โดย ส�านักกฎหมาย๑

เรื่อง
“รัฐธรรมนูญ : หมวด ๑๒
องค์กรอิสระ (ตอนที่ ๖
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)”

บ

ทความตอนนี ้ เป็ น การน�า เสนอรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย “หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ” เกี่ยวกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งได้เรียบเรียงและน�าเสนอ
มาตามล�าดับ ตั้งแต่ ส่วนที่ ๑ บททั่วไป ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ส่วนที่ ๓ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่วนที่ ๔ คณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส่วนที่ ๕ คณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และส่วนนี้ คือ ส่วนที่ ๖ คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของหมวดนี้
โดยขอน�าเสนอสาระส�าคัญและบทวิเคราะห์เบื้องต้น ดังนี้
๑. องค์ประกอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (มาตรา ๒๔๖)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย
กรรมการจ�านวน ๗ คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม
ค�าแนะน�าของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาทีม่ ีความรู้และ
ประสบการณ์ดา้ นการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
เป็นกลางทางการเมือง และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
๒. วาระการด�ารงต�าแหน่ง (มาตรา ๒๔๖ วรรคสอง)
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการด�ารง
ต�าแหน่ง ๗ ปีนับแต่วันทีพ่ ระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้
ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว
๓. คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการ
พ้นจากต�าแหน่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(มาตรา ๒๔๖ วรรคสาม)

“
๑

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการพ้นจาก
ต�าแหน่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้ บทบัญญัตเิ กี่ยวกับการสรรหาต้อง
ก�าหนดให้ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วม
ในการสรรหาด้วย โดยในส่วนคณะกรรมการสรรหาที่บญ
ั ญัตไิ ว้
แตกต่างจากองค์กรอิสระอื่น ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ
(๒) ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร และผูน้ า� ฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ
(๔) ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน องค์กรละ
หนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ ๓ คน เป็นกรรมการ
(๕) ผู้แทนสภาทนายความหนึ่งคน ผู้แทนสภาวิชาชีพ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน และ
ผู้แทนสภาวิชาชีพสื่อมวลชนเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน เป็น
กรรมการ
(๖) อาจารย์ ป ระจ� า หรื อ ผู ้ เ คยเป็ น อาจารย์ ป ระจ� า
ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสอนหรือท�างานวิจัย หรือท�างานด้าน
สิทธิมนุษยชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ซึ่งกรรมการ
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) มีมติเลือกด้วยคะแนนเสียงสอง
ในสาม จ�านวน ๑ คน เป็นกรรมการ

บุญสงค์ ทองอินทร์. น.บ.(มร.) น.ม. (มสธ.) เนติบัณฑิตไทย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส�านักกฎหมาย ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
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เป็นองค์กรทีจ่ ัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยอยู่ในหมวด ๖ รัฐสภา ส่วนที่ ๖ คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และพระราชบัญญัติคณะ
กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่ อ มาใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก�าหนดให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีสถานะเป็นองค์กรอื่น
ตามรัฐธรรมนูญ ส�าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รบั
การบัญญัติให้เป็นองค์กรอิสระ ซึ่งการสรรหาผู้สมควรได้รับ
การแต่งตั้งเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ (๔) เพือ่ สรรหาผู้สมควร
ได้รบั การแต่งตั้งเป็นผูด้ า� รงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ โดยยกเว้น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ตามมาตรา ๒๑๗) ซึ่งเป็น
องค์กรทีม่ ีลักษณะพิเศษทีก่ ระบวนการสรรหาต้อ งมี ค วาม
หลากหลาย สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง๒
กล่าวคือ มีทีม่ าทีม่ ีความหลากหลายโดยการสรรหาต้องให้มี
ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการสรรหาด้วย ทัง้ ยังก�าหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตอ้ งเป็นผูม้ ีความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ น
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งการก�าหนด
องค์ประกอบและที่มาให้มคี วามหลากหลายดังกล่าวนั้น เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการปารีส (Paris Principles) ซึ่งเป็นหลักการ
ทีเ่ ป็นข้อตกลงร่วมกันของนานาชาติในการรับรองคุ้มครอง
องค์กรสิทธิมนุษยชนด้วย ทัง้ นี้ ได้ก�าหนดกรอบหน้าทีแ่ ละ
อ�านาจไว้ให้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมจากทีเ่ คยก�าหนด
ในรัฐธรรมนูญฉบับที่ผา่ นมา โดยให้มหี น้าที่และอ�านาจชี้แจงและ
รายงานข้อเท็จจริงที่ถกู ต้องโดยไม่ชกั ช้าในกรณีท่มี ีการรายงาน
สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถกู ต้อง
หรื อ ไม่ เ ป็ น ธรรม เพื ่อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ด ้ า น
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในระดั บ สากลและของประเทศไทยทีม่ ี ก าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
๒. ส� า หรั บ การก� า หนดจ� า นวนและวาระการด� า รง
ต�าแหน่งของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้น ได้มีการ
ก�าหนดไว้แตกต่างกัน ดังนี้ คือ รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๔๐
ก�าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีก ๑๐ คน ซึ่ง
พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตั้งตามค�าแนะน�าของวุฒสิ ภา จากผูซ้ ่งึ
มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
บทวิ เ คราะห์
๑. การก�าหนดให้มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประชาชนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยต้องค�านึงถึงการมีส่วนร่วม
เป็นองค์กรอิสระนั้น เดิมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ของผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย (มาตรา

ทั้งนี้ ก�าหนดให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะ
กรรมการสรรหา และให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติ
หน้าทีเ่ ป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา (พระราช
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑)
๔. หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (มาตรา ๒๔๗)
ก�าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่
และอ�านาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้าและเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย
จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง
(๒) จัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และ
เผยแพร่ต่อประชาชน
(๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือค�าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
(๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงทีถ่ ูกต้องโดยไม่ชักช้า
ในกรณีท มี ่ ีก ารรายงานสถานการณ์ เ กี ่ย วกั บ สิท ธิ ม นุ ษ ยชน
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
(๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความ
ส�าคัญของสิทธิมนุษยชน
(๖) หน้าที่และอ�านาจอืน่ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ เมือ่
รับทราบรายงานตาม (๑) และ (๒) หรือข้อเสนอแนะตาม (๓)
ให้คณะรัฐมนตรีด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
โดยเร็ว กรณีใดไม่อาจด�าเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการ
ด�าเนินการ ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า
ในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที ่ คณะกรรมการสิท ธิ ม นุ ษ ยชน
แห่งชาติต้องค�านึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทยและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส�าคัญด้วย

๒
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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�าของวุฒิสภา จากผูซ้ ่งึ มีความรูห้ รือประสบการณ์ดา้ น
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นทีป่ ระจักษ์ ทั้งนี้
โดยต้องค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชน
ด้ า นสิท ธิ ม นุษ ยชนด้ ว ย ส่ ว นวาระการด� า รงต� า แหน่ ง นั ้น
ได้ก�าหนดไว้วาระ ๗ ปี และให้ดา� รงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับวาระการด�ารงต�าแหน่งขององค์กร
อิสระอืน่ อันเป็นการแตกต่างจากรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๕๐
และฉบับปี ๒๕๔๐ ที่ก�าหนดให้มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๖ ปี
นับแต่วนั ที่พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตั้ง และให้ดา� รงต�าแหน่งได้
เพียงวาระเดียว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับก�าหนดคุณสมบัติ
ลักษณะต้องห้าม การสรรหา การพ้นจากต�าแหน่ง หน้าที่และ
อ�านาจ ตลอดจนการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ความเห็น และเอกสารหลักฐาน
ทีเ่ กี่ยวข้องทีจ่ ะใช้ประกอบการพิจารณาและด�าเนินการตาม
หน้าทีแ่ ละอ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นไปตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๐
(๑๐) มาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๗ และมาตรา ๒๖๗
๓. ด้านบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนั้น
ได้กา� หนดถึงหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติไว้อย่างชัดเจนขึ้น ซึ่งเดิมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ ง ชาติ ม ีอ า� นาจหน้ า ทีใ่ นการตรวจสอบและรายงานการ
กระท�าหรือการละเลยการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรืออันไม่เป็นตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
๓

ของไทย และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือ
หน่วยงานทีก่ ระท�าหรือละเลยการกระท�าดังกล่าว เสนอแนะ
นโยบายและเสนอการปรับปรุงกฎหมาย ส่งเสริมการศึกษา
การวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน และการ
ประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และ
องค์ ก ารอืน่ ในด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ซึ ่ง ต่ อ มาในรั ฐ ธรรมนู ญ
ฉบับปี ๒๕๕๐ ได้มีการเพิ่มอ�านาจหน้าที่ในการเสนอเรื่องหรือ
ฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๖๐ ก�าหนดให้คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าทีแ่ ละอ�านาจแตกต่าง
จากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ โดยไม่ได้ก�าหนดอ�านาจคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเสนอเรื่องหรือฟ้องคดี
ต่อศาล และไม่กา� หนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นเพียงองค์กรตรวจสอบสิทธิในประเทศเท่านั้น แต่กา� หนดให้
มีบทบาทส�าคัญในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศโดยเพิ่ม
หน้าที่และอ�านาจในการชี้แจงและแถลงข้อเท็จจริงที่ถกู ต้องให้
ต่างประเทศทราบในกรณีทมี่ ีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่บดิ เบือน ไม่ถกู ต้อง หรือไม่เป็นธรรม
ทั้งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดผลในการปกป้องสิทธิมนุษยชน
ได้อย่างแท้จริง และการปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ที่ต้องค�านึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทย
และผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส�าคัญ๓
โดยสรุปแล้ว รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ได้กา� หนดให้คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นหนึ่งใน “องค์กรอิสระ”
โดยได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการได้มาซึ่งกรรมการ รวมทั้งมีการ
เพิ่มบทบาทและลดบทบาทบางประการของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนเพื่อให้การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
มีความเป็นสากลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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