้ดําเนินการสรรหาเพิ่มเติมให้ครบตามจํานวน 
ที่ต้องสรรหาต่อไปโดยเร็ว 

ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ  และ
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๑๕ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการโดยที่ยังมิได้พ้นจากตําแหน่ง
ตามมาตรา  ๑๐  (๒๐)  (๒๑)  หรือ  (๒๒)  หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา  ๑๐  (๒๓)  อยู่   
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้ว  ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลา 
ที่ประธานวุฒิสภากําหนด  ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง
กรรมการ  ในกรณีที่ไม่ได้แสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ  และให้
ดําเนินการสรรหาใหม่ 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือ 
ผู้ได้รับการสรรหา  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 

การเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนด   

การวินิจฉัย  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 
ให้นําความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม  แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหาว่า
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได้ 

มาตรา ๑๗ ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาได้ รับเบ้ียประชุมและ
ค่าตอบแทนอื่นตามที่ประธานวุฒิสภากําหนด  แต่สําหรับเบ้ียประชุมให้กําหนดให้ได้รับเป็นรายคร้ัง 
ที่มาประชุมในอัตราไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาได้รับในแต่ละเดือน  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๘ การนําคดีอันเก่ียวเนื่องกับการได้มา  คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  หรือ 
การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการสรรหาไปสู่ศาลปกครอง  ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการสรรหา  และมิให้นําบทบัญญัติว่าด้วยมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับ 

มาตรา ๑๙ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  
และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
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ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  หรือพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๒๐  (๔)   
ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน 

มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๘  หรือมาตรา  ๙  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๐ 
(๔) พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๔๐  วรรคสาม 
เม่ือประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งประธานกรรมการ  ให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการด้วย 
ในกรณีที่มีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตําแหน่งตาม  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  หรือไม่  ให้เป็นหน้าที่

และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด   
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการเลือก

กรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่ง 

ที่ว่าง  ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  แต่ถ้ามีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน  ให้กระทําได้
แต่เฉพาะการที่จําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

ในกรณีที่กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายใน 
หนึ่งร้อยห้าสิบวันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ  แต่ถ้ากรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากการพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง 

มาตรา ๒๑ เม่ือมีผู้ ร้องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตําแหน่ง 
ตามมาตรา  ๒๐  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเร่ืองต่อประธานกรรมการสรรหาภายในห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ  และให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ในการวินิจฉัย 
ให้ถือเสียงข้างมากและให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย  ในกรณีที่มีเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการสรรหา
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

หลักฐานตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่กรรมการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง  และมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง  
ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ มี 
ลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการทําหน้าที่เป็นกรรมการเป็นการชั่วคราวให้ครบเจ็ดคน  โดยให้ผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งทําหน้าที่ ในฐานะกรรมการได้จนกว่ากรรมการที่ตนทําหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ ได้   
หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน   



หน้า   ๑๐ 
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มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๐  วรรคห้า  การประชุมของคณะกรรมการต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม   
ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้  ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม 

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก  โดยประธานในท่ีประชุม
และกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติโดยจะงดออกเสียงมิได้  และให้กรรมการคนหนึ่ง 
มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมตามวรรคสองเฉพาะในกรณีมีการพิจารณาวินิจฉัย 
ตามมาตรา  ๒๖  (๒)  หรือ  (๔)  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม  แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะลาออกจากตําแหน่งก่อนมีการลงมติ 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม  ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประชุม 
ที่คณะกรรมการกําหนด   

มาตรา ๒๔ ในระหว่างการดํารงตําแหน่ง  กรรมการต้องไม่รับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือ
ประโยชน์อื่นใดจาก 

(๑) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
(๒) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียนสาขาอยู่ใน

หรือนอกราชอาณาจักร 
(๓) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรโดยมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีทุนหรือเป็นผู้ถือหุ้น

เกินร้อยละสี่สิบเก้า  ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดให้พิจารณาตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทดังกล่าว  หุ้นที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือหรือโดยตัวแทนของบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อ  ให้ถือว่าเป็นหุ้น 
ที่ถือโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทย 

(๔) องค์การหรือนิติบุคคลที่มีรายได้หลักจากทุนหรือเงินอุดหนุนจากต่างประเทศ 
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีที่กรรมการได้รับเชิญจากองค์การระหว่างประเทศหรือ

หน่วยงานของรัฐต่างประเทศให้ไปประชุมหรือสัมมนาในต่างประเทศโดยผู้เชิญเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้  
ทั้งนี้  เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว 

มาตรา ๒๕ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อํานาจ
ของคณะกรรมการต้องเป็นไปโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  กล้าหาญ  และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้
ดุลพินิจ  และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ทั้งต้องคํานึงถึงความผาสุกของประชาชน
ชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสําคัญ  ในระหว่างการดํารงตําแหน่งกรรมการจะเข้ารับ
การศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด  ๆ   มิ ได้   เว้นแต่ เป็นหลักสูตรหรือโครงการ 
ที่คณะกรรมการเป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะสําหรับกรรมการ 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  ต้องคํานึงถึงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามและบริบท
ของสังคมไทยเป็นสําคัญด้วย 

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี 

โดยไม่ล่าช้า  และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน  รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่เก่ียวข้อง 

(๒) จัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี  และเผยแพร่ต่อประชาชน 

(๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา  
คณะรัฐมนตรี  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือ
คําสั่งใด ๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

(๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์
เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม   

(๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชน   
มาตรา ๒๗ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๒๖  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่

และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) ส่งเสริม   สนับสนุน   และร่วมมือแก่บุคคล   หน่วยงานของรัฐ  และภาคเอกชน   

ในการศึกษา  วิจัย  และเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน  รวมตลอดท้ังใน 
การให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(๒) ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนท่ัวไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของ
แต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน  และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นซึ่งอาจแตกต่างกันในทาง
วัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต  และศาสนา 

(๓) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ  องค์กรเอกชน  และ
องค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน 

(๔) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติ
ตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(๕) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
(๖) หน้าที่และอํานาจอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น 
มาตรา ๒๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้คณะกรรมการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทํางาน  และต้องดําเนินการตามมติของคณะกรรมการ  เว้นแต่ 
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ที่มีบทบัญญัติหรือที่คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการแต่ละคนกระทําได้  ให้กรรมการแต่ละคน 
มีอํานาจที่จะดําเนินการดังกล่าวได้  แต่ในการใช้อํานาจนั้นจะต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกันด้วย  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ ง  คณะกรรมการจะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
เป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นแทนคณะกรรมการก็ได้ 

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่จําเป็นต้องได้ข้อมูลหรือมีการศึกษาเร่ืองใด  คณะกรรมการจะขอให้
สํานักงานจ้างบุคคลหรือสถาบันซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญดําเนินการในเร่ืองนั้นได้ตามที่จําเป็น  หรือ 
ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทนก็ได้  โดยต้อง
คํานึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้น  ทั้งนี้  ก่อนการจ้างหรือแต่งตั้ง  คณะกรรมการ 
ต้องกําหนดเป้าหมาย  ผลสัมฤทธิ์  และระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ให้ชัดเจน 

หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง  และค่าตอบแทนของบุคคลหรือสถาบัน  หรือการแต่งตั้งอนุกรรมการ  
การพ้นจากตําแหน่ง  ค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอื่น  และวิธีปฏิบัติงานของอนุกรรมการ   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้กรรมการ
และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

กรรมการไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง  ทางอาญา  หรือทางปกครอง  เนื่องจากการที่ตนได้ปฏิบัติ
ตามหน้าที่และอํานาจโดยสุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   

มาตรา ๓๑ เงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการ   
ให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น   และให้ ได้ รับเบ้ียประชุมเป็นรายค ร้ังเท่ ากับกรรมการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 

ให้กรรมการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจําตําแหน่งของประธานกรรมการหรือกรรมการ  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๒ กรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปีมีสิทธิได้รับบําเหน็จตอบแทน 
เป็นเงินซึ่งจ่ายคร้ังเดียวเมื่อพน้จากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครบวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 
ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทนนั้น  ให้นําอัตราเงินเดือนตามมาตรา  ๓๑  คูณด้วยจํานวนปี 

ที่ดํารงตําแหน่ง  เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี 
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สิทธิในบําเหน็จตอบแทนนั้น  เป็นสิทธิเฉพาะตัว  จะโอนไม่ได้  เว้นแต่กรณีตาย  ให้ตกได้แก่ 
คู่สมรสและทายาทที่ได้แจ้งไว้  และถ้าการตายน้ันเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติหน้าที่  
ให้ได้รับเป็นสองเท่าของบําเหน็จตอบแทนที่กําหนดไว้ตามวรรคสอง 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการตามหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 
 

มาตรา ๓๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการโดยมุ่งหมายที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ  และให้เฝ้าระวังและ
ติดตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศอย่างต่อเนื่อง   

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการดําเนินการโดยการประสานหรือแสวงหา
ความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ  องค์กรเอกชน  และภาคประชาสังคม 

มาตรา ๓๔ เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าโดยทางใด  ไม่ว่าจะมีผู้แจ้งหรือ 
ผู้ ร้องเรียนหรือไม่ก็ตามว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น  ให้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มา 
ซึ่งข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและทําความจริงให้ปรากฏโดยไม่ล่าช้า  และต้องศึกษาและวิเคราะห์ให้ทราบถึง
สาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน  โดยมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาและป้องกันมิให้เกิดการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนในเรื่องนั้นหรือลักษณะเดียวกันนั้นขึ้นอีก 

บุคคลใดที่ได้รับความเสียหายหรือพบเห็นว่ามีการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน   
ย่อมมีสิทธิแจ้งหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด   
ซึ่งต้องไม่มีลักษณะเป็นการสร้างข้ันตอนโดยไม่จําเป็น  และต้องดําเนินการโดยมุ่งหมายให้การเสนอเร่ือง
ต่อคณะกรรมการเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว  และไม่มีลักษณะบังคับให้ต้องเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งหรือ 
ผู้ร้องเรียน  เว้นแต่เป็นการร้องเรียนเก่ียวกับประโยชน์ของผู้ร้องเรียนเป็นการเฉพาะตัว  ซึ่งจําเป็น 
ต้องทราบตัวบุคคลเพื่อประโยชน์ในการติดต่อขอข้อมูลหรือแจ้งผลการดําเนินการ   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นกรณีที่มีผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน  เม่ือผลการพิจารณา 
เป็นประการใด  ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนทราบด้วย  เว้นแต่ผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน 
มิได้แจ้งสถานที่อยู่ที่จะติดต่อได้ 

มาตรา ๓๕ ในการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงตามมาตรา  ๓๔  คณะกรรมการ 
อาจดําเนินการโดยประการใด ๆ  ซึ่งต้องไม่สร้างขั้นตอนหรือเป็นภาระแก่บุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องมากเกินจําเป็น  และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องชี้แจงและ
แสดงพยานหลักฐานประกอบคําชี้แจงของตนได้ตามสมควร 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการมีอํานาจดังต่อไปนี้  ซึ่งต้อง
กระทําเท่าที่จําเป็น 
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(๑) ขอให้หน่วยงานของรัฐ  ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานดังกล่าว  หรือ
บุคคลใด  มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน  หรือมาให้ถ้อยคํา  หรือส่งวัตถุ  
เอกสาร  หลักฐาน  หรือพยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาภายในระยะเวลา 
ที่คณะกรรมการกําหนด  ในกรณีที่หน่วยงานหรือบุคคลใดไม่ดําเนินการตามที่คณะกรรมการร้องขอ  
คณะกรรมการจะออกคําสั่งให้หน่วยงานหรือบุคคลนั้นดําเนินการดังกล่าวก็ได้   

(๒) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ  เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ในกรณีที่เคหสถานหรือสถานที่ที่จะเข้าไปน้ันมิได้อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน
ของรัฐ  และเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ยินยอม  ให้เข้าไปได้เม่ือมีหมายของศาล 

(๓) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย  ค่าเบ้ียเลี้ยง  และค่าเดินทางของบุคคล
ซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยคํา  และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ในการดําเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่  ดําเนินการแทนคณะกรรมการได้  เว้นแต่การออกคําสั่งตาม  (๑)  ให้มอบหมายได้เฉพาะ
กรรมการ  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการดําเนินการตาม  (๒ )  ให้ดําเนินการต่อหน้าผู้ครอบครองหรือดูแลสถานที่  หรือ 
ผู้ซึ่งเก่ียวข้อง  หรือถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้  ก็ให้ดําเนินการต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคน 
ซึ่งได้ขอร้องให้มาเป็นพยาน  ในการนี้  ให้ผู้ครอบครองหรือดูแลสถานที่  หรือผู้ซึ่งเก่ียวข้องให้ความร่วมมือ  
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปโดยสะดวก 

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า  การละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีใด
เป็นเร่ืองเฉพาะตัวเป็นรายกรณี  ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เก่ียวข้องเพื่อแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนดังกล่าวตามหน้าที่และอํานาจภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า
หกสิบวัน  โดยให้คณะกรรมการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไข 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว  รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ในกรณีนั้นด้วย  แล้วแต่กรณี 

ให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ เก่ียวข้องดําเนินการให้ เป็นไปตามที่ ได้ รับแจ้งภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  แล้วแจ้งผลการดําเนินการให้คณะกรรมการทราบภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เก่ียวข้องไม่อาจดําเนินการได้เนื่องจากไม่อยู่ในหน้าที่และ
อํานาจของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนน้ัน  หรือเป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริต  หรือได้มีการแก้ไข
ปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว  หรือมีเหตุจําเป็นอื่นใด  ให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนพ้นกําหนดเวลา 
ตามวรรคหน่ึง 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เก่ียวข้องมิได้ดําเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสาม
ภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้คณะกรรมการจัดทํารายงานเสนอคณะรัฐมนตรี 
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มาตรา ๓๗ ในกรณีที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเร่ืองใดเป็นความผิดอาญาและผู้เสียหาย 
ไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเองได้  ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายมีอํานาจร้องทุกข์หรือกล่าวโทษได้โดยให้ถือว่าเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

มาตรา ๓๘ ในกรณี ที่ กรรมการผู้ ใดพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจําเป็น 
ต้องดําเนินการโดยเร่งด่วน  ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะเป็นภยันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของบุคคล 
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่มีทางเยียวยาได้ในภายหลัง  กรรมการผู้นั้นอาจแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ 
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหน้าที่และอํานาจของ
หน่วยงานนั้นได้  แล้วแจ้งให้คณะกรรมการทราบ  ในกรณีจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้กรรมการผู้นั้น 
อาจสั่งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
ตามที่เห็นสมควรได้ 

ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคําสั่งตามวรรคหน่ึง
ที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งนั้น   

มาตรา ๓๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖  ห้ามมิให้คณะกรรมการรับเร่ืองที่คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้  ไว้พิจารณา 

(๑) เร่ืองที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเร่ืองที่ศาลมีคําพิพากษา  คําสั่ง  หรือคําวินิจฉัย
เสร็จเด็ดขาดแล้ว  เว้นแต่เป็นการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบ  หรือคําสั่ง  ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรม  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

(๒) เร่ืองที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ 
(๓) เร่ืองที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่น  หรือที่องค์กรอิสระอื่นรับไว้ดําเนินการ

ตามหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระน้ันแล้ว  แต่ไม่ตัดอํานาจในการที่จะขอรับทราบผลการพิจารณา
ขององค์กรอิสระที่รับเร่ืองไว้ดําเนินการ 

(๔) เป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริตและการพิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
โดยส่วนรวม 

(๕) เร่ืองที่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว   
(๖) เป็นเร่ืองที่คณะกรรมการเคยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  เว้นแต่

จะปรากฏพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจทําให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป 
(๗) เร่ืองอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ในกรณีที่ความปรากฏในภายหลังว่าเป็นเร่ืองที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการ 

สั่งยุติเร่ือง 
มาตรา ๔๐ ให้คณะกรรมการจัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ของประเทศประจําปีให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินเพื่อเสนอต่อรัฐสภาและ
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คณะรัฐมนตรี  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ทั้งนี้  ให้กรรมการมาแถลงรายงานดังกล่าว
ต่อรัฐสภาด้วย 

ในกรณีที่ มีสถานการณ์อันกระทบหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นอย่างร้ายแรง   
ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบแล้วจัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศในเร่ืองนั้นขึ้นเป็นการเฉพาะ  เพื่อรายงานให้รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว  พร้อมทั้ง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการจัดทํารายงานตามวรรคหน่ึงไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาจะขยายเวลา
ออกไปอีกไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันก็ได้แต่ต้องแจ้งให้รัฐสภาทราบ  ในกรณีที่ยังไม่สามารถเสนอรายงาน
ดั งกล่ าวต่ อ รัฐสภาและคณะรัฐมนต รีได้ภ ายใน กําหนด เวลาที่ ขยายโดยไม่ มี เหตุ อั นสมควร   
ให้คณะกรรมการพ้นจากตาํแหน่งทั้งคณะ 

การจัดทํ ารายงานตามมาตรานี้   ให้ กระทํ าเป็นการส รุป   โดยอ ย่างน้อยในรายงาน 
ต้องประกอบด้วย  ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  โดยมิให้
ระบุรายละเอียดอันเป็นการเปิดเผยความลับของบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องโดยไม่จําเป็น  และ
ต้องคํานึงถึงความถูกต้อง  เป็นธรรม  และผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสําคัญด้วย  ทั้ งนี้   
ให้หน่วยงานของรัฐที่คณะกรรมการร้องขอ  แจ้งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เก่ียวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจให้คณะกรรมการทราบ  และให้นําความในมาตรา  ๓๕  (๑)  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๑ ให้คณะกรรมการจัดให้มีแผนการดําเนินการตามมาตรา  ๔๐  เพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าที่แต่ละกรณีเป็นไปโดยไม่ชักช้า  และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้   

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการแก้ไขปัญหาหรือการป้องกันเพื่อมิให้เกิด 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในเร่ืองใดหรือลักษณะใดขึ้นอีก  จําเป็นต้องมีการกําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  รวมตลอดท้ังการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือ
คําสั่งใด  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  ให้คณะกรรมการจัดทําข้อเสนอแนะเสนอต่อรัฐสภา  
คณะรัฐมนตรี  หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่รัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับรายงานหรือ
ข้อเสนอแนะตามมาตรา  ๓๖  วรรคสี่  มาตรา  ๔๐  หรือมาตรา  ๔๒  แล้ว  ให้รัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว  กรณีใดไม่อาจดําเนินการได้
หรือต้องใช้เวลาในการดําเนินการให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการอาจเผยแพร่รายงานหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
หรือผลการดําเนินการของรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ เก่ียวข้อง 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปได้ 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๔๔ เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าโดยทางใดว่ามีการรายงานสถานการณ์
เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม  คณะกรรมการต้องตรวจสอบและ
ชี้แจงหรือจัดทํารายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องของสถานการณ์นั้นโดยไม่ชักช้า  เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป  และให้สรุปไว้ในรายงานตามมาตรา  ๔๐  วรรคหนึ่ง  ด้วย  ทั้งนี้  ให้นําความ 
ในมาตรา  ๓๕  (๑)  มาใช้บังคับแก่การตรวจสอบโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๕ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  ให้คณะกรรมการ 
จัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  โดยอย่างน้อยให้คณะกรรมการสรุปปัญหา  
อุปสรรค  และข้อเสนอแนะในการดําเนินการด้วย  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป   

มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลอันทําให้สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน  
รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เว้นแต่ 
เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่และอํานาจหรือตามกฎหมายหรือตามคําสั่งศาล 

ผู้จัดทําและเผยแพร่รายงานตามหมวดน้ี  หากได้กระทําโดยสุจริต  ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง  
ทางอาญา  ทางปกครอง  หรือทางวินัย   

หมวด  ๓ 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 

มาตรา ๔๗ ให้มีสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เป็นส่วนราชการและ 
มีฐานะเป็นนิติบุคคล  อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ   

มาตรา ๔๘ สํานักงานมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการและดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่กําหนดไว้

ในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และกฎหมายอื่น 
(๒) อํานวยความสะดวก   ช่วยเหลือ   ส่งเส ริม   และสนับสนุน   การปฏิ บัติ งานของ

คณะกรรมการและกรรมการ 
(๓) ศึกษา  รวบรวม   วิ เคราะห์ข้อมูล   และสนับสนุนให้ มีการวิจัยเก่ียวกับงานของ

คณะกรรมการ  รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ  องค์กรเอกชน  หรือองค์กรอื่นใดในด้าน 
สิทธิมนุษยชน  เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย  
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแนวทางที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๔๙ ในการกํากับดูแลสํานักงาน  ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกระเบียบหรือ

ประกาศ  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของสํานักงานและขอบเขตหน้าที่และอํานาจของส่วนราชการ
ดังกล่าว 

(๒) การกําหนดตําแหน่ง  การจัดประเภทตําแหน่ง  ระดับตําแหน่ง  และการเทียบตําแหน่ง  
อัตราเงินเดือน  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหน่ง  และค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการ  
พนกังานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงาน 

(๓) การกําหนดคุณสมบัติ  การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การออกจากราชการ  วินัย
และการลงโทษทางวินัย  การร้องทุกข์  การอุทธรณ์การลงโทษ  และการอื่นที่จําเป็นในการบริหารงาน
บุคคลสําหรับข้าราชการและพนักงานราชการของสํานักงาน  รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง
ของสํานักงาน 

(๔) การบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สิน  การงบประมาณ  และการพัสดุของสํานักงาน 
(๕) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของ

สํานักงาน 
(๖) การกําหนดคุณสมบัติ  วิธีการสรรหา  และการคัดเลือกเลขาธิการ 
(๗) การกําหนดเคร่ืองแบบและการแต่งเคร่ืองแบบของกรรมการ  ข้าราชการ  พนักงาน

ราชการ  และลูกจา้งของสํานักงาน 
(๘) การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการ  

รวมท้ังเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจําประธานกรรมการและกรรมการ  และการกําหนดเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่บุคคลดังกล่าว 

(๙) การอื่นใดอันจําเป็นต่อการกํากับหรือควบคุมการดําเนินงานของสํานักงานหรือการบังคับ
บัญชาเลขาธิการ  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงาน  หรือการทําให้บุคคลดังกล่าว
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  และ  (๘)  ต้องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า  และ
ความคล่องตัว   

การกําหนดตาม  (๒)  ต้องคํานึงถึงค่าครองชีพ  และความเพียงพอในการดํารงชีพ  และภาระ
ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของบุคลากรแต่ละสายงานและระดับด้วย 

ในการออกระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการคํานึงถึง 
ความเที่ยงธรรม  ขวัญและกําลังใจของบุคลากร 

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่ลงนามในระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบแล้ว  
และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๕๐ ข้าราชการสํานักงาน  ได้แก่  บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้ข้าราชการสํานักงานเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
การใดอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท่ีมิได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ 
โดยอนุโลม 

การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการสํานักงาน  ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๕๑ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามมาตรา  ๕๐  วรรคสาม  ให้คณะกรรมการ
ทําหน้าที่   เป็น   ก .พ .  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน   และมีอํานาจแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือทําหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงานได้  โดยมีองค์ประกอบและ
หน้าที่และอํานาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

ให้คณะอนุกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งทําหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ในการปฏิ บัติหน้ าที่ ของคณะกรรมการในฐานะองค์กรกลางบริหารงาน บุคคลและ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  ให้มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมเช่นเดียวกับ  ก.พ.  หรือ  อ.ก.พ.  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๕๒ ให้คณะกรรมการออกข้อกําหนดทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ข้าราชการ  
พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงาน  ทั้งนี้  ข้อกําหนดทางจริยธรรมดังกล่าวต้องระบุด้วยว่า 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษอย่างใด 

มาตรา ๕๓ ให้สํานักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  
และลูกจ้างของสํานักงาน  และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน  ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ   
โดยคณะกรรมการจะกําหนดให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการก็ได้ 

ให้เลขาธิการทําหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 
มาตรา ๕๔ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสํานักงาน  และการแต่งตั้ง 

ให้ดํารงตําแหน่ง  ให้ผู้มีอํานาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ  เม่ือได้ดําเนินการสรรหาและคัดเลือก 

ตามมาตรา  ๔๙  (๖)  แล้ว  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและนําความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 

(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนอกจาก  (๑)  หรือเทียบเท่า  
เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 

(๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอื่นนอกจาก  (๑)  และ  (๒)  ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอํานาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
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มาตรา ๕๕ ในกิจการของสํานักงานที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้เลขาธิการเป็นผู้แทน 
ของสํานักงาน  เพื่อการนี้  เลขาธิการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติราชการแทนก็ได้  ตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการกําหนด   

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ถ้าเป็นกิจการสําคัญเก่ียวกับการงบประมาณของสํานักงาน  
และกิจการอื่นใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการกําหนด  ให้เลขาธิการ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน   

มาตรา ๕๖ ให้คณะกรรมการเสนองบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของ
คณะกรรมการและสํานักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณหรือ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  แล้วแต่กรณี  ในการเสนองบประมาณรายจ่ายดังกล่าว 
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา  ๕๘  วรรคสอง
ประกอบด้วย 

ในกรณี ที่ คณะกรรมการเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ ได้ รับการจัดสรรให้ ไม่ เพี ยงพอ   
ให้คณะกรรมการเสนอคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร 
ได้โดยตรง 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้คณะกรรมการแจ้งให้
คณะรัฐมนตรีทราบถึงรายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย 

มาตรา ๕๗ เมื่ อพ ระราชบัญญั ติ งบประมาณ รายจ่ ายประจํ าปี งบประมาณห รือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามมาตรา  ๕๖  ใช้บังคับแล้ว  ให้สํานักงานจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็น
การทั่วไป 

การใช้จ่ายเงินของสํานักงานต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามวรรคหน่ึง  
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นการเฉพาะกรณี   

ในการเบิกงบประมาณที่ ได้ รับการจัดสรร  ให้สํานักงานส่งข้อมูลคําขอเบิกงบประมาณ 
ต่อกรมบัญชีกลาง  โดยให้ระบุจํานวนเงินที่ จะต้องใช้ในแต่ละงวด  งวดละสามเดือน   และให้
กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงินให้แก่สํานักงานภายในสามวันก่อนวันขึ้นงวดใหม่  แต่ในกรณีที่สํานักงาน 
มีความจําเป็นต้องใช้เงินมากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด  ให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้ตามที่สํานักงานร้องขอ   

มาตรา ๕๘ ให้สํานักงานจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญชีภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสํานักงาน  โดยให้ทําการตรวจสอบรับรองบัญชี
และการเงินทุกประเภทของสํานักงาน  รวมท้ังประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสํานักงาน   
โดยแสดงให้เห็นด้วยว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ประหยัด  ได้ผลตามเป้าหมาย   
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มีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธ์ิ  และคุ้มค่าเพียงใด  แล้วทํารายงานเสนอผลการสอบบัญชีต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี  โดยไม่ชักช้า 

หมวด  ๔ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๕๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา  ๓๕  (๑)  มาตรา  ๔๐  
วรรคสี่  หรือมาตรา  ๔๔  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  หรือฝ่าฝืนมาตรา  ๔๖  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 
หกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๖๐ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับพ้นจากตําแหน่ง
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  แต่ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

ให้ผู้ซึ่ งอ ยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามวรรคหนึ่ งมีสิทธิได้ รับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง   
และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่ได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  
และให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จตอบแทนตามมาตรา  ๓๒  โดยให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งเพราะลาออก  
โดยให้คํานวณระยะเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจนถึงวันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

ในกรณีผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามวรรคหนึ่ง  ตาย  ลาออก  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ไม่ว่าด้วยเหตุใด  และมีผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ถึงก่ึงหนึ่ง  ให้นําความในมาตรา  ๒๒  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม   

มาตรา ๖๑ ในวาระเริ่มแรก  ให้การดําเนินการเก่ียวกับการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  นอกจากต้องดําเนินการตามหมวด  ๑  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  แล้ว   
ให้เป็นไปตามกระบวนการและกําหนดเวลาดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการจดแจ้ง  การรับจดแจ้ง  และการเลือกกันเอง
ตามมาตรา  ๑๑  วรรคสาม  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับ  และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
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(๒) ให้สํานักงานประกาศการรับจดแจ้งและดําเนินการรับจดแจ้งการเป็นองค์กรเอกชน 
ด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรา  ๑๑  (๔)  และสภาวิชาชีพตามมาตรา  ๑๑  (๕)  ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่ที่ระเบียบตาม  (๑)  ใช้บังคับ 

(๓) ให้องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพซึ่งได้ รับการจดแจ้งตาม  (๒ )  
ดําเนินการเลือกกันเองเพื่อเป็นกรรมการสรรหาตามมาตรา  ๑๑  (๔)  และ  (๕)  ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่พ้นกําหนดเวลาตาม  (๒) 

(๔) ให้กรรมการสรรหาตามมาตรา  ๑๑  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ตกลงวิธีการเลือก
กรรมการสรรหาตามมาตรา  ๑๑  (๖)  ให้แล้วเสร็จภายในย่ีสิบวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลาตาม  (๓)  
และดําเนินการเลือกกรรมการสรรหาตามมาตรา  ๑๑  (๖)  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
ข้อตกลงวิธีการเลือกดังกล่าว 

(๕) เม่ือพ้นกําหนดเวลาตาม  (๔)  แล้ว  ให้กรรมการสรรหาตามมาตรา  ๑๑  ดําเนินการจัดทํา
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่จะใช้ในการสรรหาตามมาตรา  ๑๓  (๑)  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่พ้นกําหนดเวลาตาม  (๔)   

(๖) ให้กรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่พ้นกําหนดเวลา
ตาม  (๕) 

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของ
คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด  และให้นําความในมาตรา  ๑๘   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๒ ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ยังคงเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   

มาตรา ๖๓ ให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เป็นสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

บรรดาสิทธิ  หน้าที่  และความผูกพันใด  ๆ  ที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มีอยู่กับบุคคลใดในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้โอนมาเป็นของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๖๔ ให้โอนบรรดางบประมาณ  ทรัพย์สิน  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาเป็นของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และให้ถือว่าสิทธิและประโยชน์อื่นใดซึ่งข้าราชการ   
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พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างดังกล่าวได้รับตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  เป็นสิทธิและประโยชน์อื่นใดที่ได้รับต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   
เว้นแต่จะมีระเบียบที่ออกตามมาตรา  ๔๙  (๒)  กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ให้พระราชบัญญัติเคร่ืองแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ยังคงมีผลใช้บังคับ
ต่อไป  จนกว่าจะมีระเบียบตามมาตรา  ๔๙  (๗)  ใช้บังคับ   

มาตรา ๖๕ ในระหว่างที่ ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่งและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการตามมาตรา  ๓๑  ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเงินเดือน  
เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นเช่นเดียวกับประธานกรรมการหรือกรรมการใน 
องค์กรอิสระอื่น  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๖๖ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับ  ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   
ทั้งนี้  จนกว่าจะมีระเบียบ  ข้อกําหนด  ประกาศ  หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   

มาตรา ๖๗ บรรดาการดําเนินการใด ๆ  ตามหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งดําเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ถ้าการนั้นอยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้ถือว่าการนั้นเป็นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ส่วนการดําเนินการต่อไปให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๑๓๐  (๑๐)  มาตรา  ๒๔๖  มาตรา  ๒๔๗  และมาตรา  ๒๖๗  บัญญัติให้มี
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เพ่ือกําหนดคุณสมบัติ  
ลักษณะต้องห้าม  การสรรหา  การพ้นจากตําแหน่ง  หน้าที่และอํานาจ  ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล  ความเห็น  และเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องที่จะใช้
ประกอบการพิจารณาและดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ให้เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย  โดยการดําเนินการดังกล่าวมีความจําเป็นต้องมีการกระทบหรือจํากัดสิทธิ 
หรือเสรีภาพของบุคคลบางประการ  และเป็นไปเท่าที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ประกอบกับเพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักสากลเก่ียวกับกระบวนการได้มาซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ต้องมาจากความหลากหลายของ 
ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 


