ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือก
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการกาหนด
คุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๙ (๖) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่า ด้ว ย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการกาหนด
คุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้ อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองและวรรคสามของข้ อ 5 ของระเบีย บคณะกรรมการ
สิท ธิม นุษ ยชนแห่ง ชาติว ่า ด้ว ยการกาหนดคุณ สมบัต ิ วิธ ีก ารสรรหา และการคัด เลือ กเลขาธิก าร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ให้ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ ง จ านวนห้ า คน ประกอบด้ ว ย
กรรมการสิท ธิมนุษ ยชนแห่งชาติ หนึ่ง คน เป็น ประธาน กรรมการสิท ธิมนุษยชนแห่งชาติ หนึ่ง คน
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร ด้านกฎหมาย และด้านสิทธิมนุษยชน ด้านละหนึ่งคน เป็นกรรมการ
โดยมีหัวหน้า ส่วนราชการระดับสานักที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลของสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นเลขานุการ
ในกรณี ต าม (๑) ให้ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาและด าเนิ น การสรรหา
ตามวรรคสองได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนที่เลขาธิการผู้นั้นจะเกษียณอายุราชการ”
ข้ อ 4 ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองและวรรคสามของข้ อ 7 ของระเบีย บคณะกรรมการ
สิท ธิม นุษ ยชนแห่ง ชาติว ่า ด้ว ยการกาหนดคุณ สมบัต ิ วิธ ีก ารสรรหา และการคัด เลือ กเลขาธิก า ร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วให้เสนอบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รบั การสรรหา จานวนไม่เกิน
สามราย โดยเรียงลาดับชื่อตามตัวอักษร พร้อมทั้งระบุเหตุผลและความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการสรรหา
ดังกล่าวต่อประธานกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณา
กรณีที่คณะกรรมการสรรหาได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่าไม่มีผู้ใดสมควรได้รับการสรรหา
ให้รายงานต่อประธานกรรมการแล้วเริ่มดาเนินการตามข้อ ๖ ใหม่”
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที่ ๘๐ ก/หน้า ๗/๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

๒

ข้ อ 5 ให้ ย กเลิกความในข้อ 9 ของระเบียบคณะกรรมการสิ ทธิม นุษยชนแห่งชาติว่าด้ว ย
การกาหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ 9 ให้ ป ระธานกรรมการพิ จ ารณาเลื อ กผู้ ที่ ส มควรได้ รับ การแต่ง ตั้ง ให้ ดารงตาแหน่ ง
เลขาธิการจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ แล้วเสนอให้คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ
กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายชื่อที่ประธานกรรมการเสนอ ให้ประกาศ
ผลการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการให้ทราบทั่วกัน แล้วดาเนิ น การ
ตามมาตรา ๕๔ (1) แห่ งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ต่อไป
กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายชื่อ ที่ประธานกรรมการเสนอมายัง ไม่สมควร
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการ ให้ประธานกรรมการพิจารณาเลือกผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง
ให้ ด ารงต าแหน่ งเลขาธิ การจากบั ญชี รายชื่ อผู้ ที่ ได้ รั บการสรรหาที่ เหลื อ (ถ้ ามี ) ที ละราย เสนอให้
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการเห็นชอบด้วย ให้ดาเนินการตามวรรคสอง
กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายชื่อที่ประธานกรรมการเสนอมายังไม่สมควร
ได้ร ับ การแต่ง ตั ้ง ให้ด ารง ต าแหน่ ง เลขาธิ ก าร และรายชื่ อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การสรรหาหมดบั ญ ชี แ ล้ ว
ให้คณะกรรมการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อดาเนินการสรรหาใหม่ โดยอาจแต่งตั้งจาก
กรรมการสรรหาคนเดิมก็ได้”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๒
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

