ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๑. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
(๑) โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๑) ได้บัญญัติ
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการ
ป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระบวนการไกล่เกลี่ยนับเป็นการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย
วิธีการหนึ่งตามหลักสากล โดยได้กำหนดให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องมีหน้าที่และอำนาจและความ
รับผิดชอบครอบคลุมถึงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และอำนาจ
ดังกล่าวตลอดจนองค์ประกอบและเขตอำนาจของสถานบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องบัญญัติ รับรองไว้อย่าง
ชัดเจนในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย กับทั้งยังได้กำหนดหลักการเพิ่มเติมว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มี
อำนาจกึ่งตุลาการในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนไว้ประการหนึ่ง คือ แสวงหาแนวทางยุติปัญหาอย่างฉันมิตร
ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ย หรือโดยการตัดสินใจที่มีผลผูกพัน หรือหากจำเป็นบนพื้นฐานการปกปิด เป็นความลับ
ทั้งนี้ ภายในขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติ แต่ด้วยปัจจุบัน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มิได้บัญญัติอำนาจดังกล่าวให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้
(๒) โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘๐ ได้บัญญัติให้
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนตำแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า
และทรงให้พ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการ
เพราะถูกลงโทษ แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ (๒) ได้ บั ญ ญั ติ ให้ ก ารบรรจุ แ ละแต่ งตั้ ง ให้ ข้ า ราชการสำนั ก งานคณะกรรมการ
สิ ทธิมนุ ษ ยชนแห่ งชาติดำรงตำแหน่ งประเภทบริห ารระดั บสู งนอกจากตำแหน่ งเลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือเทียบเท่า เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว
ให้ ป ระธานกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เป็ น ผู้ มี อ ำนาจสั่ ง บรรจุ แ ละนำความกราบบั ง คมทู ล เพื่ อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ซึ่งการบัญญัติให้มีตำแหน่งเทียบเท่าดังกล่าวไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘๐
๒. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมาย
(๑) เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ งชาติ มี อ ำนาจในการไกล่ เกลี่ ยตามกฎหมาย
อันสอดคล้องกับหลักการสากล
(๒) เพื่อให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งที่ต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๓. ความมุ่งหมายและผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์
พระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่าด้ว ยคณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐ มีความสอดคล้องกับหลักการสากลและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๒

๔. หลักการอันเป็นสาระสำคัญ
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่ าด้ ว ยคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อ กำหนดให้ คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติมีอำนาจในการไกล่เกลี่ ย และ
กำหนดให้ การเสนอขอพระราชทานโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชน
แห่งชาติสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘๐ ดังนี้
(๑) กำหนดให้ คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษ ยชนแห่ งชาติมี อำนาจในการไกล่ เกลี่ ยบุ คคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คู่กรณีทำความตกลงเพื่อประนีประนอมและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(เพิ่มเติมมาตรา ๓๔/๑)
(๒) ยกเลิกการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ให้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง โดยไม่ต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง (แก้ไขมาตรา ๕๔ (๒))
(๓) กำหนดให้การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติแล้ว ให้ประธานกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง (เพิ่มเติมมาตรา
๕๔ (๓))
๕. บุคคลที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
๕.๑ หน่วยงานของรัฐ
ผลกระทบทางบวก
ผลกระทบทางลบ - ไม่มี –
๕.๒ ประชาชนและภาคเอกชน
ผลกระทบทางบวก
ผลกระทบทางลบ - ไม่มี –
๖. ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา
๓๔/๑

กฎหมายปัจจุบัน
-

กฎหมายที่จะแก้ไขเพิ่มเติม
ในการดำเนินการตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง
หากคณะกรรมการเห็นว่าเป็นการสมควร จำเป็น
และได้รับความยินยอมจากคู่กรณี อาจดำเนินการ
ไกล่เกลี่ยบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
คู่กรณี ท ำความตกลงเพื่ อประนี ประนอมและ
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ ทั้งนี้
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
ใน กรณี ที่ คู่ ก รณี ฝ่ า ยใดไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งอาจ
ยื่ น คำร้ อ งต่ อ ศาลเพื่ อ ให้ บั งคั บ ตามข้ อ ตกลง
ดังกล่าวได้ โดยให้นำกฎหมายว่าด้วยการไกล่
เกลี่ ย ข้ อ พิ พ าทในส่ ว นของการบั ง คั บ ตาม
ข้อตกลงระงับข้อพิพาทมาใช้บังคับโดยอนุโลม

๓

๕๔

การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
สำนั ก งาน และการแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง
ให้ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง
เลขาธิการ เมื่อได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือก
ตามมาตรา ๔๙ (๖) แล้ว ให้ประธานกรรมการ
เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและนำความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้
(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูงนอกจาก (๑) หรือเทียบเท่า
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว
ให้ ป ระธานกรรมการเป็ น ผู้ มี อ ำนาจสั่ งบรรจุ
และนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๓) การบรรจุและแต่งตั้ งให้ ดำรงตำแหน่ง
อื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ให้เลขาธิการเป็นผู้มี
อำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
สำนั ก งาน และการแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง
ให้ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๑) การบรรจุ และแต่ งตั้ งให้ ด ำรงตำแหน่ ง
เลขาธิการ เมื่อได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือก
ตามมาตรา ๔๙ (๖) แล้ว ให้ ประธานกรรมการ
เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและนำความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้
(๒) การบรรจุ และแต่ งตั้ งให้ ด ำรงตำแหน่ ง
ประเภทบริหารระดับสูงนอกจาก (๑) หรือเทียบเท่า
เมื่อได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการแล้ว
ให้ ป ระธานกรรมการเป็ น ผู้ มี อ ำนาจสั่ ง บรรจุ
และนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณ า
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิ ชาการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ เมื่ อได้ รั บ
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการแล้ ว ให้
ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่ งบรรจุและ
แต่งตั้ง
(๔) การบรรจุและแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ ง
อื่นนอกจาก (๑) และ (๒) และ (๓) ให้เลขาธิการ
เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

