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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเอง
ขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
และสภาวิชาชีพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๖๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
และสภาวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
รับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“องค์กรเอกชน” หมายความว่า องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
“สภาวิชาชีพ” หมายความว่า สภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข และสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชน ที่จัดตั้งโดยบทบัญญัติของกฎหมาย
“คําขอ” หมายความว่า คําขอรับการจดแจ้งเป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
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หมวด ๑
การจดแจ้งและการรับจดแจ้ง
เป็นองค์กรเอกชนและสภาวิชาชีพ
ส่วนที่ ๑
การยื่นคําขอ
ข้อ ๖ องค์ ก รเอกชนหรื อ สภาวิ ช าชี พ ใดที่ มี ค วามประสงค์ จ ะขอให้ สํ า นั ก งานรั บ จดแจ้ ง
ตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องยื่นคําขอตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๗ องค์กรเอกชนที่ประสงค์จะขอให้สํานักงานรับจดแจ้งตามข้อ ๖ ต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยบทบัญญัติของกฎหมายไทย
(๒) มีวัตถุประสงค์และการดําเนินการเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(๓) มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่จัดตั้ง และมีผล
การดําเนินงานเป็นที่ประจักษ์
(๔) ไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง หรือแสวงหากําไรจากการดําเนินการ
ในการขอจดแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคําขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจหรือผู้ได้รับมอบอํานาจให้ทําการแทนองค์กร
(๒) หนังสือรับรองหรือหนังสือสําคัญแสดงการจัดตั้ง
(๓) สําเนาข้อบังคับหรือระเบียบขององค์กรที่ระบุวัตถุประสงค์ และโครงสร้างขององค์กร
(๔) หลักฐานแสดงการแต่งตั้งกรรมการขององค์กร
(๕) รายงานผลการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมหรือคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่จัดตั้ง
ข้อ ๘ สภาวิชาชีพที่ประสงค์จะขอให้สํานักงานรับจดแจ้งตามข้อ ๖ ต้องยื่นคําขอโดยผู้มีอํานาจ
ทําการแทนสภาวิชาชีพที่จัดตั้งโดยบทบัญญัติของกฎหมาย
ในการขอจดแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคําขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจหรือ
ผู้ได้รับมอบอํานาจให้ทําการแทนสภาวิชาชีพ
(๒) หลักฐานการเป็นสภาวิชาชีพตามบทบัญญัติของกฎหมาย
(๓) สําเนาหนังสือรับรองหรือคําสั่งแต่งตั้งเป็นผู้มีอํานาจทําการแทนสภาวิชาชีพ
(๔) หลักฐานการให้ความเห็นชอบในการยื่นคําขอจดแจ้งของสภาวิชาชีพ
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ข้อ ๙ คําขอให้ยื่น ณ สํานักงาน หรือสถานที่ที่สํานักงานกําหนด หรือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ และให้สํานักงานออกใบรับคําขอให้แก่องค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพผู้ยื่นคําขอไว้เป็นหลักฐาน
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ได้รับคําขอ ทั้งนี้ ตามแบบที่สํานักงานกําหนด
ส่วนที่ ๒
การรับจดแจ้ง การเปลี่ยนแปลง
การยกเลิก และการต่ออายุการจดแจ้ง
ข้อ ๑๐ ให้สํานักงานตรวจสอบคําขอ เอกสาร หลักฐาน เบื้อ งต้น ภายในเจ็ดวันทําการ
นับแต่วันที่ได้รับคําขอ หากมีข้อบกพร่องในสาระสําคัญหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ให้ผู้ยื่นคําขอ
ดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพนั้น
ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาไม่รับคําขอ แล้วแจ้งให้องค์กรเอกชนหรือ
สภาวิชาชีพนั้นทราบภายในเจ็ดวันทําการ ทั้งนี้ การพิจารณาไม่รับคําขอไม่ตัดสิทธิองค์กรเอกชนหรือ
สภาวิชาชีพที่จะยื่นคําขอใหม่
ให้สํานักงานพิจารณาคําขอให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอหรือวันที่ได้รับเอกสาร
ที่ได้มีการแก้ไขตามวรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี
ในการพิจารณาตามวรรคสอง สํานักงานอาจขอให้ผู้แทนองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพมาให้ถ้อยคํา
หรือชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานหรือผลการดําเนินการขององค์กร หรือขอความเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับขึ้นทะเบียนตามระเบียบว่าด้วยการนั้นก็ได้
ข้อ ๑๑ เมื่อสํานักงานพิจารณารับจดแจ้งองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพใด ให้ประกาศการรับจดแจ้ง
แล้วแจ้งให้องค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพนั้นทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่รับจดแจ้ง พร้อมปิดประกาศ
รับการจดแจ้งไว้ ณ สํานักงาน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
ในกรณีที่สํานักงานไม่รับจดแจ้งองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพใด ให้แจ้งเรื่องพร้อมด้วยเหตุผล
ให้องค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพนั้นทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ไม่รับจดแจ้ง พร้อมทั้งแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์ด้วย
ข้อ ๑๒ องค์กรเอกชนที่ได้รั บจดแจ้ง ถ้ามีการเปลี่ ยนแปลงตราสารหรือ ข้อ บั งคับเกี่ยวกั บ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้สํานักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
การเปลี่ยนแปลง
ข้อ ๑๓ องค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพใดที่มีความประสงค์ขอยกเลิกการจดแจ้ง ให้แจ้งเป็น
หนังสือต่อสํานักงานเพื่อทราบ และให้ถือว่าการยกเลิกการจดแจ้งมีผลตั้งแต่วันที่สํานักงานได้รับหนังสือ
ข้อ ๑๔ ภายใต้บังคับข้อ ๗ และข้อ ๘ การจดแจ้งองค์กรเอกชนและสภาวิชาชีพให้มีอายุ
คราวละห้าปี นับแต่วันที่ได้รับการจดแจ้ง
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ก่อนวันครบกําหนดอายุการจดแจ้งไม่น้อยกว่าหกสิบวันแต่ไม่เกินเก้าสิบวัน ให้องค์กรเอกชน
หรือสภาวิชาชีพที่มีความประสงค์ต่ออายุการจดแจ้งยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ ทั้งนี้ ในส่วนของ
องค์กรเอกชนให้ยื่นผลการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ที่ผ่านมาต่อสํานักงานเพื่อพิจารณาด้วย
ให้สํานักงานแจ้งผลการพิจารณาตามวรรคสองให้องค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพทราบ และให้มี
อายุ ก ารจดแจ้ ง อี ก คราวละห้ า ปี นั บ แต่ วั น ครบอายุ ก ารจดแจ้ ง หรื อ ต่ อ อายุ ก ารจดแจ้ ง แล้ ว แต่ ก รณี
ในกรณีไม่ต่ออายุการจดแจ้งให้นําความในข้อ ๑๑ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๒
การเพิกถอนการจดแจ้ง
ข้อ ๑๕ องค์กรเอกชนที่ได้รับการจดแจ้ง อาจถูกเพิกถอนการจดแจ้งได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ความเป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยบทบัญญัติของกฎหมายไทยสิ้นสุดลง
(๒) ไม่ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๒) เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
(๓) กระทําการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชนนั้น
(๔) ไม่ แ จ้ ง การเปลี่ ย นแปลงตราสารหรื อ ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก รเอกชน
ให้สํานักงานทราบภายในเวลาที่กําหนดตามข้อ ๑๒ โดยไม่มีเหตุสมควร
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗
ข้อ ๑๖ สภาวิชาชีพใดที่กฎหมายจัดตั้งถูกยกเลิก ให้สํานักงานเพิกถอนการจดแจ้งสภาวิชาชีพนั้น
ข้อ ๑๗ ผู้ใดทราบเหตุตามข้อ ๑๕ หรือข้อ ๑๖ อาจแจ้งเป็นหนังสือต่อสํานักงานเพื่อขอให้
เพิกถอนการจดแจ้ง
ข้อ ๑๘ เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ หรือมีผู้แจ้งตามข้อ ๑๗ ให้สํานักงานมีอํานาจ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเพิกถอนการจดแจ้งองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพได้
ในกรณีที่สํานักงานมีคําสั่งให้เพิกถอนการจดแจ้ง ให้แจ้งผลการเพิกถอนการจดแจ้งต่อองค์กร
เอกชนหรือสภาวิชาชีพนั้นพร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ด้วย และปิดประกาศไว้ ณ สํานักงาน และ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศ
ให้สํานักงานรายงานการเพิกถอนการจดแจ้งองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพให้คณะกรรมการ
ทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ กรณีที่มีการแจ้งตามข้อ ๑๗ ให้สํานักงานแจ้งผลให้ผู้แจ้งทราบด้วย
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หมวด ๓
การอุทธรณ์
ข้อ ๑๙ องค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพที่ไม่เห็นด้วยกับการไม่รับจดแจ้งตามข้อ ๑๑ วรรคสอง
หรือไม่เห็นด้วยกับคําสั่งเพิกถอนการจดแจ้งตามข้อ ๑๘ วรรคสอง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
วิธีการยื่นคําอุทธรณ์ให้นําความในข้อ ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๐ คําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้งและเหตุผลของการอุทธรณ์ โดยผู้อุทธรณ์
อาจส่งหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณามาพร้อมกับคําอุทธรณ์ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ กรณีมีการมอบอํานาจ
ให้ลงลายมือชื่อแทน ให้แนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมกับคําอุทธรณ์ด้วย
ข้อ ๒๑ ให้สํานักงานตรวจคําอุทธรณ์ว่าครบถ้วนตามข้อ ๒๐ หรือไม่ หากเห็นว่าครบถ้วน
ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์
ในกรณีที่สํานักงานเห็นว่าคําอุทธรณ์ไม่ครบถ้วนตามข้อ ๒๐ ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ดําเนินการแก้ไข
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง เมื่ อ ได้ รั บ คํ า อุ ท ธรณ์ ที่ ค รบถ้ ว นแล้ ว ให้ เ สนอ
คณะกรรมการพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์ที่แก้ไขแล้ว
ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ดําเนินการแก้ไขคําอุทธรณ์ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้สํานักงานเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาต่อไป
ข้อ ๒๒ ในการพิ จ ารณาคํ า อุ ท ธรณ์ ใ ห้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาทบทวนคํ า สั่ ง ของสํ า นั ก งาน
ได้ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น ปั ญ หาข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ข้ อ กฎหมาย และอาจมี ม ติ เ พิ ก ถอนหรื อ เปลี่ ย นแปลงคํ า สั่ ง นั้ น
ไปในทางใดก็ได้ มติของคณะกรรมการให้เป็นที่สุดในชั้นการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ให้สํานักงานแจ้งมติของคณะกรรมการให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่คณะ
กรรรมการพิ จ ารณาคํ า อุ ท ธรณ์ แ ล้ ว เสร็ จ และให้ ดํ า เนิ น การตามผลการพิ จ ารณาคํ า อุ ท ธรณ์ ข อง
คณะกรรมการโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้นําความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๔
การเลือกกันเองขององค์กรเอกชนและสภาวิชาชีพ
ข้อ ๒๓ องค์กรเอกชนและสภาวิชาชีพที่ได้รับการจดแจ้งแล้ว มีสิทธิและหน้าที่ในการเสนอชื่อ
ผู้แทนเพื่อเลือกกันเองให้เป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๒๔ นอกจากลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อตามข้อ ๒๓ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
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(๑) เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
(๒) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรเอกชน หรือเป็นสมาชิก
ของสภาวิชาชีพที่ได้รับการจดแจ้ง
(๓) เป็นผู้มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) ไม่เป็นผู้แทนขององค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพอื่นในขณะเดียวกัน
(๕) ไม่เคยถูกคณะกรรมการวินิจฉัยว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชน
การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง ให้เสนอก่อนมีการประชุมตามข้อ ๒๕ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการ
ทั้งนี้ ตามแบบที่สํานักงานกําหนด
ข้อ ๒๕ เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๑ ให้สํานักงานจัดให้มีการประชุมผู้แทนองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพแต่ละสภาตามข้อ ๒๓
แล้วแต่กรณีเพื่อเลือกกันเองให้เป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายใน
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีที่ต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โดยให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายดําเนินการประชุม
ในการจัดการประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้สํานักงานคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกทางกายภาพ
แก่คนพิการ พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการนําเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกกันเองที่หลากหลาย
ข้อ ๒๖ ในการประชุมตามข้อ ๒๕ จะต้องมีผู้แทนตามข้อ ๒๓ มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้แทนที่ประสงค์จะเป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แสดงแนวทางในการทําหน้าที่ของกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อนการลงคะแนนเสียง
ให้ผู้แทนตามวรรคหนึ่งแต่ละคน มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนที่ประสงค์จะเป็นกรรมการ
สรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เท่ากับจํานวนของผู้แทนองค์กรเอกชนหรือของผู้แทนสภาวิชาชีพ
แต่ละสภาตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
กําหนดไว้ แล้วแต่กรณี โดยวิธีการลงคะแนนลับ
ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามวรรคสาม ต้องเป็นผู้ที่
ได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับของผู้แทนองค์กรเอกชนหรือของผู้แทนสภาวิชาชีพแต่ละสภา แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ในกรณีที่ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดคนใดได้คะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้แทนองค์กรเอกชนหรือ
ของผู้แทนสภาวิชาชีพแต่ละสภา ให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดห้าลําดับแรกจนกว่า
จะได้คะแนนสูงสุดไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
หากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกผู้ที่ได้คะแนน
เท่ากันจนกว่าจะได้ผู้ได้คะแนนสูงสุดตามวรรคสาม ตามจํานวนที่ยังขาดอยู่
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ให้สํานักงานส่งรายชื่อผู้ได้รับเลือกตามวรรคสอง ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยเร็ว
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่องค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพใดขอยกเลิกการจดแจ้งตามข้อ ๑๓ ไม่ต่ออายุ
การจดแจ้งตามข้อ ๑๔ ถูกเพิกถอนการจดแจ้งตามข้อ ๑๘ หรือผู้แทนที่ได้รับเลือกจากองค์กรเอกชน
หรือสภาวิชาชีพขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามข้อ ๒๔ ให้ผู้แทนที่ได้รับเลือกจากองค์กรเอกชน
หรื อ สภาวิช าชี พนั้ น ๆ พ้น จากการเป็ น กรรมการสรรหากรรมการสิ ทธิ ม นุษ ยชนแห่ งชาติ ด้ว ย ทั้ ง นี้
ให้สํานักงานดําเนินการตามข้อ ๒๕ ต่อไป
ข้อ ๒๘ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของผู้แทนองค์กรเอกชนและสภาวิชาชีพ
ที่ได้รับเลือกให้ เป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุ ษ ยชนแห่งชาติ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙ ให้องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนี้ เป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการจดแจ้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๑ วรรคสาม จนกว่าการรับรองนั้นจะสิ้นผลตามระเบียบนี้
ข้อ ๓๐ ในวาระเริ่มแรก ให้สํานักงานประกาศการรับจดแจ้งและดําเนินการรับจดแจ้งการเป็น
องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพแต่ละสภา ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ การอุทธรณ์คําสั่งตามระเบียบนี้ ไม่เป็นเหตุให้กระทบกระเทือนต่อระยะเวลา
การดําเนินการดังกล่าว
ให้สํานักงานจัดให้มีการประชุมผู้แทนองค์กรเอกชนและสภาวิชาชีพแต่ละสภา เพื่อดําเนินการ
เลือกกันเองให้เป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
พ้นกําหนดการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๓๑ การใดที่อยู่ระหว่างการดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือตามข้อกําหนด
ประกาศ คําสั่ง มติของคณะกรรมการ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

