ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๒๗ (๕) มาตรา ๓๔ วรรคสอง
มาตรา ๓๕ วรรคสาม มาตรา ๓๙ (๗) มาตรา ๔๘ วรรคสอง และมาตรา ๔๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ าด้ ว ยคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ และให้ ห มายความรวมถึ ง
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เรื่องร้องเรียน” หมายความว่า เรื่องที่ มีผู้แจ้งหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ ว่ามี การกระท าหรือการละเลยการกระทาอัน เป็น การละเมิด สิทธิมนุษ ยชนเกิด ขึ้น และให้
หมายความรวมถึงเรื่องที่มีการขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดาเนินการ
“คาร้อง” หมายความว่า เรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นสมควรให้ มีการ
ตรวจสอบการละเมิด สิทธิมนุ ษยชน หรือเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับไว้
เพื่อดาเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
“ผู้ร้อง” หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเสียหายหรือพบเห็นว่ามีการกระทา
หรือการละเลยการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่ง แจ้งหรือร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และให้หมายความรวมถึงผู้ทาการแทนที่ได้รับมอบหมาย

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๔๒ ง/หน้า ๗/๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๒
“ผู้ถูกร้อง” หมายความว่า บุคคลหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนซึ่งถูกกล่าวอ้างว่ากระทา
หรือละเลยการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
“เจ้าหน้าที่สานักงาน” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เจ้ าหน้ าที่ รับ เรื่อ งร้ อ งเรีย น” หมายความว่ า ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ และลู ก จ้ า ง
ของส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ผู้ไ ด้รับ มอบหมายให้ท าหน้า ที ่รับ และตรวจ
เรื่องร้องเรียน
“พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ” หมายความว่ า พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งปฏิบัติการตามระเบียบนี้
“พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบค าร้ อ ง” หมายความว่ า ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ
และลูกจ้าง ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่งได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และจัดทารายงานผลการตรวจสอบ
“ผู้ทรงคุณวุฒิ ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการนั้น
มาตราที่ อ้ างถึ งในระเบี ยบนี้ ให้ ห มายถึ งมาตราของพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐธรรมนู ญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ การดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและคาร้องของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคาร้องตามระเบียบนี้ ให้มีการปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ก่อนเสนอเรื่อง
หรือความเห็นต่อคณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ พิจารณา
ข้อ ๗ ระยะเวลาตามที่ กาหนดไว้ในระเบี ย บนี้ คณะกรรมการอาจย่ น หรือ ขยายได้ ต ามที่
เห็ น สมควร ทั้งนี้ ให้ คานึ งถึงความจาเป็น และประโยชน์แห่งการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยไม่ล่าช้า
เป็นสาคัญ
การขอขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ ผู้ขอแสดงเหตุผลและความจาเป็น หรือข้อขัดข้อง
เพื่อขอขยายระยะเวลาในแต่ละเรื่องต่อคณะกรรมการประกอบการพิจารณา และให้บันทึกเหตุดังกล่าว
ไว้ในสานวนด้วย
ข้อ ๘ การตรวจดูหรือขอข้อมูล ข้อเท็จจริง บรรดาเอกสารหรือพยานหลักฐานที่ได้มาในการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ ให้สานักงานพิจารณาดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และระเบียบ
ว่าด้วยการนั้น

๓
ข้อ ๙ ในการดาเนินการตามระเบีย บนี้ ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบคาร้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคาร้องผู้ใดทราบเอง
หรือถูกคัดค้านว่าเป็นผูม้ สี ่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องร้องเรียนหรือคาร้องใด ห้ามมิให้ผู้นั้น
เข้าร่วมในการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหรือคาร้องนั้นตามระเบียบนี้
การพิจารณาตามวรรคสอง ให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ ๑๐ การแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เ พื่อปฏิบัติหน้าที่ต ามระเบียบนี้ และการ
กาหนดคุณสมบัติและวิธีปฏิบัติงานตลอดจนค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการว่าด้วยการนั้น
หมวด ๒
การยื่นและตรวจเรือ่ งร้องเรียน
ส่วนที่ ๑
การยื่นเรื่องร้องเรียน
ข้อ ๑๑ ผู้ร้องมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้
ในหมวดนี้
กรณีที่ผู้ต รวจการแผ่น ดิน ส่งเรื่องให้ คณะกรรมการดาเนินการตามมาตรา ๒๓๐ วรรคสาม
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การยื่ น เรื ่อ งร้อ งเรีย น
ตามระเบียบนี้ และให้สานักงานดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในระเบียบนี้ต่อไป
ข้อ ๑๒ เรื่องร้องเรียนที่ทาเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุ
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องในกรณีที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของผู้ร้องเป็นการเฉพาะตัว
(๒) ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเป็นเหตุแห่งการกระทาหรือการละเลยการกระทาอันเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
เรื่องร้องเรียนตามวรรคหนึ่ งต้องจัดทาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ กรณี เรื่องร้องเรียน
เป็นภาษาอื่นให้ผู้ร้องจัดแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษด้วย เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
ดาเนินการตามข้อ ๑๕ วรรคสอง ต่อไป
ข้อ ๑๓ การยื่นเรื่องร้องเรียนตามข้อ ๑๒ ให้กระทาได้ ดังนี้
(๑) ยื่นต่อสานักงานหรือสถานที่ที่คณะกรรมการกาหนด
(๒) ยื่นต่อกรรมการคนใดคนหนึ่ง
(๓) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
(๔) ส่งด้วยวิธีการหรือรูปแบบอื่น เช่น ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่น ๆ

๔
ข้อ ๑๔ นอกจากการยื่นเรื่องร้องเรียนตามข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ผู้ร้องอาจแจ้งหรือร้องเรียน
ด้วยวาจา หรือทางโทรศัพท์ หรือโดยวิธีอื่นใดก็ได้
ในการรับเรื่องร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่สานักงานบันทึกการร้องเรียนตามแบบที่
คณะกรรมการกาหนด
ส่วนที่ ๒
การตรวจเรื่องร้องเรียน
ข้อ ๑๕ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้สานักงานมอบหมายเจ้าหน้าที่รับ เรื่องร้องเรียนดาเนินการ
ตรวจเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่อไป
ในการตรวจเรื่องร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่รับ เรื่องร้องเรียนอาจแสวงหาข้อเท็จจริง
เบื้อ งต้น เพื่อ กลั่น กรองว่า เรื่องร้องเรียนมีมูลและอยู่ในหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการหรือไม่
ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนใดไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อบกพร่องในสาระสาคัญ ให้แจ้ง
ผู้ร้องดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดให้ชัดเจน หรือจะเชิญผู้ร้องมาพบเพื่อสอบถาม
ข้อเท็จจริง หรือขอเอกสารหรือพยานหลักฐานเพิ่ มเติ มก็ได้ รวมถึงดาเนินการใด ๆ เพื่ อให้ได้มาซึ่ง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่เพียงพอต่อการทาความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการได้
ในกรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอาจกระทาได้ด้วยวิธีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดในด้านสิทธิมนุษยชน หรือการประสานกับบุคคลอื่นใดในการคุ้มครอง
สิทธิมนุ ษยชนแก่ผู้ร้อง ให้ เจ้าหน้ าที่รับเรื่องร้องเรียนดาเนินการได้โดยคานึงถึงความจาเป็นเร่งด่ว น
เหมาะสมแก่กรณี รวมทั้งต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อมิให้เกิดผลกระทบที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้อง
ผู้ถูกร้อง หรือผู้เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๖ เมื่อได้ตรวจเรื่องร้องเรียนตามข้อ ๑๕ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจัดทาบันทึก
สรุปเรื่องร้องเรียนและข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน พร้อมความเห็นว่าควรรับไว้เป็นคาร้องในประเด็น
สิทธิมนุษยชนเรื่องใด หรือควรไม่รับไว้เป็นคาร้องด้วยเหตุผลใด แล้วเสนอคณะกรรมการภายในสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่การตรวจเรื่องร้องเรียนจาเป็นต้องมีการแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อ ๑๕ วรรคสอง
ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนดาเนินการและจัดทาบันทึกสรุป เรื่องร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง แล้วเสนอ
คณะกรรมการภายในสามสิบวัน นั บแต่วันที่ได้รับมอบหมาย เพื่ อให้คณะกรรมการพิ จารณาไปตาม
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ จ ะเสนอให้ ค ณะกรรมการรั บ ไว้ เป็ น ค าร้ อ ง ต้ อ งปรากฏข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ
พยานหลักฐานพอสมควรที่ทาให้เห็นว่ามีมูลอันสมควรได้รับการตรวจสอบด้วย
ก่อ นการพิ จารณาบั น ทึ ก สรุป เรื่อ งร้องเรีย น คณะกรรมการอาจกาหนดให้ มี ก ระบวนการ
กลั่นกรองเรื่องร้องเรียนด้วยก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการดาเนินการ ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการกาหนด
บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียนตามข้อนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด

๕
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนใดมีลักษณะตามมาตรา ๓๙ ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้ องเรียน
ทาความเห็นเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาไม่รับไว้เป็นคาร้อง
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนอาจทาความเห็นเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาไม่รับเรื่องร้องเรียนใดไว้เป็นคาร้องได้ หากเรื่องร้องเรียนนั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) เรื่องทีข่ ้อเท็จจริงไม่เพียงพอต่อการพิจารณาและไม่สามารถติดต่อผู้รอ้ งได้ทง้ั การพิจารณาต่อไป
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
(๒) เรื่องที่ ผู้ร้อ งประสงค์ ขอถอนเรื่องร้อ งเรีย น ทั้ งนี้ การถอนเรื่องร้องเรียนต้ องมี หนั งสื อ
ลงลายมือชื่อผู้ร้องประกอบการพิจารณาด้วย
(๓) เรื่องที่คณะกรรมการเคยพิจารณาแล้ว และไม่ปรากฏหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจ
ทาให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป
(๔) เรื่องที่ผู้ได้รับความเสียหายไม่ประสงค์ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
(๕) เรื่องอืน่ ตามที่คณะกรรมการกาหนด
ในระหว่างการตรวจสอบตามหมวด ๓ หากพนั กงานเจ้าหน้ าที่ ผู้รั บ ผิด ชอบคาร้อ งเห็ น ว่า
ค าร้ อ งใดมี ลั ก ษณะตามวรรคสอง อาจท าความเห็ น เสนอคณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณายุ ติ เรื่ อ งได้
โดยให้ดาเนินการตามข้อ ๓๓ วรรคสี่ ต่อไป
ข้อ ๑๘ เรื่องร้องเรียนใดที่คณะกรรมการเห็นว่าควรได้รบั การดาเนินการแก้ไขโดยหน่วยงานอื่น
ของรัฐ ที่ มี ห น้ าที่ แ ละอ านาจโดยตรง คณะกรรมการอาจส่งเรื่อ งร้อ งเรีย นดั งกล่าวให้ ห น่ วยงานนั้ น
พิจารณาแก้ไขภายในเวลาที่กาหนดก็ได้
สานั กงานอาจขอทราบผลการดาเนิ น การแก้ไขตามวรรคหนึ่ ง และแจ้งให้ ค ณะกรรมการ
เพื่อทราบหรือพิจารณาต่อไป แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าเรื่องร้องเรียนใดอยู่ในหน้าที่และอานาจขององค์กรอิสระอื่น
ตามมาตรา ๖ ให้สานักงานดาเนินการตามมติคณะกรรมการต่อไป
ข้อ ๒๐ เมื่อคณะกรรมการพิจารณามีมติตามข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ข้อ ๑๘
หรือข้อ ๑๙ แล้ว ให้สานักงานแจ้งให้ผู้ร้องทราบเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีมติดังกล่าว
หมวด ๓
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ข้อ ๒๑ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ ๑๖ แล้วเห็นว่าเรื่องร้องเรียนมีมูล หรือในกรณีที่
ความปรากฏต่อคณะกรรมการว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นโดยไม่มี ผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน และ
คณะกรรมการมีมติให้รับไว้เป็นคาร้อง ให้มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคาร้องเป็นผู้ดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดทารายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งมิใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคาร้องร่วมดาเนินการด้วยก็ได้

๖
ข้ อ ๒๒ ในกรณี ค าร้ อ งที่ รั บ ไว้ ต รวจสอบตามข้ อ ๒๑ จ านวนมากกว่ า หนึ่ ง ค าร้ อ งขึ้ น ไป
มีข้อกล่าวอ้าง หรือประเด็นร้องเรียนอย่างเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกันหรือมีคู่กรณีเดียวกันหรือ
ร่วมกัน ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา จะมีมติให้พิจารณารวมกันไปก็ได้
ข้อ ๒๓ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบคาร้องได้รับมอบหมายแล้ว ให้ดาเนินการตรวจสอบ
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงตามมาตรา ๓๕ ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง หากเป็นการขอให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหนังสือ
ชี้แ จงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐาน ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิด ชอบคาร้องสรุปรายละเอียด
ข้อเท็จจริงตามคาร้องให้เพียงพอแก่การชี้แจงได้โดยถูกต้องครบถ้วนด้วย เว้นแต่เป็นปัญหาข้อกฎหมาย
หรือเป็นปัญหาข้อเท็จจริงแต่ไม่ มีความจาเป็นที่ต้องตรวจสอบอีก พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาในการ
ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐาน แล้วแจ้งให้บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวทราบด้วย
ในกรณีที่ไม่อาจชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดตาม
วรรคสอง บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจขอขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการได้ครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกาหนด แต่ให้ขอขยายได้ไม่เกินสองครั้ง
ข้อ ๒๔ ในกรณี ที่ ต้ อ งให้ บุ ค คลหรือ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งมาให้ ถ้ อ ยค าต่ อ คณะกรรมการ
กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคาร้องแจ้งบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนั้ น ทราบล่ว งหน้ าไม่น้ อยกว่าเจ็ด วัน เว้น แต่ก รณี จาเป็ น เร่งด่วน อาจแจ้งกาหนดวัน นั ด
ตรวจสอบล่วงหน้าตามที่คณะกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี เห็นสมควร
ในวันนัดตรวจสอบ บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีสิ ทธิชี้แจงเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้
ในกรณี เป็ น การชี้ แ จงเป็ น หนั งสือ คณะกรรมการ กรรมการ หรือ พนั กงานเจ้าหน้ าที่ แล้ วแต่ ก รณี
อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
หากไม่อาจมาปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามวรรคหนึ่งได้
บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งอาจมอบอ านาจเป็ น หนั ง สื อ ให้ มี ผู้ แ ทนมาด าเนิ น การได้ ทั้ ง นี้
การดาเนินการของผู้แทนดังกล่าวให้ถือเป็นการดาเนินการของบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น
บันทึกการให้ถ้อยคาตามข้อนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๒๕ ในกรณี ที่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการ
กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในฐานะพยาน ต้องแจ้งให้บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อ งดั ง กล่ า วทราบว่ า กรรมการหรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แล้ ว แต่ ก รณี เป็ น เจ้ า พนั ก งาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาและการให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย
ถ้าบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายใดจาเป็นต้องใช้ล่ามหรือสื่ออื่น เพื่อให้สามารถเข้าใจ
หรือให้ถ้อยคาได้ ให้บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวแจ้งถึงเหตุนั้นให้สานักงานทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันนัด
เพื่อจัดหาล่ามหรือสื่ออื่นให้
ข้ อ ๒๖ คู่ กรณี และพยานมี สิ ทธิ น าทนายความหรือที่ ปรึ กษาของตนเข้ ามาในกระบวนการ
ตรวจสอบได้ แต่ห้ามมิให้ทนายความหรือที่ปรึกษาตอบคาถามแทนคู่กรณีหรือพยานฝ่ายตน เว้น แต่
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ นั้น

๗
ในระหว่างการตรวจสอบ หากคณะกรรมการ กรรมการ หรือพนั ก งานเจ้าหน้ าที่ เห็ น ว่ า
ทนายความหรื อ ที่ ป รึ ก ษาของคู่ ก รณี หรื อ พยานมี พ ฤติ ก ารณ์ ห รื อ ความประพฤติ ไ ม่ เหมาะสม
คณะกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ นั้น อาจไม่อนุญาตให้ทนายความหรือที่ปรึกษาเข้าร่วม
ในกระบวนการตรวจสอบครั้งนั้นได้ โดยให้มีการตรวจสอบในวันนั้นต่อไป และให้บันทึกเหตุดังกล่าวไว้
ในสานวนด้วย ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิคู่กรณีหรือพยานที่จะนาทนายความหรือที่ปรึกษาเข้าร่วมการตรวจสอบ
ครั้งต่อไป
ในการให้ ถ้ อ ยค าของคู่ ก รณี ห รื อ พยานฝ่ า ยหนึ่ ง คู่ ก รณี หรื อ พยานอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง รวมทั้ ง
ทนายความหรือที่ปรึกษาของฝ่ายดังกล่าวจะเข้ารับฟังไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการ กรรมการ หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๒๗ ในการรับ ฟั งถ้อยค าของคู่กรณี ห รือพยานซึ่งเป็ น เด็ก หรือ เยาวชน คณะกรรมการ
กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ อาจจัดให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมในการรับฟัง
ถ้อยคาด้วยตามสมควรแก่กรณี
ข้อ ๒๘ ในการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ง ข้อเท็จจริง หากมีกรณี ที่จะต้องขอหมายของศาล
เพื่อเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ซึ่งมิได้อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าของ
หรื อ ผู้ ค รอบครองไม่ ยิ น ยอม ให้ ก รรมการหรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามมาตรา ๓๕ วรรคสาม
เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและมอบอานาจให้กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น เป็นผู้ยื่นคาร้อง
หรือดาเนิ น กระบวนการพิ จารณาใด ๆ เกี่ยวกับ การขอออกหมายค้น ต่อศาล ทั้ งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การมอบอานาจตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทาเป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบอานาจก็ได้
ข้อ ๒๙ ในการเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ตามข้อ ๒๘ ให้ดาเนินการต่อหน้าผู้ครอบครอง
หรือดูแลสถานที่ หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง ในกรณีที่หาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ ก็ให้ดาเนินการต่อหน้าบุคคลอื่น
อย่างน้อยสองคน ซึ่งได้ขอร้องให้มาเป็นพยาน ในการนี้ ให้ผู้ครอบครอง หรือดูแลสถานที่ หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
ให้ความร่วมมือเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปโดยสะดวก
ข้อ ๓๐ ในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ ส่งพยานหลักฐาน
ภายในกาหนดระยะเวลาตามข้อ ๒๓ วรรคสาม หรือกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มาให้ถ้อยคา
ต่อคณะกรรมการ กรรมการ หรือพนั กงานเจ้าหน้าที่ ต ามข้อ ๒๔ ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
คาร้องรายงานต่อคณะกรรมการพร้อมความเห็นว่า ข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน หรือถ้อยคาของบุคคล
หรือหน่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้องดังกล่าว มีความจาเป็น ต้องใช้ป ระกอบการพิ จารณาหรือไม่เพียงใด ทั้ งนี้
เพื่อประกอบการพิจารณาออกคาสั่งให้บุคคลหรือหน่วยงานนั้นดาเนินการตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง (๑)
คาสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด
ในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง (๑)
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคาร้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ต่อไป

๘
เพื่อให้การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นไปโดยไม่ล่าช้า หากคณะกรรมการพิจารณา
ตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการพิจารณา
ต่อไปได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคาร้องดาเนินการตรวจสอบและจัดทารายงานผลการตรวจสอบ
ต่อไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่
ข้อ ๓๑ ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการอาจกาหนดพยานผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อมาให้ความเห็นประกอบการพิจารณา ส่วนการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นประกอบการพิจารณานั้น
ให้เป็นหน้าที่และอานาจของกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๓๒ ในการดาเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ และป้องกัน
มิให้ เกิดสถานการณ์ อัน มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในวงกว้าง คณะกรรมการอาจนากระบวนการ
ไต่สวนสาธารณะ การพิจารณารวมคาร้อง การจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ การศึกษาวิจัย หรือการอื่นใด
อันสมควรแก่กรณี มาใช้ประกอบการตรวจสอบในเรื่องที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่สาเหตุของปัญหาเกี่ยวข้องกับนโยบาย กฎหมาย กฎ รวมถึงระบบที่ก่อให้เกิดการ
เลือกปฏิบัติ
(๒) กรณีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
(๓) กรณีที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม
(๔) กรณีอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
กาหนด
หมวด ๔
การจัดทารายงาน และการแจ้งผล
ข้อ ๓๓ เมื่อได้ดาเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว หากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคาร้อง
เห็ น ว่า มี ก ารกระท าหรือ การละเลยการกระท าอั น เป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ให้ จั ด ท ารายงาน
ผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตรวจสอบเสร็จสิ้น
รายงานผลการตรวจสอบอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่ อ ของผู้ ร้ อ งและผู้ ถู ก ร้ อ ง เว้ น แต่ ก รณี ที่ คณะกรรมการให้ ป กปิ ด ชื่ อ หรื อ เป็ น เรื่ อ งที่
คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ
(๒) สรุปข้อเท็จจริงตามเรื่องร้องเรียนและความประสงค์ของผู้ร้อง เว้นแต่เป็นเรื่องที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ
(๓) รายละเอียดข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับพฤติการณ์และสาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(๔) ข้อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง
(๕) ความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลที่มีความเห็นดังกล่าว
(๖) มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งต้องกาหนดโดยชัดแจ้งว่าบุ คคลหรือ

๙
หน่ ว ยงานใด มี ห น้ าที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายใดและด้ วยวิ ธีก ารอย่ างไร รวมทั้ งระยะเวลาในการ
ดาเนินการตามมาตรการหรือแนวทางดังกล่าว
ในกรณีที่การแก้ไขปัญหาหรือการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใดหรือ
ลัก ษณะใดเกิ ด ขึ้ น อี ก จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารก าหนดมาตรการหรือ แนวทางในการส่ งเสริม และคุ้ ม ครอง
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน หรื อ การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ หรื อ ค าสั่ ง ใด เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
หลักสิทธิมนุษยชน อาจจัดทาข้อเสนอแนะตามมาตรา ๔๒ ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบด้วยก็ได้
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคาร้องเห็นว่า การกระทาหรือการละเลยการกระทานั้น
ไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีเหตุให้ยุติเรื่องในระหว่างการตรวจสอบตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง
หรือข้อ ๑๗ วรรคสาม ให้เสนอคณะกรรมการยุติเรื่องและจัดทารายงานผลการตรวจสอบตามข้อนี้ด้วย
โดยอนุ โลม ทั้ งนี้ คณะกรรมการอาจมี ข้อ สั งเกตหรือข้ อเสนอแนะอย่ างหนึ่ งอย่ างใดต่ อ บุ คคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในรายงานผลการตรวจสอบนั้นด้วยก็ได้
ก่อนการพิ จารณารายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการอาจก าหนดให้ มี กระบวนการ
กลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบด้วยก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการดาเนินการ
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ให้ ส านั ก งานจั ด ท ารายงานผลการตรวจสอบให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบในเรื่องนั้น
รายงานผลการตรวจสอบตามข้อนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๓๔ ในการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนตามข้อ ๓๓ วรรคสอง (๖) ควรคานึงถึงความสาคัญในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การที่ ผู้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายสามารถเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมได้ อ ย่ า งเสมอภาค
และมีประสิทธิภาพ
(๒) การเข้ า ถึ งข้ อ เท็ จ จริ งที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและกลไกการเยี ย วยา
ตามความเหมาะสม
(๓) การได้รับการแก้ไขหรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอและโดยไม่ล่าช้า
ข้อ ๓๕ ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้พิจารณาคาร้องรวมกันตามข้อ ๒๒ ให้จัดทารายงาน
เป็นฉบับเดียวกัน
ข้อ ๓๖ ให้สานักงานแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมด้วยรายงานไปยังผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) แจ้งไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๓๓
(๒) แจ้งไปยังผู้ร้อง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ร้องมิได้แจ้งสถานที่อยู่ที่จะติดต่อได้
การแจ้งผลตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นหนังสือภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการตามข้อ ๓๓
วรรคหก เสร็จสิ้นแล้ว
ข้อ ๓๗ เมื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องดาเนินการตามข้อ ๓๓ วรรคสอง (๖) ได้รับแจ้ง
ผลการตรวจสอบแล้ว ให้ดาเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดและแจ้งผลการดาเนินการให้คณะกรรมการทราบ

๑๐
ในกรณีที่การดาเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการไม่อาจกระทาให้แล้วเสร็จ
ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้บุคคลหรือหน่วยงานขอขยายระยะเวลาการดาเนินการต่อคณะกรรมการ
พร้อมทั้งเหตุผลและระยะเวลาที่ขอขยายก่อนที่กาหนดระยะเวลาเดิมจะสิ้นสุดลง แต่ห้ามมิให้ขอขยาย
ระยะเวลาการดาเนินการมากกว่าสองครั้ง
ข้อ ๓๘ ในการจัดทารายงานผลการตรวจสอบ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคาร้องอาจเสนอ
ต่อ ส านั ก งานเพื่ อ ขอให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ม าให้ ค วามเห็ น ประกอบได้ ทั้ งนี้ ตามระเบี ยบคณะกรรมการ
ว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๓๙ ในกรณีท่ีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใดเป็นความผิด อาญา และผู้เสียหายไม่อยู่ใน
ฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเองได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
สานักงาน ดาเนินการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายได้
กรณีผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษตามวรรคหนึ่งได้ ให้หมายความรวมถึง
กรณีผู้เสียหายอาจได้รับภยันตรายอย่างร้ายแรงแก่ชีวติ หรือร่างกายหากดาเนินการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ
ด้วยตนเอง
หมวด ๕
การติดตามผล และการขอให้พิจารณาใหม่
ข้อ ๔๐ เมื่อพ้น ระยะเวลาที่ต้องดาเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการ
ตามข้อ ๓๗ แล้ว แต่บุคคลหรือหน่ว ยงานมิได้แจ้งผลการดาเนินการ ให้สานักงานมีหนังสือสอบถาม
ผลการดาเนินการหรือการดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับมาตรการหรือแนวทางนั้น
ในกรณี ที่ ได้ มีห นั งสือสอบถามผลการด าเนิ นการแล้ว แต่ บุค คลหรือหน่วยงานมิได้แจ้งผล
การดาเนินการ หรือปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลหรือหน่วยงานมิได้ดาเนินการตามมาตรการหรือแนวทาง
ของคณะกรรมการโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สานักงานเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อจัดทารายงาน
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๓๖ วรรคสี่ ต่อไป
ข้ อ ๔๑ ให้ ส านั ก งานติ ด ตามผลการด าเนิ น การของคณะรัฐ มนตรีต ามข้ อ ๔๐ วรรคสอง
แล้ ว เสนอคณะกรรมการทราบภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการก าหนด ในกรณี ที่ เห็ น สมควร
คณะกรรมการอาจเผยแพร่ ร ายงานของคณะกรรมการหรื อ ผลการด าเนิ น การของคณะรั ฐ มนตรี
ให้ประชาชนทราบตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง ก็ได้
ข้อ ๔๒ สานั กงานอาจเสนอคณะกรรมการเพื่ อพิจารณายุติการติด ตามผลการดาเนิ น การ
ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานได้ดาเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการ
ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสาคัญแล้ว
(๒) กรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานไม่อาจดาเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการได้
โดยมีเหตุอันสมควรตามมาตรา ๓๖
(๓) กรณีที่คู่กรณีได้มีการฟ้องร้ องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือเรื่องที่ศาลมีคาพิพากษา คาสั่ง หรือ
คาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว ในประเด็นเดียวกันกับมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการ

๑๑
(๔) กรณี ที่ การด าเนิ นการตามมาตรการหรื อแนวทางของคณะกรรมการจะไม่ เป็ นประโยชน์
อีกต่อไป
(๕) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๔๓ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรือ เมื่อคู่กรณี บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนิ นการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการตามข้อ ๓๓ วรรคสอง (๖) มีคาขอ
ให้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบใหม่ คณะกรรมการอาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
หรือความเห็นตามรายงานผลการตรวจสอบเดิมได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) มี พ ยานหลั ก ฐานใหม่ อั น อาจท าให้ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ฟั ง เป็ น ยุ ติ แ ล้ ว นั้ น เปลี่ ย นแปลงไป
ในสาระสาคัญ
(๒) คณะกรรมการมีมติโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใด และต่อมาข้อเท็จจริงหรือ
ข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสาคัญในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ขอ
การยื่ น ค าขอตาม (๑) ให้ ก ระท าได้ เฉพาะเมื่ อ ผู้ ข อไม่ อ าจทราบถึ งเหตุ นั้ น มาก่ อ นในการ
พิจารณาครั้งที่แล้วโดยไม่ใช่ความผิดของผู้ขอ
คาขอตามวรรคหนึ่งให้จัดทาเป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด ยื่นต่อสานักงาน
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ขอได้รู้หรือควรได้รู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้ ทั้งนี้ ให้นาความ
ในข้อ ๑๓ มาใช้บังคับกับการยื่นคาขอโดยอนุโลม
การเพิ ก ถอนหรือ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ผลการตรวจสอบที่ ท าให้ ผ ลการพิ จ ารณาเปลี่ ย นแปลงไป
ในสาระสาคัญ ให้คณะกรรมการจัดทารายงานผลการตรวจสอบฉบับใหม่ โดยให้ระบุ ถึงรายงานผลการ
ตรวจสอบฉบั บ เดิ ม พร้อ มทั้ งเหตุ ผลที่ ท าให้ มี ก ารพิ จารณาใหม่ ไว้ด้ว ย และให้ น าความในหมวด ๔
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้ อ ๔๔ เมื่ อ ส านั ก งานได้ รั บ ค าขอตามข้ อ ๔๓ แล้ ว ให้ ต รวจค าขอว่ าเป็ น ไปตามเงื่อ นไข
ที่กาหนดไว้หรือไม่ แล้วเสนอคณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
กรณี ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่า ค าขอเป็ น ไปตามเงื่อ นไขและมี เหตุ อั น สมควร
ให้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบใหม่ในประเด็นใด ให้มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
คาร้องเพื่อดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นนั้นต่อไป ทั้งนี้ ให้นาความในหมวด ๓ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
กรณีที่คณะกรรมการมีมติไม่รับคาขอไว้พิจารณา ให้สานักงานมีหนังสือแจ้งผู้ขอทราบภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีมติดังกล่าว
ข้อ ๔๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ ให้สานักงานรวบรวม
มาตรการหรื อ แนวทางในการป้ อ งกั น หรื อ แก้ ไ ขการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน รวมทั้ ง การเยี ย วยา
ผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามข้อ ๓๓ วรรคสอง (๖) พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค
และเหตุผลที่ไม่อาจดาเนิ นการตามมาตรการหรือแนวทางดังกล่าวได้ เสนอคณะกรรมการพิจารณา
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อจัดทาเป็นข้อเสนอแนะต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรา ๔๒ ต่อไป

๑๒
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๖ การใดที่ได้ดาเนินการก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ ให้การดาเนินการนั้น
เป็นอันใช้ได้ และให้ดาเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ เว้นแต่คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

