ข่ าวประชาสั มพันธ์
การร้ องเรียนนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ให้ พ้นจากตาแหน่ ง
ตามที่มีผูเ้ รี ยกร้องให้คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) ยุติการสอบสวนทางวินัยต่อ
นางอัง คณา นี ล ะไพจิ ต ร กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ อัน เนื่ อ งมาจากการอภิ ป รายของนายตวง
อันทะไชย สมาชิ ก สภานิ ติบ ัญญัติแ ห่ ง ชาติ ในที่ ป ระชุ ม สภานิ ติบ ญ
ั ญัติแห่ ง ชาติ และค าร้ องเรี ย นของ
นายสุ รวัชร สังขฤกษ์ แห่งกลุ่มการเมืองภาคประชาชนนั้น ขอเรี ยนว่า
(๑) เรื่ อ งนี้ สื บ เนื่ องจากเมื่ อ วันพุ ธ ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ในขณะที่ น ายปิ ยบุ ต ร แสงกนกกุ ล
เลขาธิ ก ารพรรคอนาคตใหม่ และว่า ที่ ส มาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญ ชี ร ายชื่ อ (ผู้ส าเร็ จ การศึ ก ษา
ชั้ นปริ ญญาเอกทางกฎหมายจากประเทศฝรั่ ง เศสและเป็ นอดี ต อาจารย์ ป ระจ าคณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ) เดิ น ทางไปรั บ ทราบข้อ กล่ า วหาตามหมายเรี ย กของพนัก งานสอบสวน
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีน้ นั นางอังคณาไปร่ วม
ปรากฏตัวในระหว่างการสอบสวน
(๒) ต่อมาเมื่ อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ นายสุ รวัชร สังขฤกษ์ แห่ งกลุ่มการเมืองภาคประชาชน
มีหนังสื อถึงประธานกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ขอให้คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.)
สอบสวนหาความจริ งให้เกิ ดแก่ สังคม หากพบว่านางอังคณามี ความผิด ก็ขอเสนอให้นางอังคณาพ้นจาก
การเป็ นกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
(๓) กสม. ด้านบริ หารได้ประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาว่า จะส่ งเรื่ องนี้
ไปให้คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่ งเป็ นองค์กรที่มีหน้าที่และอานาจ
ด าเนิ น การต่ อ ไปหรื อ ไม่ โดยขอให้ น างอัง คณาชี้ แจงข้อ เท็ จ จริ ง ก่ อ น นางอัง คณาได้ช้ ี แจงด้ว ยวาจา
ในวันเดียวกัน และมีหนังสื อลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ชี้แจงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอีกครั้งหนึ่ง
(๔) ตามรัฐธรรมนู ญและกฎหมายไทย การปฏิ บตั ิหน้าที่ของ กสม. ต้องเป็ นไปโดยสุ จริ ต เที่ย ง
ธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติท้ งั ปวงในการใช้ดุลพินิจ ต้องเป็ นกลางทางการเมือง ทั้งต้องเป็ นไปตาม
มาตรฐานทางจริ ยธรรมอันเป็ นค่านิ ยมหลักโดยต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ดว้ ยความยุติธรรม เป็ นอิสระ เป็ นกลาง
และปราศจากอคติ

๒

ส่ วนการพิจารณาดาเนิ นการให้มีการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติผหู ้ นึ่ งผูใ้ ด
พ้นจากตาแหน่ ง นั้น ตามรั ฐธรรมนู ญและกฎหมายไทยมิ ไ ด้บ ญ
ั ญัติใ ห้เป็ นหน้าที่ และอานาจของ กสม.
แต่บญั ญัติให้เป็ นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วเห็นว่า
คดีมีมูล คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็มีอานาจฟ้ องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
(๕) จากนั้นที่ประชุม กสม. ด้านบริ หารเมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาปั ญหา
ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริ งในเบื้องต้นว่า กสม. จะส่ งเรื่ องนี้ ไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่ งเป็ นองค์กรที่มี
หน้าที่และอานาจพิจารณาต่อไปหรื อไม่ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสี ยงข้างมากไม่ส่งเรื่ องตามคาร้องเรี ยน
ของนายสุ รวัชร สังขฤกษ์ ไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาดาเนินการ
การดาเนิ นการของ กสม. เกี่ยวกับข้อร้องเรี ยนนางอังคณาดังกล่าว มิใช่ การดาเนิ นการสอบสวนทางวินยั
ต่อนางอังคณาตามที่มีการกล่าวอ้างแต่ประการใด
เผยแพร่ โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชำติ
๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๒

สำนักส่ งเสริ มกำรเคำรพสิ ทธิ มนุษยชน
กลุ่มงำนสื่ อสำรองค์กร
โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๐๖๐๓, ๐๘ ๑๘๘๙ ๑๔๕๔

