แนวปฏิบัติในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผูเ้ สียหายในคดีอาญา
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแนวปฏิบัติในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
เพื่ อรองรับ ภารกิ จของคณะกรรมการสิท ธิมนุ ษ ยชนแห่ งชาติ ตามมาตรา ๓๗ ของพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ บั ญ ญั ติ ใ ห้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอานาจร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ในกรณี
ที่การละเมิด สิทธิมนุษยชนเรื่องใดเป็นความผิด อาญาและผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์ห รือ
กล่ าวโทษด้ ว ยตนเองได้ คณะกรรมการสิท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ในคราวประชุม ด้ านบริห าร ครั้งที่
๓๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงมีมติให้กาหนดแนวปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้
ข้อ ๑ ในแนวปฏิบัตินี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เจ้าหน้าที่สานักงาน” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนตามระเบียบคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
“พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคาร้อง” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคาร้อง
ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
“ผู้เสี ยหาย” หมายความว่า บุ คคลผู้ได้รับ ความเสียหายเนื่ องจากการกระทาผิด ทางอาญา
ฐานใดฐานหนึ่ง
ข้อ ๒ ภายใต้อายุความคดีอาญา ในกรณีที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใดเป็นความผิดอาญา
และผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเองได้ หากคณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็ น สมควรร้องทุกข์ ห รือกล่าวโทษแทนผู้เสียหาย ให้ มอบอานาจเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่สานักงาน
เป็นผูย้ ื่นคาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในแนวปฏิบัตินี้
กรณี ผู้ เสี ย หายไม่ อ ยู่ ในฐานะที่ จ ะร้ อ งทุ ก ข์ ห รื อ กล่ า วโทษด้ ว ยตนเองได้ ต ามวรรคหนึ่ ง
ให้หมายความรวมถึงกรณีผู้เสียหายอาจได้รับภยันตรายอย่างร้ายแรงแก่ชีวิตหรือร่างกายหากดาเนินการ
ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเอง
ข้อ ๓ ในกรณีที่มีผู้ยื่นคาขอให้คณะกรรมการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายก่อนที่การ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะดาเนินการแล้วเสร็จ ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคาร้อง แล้วแต่กรณี ตรวจคาขอและข้อเท็จจริงเบื้องต้น แล้วทาความเห็นเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาว่าสมควรดาเนินการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายหรือไม่ต่อไป
ในกรณีที ่ค าขอตามวรรคหนึ ่ง ยื ่น ภายหลัง จากที ่ ค ณะกรรมการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเสร็จสิ้น แล้ว ให้สานักงานเป็นผู้ตรวจคาขอและข้อเท็จจริงเบื้องต้น แล้ว ทาความเห็น
เสนอคณะกรรมการพิจารณา
ในกรณีที่มีผู้ยื่นคาขอให้คณะกรรมการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายโดยมิได้ร้องขอให้
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้ นาความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

-๒-

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาความเห็นตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี
แล้วมีมติให้ร้องทุกข์ห รือกล่ าวโทษแทนผู้เสียหาย ให้ สานักงานดาเนินการตามข้อ ๕ ต่อไป เว้น แต่
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอมิใช่ผู้เสียหาย ให้ สอบถามความยินยอมจากผู้เสีย หายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในข้อ ๔ ก่อน
ในกรณีที่ค ณะกรรมการมีม ติย กคาขอ ให้สานัก งานแจ้งมติให้ผู้ยื่น คาขอทราบเป็น หนังสือ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติดังกล่าว
ข้อ ๔ นอกจากการยื่นคาขอตามข้อ ๓ แล้ว คณะกรรมการอาจมีมติในระหว่างการตรวจสอบ
การละเมิด สิท ธิม นุษ ยชนให้ ร้อ งทุก ข์ห รือ กล่า วโทษแทนผู้เสีย หายได้ โดยให้สานัก งานมีห นัง สือ
สอบถามความยินยอมจากผู้เสียหายภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ความยินยอมได้ ให้สอบถามความยินยอมจาก
ผู้มีอานาจทาการแทนผู้เสียหาย (เท่าที่ทราบ) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(๒) ในกรณีที่ผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ความยินยอมได้ และไม่มีผู้มีอานาจทาการแทน
ผู้เสียหาย (เท่าที่ทราบ) ที่สามารถให้ความยินยอมได้ ให้ดาเนินการกล่าวโทษแทนการร้องทุกข์ เว้นแต่
ในคดีความผิดต่อส่วนตัว ให้ดาเนินการร้องทุกข์แทนผู้เสียหายต่อไป
(๓) ในกรณีผู้เสียหายหรือผู้มีอานาจทาการแทนผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี ไม่ให้ความยิน ยอม
ให้เสนอคณะกรรมการเพื่อยุติการดาเนิน การร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ
การให้ความยิน ยอมตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้เสียหายหรือผู้มีอานาจ
ทาการแทนผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕ เมื่อคณะกรรมการมีมติให้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔
แล้ว แต่ก รณี และในกรณีที่ต้อ งได้รับ ความยิน ยอม ผู้เสีย หายได้ให้ค วามยิน ยอมเป็น หนัง สือ แล้ว
ให้สานักงานดาเนินการ ดังนี้
(๑) จัด ทาใบมอบอานาจในการร้อ งทุกข์ห รือ กล่า วโทษเสนอคณะกรรมการหรือกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายเพื่อลงนาม
(๒) จัดทาคาร้องทุกข์หรือคากล่าวโทษ แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่สานักงาน
ผู้รับมอบอานาจ
(๓) ยื่นคาร้องทุกข์หรือคากล่าวโทษ แล้วต่อกรณี ต่อพนักงานสอบสวน
(๔) ติดตามประสานงานทางคดีแล้วรายงานให้คณะกรรมการ และผู้เสียหายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ข้อ ๖ กรณีมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา
ให้ใช้แนวปฏิบัตินี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

