ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริง
กรณีมีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถกู ต้องหรือไม่เป็นธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริง กรณีมีการรายงานสถานการณ์ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๒๖ (๔) มาตรา ๒๗ (๕) มาตรา ๓๕
มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๘ วรรคสอง และมาตรา ๔๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออก
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีก ารในการชี้แ จงและรายงานข้อ เท็จ จริง กรณีมีก ารรายงานสถานการณ์ เกี่ยวกับ สิท ธิม นุษ ยชน
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมต้องเป็น
รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่มีเรื่องเกี่ยวกับการละเมิด สิทธิมนุษยชน
ที่ ค ณะกรรมการเห็ น ว่ า มี ผ ลกระทบในวงกว้ า งที่ อ าจมี ข้ อ มู ล ที่ ค ลาดเคลื่ อ นจากข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ
มีข้อเท็จจริงที่ไม่สมบูรณ์ และอยู่ในวิสัยที่สามารถตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้
รายงานตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นเอกสารการศึกษาในเชิงวิชาการ เอกสารการวิจัยหรือเอกสารอื่นใด
ที่มีลักษณะทานองเดียวกัน

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนพิเศษ ๔๒ ง/หน้า ๑/๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒

(๒) เป็นเรื่องในรายงานที่จัดทาโดยองค์การสหประชาชาติหรือหน่วยงานหรือกลไกขององค์การ
สหประชาชาติ หรือรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของสหประชาชาติ
(๓) เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงแล้ว
(๔) เป็ น เรื่ องที่ ค ณะกรรมการเคยพิ จารณาและได้ ชี้ แ จงหรื อ จั ด ท ารายงานตามหน้ าที่ แ ละ
อานาจแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ
(๕) เป็ น เรื่ อ งที่ มี ลั ก ษณะตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๙
ในกรณี ที่ ค วามปรากฏในภายหลั งว่าเรื่อ งที่ ค ณะกรรมการมี ม ติ รับ ไว้ด าเนิ น การตรวจสอบ
เป็นเรื่องที่มีลักษณะตามวรรคสอง ให้สานักงานเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งยุติการตรวจสอบ
ตามระเบียบนี้
ข้อ ๖ ระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามระเบียบนี้ คณะกรรมการอาจย่นหรือขยายได้ตามที่เห็นสมควร
หมวด ๒
การตรวจสอบ
ข้อ ๗ เมื่อคณะกรรมการพิจารณามีมติให้ดาเนินการตรวจสอบเรื่องใดในรายงานสถานการณ์
สิทธิมนุ ษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมแล้ว ให้สานักงานดาเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของสถานการณ์นั้น ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๘ ในการตรวจสอบตามข้อ ๗ ให้นาระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๓ การตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน มาใช้บังคับโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
หมวด ๓
การจัดทารายงานการตรวจสอบ
และการเผยแพร่
ข้อ ๙ เมื่อ ได้ดาเนิน การตรวจสอบข้อ เท็จ จริง เสร็จ สิ้น แล้ว ให้สานัก งานจัด ทารายงานผล
การตรวจสอบเสนอคณะกรรมการภายในเวลาและตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๑๐ รายงานผลการตรวจสอบที่ คณะกรรมการมี มติ เห็ นชอบแล้ ว ให้ ถื อเป็ น การชี้แจงและ
รายงานตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๔) และมาตรา ๔๔ และให้สานักงานดาเนินการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไปโดยเร็ว
การเผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยให้เผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

๓

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๑ การใดที่ได้ดาเนินการก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ ให้การดาเนินการนั้น
เป็นอันใช้ได้ และให้ดาเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ เว้นแต่คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทาหน้าทีแ่ ทน
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

