
““
๑ บุญสงค์ ทองอินทร์. น.บ.(มร.) น.ม. (มสธ.) เนติบัณฑิตไทย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส�านักกฎหมาย ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

บ

เรื่อง 

“รัฐธรรมนูญ : หมวด ๑๒ 

องค์กรอิสระ (ตอนที่ ๖

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)”

โดย ส�านักกฎหมาย๑

 ทความตอนนี ้ เป ็นการน�าเสนอรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย “หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ” เกี่ยวกับ

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิซึ่งได้เรยีบเรยีงและน�าเสนอ
มาตามล�าดบั ตั้งแต่ ส่วนท่ี ๑ บทท่ัวไป ส่วนท่ี ๒ คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ส่วนที ่ ๓ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่วนที ่ ๔ คณะ
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส่วนท่ี ๕ คณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และส่วนนี ้ คือ ส่วนที ่ ๖ คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของหมวดนี้ 
โดยขอน�าเสนอสาระส�าคัญและบทวิเคราะห์เบื้องต้น ดังนี้ 
 ๑. องค์ประกอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ (มาตรา ๒๔๖)  
  คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย
กรรมการจ�านวน ๗ คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม 
ค�าแนะน�าของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาทีม่ีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการคุม้ครองสิทธแิละเสรภีาพของประชาชน
เป็นกลางทางการเมือง และมีความซื่อสัตย์สุจรติเป็นท่ีประจกัษ์
 ๒.  วาระการด�ารงต�าแหน่ง (มาตรา ๒๔๖ วรรคสอง)
  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการด�ารง
ต�าแหน่ง ๗ ปีนับแต่วันทีพ่ระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้
ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว
 ๓.  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการ
พ้นจากต�าแหน่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(มาตรา ๒๔๖ วรรคสาม)

 คณุสมบตั ิลกัษณะต้องห้าม การสรรหา และการพ้นจาก
ต�าแหน่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ ท้ังนี้ บทบญัญตัเิกี่ยวกบัการสรรหาต้อง
ก�าหนดให้ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วม 
ในการสรรหาด้วย โดยในส่วนคณะกรรมการสรรหาที่บญัญตัไิว้
แตกต่างจากองค์กรอิสระอื่น ซึ่งประกอบด้วย
 (๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ
 (๒)  ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร และผูน้�าฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ
 (๓)  ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ
 (๔)  ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน องค์กรละ
หนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ ๓ คน เป็นกรรมการ
 (๕) ผู้แทนสภาทนายความหนึ่งคน ผู้แทนสภาวิชาชีพ
ทางการแพทย์และสาธารณสขุเลอืกกนัเองให้เหลอืหน่ึงคน และ
ผู้แทนสภาวิชาชีพสื่อมวลชนเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน เป็น
กรรมการ
 (๖) อาจารย์ประจ�าหรือผู ้ เคยเป็นอาจารย์ประจ�า 
ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสอนหรือท�างานวิจัย หรือท�างานด้าน
สิทธิมนุษยชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ซึ่งกรรมการ
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) มีมติเลือกด้วยคะแนนเสียงสอง
ในสาม จ�านวน ๑ คน เป็นกรรมการ

พฤศจิกายน ๒๕๖๒
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ทั้งนี้ ก�าหนดให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะ
กรรมการสรรหา และให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติ
หน้าทีเ่ป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา (พระราช
บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนษุยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑)
 ๔. หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการสทิธมินษุยชน
แห่งชาติ (มาตรา ๒๔๗)
 ก�าหนดให้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตมีิหน้าท่ี
และอ�านาจ ดังต่อไปนี้
 (๑)  ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้าและเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทัง้การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย
จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
ที่เกี่ยวข้อง
 (๒)  จัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และ
เผยแพร่ต่อประชาชน
 (๓)  เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและ
คุม้ครองสิทธมินุษยชนต่อรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือค�าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
 (๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงทีถู่กต้องโดยไม่ชักช้า
ในกรณีทีม่ ีการรายงานสถานการณ์เกี ่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
 (๕)  สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนกัถึงความ
ส�าคัญของสิทธิมนุษยชน
 (๖) หน้าที่และอ�านาจอืน่ตามทีก่ฎหมายบัญญัติ เมือ่ 
รับทราบรายงานตาม (๑) และ (๒) หรือข้อเสนอแนะตาม (๓) 
ให้คณะรัฐมนตรีด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
โดยเร็ว กรณีใดไม่อาจด�าเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการ
ด�าเนินการ ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า 
 ในการปฏิบัติหน้าที ่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติต้องค�านึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทยและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส�าคัญด้วย

บทวิเคราะห์
 ๑. การก�าหนดให้มีคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ
เป็นองค์กรอิสระนั้น เดิมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เป็นองค์กรทีจ่ัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยอยู่ในหมวด ๖ รัฐสภา ส่วนที่ ๖ คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และพระราชบัญญัติคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อมาใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก�าหนดให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีสถานะเป็นองค์กรอื่น
ตามรัฐธรรมนูญ ส�าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๖๐ คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้รบั
การบัญญัติให้เป็นองค์กรอิสระ ซึ่งการสรรหาผู้สมควรได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ (๔) เพือ่สรรหาผู้สมควร 
ได้รบัการแต่งตั้งเป็นผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ โดยยกเว้น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ตามมาตรา ๒๑๗) ซึ่งเป็น
องค์กรทีม่ ีลักษณะพิเศษทีก่ระบวนการสรรหาต้องมีความ 
หลากหลาย สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศทีเ่กี่ยวข้อง๒ 
กล่าวคือ มีทีม่าทีม่ีความหลากหลายโดยการสรรหาต้องให้มี 
ผู ้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการสรรหาด้วย ทัง้ยังก�าหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาตต้ิองเป็นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณ์ด้าน
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งการก�าหนด 
องค์ประกอบและท่ีมาให้มคีวามหลากหลายดงักล่าวนั้น เพื่อให้
สอดคล้องกบัหลกัการปารสี (Paris Principles) ซึ่งเป็นหลกัการ
ทีเ่ป็นข้อตกลงร่วมกันของนานาชาติในการรับรองคุ้มครอง
องค์กรสิทธิมนุษยชนด้วย ทัง้นี้ ได้ก�าหนดกรอบหน้าทีแ่ละ
อ�านาจไว้ให้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมจากทีเ่คยก�าหนด 
ในรฐัธรรมนญูฉบบัที่ผ่านมา โดยให้มหีน้าที่และอ�านาจชี้แจงและ
รายงานข้อเท็จจรงิท่ีถูกต้องโดยไม่ชกัช้าในกรณีท่ีมีการรายงาน
สถานการณ์เกี่ยวกบัสทิธมินษุยชนในประเทศไทยโดยไม่ถกูต้อง
หรือไม่เป็นธรรม เพื ่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้าน 
สิทธิมนุษยชนในระดับสากลและของประเทศไทยทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 ๒. ส�าหรับการก�าหนดจ�านวนและวาระการด�ารง
ต�าแหน่งของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั ้น ได้มีการ
ก�าหนดไว้แตกต่างกัน ดังนี้ คือ รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๔๐ 
ก�าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีก ๑๐ คน ซึ่ง 
พระมหากษตัรย์ิทรงแต่งตั้งตามค�าแนะน�าของวฒุสิภา จากผูซ้ึ่ง
มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยต้องค�านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย (มาตรา 

๒ ความมุ่งหมายและค�าอธิบายรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐. หน้า ๒๗๒.
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๑๙๙) ส่วนรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๕๐ ก�าหนดให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง
และกรรมการอื่นอีก ๖ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม
ค�าแนะน�าของวฒิุสภา จากผู้ซึ่งมีความรูห้รอืประสบการณ์ด้าน
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นทีป่ระจักษ์  ทั้งนี้ 
โดยต้องค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชน
ด้านสิทธิมนุษยชนด้วย ส่วนวาระการด�ารงต�าแหน่งนั ้น  
ได้ก�าหนดไว้วาระ ๗ ปี และให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับวาระการด�ารงต�าแหน่งขององค์กร
อิสระอืน่ อันเป็นการแตกต่างจากรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๕๐ 
และฉบับปี ๒๕๔๐ ที่ก�าหนดให้มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๖ ปี 
นับแต่วนัท่ีพระมหากษตัรย์ิทรงแต่งตั้ง และให้ด�ารงต�าแหน่งได้
เพียงวาระเดียว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับก�าหนดคุณสมบัติ 
ลักษณะต้องห้าม การสรรหา การพ้นจากต�าแหน่ง หน้าที่และ
อ�านาจ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสทิธมินษุยชน
แห่งชาติเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ความเห็น และเอกสารหลักฐาน
ทีเ่กี่ยวข้องทีจ่ะใช้ประกอบการพิจารณาและด�าเนินการตาม
หน้าทีแ่ละอ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นไปตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๐ 
(๑๐) มาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๗ และมาตรา ๒๖๗ 
 ๓. ด้านบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนนั้น 
ได้ก�าหนดถงึหน้าท่ีและอ�านาจของคณะกรรมการสิทธมินษุยชน
แห่งชาตไิว้อย่างชดัเจนขึ้น ซึ่งเดมิคณะกรรมการสิทธมินษุยชน
แห่งชาติมีอ�านาจหน้าทีใ่นการตรวจสอบและรายงานการ 
กระท�าหรอืการละเลยการกระท�าอนัเป็นการละเมดิสทิธมินษุยชน 
หรอือันไม่เป็นตามพนัธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธมินษุยชน

ของไทย และเสนอมาตรการการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อบคุคลหรอื
หน่วยงานทีก่ระท�าหรือละเลยการกระท�าดังกล่าว เสนอแนะ
นโยบายและเสนอการปรับปรุงกฎหมาย ส่งเสริมการศึกษา 
การวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน และการ
ประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และ
องค์การอืน่ในด้านสิทธิมนุษยชน ซึ ่งต่อมาในรัฐธรรมนูญ  
ฉบับปี ๒๕๕๐ ได้มีการเพิ่มอ�านาจหน้าที่ในการเสนอเรื่องหรือ
ฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๖๐ ก�าหนดให้คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าทีแ่ละอ�านาจแตกต่าง
จากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ โดยไม่ได้ก�าหนดอ�านาจคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเสนอเรื่องหรือฟ้องคดี
ต่อศาล และไม่ก�าหนดให้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ
เป็นเพยีงองค์กรตรวจสอบสทิธใินประเทศเท่านั้น แต่ก�าหนดให้
มีบทบาทส�าคัญในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศโดยเพิ่ม
หน้าท่ีและอ�านาจในการชี้แจงและแถลงข้อเท็จจรงิท่ีถกูต้องให้
ต่างประเทศทราบในกรณีทีม่ีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธมินษุยชนในประเทศไทยท่ีบดิเบอืน ไม่ถูกต้อง หรอืไม่เป็นธรรม 
ทั้งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดผลในการปกป้องสิทธิมนุษยชน
ได้อย่างแท้จริง และการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ที่ต้องค�านึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทย
และผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส�าคัญ๓

 โดยสรปุแล้ว รฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั ได้ก�าหนดให้คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นหนึ่งใน “องค์กรอิสระ” 
โดยได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการได้มาซึ่งกรรมการ รวมท้ังมกีาร
เพิ่มบทบาทและลดบทบาทบางประการของคณะกรรมการสิทธิ
มนษุยชนเพื่อให้การท�าหน้าท่ีของคณะกรรมการสทิธิมนษุยชน
มีความเป็นสากลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๓๙.

พฤศจิกายน ๒๕๖๒
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