
  
 

 

คู่มือด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 

 

 

 

 
จัดท าโดย 

ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และส านักกฎหมาย 

 
 

 



สารบัญ 
 
  เร่ือง            หน้า 
 

๑. กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน การประสาน และตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ๑ 
 - แผนภาพกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน  ๔ 
 - ขั้นตอนการตรวจเรื่องร้องเรียนและการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น  ๕ 
 - แผนภาพกระบวนการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  ๖ 
 - แผนภาพกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ๗ 
 - ขั้นตอนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน การจัดท ารายงาน และการแจ้งผล  ๘ 
 - กลไกการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ๙ 
 - ค่าตอบแทนที่ปรึกษาประจ า กสม.  ๑๐ 
 - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ  ๑๑ 
 - ค่าตอบแทนพยานผู้เชี่ยวชาญ  ๑๒ 
 - ค่าตอบแทนพยานบุคคล  ๑๔ 
 - แผนภาพกระบวนการติดตามผล มาตรการการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ  ๑๖ 
 - แผนภาพกระบวนการขอให้พิจารณาใหม่  ๑๗ 
 - ภาคผนวก  ๑๘ 
 
๒. กระบวนการจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
    และการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ ตามรฐัธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓)   ๔๕ 
 - ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าข้อเสนอแนะ  ๔๖ 
 - แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน  ๕๐ 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน การประสาน 

และตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน การประสาน และตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

  กสม. มีหน้าที่และอ านาจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ปวงชนชาวไทย 

รวมถึงบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพ่ือให้ได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคตามที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย 

และหนังสือสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติ

ตาม โดยหน้าที่และอ านาจดังกล่าวได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๖ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีส านักงาน กสม. ท าหน้าที่ในการอ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ 

ส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงด าเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือให้ภารกิจของ กสม. บรรลุผลตามหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ใน

รัฐธรรมนูญและกฎหมาย  

  ในการท าหน้าที่ ของ กสม. เพ่ือให้ เกิดการส่ งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้ น  

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ได้ก าหนดไว้ว่า เมื่อความปรากฏต่อ กสม. ไม่ว่าโดยทางใด ไม่ว่าจะมีผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนหรือไม่ก็ตามว่ามีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น ให้ กสม. ตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและท าความจริงให้ปรากฏ 

โดยไม่ล่าช้า และต้องศึกษาวิเคราะห์ให้ทราบถึงสาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นที่จะแก้ไข

ปัญ หาและป้ องกันมิ ให้ เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน เรื่องนั้ นหรือลั กษณ ะเดียวกันนั้ นขึ้น อีก   

รวมถึงท าหน้าที่ในการประสานหรือแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชา

สังคม เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ  

  จากหน้าที่และอ านาจที่กล่าวมาข้างต้น กสม. จึงได้ก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการ  

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑  

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับความ

เสียหายหรือพบเห็นว่ามีการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพ่ือขอให้ กสม. 

ด าเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประสานการคุ้มครองสิทธิม นุษยชน ศึกษาเพ่ือจัดท า

ข้อเสนอแนะในเชิงระบบ/วิจัย หรือด าเนินการอ่ืนใดตามหน้าที่และอ านาจของ กสม. ซึ่งหากภายหลัง 

ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นจริง ก็จะมีการเสนอมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสม 

ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือหากเห็นว่า

ควรมีการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเชิงระบบก็อาจเสนอมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
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และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้

สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่

และอ านาจต่อไป ซึ่งส านักงาน กสม. จะท าหน้าที่ในการติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ กสม. 

ดังกล่าวเพ่ือเสนอ กสม. ทราบ/พิจารณาตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

  อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของ กสม. ตามรายงานผลการ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน หาก กสม. เห็นสมควร หรือเมื่อคู่กรณี บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กับการด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของ กสม. มีค าขอให้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบใหม่ 

กสม. อาจพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงหรือความเห็นตามรายงานผลการตรวจสอบเดิมได้

ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (หมวด ๕)  

  ส านักงาน กสม. ได้จัดท าคู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติและติดตามการด าเนินงาน ดังรายละเอียดตามแผนภาพ 
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แผนภาพกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 

 

 

ค าอธิบาย 
 ๑) เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ส านักมาตรฐานฯ (กกป.) ตรวจเรื่อง/แสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นตาม “ขั้นตอนการ
ตรวจเรื่องร้องเรียนและการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น” (เอกสารหมายเลข ๒)  
 ๒) เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาช้ันต้น คทง.ด้านการกลั่นกรองเรื่อง
ร้องเรียน และ กสม. พิจารณา ดังนี ้
 ๒.๑ คทง.ฯ มีมติกรณีรับไว้เป็นค าร้อง (ตรวจสอบ/ประสาน) หรือกรณีด าเนินการอื่นใด  
 ๒.๒ กสม. พิจารณามีมติกรณีไม่รับไว้ด าเนินการ กรณีรับไว้เพื่อท าข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน หรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และกรณีศึกษาวิจัย 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของ กสม. ตามที่ คทง.ฯ เสนอ 
 ๓) ส านักงาน กสม. ด าเนินการตามมติของ คทง.ฯ ตามข้อ ๒.๑ ดังนี ้
 ๓.๑ กรณีรับเป็นค าร้องตรวจสอบ > จัดส่งเรื่องให้ส านักคุ้มครองฯ ด าเนินการ 
 ๓.๒ กรณีรับเป็นค าร้องประสาน > จัดส่งเรื่องให้ส านักมาตรฐานฯ (กมส.) ด าเนินการ 
 ๓.๓ กรณีรับไว้ด าเนินการอื่นใด > จัดส่งให้ส านัก/ส่วนงานภายในส านักงาน กสม. ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
 ** เมื่อด าเนินการตามข้อ ๓.๑ - ๓.๓ แล้ว ให้เสนอ กสม. พิจารณาทราบ 
 ๔) ส านักงาน กสม. แจ้งผู้ร้องทราบ 
 ๕) ส านัก/ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องเสนอผลการด าเนินการ/ร่างรายงาน/ร่างข้อเสนอแนะให้ กสม. พิจารณา 
 ๖) ส านักงาน กสม. แจ้งมติ กสม. ตามข้อ ๕ ให้ผู้ร้อง ผู้เกี่ยวข้องทราบ/ด าเนินการ 

เอกสารหมายเลข ๑ 

4



   
 
 

 

ขั้นตอนการตรวจเรื่องร้องเรียนและการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าทีรั่บมอบหมายเร่ืองร้องเรียน 

ตรวจความ
จ าเป็นเร่งด่วน 

ตรวจความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน 

ในสาระส าคัญ  เพื่อแสดงว่ามีมูล/ 

อยู่ในหน้าท่ีและอ านาจ 
 

ให้ด าเนินการ
เป็นล าดับแรก 

ค านึงถึงหลัก 

o สุจรติ 

o กล้าหาญ 

o เท่ียงธรรม 

o ปราศจากอคต ิ

กรณีเรื่องร้องเรียนไม่ครบถ้วน 
ไม่ชัดเจน มีข้อบกพร่อง 

กรณีเรื่องร้องเรียนครบถ้วน
ชัดเจน ไมม่ีข้อบกพร่อง 

ตรวจ/แสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

ภายใน ๓๐ วัน 

ภายใน ๑๐ วัน 

เอกสารหมายเลข ๒ 

< ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาช้ันต้นก่อนท าความเห็น > 
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     แผนภาพกระบวนการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 

ส ำนักมำตรฐำนฯ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องที่มีมติใหป้ระสำนกำรคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน 

หน่วยงำนที่มีหน้ำทีแ่ละอ ำนำจ 

ผลกำรด ำเนินกำร 

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

มีกำรแก้ไขปญัหำ  ไม่มีกำรแก้ไขปัญหำ 
 ไม่แจ้งผลในเวลำ 

ยุติเร่ือง  รับไว้ตรวจสอบ 
 รับไว้ด ำเนินกำรอื่นใด 

 

รายงานผล 

เอกสารหมายเลข ๓ 

ค าอธิบาย 
๑. เรื่องร้องเรียนท่ี กสม. เห็นว่ำควรรับไว้เป็นค ำร้องเพื่อประสำนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส ำนักงำนโดยส ำนักมำตรฐำนฯ จะ
ส่งเรื่องให้หน่วยงำนหรือองค์กรที่มีหน้ำท่ีและอ ำนำจพิจำรณำด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด  

๒. เมื่อพ้นก ำหนดระยะเวลำแล้ว ส ำนักงำนจะขอทรำบผลกำรด ำเนินกำรจำกหน่วยงำนแล้วประมวลข้อมูลและควำมเห็นเสนอ
ต่อ กสม. พิจำรณำ  

๓. หำกหน่วยงำนหรือองค์กรท่ีรับเรื่องได้แก้ไขปัญหำตำมสมควรแก่กรณีแล้ว ส ำนักงำนจะเสนอให้ กสม. ยุติเรื่อง แต่หำก
หน่วยงำนหรือองค์กรที่รับเรื่องไม่ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ หรือด ำเนินกำรยังไม่แล้วเสร็จ หรือไม่แจ้งผลกำรด ำเนินกำรในเวลำ 
อันสมควร ส ำนักงำนจะเสนอให้ กสม. พิจำรณำตำมที่เห็นสมควรต่อไป เช่น รับไว้ตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 

6



   
 
 

 

แผนภาพกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

 
ค าอธิบาย 

 ๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดประเด็นและแนวทางการตรวจสอบโดยปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และผู้ทรงคุณวุฒิ (ถ้ามี) และ
ขอความเห็นชอบจากกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ก ากับดูแล 
 ๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ด้วยการด าเนินการโดยประการใด ๆ แต่ต้องไม่เป็นการสรา้งขั้นตอนหรือเป็นภาระ
แก่หน่วยงาน/บุคคลเกินจ าเป็น รวมถึงต้องเปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานตามสมควร ซ่ึงอาจ
ด าเนินการด้วยวิธีการ ดังนี้ 
 ๒.๑ เรียกให้หน่วยงาน/บุคคลมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือมาให้ถ้อยค า หรือส่งวัตถุ เอกสาร 
หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๒ เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือรวบรวมพยานหลักฐาน 
 ๒.๓ ด าเนินการอื่นใด 
 ๓) พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยปรึกษาหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิ (ถ้ามี) และ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงเลขาธิการ กสม. และขอความเห็นชอบจากกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ก ากับดูแล 
 ๔) เสนอร่างรายงานผลการตรวจสอบให้ กสม. พิจารณา 
 ๕) ส านักงาน กสม. แจ้งผลผู้ร้อง ผู้เกี่ยวข้องทราบ/ด าเนินการ 
หมายเหต ุ   รายละเอียดตามแผนผัง “ขัน้ตอนการตรวจสอบการละเมิดสทิธมินุษยชน การจัดทารายงาน และการแจ้งผล”  (เอกสารหมายเลข ๕) 

เอกสารหมายเลข ๔ 
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กรณีมีคณะท ำงำนกลั่นกรอง (เพิ่มเวลำ ๓๐ วัน) 

กสม. พิจารณา 

                 
                                                                 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
               
               รายงาน กสม. พร้อมความเห็น 
                    ตามข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง 
 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน การจัดท ารายงาน และการแจ้งผล 

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้องได้รับมอบส านวนค าร้อง 

 

อาจมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่  
ซ่ึงมิใช่พนักงานเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบค าร้องร่วมด าเนินการ 
(ข้อ ๒๑ วรรคสอง) 

 
ด าเนินการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงตามมาตรา ๓๕ 

- กรณีมีหนังสือให้ชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ด าเนินการตามข้อ ๒๓ 
 วรรคสอง และวรรคสาม 

- กรณีเชิญมาให้ถ้อยค าต่อ กสม. กรรมการ หรือพนักงาน จนท. 
 ให้ด าเนินการตามข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ 

- กรณีจ าเป็นต้องเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ซึ่งมิได้อยู่ใน 
 ความครอบครองของหน่วยงานรัฐ และเจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
 ไม่ยินยอม ให้ด าเนินการตามข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ 

กรณีบุคคลหรือหน่วยงานไม่ชี้แจงข้อเท็จจริง
หรือส่งพยานหลักฐานภายในก าหนดเวลา 

ตามข้อ ๒๓ หรือไม่มาให้ถ้อยค า ตามข้อ ๒๔ 

กสม. ให้ออกค าสั่ง  
ตามมาตรา ๓๕ (๑)  

พิจารณาไปตามข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ 

ตามข้อ ๓๐ วรรคสี่ 

จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
เสนอ กสม. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่

ตรวจสอบเสร็จสิ้น (ข้อ ๓๓) 

อาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็น (ข้อ ๓๘) 

ด าเนินการแจ้งค าสั่ง
ไปยังบุคคลหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้ข้อมูล  บุคคลหรือหน่วยงานด าเนินการ  

บุคคลหรือหน่วยงานไม่ด าเนินการ  

รายงาน กสม.  
ตามข้อ ๓๐ วรรคสาม  

อาจมีการรวมพิจารณาค าร้อง (ข้อ ๒๒) 

อาจก าหนดพยานผู้เชี่ยวชาญ 
หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือมาให้ความเห็น

ประกอบการพิจารณา  (ข้อ ๓๑)  

อาจน ากระบวนการไต่สวนสาธารณะ ฯลฯ      
มาใช้การตรวจสอบค าร้องท่ีมีลักษณะ 

ตาม ข้อ ๓๒ 

อำจด ำเนินคดี 
ต่อผู้ฝ่ำฝืน  

ตำมมำตรำ ๕๙  

ด าเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน   
๙๐ วัน นับแต่ได้รับมอบหมาย (ข้อ ๒๓) 

ขอขยายระยะเวลาได้ พร้อมบันทึกเหตุผล
ไว้ในส านวน (ข้อ ๗) 

อาจมีกรณีให้ยุติเรื่องระหว่างการ
ตรวจสอบตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง / ขอ้ 

๑๗ วรรคสาม 

ส านักงานจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่ กสม. มีมติเห็นชอบ (ข้อ ๓๓ วรรคหก) 

แจ้งผลการตรวจสอบไปยังผู้ร้อง / ผู้เกี่ยวข้อง 
ภายใน ๑๐ วัน (ข้อ ๓๖) 

ส่งส านวนจัดเก็บ หรือเข้าสู่กระบวนการติดตาม 

เอกสารหมายเลข ๕ 

** ระยะเวลาอาจย่นหรือขยายได้ตามที่ กสม. เห็นสมควร  (ข้อ ๗) ** 
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 “พนักงานเจ้าหน้าที่” แต่งต้ังจากบุคคล ดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจา้ง ของส านักงาน กสม.  
(๒) ข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นในหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๓) ผู้ที่ด ารงต าแหน่งตามที่ กสม. ก าหนด 

 หมายเหตุ  (๑) เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้อง (๒) (๓) รว่มด าเนินการกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบค าร้อง 
        “ระเบียบตรวจสอบฯ ข้อ ๒๑” 

กลไกการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

กรณีต้องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ และป้องกันมิให้เกิด
สถานการณ์อันมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในวงกว้าง “ระเบียบตรวจสอบฯ ข้อ ๓๒” 
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ค่าตอบแทน “ที่ปรึกษาประจ า กสม.”  
มีหน้าทีใ่ห้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ความเห็นต่อ กสม.  

 
ประเภทค่าตอบแทน อัตราเบิกจ่าย 

ที่ปรึกษาประจ า กสม. (วันเวลาปฏิบัติหน้าที่เหมือนข้าราชการ สนง.กสม.)๑ 

ระเบียบ กสม. ว่ำด้วยที่ปรึกษำประจ ำ กสม. เลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร ปธ.กสม.  

และกรรมกำรสิทธิฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑) ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน “ข้อ ๑๔” ๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน 

๒) เบี้ยประกันสุขภาพ “ข้อ ๑๔ (๑)” เท่าที่จ่ายจริง แตไ่ม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท/ป ี

๓ ) สิ ท ธิ เบิ กค่ า ใช้ จ่ าย ใน การ เดิ น ท างต ามระ เบี ยบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการนั้น “ข้อ 
๑๔ (๒)” 

ระเบียบ กสม. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔) สิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างการลา (ลาป่วย ลาคลอด
บุ ตร ลาช่วย เหลือภริยาที่ คลอดบุ ต ร ลากิ จส่ วนตั ว  
ลาพักผ่อน ลาอุปสมบท/ประกอบพิธีฮัจญ์ ลาไปถือศีล/
ปฏิบัติธรรม ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียม
พล ลาอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ) 

ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบฯ 

ระเบียบ กสม. ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

๕) สิทธิ เบิกค่ าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตาม
หลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับข้าราชการส านักงาน กสม. 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ “ข้อ ๗” 

เบิกจ่ายตามอัตราที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการคลัง เว้นแต่ เบี้ยเลี้ยง
เดิ นทางไปราชการในราชอาณ าจั กรให้ เบิ กได้ 
ในลักษณะเหมาจ่ายในอัตราวันละสี่ร้อยบาท (“ข้อ ๕”) 

 
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

๑) พรป.กสม. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๕ (๓) มาตรา ๔๙ (๘) 
๒) ระเบียบ กสม. ว่าด้วยที่ปรึกษาประจ า กสม. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ปธ.กสม. และกรรมการสิทธิฯ พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๓) ระเบียบ กสม. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๔) พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
๕) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๖) หนังสือสั่งการของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

                                                           
๑ ที่ปรึกษาประจ า กสม. แต่งตั้งได้ไม่เกิน ๗ อัตรา โดยให้ ปธ.กสม. แต่งตั้งตามความเห็นชอบของ กสม. “ข้อ ๗” 

และมีสิทธิได้รับการเสนอช่ือเพื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ข้อ ๑๒” 
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ค่าตอบแทน “ผู้ทรงคุณวุฒ”ิ  
กรณี กสม. / คณะอนุกรรมการ / ส านักงาน กสม. / พนักงานเจ้าหน้าที่ /คณะท างานที่ กสม.  

หรือส านักงาน กสม. แต่งตั้ง ขอค าปรึกษาหรือความเห็นประกอบการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

ประเภทค่าตอบแทน อัตราเบิกจ่าย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (ขึ้นทะเบียน/ไม่ขึน้ทะเบียน)๒ 

ระเบียบ กสม. ว่ำด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑) สิทธิได้รับค่าตอบแทนกรณี เข้าร่วมประชุมเพื่อให้
ค าปรึกษา/ความเห็น “ข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง” 

เบิกจ่ายได้ ๒,๐๐๐ บาท/ประชุมหนึ่งครั้ง 

๒) สิทธิได้รับค่าตอบแทนกรณีท าความเห็นเป็นหนังสือ  
“ข้อ ๑๒ วรรคสอง” 

เบิกจ่ายได้เรื่องละ ๒,๐๐๐ บาท 

๓ ) สิ ท ธิ เบิ กค่ า ใช้ จ่ าย ใน การ เดิ น ทางต ามระ เบี ยบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการนั้น 

ระเบียบ กสม. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ระเบียบ กสม. ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๔) สิทธิ เบิกค่ าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตาม
หลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับข้าราชการส านักงาน กสม. 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ “ข้อ ๑๒” 

๕) สิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาปฏิบัติราชการ
และกลับจากการปฏิบัติราชการ ณ ส านักงาน กสม. หรือ
สถานท่ีที่ส านักงาน กสม. ก าหนด “ข้อ ๑๓” 

เบิกจ่ายตามอัตราที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการคลัง เว้นแต่ เบี้ยเลี้ยง
เดิ นทางไปราชการในราชอาณ าจั กรให้ เบิ กได้ 
ในลักษณะเหมาจ่ายในอัตราวันละสี่ร้อยบาท (“ข้อ ๕”) 

 
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

๑) พรป.กสม.๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๕ (๓) มาตรา ๔๙ (๔) 
๒) ระเบียบ กสม. ว่าด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๓) ระเบียบ กสม. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
๔) ระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๑ 
๕) พรก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๔ มาตรา ๑๐ 
๖) พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
๗) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๘) หนังสือสั่งการของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

                                                           

 ๒ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กสม. จะสามารถขอค าปรึกษา/ความเห็นได้เฉพาะกรณี “จ าเป็นเร่งด่วน” 
และ ปธ.กสม. เห็นชอบ และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว “ข้อ ๑๓” 
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ค่าตอบแทน “พยานผู้เชี่ยวชาญ” กรณี กสม. / พนักงานเจ้าหน้าที่ขอความเห็นประกอบการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของพยานซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยค า พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประเภทค่าตอบแทน อัตราเบิกจ่าย 
พยานผู้เชี่ยวชาญ๓ (กสม. เป็นผู้ก าหนด) “ข้อ ๑๖ – ข้อ ๑๘” 

๑) เบ้ียเลี้ยง เหมาจ่ายรายวัน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท 
๒) ค่าเดินทาง ได้แก่  
๒.๑) ค่าพาหนะประจ าทาง เท่าที่จ่ายจริง / ถ้าเดินทางโดยเครื่องบินให้เบิกจ่าย 

ในอัตราชั้นประหยดั 
๒.๒) ค่าพาหนะรับจ้าง 
(A) ไป-กลับระหว่าง “สถานีขนส่งประจ าทาง” “สถานท่ีพาหนะประจ าทางจอดรับ-ส่ง” 
หรือ “ท่าอากาศยาน” กับ “ที่อยู่/ที่พัก” หรือ “ส านักงาน กสม./สถานท่ีที่ก าหนด”  
(B) ไป-กลับระหว่าง “ที่อยู่/ที่พัก” หรือ “ที่ปฏิบัติงาน” ในจังหวัดเดียวกันกับท่ี กสม. 
กรรมการสิทธิฯ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดมาให้ความเห็น 
(C) ไป-กลับระหว่าง “ที่อยู่/ที่พัก” หรือ “ที่ปฏิบัติงาน” ซึ่งต้องเดินทางข้ามเขต
จังหวัดเพื่อให้ความเห็น 

(A) – (B) เบิกเท่าที่จ่ายจริง 
(C) เบิกค่าพาหนะข้ามเขตจังหวัดตามอัตราที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

๒.๓) ค่าพาหนะส่วนตัว (ห้ามเบกิค่าธรรมเนียมผ่านทาง) จ่ายตามอตัราที่กระทรวงการคลังก าหนด (เบิกตาม
ระยะทาง) 

๒.๔) จ้างเหมาบริการพาหนะประเภททั่วไป และค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับ
พาหนะ (เบิกไดเ้ฉพาะกรณีโดยสภาพทางกายภาพไม่อาจเดินทางดว้ยวิธีตามข้อ ๒.๑ 
– ๒.๓) 

ค่าจ้างเหมาบริการ>>เบิกเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 
วันละ ๑,๘๐๐ บาท / ค่าเชื้อเพลิงฯ >>เบิกในอัตรา
ตามข้อ ๒.๓ 

๒.๕) จ้างเหมาบริการพาหนะประเภทพิเศษ และค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับ
พาหนะ  (เบิกไดเ้ฉพาะกรณีโดยสภาพทางกายภาพไม่อาจเดินทางดว้ยวิธีตามข้อ ๒.๔) 

ค่าจ้างเหมาบริการ>>เบิกเทา่ที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 
วันละ ๓,๐๐๐ บาท / ค่าเชื้อเพลิงฯ>>เบิกในอัตรา
ตามข้อ ๒.๓ 

๒.๖) ค่าเช่าท่ีพัก เบิกไดเ้ท่าที่จ่ายจริงแต่ไมเ่กินวันละ ๑,๖๐๐ บาท 
๒.๗) ค่าใช้จ่ายอื่นที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง หากไม่จ่ายค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวจะไม่สามารถเดินทางถึงที่หมายได้ และต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่ระเบียบนี้ 
ได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

ให้ส านักงาน กสม. มดีุลพินิจในการอนุมัติเบิกจ่าย
เท่าที่จ่ายจริง  

ล่ามแปลภาษา / ผู้ช่วยเหลือในการเดินทางของ “พยานผู้เชี่ยวชาญ” (เฉพาะกรณีจ าเป็น/สมควร) “ข้อ ๑๙” 
๑) เบ้ียเลี้ยง เบิกจ่ายอัตราเดยีวกับ “พยานบุคคล”  
๒) ค่าเดินทาง (ผู้ช่วยเหลือในการเดินทางของพยานผู้เช่ียวชาญ หากผู้เช่ียวชาญใช้
สิทธิเบิกค่าเดินทางตามข้อ ๒.๔ หรือ ๒.๕ แล้ว ผู้ช่วยฯ จะไม่มีสิทธิเบิกค่าเดินทาง 

เบิกจ่ายอัตราเดยีวกับ “พยานผู้เช่ียวชาญ”  

ล่ามแปลภาษาให้กับพยานตามทีก่ฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนด “ข้อ ๒๐” (สนง.กสม. เป็นผู้จัดหา) 
เบี้ยเลี้ยง / ค่าเดินทาง เบิกจ่ายในอัตราเดียวกับ “พยานผู้เชี่ยวชาญ” 

 

 

                                                           

 ๓ ถ้าพยานผู้เช่ียวชาญเป็นบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของรัฐ ให้เบิกเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทางต่าง ๆ ตามอัตราของ
ทางราชการ และให้เลือกว่าจะเบิกจากต้นสังกัดหรือจากส านักงาน กสม. 
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กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อหารือที่เกี่ยวข้อง 

๑) พรป. กสม. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๕ (๓)  
๒) ระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของพยานซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยค า พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ 
๓) ระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๑ 
๔) พรก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๔ มาตรา ๑๐ 
๕) บันทึกข้อความส านกักฎหมาย ท่ี สม ๐๐๐๘/๕๒๒ ลว. ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๔ การเบิกค่าใช้จ่ายของพยานผู้เช่ียวชาญ 
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ค่าตอบแทน “พยานบุคคล” กรณี กสม. / พนักงานเจ้าหน้าที่ขอ/มีค าสั่งให้มาให้ถ้อยค าในฐานะพยาน
ประกอบการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของพยานซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยค า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประเภทค่าตอบแทน อัตราเบิกจ่าย 

พยานบุคคล๔ (ผู้รู้เห็นเหตุการณ์/ทราบข้อเท็จจริง) “ข้อ ๙ – ข้อ ๑๓” 
๑) เบ้ียเลี้ยง เหมาจ่ายรายวัน ๆ ละ ๘๐๐ บาท 
๒) ค่าเดินทาง ได้แก่  
๒.๑) ค่าพาหนะประจ าทาง (A) เท่ าที่ จ่ ายจริ ง แต่ ไม่ เกินอัตราค่ า โดยสารและ

ค่าธรรมเนียมรถไฟปรับอากาศนอนช้ัน ๒ หรือรถโดยสาร
ประจ าทางปรับอากาศ ๒๔ ที่น่ัง 
(B) กรณีเดินทางโดยเครื่องบินให้เบิกได้ไม่เกินอัตราสูงสุด
ของข้อ (A) 

๒.๒) ค่าพาหนะรับจ้าง 
(A) ไป-กลับระหว่าง “สถานีขนส่งประจ าทาง” “สถานที่พาหนะประจ าทางจอดรับ-ส่ง” 
หรือ “ท่าอากาศยาน” กับ “ที่อยู่/ที่พัก” หรือ “ส านักงาน กสม./สถานท่ีที่ก าหนด”  
(B) ไป-กลับระหว่าง “ที่อยู่/ที่พัก” หรือ “ที่ปฏิบัติงาน” ในจังหวัดเดียวกันกับท่ี กสม. 
กรรมการสิทธิฯ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดมาให้ความเห็น 
(C) ไป-กลับระหว่าง “ที่อยู่/ที่พัก” หรือ “ที่ปฏิบัติงาน” ซึ่งต้องเดินทางข้ามเขต
จังหวัดเพื่อให้ความเห็น 

(A) – (B) เบิกเท่าที่จ่ายจริง 
(C) เบิกค่าพาหนะข้ามเขตจังหวัดตามอัตราที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

๒.๓) ค่าพาหนะส่วนตัว (ห้ามเบกิค่าธรรมเนียมผ่านทาง) จ่ายตามอตัราที่กระทรวงการคลังก าหนด (เบิกตาม
ระยะทาง) 

๒.๔) จ้างเหมาบริการพาหนะประเภททั่วไป และค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับ
พาหนะ (เบิกไดเ้ฉพาะกรณีโดยสภาพทางกายภาพไม่อาจเดินทางดว้ยวิธีตามข้อ ๒.๑ 
– ๒.๓) 

ค่าจ้างเหมาบริการ>>เบิกเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินวันละ 
๑,๘๐๐ บาท / ค่าเชื้อเพลิงฯ >>เบิกในอัตราตามข้อ ๒.๓ 

๒.๕) จ้างเหมาบริการพาหนะประเภทพิเศษ และค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับ
พาหนะ  (เบิกไดเ้ฉพาะกรณีโดยสภาพทางกายภาพไม่อาจเดินทางดว้ยวิธีตามข้อ ๒.๔) 

ค่าจ้างเหมาบริการ>>เบิกเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินวันละ 
๓,๐๐๐ บาท / ค่าเชื้อเพลิงฯ>>เบิกในอัตราตามข้อ ๒.๓ 

๒.๖) ค่าเช่าท่ีพัก เบิกไดเ้ท่าที่จ่ายจริงแต่ไมเ่กินวันละ ๑,๖๐๐ บาท 
๒.๗) ค่าใช้จ่ายอื่นที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง หากไม่จ่ายค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวจะไม่สามารถเดินทางถึงที่หมายได้ และต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่ ระเบียบนี้ 
ได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

ให้ส านักงาน กสม. มดีุลพินิจในการอนุมัติเบิกจ่ายเท่าท่ี
จ่ายจริง  

ผู้ร้อง / ผู้ถูกร้อง ให้ถ้อยค าในฐานะพยาน “ข้อ ๑๔” 
เบี้ยเลีย้ง / ค่าเดินทาง เบิกจ่ายอัตราเดยีวกับ “พยานบุคคล”  

ล่ามแปลภาษา / ผู้ช่วยเหลือในการเดินทางของ “พยานบุคคล” หรือ “ผู้ร้อง/ผู้ถูกร้อง” “ข้อ ๑๕” 
๑) เบ้ียเลี้ยง เบิกจ่ายอัตราเดยีวกับ “พยานบุคคล”  
๒) ค่าเดินทาง (ผู้ช่วยเหลือในการเดินทางฯ หากพยานบุคคล ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ใช้สิทธิ
เบิกค่าเดินทางตามข้อ ๒.๔ หรือ ๒.๕ แล้ว ผู้ช่วยฯ จะไม่มีสิทธิเบิกค่าเดินทาง 

เบิกจ่ายอัตราเดยีวกับ “พยานผู้เช่ียวชาญ”  

ล่ามแปลภาษาให้กับพยานตามทีก่ฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนด “ข้อ ๒๐” (สนง.กสม. เป็นผู้จัดหา) 
เบี้ยเลี้ยง / ค่าเดินทาง เบิกจ่ายในอัตราเดียวกับ “พยานผู้เชี่ยวชาญ” 

                                                           

 ๔ ถ้าพยานบุคคลเป็นบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของรัฐ ให้เบิกเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทางต่าง ๆ ตามอัตราของทาง
ราชการ และให้เลือกว่าจะเบิกจากต้นสังกัดหรือจากส านักงาน กสม. / สามารถขอหรือสั่งพยานบุคคลมาให้ถ้อยค าได้ไม่เกิน 
๕ คน/ค าร้อง เว้นแต่ กสม. จะเห็นสมควรเพิ่มเติม 
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กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อหารือที่เกี่ยวข้อง 
๑) พรป.กสม.๒๕๖๐ มาตรา ๓๕ (๓)  
๒) ระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของพยานซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยค า  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔  
๓) ระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑  

ข้อ ๒๔ - ข้อ ๒๗ ข้อ ๓๐ 
๔) พรก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๔ มาตรา ๑๐ 
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มาตรการเพ่ือป้องกันหรือแก้ไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

หน่วยงานของรัฐ                 
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

ติดตามผลการด าเนินการ  
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

แจ้งหน่วยงานที่ก ากับดูแล 

จัดท ารายงาน                 
เสนอคณะรัฐมนตร ี

ติดตามผลการด าเนินการ 

จัดท าความเห็นเสนอ กสม. 

แจ้งผู้ร้องทราบ 

จัดท าความเห็นเสนอ กสม. 
ประเมินผลการด าเนินการ  เสนอ 

กสม.พิจารณายุติ       การ
ติดตาม และอาจเผยแพร่ให้   

สาธารณชนทราบ 

ข้อเสนอแนะ                                    
เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

หน่วยงานของรัฐ              
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

รัฐสภา                 
หรือคณะรฐัมนตร ี

ติดตามผลการด าเนินการ  
ภายใน 90 วัน 

ไม่ด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 

ไม่ด าเนินการ 

ไม่ด าเนินการ 

ไม่ด าเนินการ 

ไม่แจ้งผลการด าเนินการ 

เอกสารหมายเลข ๖ 

แผนภาพกระบวนการติดตามผล มาตรการการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ 

ค าอธิบาย 

1. ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเอกชน  เมื่อครบก าหนดเวลาตามรายงาน
ผลการตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชนซ่ึงก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 60 วัน 

2. ติดตามผลข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนับจากวันที่พ้นก าหนดระยะเวลา 90 วัน  ที่รัฐสภา  ครม. หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่
เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะ 

3. กรณีหน่วยงานด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขหรือข้อเสนอแนะแล้วให้เสนอ กสม. ยุติการด าเนินการ 

4. กรณีตามข้อ 1 หากหน่วยงานไม่ด าเนินการหรือไม่แจ้งผล  ให้ส านักงานแจ้งหน่วยงานที่บังคับบัญชาหรือก ากับดูแลหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน พิจารณา
เร่งรัดหรือก าชับให้ด าเนินการต่อไป  หากไม่แจ้งผลหรือไม่ด าเนินการให้ส านักงานเสนอ กสม. พิจารณาผลด าเนินการเพื่อเสนอ ครม. เพื่อเร่งรัดให้ด าเนินการ 

5. กรณีตามข้อ 3 หากรัฐสภาหรือ ครม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่อาจด าเนินการได้ กสม.อาจเผยแพร่ผลการด าเนินการให้ประชาชนทราบเป็นการต่อไป 

6. เมื่อ กสม. มีมติให้ยุติการติดตามผลให้แจ้งผู ้
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รับค าขอ ไม่รับค าขอ 

เสนอ กสม. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ตรวจสอบเสร็จ 
(ข้อ ๔๓ วรรคสี่ + ข้อ ๓๓ วรรคหนึ่ง) 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพกระบวนการขอให้พิจารณาใหม่ 

คณะกรรมการเห็นสมควร 
 

คู่กรณี / บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีค าขอ 
 

เงื่อนไข (ข้อ ๔๓ วรรคสอง และวรรคสาม) 
๑. ผู้ขอต้องไม่ทราบถึงเหตุแห่งการขอมาก่อนในการพิจารณา 
 คร้ังที่แล้วโดยมิใช่ความผิดผู้ขอ 
๒. ผู้ขอต้องยื่นค าขอต่อส านักงานภายใน ๙๐ วัน นับแต่รู้หรือ 
 ควรรู้ถึงเหตุที่ขอให้พิจารณาใหม่ 
 

เหตุแห่งการขอให้พิจารณาใหม่ (ข้อ ๔๓ วรรคหนึ่ง) 

๑. มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจท าให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นที่ยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ 
๒. กสม. มีมติโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใด และต่อมาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปใน 
 สาระส าคัญในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ขอ 

ส านักงานตรวจค าขอ แล้วเสนอความเห็นต่อ กสม. 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับค าขอ (ข้อ ๔๔) 

กสม. พิจารณา มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบค าร้อง  

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
(ข้อ ๔๔ วรรคสอง) 

ส านักงานมีหนังสือแจ้งผู้ขอ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ กสม.         
มีมติ (ข้อ ๔๔ วรรคสาม) 

ผลการพิจารณา               
ไม่เปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ 

END 
 ผลการพิจารณา               

เปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ 
 

จัดท ารายงานผลการตรวจสอบฉบับใหม่  
โดยระบุรายงานฉบับเดิม  

พร้อมเหตุผลที่พิจารณาใหม่ (ข้อ ๔๓ วรรคสี่) 
 

กสม. พิจารณา 

จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
ฉบับใหม่ โดยแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงหรือความเห็น 

ส านักงานมีหนังสือแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องภายใน ๑๐ วัน 

(ข้อ ๔๓ วรรคสี่ +  
ข้อ ๓๖ วรรคสอง) 

เอกสารหมายเลข ๗ 

ส านักงานจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
ภายใน ๑๕ วัน 

นับแต่ กสม. มีมติเห็นชอบ  
(ข้อ ๔๓ วรรคสี่ + ข้อ ๓๓ วรรคหก) 

** ระยะเวลาอาจย่นหรือขยายได้ตามที่ กสม. เห็นสมควร  (ข้อ ๗) ** 
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ภาคผนวก 

๑) แบบบันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน 

๒) แบบรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (กสม.๑) – กรณียุติเรื่อง 

๓) แบบรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (กสม.๒) – กรณีละเมิด 

๔) แบบข้อเสนอแนะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) 
(กสม. ๓) – กรณีจัดท าข้อเสนอแนะ 

๕) แบบรายงานผลการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๖ (๑) และ (๔) 
(กสม. ๔) – กรณีตาม พรป.กสม.๒๕๖๐ มาตรา ๔๔ 

๖) แบบรายงานผลการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (กสม.๕) – กรณีตาม พรป. กสม. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๓๓ ประกอบระเบียบฯ ตรวจสอบฯ ข้อ ๑๘ 

๗) ผังระยะเวลากระบวนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดขั้นตอนด าเนินการ 
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บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน 

เรื่องร้องเรียนที่ .. /.... (วันที่ xx กุมภาพันธ์ xxxx) 

เรื่อง สิทธิ................... กรณีกล่าวอ้างว่า / กรณีขอให้ ........................................................ ............. 

ผู้ร้อง ........................................................... 

ผู้ถูกร้อง ........................................................... 

๑. ข้อเท็จจริงและความประสงค์ของผู้ร้อง (ขอ้เท็จจริงและความประสงค์ตามเรื่องร้องเรียน) 
  ผู้ร้องกล่าวอ้างว่า ......................................................................................................... .... 
................................................................................................................................................. ............................. 

จึงร้องเรียนขอให้ (ความประสงค์ของผู้ร้อง)   
  
  จึงร้องเรียนขอให้ด าเนินการ ดังนี้ (กรณีมีความประสงค์มากกว่า ๑ ประเด็น) 
  ๑) ขอให้....................................................................................................................................  
  ๒) ขอให้........................................................................................................................ ............ 

๒. การตรวจเรื่องร้องเรียน และแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
  ๒.๑ .............................................................................................................. ............................. 
  ๒.๒ ........................................................................................................................................... 

๓. ข้อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.๑ รธน. และกฎหมายที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)   
    
 ๓.๒ สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน (ถ้ามี)   
   

๔. ความเห็น        
  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนได้ท าความเห็นเสนอคณะท างานด้านการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน 
ในคราวประชุมครั้งที่ ../.... เมื่อวันที่ ............................ พิจารณาแล้วเห็นว่า (กรณีมีประเด็นเดียว) ................... 
.......................................................................................................................................................................... ....
  เห็นควร .................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................  
 

/เจ้าหน้าที่ ... 

ผู้รับผิดชอบ : นาย/นางสาว........ โทร. 
XXXXX  
ผู้ตรวจ : ................... (ผอ.กกป.) โทร. 
XXXXX   
ICCPR / ICESCR … ระบุตามประเภทสิทธิที่

ก าหนด 

ตัดออกในชั้นเสนอกสม. เพื่อพิจารณา 
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  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนได้ท าความเห็นเสนอคณะท างานด้านการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน 
ในคราวประชุมครั้งที่ ../.... เมื่อวันที่ ....................... พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้ (กรณีมีมากกว่า ๑ ประเด็น)  

  ประเด็นที่ ๑ กรณีกล่าวอ้างว่า / ขอให้ ............................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 เห็นว่า........................................................................................................................................  
  เห็นควร .................................................................................................................................... 

  ประเด็นที่ ๒ กรณีกล่าวอ้างว่า / ขอให้ ............................................................................. 
................................................................................................................................................................ ..............  
 เห็นว่า........................................................................................................................................  

  เห็นควร .................................................................................................................................... 

มติที่ประชุม อาศัยอ านาจตามค าสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๖๔  
ลงวันที่  ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
(ด้านบริหาร) ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติ (รับไว้เป็นค าร้องเพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และมอบหมาย
ฝ่ายเลขาฯ รายงานผลการพิจารณานี้ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือโปรดทราบ / รับไว้เป็น  
ค าร้องเพ่ือด าเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไปยัง.................................ภายใน......วัน และ
มอบหมายฝ่ายเลขาฯ รายงานผลการพิจารณานี้ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือโปรดทราบ / 
มอบหมายฝ่ายเลขาฯ เพ่ือเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือโปรดพิจารณา **ใช้เฉพาะกรณีไม่รับ
ไว้เป็นค าร้อง จัดท าข้อเสนอแนะ/วิจัย) 

๕. มติ กสม. คุ้มครองฯ (ถ้ามีหลายประเด็นให้แยกมติเป็นรายประเด็น)     
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน) ในคราวประชุมครั้งท่ี ../.... เมื่อวันที่…….……. มีมติ (กรณีมีประเด็นเดียว)................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน) ในคราวประชุมครั้งที่ …./.... เมื่อวันที่…….……. มีมติ ดังนี้ (กรณีมีมากกว่า ๑ ประเด็น)................... 
 ประเด็นที่ ๑ มีมติ..................................................................................................................... 
 ประเด็นที่ ๒ มีมติ..................................................................................................................... 
 
 

 

ตัดออกในชั้นเสนอกสม. เพื่อพิจารณา 
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กสม. ๑ 
รายงานผลการตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 
 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

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

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

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

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

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

๑. ความเป็นมา 
 ผู้ร้องทั้งสองได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามคำร้องที่    
ลงวันที่   กล่าวอ้างว่า  <ให้สรุปข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญจากคำร้องและเอกสารประกอบ 
คำร้องให้ครบถ้วนว่าเหตุเกิดเมื่อใด ผู้ร้อง ผู้ถูกร้องเกี่ยวข้องอย่างไรตามประเด็นที่ร้องเรียน และ 
ให้ เพียงพอรับฟังได้ว่าคำร้องมีมูลและอยู่ในหน้าที่และอำนาจของ กสม.>    จึงขอให้ตรวจสอบ 
(และขอความช่วยเหลือให้ / ขอให้ ฯลฯ) 

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

(กรณียุติเรื่อง) 

/๓. การตรวจสอบ … 

กั้นหน้า ๓ ซม. ๓ ซม. 
ประมาณ 
๑.๕ ซม. 

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

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

กั้นหลัง 

๒ ซม. 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

ย่อหน้า ๒.๕ ซม. 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

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

๔. ความเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาคำร้อง ข้อเท็จจริงฝ่ายผู้ร้อง ฝ่ายผู้ถูกร้อง 
บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบัญญัติของกฎหมาย๑ และหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง๒ ข้อเท็จจริง 
รับฟังในเบื้องต้นได้ว่า   <ให้สรุปรวมข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเด็น 
ที่ต้องพิจารณา และเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ขัดแย้งกัน แต่หากประเด็นใดมีข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกัน ให้ระบุไว้
ด้วยว่าแต่ละฝ่ายให้ข้อเท็จจริงในประเด็นนั้นว่าอย่างไร แล้วจึงค่อยวินิจฉัยว่าเชื่อข้อเท็จจริงใด เพราะ
เหตุใด เช่น เพราะ กสม.ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่า...>    
กรณีมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่า การที่ผู้ถูกร้อง                    ถือว่าผู้ถูกร้องได้กระทำหรือละเลย 
การกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ร้องหรือไม่ อย่างไร 
 พิจารณาแล้วเห็นว่า <แต่ถ้าไม่มีการขมวดประเด็นที่ต้องพิจารณาไว้ในตอนท้าย
ของย่อหน้าที่แล้ว ให้ใช้ถ้อยคำว่า> จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นว่า    
<ข้อเท็จจริงที่นำมาใช้ปรับบทเพื่อทำความเห็นต้องมีอยู่ในข้อเท็จจริงที่รับฟังได้มาก่อนด้วย>      
   

 

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

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

/< หากเป็น … 
ย่อหน้า ๒.๕ ซม. 

<เรียงตาม 
ลำดับเวลา> 
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<หากเป็นการยุติเรื่องเนื่องจากมีลักษณะตามมาตรา ๓๙ แห่ง พ.ร.ป. หรือตามข้อ ๑๗ ของระเบียบ
ตรวจสอบฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้อ้างข้อกฎหมายนั้นด้วย โดยใช้รูปแบบถ้อยคำตามตัวอย่างต่อไปนี้>   
 (ก)...จึงเป็นกรณีตามมาตรา ๓๙ (๑) – (๖) แล้วแต่กรณี ซึ่งความปรากฏในระหว่าง 
การตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงต้องสั่งยุติเรื่อง  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 (ข)...จึงเป็นกรณีตามมาตรา ๓๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๑๗ ของระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ซึ่งความปรากฏในระหว่างการตรวจสอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงต้องสั่งยุติเรื่อง  
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

<หากเป็นกรณีที่เห็นควรใหเ้สนอแนะมาตรการหรือแนวทางฯ ให้อ้างข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น> 
 - อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก…<ระบุเหตุผล>… จึงให้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 
ที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ถูกร้อง/ หน่วยงานของรัฐ/ เอกชน 
ที่ เกี่ยวข้อง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๑) และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๖ (๑) เพื่อพิจารณาดำเนินการ...<ระบุมาตรการหรือแนวทางฯ เช่น กำชับเจ้าหน้าที่  
/ ให้ระมัดระวัง>… ต่อไป 
 - อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก...<ระบุเหตุผล>... จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน / ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือคำสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อผู้ถูกร้อง/ รัฐสภา/ คณะรัฐมนตรี/ หน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้อง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๓) 
ดังนี้ ...<ระบขุ้อเสนอแนะฯ>… 

<หากเป็นกรณีที่เห็นควรส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ มีข้อสังเกต ควรระบุให้ชัดเจน เช่น> 
 - ทั้งนี้ ให้ส่งเรื่องในประเด็น.... ให้หน่วยงานของรัฐ/ องค์กรเอกชน เพื่อประสานหรือ 
ขอความร่วมมือในการ...<ระบุสิ่งที่ต้องการขอความร่วมมือ โดยมุ่งหมายที่จะส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน หรือการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ>... ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๓ ต่อไป 

/- ทั้งนี้ … 
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 - ทั้งนี้ ให้มีข้อสังเกตไปยังผู้ถูกร้อง/ หน่วยงานของรัฐ/ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้ระมัดระวัง
การดำเนินการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน... ต่อไป 
 

๕. มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
  อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุม 
ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ..../......... เมื่อวันที่........................................... 
จึงมีมติ<กรณีที่มติไม่เป็นเอกฉันท์ ให้ระบุเพิ่มเติมว่า>ด้วยเสียงข้างมากให้ยุติเรื่อง <หากมีมติอื่นด้วยให้
ระบุต่อมา เช่น> ...และให้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ต่อ... ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๑) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๑) เพื่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 
  ...และให้ส่งเรื่องในประเด็น... ไปยัง... ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๓ ต่อไป 
  ...และแจ้งข้อสังเกตไปยัง..... ต่อไป 
 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
 

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

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

 

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

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< เว้น ๑ บรรทัด > 

< เว้น ๑ บรรทัด > 

๒.๕ ซม. 

/รายชื่อ … 
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รายชื่อผู้ร้องท้ายรายงานผลการตรวจสอบ ที่ ......../....  ลงวันที่ ...................... (คำร้องที่ ........./....) 
< เว้น ๑ บรรทัด > 

๑. นาย ก.    ที่ ๑ 
๒. นาง ข.    ที่ ๒ 
๓. นางสาว ค.    ที่ ๓ 
๔. ว่าที่ร้อยตร ีง.   ที่ ๔ 
๕. ร้อยตำรวจตรี จ.   ที่ ๕ 
๖. นาย ฉ.    ที่ ๖ 
๗. นาง ช.    ที่ ๗ 
๘. นางสาว ซ.    ที่ ๘ 
๙. พันโท ฌ.    ที่ ๙ 
๑๐. ร้อยตำรวจตรหีญิง ญ.  ที่ ๑๐ 
๑๑. นาย ฎ.    ที่ ๑๑ 
๑๒. นาง ฏ.    ที่ ๑๒ 
๑๓. นางสาว ฐ.    ที่ ๑๓ 
๑๔. ว่าที่ร้อยตรี ฑ.   ที่ ๑๔ 
๑๕. ร้อยตำรวจตรี ฒ.   ที่ ๑๕ 
๑๖. นาย ณ.    ที่ ๑๖ 
๑๗. นาง ด.    ที่ ๑๗ 
๑๘. นางสาว ต.    ที่ ๑๘ 
๑๙. พันโท ถ.    ที่ ๑๙ 
๒๐. ร้อยตำรวจตรีหญิง ท.  ที่ ๒๐ 
๒๑. นาย ธ.    ที่ ๒๑ 
๒๒. นาง น.    ที่ ๒๒ 
๒๓. นางสาว บ.    ที่ ๒๓ 
๒๔. ว่าที่ร้อยตรี ป.   ที่ ๒๔ 
๒๕. ร้อยตำรวจตรี ผ.   ที่ ๒๕ 
๒๖. นาย ฝ.    ที่ ๒๖ 
๒๗. นาง พ.    ที่ ๒๗ 
๒๘. นางสาว ฟ.    ที่ ๒๘ 

๒๙. พันโท ภ.    ที่ ๒๙ 
๓๐. ร้อยตำรวจตรีหญิง ม.  ที่ ๓๐ 
๓๑. นาย ย.    ที่ ๓๑ 
๓๒. นาง ร.    ที่ ๓๒ 
๓๓. นางสาว ล.    ที่ ๓๓ 
๓๔. ว่าที่ร้อยตรี ว.   ที่ ๓๔ 
๓๕. ร้อยตำรวจตรี ศ.   ที่ ๓๕ 
๓๖. นาย ษ.    ที่ ๓๖ 
๓๗. นาง ส.    ที่ ๓๗ 
๓๘. นางสาว ห.    ที่ ๓๘ 
๓๙. พันโท ฬ.    ที่ ๓๙ 
๔๐. ร้อยตำรวจตรีหญิง อ.  ที่ ๔๐ 

25



กสม. ๒ 
รายงานผลการตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

(กรณีละเมิด) 

/๓. การตรวจสอบ … 

กั้นหน้า ๓ ซม. ๓ ซม. 
ประมาณ 
๑.๕ ซม. 

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

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

กั้นหลัง 

๒ ซม. 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

ย่อหน้า ๒.๕ ซม. 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

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

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

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

 

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

<เรียงตาม 
ลำดับเวลา> 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

ย่อหน้า ๒.๕ ซม. 

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

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

/๑) … 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 
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- ๔ - 

 

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

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

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

/แห่งชาติ … 
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- ๕ - 

 

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

 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

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

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

 

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

 

๒.๕ ซม. 

< เว้น ๑ บรรทัด > 

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

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

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

ข้อเสนอแนะ ที ่………./.... 

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

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

ผู้ร้อง  (ถ้าม)ี 

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการพิจารณา 

ผู้ถูกร้อง (ถ้าม)ี 

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

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

(ข้อเสนอแนะ) 

/กับหลัก… 

กั้นหน้า ๓ ซม. 

๓ ซม. 
ประมาณ 
๑.๕ ซม. 

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

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

กั้นหลัง 

๒ ซม. 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

ย่อหน้า ๒.๕ ซม. 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

ย่อหน้า ๒.๕ ซม. 
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- ๒ - 

 

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

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

/๔. ความเห็น … 

ข้อย่อยให้เยื้องตรงกับ 
อักษรตัวแรกของข้อรอง 

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

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

 

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

/๕.๑ ข้อเสนอ… 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

ย่อหน้า ๒.๕ ซม. 
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- ๔ - 

 

 ๕.๑ ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
  ๕.๑.๑   
     
     
  ๕.๑.๒   
     
     
 ๕.๒ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง 
  ๕.๒.๑   
     
     
  ๕.๒.๒   
     
     
 

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

<เว้น ๑ บรรทัด> 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

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

/ข้อเสนอแนะ… 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 
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- ๕ - 

 

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

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

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

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

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

๒.๕ ซม. 

< เว้น ๑ บรรทัด > 
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กสม. ๔                                                                    
รายงานผลการตรวจสอบ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา ๒๖ (๑) และ (๔)  

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

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

รายงานผลการตรวจสอบ ที ่………./.... 

เรื่อง รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ตามที่ปรากฏในรายงาน........
ก ร ณี…….<ร ะ บ ุ ช ื ่ อ ร า ย ง า น แ ล ะ ป ร ะ เ ด ็ น ที่  ก ส ม .  ม ี ม ต ิ ใ ห้ ต ร ว จ ส อ บ > 
........................................................................................................................................
..................................................................  

๑. ความเป็นมา 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณารายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย กรณี... <สรุปข้อเท็จจริงในรายงานสถานการณ์ฯ ที ่มีประเด็นเกี ่ยวกับการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน>   

๒. การพิจารณาเบื้องต้น 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณากรณีข้างต้นที่ปรากฎในรายงาน
สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยกรณีดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว  เห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการ
ตรวจสอบตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการชี้แจง
และรายงานข้อเท็จจริง กรณีมีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศโดยไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

๓. การตรวจสอบ 
 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
โดยได้มีหนังสือสอบถามข้อเท็จจริงจริงไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  / ดำเนินการลงพื้นที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริง / เชิญบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณา ปรากฏตามเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
 (๑) หนังสือ (ให้ระบุบุคคลหรือหน่วยงาน) ที่     ลงวันที่          ถึง                       .
  

(กรณีมาตรา ๔๔) 

/(๒) บันทึก … 

ย่อหน้า ๒.๕ ซม. 

กั้นหน้า ๓ ซม. 

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

๓ ซม. 
ประมาณ 
๑.๕ ซม. 

กั้นหลัง 

๒ ซม. 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

ย่อหน้า ๒.๕ ซม. 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 
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-๒- 
 

 

 (๒) บันทึกถ้อยคำของ (ให้ระบุชื่อบุคคล) ลงวันที่ .................     
              . 

                 

๔. ความเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศ บุคคล หน่วยงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับข้อกฎหมาย๑ 
และหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังในเบื้องต้นได้ว่า <ให้สรุปรวมข้อเท็จจริงที่ได้
จากการตรวจสอบ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องพิจารณา และเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ขัดแย้งกัน แต่หาก
ประเด็นใดมีข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกัน ให้ระบุข้อเท็จจริงนั้นๆ ของแต่ละฝ่ายไว้ด้วย>................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
...........................................................................................................………กรณีมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่า 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
  กรณีที่ ๑ 
                    พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ปรากฏการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงเห็นควรยุติเรื่อง 
                   กรณีที่ ๒ 
                    พิจารณาแล้วเห็นว่า ปรากฏการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจึงมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที ่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน / และข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน / และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง <ถ้ามี>ต่อผู้ถูกร้อง/ รัฐสภา/ คณะรัฐมนตรี/ หน่วยงานของรัฐ/ เอกชน 
ที่เกี่ยวข้อง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๑) และ (๓) <ถ้ามี> 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 
๒๖ (๑) และ (๓) <ถ้าม>ี ประกอบมาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๒ <ถ้าม>ี ดังนี้ 
 ๔.๑ มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยให้ 
ผู้ถูกร้อง/ ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ/ ระบุชื่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้ <ถ้าม>ี 
  ๔.๑.๑ ผู้ถูกร้อง/ ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ/ ระบุชื่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง   
   ๑)                                        <ในกรณีที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น 

 

  ๑ ถ้ามีการระบุถึงข้อกฎหมายให้ใช้เชิงอรรถ (Footnote)  ยกเว้นการระบุถึงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ระบุตัวบทไว้ในเนื้อหาของรายงานเลย  

/เป็นเรื่อง … 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 
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-๓- 
 

 

เป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นรายกรณี ให้กำหนดระยะเวลาเพื่อแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวด้วย  
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้>  
   ๒)  
     
  ๔.๑.๒ ผู้ถูกร้อง/ ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ/ ระบุชื่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
    
  ๔.๑.๓ ผู้ถูกร้อง/ ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ/ ระบุชื่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
    
ทั้งนี้ให้ดำเนินการภายใน.....วัน นับตั้งแต่ที่ได้รับรายงานฉบับนี้ 
 ๔.๒ ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
เห็นควรให้ผู้ถูกร้อง/ ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ/ ระบุชื่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้ <ถ้าม>ี 
  ๔.๒.๑ ผู้ถูกร้อง/ ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ/ ระบุชื่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ควร  
    
  ๔.๒.๒ ผู้ถูกร้อง/ ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ/ ระบุชื่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ควร  
    
 ๔.๓ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง เห็นควร
ให้ผู้ถูกร้อง/ ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ/ ระบุชื่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้ <ถ้าม>ี 
  ๔.๓.๑ รัฐสภา/ คณะรัฐมนตร/ี ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ ควร  
    
  ๔.๓.๒ รัฐสภา/ คณะรัฐมนตร/ี ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ ควร  
 

๕. มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
  อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้าน
การคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ..../......... เมื่อวันที่ ................................................. 
จึงมีมติ<กรณีที่มติไม่เป็นเอกฉันท์ ให้ระบุเพิ่มเติมว่า>ด้วยเสียงข้างมากว่าการกระทำของผู้ถูกร้องเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน และให้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน  <ถ้ามี>
ต่อผู้ถูกร้อง/ หน่วยงานของรัฐ/ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๑) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๑) ประกอบมาตรา ๓๖ <หากมีมติอื่นด้วยให้ระบุต่อมา เช่น> และให้
มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน / และให้มีข้อเสนอแนะ

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

/ในการ … 
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-๔- 
 

 

ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง ต่อผู้ถูกร้อง/ รัฐสภา/ คณะรัฐมนตรี/ หน่วยงาน
ที ่เกี ่ยวข้อง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 
๒๖ (๓) ประกอบมาตรา ๔๒  ตามข้อ ๕ ของรายงานนี้ เพื่อดำเนินการต่อไป 

 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

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

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

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

 

 
 

๒.๕ ซม. 

< เว้น ๑ บรรทัด > 

< เว้น ๑ บรรทัด > 
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กสม. ๕ 
รายงานผลการประสาน 
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 

คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน แห่งชาติ 
รายงานที่   /   

ค าร้องที่  /   

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

เร่ือง  สิทธิใน…………………………….กรณีกล่าวอา้งวา่................................................................... 

ผู้ร้อง            ที่  ๑ 
            ที่  ๒ 
<กรณีที่มีผู้ร้องจ านวนมาก ให้ระบุ (ชื่อผู้ร้องคนแรก) กับพวกรวม ... คน ตามรายชื่อท้ายรายงานนี้> 

ผู้ถูกร้อง           ที่  ๑ 
            ที่  ๒ 
<ให้ระบุชื่อผู้ถูกร้องทั้งหมดโดยไม่ใช้รายชื่อแนบท้าย เพ่ือให้ทราบว่าผู้ถูกร้องคือใคร เกี่ยวข้องอย่างไรกับปัญหา> 
<กรณ ีกสม.หยิบยก และกรณีรวมพิจารณาค าร้องตั้งแต่ ๒ ค าร้องขึ้นไป ให้ปรับตามแบบที่เกี่ยวข้อง> 

๑. ความเป็นมา 
 ผู้ร้องทั้งสองได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวอ้างว่า  <ให้สรุป
ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส าคัญจากค าร้องและเอกสารประกอบค าร้องให้ครบถ้วนว่าเหตุเกิดเมื่อใด ผู้ร้อง ผู้
ถูกร้องเกี่ยวข้องอย่างไรตามประเด็นที่ร้องเรียน และให้เพียงพอรับฟังได้ว่าค าร้องมีมูลและอยู่ในหน้าที่
และอ านาจของ กสม.>    จึงขอให้ (ตรวจสอบ/ขอความช่วยเหลือ/ อื่นๆ ) 

๒. การพิจารณาเบื้องต้น 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาจากข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเห็นว่า 
พฤติการณ์ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างเป็นกรณีเกี่ยวกับสิทธิใน           (อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธใิน      ) ซึ่งไดร้บั
การรับรองและคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และ (ระบุหนังสือ
สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม) จึงอยู่ในหน้าที่และ
อ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ แต่เนื่องจากเห็นว่าการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนอาจกระท าได้ด้วยวิธีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใด 
ในด้านสิทธิมนุษยชน หรือการประสานกับบุคคลอื่นใดในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่ผู้ร้อง จึงควรรับไว้
เป็นค าร้องเพ่ือด าเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวธิกีารในการตรวจสอบการละเมดิสิทธมินษุยชน พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไ้ข
เพิ่มเติม  

(กรณีประสานการคุ้มครองฯ) 

/๓. ผลการ … 

กั้นหน้า ๓ ซม. ๓ ซม. 
ประมาณ 
๑.๕ ซม. 

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

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

กั้นหลัง 
๒ ซม. 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

ย่อหน้า ๒.๕ ซม. 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

ย่อหน้า ๒.๕ ซม. < ๑ Enter+before ๖ พ. > 
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-๒- 
 

 

๓. ผลการด าเนินการและความเห็นเบื้องต้น 
  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นผู้มีหน้าที่ในการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ได้ส่งเรื่องให้  
(ชื่อหน่วยงาน) พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจภายในระยะเวลาที่ก าหนด (กรณีมีการปฏิบัติ
อย่างอื่น ให้ระบุเพิ่มเติม เช่น และได้ร่วมประชุมเพ่ือหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา เมื่อ... ณ ....) ต่อมา
เมื่อครบก าหนดระยะเวลาแล้ว ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ขอทราบผลการ
ด าเนินการ ปรากฏว่า (ชื่อหน่วยงาน) ได้ด าเนินการแกไ้ขปัญหาให้แก่ผู้รอ้งแล้ว ด้วยการ (ระบุเนื้อหาการ
ด าเนินการโดยสรุป) ทั้งนี้  ตามหนังสือ (ระบุรายละเอียดทางสารบรรณของหนังสือ)  หรือตาม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณี (ระบุรายละเอียดของพยานหลักฐานโดยสรุป) 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาจากข้อเท็จจริงดังกล่ าวแล้ว 
เห็นว่า (ชื่อหน่วยงาน) ได้แก้ไขปัญหาตามสมควรแกก่รณีให้แก่ผู้ร้องแล้ว จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณายุติเรื่อง 

 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นผู้มีหน้าที่ในการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ได้ส่งเรื่องให้  
(ชื่อหน่วยงาน) พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจภายในระยะเวลาที่ก าหนด (กรณีมีการปฏิบัติ
อย่างอื่น ให้ระบุเพิ่มเติม เช่น และได้ร่วมประชุมเพ่ือหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา เมื่อ... ณ ....) ต่อมา
เมื่อครบก าหนดระยะเวลาแล้ว ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ขอทราบผล 
การด าเนินการ ปรากฏว่า (ชื่อหน่วยงาน) (ไม่ด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ 
หรือไม่แจ้งผลการด าเนินการในเวลาอันสมควร)  อีกทั้งผู้ร้องยังคงประสงค์ให้คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาจากข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว  
เห็นว่า เมื่อ (ชื่อหน่วยงาน) (ไม่ด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ หรือไม่แจ้งผลการ
ด าเนินการในเวลาอันสมควร) อีกทั้งผู้ร้องยังคงประสงค์ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณารับไว้
เป็นค าร้องเพ่ือด าเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อไป 

๔. ความเห็นและมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในคราวประชุมด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ .../.... เมื่อวันที่ ............................... ได้พิจารณาผลการด าเนินการและ
ความเห็นเบื้องต้นของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วเห็นว่า เมื่อ (ชื่อหน่วยงาน) ได้
แก้ไขปัญหาตามสมควรแก่กรณีให้แก่ผู้ร้องแล้ว จึงมีมติให้ยุติเรื่อง 
 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในคราวประชุมด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ .../.... เมื่อวันที่ ...............................  ได้พิจารณาผลการด าเนินการและ
ความเห็นเบื้องต้นของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วเห็นว่า เมื่อ (ชื่อหน่วยงาน)  

< กรณีไม่มกีารแก้ไขปัญหา > 

< ๑ Enter+before ๖ พ. > 

< กรณีมีการแก้ไขปญัหา > 

< กรณีไม่มกีารแก้ไขปัญหา > 

< กรณีมีการแก้ไขปญัหา > 
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-๓- 
 

 

(ไม่ด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ หรือไม่แจ้งผลการด าเนินการในเวลา  
อันสมควร) อีกทั้งผู้ร้องยังคงประสงค์ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจ จึงมีมติรับไว้เป็นค าร้องเพ่ือด าเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อไป 
 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

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

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

 
 

       (    ) 
       เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ*** 

(๑) - (๗) หมายถึง ให้ระบุรายช่ือประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเรียงล าดับรายช่ือตามพระบรม 
ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง   

< เว้น ๑ บรรทัด > 
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-๔- 
 

 

รายงานที่   /   

ค าร้องที่  /   
< เว้น ๑ บรรทัด > 

รายชื่อผู้ร้อง 
๑. นาย ก.    ท่ี ๑ 
๒. นาง ข.    ท่ี ๒ 
๓. นางสาว ค.    ท่ี ๓ 
๔. ว่าที่ร้อยตรี ง.   ท่ี ๔ 
๕. ร้อยต ารวจตรี จ.   ท่ี ๕ 
๖. นาย ฉ.    ท่ี ๖ 
๗. นาง ช.    ท่ี ๗ 
๘. นางสาว ซ.    ท่ี ๘ 
๙. พันโท ฌ.    ท่ี ๙ 
๑๐. ร้อยต ารวจตรีหญิง ญ.  ท่ี ๑๐ 
๑๑. นาย ฎ.    ท่ี ๑๑ 
๑๒. นาง ฏ.    ท่ี ๑๒ 
๑๓. นางสาว ฐ.    ท่ี ๑๓ 
๑๔. ว่าที่ร้อยตรี ฑ.   ท่ี ๑๔ 
๑๕. ร้อยต ารวจตรี ฒ.   ท่ี ๑๕ 
๑๖. นาย ณ.    ท่ี ๑๖ 
๑๗. นาง ด.    ท่ี ๑๗ 
๑๘. นางสาว ต.    ท่ี ๑๘ 
๑๙. พันโท ถ.    ท่ี ๑๙ 
๒๐. ร้อยต ารวจตรีหญิง ท.  ท่ี ๒๐ 
๒๑. นาย ธ.    ท่ี ๒๑ 
๒๒. นาง น.    ท่ี ๒๒ 
๒๓. นางสาว บ.    ท่ี ๒๓ 
๒๔. ว่าที่ร้อยตรี ป.   ท่ี ๒๔ 
๒๕. ร้อยต ารวจตรี ผ.   ท่ี ๒๕ 
๒๖. นาย ฝ.    ท่ี ๒๖ 
๒๗. นาง พ.    ท่ี ๒๗ 
๒๘. นางสาว ฟ.    ท่ี ๒๘ 
๒๙. พันโท ภ.    ท่ี ๒๙ 
๓๐. ร้อยต ารวจตรีหญิง ม.  ท่ี ๓๐ 
๓๑. นาย ย.    ท่ี ๓๑ 

๓๒. นาง ร.    ท่ี ๓๒ 
๓๓. นางสาว ล.    ท่ี ๓๓ 
๓๔. ว่าที่ร้อยตรี ว.   ท่ี ๓๔ 
๓๕. ร้อยต ารวจตรี ศ.   ท่ี ๓๕ 
๓๖. นาย ษ.    ท่ี ๓๖ 
๓๗. นาง ส.    ท่ี ๓๗ 
๓๘. นางสาว ห.    ท่ี ๓๘ 
๓๙. พันโท ฬ.    ท่ี ๓๙ 
๔๐. ร้อยต ารวจตรีหญิง อ.  ท่ี ๔๐ 
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 หมายเหตุ  กรอบข้อความเส้นประ  = ระเบียบไมไ่ด้ก าหนดระยะเวลาไว้ / เส้นประ = ด าเนินหรือไมด่ าเนินการ แล้วแต่กรณ ี

กระบวนการกลั่นกรอง 

ตรวจ/ท าความเห็นเรื่องร้องเรยีน (๓๐ วัน) 

ผังระยะเวลากระบวนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

คทง.ด้านการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนพิจารณา 

ตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิฯ

ประสานการ
คุ้มครองฯ ด าเนินการอื่น ๆ ไม่รับไว้ด าเนินการ ท าข้อเสนอแนะ/วิจัย

กสม. พิจารณา สนง.กสม. แจ้งผลผู้ร้อง/ผู้เกี่ยวข้อง (๑๕ วัน) 

ตรวจสอบการละเมิด (๙๐ วัน) 

ติดตาม/รายงานผลภายในเวลาที ่กสม. ก าหนด 

ส านัก/ส่วนงานทีเ่กีย่วข้องด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 

สนง.กสม. แจ้งผลผู้ร้อง/ผู้เกี่ยวข้อง (๑๕ วัน) 

** ระยะเวลาสามารถย่นหรือขยายได้ตามที่ กสม. เห็นสมควร ** 

ยุติเรื่อง / ด าเนินการ
ตามเห็นสมควร 

พนักงานเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบค าร้อง 
จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ (๓๐ วนั) 

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น กรรมการสิทธิฯ ที่ก ากบัดแูล 

กสม. พิจารณา 

ยุติ / ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
สนง.กสม. จัดท ารายงาน 
ตามมติ กสม. (๑๕ วัน) 

สนง.กสม. จัดท า
ข้อเสนอแนะ/วจิัย 

ยุติเรื่อง ละเมิดสิทธิฯ ยุติเรื่อง + 
มีข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ วิจัย

สนง.กสม. แจ้งรายงานผลผู้รอ้ง / ผู้เกี่ยวขอ้ง (๑๐ วนั) ด าเนินการในส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง  

สนง.กสม. แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

สนง.กสม. ติดตามผลการด าเนนิการของผู้เกี่ยวข้อง 

ภายในเวลาที ่กสม. ก าหนด (แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า ๖๐ วัน)  

ยุติเร่ือง / เสนอ ค.ร.ม. / ด าเนินการ
ตามเห็นสมควร / เผยแพร่ต่อ

สาธารณชน แล้วแต่กรณี 

ภายใน ๙๐ วัน 

และด าเนินการตาม “ระเบียบ กสม. ว่าดว้ยการติดตามผลการด าเนินการด้านสทิธมินษุยชน พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ยุติเร่ือง / ด าเนินการตามเห็นสมควร / เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน แล้วแต่กรณี กสม. พิจารณา 
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กระบวนการจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการแก้ไขปรบัปรุง
กฎหมายฯ ตามมาตรา ๒๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญ 

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

พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

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

ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าข้อเสนอแนะ 
ภำยหลังจำกได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ส ำนักกฎหมำยด ำเนินกำร ดังนี้ 
 

 ขั้นตอนที่ ๑ การแสวงหาข้อมูล 
  เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำก กสม. ให้ด ำเนินกำรแล้ว เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร

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

 ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดประเด็นเบื้องต้น  
  ขั้นตอนนี้เป็นกำรรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืนเท่ำที่

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

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

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

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

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

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

  ขั้นตอนที่ ๕.๑ กำรรับฟังควำมเห็นอย่ำงรอบด้ำน โดยกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติ กำร  
เพ่ือเชิญหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญ มำให้ควำมเห็นแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและมุมมอง ทั้งร่วมกันพิจำรณำสภำพปัญหำ อุปสรรคของงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำน  

  ขั้นตอนที่ ๕.๒ กำรจัดท ำหนังสือสอบถำมข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง โดยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ก ำหนดประเด็นในกำรสอบถำมให้ชัดเจน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับ
ประเด็นปัญหำที่ต้องกำรวินิจฉัย 

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

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

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

 ขั้นตอนที่ ๗ จัดท าร่างรายงานข้อเสนอแนะฯ  
  ขั้นตอนกำรจัดท ำร่ำงรำยงำนข้อเสนอแนะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชำพิจำรณำตำม 

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

 ขั้นตอนที่ ๘  การเสนอร่างรายงานข้อเสนอแนะต่อ กสม.  
 

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

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

 

 ขั้นตอนที่ ๙ จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา  
 

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

 

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

       

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

ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือก าหนดประเด็นปัญหา
เบื้องต้น 

๓. ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม  

๔. ปรึกษา กสม. ผู้รับผิดชอบประเด็น 
เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

๕. ด าเนินการตามแผนงาน 
 

๖. สรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

๗. จัดท าร่างรายงานข้อเสนอแนะฯ เสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

๑๓. ติดตามความคืบหน้า 

และเข้าร่วมประชมุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพิจารณาข้อเสนอแนะ 

๘. เสนอร่างรายงานต่อ กสม. ผู้รับผิดชอบ
ประเด็น เพ่ือพิจารณา 

๙. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือพิจารณา 

๑๐. ปรับปรุงแก้ไขร่างรายงานข้อเสนอแนะ
ตามความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ 

๑๑. เสนอประธานกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ ลงนาม 

๑๒. จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แผนผังแนวทางการปฏิบัติงานส านักกฎหมาย 
การจัดท าข้อเสนอแนะฯ ตามมาตรา ๒๔๗ (๓)  

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๕.๑ ท าหนังสือสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๕.๒ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น นักวิชาการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๕.๓ สัมภาษณ์ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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