
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าดว้ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ณ วันที ่๑๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป็นปทีี่ ๒ ในรัชกาลปัจจบุนั 
 

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 
 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗  
ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถด าเนินการ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยค าแนะน า
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 

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

 

 มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

 มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
 (๑) พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 (๒) พระราชบัญญัติเครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 (๓) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหา
ความต่อเนื่องของผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช 
๒๕๖๐ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 “สิทธิมนุษยชน” หมายความว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค 
ของบุคคล บรรดาที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย หรือตามหนังสือสัญญา
ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม 
                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๒๓ ก/หน้า ๑/๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 



-๒- 
 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึง
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เลขาธิการ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
ของส านักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

 

 มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้ก าหนดไว้เป็นประการอื่น  
การใดที่ก าหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือ  
ส่งหนังสือ หรือเอกสารให้บุคคลนั้น ณ ภูมิล าเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้ประกาศหรือ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เป็นการด าเนินการ
โดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว 
 ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้คณะกรรมการ หรือ เลขาธิการ 
มีอ านาจก าหนดหรือมีค าสั่งเรื่องใด ถ้ามิได้ก าหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการหรือเลขาธิการ
ก าหนดโดยท าเป็นระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง แล้วแต่กรณี และถ้าระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งนั้น 
ใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ด าเนินการประกาศตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้  
ถ้าระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใดมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานไว้ คณะกรรมการหรือเลขาธิการ
ต้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 
 

 มาตรา ๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือองค์กร
อิสระทุกองค์กร ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีผู้กระท าการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหนา้ทีแ่ละ
อ านาจขององค์กรอิสระอื่น ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือด าเนินการ 
ตามหน้าที่และอ านาจต่อไปโดยไม่ชักช้า 
 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการด าเนินการเรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการอาจเข้าลักษณะเป็นการกระท าที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอื่นด้วย  
ให้คณะกรรมการปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอื่นที่ เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน
ร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อนกัน 
 เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคสอง ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
มีอ านาจเชิญประธานองค์กรอิสระอื่นมาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและก าหนดแนวทางร่วมกันได ้และ
ให้องค์กรอิสระทุกองค์กรปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

 

 มาตรา ๗ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 
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หมวด ๑ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

   
 

 มาตรา ๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน 
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้เป็นกลาง ทางการเมือง และมีความรู้ 
และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นท่ีประจักษ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี
ในด้านดังต่อไปนี้ อย่างน้อยด้านละหนึ่งคนแต่จะเกินด้านละสองคนมิได้ 
 (๑) มีประสบการณ์ในการท างานด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกัน 
 (๒) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนหรือท างานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใน
ระดับอุดมศึกษา 
 (๓) มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 (๔) มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 
 (๕) มีความรู้และประสบการณ์ด้านปรัชญา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของไทย 
เป็นที่ประจักษ์ที่จะยังประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับถึงวันสมัครหรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา 
แล้วแต่กรณี 

 

 มาตรา ๙ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๘ แล้ว กรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
 (๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 (๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
 (๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 มาตรา ๑๐ กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระใด 
 (๒) ติดยาเสพติดให้โทษ 
 (๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
 (๕) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 (๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
 (๗) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 (๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิ 
สมัครรับเลือกตั้ง 
 (๙) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
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 (๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่   
หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 (๑๑) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก เพราะกระท าความผิดตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 (๑๒) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ  
ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน 
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด  
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ 
หรือเจ้าส านักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 
 (๑๓) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
 (๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (๑๕) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการ
กระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วน  
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 
 (๑๖) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง  
ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
 (๑๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท า 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา 
 (๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ
การสรรหา 
 (๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
 (๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
 (๒๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรที่ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไร 
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
 (๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
 (๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
 (๒๕) เป็นผู้ที่มีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดแจ้ง 

 



-๕- 
 

 มาตรา ๑๑ เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ให้เป็นหน้าที่ 
และอ านาจของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย 
 (๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ 
 (๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ 
 (๔) ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน องค์กรละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสามคน 
เป็นกรรมการ 
 (๕) ผู้แทนสภาทนายความหนึ่งคน ผู้แทนสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข 
เลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน และผู้แทนสภาวิชาชีพสื่อมวลชนเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (๖) อาจารย์ประจ าหรือผู้เคยเป็นอาจารย์ประจ าในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสอนหรือท างานวิจัย 
หรือท างานด้านสิทธิมนุษยชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี ซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ 
(๕) มีมติเลือกด้วยคะแนนเสียงสองในสามหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และให้ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 
 องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนตาม (๔) และสภาวิชาชีพตาม (๕) ต้องเป็นองค์กรหรือ 
สภาวิชาชีพที่ได้จดแจ้งไว้กับส านักงาน โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้ง การรับจดแจ้ง  
และการเลือกกันเองให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด โดยต้องก าหนดให้มีการเลือกกันเอง 
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีที่ต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
 วิธีการเลือกกรรมการสรรหาตาม (๖) ให้เป็นไปตามที่กรรมการสรรหาตาม (๑) (๒) (๓) (๔) 
และ (๕) ตกลงร่วมกัน ในกรณีที่พ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคสามแล้วยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
สรรหาตาม (๒) หรือ (๕) หรือมีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใดและมีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๔) 
อย่างน้อยหนึ่งคน ให้กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ด าเนินการตกลงและเลือกกรรมการสรรหาตาม (๖)  
ได้ต่อไป โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันพ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม 
 ในกรณีที่พ้นก าหนดเวลาการเลือกกรรมการสรรหาตาม (๖) แล้ว ยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการสรรหาตาม (๒) (๕) หรือ (๖) หรือมีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใดและมีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
สรรหาตาม (๔) อย่างน้อยหนึ่งคน ให้คณะกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจ 
ไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

 

 มาตรา ๑๒ ให้กรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๔) (๕) และ (๖) อยู่ในวาระการด ารงต าแหน่ง
จนถึงวันก่อนวันที่มีกรณีที่ต้องสรรหากรรมการใหม่ แต่ไม่รวมถึงการสรรหาใหม่หรือการสรรหาเพิ่มเติม
ตามมาตรา ๑๓ วรรคห้า มาตรา ๑๔ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๑๕ และให้กรรมการสรรหา
ดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม 
 ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งแล้ว จะเป็นกรรมการสรรหา  
ในคณะกรรมการสรรหาส าหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่นในขณะเดียวกันมิได้ 
 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหาว่างลง ให้ด าเนินการให้มีการเลือกกรรมการสรรหา 
แทนโดยเร็ว ในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการสรรหาใหม่ ถ้ายังมีกรรมการสรรหาตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป  
ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 



-๖- 
 

 ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

 มาตรา ๑๓ ในการสรรหากรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติทั้งปวง โดยอย่างน้อยการสรรหาต้องมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปถึงกระบวนการสรรหากรรมการ โดยอย่างน้อย
ต้องระบุจ านวนต าแหน่งกรรมการที่จะสรรหา หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่จะใช้ในการสรรหา  
ทุกขั้นตอน และเพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือให้แสดงความคดิเหน็
ในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพ่ือประกอบ  
การพิจารณาด้วย 
 (๒) การสรรหากรรมการให้กระท าโดยการประกาศรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคล 
ซึ่งมีความเหมาะสมทั่วไปเพ่ือเข้ารับการสรรหาซึ่งต้องกระท าโดยเปิดเผย โดยในการเสนอชื่อบุคคล 
เพ่ือเข้ารับการสรรหาจะต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้นด้วย และให้มีการประกาศรายชื่อบุคคล 
ที่จะเข้ารับการสรรหาให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป เพ่ือรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้เข้ารับ
การสรรหาดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา ในการสรรหาด้วย 
 (๓) ในการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพ่ือคัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมี 
ความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรม ทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดี 
ของสังคม มีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลส าเร็จ รวมตลอดทั้งค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของทั้งหญิงและชาย และส่งเสริมความเป็นพหุสังคม และให้คณะกรรมการสรรหาส่งข้อมูลที่ใช้  
ในการพิจารณาคัดสรรไปยังวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 
 การก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ต้องเพียงพอที่จะเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถสมัครหรือ
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาได้อย่างทั่วถึง และท าให้กรรมการสรรหาสามารถพิจารณาคัดสรร
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ในการสรรหา ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยและให้กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึกเหตุผล  
ในการเลือกไว้ด้วย 
 ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจ านวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
คณะกรรมการสรรหา 
 ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสี่ หรือมีแต่ยังไม่ครบจ านวนที่จะต้องสรรหา ให้มี
การลงคะแนนใหม่ส าหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม ถ้ายังได้ไม่ครบตามจ านวนให้มีการลงคะแนน 
อีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่การลงคะแนนครั้งหลังนี้ยังได้บุคคลไม่ครบ ตามจ านวนที่จะต้องสรรหาให้ด าเนินการ
สรรหาใหม่ส าหรับจ านวนที่ยังขาดอยู่ 

 

 มาตรา ๑๔ ผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 
 ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหารายใด ให้ด าเนินการสรรหาบุคคลใหม่
แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป โดยผู้ซึ่ งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา 
ในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่นี้ไม่ได้ 
 เมื่อมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว หากเป็นกรณทีีป่ระธานกรรมการพ้นจากต าแหนง่ดว้ย
ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยังด ารงต าแหน่งอยู่ถ้ามี เพ่ือเลือกกันเองให้คนหนึ่ง 



-๗- 
 

เป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบในกรณีที่ผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบยังได้
ไม่ครบจ านวนที่ต้องสรรหา แต่เมื่อรวมกับกรรมการซึ่งยังด ารงต าแหน่งอยู่ ถ้ามี มีจ านวนถึงห้าคน 
ก็ให้ด าเนินการประชุมเพ่ือเลือกประธานกรรมการได้ และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว  
ให้คณะกรรมการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่า
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ และให้ด าเนินการสรรหาเพ่ิมเติมให้ครบตามจ านวน  
ที่ต้องสรรหาต่อไปโดยเร็ว 
 ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ และ
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 

 มาตรา ๑๕ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการโดยที่ยังมิได้พ้นจากต าแหน่ง
ตามมาตรา ๑๐ (๒๐) (๒๑) หรือ (๒๒) หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐ (๒๓) อยู ่
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้ว ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลา  
ที่ประธานวุฒิสภาก าหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้ง
กรรมการ ในกรณีที่ไม่ได้แสดงหลักฐานภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ และให้
ด าเนินการสรรหาใหม่ 

 

 มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือ 
ผู้ได้รับการสรรหา ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
 การเสนอเรื่องเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 
 การวินิจฉัย ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 
 ให้น าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่กรณีที่ มีปัญหาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหาว่า
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได้ 

 

 มาตรา ๑๗ ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาได้รับเบี้ยประชุมและ
ค่าตอบแทนอื่นตามที่ประธานวุฒิสภาก าหนด แต่ส าหรับเบี้ยประชุมให้ก าหนดให้ได้รับเป็นรายครั้ง  
ที่มาประชุมในอัตราไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการ
รัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาได้รับในแต่ละเดือน แล้วแต่กรณี 

 

 มาตรา ๑๘ การน าคดีอันเกี ่ยวเนื ่องกับการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หรือ  
การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการสรรหาไปสู่ศาลปกครอง ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการปฏิบัติตามค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการสรรหา และมิให้น าบทบัญญัติว่าด้วยมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับ 

 

 มาตรา ๑๙ กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 



-๘- 
 

 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ หรือพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๐ (๔) 
ให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน 

 

 มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ 
 (๔) พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม 
 เมื่อประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งประธานกรรมการ ให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการด้วย 
 ในกรณีที่มีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากต าแหน่งตาม (๒) (๓) หรือ (๔) หรือไม่ ให้เป็นหน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการเลือก
กรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
 ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทน
ต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ถ้ามีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน  
ให้กระท าได้แต่เฉพาะการที่จ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
 ในกรณีที่กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ แต่ถ้ากรรมการพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากการ
พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการสรรหากรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่ง
ว่างลง 

 

 มาตรา ๒๑ เมื่อมีผู้ร้องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากต าแหน่ง 
ตามมาตรา ๒๐ (๒) (๓) หรือ (๔) ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเรื่องต่อประธานกรรมการสรรหาภายใน
ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ และให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ในการวินิจฉัย
ให้ถือเสียงข้างมากและให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย ในกรณีที่มีเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการสรรหา
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 หลักฐานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

 

 มาตรา ๒๒ ในกรณีที่กรรมการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือ 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง และมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่ง
หนึ่ง ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี  
ลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการท าหน้าที่เป็นกรรมการเป็นการชั่วคราวให้ครบเจ็ดคน โดยให้ผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งท าหน้าที่ในฐานะกรรมการได้จนกว่ากรรมการที่ตนท าหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้  
หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทน 

 

 มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๐ วรรคห้า การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม  ในกรณีที่
กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้ ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม 



-๙- 
 

 การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยประธานในที่ประชุม
และกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพ่ือมีมติโดยจะงดออกเสียงมิได้ และให้กรรมการคนหนึ่ง 
มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมตามวรรคสองเฉพาะในกรณีมีการพิจารณาวินิจฉัย
ตามมาตรา ๒๖ (๒) หรือ (๔) โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะลาออกจากต าแหน่งก่อนมีการลงมติ 
 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประชุม 
ที่คณะกรรมการก าหนด 

 

 มาตรา ๒๔ ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง กรรมการต้องไม่รับเงิน ทรัพย์สิน หรือ 
ประโยชน์อื่นใดจาก 
 (๑) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
 (๒) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียนสาขา  
อยู่ในหรือนอกราชอาณาจักร 
 (๓) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรโดยมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีทุนหรือเป็นผู้ถือหุ้น
เกินร้อยละสี่สิบเก้า ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดให้พิจารณาตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทดังกล่าว หุ้นที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือหรือโดยตัวแทนของบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อ ให้ถือว่าเป็นหุ้น  
ที่ถือโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
 (๔) องค์การหรือนิติบุคคลที่มีรายได้หลักจากทุนหรือเงินอุดหนุนจากต่างประเทศ 
 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีที่กรรมการได้รับเชิญจากองค์การระหว่างประเทศหรือ
หน่วยงานของรัฐต่างประเทศให้ไปประชุมหรือสัมมนาในต่างประเทศโดยผู้เชิญเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 
ทั้งนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว 

 

 มาตรา ๒๕ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจของ
คณะกรรมการต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ 
และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม ทั้งต้องค านึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทย
และผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคัญ ในระหว่างการด ารงต าแหน่งกรรมการจะเข้ารับการศึกษา
หรืออบรม ในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ มิได้ เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือโครงการที่คณะกรรมการ  
เป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะส าหรับกรรมการ 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ต้องค านึงถึงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามและ
บริบทของสังคมไทยเป็นส าคัญด้วย 

 

 มาตรา ๒๖ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี
โดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด 
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สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
 (๒) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 
 (๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
ค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
 (๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 
 (๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 

 

 มาตรา ๒๗ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่
และอ านาจ ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนในการศึกษา 
วิจัย และเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลือ
หรือเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 (๒) ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของ
แต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นซึ่งอาจแตกต่างกันในทาง
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา 
 (๓) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และ
องค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน 
 (๔) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติ
ตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 (๕) ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 (๖) หน้าที่และอ านาจอื่นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น 

 

 มาตรา ๒๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการ
มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการส่ งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้   
โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการท างาน และต้องด าเนินการตามมติของคณะกรรมการ 
เว้นแต่ ที่มีบทบัญญัติหรือที่คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการแต่ละคนกระท าได้ ให้กรรมการแต่ละคน
มีอ านาจที่จะด าเนินการดังกล่าวได้ แต่ในการใช้อ านาจนั้นจะต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกันด้วย ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้นแทนคณะกรรมการก็ได้ 

 

 มาตรา ๒๙ ในกรณีที่จ าเป็นต้องได้ข้อมูลหรือมีการศึกษาเรื่องใด คณะกรรมการจะขอให้
ส านักงานจ้างบุคคลหรือสถาบันซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด าเนินการในเรื่องนั้นได้ตามที่จ าเป็น หรือ  
ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทนก็ได้ โดยต้อง
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ค านึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้น  ทั้ งนี้ ก่อนการจ้างหรือแต่งตั้ง คณะกรรมการ 
ต้องก าหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ให้ชัดเจน 
 หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง และค่าตอบแทนของบุคคลหรือสถาบัน หรือการแต่งตั้งอนุกรรมการ 
การพ้นจากต าแหน่ง ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นและวิ ธีปฏิบัติงานของอนุกรรมการ 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 

 มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้กรรมการ 
และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 กรรมการไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง เนื่องจากการที่ตนได้ปฏิบัติ
ตามหน้าที่และอ านาจโดยสุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 

 มาตรา ๓๑ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั ้น และให้ได้ร ับเบี ้ยประชุมเป็นรายครั ้งเท่ากับกรรมการ  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 
 ให้กรรมการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจ าต าแหน่งของประธานกรรมการหรือกรรมการ แล้วแต่กรณี 

 

 มาตรา ๓๒ กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปีมีสิทธิได้รับบ าเหน็จตอบแทนเป็นเงิน
ซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ครบวาระ 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก 
 (๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 
 ในการค านวณบ าเหน็จตอบแทนนั้น ให้น าอัตราเงินเดือนตามมาตรา ๓๑ คูณด้วยจ านวนปี 
ที่ด ารงต าแหน่ง เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี 
 สิทธิในบ าเหน็จตอบแทนนั้น เป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้ เว้นแต่กรณีตาย ให้ตกได้แก่  
คู่สมรสและทายาทที่ได้แจ้งไว้ และถ้าการตายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติหน้าที่
ให้ได้รับเป็นสองเท่าของบ าเหน็จตอบแทนที่ก าหนดไว้ตามวรรคสอง 

 

หมวด ๒ 
การด าเนนิการตามหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

   
 

 มาตรา ๓๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการโดยมุ่งหมายที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ และให้เฝ้าระวังและ
ติดตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการด าเนินการโดยการประสานหรือแสวงหา
ความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม 

 

 มาตรา ๓๔ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าโดยทางใด ไม่ว่าจะมีผู้แจ้งหรือ 
ผู้ร้องเรียนหรือไม่ก็ตามว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มา  



-๑๒- 
 

ซึ่งข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและท าความจริงให้ปรากฏโดยไม่ล่าช้า และต้องศึกษาและวิเคราะห์ให้ทราบ  
ถึงสาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาและป้องกันมิให้เกิดการละเมิด  
สิทธิมนุษยชนในเรื่องนั้นหรือลักษณะเดียวกันนั้นขึ้นอีก 
 บุคคลใดที่ได้รับความเสียหายหรือพบเห็นว่ามีการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ย่อมมีสิทธิแจ้งหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
ซึ่งต้องไม่มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น และต้องด าเนินการโดยมุ่งหมายให้การเสนอเรื่อง
ต่อคณะกรรมการเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว และไม่มีลักษณะบังคับให้ต้องเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้ง
หรือผู้ร้องเรียน เว้นแต่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของผู้ร้องเรียนเป็นการเฉพาะตั ว ซึ่งจ าเป็น 
ต้องทราบตัวบุคคลเพื่อประโยชน์ในการติดต่อขอข้อมูลหรือแจ้งผลการด าเนินการ 
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีที่มีผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน เมื่อผลการพิจารณา
เป็นประการใด ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนทราบด้วย เว้นแต่ผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน
มิได้แจ้งสถานที่อยู่ที่จะติดต่อได้ 

 

 มาตรา ๓๕ ในการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงตามมาตรา ๓๔ คณะกรรมการ 
อาจด าเนินการโดยประการใด ๆ ซึ่งต้องไม่สร้างขั้นตอนหรือเป็นภาระแก่บุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องมากเกินจ าเป็น และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องชี้แจง  
และแสดงพยานหลักฐานประกอบค าชี้แจงของตนได้ตามสมควร 
 เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมีอ านาจดังต่อไปนี้  ซึ่งต้อง
กระท าเท่าที่จ าเป็น 
 (๑) ขอให้หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานดังกล่าว หรือ
บุคคลใด มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือมาให้ถ้อยค า หรือส่งวัตถุ 
เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาภายในระยะเวลา 
ที่คณะกรรมการก าหนด ในกรณีที่หน่วยงานหรือบุคคลใดไม่ด าเนินการตามที่คณะกรรมการร้องขอ
คณะกรรมการจะออกค าสั่งให้หน่วยงานหรือบุคคลนั้นด าเนินการดังกล่าวก็ได้ 
 (๒) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ  เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่เคหสถานหรือสถานที่ที่จะเข้าไปนั้นมิได้อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน
ของรัฐ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ยินยอม ให้เข้าไปได้เมื่อมีหมายของศาล 
 (๓) ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทางของบุคคล
ซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยค า และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 ในการด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ด าเนินการแทนคณะกรรมการได้ เว้นแต่การออกค าสั่งตาม (๑) ให้มอบหมายได้เฉพาะ
กรรมการ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 ในการด าเนินการตาม (๒) ให้ด าเนินการต่อหน้าผู ้ครอบครองหรือดูแลสถานที่ หรือ 
ผู ้ซึ ่งเกี ่ยวข้อง หรือถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ ก็ให้ด าเนินการต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคน 
ซึ่งได้ขอร้องให้มาเป็นพยาน ในการนี้ ให้ผู้ครอบครองหรือดูแลสถานที่หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปโดยสะดวก 
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 มาตรา ๓๖ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า การละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีใด
เป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นรายกรณี ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขการละเมิด  
สิทธิมนุษยชนดังกล่าวตามหน้าที่และอ านาจภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า
หกสิบวัน โดยให้คณะกรรมการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไข  
การละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในกรณีนั้นด้วย แล้วแต่กรณี 
 ให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่ได้ รับแจ้งภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง แล้วแจ้งผลการด าเนินการให้คณะกรรมการทราบภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการก าหนด 
 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องไม่อาจด าเนินการได้เนื่องจากไม่อยู่ในหน้าที่
และอ านาจของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนนั้น หรือเป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริต หรือได้มีการ
แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นใดให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนพ้นก าหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง 
 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องมิได้ด าเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสาม
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานเสนอคณะรัฐมนตรี 

 

 มาตรา ๓๗ ในกรณีที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใดเป็นความผิดอาญาและผู้เสียหาย 
ไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเองได้ ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายมีอ านาจร้องทุกข์หรือกล่าวโทษได้โดยให้ถือว่าเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวธิพิีจารณา
ความอาญา 

 

 มาตรา ๓๘ ในกรณีที่กรรมการผู้ ใดพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจ าเป็น 
ต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะเป็นภยันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของบุคคล 
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่มีทางเยียวยาได้ในภายหลัง กรรมการผู้นั้นอาจแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหน้าที่และอ านาจของ
หน่วยงานนั้นได้ แล้วแจ้งให้คณะกรรมการทราบ ในกรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้กรรมการผู้นั้น 
อาจสั่งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
ตามที่เห็นสมควรได้ 
 ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับค าสั่งตาม
วรรคหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งนั้น 
 

 มาตรา ๓๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๖ ห้ามมิให้คณะกรรมการรับเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา
แล้วเห็นว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้ ไว้พิจารณา 
 (๑) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีค าพิพากษา ค าสั่ง หรือค าวินิจฉัย
เสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่เป็นการศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
 (๒) เรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
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 (๓) เรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอื่น หรือที่องค์กรอิสระอื่นรับไว้ด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระนั้นแล้ว แต่ไม่ตัดอ านาจในการที่จะขอรับทราบผลการพิจารณา
ขององค์กรอิสระที่รับเรื่องไว้ด าเนินการ 
 (๔) เป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริตและการพิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
โดยส่วนรวม 
 (๕) เรื่องที่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว 
 (๖) เป็นเรื่องที่คณะกรรมการเคยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เว้นแต่ 
จะปรากฏพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจท าให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป 
 (๗) เรื่องอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 ในกรณีที่ความปรากฏในภายหลังว่าเป็นเรื่องที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ 
สั่งยุติเรื่อง 

 

 มาตรา ๔๐ ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศประจ าปีให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินเพ่ือเสนอต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ทั้งนี้ ให้กรรมการมาแถลงรายงานดังกล่าว
ต่อรัฐสภาด้วย 
 ในกรณีที่มีสถานการณ์อันกระทบหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นอย่างร้ายแรง
ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบแล้วจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศในเรื่องนั้นขึ้นเป็นการเฉพาะ เพ่ือรายงานให้รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว พร้อมทั้ง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
 ในกรณีที่คณะกรรมการจัดท ารายงานตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา 
จะขยายเวลาออกไปอีกไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันก็ได้แต่ต้องแจ้งให้รัฐสภาทราบ ในกรณีที่ยังไม่สามารถ
เสนอรายงานดังกล่าวต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีได้ภายในก าหนดเวลาที่ขยายโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ 
 การจัดท ารายงานตามมาตรานี้  ให้กระท าเป็นการสรุป โดยอย่างน้อยในรายงาน 
ต้องประกอบด้วย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยมิให้
ระบุรายละเอียดอันเป็นการเปิดเผยความลับของบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยไม่จ าเป็น
และต้องค านึงถึงความถูกต้อง เป็นธรรม และผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคัญด้วย ทั้งนี้ 
ให้หน่วยงานของรัฐที่คณะกรรมการร้องขอ แจ้งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจให้คณะกรรมการทราบ และให้น าความในมาตรา ๓๕ (๑) มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

 

 มาตรา ๔๑ ให้คณะกรรมการจัดให้มีแผนการด าเนินการตามมาตรา ๔๐ เพ่ือให้การปฏิบัติ
หน้าที่แต่ละกรณีเป็นไปโดยไม่ชักช้า และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

 

 มาตรา ๔๒ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการแก้ไขปัญหาหรือการป้องกันเพ่ือมิให้เกิด  
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องใดหรือลักษณะใดขึ้นอีก จ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
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ค าสั่งใด เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนให้คณะกรรมการจัดท าข้อเสนอแนะเสนอต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

 

 มาตรา ๔๓ ในกรณีที่รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรายงานหรือ
ข้อเสนอแนะตามมาตรา ๓๖ วรรคสี่ มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๒ แล้ว ให้รัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจด าเนินการได้
หรือต้องใช้เวลาในการด าเนินการ ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า 
 ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจเผยแพร่รายงานหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
หรือผลการด าเนินการของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปได้ 

 

 มาตรา ๔๔ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าโดยทางใดว่ามีการรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม คณะกรรมการต้องตรวจสอบและ
ชี้แจงหรือจัดท ารายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องของสถานการณ์นั้นโดยไม่ชักช้า เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป และให้สรุปไว้ในรายงานตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ด้วย ทั้งนี้ ให้น าความ 
ในมาตรา ๓๕ (๑) มาใช้บังคับแก่การตรวจสอบโดยอนุโลม 

 

 มาตรา ๔๕ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยอย่างน้อยให้คณะกรรมการสรุปปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะในการด าเนินการด้วย และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

 

 มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้ผู ้ใดเปิดเผยข้อมูลอันท าให้สามารถระบุต ัวตนของผู ้แจ้งหร ือ  
ผู้ร้องเรียน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจหรือตามกฎหมายหรือตามค าสั่งศาล 
 ผู้จัดท าและเผยแพร่รายงานตามหมวดนี้ หากได้กระท าโดยสุจริต ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง
ทางอาญา ทางปกครอง หรือทางวินัย 

 

หมวด ๓ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

   
 

 มาตรา ๔๗ ให้มีส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นส่วนราชการและ 
มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ 

 

 มาตรา ๔๘ ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) รับผิดชอบงานธุรการและด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่  
ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น 
 (๒) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
และกรรมการ 



-๑๖- 
 

 (๓) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ 
รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดในด้านสิทธิมนุษยชน  
เพือ่ประโยชน์ในการสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 (๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

 

 มาตรา ๔๙ ในการก ากับดูแลส านักงาน ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกระเบียบหรือประกาศ 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานและขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการ
ดังกล่าว 
 (๒) การก าหนดต าแหน่ง การจัดประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง และการเทียบต าแหน่ง 
อัตราเงินเดือน เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่ง และค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงาน 
 (๓) การก าหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การออกจากราชการ วินัย และ
การลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์ การอุทธรณ์การลงโทษและการอื่นที่จ าเป็นในการบริหารงานบุคคล
ส าหรับข้าราชการและพนักงานราชการของส านักงาน รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง  
ของส านักงาน 
 (๔) การบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สิน การงบประมาณ และการพัสดุของส านักงาน 
 (๕) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  
ของส านักงาน 
 (๖) การก าหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการ 
 (๗) การก าหนดเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการ ข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างของส านักงาน 
 (๘) การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการ 
รวมทั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการและกรรมการ และการก าหนดเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่บุคคลดังกล่าว 
 (๙) การอื่นใดอันจ าเป็นต่อการก ากับหรือควบคุมการด าเนินงานของส านักงานหรือการบังคับ
บัญชาเลขาธิการ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานหรือการท าให้บุคคลดังกล่าว
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๘) ต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ
ความคล่องตัว 
 การก าหนดตาม (๒) ต้องค านึงถึงค่าครองชีพ และความเพียงพอในการด ารงชีพ และภาระ
ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของบุคลากรแต่ละสายงานและระดับด้วย 
 ในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการค านึงถึง
ความเที่ยงธรรม ขวัญและก าลังใจของบุคลากร 



-๑๗- 
 

 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่ลงนามในระเบียบหรือประกาศทีค่ณะกรรมการมมีตเิหน็ชอบแลว้ 
และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 

 มาตรา ๕๐ ข้าราชการส านักงาน ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 ให้ข้าราชการส านักงานเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ
 การใดอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มิได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ  
โดยอนุโลม 
 การจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ข้าราชการส านักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น 

 

 มาตรา ๕๑ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม ให้คณะกรรมการ 
ท าหน้าที่  เป็น ก.พ. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และมีอ านาจแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงานได้ โดยมีองค์ประกอบและ
หน้าที่และอ านาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งท าหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการสามัญประจ ากระทรวง
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในฐานะองคก์รกลางบรหิารงานบคุคลและคณะอนกุรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้ง ให้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับ ก.พ. หรือ อ.ก.พ. แล้วแต่กรณี 

 

 มาตรา ๕๒ ให้คณะกรรมการออกข้อก าหนดทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างของส านักงาน  ทั้ งนี้  ข้อก าหนดทางจริยธรรมดังกล่าวต้องระบุด้วยว่า 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษอย่างใด 

 

 มาตรา ๕๓ ให้ส านักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างของส านักงาน และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของส านักงาน ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ  
โดยคณะกรรมการจะก าหนดให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการก็ได้ 
 ให้เลขาธิการท าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 

 

 มาตรา ๕๔ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส านักงาน และการแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่ง ให้ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 (๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ เมื่อได้ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก
ตามมาตรา ๔๙ (๖) แล้ว ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและน าความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
 (๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนอกจาก (๑) หรือเทียบเท่า
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและน าความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 



-๑๘- 
 

 (๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอ านาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

 

 มาตรา ๕๕ ในกิจการของส านักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทน 
ของส านักงาน เพ่ือการนี้ เลขาธิการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติราชการแทนก็ได้ ตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการก าหนด 
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกิจการส าคัญเกี่ยวกับการงบประมาณของส านักงาน
และกิจการอื่นใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการก าหนด ให้เลขาธิการ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

 

 มาตรา ๕๖ ให้คณะกรรมการเสนองบประมาณรายจ่ายเพ่ือจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของ
คณะกรรมการและส านักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณหรือ  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี ในการเสนองบประมาณรายจ่ายดังกล่าว
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง
ประกอบด้วย 
 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้ไม่เพียงพอ 
ให้คณะกรรมการเสนอค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร  
ได้โดยตรง 
 ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คณะกรรมการแจ้งให้
คณะรัฐมนตรีทราบถึงรายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย 
 

 มาตรา ๕๗ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมตามมาตรา ๕๖ ใช้บังคับแล้ว ให้ส านักงานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
 การใช้จ่ายเงินของส านักงานต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปตีามวรรคหนึง่ 
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นการเฉพาะกรณี 
 ในการเบิกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ให้ส านักงานส่งข้อมูลค าขอเบิกงบประมาณ 
ต่อกรมบัญชีกลาง โดยให้ระบุจ านวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละงวด งวดละสามเดือน และให้กรมบัญชีกลาง
สั่งจ่ายเงินให้แก่ส านักงานภายในสามวันก่อนวันขึ้นงวดใหม่ แต่ในกรณีที่ส านักงานมีความ จ าเป็น 
ต้องใช้เงินมากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด ให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้ตามที่ส านักงานร้องขอ 

 

 มาตรา ๕๘ ให้ส านักงานจัดท างบดุล งบการเงิน และบัญชีท าการส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
 ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของส านักงาน โดยให้ท าการตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของส านักงาน รวมทั้งประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน  
ของส านักงานโดยแสดงให้เห็นด้วยว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด ได้ผล  
ตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และคุ้มค่าเพียงใด แล้วท ารายงานเสนอผลการสอบบัญชี 
ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี โดยไม่ชักช้า 
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หมวด ๔ 
บทก าหนดโทษ 
   

 

 มาตรา ๕๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๕ (๑) มาตรา ๔๐ วรรคสี่ 
หรือมาตรา ๔๔ โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

บทเฉพาะกาล 
   

 

 มาตรา ๖๐ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับพ้นจากต าแหน่ง  
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ แต่ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
 ให้ผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามวรรคหนึ่งมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่ได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  
และให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตอบแทนตามมาตรา ๓๒ โดยให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งเพราะลาออก
โดยให้ค านวณระยะเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจนถึงวันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ 
 ในกรณีผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามวรรคหนึ่ง ตาย ลาออก หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ไม่ว่าด้วยเหตุใด และมีผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้น าความในมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

 

 มาตรา ๖๑ ในวาระเริ่มแรก ให้การด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ นอกจากต้องด าเนินการตามหมวด ๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แล้ว
ให้เป็นไปตามกระบวนการและก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้คณะกรรมการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการจดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเอง
ตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับ และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
 (๒) ให้ส านักงานประกาศการรับจดแจ้งและด าเนินการรับจดแจ้งการเป็นองค์กรเอกชน 
ด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรา ๑๑ (๔) และสภาวิชาชีพตามมาตรา ๑๑ (๕) ให้แล้วเสร็จภายใน 
สามสิบวันนับแต่ที่ระเบียบตาม (๑) ใช้บังคับ 
 (๓) ให้องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพซึ่งได้รับการจดแจ้งตาม (๒) 
ด าเนินการเลือกกันเองเพ่ือเป็นกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๔) และ (๕) ให้แล้วเสร็จภายใน 
สามสิบวันนับแต่พ้นก าหนดเวลาตาม (๒) 
 (๔) ให้กรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ตกลงวิธีการเลือกกรรมการ
สรรหาตามมาตรา ๑๑ (๖) ให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาตาม (๓) และ
ด าเนินการเลือกกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๖) ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีข้อตกลง
วิธีการเลือกดังกล่าว 
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 (๕) เมื่อพ้นก าหนดเวลาตาม (๔) แล้ว ให้กรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ ด าเนินการจัดท า
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่จะใช้ในการสรรหาตามมาตรา ๑๓ (๑) ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่พ้นก าหนดเวลาตาม (๔) 
 (๖) ให้กรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่พ้นก าหนดเวลา
ตาม (๕) 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด และให้น าความในมาตรา ๑๘ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๖๒ ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ยังคงเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 

 มาตรา ๖๓ ให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 บรรดาสิทธิ หน้าที่ และความผูกพันใด ๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอยู่กับบุคคลใดในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้โอนมาเป็นของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 

 มาตรา ๖๔ ให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาเป็นของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้ถือว่าสิทธิและประโยชน์อื่นใดซึ่งข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง
ดังกล่าวได้รับตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นสิทธิและ
ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่จะมีระเบียบที่ออก  
ตามมาตรา ๔๙ (๒) ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
 ให้พระราชบัญญัติเครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ยังคงมีผล 
ใช้บังคับต่อไป จนกว่าจะมีระเบียบตามมาตรา ๔๙ (๗) ใช้บังคับ 

 

 มาตรา ๖๕ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์
ตอบแทนอื่นของกรรมการตามมาตรา ๓๑ ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเงินเดือนเงินประจ า
ต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นเช่นเดียวกับ ประธานกรรมการหรือกรรมการในองค์กรอิสระอื่น 
แล้วแต่กรณี 

 

 มาตรา ๖๖ บรรดาระเบียบ ประกาศ และค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
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ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   
ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบข้อก าหนด ประกาศ หรือค าสั่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 

 มาตรา ๖๗ บรรดาการด าเนินการใด ๆ ตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งด าเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ถ้าการนั้นอยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการนั้นเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ส่วนการด าเนินการต่อไปให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๐ (๑๐) มาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๗ และมาตรา ๒๖๗ บัญญัติให้มี 
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือก าหนด
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา การพ้นจากต าแหน่ง หน้าที่และอ านาจ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล ความเห็น และเอกสารหลักฐาน  
ที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ประกอบการพิจารณาและด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย โดยการด าเนินการ
ดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องมีการกระทบหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลบางประการ และเป็นไป
เท่าที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ประกอบกับเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสากลเกี่ยวกับกระบวนการได้มา 
ซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ต้องมาจากความหลากหลายของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงจ าเป็น 
ต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 


