
 

 

 

 

 

  
  

 

  

เอกสารประกอบการประชุมหารือระหว่าง 
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ  

กับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 
 

แบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุม 
Google Form 

 

ช่องทางการเข้าร่วมการประชุม Zoom 
Meeting ID: 955 3223 7004 
Passcode: 008660 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 



 
๑ 

 

 

  
 

ระเบียบวาระการประชุมหารือระหว่าง 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 

วันพฤหัสบดีที ่๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 

 
  หน้า 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๓ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองเพื่อทราบ 
ข้อมูลการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
กับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

๔ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
๓.๑ แนวทางความร่วมมือในการปฏิบัติการร่วมกัน 

๖ – ๑๕ 
๕ 

 ๓.๒ แนวทางการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
 ระหว่างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
 แห่งชาติ กับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

๑๐ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  ๑๖ 

   

เอกสารผนวก 
 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับสภาทนายความในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

๑๗ 

 
 

 

 

 



 
๒ 

 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๑. นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๒. นางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๓. นายไพโรจน์  พลเพชร  ที่ปรึกษาประจ ากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๔. นายพิทยา  จินาวัฒน์  ที่ปรึกษาประจ ากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๕. นายบุญเกื้อ  สมนึก  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๖. นางสาวรตญา  กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๗. นายชนินทร์  เกตุปราชญ์  รักษาการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๘. นายนรอรรจน์  สุนทรพุกก์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
๙. ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย หรือผู้แทน 
๑๐. ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หรือผู้แทน 
๑๑. นางสาวอัตถิยา เดวีเลาะ  ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย 
๑๒. นายวีรยุทธ   แผ่สุวรรณ  นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ 
๑๓. นายอภิสิทธิ์  พันธ์วิไล  นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ 
๑๔.  นายวรพล  ครุตเนตร  นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ 

 
สภาทนายความ 

๑. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์  รุยาพร นายกสภาทนายความ 
๒. กรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ 
๓. กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ 

 
 
 
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการประชุมอยู่ระหว่างการประสานงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 



 
๓ 

 
 นายบุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 



 
๔ 

 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่ได้จัดท าร่วมกับสภาทนายความ   

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗  
ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๑ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน ๓ ฉบับ ดังนี้ 

ฉบับท่ี เนื้อหาของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
๑ เรื่อง : ความร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ผู้ลงนาม ศ.เสน่ห์ จามริก  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ชุดที่ ๑) 
วันที่ลงนาม ๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาสิ้นสุด ไม่ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุด 
หน่วยงานที่ร่วมลงนาม ๑. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๒. สภาทนายความ 
วัตถุประสงค์  ๑. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยการตรวจสอบกรณีละเมิด

สิทธิมนุษยชน  
๒. การเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณชนและบุคลากร 

ทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓. การด าเนินการให้มีกฎหมายและกลไกในการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน 
๒ เรื่อง : สนับสนุนการด าเนินงานของ “ศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้” 

 ผู้ลงนาม ศ.เสน่ห์ จามริก  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ชุดที่ ๑) 
 วันที่ลงนาม ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ 
 ระยะเวลาสิ้นสุด ไม่ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุด 
 หน่วยงานที่ร่วมลงนาม ๑. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๒. สภาทนายความ 
๓. คณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันท์แห่งชาติ 

 วัตถุประสงค์  ๑. เสริมสร้างความส าคัญที่จะต้องสร้างการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ
พ้ืนฐานที่ ถูกต้องและจ าเป็นเกี่ ยวกับปัญหาความไม่สงบใน  
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้กับสังคมไทยทุกหมู่เหล่า โดยไม่จ ากัดเพศ 
อายุ วัยและอาชีพ โดยแสวงหาความร่วมมือจากสื่อมวลชน ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

๒. ก าหนดวิธีด าเนินการและมาตรฐานการส่งเสริมและปกป้อง คุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตามรัฐธรรมนูญ 

๓. ส่งเสริมอย่างจริงจังให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกสาขาอาชีพในพ้ืนที่ ๓ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การตรวจสอบ
การใช้อ านาจของหน่วยงานของรัฐ ทุกหน่วยงาน และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 

๔. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย 
ของรัฐและของเอกชนในพ้ืนที่  โดยเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัย  

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองเพ่ือทราบ 



 
๕ 

ฉบับท่ี เนื้อหาของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
สงขลานครินทร์ ที่ได้เริ่มต้นด าเนินการไปบางส่วนแล้ว เพ่ือให้
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ได้มีบทบาทในการพัฒนาและประยุกต์ใช้
วิชาการให้ เป็นประโยชน์ ในการช่วยเหลือสั งคม โดยเฉพาะ 
สิทธิ  เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เ พ่ือให้ความรู้ทา งวิชาการมี 
ความสมบูรณ์และมีพลวัตที่สอดคล้องกับความเป็นจริง 

๓ เรื่อง : ความร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ผู้ลงนาม ศ.อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ชุดที่ ๒) 
วันที่ลงนาม ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓  
ระยะเวลาสิ้นสุด ไม่ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุด 
หน่วยงานที่ร่วมลงนาม ๑. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๒. สภาทนายความ 
วัตถุประสงค์  ๑. กรณีท่ีมีผู้ร้องเรียน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เห็นสมควรเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ  
หรือศาลปกครอง ตลอดจนฟ้องคดีแทนผู้เสียหายต่อศาลยุติธรรม
แล้ว หากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นสมควรให้ 
สภาทนายความด าเนินการในฐานะของผู้ประกอบการวิชาชีพ
ดังกล่าวโดยตรง ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส่งกรณี 
นั้น ๆ มายังสภาทนายความ เพ่ือพิจารณาจัดให้ทนายความ
ด าเนินคดีแทนจนกว่ากรณีดังกล่าวเสร็จสิ้น 

๒. เมื่อสภาทนายความตกลงด าเนินการตามข้อ ๑ คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตกลงสนับสนุนค่าวิชาชีพและค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินคดี ตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการจัดสรร และตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
แก่สภาทนายความด้วย 

๓. นอกจากนี้สภาทนายความและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ยืนยันในความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 หมายเหตุ  : บันทึกข้อตกลงทั้ง ๓ ฉบับ แนบท้ายระเบียบวาระการประชุม 
 

ความเห็นที่ประชุม............................................................................................................................. ... 
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๖ 

 
 
 

 
 
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔ (๑๐) 
เมื่อวันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้มีการทบทวนการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ร่วมกับสภาทนายความใยพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีกรอบในการหารือการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
๒ ประเด็น ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย   
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ เห็นว่า ในการตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน มีบางกรณีซึ่งต้องมีการด าเนินคดีความ เช่น เรื่องสิทธิในที่ดินซึ่งเป็นการแย่งกรรมสิทธิ์ 
การครอบครอง และมีประเด็นที่ต้องมีการฟ้องร้องเป็นคดีความ และกรณีตามมาตรา ๓๗ ในกรณีที่การละเมิด
สิทธิมนุษยชนเรื่องใดเป็นความผิดอาญา และผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเองได้ 
ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจร้องทุกข์กล่าวโทษได้โดยให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย
ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 การด าเนินคดีในชั้นศาล มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
หรือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน จะต้องได้รับการสนับสนุนด้านคดีความจากสภาทนายความซึ่งเป็นผู้มีวิชาชีพ 
ในการด าเนินอรรถคดี ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงเห็นควรก าหนดกรอบความร่วมมือ 
ในการสนับสนุนการด าเนินงานระหว่างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสภาทนายความ 
ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ดังนี้ 
 ๑) การให้ค าปรึกษา หรือแนะน าเก่ียวกับกฎหมาย 
 ๒) การร่างนิติกรรมสัญญา 
 ๓) การจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่าง  
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ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

๓.๑ แนวทางความร่วมมือในการปฏิบัติการร่วมกัน 
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  ๓.๑.๒ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับทนายความ  
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับทนายความ จะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของสภาทนายความ ให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และกติการะหว่างประเทศ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญของทนายความในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายความ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่มีหลากหลาย อาทิ สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางวัฒนธรรม สิทธิทางเศรษฐกิจ 
และสิทธิทางสังคม รวมถึงการเข้าใจในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้ประชาชนตามกฎหมายทั้งหลายกับ
รัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 เพ่ือให้เป็นไปตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษา วิจัย และเผยแพร่
ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน จึงเห็นควรให้มีการก าหนดกิจกรรมหรือแผนงานร่วมกัน 
ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกัน 
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๓.๑.๓ กรอบหน้าที่ อ านาจ และนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติและสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นไปตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ มาตรา ๒๔๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้มีนโยบายในการปฏิบัติ
หน้าที่ ดังนี้  
   ๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้   
(๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุก

กรณีโดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน รวมทั้ง การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง  

(๒) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอ
ต่อรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 

(๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
ค าสั่งใดๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

(๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงาน
สถานการณ ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม  

(๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน  
 

   มาตรา ๒๗ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการมี
หน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ใน
การศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการให้ความ
ช่วยเหลือหรือเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(๒) ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงสิทธิ
มนุษยชนของแต่ละบุคคตลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนซึ่งอาจแตกต่างกัน
ในทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา 

(๓) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กร
เอกชน และองค์การระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  

(๔) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือ
การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(๕) ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  

(๖) หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
หรือกฎหมายอื่น 
 



 
๙ 

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใดเป็นความผิดอาญา และ
ผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเองได้ ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายมีอ านาจร้องทุกข์กล่าวโทษได้โดยให้ถือว่าเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

๒) นโยบายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๑) มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม โดยการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการ
แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที รวมทั้งการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างอย่าง
เป็นระบบ โดยจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการแก้ไขปรับปรุง
นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

(๒) ส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ การเคารพความแตกต่างในความคิดเห็น ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ภาษา หรือสถานะอ่ืนใด 
รวมทั้งการเคารพสิทธิและเสรีภาพภายใต้กรอบของกฎหมาย อันจะน าไปสู่ความปรองดองในสังคม การไม่
เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้ถ้อยค าที่แสดงถึงการดูถูก ดูหมิ่น หรือสร้างความเกลียดชัง หรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของผู้อื่น เพ่ือให้ทกุคน ทุกกลุ่มในสังคม อยู่ร่วมกันได้โดยสันติ 

(๓) สร้างและสนับสนุนกระบวนการความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายทั้งใน 
และต่างประเทศให้มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยร่ วมกับทุกภาคส่วน  
ทั้งภาคประชาชน ประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐ รวมถึงสถาบันวิชาการ สื่อมวลชน และคนรุ่นใหม่ 

(๔) สร้างความเชื่อม่ันต่อบทบาทของ กสม. ในระดับสากล โดยผลักดันให้มีการ
แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายที่ยังอาจไม่สอดคล้องกับหลักการปารีส ในประเด็นหน้าที่และอ านาจของ กสม. 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ กสม. มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้นในบทบาทหน้าที่เพ่ือความผาสุกของประชาชน ก่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นแก่ประชาชนและประชาคมระหว่างประเทศ จนส่งผลให้ กสม. ได้รับการปรับสถานะจากระดับ B 
กลับคืนสู่สถานะ A ซึ่งจะช่วยให้ กสม. ท าหน้าที่เพ่ือปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 
และเป็นการเรียกคืนศักดิ์ศรีของประเทศไทยในเวทีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศด้วย 

(๕) เร่งพัฒนาส านักงาน กสม. ให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงบนฐานคิด
ในการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารจัดการสารสนเทศระบบคลังข้อมูล (Big Data) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร (KM) รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ
คุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กรให้ดีและมีความสุขในการท างาน 
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  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ก าหนดก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (ส านักงาน กสม.) กับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีก าหนดขั้นตอน และกรอบการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
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๓.๒ แนวทางการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) ระหว่างส านักงาน กสม. 
      กับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 



 
๑๑ 

แนวปฏิบัติการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน 
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ ในคราวประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ดังนี้  

ข้อ ๑ ในกรณีที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หรือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นสมควรให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ในเรื่องใดกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ หรือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอแนวคิด หลักการ เหตุผล รวมทั้งวัตถุประสงค์
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ  

การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยจะต้องพิจารณาตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ประกอบด้วย 

(๑) ความสอดคล้องของหน้าที่และอ านาจ หรือยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ หรือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๒) เหตุผลความจ าเป็น หรือประโยชน์ ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะได้รับ ตามหน้าที่และอ านาจในการส่งเสริมและคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชน 

ข้อ ๒ ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ประสานองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันพิจารณาเนื้อหาของข้อตกลง และจัดท าเป็น
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยต้องก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไว้ ทั้งนี้ ให้มี
สาระส าคัญตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ท้ายแนวปฏิบัตินี้  

ให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติน าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ได้
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
ก าหนดเวลาในการลงนาม 

ข้อ ๓ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ให้จัดขึ้น ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ หรือสถานที่ซึ่งผู้มีอ านาจในการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตกลงกัน แล้วแต่กรณี 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เว้นแต่กรณีที่ 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นเรื่องที่มี เนื้อหาเกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยแท้ และเป็นการลงนามระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานในรูปแบบของคณะบุคคล  
ซึ่งอยู่ในสถานะเดียวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก็ ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง  
ความร่วมมือ 

ข้อ ๔ ในกรณีที่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมิได้จัดขึ้นเป็นพิธีตามรูปแบบในข้อ ๓  
ให้เสนอบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้ ได้รับมอบหมาย  
แล้วแต่กรณีลงนาม แล้วให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดส่งบันทึกข้อตกลง  
ความร่วมมือดังกล่าวให้องค์การหรือหน่วยงานที่ร่วมจัดท าข้อตกลงกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หรือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือลงนามต่อไป 

ข้อ ๕ ให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเผยแพร่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ในเว็บไซต์ และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 



 
๑๒ 

ข้อ ๖ ในการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ให้ผู้ที่เห็นสมควรให้มีการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามข้อ ๑ ร่วมกับหน่วยงานภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการตามขอบเขตของข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนั้น 

ข้อ ๗ ให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนดกลไกในการขับเคลื่อน ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ได้จัดท าร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในเดือนกันยายนของทุกปี โดยให้มีหน้าที่ในการพิจารณาว่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับใด  
ที่สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหาหรือสมควรยกเลิก และเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 

การยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อมิได้มีการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือติดต่อกันเป็นระยะเวลาตั้งแต่  

หนึ่งปีขึ้นไป 
(๒) เมื่อสถานะหรือภารกิจตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรหรือหน่วยงานเปลี่ยนแปลงไป

ในทางท่ีไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(๓) เมื่อครบระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(๔) เมื่อได้มีการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์แล้ว 
(๕) เมื่อองค์กรหรือหน่วยงานที่ร่วมท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขอยกเลิกโดยแจ้งเหตุ 

อันสมควรเป็นลายลักษณ์อักษรให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชาติทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
สามสิบวัน 

(๖) เมื่อมีเหตุอ่ืนตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควร 
หากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการแก้ไข เพ่ิมเติม หรือยกเลิก

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับใด ให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประสานองค์กรหรือ
หน่วยงานที่ร่วมจัดท าข้อตกลงนั้น ๆ เพ่ือด าเนินการแก้ไข เพ่ิมเติม หรือยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่อไป 
ทั้งนี้ ในการด าเนินการตามวรรคนี้ ให้น าแนวปฏิบัติในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๘ การใดที่ได้ด าเนินการก่อนที่แนวปฏิบัตินี้มีผลใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ ให้การ
ด าเนินการนั้นเป็นอันใช้ได้ และให้ด าเนินการต่อไปตามแนวปฏิบัตินี้ 

ข้อ ๙ กรณีมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ ให้เสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๓ 

แนวปฏิบัติการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

 
 
 
 
 
กสม. 
 

           

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

   

 

      
     
     
    

 

 

           

เสนอแนวคิด หลกัการเหตุผล รวมท้ังวัตถปุระสงค์การจัดท า MOU และหน่วยงานท่ีจะจัดท า MOU 
ต่อคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

๑. สอดคล้องกับอ านาจ และหน้าที่ หรือยุทธศาสตร์  
๒. เหตุผลความจ าเป็น และประโยชน์ท่ีจะไดร้ับ 

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการจัดท า MOU 

พิจารณารา่ง MOU ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เสนอร่าง MOU ต่อคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
ก าหนดเวลาในการลงนาม และส่งร่าง MOU ให้องค์กรท่ีจะร่วมท า MOU พิจารณาหากมีการปรับแก ้
 

จัดพิธีลงนาม MOU   
o เลขาธิการ หรือรองเลขาธิการท่ีได้รับมอบหมาย เป็นผูล้งนาม 
o ประธาน กสม. หรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย เป็นผูล้งนาม กรณีเปน็คณะบุคคลท่ีมีสถานะ

เดียวกับ กสม. หรือเป็นอ านาจและหน้าทีข่อง กสม. โดยแท้ 
 

เผยแพร่ MOU ในเว็บไซต์ และจัดเก็บใน
ฐานข้อมูลของส านักงาน  กสม. 

มอบหมายส านักท่ีเกีย่วข้องเพ่ือ
ด าเนินการตาม MOU 

รวบรวม MOU ทั้งหมด 
จัดท ารายงานการด าเนินงานตาม MOU 
 คร่ึงปีงบประมาณ 
 สิ้นปีงบประมาณ 

กันยายนของทุกป ี
o ส านักที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการ 
o มีข้อเสนอในการปรับปรุง หรือยกเลิก MOU 

 

กสม.พิจารณาผลการด าเนินงานตาม MOU 

แก้ไข / ทบทวน / ยกเลิก MOU 
o  ไม่ด าเนินการตาม MOU เป็นระยะเวลา ๒ ปี 
o สถานะและภารกิจขององค์กรไม่สอดคล้องกับ MOU 
o ครบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน MOU หรือ ภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว 
o องค์กรหรือหน่วยงานมีหนังสือแจ้งขอยกเลิก MOU 

ตรวจสอบความถูกต้องของ MOU 

ประธาน กสม. 
กสม. 

ส านักงาน กสม. 
 

กสม. 

ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิฯ 
ส านักท่ีเกีย่วข้อง 
หน่วยงานท่ีจะท า MOU 

ส านักกฎหมาย 

ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิฯ 

ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิฯ 
 

ส านักท่ีเกีย่วข้องกับ MOU 
ส านักดิจิทัลเพ่ือสิทธิมนุษยชน 

ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิฯ 
ส านักท่ีเกีย่วข้องกับ MOU 

ส านักท่ีเกีย่วข้องกับ MOU 
ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิฯ 

 

กสม. 

ส านักท่ีเกีย่วข้องกับ MOU 



 
๑๔ 

 

        บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่าง 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
และ สภาทนายความในพระบรมราชปูถัมภ ์

เรื่อง 
............................................................................................................................................................ 

 

------------------------------------------------------------------- 
 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ท าขึ้น ณ ..................... เมื่อวันที่....................................  
ระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
โดย .... ............................................. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือนี้ เรียกว่า “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” ฝ่ายหนึ่ง กับ ...................................... โดย .............................................. ซึง่ใน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ เรียกว่า “.. . . . . . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . . ..” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมี 
............................. ................ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นสักขีพยานในนาม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ 
............................ เป็นสักขีพยานในนาม ..................................... 
 
หลักการและเหตุผล 
 ............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. ..................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

๒. ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

๓. .......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
 
 

แบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
 



 
๑๕ 

 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
 การด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ.........................................................จะให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนซึ่งกันและกันตามกรอบภารกิจและอ านาจหน้าที่ของตน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. ..................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

๒. ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

๓. .......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 ข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป และ ให้มีก าหนด
ระยะเวลา ....... ปี ทั้งนี้ หน่วยงานทั้ง ...... ฝ่าย อาจพิจารณาและตกลงปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือ
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงความร่วมมือนี้ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมก็ได้ โดยให้จัดท าเป็นบันทึกข้อตกลง
แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ และหากฝ่ายใดประสงค์จะขอยกเลิกก็สามารถกระท าได้ โดยแจ้งเหตุอันสมควร
เป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ได้ท าขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน หน่วยงาน
ท้ัง ..... ฝ่าย ได้อ่านและเข้าใจข้อความตลอดโดยละเอียดแล้ว เห็นถูกต้องตามวัตถุประสงค์ จึงลงลายมือ
ชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ โดยให้เก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ 
 

     ลงนาม ณ วันที่ .............................................................. 
 

 
 

 
 

 

 

 

ลงชื่อ ...............................................ในนาม....... 
(.....................................................) 
ประธาน กสม./เลขาธิการ กสม./ 

รองเลขาธกิาร กสม. 
 

ลงชื่อ ...............................................ในนาม....... 
(.....................................................) 
..................................................... 
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(.....................................................) 

พยาน 
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(.....................................................) 

พยาน 
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เอกสารผนวก 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

กับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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