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เรื่องที่มีมติใหป้ระสำนกำรคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน 

หน่วยงำนที่มีหน้ำทีแ่ละอ ำนำจ 

ผลกำรด ำเนินกำร 

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

มีกำรแก้ไขปญัหำ  ไม่มีกำรแก้ไขปัญหำ 
 ไม่แจ้งผลในเวลำ 

ยุติเร่ือง  รับไว้ตรวจสอบ 
 รับไว้ด ำเนินกำรอื่นใด 

 

�ö���õ�Ú���ì�ï�ø 

�����Ö�ÿ���ø���ö���÷���ú�×�ð�$ 

�×�������ë���í���õ 
๑. เรื่องร้องเรียนท่ี กสม. เห็นว่ำควรรับไว้เป็นค ำร้องเพื่อประสำนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส ำนักงำนโดยส ำนักมำตรฐำนฯ จะ
ส่งเรื่องให้หน่วยงำนหรือองค์กรที่มีหน้ำท่ีและอ ำนำจพิจำรณำด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด  

๒. เมื่อพ้นก ำหนดระยะเวลำแล้ว ส ำนักงำนจะขอทรำบผลกำรด ำเนินกำรจำกหน่วยงำนแล้วประมวลข้อมูลและควำมเห็นเสนอ
ต่อ กสม. พิจำรณำ  

๓. หำกหน่วยงำนหรือองค์กรท่ีรับเรื่องได้แก้ไขปัญหำตำมสมควรแก่กรณีแล้ว ส ำนักงำนจะเสนอให้ กสม. ยุติเรื่อง แต่หำก
หน่วยงำนหรือองค์กรที่รับเรื่องไม่ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ หรือด ำเนินกำรยังไม่แล้วเสร็จ หรือไม่แจ้งผลกำรด ำเนินกำรในเวลำ 
อันสมควร ส ำนักงำนจะเสนอให้ กสม. พิจำรณำตำมที่เห็นสมควรต่อไป เช่น รับไว้ตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 
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���ñ�î�õ���ó�Ö�ø���ï�ü�î�Ö���ø�ê�ø�ü�Ý�ÿ���ï�Ö���ø�ú�����ö�	�é�ÿ�	�ì�í�	�ö�î��þ�÷�ß�î 

 

 
ค าอธิบาย 

 ๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดประเด็นและแนวทางการตรวจสอบโดยปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และผู้ทรงคุณวุฒิ (ถ้ามี) และ
ขอความเห็นชอบจากกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ก ากับดูแล 
 ๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ด้วยการด าเนินการโดยประการใด ๆ แต่ต้องไม่เป็นการสรา้งขั้นตอนหรือเป็นภาระ
แก่หน่วยงาน/บุคคลเกินจ าเป็น รวมถึงต้องเปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานตามสมควร ซ่ึงอาจ
ด าเนินการด้วยวิธีการ ดังนี้ 
 ๒.๑ เรียกให้หน่วยงาน/บุคคลมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือมาให้ถ้อยค า หรือส่งวัตถุ เอกสาร 
หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๒ เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือรวบรวมพยานหลักฐาน 
 ๒.๓ ด าเนินการอื่นใด 
 ๓) พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยปรึกษาหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิ (ถ้ามี) และ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงเลขาธิการ กสม. และขอความเห็นชอบจากกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ก ากับดูแล 
 ๔) เสนอร่างรายงานผลการตรวจสอบให้ กสม. พิจารณา 
 ๕) ส านักงาน กสม. แจ้งผลผู้ร้อง ผู้เกี่ยวข้องทราบ/ด าเนินการ 
���ö���÷�����ê��ð�ð�ð�ð�ø���÷�ú�������
�÷�é�ê���ö���ñ�î�ñ���Ü�ð�6�×�����î�ê���î�Ö���ø�ê�ø�ü�Ý�ÿ���ï�Ö���ø�ú�����ö�	�é�ÿ�	�ì�í�	�ö�î��þ�÷�ß�î�ð�Ö���ø�Ý���é�ì���ø���÷�Ü���î�ð���ú���Ö���ø���Ý�a�Ü�ñ�ú�7�ð�ð(�����Ö�ÿ���ø���ö���÷���ú�×�ð�&�
 

�����Ö�ÿ���ø���ö���÷���ú�×�ð�% 
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�Ö�ÿ�ö���ð�" 
�ø���÷�Ü���î�ñ�ú�Ö���ø�ê�ø�ü�Ý�ÿ���ï 
�Ö���ø�ú�����ö�	�é�ÿ�	�ì�í�	�ö�î��þ�÷�ß�î 
 
 

�Ù�è���Ö�ø�ø�ö�Ö���ø�ÿ�	�ì�í�	�ö�î��þ�÷�ß�î�����`�Ü�ß���ê�	 

�ü���î�ì�
�����������������������é�����î�����������������������������������������ó���ý���ð�<�� 

�ø���÷�Ü���î�ñ�ú�Ö���ø�ê�ø�ü�Ý�ÿ���ï�ð�ì�
�������������������������������������ð���<�� 

�Á�¦�º�É�°�Š  �ÿ�	�ì�í�	�<�<�<�<�<�<�<�<�<�<�<���Ö�ø�è�
�Ö�ú�`���ü���a���Ü�ü�`���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

�ñ���a�ø�a���Ü            �ì�
�� �ð�" 
            �ì�
�� �ð�# 
<�Ö�ø�è�
�ì�
���ö�
�ñ���a�ø�a���Ü�Ý���î�ü�î�ö���Ö�ð�����a�ø���ï��ð�	�ß�������ñ���a�ø�a���Ü�Ù�î���ø�Ö�
�ð�Ö���ï�ó�ü�Ö�ø�ü�ö�ð�������ð�Ù�î�ð�ê���ö�ø���÷�ß�������ì�a���÷�ø���÷�Ü���î�î�
��> 

�ñ���a�ë���Ö�ø�a���Ü           �ì�
�� �ð�" 
            �ì�
�� �ð�# 
<�����a�ø���ï��ß�������ñ���a�ë���Ö�ø�a���Ü�ì�����Ü���ö�é���é�÷���ö�`���ß�a�ø���÷�ß���������î�ï�ì�a���÷�ð���ó�����������a�ì�ø���ï�ü�`���ñ���a�ë���Ö�ø�a���Ü�Ù�������Ù�ø�ð���Ö�
���÷�ü�×�a���Ü���÷�`���Ü���ø�Ö���ï�ð�f�â����> 
<�Ö�ø�è�
�ð�Ö�ÿ�ö�����÷�	�ï�÷�Ö�ð���ú���Ö�ø�è�
�ø�ü�ö�ó�	�Ý���ø�è���Ù���ø�a���Ü�ê�����Ü���ê�`�ð�#�ð�Ù���ø�a���Ü�×�����î���ð�ð�����a�ð�ø���ï�ê���ö���ï�ï�ì�
���Ö�����î�é�ê�`�����ð> 

�"���ð�Ù�ü���ö���ð�h�î�ö�� 
 �ñ���a�ø�a���Ü�ì�����Ü�ÿ���Ü���é�a�ø�a���Ü���ø�
�÷�î�ê�`���Ù�è���Ö�ø�ø�ö�Ö���ø�ÿ�	�ì�í�	�ö�î��þ�÷�ß�î�����`�Ü�ß���ê�	�ð�ê���ö�Ù���ø�a���Ü�ì�
���ð�ð  
�ú�Ü�ü���î�ì�
���ð�ð �Ö�ú�`���ü���a���Ü�ü�`���ð�ð<�����a�ÿ�ø��ð�×�a�����ì���Ý�Ý�ø�	�Ü�ì�
�����ð�h�î�ÿ���ø���ÿ���Ù���â�Ý���Ö�Ù���ø�a���Ü���ú�������Ö�ÿ���ø�ð�ø���Ö���ï 
�Ù���ø�a���Ü�����a�Ù�ø�ï�ë�a�ü�î�ü�`�������ê����Ö�	�é���ö���������é�ð�ñ���a�ø�a���Ü�ð�ñ���a�ë���Ö�ø�a���Ü���Ö�
���÷�ü�×�a���Ü���÷�`���Ü���ø�ê���ö�ð�ø�����é���î�ì�
���ø�a���Ü���ø�
�÷�î�ð���ú�� 
�����a���ó�
�÷�Ü�ó���ø���ï�ô�f�Ü���é�a�ü�`���Ù���ø�a���Ü�ö�
�ö���ú���ú�����÷���`���î���î�a���ì�
�����ú�������î���Ý�×���Ü�ð�Ö�ÿ�ö��>    �Ý���Ü�×�������a�ê�ø�ü�Ý�ÿ���ï 
�	���ú���×���Ù�ü���ö�ß�`�ü�÷�����ú���������a / �×�������a�ð���ú���
 

�#���ð�Ö���ø�ó�	�Ý���ø�è���Ù���ø�a���Ü���ï�������Ü�ê�a�î 
  �Ù�è���Ö�ø�ø�ö�Ö���ø�ÿ�	�ì�í�	�ö�î��þ�÷�ß�î�����`�Ü�ß���ê�	�ó�	�Ý���ø�è���Ý���Ö�×�a�����ì���Ý�Ý�ø�	�Ü���ï�������Ü�ê�a�î���ú�a�ü�������î�ü�`���ð
�ó�ù�ê�	�Ö���ø�è�d�ê���ö�ì�
���ñ���a�ø�a���Ü�Ö�ú�`���ü���a���Ü���ð�h�î�Ö�ø�è�
 ���Ö�
���÷�ü�Ö���ï�ÿ�	�ì�í�	�ð�ð�ð�ð�ð�ð�ð�ð�ð�ð�ð�	�����î���Ö�
���÷�ü���î�������Ü�Ö���ï�ÿ�	�ì�í�	�ð�ð�ð�ð�ð�ð�
 
�à�����Ü���÷���`���î���î�a���ì�
�����ú�������î���Ý�×���Ü�Ù�è���Ö�ø�ø�ö�Ö���ø�ÿ�	�ì�í�	�ö�î��þ�÷�ß�î�����`�Ü�ß���ê�	�ð�ê���ö�ó�ø���ø���ß�ï���â�â���ê�	�ð�ø���Ö���ï
�ø���å�í�ø�ø�ö�î���â�ü�`���é�a�ü�÷�Ù�è���Ö�ø�ø�ö�Ö���ø�ÿ�	�ì�í�	�ö�î��þ�÷�ß�î�����`�Ü�ß���ê�	�ð�ó���ý���ð�#�&�'�!�ð�ö���ê�ø���ð�#�'�ð 
 
 

�	�Ö�ø�è�
�÷��ê�	���ø�������Ü�
 

���$���ð�Ö���ø�ê�ø�ü�Ý�ÿ���ï�ð�< 

�Ö�����î���î�a���ð�$�ð�à�ö�� �$�ð�à�ö��
 

�ð�ø
���ö���è

 
�"���&

�ð�à�ö��
 

<�ð�ê���ü�����Ö�þ�ø�ð�Ö�ê�	���ß�a�×�î���é�ð�"�(�ð�ó�� > 
< �ê���ü�����Ö�þ�ø���î�����ß�a�×�î���é�ð�"�)�ð�ó���ð> 
< �ß�������ð�Ö�ÿ�ö���ð���ê�a�Ù�ø��æ���ß�a�×�î���é�ð�#�!�ð�ó���ð> 
<�ð�ø���÷���ï�ø�ø�ì���é�ð�ø���ï�ê���ö�Ù�ü���ö�����ö�����ÿ�ö > 

< �" Enter+before �' �ó���ð> 

�Ö�����î���ú���Ü 

�#�ð�à�ö�� 

< �" Enter+before �' �ó���ð> 

< �" Enter+before �' �ó���ð> 

< �" Enter+before �' �ó���ð> 

< �" Enter+before �' �ó���ð> 

< �" Enter+before �' �ó���ð> 

< �" Enter+before �' �ó���ð> 

< �" Enter+before �' �ó���ð> 

�÷�`�����î�a���ð�#���&�ð�à�ö�� 

< �" Enter+before �' �ó���ð> 

�÷�`�����î�a���ð�#���&�ð�à�ö�� 
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�$���ð�Ö���ø�ê�ø�ü�Ý�ÿ���ï  
 �Ù�è���Ö�ø�ø�ö�Ö���ø�ÿ�	�ì�í�	�ö�î��þ�÷�ß�î�����`�Ü�ß���ê�	���é�a�ö���ï���ö���÷�����a�ó�î���Ö�Ü���î���Ý�a�����î�a���ì�
���é�����î�	�î�Ö���ø
�ê�ø�ü�Ý�ÿ���ï�ê���ö�ó�ø���ø���ß�ï���â�â���ê�	�ð�ø���Ö���ï�ø���å�í�ø�ø�ö�î���â�ü�`���é�a�ü�÷�Ù�è���Ö�ø�ø�ö�Ö���ø�ÿ�	�ì�í�	�ö�î��þ�÷�ß�î�����`�Ü�ß���ê�	 
�ó���ý���ð�#�&�'�!�ð���ú���ø�����ï�
�÷�ï�Ù�è���Ö�ø�ø�ö�Ö���ø�ÿ�	�ì�í�	�ö�î��þ�÷�ß�î�����`�Ü�ß���ê�	�ü�`���é�a�ü�÷���ú���Ö���Ö�è�æ�d���ú���ü�	�í�
�Ö���ø 
���î�Ö���ø�ê�ø�ü�Ý�ÿ���ï�Ö���ø�ú�����ö�	�é�ÿ�	�ì�í�	�ö�î��þ�÷�ß�î�ð�ó���ý���ð�#�&�'�"�ð���ú���ì�
�����Ö�a���×���ó�	���ö���ê�	�ö�ð���é�÷�ó�î���Ö�Ü���î���Ý�a�����î�a���ì�
���ê���ö
�ó�ø���ø���ß�ï���â�â���ê�	�ð�ø���Ö���ï�ø���å�í�ø�ø�ö�î���â�ü�`���é�a�ü�÷�Ù�è���Ö�ø�ø�ö�Ö���ø�ÿ�	�ì�í�	�ö�î��þ�÷�ß�î�����`�Ü�ß���ê�	�ð�ó���ý���ð�#�&�'�!�ð���é�a�ö�

���î���Ü�ÿ�����ÿ���ï�ë���ö�×�a�����ì���Ý�Ý�ø�	�Ü���ð�÷���Ü�ð�������	�����a�ø���ï��ñ���a�ë���Ö�ø�a���Ü�ð�ï��Ù�Ù�ú�ð���ø�������î�`�ü�÷�Ü���î�
�ð/ �é�����î�	�î�Ö���ø�ú�Ü�ó�����î�ì�
��
�ê�ø�ü�Ý�ÿ���ï�×�a�����ì���Ý�Ý�ø�	�Ü�ð�	�����a�ø���ï��ÿ�ë���î�ì�
���ð�������ð���ö�������ü���î�ì�
���ð���������������������������
�ð�����ú���ð�à�����Ü�ð�ñ���a�ë���Ö�ø�a���Ü�ð���ð�ï��Ù�Ù�ú�ð���ð���î�`�ü�÷�Ü���î 
�ì�
�����Ö�
���÷�ü�×�a���Ü�ð�ð���é�a�ö�
�Ö���ø�ß�
�����Ý�Ü�×�a�����ì���Ý�Ý�ø�	�Ü���ú�a�ü�ð�ó�î���Ö�Ü���î���Ý�a�����î�a���ì�
�����é�a�ê�ø�ü�Ý�ÿ���ï���é�÷�ó�	�Ý���ø�è���ð�ø���Ö���ï�����Ö�ÿ���ø
���ú�����ú���Ö�å���î�ð�é���Ü�ê�`�����ð�î�
�� 
 �"�
�ð���î���Ü�ÿ�����ð�	�����a�ø���ï��ñ���a�ë���Ö�ø�a���Ü�ð�ï��Ù�Ù�ú�ð���ø�������î�`�ü�÷�Ü���î�
�ð�ì�
���ð�������ð�ú�Ü�ü���î�ì�
���ð���������������ð�ë���Ü�ð������������................. 
 �#�
�ð�ï���î�ì���Ö�×�a�����ì���Ý�Ý�ø�	�Ü�Ý���Ö�ó�����î�ì�
���������ð���ð�ÿ�����î���Ù���ó�	�ó���Ö�þ���ý���ú�������ð/�ð�õ���ó�ë�`���÷… / ���ú��  
 �$�
�ð�ï���î�ì���Ö�Ù�ü���ö�������î�×���Ü�ó�÷���î�ñ���a���ß�
���÷�ü�ß���â�ð�ú�Ü�ü���î�ì�
���ð���������������ð���ú��  
 

�%���ð�Ù�ü���ö�������î�Ù�è���Ö�ø�ø�ö�Ö���ø�ÿ�	�ì�í�	�ö�î��þ�÷�ß�î�����`�Ü�ß���ê�	 
 �Ù�è���Ö�ø�ø�ö�Ö���ø�ÿ�	�ì�í�	�ö�î��þ�÷�ß�î�����`�Ü�ß���ê�	���é�a�ó�	�Ý���ø�è���Ù���ø�a���Ü�ð�×�a�����ì���Ý�Ý�ø�	�Ü�ò�[���÷�ñ���a�ø�a���Ü�ð�ò�[���÷�ñ���a�ë���Ö�ø�a���Ü�ð
�ï��Ù�Ù�ú���ú�����î�`�ü�÷�Ü���î�ì�
�����Ö�
���÷�ü�×�a���Ü�ð�ï�ì�ï���â�â���ê�	�×���Ü�Ö�ã���ö���÷�"�ð���ú�����ú���Ö�ÿ�	�ì�í�	�ö�î��þ�÷�ß�î�ì�
�����Ö�
���÷�ü�×�a���Ü�#�ð�×�a�����ì���Ý�Ý�ø�	�Ü 
�ø���ï�ô�f�Ü���î���ï�������Ü�ê�a�î���é�a�ü�`���ð�ð�ð<�����a�ÿ�ø��ð�ø�ü�ö�×�a�����ì���Ý�Ý�ø�	�Ü�ì�
�����é�a�Ý���Ö�Ö���ø�ê�ø�ü�Ý�ÿ���ï�ð���Þ�ó�����ì�
�����Ö�
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 �Ö�ø�ø�ö�Ö���ø�ÿ�	�ì�í�	�ö�î��þ�÷�ß�î�����`�Ü�ß���ê�	 
�����������<�<�����<�<�<�<�<�<�<�<�������������������������	�(�
 �Ö�ø�ø�ö�Ö���ø�ÿ�	�ì�í�	�ö�î��þ�÷�ß�î�����`�Ü�ß���ê�	 

< ���ü�a�î�ð�"�ð�ï�ø�ø�ì���é�ð> 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------ 
  (�"�
�ð-�ð�	�(�
�ð���ö���÷�ë���Ü�ð�����a�ø���ï��ø���÷�ß�������ð�ø���í���î�Ö�ø�ø�ö�Ö���ø���ú���Ö�ø�ø�ö�Ö���ø�ÿ�	�ì�í�	�ö�î��þ�÷�ß�î�����`�Ü�ß���ê�	 
�ì�
���ø�`�ü�ö�ú�Ü�ö�ê�	�ð���é�÷���ø�
�÷�Ü�ú���é���ï�ø���÷�ß�������ê���ö�ó�ø���ï�ø�ö�ø���ß�����Ü�Ö���ø���ð�ø�é���Ö�ú�a�����ð���ê�`�Ü�ê�����Ü�ð�ø���í���î�Ö�ø�ø�ö�Ö���ø���ú��
�Ö�ø�ø�ö�Ö���ø�ÿ�	�ì�í�	�ö�î��þ�÷�ß�î�����`�Ü�ß���ê�	�ð*** �ð�ø���ï�ð�ø��Ü���Ö�a���×���ö�������ü���î�ì�
���ð�(�ð�Ö�ø�Ö�ã���Ù�ö�ð�#�&�'�% 

< �" Enter+before �' �ó���ð> 

< ���ü�a�î�ð�"�ð�ï�ø�ø�ì���é�ð> 

< ���ü�a�î�ð�"�ð�ï�ø�ø�ì���é�ð> 

�#���&�ð�à�ö�� 

���ø���÷�ß������ �< 
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�ø���÷�ß�������ñ���a�ø�a���Ü�ì�a���÷�ø���÷�Ü���î�ñ�ú�Ö���ø�ê�ø�ü�Ý�ÿ���ï�ð�ì�
���ð���������������������������ð�ð�ú�Ü�ü���î�ì�
���ð���������������������������������������������ð�	�Ù���ø�a���Ü�ì�
���ð�����������������������������
 
< ���ü�a�î�ð�"�ð�ï�ø�ø�ì���é�ð> 

�"���ð�î���÷�ð�Ö��    �ì�
���ð�" 
�#���ð�î���Ü�ð�×��    �ì�
���ð�# 
�$���ð�î���Ü�ÿ���ü�ð�Ù��    �ì�
���ð�$ 
�%���ð�ü�`���ì�
���ø�a���÷�ê�ø�
�ð�Ü��   �ì�
���ð�% 
�&���ð�ø�a���÷�ê���ø�ü�Ý�ê�ø�
�ð�Ý��   �ì�
���ð�& 
�'���ð�î���÷�ð�Þ��    �ì�
���ð�' 
�(���ð�î���Ü�ð�ß��    �ì�
���ð�( 
�)���ð�î���Ü�ÿ���ü�ð�à��    �ì�
���ð�) 
�*���ð�ó���î���ì�ð�á��    �ì�
���ð�* 
�"�!���ð�ø�a���÷�ê���ø�ü�Ý�ê�ø�
���â�	�Ü�ð�â��  �ì�
���ð�"�! 
�"�"���ð�î���÷�ð�ã��    �ì�
���ð�"�" 
�"�#���ð�î���Ü�ð�ä��    �ì�
���ð�"�# 
�"�$���ð�î���Ü�ÿ���ü�ð�å��    �ì�
���ð�"�$ 
�"�%���ð�ü�`���ì�
���ø�a���÷�ê�ø�
�ð�æ��   �ì�
���ð�"�% 
�"�&���ð�ø�a���÷�ê���ø�ü�Ý�ê�ø�
�ð�ç��   �ì�
���ð�"�& 
�"�'���ð�î���÷�ð�è��    �ì�
���ð�"�' 
�"�(���ð�î���Ü�ð�é��    �ì�
���ð�"�( 
�"�)���ð�î���Ü�ÿ���ü�ð�ê��    �ì�
���ð�"�) 
�"�*���ð�ó���î���ì�ð�ë��    �ì�
���ð�"�* 
�#�!���ð�ø�a���÷�ê���ø�ü�Ý�ê�ø�
���â�	�Ü�ð�ì��  �ì�
���ð�#�! 
�#�"���ð�î���÷�ð�í��    �ì�
���ð�#�" 
�#�#���ð�î���Ü�ð�î��    �ì�
���ð�#�# 
�#�$���ð�î���Ü�ÿ���ü�ð�ï��    �ì�
���ð�#�$ 
�#�%���ð�ü�`���ì�
���ø�a���÷�ê�ø�
�ð�ð��   �ì�
���ð�#�% 
�#�&���ð�ø�a���÷�ê���ø�ü�Ý�ê�ø�
�ð�ñ��   �ì�
���ð�#�& 
�#�'���ð�î���÷�ð�ò��    �ì�
���ð�#�' 
�#�(���ð�î���Ü�ð�ó��    �ì�
���ð�#�( 
�#�)���ð�î���Ü�ÿ���ü�ð�ô��    �ì�
���ð�#�) 

�#�*���ð�ó���î���ì�ð�õ��    �ì�
���ð�#�* 
�$�!���ð�ø�a���÷�ê���ø�ü�Ý�ê�ø�
���â�	�Ü�ð�ö��  �ì�
���ð�$�! 
�$�"���ð�î���÷�ð�÷��    �ì�
���ð�$�" 
�$�#���ð�î���Ü�ð�ø��    �ì�
���ð�$�# 
�$�$���ð�î���Ü�ÿ���ü�ð�ú��    �ì�
���ð�$�$ 
�$�%���ð�ü�`���ì�
���ø�a���÷�ê�ø�
�ð�ü��   �ì�
���ð�$�% 
�$�&���ð�ø�a���÷�ê���ø�ü�Ý�ê�ø�
�ð�ý��   �ì�
���ð�$�& 
�$�'���ð�î���÷�ð�þ��    �ì�
���ð�$�' 
�$�(���ð�î���Ü�ð�ÿ��    �ì�
���ð�$�( 
�$�)���ð�î���Ü�ÿ���ü�ð����    �ì�
���ð�$�) 
�$�*���ð�ó���î���ì�ð����    �ì�
���ð�$�* 
�%�!���ð�ø�a���÷�ê���ø�ü�Ý�ê�ø�
���â�	�Ü�ð����  �ì�
���ð�%�! 
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กสม. ๒ 
รายงานผลการตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

วันที่.........เดอืน....................พ.ศ. …. 

รายงานผลการตรวจสอบ ท่ี................. /…. 

เรื่อง  สิทธิ…………………………….กรณีกล่าวอ้างว่า................................................................... 

ผู้ร้อง            ที่  ๑ 
            ที่  ๒ 
<กรณีที่มีผู้ร้องจำนวนมาก ให้ระบุ (ชื่อผู้ร้องคนแรก) กับพวกรวม ... คน ตามรายชื่อท้ายรายงานนี>้ 

ผู้ถูกร้อง           ที่  ๑ 
            ที่  ๒ 
<ให้ระบุชื่อผู้ถูกร้องทั้งหมดโดยไม่ใช้รายชื่อแนบท้าย เพื่อให้ทราบว่าผู้ถูกร้องคือใคร เกี่ยวข้องอย่างไรกับปัญหา> 
<กรณี กสม.หยิบยก และกรณรีวมพิจารณาคำร้องตั้งแต่ ๒ คำร้องขึ้นไป ให้ปรบัตามแบบที่กำหนดต่อไป> 

๑. ความเป็นมา 
 ผู้ร้องทั้งสองได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามคำร้องที่    
ลงวันที่ ... กล่าวอ้างว่า  <ให้สรุปข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญจากคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องให้
ครบถ้วนว่าเหตุเกิดเมื่อใด ผู้ร้อง ผู้ถูกร้องเกี่ยวข้องอย่างไรตามประเด็นที่ร้องเรียน และให้เพียงพอรับฟัง
ได้ว่าคำร้องมีมูลและอยู่ในหน้าที่และอำนาจของ กสม.>    จึงขอให้ตรวจสอบ (และขอความช่วยเหลือให้ 
 / ขอให้ ฯลฯ) 

๒. การพิจารณาคำร้องเบื้องต้น 
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาจากข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเห็นว่า 
พฤติการณ์ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างเป็นกรณี เกี่ยวกับสิทธิ      (อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิ              ) 
ซึ่งอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖  

 

 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

(กรณีละเมิด) 

/๓. การตรวจสอบ … 

กั้นหน้า ๓ ซม. ๓ ซม. 
ประมาณ 
๑.๕ ซม. 

< ตัวอักษรปกติใช้ขนาด ๑๗ พ. > 
< ตัวอักษรหนาใช้ขนาด ๑๘ พ. > 
< ชื่อ กสม. ใต้ครุฑใช้ขนาด ๒๐ พ. > 
< ระยะบรรทัดปรับตามความเหมาะสม > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

กั้นหลัง 

๒ ซม. 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

ย่อหน้า ๒.๕ ซม. 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

ย่อหน้า ๒.๕ ซม. 
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๓. การตรวจสอบ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
ตรวจสอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้มี
หนังสือสอบถามข้อเท็จจริงไปยัง ...(ให้ระบุผู้ถูกร้อง บุคคล หรือหน่วยงาน) / ดำเนินการลงพื้นที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริง (ให้ระบุสถานที่ ... เมื่อวันที่ .............) /ฯลฯ ซึ่ง ผู้ถูกร้อง / บุคคล / หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง  ได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบโดยพิจารณาประกอบเอกสาร
และหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 ๑) หนังสือ (ให้ระบผุู้ถูกร้อง บุคคล หรือหน่วยงาน) ที่ ... ลงวันที่ ....... ถึง ....................... 
 ๒) บันทึกข้อเท็จจริงจากพื้นที่... / สำเนาคำพิพากษาศาล... / ภาพถ่าย… / ฯลฯ  
 ๓) บันทึกความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญ ลงวันที่ ....... ฯลฯ  
 
 

๔. รัฐธรรมนูญ พันธกรณีระหว่างประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๔.๑ ........................................................................................................................... 
 ๔.๒ ........................................................................................................................... 
 ๔.๓........................................................................................................................... 
 

๕. ความเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดำเนินการตรวจสอบโดยพิจารณาจากคำร้อง 
ข้อเท็จจริงฝ่ายผู้ร้อง ฝ่ายผู้ถูกร้อง บุคคลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง บทบัญญัติของกฎหมาย๑ และ 
หลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง๒ แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังในเบ้ืองต้นได้ว่า   <ให้สรุปรวมข้อเท็จจริงที่ได้จาก
การตรวจสอบ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องพิจารณา และเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ขัดแย้งกัน แต่หาก
ประเด็นใดมีข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกัน ให้ระบุไว้ด้วยว่าแต่ละฝ่ายให้ข้อเท็จจริงในประเด็นนั้นว่าอย่างไร 
แล้วจึงค่อยวินิจฉัยว่าเชื่อข้อเท็จจริงใด เพราะเหตุใด เช่น เพราะ กสม.ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ว
พบว่า...>    

 

  ๑ ถ้ามีการระบุถึงบทบัญญัติของกฎหมายให้ใช้เชิงอรรถ (Footnote)   
  ๒ บรรทัดแรกของเชิงอรรถให้ย่อหน้าตรงกับย่อหน้าของเนื้อหารายงาน (ใช้ตามรูปแบบเชิงอรรถในบันทึก
เรื่องเสร็จของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) และใช้แบบตัวอักษรเดียวกับเนื้อหารายงาน แต่ลดขนาดลงเหลือ ๑๔ พ. 

<เรียงตาม 
ลำดับเวลา> 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

ย่อหน้า ๒.๕ ซม. 

/กรณีมีปัญหา … 
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กรณีมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่า การที่ผู้ถูกร้อง                          ถือว่าผู้ถูกร้องได้กระทำหรือละเลย
การกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ร้องหรือไม่ อย่างไร 
 พิจารณาแล้วเห็นว่า <แต่ถ้าไม่มีการขมวดประเด็นที่ต้องพิจารณาไว้ในตอนท้าย
ของย่อหน้าที่แล้ว ให้ใช้ถ้อยคำว่า> จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นว่า    
<ข้อเท็จจริงที่นำมาใช้ปรับบทเพื่อทำความเห็นต้องมีอยู่ในข้อเท็จจริงที่รับฟังได้มาก่อนด้วย>      
การกระทำของผู้ถูกร้องจึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสม
ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชน/ และข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน / และ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ ง <ถ้ามี> ต่อผู้ถูกร้อง/ รัฐสภา/ 
คณะรัฐมนตรี/ หน่วยงานของรัฐ/ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๑) และ (๓) <ถ้ามี> และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๑) และ (๓) <ถ้ามี> ประกอบ 
มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๒ <ถ้าม>ี ต่อไป 
 

๖. มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน / และข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน / และข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง <ถ้าม>ี 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสม 
ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชน / และข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน / 
และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง <ถ้ามี>ต่อผู้ถูกร้อง/ รัฐสภา/ 
คณะรัฐมนตรี/ หน่วยงานของรัฐ/ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๑) และ (๓) <ถ้ามี> และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๑) และ (๓) <ถ้ามี> ประกอบมาตรา ๓๖ 
และมาตรา ๔๒ <ถ้าม>ี ดังนี้ 
 ๖.๑ มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยให้ 
ผู้ถูกร้อง/ ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ/ ระบุชื่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้ <ถ้าม>ี 
  ๖.๑.๑ ผู้ถูกร้อง/ ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ/ ระบุชื่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง   

/๑) … 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 
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- ๔ - 

 

   ๑)                                        <ในกรณีที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น 
เป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นรายกรณี ให้กำหนดระยะเวลาเพื่อแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวด้วย  
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้>  
   ๒)  
     
  ๖.๑.๒ ผู้ถูกร้อง/ ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ/ ระบุชื่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
    
  ๖.๑.๓ ผู้ถูกร้อง/ ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ/ ระบุชื่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
    
ทั้งนี้ให้ดำเนินการภายใน.....วัน นับตั้งแต่ที่ได้รับรายงานฉบับนี้ 
 ๖.๒ ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ให้ผู้ถูกร้อง/ ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ/ ระบุชื่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้ <ถ้าม>ี 
  ๖.๒.๑ ผู้ถูกร้อง/ ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ/ ระบุชื่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง   
    
  ๖.๒.๒ ผู้ถูกร้อง/ ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ/ ระบุชื่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง   
    
 ๖.๓ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง  
ให้ผู้ถูกร้อง/ ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ/ ระบุชื่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้ <ถ้าม>ี 
  ๖.๓.๑ รัฐสภา/ คณะรัฐมนตรี/ ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ   
    
  ๖.๓.๒ รัฐสภา/ คณะรัฐมนตรี/ ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ   
    
 

๗. มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
  อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้าน
การคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ..../......... เมื่อวันที่ ................................................. 
จึงมีมติ<กรณีที่มติไม่เป็นเอกฉันท์ ให้ระบุเพิ่มเติมว่า>ด้วยเสียงข้างมากว่าการกระทำของผู้ถูกร้องเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน และให้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน <ถ้ามี>
ต่อผู้ถูกร้อง/ หน่วยงานของรัฐ/ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๑) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

/แห่งชาติ … 
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- ๕ - 

 

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๑) ประกอบมาตรา ๓๖ <หากมีมติอื่นด้วยให้ระบุต่อมา เช่น> และ 
ให้มี ข้อ เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่ งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน / และ 
ให้มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั ่ง  ต่อผู ้ถ ูกร้อง/ รัฐสภา/ 
คณะรัฐมนตรี/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๔๗ (๓) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๓) ประกอบมาตรา ๔๒  ตามข้อ ๕ ของรายงานนี้ เพื่อดำเนินการต่อไป 

 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

 
….....……..…………………….........(๑) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
.....……..……………………............(๒) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
.....……..……………………............(๓) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
.....……..……………………............(๔) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
.....……..……………………............(๕) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
.....……..……………………............(๖) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
.....……..……………………............(๗) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

< เว้น ๑ บรรทัด > 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------ 
  (๑) - (๗) หมายถึง ให้ระบุรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ที่ร่วมลงมติ โดยเรียงลำดับรายชื่อตามพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ *** ปรับปรุงแก้ไขเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 

๒.๕ ซม. 

< เว้น ๑ บรรทัด > 

< เว้น ๑ บรรทัด > 
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กสม. ๓                                                                    
ข้อเสนอแนะ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  วันที่ ..... เดือน ........................ พ.ศ. ....  

ข้อเสนอแนะ ที ่………./.... 

เรื่อง  ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง กรณ.ี....................... 

  ........................................................................................................................................ 

ผู้ร้อง  (ถ้าม)ี 

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการพิจารณา 

ผู้ถูกร้อง (ถ้าม)ี 

๑. ความเป็นมา 
 ด้วย  <สรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่มาของเรื่อง/คำร้อง สภาพปัญหา ความจำเป็น หรือ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง>  
    
    
    
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นควรให้มีการพิจารณาศึกษา รวบรวม
ข้อเท็จจริง และวิเคราะห์กรณี <ระบุตามชื่อเรื่อง>  
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อไป <และหากมีการออกเลขคำร้องด้วยให้ระบุว่า>โดยให้รับไว้
เป็นคำร้องที่ .../.... ลงวันที่ .... <หรือหากมีหลายคำร้องให้ใส่ไว้เป็นเชิงอรรถ (Footnote) > 

๒. การพิจารณาเบื้องต้น 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณี  
อาจมีผลกระทบต่อสิทธิ  
เนื่องจาก    
จึงมีมติเมื่อวันที่                  ให้จัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้อง

(ข้อเสนอแนะ) 

/กับหลัก… 

กั้นหน้า ๓ ซม. 

๓ ซม. 
ประมาณ 
๑.๕ ซม. 

< ตัวอักษรปกติใช้ขนาด ๑๗ พ. > 
< ตัวอักษรหนาใช้ขนาด ๑๘ พ. > 
< ชื่อ กสม. ใต้ครุฑใช้ขนาด ๒๐ พ. > 
< ระยะบรรทัดปรับตามความเหมาะสม > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

กั้นหลัง 

๒ ซม. 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

ย่อหน้า ๒.๕ ซม. 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

ย่อหน้า ๒.๕ ซม. 
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- ๒ - 

 

กับหลักสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๖ (๓) และมาตรา ๔๒  

๓. การดำเนินการ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาจากคำร้อง ศึกษาข้อเท็จจริง บทบัญญัติ
ของกฎหมาย หลักการสิทธิมนุษยชน เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุมรับฟังความเห็นจากผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐ/ ภาคเอกชน/ องค์กรวิชาชีพ/ และนักวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  ๓.๑ ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ๓.๑.๑ <เขียนโดยประมวลและสรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร รายงาน 
หรืองานวิจัย ไม่ควรใช้การคัดลอกเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วนำมาวางต่อ ๆ กัน  ทั้งนี้ควรใช้ 
Footnote ในการอ้างอิงถึงเอกสารงานวิจัย รายงาน หรือบทบัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ ด้วย >  
   ๑) <ข้อย่อยของ ๓.๑.๑ >       
    (๑) <ข้อย่อยของ ๑) >  
     - <ข้อย่อยของ (๑) >  
     -   
    (๒)   
   ๒)        
  ๓.๑.๒   
 ๓.๒ การรับฟังความเห็น <ถ้าม>ี 
  ๓.๒.๑   
  ๓.๒.๒   
 ๓.๓ หลักการ แนวคิด หลักกฎหมาย และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
  ๓.๓.๑   
  ๓.๓.๒   
 ๓.๔ ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและพยานผู้เชี่ยวชาญ <ถ้าม>ี 
  ๓.๔.๑ ศาสตราจารย ์ก. ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน.......... ให้ความเห็นเมื่อวันที่ ................. 
    
  ๓.๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข. พยานผู้เชี่ยวชาญด้าน.................. ให้ความเห็นเมื่อ
วันที่ ............     

/๔. ความเห็น … 

ข้อย่อยให้เยื้องตรงกับ 
อักษรตัวแรกของข้อรอง 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 
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๔. ความเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง บทบัญญัติของ
กฎหมาย๑ หลักการสิทธิมนุษยชน๒ และความเห็นจากหน่วยงานของรัฐ/ เอกชนที่เกี่ยวข้อง/ องค์กร
วิชาชีพ/ นักวิชาการ/ ฯลฯ แล้ว ข้อเท็จจริงได้ความว่า  
จึงเห็นว่า มีสาระสำคัญและปัญหาควรพิจารณา ดังนี้ 
 ๔.๑    
     
     
  ๔.๑.๑   
     
  ๔.๑.๒   
     
 ๔.๒    
     
     
  ๔.๒.๑   
     
  ๔.๒.๒   
     

๕. ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
คำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา/ คณะรัฐมนตรี/ ระบุชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๓) และ
มาตรา ๔๒ ดังนี้ 

 

  ๑ ถ้ามีการระบุถึงบทบัญญัติของกฎหมายให้ใช้เชิงอรรถ (Footnote)   
  ๒ บรรทัดแรกของเชิงอรรถให้ย่อหน้าตรงกับย่อหน้าของเนื้อหารายงาน (ใช้ตามรูปแบบเชิงอรรถในบันทึก
เรื่องเสร็จของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) และใช้แบบตัวอักษรเดียวกับเนื้อหารายงาน แต่ลดขนาดลงเหลือ ๑๔ พ. 

/๕.๑ ข้อเสนอ… 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

ย่อหน้า ๒.๕ ซม. 
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- ๔ - 

 

 ๕.๑ ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
  ๕.๑.๑   
     
     
  ๕.๑.๒   
     
     
 ๕.๒ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง 
  ๕.๒.๑   
     
     
  ๕.๒.๒   
     
     
 

๖. มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้าน
การคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ …… /…. เมื่อวันที่ …………………………….…… 
จึงมีมติ<กรณีที่มติไม่เป็นเอกฉันท์ ให้ระบุเพิ่มเติมว่า>ด้วยเสียงข้างมาก ให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือคำสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนไปยังรัฐสภา/ คณะรัฐมนตรี/ ระบุชื่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๓) 
และมาตรา ๔๒ ต่อไป  

<เว้น ๑ บรรทัด> 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

<เว้น ๑ บรรทัด> 
….....……..…………………….........(๑) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
.....……..……………………............(๒) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
.....……..……………………............(๓) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

/ข้อเสนอแนะ… 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 
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- ๕ - 

 

.....……..……………………............(๔) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

.....……..……………………............(๕) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

.....……..……………………............(๖) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

.....……..……………………............(๗) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------ 
  (๑) - (๗) หมายถึง ให้ระบุรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ที่ร่วมลงมติ โดยเรียงลำดับรายชื่อตามพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ *** ปรับปรุงแก้ไข เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๒.๕ ซม. 

< เว้น ๑ บรรทัด > 
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< �ê���ü�����Ö�þ�ø���î�����ß�a�×�î���é�ð�"�)�ð�ó���ð> 
< �ß�������ð�Ö�ÿ�ö���ð���ê�a�Ù�ø��æ���ß�a�×�î���é�ð�#�!�ð�ó���ð> 
<�ð�ø���÷���ï�ø�ø�ì���é�ð�ø���ï�ê���ö�Ù�ü���ö�����ö�����ÿ�ö > 

< �" Enter+before �' �ó���ð> 

�Ö�����î���ú���Ü 
�#�ð�à�ö�� 

< �" Enter+before �' �ó���ð> 

< �" Enter+before �' �ó���ð> 

< �" Enter+before �' �ó���ð> 

< �" Enter+before �' �ó���ð> 

< �" Enter+before �' �ó���ð> 

< �" Enter+before �' �ó���ð> 

�÷�`�����î�a���ð�#���&�ð�à�ö�� 

< �" Enter+before �' �ó���ð> 

�÷�`�����î�a���ð�#���&�ð�à�ö�� < �" Enter+before �' �ó���ð> 
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 ���ö���÷�����ê��ð กรอบข้อความเส้นประ  = ระเบียบไมไ่ด้ก าหนดระยะเวลาไว้ / เส้นประ = ด าเนินหรือไมด่ าเนินการ แล้วแต่กรณ ี

�Ö�ø���ï�ü�î�Ö���ø�Ö�ú�����î�Ö�ø���Ü 

ตรวจ/ท าความเห็นเรื่องร้องเรยีน�ð�	�$�!�ð�ü���î�
 

ผังระยะเวลากระบวนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

�Ù�ì�Ü���é�a���î�Ö���ø�Ö�ú�����î�Ö�ø���Ü���ø�������Ü�ø�a���Ü���ø�
�÷�î�ó�	�Ý���ø�è�� 

ตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิฯ

ประสานการ
คุ้มครองฯ ด าเนินการอื่น ๆ ไม่รับไว้ด าเนินการ ท าข้อเสนอแนะ/วิจัย

กสม. พิจารณา สนง.กสม. แจ้งผลผู้ร้อง/ผู้เกี่ยวข้อง�ð�	�"�&�ð�ü���î�
 

ตรวจสอบการละเมิด �	�*�!�ð�ü���î�
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สนง.กสม. แจ้งผลผู้ร้อง/ผู้เกี่ยวข้อง �	�"�&�ð�ü���î�
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�ê���ö�������î�ÿ�ö�Ù�ü�ø 
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จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ �	�$�!�ð�ü���î�
 

�ñ���a�ï���Ü�Ù���ï�ï���â�ß���ê���ö�ú�����é���ï�ß�����î �Ö�ø�ø�ö�Ö���ø�ÿ�	�ì�í�	���ð�ì�
���Ö�����Ö���ï�é�����ú 

กสม. พิจารณา 

�÷��ê�	�ð���ð�é�������î�	�î�Ö���ø���î�ÿ�`�ü�î�ì�
�����Ö�
���÷�ü�×�a���Ü 
สนง.กสม. จัดท ารายงาน 
ตามมติ กสม.�ð�	�"�&�ð�ü���î�
 

สนง.กสม. จัดท า
ข้อเสนอแนะ/วจิัย 

ยุติเรื่อง ละเมิดสิทธิฯ ยุติเรื่อง + 
มีข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ วิจัย

สนง.กสม. แจ้งรายงานผลผู้รอ้ง / ผู้เกี่ยวขอ้ง�ð�	�"�!�ð�ü���î�
 �é�������î�	�î�Ö���ø���î�ÿ�`�ü�î 
�ì�
�����Ö�
���÷�ü�×�a���Ü�ð 

สนง.กสม. แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

สนง.กสม. ติดตามผลการด าเนนิการของผู้เกี่ยวข้อง 

ภายในเวลาที ่�Ö�ÿ�ö���ð�Ö�������î�é�ð(แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า ๖๐ วัน)  

�÷��ê�	���ø�������Ü�ð���ð���ÿ�î���ð�Ù���ø���ö���ð���ð�é�������î�	�î�Ö���ø
�ê���ö�������î�ÿ�ö�Ù�ü�ø�ð���ð���ñ�÷���ó�ø�`�ê�`��

�ÿ���í���ø�è�ß�î�ð���ú�a�ü���ê�`�Ö�ø�è�
 

�õ���÷���î�ð�*�!�ð�ü���î 

���ú���é�������î�	�î�Ö���ø�ê���ö�ð“ระเบียบ กสม. ว่าดว้ยการติดตามผลการด าเนินการด้านสทิธมินษุยชน พ.ศ. ๒๕๖๔” 

�÷��ê�	���ø�������Ü�ð���ð�é�������î�	�î�Ö���ø�ê���ö�������î�ÿ�ö�Ù�ü�ø�ð���ð���ñ�÷���ó�ø�`�ê�`��
�ÿ���í���ø�è�ß�î�ð���ú�a�ü���ê�`�Ö�ø�è�
 กสม. พิจารณา 
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กระบวนการจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการแก้ไขปรบัปรุง
กฎหมายฯ ตามมาตรา ๒๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
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กระบวนการจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
และการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ ตามมาตรา ๒๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

ส ำนักกฎหมำย โดยกลุ่มงำนเสนอแนะกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย ๑ และ ๒ มีภำรกิจสนับสนุนหน้ำที่และ
อ ำนำจของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในกำรจัดท ำข้อเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงในกำรส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภำ คณะรัฐมนตรี และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งกำรแก้ไขปรับปรุง
กฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือค ำสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ตำมมำตรำ ๒๔๗ (๓)  
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ซึ่งกำรจัดท ำข้อเสนอแนะดังกล่ำว คณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติมุ่งหมำยที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรประสำนหรือ
แสวงหำควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนของรัฐ องค์กรเอกชน และภำคประชำสังคม เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำหรือ
ป้องกันมิให้เกิดกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องใดหรือลักษณะใดขึ้นอีก ทั้งนี้ ตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มำตรำ ๒๖ (๓) มำตรำ ๓๓ และมำตรำ ๔๒ 

ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าข้อเสนอแนะ 
ภำยหลังจำกได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ส ำนักกฎหมำยด ำเนินกำร ดังนี้ 
 

 ขั้นตอนที่ ๑ การแสวงหาข้อมูล 
  เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำก กสม. ให้ด ำเนินกำรแล้ว เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร

แสวงหำข้อมูล รวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หลักกำร กฎหมำย พันธกรณีระหว่ำง
ประเทศ และกำรศึกษำข้อมูลจำกค ำร้อง รำยงำนผลกำรพิจำรณำและรำยงำนผลกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ค้นคว้ำจำกวิทยำนิพนธ์ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีข้อมูลเบื้องต้นพร้อมทั้งจัดท ำกรอบ
ประเด็นกำรพิจำรณำ  

 ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดประเด็นเบื้องต้น  
  ขั้นตอนนี้เป็นกำรรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืนเท่ำที่

สำมำรถรวบรวมได้ในเบื้องต้นมำวิเครำะห์ แยกแยะเพ่ือก ำหนดประเด็นในกำรศึกษำโดยพิจำรณำจำกปัญหำที่  
อำจไม่เป็นไปตำมหลักสิทธิมนุษยชน พันธกรณีระหว่ำงประเทศที่ไทยเป็นภำคีและมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตำม  
และเอกสำรระหว่ำงประเทศอ่ืน ๆ หลักประกันสิทธิและเสรีภำพ ควำมเสมอภำคและกำรไม่เลือกปฏิบัติ อีกทั้ง 
ต้องพิจำรณำหลักในกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพเท่ำที่จ ำเป็นและเป็นไปตำมหลักควำมไดส้ัดส่วน อีกทั้ง หลักนิติธรรม 
อันเป็นหลักกำรพ้ืนฐำนส ำคัญในรัฐเสรีประชำธิปไตย เป็นต้น 
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 ขั้นตอนที่ ๓ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม 
  ภำยหลังก ำหนดประเด็นเบื้องต้นแล้ว จะต้องมีกำรศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมในเชิงลึก 

ตำมประเด็นปัญหำที่ได้ก ำหนดไว้ ซึ่งจ ำเป็นต้องสืบค้นจำกแหล่งข้อมูลที่มีลักษณะเฉพำะทำง เช่น ศึกษำ 
เ พ่ิมเติมจำกวิทยำนิพนธ์  งำนวิจัย ศึกษำค้นคว้ำควำมเห็นคณะก รรมกำรประจ ำกติกำหรืออนุสัญญำ 
ระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ (General Comment) ศึกษำหลักกฎหมำยต่ำงประเทศเพ่ือวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อดี ข้อท้ำทำย 
ควำมเหมำะสมกับบริบทของสังคมไทย และศึกษำกฎหมำยล ำดับรองที่เป็นบทเฉพำะก ำหนดรำยละเอียดของเรื่องนั้น ๆ   
เป็นต้น  

 ขั้นตอนที่ ๔  ปรึกษา กสม. ผู้รับผิดชอบประเด็นเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
  กสม. ชุดที่ ๔ ได้วำงแนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้ส ำนักกฎหมำยเข้ำรับค ำปรึกษำหำรือกับ 

กสม. ที่รับผิดชอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำข้อเสนอแนะหรือที่ปรึกษำประจ ำ กสม. ซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญ 
ในประเด็นสิทธิมนุษยชนต่ำง ๆ เช่น สิทธิเด็ก สิทธิสตรี สิทธิควำมหลำกหลำยทำงเพศ สิทธิในที่ดินและทรัพยำกร 
สิทธิชุมชน สิทธิกลุ่มชำติพันธุ์ และสิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม เป็นต้น เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนและ
กำรจัดท ำรำยงำนข้อเสนอแนะ อีกทั้ง ให้เจ้ำหน้ำที่ได้รับค ำแนะน ำเพ่ิมเติม แลกเปลี่ยนข้อมูลและควำมคิดเห็น 
อันเป็นประโยชน์ในกำรจัดท ำข้อเสนอแนะ  

 ขั้นตอนที่ ๕ ด าเนินการตามแผนงาน  
  กำรจัดท ำข้อเสนอแนะฯ มีทั้งกำรด ำเนินงำนแบ่งได้เป็น ๑. งำนเชิงรูปแบบ ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นงำนด้ำนธุรกำร เช่น กำรจัดท ำโครงกำร จัดท ำเอกสำรกำรขออนุมัติต่ำง ๆ แหล่งเงินในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนส ำหรับวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ประสำนข้อมูลเพ่ิมเติม กำรจัดท ำหนังสือขอควำม
อนุเครำะห์ข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  ๒. งำนเชิงเนื้อหำ ได้แก่ กำรจัดท ำข้อมูลต่ำง ๆ กำรสรุปผล
กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรวิเครำะห์ประเด็นเพ่ือจัดท ำข้อเสนอแนะฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหำและ 
จัดหมวดหมู่ข้อมูลเหล่ำนั้นเพื่อประมวลผล โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมแผน ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ ๕.๑ กำรรับฟังควำมเห็นอย่ำงรอบด้ำน โดยกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติ กำร  
เพ่ือเชิญหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญ มำให้ควำมเห็นแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและมุมมอง ทั้งร่วมกันพิจำรณำสภำพปัญหำ อุปสรรคของงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำน  

  ขั้นตอนที่ ๕.๒ กำรจัดท ำหนังสือสอบถำมข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง โดยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ก ำหนดประเด็นในกำรสอบถำมให้ชัดเจน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับ
ประเด็นปัญหำที่ต้องกำรวินิจฉัย 

  ขั้นตอนที่  ๕.๓ กำรสัมภำษณ์นักวิชำกำรผู้ เชี่ยวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง  
โดยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบต้องศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอ เพ่ือให้สำมำรถแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิได้
อย่ำงเหมำะสม อีกท้ัง ก ำหนดประเด็นในกำรสอบถำมและแจ้งให้ผู้ทรงคุณวุฒิทรำบล่วงหน้ำ  
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  โดยขั้นตอนนี้อำจจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรทั้งขั้นตอนที่  ๕.๑-๕.๓ ในทุกขั้นตอน 
หรืออำจจัดประชุมหลำยครั้ง เพ่ือให้มีข้อมูลประกอบกำรจัดท ำข้อเสนอแนะฯ อย่ำงครบถ้วนและรอบด้ำน  

 ขั้นตอนที่ ๖ สรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
  ภำยหลังด ำเนินกำรตำมแผนงำนข้อ ๕.๑ - ๕.๓ แล้ว ส ำนักกฎหมำยต้องด ำเนินกำร

สรุปผลกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำกผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ แยกแยะ
ตำมประเด็นปัญหำ โดยอำจมีกำรตั้งประเด็นปัญหำเพ่ิมเติมจำกข้อมูลที่ได้มำ เพ่ิมเติมภำยหลังด้วย อีกทั้ง  
อำจพิจำรณำข้อเสนอแนะหรือกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยในเบื้องต้น โดยแยกเป็นมำตรกำรทำงบริหำรหรือ 
เป็นกำรใช้อ ำนำจของฝ่ำยนิติบัญญัติ เพ่ือน ำไปสู่กำรจัดประเภทข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

 ขั้นตอนที่ ๗ จัดท าร่างรายงานข้อเสนอแนะฯ  
  ขั้นตอนกำรจัดท ำร่ำงรำยงำนข้อเสนอแนะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชำพิจำรณำตำม 

ล ำดับชั้นจนถึงเลขำธิกำร กสม. โดยร่ำงรำยงำนข้อเสนอแนะฯ ดังกล่ำว ให้จัดท ำตำมรูปแบบรำยงำนข้อเสนอแนะ  
(กสม.๓) ตำมท่ี กสม. ได้มีมติเห็นชอบก ำหนดรูปแบบรำยงำนไว้  

 ขั้นตอนที่ ๘  การเสนอร่างรายงานข้อเสนอแนะต่อ กสม.  
 

  ๘.๑ กำรเสนอร่ำงรำยงำนข้อเสนอแนะฯ ต่อกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
ที่รับผิดชอบประเด็นสิทธิมนุษยชนเพ่ือพิจำรณำ โดยเจ้ำหน้ำที่ผู้ รับผิดชอบจะได้มีกำรปรับปรุงแก้ไข 
ร่ำงรำยงำนข้อเสนอแนะตำมควำมเห็นของกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติดังกล่ำว รวมถึง ที่ปรึกษำประจ ำ กสม. 
เพ่ือพิจำรณำด้วย  

  ๘.๒ กำรเสนอร่ำงรำยงำนข้อเสนอแนะฯ ต่อที่ประชุม กสม. พิจำรณำ โดยเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขร่ำงรำยงำนข้อเสนอแนะตำมมติ กสม. ก่อนเสนอให้ประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติพิจำรณำลงนำม   

 

 ขั้นตอนที่ ๙ จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา  
 

  กำรจัดท ำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำต่อรัฐสภำ คณะรัฐมนตรี และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งในรำยงำนข้อเสนอแนะฯ จะมีควำมเกี่ยวข้องกับหลำยหน่วยงำน โดยหำกเป็นข้อเสนอแนะที่เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีจะต้องจัดท ำหนังสือตำมแบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี จำกนั้นส ำนักกฎหมำยจะแจ้งข้อมูล
ให้ส ำนักมำตรฐำนและติดตำมกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรติดตำมผลตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรด้ำนสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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 ขั้นตอนที่ ๑๐ ติดตามความคืบหน้าและเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

 

  ขั้นตอนกำรติดตำมควำมคืบหน้ำข้อเสนอแนะฯ ที่ได้เสนอไปยังรัฐสภำ คณะรัฐมนตรี 
และหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เช่น ติดตำมหนังสือสั่ งกำรของนำยกรัฐมนตรีกรณีมีข้อเสนอแนะไปยั ง 
คณะรัฐมนตรี กำรเข้ำร่วมประชุมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจำรณำข้อเสนอแนะของ กสม. ก่อนแจ้งผลไปยัง
คณะรัฐมนตรี เป็นต้น ซึ่งส ำนักกฎหมำยมีกำรติดตำมเพ่ือรำยงำนผลควำมคืบหน้ำต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติเพ่ือทรำบด้วย  

       

ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรจัดท ำข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย หำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเป็น
เรื่องที่มีควำมยุ่งยำก ซับซ้อน เกี่ยวพันกับประเด็นสิทธิมนุษยชนในหลำยมิติ อีกทั้ง ส ำนักกฎหมำยมีข้อจ ำกัด 
ในเรื่องอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักกฎหมำยอำจเลือกใช้วิธีกำรจ้ำงบุคคลหรือสถำบันซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญ
ด ำเนินกำร ตำมมำตรำ ๒๙ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็ได ้  
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๑. แสวงหาข้อมูล รวบรวมข้อเท็จจริงและ 

ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือก าหนดประเด็นปัญหา
เบื้องต้น 

๓. ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม  

๔. ปรึกษา กสม. ผู้รับผิดชอบประเด็น 
เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

๕. ด าเนินการตามแผนงาน 
 

๖. สรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

๗. จัดท าร่างรายงานข้อเสนอแนะฯ เสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

๑๓. ติดตามความคืบหน้า 

และเข้าร่วมประชมุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพิจารณาข้อเสนอแนะ 

๘. เสนอร่างรายงานต่อ กสม. ผู้รับผิดชอบ
ประเด็น เพ่ือพิจารณา 

๙. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือพิจารณา 

๑๐. ปรับปรุงแก้ไขร่างรายงานข้อเสนอแนะ
ตามความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ 

๑๑. เสนอประธานกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ ลงนาม 

๑๒. จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แผนผังแนวทางการปฏิบัติงานส านักกฎหมาย 
การจัดท าข้อเสนอแนะฯ ตามมาตรา ๒๔๗ (๓)  

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๕.๑ ท าหนังสือสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๕.๒ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น นักวิชาการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๕.๓ สัมภาษณ์ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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