ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยการติดตามผลการดาเนินการด้านสิทธิมนุษยชน
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่ เป็ น การสมควรก าหนดให้ มี ร ะเบี ย บคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ย
การติดตามผลการดาเนินการด้านสิทธิมนุษยชน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗
มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ วรรคสอง และ
มาตรา ๔๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการติดตาม
ผลการดาเนินการด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มาตราที่ อ้ างถึ งในระเบี ย บนี้ ให้ ห มายถึ งมาตราของพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ให้สานักงานติดตามผลการดาเนินการด้านสิทธิมนุษยชนที่เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
(๑) มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(๒) ข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
(๓) ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้ง
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่ง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
(๔) ข้อเสนอในการสร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนที่ ๑๗ ก/หน้า ๑๒/๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

(๕) ความคืบหน้าหรือผลการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหาย
(๖) การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาผู้ ได้ รั บ ความเสี ย หายจากการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
กรณีกรรมการพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจาเป็นต้องดาเนินการโดยเร่งด่วน
(๗) ข้อเสนอในรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
(๘) ข้ อ เสนอในรายงานคู่ ข นานตามหนั งสื อ สั ญ ญาที่ ป ระเทศไทยเป็ น ภาคี แ ละมี พั น ธกรณี
ที่จะต้องปฏิบัติตามที่จัดทาโดยคณะกรรมการ
(๙) ข้อเสนอในรายงานคู่ขนานการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review)
ของประเทศไทยที่จัดทาโดยคณะกรรมการ
(๑๐) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๖ ระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ สานักงานอาจเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ย่นหรือขยายได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้แสดงเหตุผล ความจาเป็น หรือข้อขัดข้อง ที่ต้องย่นหรือขยาย
ระยะเวลาในแต่ละเรื่องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการด้วย
ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจาเป็น สานักงานอาจเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้ทาหน้าที่ติดตามผลการดาเนินการกรณีหนึ่งกรณีใดก็ได้ ทั้งนี้ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๘ กรณี ที่ระเบียบนี้ กาหนดให้ สานักงานติด ตามผลการดาเนินการที่เสนอต่อ รัฐสภาหรือ
คณะรัฐมนตรี การนับระยะเวลาตามระเบียบนี้ ให้นับตั้งแต่วันที่สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ได้รับเรื่อง
ข้อ ๙ กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือมีหลักฐานอื่นใดว่ารัฐสภา คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ได้ดาเนินการตามรายงานหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว
สานักงานอาจนาข้อเท็จจริงหรือหลักฐานนั้นเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไปตามระเบียบนี้ก็ได้
หมวด ๒
การติดตามผลการดาเนินการด้านสิทธิมนุษยชน
ส่วนที่ ๑
การติดตามมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสม
ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ข้อ ๑๐ การติด ตามผลการด าเนิ น การตามข้ อ ๕ (๑) ให้ ส านั ก งานมี ห นั งสือ ติด ตามผลการ
ดาเนินการตามมาตรการหรือแนวทางจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ครบกาหนดระยะเวลาที่ต้องดาเนินการตามมาตรการหรือแนวทางหรือระยะเวลาที่คณะกรรมการ
อนุญาตให้ขยาย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้กาหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนนั้นแจ้งผลการดาเนินการ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
ข้อ ๑๑ กรณีที่สานักงานมีหนังสือติดตามผลการดาเนินการแล้ว แต่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง มิได้แ จ้งผลการดาเนิ น การหรือเหตุผลที่ไม่อาจดาเนิน การได้ต ามมาตรา ๓๖ วรรคสาม

ให้ ส านั ก งานมี ห นั งสื อ ภายในสิ บ ห้ าวัน นั บ แต่ วัน ที่ ค รบก าหนดระยะเวลาในหนั งสื อ ติ ด ตามผลการ
ดาเนินการตามข้อ ๑๐ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่บังคับบัญชาหรือกากับดูแลหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ที่เกี่ยวข้องนั้นพิจารณาเร่งรัดหรือกาชับให้ดาเนินการตามมาตรการหรือแนวทางต่อไป
ข้อ ๑๒ กรณีที่สานักงานมีหนังสือแจ้งตามข้อ ๑๑ แล้ว แต่หน่วยงานที่บังคับบัญชาหรือกากับดูแล
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนนั้นมิได้แจ้งผลการดาเนินการ ให้สานักงานจัดทารายงานเสนอคณะกรรมการ
เพื่ อพิจารณาภายในสามสิบวัน นั บแต่วันครบกาหนดระยะเวลาในหนังสือ ติด ตามผลการดาเนิ น การ
ตามข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ แล้วแต่กรณี เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๖ วรรคสี่ ต่อไป
ข้อ ๑๓ กรณีที่คณะกรรมการได้เสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๒ แล้ว แต่คณะรัฐมนตรี
มิได้แจ้งผลการดาเนินการหรือเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ให้สานักงาน
ติดตามผลการดาเนินการของคณะรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่พ้นระยะเวลาเก้าสิบวันที่คณะรัฐมนตรี
ได้รับรายงาน และเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
การเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตามวรรคหนึ่ง สานักงานอาจเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาจัดทาข้อเสนอแนะเสนอต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหาหรือป้องกันมิให้เกิด
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องใดหรือลักษณะใดขึ้นอีกตามมาตรา ๔๒ ก็ได้
ส่วนที่ ๒
การติดตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
ข้อ ๑๔ การติดตามผลการดาเนินการตามข้อ ๕ (๒) ให้สานักงานติดตามผลการดาเนิ นการ
ตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศที่เสนอต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี เมื่อพ้นระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับรายงาน และเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป โดยให้นาความในข้อ ๑๓ วรรคสอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๓
การติดตามข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบียบ หรือคาสัง่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ข้อ ๑๕ การติดตามผลการดาเนินการตามข้อ ๕ (๓) ให้สานักงานมีหนังสือติดตามผลการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะที่เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในสิบห้าวันนับแต่พ้น
ระยะเวลาเก้าสิบวันที่รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับข้อเสนอแนะ และเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
กรณีที่รัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะตามข้อ ๕ (๓)
ไปดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ ให้สานักงานมีหนังสือติดตามผลการดาเนินการจากหน่วยงานที่รับ
ข้อเสนอแนะนั้น และเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อ ๑๖ กรณีที่คณะกรรมการได้มีมาตรการหรือแนวทางตามข้อ ๕ (๑) และข้อเสนอแนะตาม
ข้อ ๕ (๓) เสนอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อดาเนินการตามหน้าที่
และอานาจไปในคราวเดียวกัน ให้สานักงานติดตามผลการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยถือระยะเวลา
ในการติดตามมาตรการหรือแนวทางตามข้อ ๕ (๑) เป็นสาคัญ
ข้อ ๑๗ กรณี ที่ สานั กงานมีห นั งสือ ติด ตามผลการด าเนิน การแล้ว แต่ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มิได้แจ้งผลการดาเนินการหรือเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ตามมาตรา ๔๓
วรรคหนึ่ง ให้สานักงานเสนอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาในหนังสือ
ติดตามผลการดาเนินการตามข้อ ๑๕ หรือข้อ ๑๖ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาต่อไป โดยให้นาความใน
ข้อ ๑๓ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๔
การติดตามข้อเสนอในการสร้างเสริม
ให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
ข้ อ ๑๘ การติ ด ตามผลการด าเนิ น การตามข้ อ ๕ (๔) ไม่ ว่ า ได้ จั ด ท าเป็ น แถลงการณ์ ห รื อ
ในรูปแบบอื่นใด หากเป็นกรณีที่มีการแจ้งต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
พิจารณาดาเนินการในเรื่องใด ให้สานักงานติดตามผลการดาเนินการเมื่อพ้นระยะเวลาหกสิบวันนับแต่
วันที่รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับแจ้ง และเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ต่อไป โดยให้นาความในข้อ ๑๓ วรรคสอง และข้อ ๑๕ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๕
การติดตามกรณีอื่น
ข้อ ๑๙ การติดตามผลการดาเนินการตามข้อ ๕ (๕) ให้สานักงานติด ตามความคืบหน้าหรือ
ผลการดาเนินคดีและรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ
ต่อพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ข้อ ๒๐ การติดตามผลการดาเนินการตามข้อ ๕ (๖) ให้สานักงานมีหนังสือติดตามผลการให้
ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อพ้นระยะเวลา
สามสิบวัน นั บแต่วัน ที่ห น่ ว ยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ นั้นได้รับแจ้ง และเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาต่อไป โดยให้นาความในข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๑ การติดตามผลการดาเนินการตามข้อ ๕ (๗) (๘) หรือ (๙) ให้ติดตามเฉพาะประเด็น
ที่คณะกรรมการเห็นชอบ โดยให้นาความในข้อ ๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การติด ตามผลการดาเนิ น การกรณี อื่นตามข้อ ๕ (๑๐) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกาหนด

หมวด ๓
การยุติการติดตาม
ข้อ ๒๒ ให้สานักงานเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณายุตกิ ารติดตามผลการดาเนินการตามข้อ ๕
(๑) (๓) และ (๖) ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้ดาเนินการ
ตามมาตรการหรือแนวทางหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตามข้อ ๕ (๑) หรือ (๓) หรือความเห็น
ของกรรมการตามข้อ ๕ (๖) ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสาคัญแล้ว
(๒) กรณีที่รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง ไม่อาจดาเนินการ
ตามมาตรการหรือแนวทางหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตามข้อ ๕ (๑) หรือ (๓) หรือความเห็น
ของกรรมการตามข้อ ๕ (๖) ได้โดยมีเหตุผลอันสมควร
(๓) กรณี ที่คู่กรณีได้มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีคาพิพากษา คาสั่ง หรือ
คาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว ในประเด็นเดียวกันกับข้อ ๕ (๑) หรือ (๖)
(๔) กรณีที่การดาเนินการตามมาตรการหรือแนวทางหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตาม
ข้อ ๕ (๑) หรือ (๓) หรือความเห็นของกรรมการตามข้อ ๕ (๖) จะไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป
การยุติการติดตามผลการดาเนินการนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี
ข้อ ๒๓ กรณีที่คณะกรรมการมีมติให้ยุติการติดตามผลการดาเนินการตามข้อ ๕ (๑) (๓) หรือ (๕)
หากเป็นเรื่องที่มีผู้ร้องหรือผู้แจ้ง ให้สานักงานแจ้งผลให้ผู้แจ้งหรือผู้ร้องทราบเป็นหนังสือภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติดังกล่าว เว้นแต่ผู้แจ้งหรือผู้ร้องมิได้แจ้งสถานที่อยู่ที่จะติดต่อได้
หมวด ๔
การสรุปและวิเคราะห์ผลการติดตาม
ข้อ ๒๔ ให้สานักงานสรุปและวิเคราะห์ผลการติดตามผลการดาเนินการตามข้อ ๕ โดยอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ให้น าผลการด าเนิน การตามวรรคหนึ ่ง สรุป ไว้ใ นรายงานผลการปฏิบ ัต ิง านประจ าปี
ตามมาตรา ๔๕ ด้วย
หมวด ๕
การเผยแพร่ผลการดาเนินการ
ข้ อ ๒๕ เพื่ อ ประโยชน์ ในการสร้ า งเสริ ม ความตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ให้สานักงานจัดทาสรุปสาระสาคัญของผลการดาเนินการตามข้อ ๒๔ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป
การเผยแพร่ผลการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยให้เผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสานักงาน

ข้อ ๒๖ ให้สานักงานสรุปผลการดาเนินการและผลการติดตามตามข้อ ๕ กรณีที่เป็นประโยชน์ตอ่
การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ ให้ปกปิดข้อมูลในส่วนที่อาจกระทบกระเทือนต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้แจ้งหรือผู้ร้อง
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๗ การใดที่ได้ดาเนินการก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ ให้การดาเนินการนั้น
เป็นอันใช้ได้ และให้ดาเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ เว้นแต่คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทาหน้าทีแ่ ทน
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