
ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

(ข้อมูลตั้งแต่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 
 

กลุ่มงานนิตกิาร ส านักกฎหมาย 
๑. งานยกร่างระเบียบหรือประกาศ จ ำนวน ๑๓ เรื่อง 
 (๑) ยกร่ำงระเบียบคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติว่ำด้วยกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
ด้ำนสิทธิมนุษยชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 (๒) ยกร่ำงระเบียบคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งและ  
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 (๓) ยกร่ำงระเบียบคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติว่ำด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. .... 
 (๔) ยกร่ำงระเบียบคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติว่ำด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำร  
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 (๕) ยกร่ำงระเบียบคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ 
กำรประชุมระหว่ำงประเทศ พ.ศ. .... 
 (๖) ยกร่ำงระเบียบคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. .... 
 (๗) ยกร่ำงข้อบังคับคณะกรรมกำรสวัสดิกำรภำยในส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
ว่ำด้วยกำรสงเครำะห์สมำชิก พ.ศ. .... 
 (๘) ยกร่ำงข้อบังคับคณะกรรมกำรสวัสดิกำรภำยในส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
ว่ำด้วยค่ำธรรมเนียมสมำชิก พ.ศ. .... 
 (๙) ยกร่ำงระเบียบคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำรภำยในส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 (๑๐) ยกร่ำงระเบียบคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติว่ำด้วยลูกจ้ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 (๑๑) ยกร่ำงระเบียบคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของ
ข้ำรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 (๑๒) ยกร่ำงประกำศคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดประเภทต ำแหน่ง
และระดับต ำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 (๑๓) ยกร่ำงประกำศคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรย้ำยและกำรเลื่อน
ข้ำรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ หรือกำรโอนข้ำรำชกำรตำมกฎหมำยอื่น (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  

๒. งานแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (กำรก ำหนดให้คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติมีอ ำนำจในกำรประนีประนอมและแก้ไขปัญหำ
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน) และร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำรยกเลิกบทบัญญัติมำตรำ ๒๖ (๔)) ไปยังคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนมีนำคม 
๒๕๖๕  



๒ 

 

 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีสอบถำมควำมเห็นเพ่ิมเติมไปยังหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้อง 

๓. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ด ำเนินกำรจ้ำงมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศูนย์บริกำรวิชำกำร ด ำเนินกำรจัดเก็บ รวบรวม
ข้อมูล และประมวลผล ในกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นเพ่ือประกอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์พระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอนกำรส่งงำนงวดที่ ๒ สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เกี่ยวข้อง 

๔. งานตอบข้อหารือทางกฎหมาย/งานให้ความเห็นทางกฎหมาย จ ำนวน ๒๓ เรื่อง 
 (๑) ให้ควำมเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในประเด็นกำรเรียกเก็บเงินส ำหรับกำรอุทธรณ ์
 (๒) ตอบข้อหำรือกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตในกำรประชุมของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติแบบเหมำจ่ำย 
 (๓) ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดท ำนโยบำยเว็บไซต์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ นโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
และนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
 (๔) ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดท ำบันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำงคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
ของไทยกับคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติของมลัดีฟส์ 
 (๕) ตอบประเด็นหำรือเกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศขององค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือประกอบกำรประชุมหำรือของคณะกรรมำธิกำรกิจกำรองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ วุฒิสภำ 
 (๖) จัดท ำควำมเห็นเกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศขององค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ 
และปัญหำอุปสรรคในกำรบังคับใช้กฎหมำยอันอยู่ในหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ เพ่ือประกอบกำรสัมมนำทำงวิชำกำร เรื่อง “ประเมินผลสัมฤทธิ์พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ขององค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ” 
 (๗) ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย (พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคง
ภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ และค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๔/๒๕๕๙) ของ 
กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร 
 (๘) ตรวจร่ำงบันทึกควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ กับองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง “กำรประสำนควำมร่วมมือด้ำนสิทธิมนุษยชน” 
 (๙) ตอบข้อหำรือทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดท ำแนวทำงกำรรับบริจำคทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์)  ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
 (๑๐) ตอบข้อหำรือเกี่ยวกับกำรขออนุมัติเพ่ือเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมรำชกำร กรณีที่
หน่วยงำนไม่ได้เป็นเจ้ำภำพกำรประชุม 
 (๑๑) จัดท ำควำมเห็นทำงกฎหมำยกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำกแต่งตั้งกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ เป็นคณะท ำงำนตำมค ำสั่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำก 
 (๑๒) จัดท ำควำมเห็นทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งผู้แทนในคณะกรรมกำรก ำกับกำรทวงหนี้ 
 (๑๓) จัดท ำค ำชี้แจงข้อเท็จจริงในชั้นตรวจรับค ำฟ้องของศำลปกครองกลำง ในคดีหมำยเลขด ำ  
ที่ บ.๑๖๕/๒๕๖๕ 



๓ 

 

 (๑๔) จัดท ำบันทึกเสนอคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เพ่ือขอควำมเห็นชอบในหลักกำรกรณี
มอบหมำยให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ด ำเนินกำรบันทึกเทปโทรทัศน์ถวำยพระพรชัย
มงคลเกี่ยวกับพระมหำกษัตริย์ พระรำชินี และพระบรมวงศำนุวงศ์ 
 (๑๕) จัดท ำควำมเห็นเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงคดี กรณีที่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ถูกฟ้องคดตี่อศำล 
 (๑๖) จัดท ำควำมเห็นทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 (๑๗) จัดท ำควำมเห็นทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรก ำหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยเพ่ิมเติมและกำรวินิจฉัยปัญหำ
กำรปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติว่ำด้วยกำรประกันภัยส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่
เสี่ยงภัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 (๑๘) จัดท ำควำมเห็นต่อร่ำงประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรให้ลูกจ้ำง ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ ได้รับเงินค่ำจ้ำงเพ่ิมขึ้นตำมประสบกำรณ์ 
เพ่ือจัดจ้ำงเป็นลูกจ้ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
 (๑๙) จัดท ำควำมเห็นต่อร่ำงระเบียบและประกำศเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล และกำรก ำหนด
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำน 
 (๒๐) จัดท ำควำมเห็นทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรใช้ภำพเครื่องหมำยรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ กรณีกำรร่วมพัฒนำหรือเป็นที่ปรึกษำหลักสูตรกำรอบรมของหน่วยงำนอื่น 
 (๒๑) ตอบข้อหำรือเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนพิเศษกรณีข้ำรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ไปศึกษำ ณ ต่ำงประเทศ 
 (๒๒) ให้ควำมเห็นต่อร่ำงประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เรื่อง แผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึงและบริกำร
เพ่ือสังคม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕) และร่ำงประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดเก็บรำยได้ 
เพ่ือน ำไปใช้ในกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือสังคม (ฉบับที่ ๒) 
 (๒๓) ให้ควำมเห็นต่อ (๑) ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล เรื่อง มำตรฐำนรัฐบำล
ดิจิทัลว่ำด้วยแนวทำงกำรจัดท ำบัญชีข้อมูลภำครัฐและแนวทำงกำรลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภำครัฐ (๒) 
ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล เรื่อง มำตรฐำนรัฐบำลดิจิทัลว่ำด้วยข้อเสนอแนะส ำหรับ  
กำรจัดท ำนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล (๓) ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
เรื่อง มำตรฐำนรัฐบำลดิจิทัลว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพข้อมูลส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ 

๕. งานให้ความเห็นประกอบการพิจารณาค าขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ ำนวน ๕ เรื่อง 
 (๑) พิจำรณำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับค ำร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ กรณีนำยถนัด พลดี  ผู้ยื่นค ำร้อง ได้ขอให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร 
 (๒) พิจำรณำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับค ำร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เรื่อง สถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม กรณี
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจซ้อมทรมำนและท ำร้ำยร่ำงกำยระหว่ำงควบคุมตัว และกรณีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจใช้อ ำนำจหน้ำที่
โดยมิชอบด้วยกฎหมำย และผลกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนดังกล่ำว ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๔ 

 

 (๓) พิจำรณำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับค ำร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ กรณีนำงเพ็ญศรี อสุรำ ผู้ยื่นค ำร้อง ได้ขอให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร 
ของรำชกำร 
 (๔) พิจำรณำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับค ำร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ กรณีนำยสุพล กุลประกอบ ผู้ยื่นค ำร้อง ได้ขอให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร 
 (๕) พิจำรณำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับค ำร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ กรณีนำยอัมรินทร์ สำยจันทร์ ทนำยควำมผู้รับมอบอ ำนำจจำกผู้ต้องหำ
กลุ่มเครือข่ำยจะนะรักษ์ถิ่น จ ำนวน ๓๗ คน ที่ถูกด ำเนินคดีจำกกำรชุมนุมบริเวณท ำเนียบ ผู้ยื่นค ำร้อง ได้ขอให้
เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 

๖. งานคดี จ ำนวน ๑๐ คด ี 
 ๖.๑ คดีปกครอง จ ำนวน ๕ คด ี 
  (๑) กรณีห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โกลด์ ซีบร้ำ เทรดดิ้ง โดยนำยเฉลิมชัย สิงห์เมืองไชย ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้อง 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เป็นผู้ถูกฟ้องคดี  ต่อศำลปกครองกลำง ในคดีหมำยเลขด ำที่ 
๑๓๙๖/๒๕๕๖ คดีหมำยเลขแดงที่ ๕๓๙/๒๕๖๒ โดยศำลปกครองกลำงพิพำกษำให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ช ำระเงินค่ำกำรงำนที่ผู้ฟ้องคดีได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จไปบำงส่วน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ 
ค ำพิพำกษำต่อศำลปกครองสูงสุด 
   (คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองสูงสุด) 
  (๒) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้อง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โกลด์ 
ซีบร้ำ เทรดดิ้ง โดยนำยเฉลิมชัย สิงห์เมืองไชย ผู้ถูกฟ้องคดี กรณีเรียกเงินค่ำจ้ำงเอกชนรำยอ่ืนด ำเนินงำนแทน
ผู้ถูกฟ้องคด ีต่อศำลปกครองกลำง ในคดีหมำยเลขด ำที่๔๓๘/๒๕๖๓  
   (คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง) 
 (๓) กรณีนำยวัส ติงสมิตร ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนำงฉัตรสุดำ จันทร์ดียิ่ง ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นฟ้อง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ เป็นผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ ต่อศำลปกครองกลำง ในคดีหมำยเลขด ำที่ อ.๖๗๒/๒๕๖๔ คดีหมำยเลขแดงที่ 
อ.๕๙๔/๒๕๖๕ 
  (ศำลปกครองสูงสุดมีค ำพิพำกษำว่ำผู้ฟ้องคดีทั้ง ๒ ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่ำรับรองเหมำจ่ำย 
เป็นรำยเดือน ตำมมำตรำ ๓๑ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 (๔) กรณีนำยวรยศ ชินคุปต์ ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้อง เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีผู้ฟ้องคดีถูกไล่ออก 
จำกรำชกำร ต่อศำลปกครองกลำง ในคดีหมำยเลขด ำที่ บ.๑๖๕/๒๕๖๕  
  (คดีอยู่ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  ท ำค ำให้กำรเพ่ิมเติมแก้ 
ค ำคัดค้ำนค ำให้กำรพร้อมด้วยพยำนหลักฐำน ส่งให้ส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยคดีปกครอง ๕ ส ำนักงำนอัยกำร
สูงสุด) 
 (๕) กรณีนำงสำวเสำวภำ พิลำคง ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้อง เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีผู้ฟ้องคดีถูก 
ไล่ออกจำกรำชกำร ต่อศำลปกครองกลำง ในคดีหมำยเลขด ำที่ บ.๑๐๘/๒๕๖๕ 
  (คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง) 
 ๖.๒ คดีแพ่ง จ ำนวน ๕ คด ี



๕ 

 

 (๑) กรณีส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (โจทก)์ ยื่นฟ้อง นำยพรำหมณ์ นิยะบุตร 
(จ ำเลย) ต่อศำลแขวงดอนเมือง เพ่ือเรียกเงินค่ำลงทะเบียนอบรมหลักสูตรกฎหมำยปกครองและวิธีพิจำรณำ 
คดีปกครองตำมมำตรฐำนที่ ก.ศ.ป. รับรอง 
  (ศำลฎีกำพิพำกษำยกฟ้องโจทก์ คดีถึงที่สุด) 
 (๒) กรณีส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (โจทก์) ยื่นฟ้อง นำงสำวพรนภำ มีชนะ
(จ ำเลย) ต่อศำลแขวงดอนเมือง เพ่ือเรียกเงินค่ำลงทะเบียนอบรมหลักสูตรกฎหมำยปกครองและวิธีพิจำรณำ 
คดีปกครองตำมมำตรฐำนที่ ก.ศ.ป. รับรอง 
  (ศำลแขวงดอนเมืองพิพำกษำให้จ ำเลยช ำระเงินตำมฟ้องพร้อมดอกเบี้ย ศำลอุทธรณ์พิพำกษำ
ยืน และศำลฎีกำมีค ำสั่งไม่อนุญำตให้ฎีกำยกค ำร้องขออนุญำตฎีกำ คดีถึงที่สุด ปัจจุบันได้ขอควำมอนุเครำะห์
ผ่อนช ำระหนี้ตำมค ำพิพำกษำ และยังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของกรมบัญชีกลำง โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ยังไม่ได้ด ำเนินกำรบังคับคดี) 
 (๓) กรณีส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (โจทก์) ยื่นฟ้อง นำยคมสรรค์ เมธีกุล
(จ ำเลย) ต่อศำลแขวงดอนเมือง เพ่ือเรียกเงินค่ำลงทะเบียนอบรมหลักสูตรกฎหมำยปกครองและวิธีพิจำรณำ 
คดีปกครองตำมมำตรฐำนที่ ก.ศ.ป. รับรอง 
  (ศำลแขวงดอนเมืองพิพำกษำให้จ ำเลยช ำระเงินตำมฟ้องพร้อมดอกเบี้ย ศำลอุทธรณ์พิพำกษำ
ยืน และศำลฎีกำมีค ำสั่งไม่อนุญำตให้ฎีกำยกค ำร้องขออนุญำตฎีกำ คดีถึงที่สุด ปัจจุบันนำยคมสรรค์ เมธีกุล 
ได้ช ำระเงินตำมฟ้องแก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และได้ขอผ่อนผันงดกำรช ำระดอกเบี้ย 
และยังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของกรมบัญชีกลำง ต่อมำนำยคมสรรค์ เมธีกุล แจ้งว่ำ ขอช ำระดอกเบี้ยทั้งหมด
จำกเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ำกัด ที่จะได้รับในเดือนกันยำยน ๒๕๖๕ โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ยังไม่ได้ด ำเนินกำรบังคับคดี) 
 (๔) กรณีห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โกลด์ ซีบร้ำ เทรดดิ้ง (โจทก์) ยื่นฟ้อง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ (จ ำเลย) ต่อศำลแพ่ง ในคดีหมำยเลขด ำที่ ๒๔๑๕/๒๕๖๓  
  (คดอียู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลแพ่ง) 
 (๕) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (โจทก์) ยื่นฟ้อง นำยปัญจพร รัตโนภำส 
(จ ำเลย) ต่อศำลแขวงดอนเมือง กรณีเรียกเงินค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนรำชกำร และศำลแขวง
ดอนเมือง พิพำกษำให้จ ำเลยช ำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตำมฟ้อง ไมม่ีฝ่ำยใดอุทธรณ์ คดีถึงที่สุด 
  (อยู่ระหว่ำงกำรบังคับคดีตำมขั้นตอนของกฎหมำย) 

๗. งานตรวจร่างสัญญา/บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จ ำนวน ๒๘ เรื่อง 
 (๑) ตรวจร่ำงสัญญำแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญำจ้ำง เลขที่ ๘๑/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) 
 (๒) ตรวจร่ำงสัญญำจ้ำงนักจัดกำรงำนทั่วไป 
 (๓) ตรวจร่ำงสัญญำจ้ำงท ำงำนขับรถยนต์ส่วนกลำง 
 (๔) ตรวจร่ำงสัญญำจ้ำงท ำงำนดูแลระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร อำคำรสถำนที่ รวมทั้ง  
โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในห้องประชุม 
 (๕) ตรวจร่ำงสัญญำแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญำจ้ำง เลขที่ ๘๑/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) 
 (๖) ตรวจร่ำงสัญญำซื้อขำยเสื้อเกรำะอ่อนกันกระสุน (ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ควำมมั่นคง ส ำหรับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
 (๗) ตรวจร่ำงสัญญำแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญำจ้ำง เลขที่ ๘๑/๒๕๖๕ (ครั้งที ่๓) 
 (๘) ตรวจร่ำงสัญญำจ้ำงท ำงำนด ำเนินโครงกำรพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 



๖ 

 

 (๙) ตรวจร่ำงบันทึกเจตจ ำนงควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 (๑๐) ตรวจร่ำงสัญญำแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ เลขที่ ๑๕๙/๒๕๖๔ 
 (๑๑) ตรวจร่ำงสัญญำแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญำจ้ำง เลขที่ ๘๑/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔) 
 (๑๒) ตรวจร่ำงสัญญำแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญำจ้ำงด ำเนินกำรจัดงำนสมัชชำสิทธิมนุษยชนฯ เลขที่ 
๑๐๗/๒๕๖๕ 
 (๑๓) ตรวจร่ำงสัญญำแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญำจ้ำงด ำเนินโครงกำรปรับปรุงข้อมูลระบบสำรสนเทศ
ทรัพยำกรบุคคล DPIS 
 (๑๔) ตรวจร่ำงสัญญำอนุญำตให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ณ ต่ำงประเทศ และสัญญำค้ ำประกัน 
 (๑๕) ตรวจร่ำงสัญญำแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญำจ้ำง เลขที่ ๘๑/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๕) 
 (๑๖) ตรวจร่ำงสัญญำแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญำจ้ำง เลขที่ ๘๑/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๖) 
 (๑๗) ตรวจร่ำง MoU ว่ำด้วยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองคุณภำพและ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 (๑๘) ตรวจร่ำงสัญญำซื้อขำยคอมพิวเตอร์โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส ำหรับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติพ้ืนที่ภำคใต้ 
 (๑๙) ตรวจร่ำงสัญญำแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ เลขที่ ๑๕๗/๒๕๖๔ 
 (๒๐) ตรวจร่ำงสัญญำจ้ำงด ำเนินงำนขับรถยนต์ส่วนกลำง รำยนำยฉัตรชัย เกลี้ยงล ำยอง 
 (๒๑) ตรวจร่ำงสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ (มหำวิทยำลัยเชียงใหม่) โครงกำรศึกษำเพ่ือจัดท ำคู่มือส ำหรับ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวกับกำรจัดกำรและกำรดูแลกำรชุมนุมสำธำรณะ 
 (๒๒) ตรวจร่ำงสัญญำจ้ำงท ำของ (บริษัท บิซโพเทนเชียล จ ำกัด) จ้ำงให้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบ
แผนงำนและกำรบริหำรงบประมำณส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
 (๒๓) ตรวจร่ำงสัญญำซื้อขำยเครื่อง KIOSK อุปกรณ์บันทึก ประมวลผล และจอแสดงผลข้อมูลแบบ
สัมผัสพร้อมโปรแกรมส ำเร็จรูปที่น ำมำใช้จัดท ำ Interactive Timeline 
 (๒๔) ตรวจร่ำงสัญญำจ้ำงด ำเนินกำรจัดงำนสมัชชำสิทธิมนุษยชน : เหลียวหลังแลหน้ำ ๒๐ ปี กสม. 
 (๒๕) ตรวจร่ำงสัญญำเช่ำรถยนต์ประจ ำต ำแหน่งกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
 (๒๖) ตรวจร่ำงสัญญำจ้ำงด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูลด้ำนสิทธิมนุษยชน 
 (๒๗) ตรวจร่ำงสัญญำแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญำจ้ำงด ำเนินโครงกำรพัฒนำแอปพลิเคชันส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ตำมสัญญำจ้ำงเลขท่ี ๙๖/๒๕๖๓ 
 (๒๘) ตรวจร่ำงสัญญำจ้ำงด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนผ่ำน 
กำรสื่อสำรสำธำรณะ 

๘. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของกลุ่มงำนนิติกำรได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ประธำนกรรมกำร 

กรรมกำร คณะท ำงำน เลขำนุกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร เป็นผู้แทน หรือต ำแหน่งอ่ืน ๆ ในคณะกรรมกำรหรือ
คณะท ำงำนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติหรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 (๑) เป็นประธำนกรรมกำร/กรรมกำร/เลขำนุกำร ในกำรสอบสวนข้อเท็จจริง 
 (๒) เป็นประธำนกรรมกำร/กรรมกำร/เลขำนุกำร ในกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด 
 (๓) เป็นประธำนกรรมกำร/กรรมกำร/เลขำนุกำร ในกำรสอบสวนทำงวินัย 
 (๔) เป็นประธำนกรรมกำร/กรรมกำร/เลขำนุกำร เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ 



๗ 

 

 (๕) คณะท ำงำน/เลขำนุกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร คณะท ำงำน ต่ำง ๆ 
 (๖) เป็นกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ำกัด 
 (๗) เป็นวิทยำกรบรรยำยตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักกฎหมำย 
 (๘) เป็นผู้แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักกฎหมำย ในกำรประชุม ทั้งนี้ ไม่ว่ำภำยในหรือภำยนอกหน่วยงำน  
 (๙) เป็นผู้แทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ในกำรประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน
ทั้งนี้ ตำมที่เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

การจัดท าความเห็นต่อกฎหมาย/ ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชน 

กลุ่มงานเสนอแนะการไขปรับปรุงกฎหมาย ๑ ส านักกฎหมาย 

 
การจัดท าความเห็นต่อร่างกฎหมาย/กฎหมาย 

ระหว่าง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  จ านวน  ๘ เรื่อง 
๑. ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนร่วม พ.ศ. .... 

เสนอความเห็นต่อส านักงาน ป.ป.ช.  แล้วเสร็จ 

๒. ความเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  

เสนอความเห็นต่อส านักงาน ป.ป.ช. แล้วเสร็จ 

๓. ความเห็นและข้อมูลการร้องเรียนด้านสิทธิ
เสรีภาพของสื่อมวลชนซึ่งเกิดจากผลกระทบของ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 

เสนอความเห็นต่อประธาน
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง  

การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน สภาผู้แทนราษฎร 

แล้วเสร็จ 

๔. ความเห็ นต่อร่ างกฎกระทรวงว่าด้ วยการใช้
ข้อความในการสื่อสารข้อมูลเมื่อเสนอขายสินค้า
หรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 

เสนอความเห็นต่อส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

แล้วเสร็จ 

๕. ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิ
และส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า
พ้ืนเมือง พ.ศ. .... (นายสุริยัน ทองหนูเอียด กับคณะ
ผู้เชิญชวน เป็นผู้เสนอ) 

เสนอความเห็นต่อประธานกรรมการรับฟัง
ความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติที่เสนอ
โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง สภาผู้แทนราษฎร 

แล้วเสร็จ 

๖.  ความเห็ นต่ อร่ างพระราชบัญญั ติ ราชทัณ ฑ์  
(ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... (นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

เสนอความเห็นต่อ 
ประธานกรรมการรับฟังความคิดเห็นและ

วิเคราะห์ผลกระทบ 
ที่อาจเกิดข้ึนจากร่างพระราชบัญญัติที่

เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง สภาผู้แทนราษฎร 

แล้วเสร็จ 

๗. ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. .... 

เสนอความเห็นต่อกระทรวงศึกษาธิการ แล้วเสร็จ 

๘.  ความเห็นต่อการไว้ทรงผมของนักเรียน (ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของ
นักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓) 

เสนอความเห็นต่อ กสม. ในคราวประชุม
คุ้มครองฯ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 
๑๒ กันยายน ๒๕65 และมีมติให้ติดตาม
ความคืบหน้าของการแก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 

อยู่ระหว่าง
การติดตาม 

 

กลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ๑ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 



๙ 

 

กลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ๒ ส านักกฎหมาย 

  สรุปรายละเอียดผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ กสม. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ 

  ๑. ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมตลอดทั้ งการแก้ ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ หรือค าสั่ งใด  ๆ  เพื่ อให้สอดคล้องกับ  
หลักสิทธิมนุษยชน จ านวน ๑ เรื่อง  

  ข้อเสนอแนะต่อร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรกระท ำให้
บุคคลสูญหำย พ.ศ. .... (ตำมหนังสือด่วนที่สุด ที่ สม ๐๐๐๘/๒๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕ กรำบเรียน 
ประธำนวุฒิสภำ)  

  ๒. ความเห็นทางกฎหมาย จ านวน ๓ เรื่อง 

  ๑) ร่ำงพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

  ๒) พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑  

  ๓) ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดประเภท รำคำหรือชนิดของสินค้ำหรือบริกำรที่ยกเว้นสิทธิ  
ในกำรเลิกสัญญำของผู้บริโภค พ.ศ. .... 

  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

  ๑. ภำรกิจด้ำนข้อเสนอแนะมีจ ำนวนมำกเมื่อเทียบกับจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ ภำยใต้ข้อจ ำกัด 
ด้ำนระยะเวลำ จึงควรมีกำรบริหำรจัดกำรรูปแบบและวิธีกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสมกับข้อจ ำกัดดังกล่ำว  

  ๒. ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนข้อเสนอแนะและกำรให้ควำมเห็นทำงกฎหมำย บุคลำกร 
ยังขำดควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำน จึงควรจัดให้มีกำรฝึกอบรม 
และพัฒนำองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
  
 
 


