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สำนักงำนข้ ำหลวงใหญ่ สิทธิมนุษยชนแห่ งสหประชำชำติ ประจำภูมิภำคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
ควำมเห็นเกี่ยวกับร่ ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ ำด้ วยคณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชำติ
(พ.ศ. ....)
สิ งหำคม 2560
เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2015 คณะกรรมกำรสิ ทธิ มนุษยชนแห่งประเทศไทย
ถูกพันธมิตรคณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชนโลก (the Global Alliance of National Human Rights Institutions – GANHRI)
ชื่อเดิมคือ คณะกรรมกำร
ประสำนงำนระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสถำบันกำรส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชนระดับชำติ (International
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights – ICC)

ซึ่งเป็ นหน่วยงำนระดับโลกที่จดั อันดับสถำบันสิ ทธิ มนุษยชนระดับชำติทวั่ โลก (national human rights
institutions) ลดอันดับสถำนะจำก “เอ” เป็ น “บี” สถำนะ “บี” หมำยถึงกำรที่สถำบันสิ ทธิมนุษยชนระดับชำติ
ไม่ได้ปฏิบตั ิตำมหลักกำรเกี่ยวกับสถำนะของสถำบันระดับชำติ (ที่เรี ยกว่ำหลักกำรปำรี ส) อย่ำงเต็มรู ปแบบ ทั้งนี้
กำรลดอันดับสถำนะของคณะกรรมกำรสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชำติของไทยเกิดจำกข้อกังวลเรื่ องกำรคุม้ กันและควำม
เป็ นอิสระในกำรทำงำน กระบวนกำรคัดเลือกและแต่งตั้ง ควำมเป็ นกลำงที่เห็นได้ของกรรมกำรสิ ทธิฯ
และเจ้ำหน้ำที่ รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรรับมือเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชนอย่ำงเร่ งด่วน ดังนั้น กำรพิจำรณำ
ร่ ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชำติของสภำนิติบญั ญัติแห่ง
ชำติจึงเป็ นโอกำสสำคัญที่จะรับมือกับควำมกังวลของพันธมิตรคณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชนโลก (GANHRI)
และเพื่อให้มีควำมสอดคล้องทำงกฎหมำยอย่ำงเต็มที่กบั หลักกำรปำรี ส
เพื่อพันธมิตรคณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชนโลก (GANHRI)
จะได้พิจำรณำยกระดับสถำนะของคณะกรรมกำรสิ ทธิ ฯ ของไทยให้เป็ น “เอ” ต่อไป
สำนักงำนข้ำหลวงใหญ่ฯ ประจำภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงได้วเิ ครำะห์ร่ำงพรบ.คณะกรรมกำรสิ ทธิ ฯ
ฉบับปัจจุบนั (ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2550) เพื่อประเมินควำมสอดคล้องกับหลักกำรปำรี ส
พร้อมทั้งมีคำแนะนำและข้อสังเกตจำกพันธมิตรคณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชนโลก (GANHRI) จริ งอยูท่ ี่ร่ำงพรบ.
ฉบับดังกล่ำวจะมีบทบัญญัติที่เป็ นบวกหลำยข้อ ทว่ำ ในขณะเดียวกัน
ก็ยงั คงมีหลำยประเด็นที่จำเป็ นต้องมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรปำรี สอย่ำงเต็มรู ปแบบ
ในกำรนี้ สำนักงำนข้ำหลวงใหญ่ฯ
ประจำภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ได้ส่งจดหมำยไปยังสภำนิติบญั ญัติแห่งชำติเกี่ยวกับร่ ำงพรบ.
ฉบับนี้รวมทั้งข้อเสนอแนะ ดังนี้
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1. กระบวนกำรคัดเลือกและแต่ งตั้ง
วิธีกำรแต่งตั้งสมำชิกสถำบันสิ ทธิมนุษยชนระดับประเทศมีควำมสำคัญยิง่ ต่อควำมเป็ นอิสระ ควำมเป็ นมืออำชีพ
ควำมซื่อสัตย์และควำมน่ำเชื่ อถือ หลักกำรปำรี สกำหนดให้มีกระบวนกำรคัดเลือกและแต่งตั้งที่ชดั เจน โปร่ งใส
ตั้งอยูบ่ นพื้นฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีกำรคัดเลือกและแต่งตั้งอย่ำงมีส่วนร่ วม
กำรคัดเลือกควรเปิ ดโอกำสให้ฝ่ำยนิติบญั ญัติ องค์กรประชำสังคม สหภำพแรงงำน ผูเ้ ชี่ยวชำญมหำวิทยำลัย
นักกฎหมำยและผูส้ ื่ อข่ำว เข้ำมำมีส่วนร่ วม สมำชิกที่ได้รับคัดเลือกควรมีตวั แทนควำมหลำกหลำยทำงสังคม
ชำติพนั ธุ์ ศำสนำและภูมิศำสตร์ ของประเทศ
รวมทั้งมีสัดส่ วนผูห้ ญิงที่เป็ นตัวแทนอย่ำงมีควำมหมำยในทุกระดับของกระบวนกำรรับสมัครและคัดเลือก
ข้อกำหนดสำคัญๆ บำงประกำรของกระบวนกำร ได้แก่
1. มีกำรเผยแพร่ และโฆษณำตำแหน่งว่ำงอย่ำงกว้ำงขวำง
2. มีกำรขยำยจำนวนผูส้ มัครอย่ำงสู งสุ ดจำกกลุ่มสังคมในวงกว้ำง
3. มีกำรปรึ กษำและ/หรื อมีส่วนร่ วมอย่ำงกว้ำงขวำงในระหว่ำงกระบวนกำรยืน่ ใบสมัคร
คัดกรอง คัดเลือกและแต่งตั้ง
4. มีกำรประเมินผูส้ มัครตำมเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้ำ
มีควำมเป็ นกลำงและสำธำรณชนสำมำรถเข้ำถึงเกณฑ์ดงั กล่ำว
5. มีกำรคัดเลือกสมำชิกที่ทำหน้ำที่ในนำมตัวเองมำกกว่ำจะเป็ นตัวแทนขององค์กร
พันธมิตรคณะกรรมกำรสิ ทธิ มนุษยชนโลก (GANHRI)
ได้พดู ถึงข้อกังวลเกี่ยวกับขั้นตอนกำรคัดเลือกกรรมกำรสิ ทธิฯ ภำยใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 มำหลำยครั้งแล้ว
โดยได้พดู ถึงกำรที่เจ้ำหน้ำที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็ นพิเศษจำกสถำบันรัฐเพียงไม่กี่สถำบันโดยไม่มีตวั แทนหรื อข้อ
กำหนดชัดเจนในกำรปรึ กษำหำรื อกับกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยหลักหรื อประชำสังคม
ไม่มีบทบัญญัติในกำรปรึ กษำหำรื อและ/หรื อมีส่วนร่ วมในกระบวนกำรยืน่ ใบสมัคร คัดกรองและคัดเลือก
และกำรขำดเกณฑ์ที่ชดั เจนและอย่ำงละเอียดเพื่อใช้ประเมินควำมสำมำรถของผูส้ มัครที่มีสิทธิ์
มำตรำ 11 และ 13 ของร่ ำงพรบ.ซึ่งพูดถึงกระบวนกำรคัดเลือก
ได้แก้ไขข้อกังวลบำงประเด็นที่พนั ธมิตรคณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชนโลก (GANHRI) ชี้ให้เห็น
และได้จดั ทำบทบัญญัติบำงข้อ เช่น ควำมจำเป็ นในกำรประกำศกำรเสนอชื่อและกำรคัดเลือกให้ทรำบในวงกว้ำง
ตลอดจนกำรนำองค์กรประชำสังคมและกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยรำยสำคัญๆ เช่น
สภำทนำยควำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ แพทย์และนักกำรสำธำรณสุ ข ผูท้ ำงำนด้ำนสื่ อ และสถำบันกำรศึกษำ
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มำรวมไว้ในคณะกรรมกำรคัดเลือก กระนั้น
ร่ ำงพรบ.ดังกล่ำวยังไม่ได้รับประกันชัดเจนว่ำจะมีกำรรวมเอำผูห้ ญิงและกลุ่มทำงสังคม ชำติพนั ธุ์ ศำสนำ
และกลุ่มที่มีควำมหลำกหลำยเชิงภูมิศำสตร์ อื่นๆ มำไว้ในคณะกรรมกำรคัดเลือกแต่ประกำรใด
และไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดเกณฑ์ที่เป็ นกลำงชัดเจนในกำรประเมิน ควำมเหมำะสมของกรรมกำรสิ ทธิฯ
ที่เกี่ยวกับควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนสิ ทธิมนุษยชน
นอกจำกนี้ วรรคสุ ดท้ำยของมำตรำ 11 ยังอนุญำตให้ยกเว้นกำรที่องค์กรประชำสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ
จะตั้งตัวแทนมำนัง่ ในคณะกรรมกำรคัดเลือกหำกเกิดควำมล่ำช้ำในกำรคัดเลือกสมำชิกคณะกรรมกำรคัดเลือก
ซึ่งตรงข้ำมกับวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกที่ตอ้ งกำรรวบรวมผูค้ นจำกหลำกหลำยภูมิหลังเข้ำ
ด้วยกัน ด้วยเหตุน้ ี ข้อกังวลของพันธมิตรคณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชนโลก (GANHRI)
จึงยังไม่ได้รับกำรแก้ไขแต่อย่ำงใด
ดังนั้น สำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิ มนุษยชนแห่งประชำชำติจึงขอแนะนำให้ร่ำงพรบ.คณะกรรมกำรสิ ทธิฯ
มีบทบัญญัติซ่ ึงรับประกันกำรมีผหู้ ญิงและผูค้ นที่มีควำมหลำกหลำยทำงสังคม ชำติพนั ธุ์ ศำสนำ และภูมิศำสตร์
เป็ นตัวแทนในคณะกรรมกำรคัดเลือก
นอกจำกนี้ เพื่อให้กระบวนกำรสมัครเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใสและขึ้นอยูก่ บั ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ร่ ำงพรบ.ควรมีบทบัญญัติ
ที่ระบุเกณฑ์อย่ำงชัดเจนซึ่งคณะกรรมกำรคัดเลือกสำมำรถนำมำใช้พิจำรณำผูส้ มัครตำมควำมเชี่ยวชำญด้ำนสิ ทธิม
นุษยชนได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ในทำงกลับกัน ร่ ำงพรบ.ควรมีบทบัญญัติที่กำหนดให้คณะกรรมกำรคัดเลือก
จัดทำเกณฑ์เพื่อกำรประเมินที่ชดั เจนและเป็ นกลำง
มีกำรประกำศให้สำธำรณชนรับทรำบก่อนประกำศกระบวนกำร ยืน่ ใบสมัคร
เรำขอแนะนำด้วยว่ำควรตัดวรรคสุ ดท้ำยในมำตรำ 11 ออก
ซึ่งอนุญำตให้คณะกรรมกำรคัดเลือกแนะนำกรรมกำรสิ ทธิฯ
แม้จะไม่มีกำรคัดเลือกตัวแทนองค์กรประชำสังคมและกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นมำนัง่ ในคณะกรรมกำรคัดเลือกก็ตำ
ม
บทบัญญัติในมำตรำ 22 ของร่ ำงพรบ.คณะกรรมกำรสิ ทธิ ฯ
ซึ่ งกำหนดอำนำจหน้ำที่ให้ประธำนศำลฎีกำและประธำนศำลปกครองสู งสุ ดสำมำรถแต่งตั้งกรรมกำรสิ ทธิ ได้ชวั่ ค
รำว เป็ นเรื่ องไม่จำเป็ นและควรตัดออกเพื่อให้มีกระบวนกำรเสนอชื่อและแต่งตั้งเพียงกระบวนกำรเดียวเท่ำนั้น
2. คุณสมบัตขิ องกรรมกำรสิ ทธิฯ
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คุณสมบัติกรรมกำรสิ ทธิฯ ควรมีลกั ษณะให้มีตวั แทนในรู ปแบบพหุลกั ษณ์ (pluralist)
ของสังคมที่เกี่ยวกับกำรส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชน รวมทั้งเพื่อให้คณะกรรมกำรสิ ทธิฯ
สำมำรถปฏิบตั ิตำมอำนำจหน้ำที่ของตนอย่ำงเต็มที่ หำกสมำชิกคณะกรรมกำรสิ ทธิฯ
มำจำกพื้นเพและกลุ่มที่หลำกหลำย คณะกรรมกำรสิ ทธิฯ
จะสำมำรถทำงำนรับมือด้ำนสิ ทธิมนุษยชนได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพกว้ำงขวำงที่สุดเท่ำที่เป็ นไปได้
นอกจำกนี้ สมำชิกคณะกรรมกำรสิ ทธิฯ
ควรสะท้อนสมดุลด้ำนเพศสภำพและควำมหลำกหลำยด้ำนชำติพนั ธุ์ของสังคม
มำตรำ 8, 9 และ 10 ของร่ ำงพรบ. กำหนดคุณสมบัติและข้อกำหนดของกรรมกำรสิ ทธิฯ ไว้ ทั้งนี้
บุคคลธรรมดำอำยุต่ำกว่ำ 45 ปี บุคคลธรรมดำที่ไม่มีวุฒิกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี พระหรื อครู สอนศำสนำ
อดีตสมำชิกพรรคกำรเมืองหรื อผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง และผูท้ ำงำนวิชำชีพอิสระ
ถูกห้ำมไม่ให้เป็ นกรรมกำรสิ ทธิฯ
ในขณะที่กำรจะมีผไู ้ ด้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรสิ ทธิฯ
ที่มีประสบกำรณ์ดำ้ นสิ ทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องและอย่ำงหนักแน่นเป็ นเรื่ องดีก็จริ ง รวมทั้งกำรที่กรรมกำรสิ ทธิฯ
ไม่ควรถูกอิทธิพลทำงกำรเมืองแทรกแซงขณะทำงำนในตำแหน่ง
แต่เป็ นกำรไม่เหมำะสมที่จะระบุปริ ญญำขั้นอุดมศึกษำ อำยุ หรื ออำชีพ มำเป็ นเกณฑ์เบื้องต้น
มีคนทำงำนในระดับรำกหญ้ำ/ชุมชน
หลำยคนที่มีทกั ษะและประสบกำรณ์ในเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนแต่ไม่จำเป็ นว่ำบุคคลนั้นจะได้รับปริ ญญำตรี
หรื ออำจมีอดีตผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองและนักกิจกรรมสิ ทธิ มนุษยชนที่อำยุยงั น้อย
ผูร้ ณรงค์เรื่ องสิ ทธิ มนุษยชนและมีทกั ษะและประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น
สำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชำชำติจึงขอแนะนำให้ทบทวนร่ ำงกฏหมำยคณะกรรมกำรสิ ท
ธิฯ เพื่อให้เกณฑ์กำรคัดเลือกขึ้นอยูก่ บั ทักษะและประสบกำรณ์ (ทั้งควำมสำมำรถทำงเทคนิคและองค์ควำมรู้)
เรื่ องสิ ทธิมนุษยชน ข้อกำหนดที่ไม่จำเป็ น เช่น อำยุ ปริ ญญำ หรื ออำชีพ ควรตัดออกไปเพื่อให้ผสู้ มัคร
ที่จะเข้ำสู่ กำรคัดเลือกเป็ นกรรมกรรมสิ ทธิ ฯ มำจำกภูมิหลังและกลุ่มทำงวิชำชีพที่หลำกหลำย
ร่ ำงกฏหมำยนี้รวมมีบทบัญญัติที่ทำให้เกิดควำมสมดุลทำงเพศสภำพ ควำมหลำกหลำยทำงชำติพนั ธุ์ วัฒนธรรม
และศำสนำในองค์ประกอบของคณะกรรมกำรสิ ทธิฯ ด้วย
3. กำรรับประกันวำระกำรดำรงตำแหน่ ง
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กำรรับประกันวำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชนแห่งชำติของไทยเป็ นเรื่ องสำคัญ
เพื่อให้เกิดควำมเป็ นอิสระและพหุ นิยม พันธมิตรคณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชนโลก (GANHRI)
ได้เคยชี้ให้เห็นว่ำกรรมกำรสิ ทธิจะถูกไล่ออกได้ก็ต่อเมื่อมีควำมประพฤติผดิ อย่ำงร้ำยแรงหรื อไร้ควำมสำมำรถตำ
มขั้นตอนที่ยตุ ิธรรม เป็ นภววิสัย (objective) และเป็ นกลำงซึ่งกำหนดชัดเจนในกฏหมำย กำรไล่กรรมกำรสิ ทธิ ฯ
ออกก่อนวำระกำรดำรงตำแหน่งจะหมดอำยุลงโดยไม่มีเหตุผลเฉพำะและไม่มีควำมคุม้ ครองในกำรทำหน้ำที่อย่ำง
มีประสิ ทธิภำพที่อนุญำตให้โต้แย้งกำรไล่ออก
จึงไม่สอดคล้องกับหลักกำรควำมเป็ นอิสระของคณะกรรมกำรสิ ทธิฯ
มำตรำ 20 ของร่ ำงพรบ.คณะกรรมกำรสิ ทธิฯ กำหนดเงื่อนไขในกำรไล่กรรมกำรสิ ทธิฯ ออก
ภำยใต้ร่ำงพรบ.ฉบับปั จจุบนั นอกจำกกำรเสี ยชีวติ หรื อลำออก กรรมกำรสิ ทธิ ฯ อำจถูกไล่ออกหำกขำด
คุณสมบัติเฉพำะหรื อหำกมีคุณลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 8 หรื อ 9
หรื อหำกไม่ได้ส่งรำยงำนประเมินสถำนกำรณ์สิทธิ มนุษยชนของประเทศภำยในระยะเวลำที่กำหนดตำมที่ระบุใน
มำตรำ 40
มำตรำ 21 กำหนดขั้นตอนในกำรไล่ออก
โดยให้อำนำจแก่คณะกรรมกำรคัดเลือกที่จะทำกำรตัดสิ นใจขั้นสุ ดท้ำยในกำรไล่กรรมกำรสิ ทธิฯ
ออกเนื่องจำกขำดคุณสมบัติหรื อมีคุณลักษณะต้องห้ำม อย่ำงไรก็ตำม ร่ ำงพรบ.
ฉบับนี้กลับไม่ได้กำหนดขั้นตอนในกำรไล่กรรมกำรสิ ทธิฯ
ออกกรณี ลม้ เหลวไม่ได้ส่งรำยงำนประเมินสถำนกำรณ์ดำ้ นสิ ทธิ มนุษยชน นอกจำกนี้
ร่ ำงพรบ.ยังค่อนข้ำงคลุมเครื อในข้อที่วำ่ กรรมกำรสิ ทธิฯ เพียง 1 คนหรื อทั้งหมดจะถูกไล่ออกกรณี ไม่ส่งรำยงำน
ร่ ำงพรบ.ยังไม่มีบทบัญญัติที่เปิ ดโอกำสให้กรรมกำรสิ ทธิฯ โต้แย้งกำรถูกไล่ออกอย่ำงยุติธรรม
ดังนั้น สำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชำชำติจึงขอแนะนำให้ทบทวนมำตรำ 20, 21 และ 40
เพื่อรับประกันระยะเวลำในกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรสิ ทธิ
กำรแก้ไขเพิม่ เติมนี้ควรดูแลให้อนุญำตให้มีกำรไล่ออกก็ต่อเมื่อมีกำรประพฤติผิดหรื อไร้ควำมสำมำรถอย่ำงร้ำยแ
รงรวมทั้งมีข้ นั ตอนที่เหมำะสมเพื่อให้กรรมกำรสิ ทธิ ฯ มีโอกำสโต้แย้งกำรถูกไล่ออก
นอกจำกนี้ สำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชำชำติยงั มีควำมเห็นด้วยว่ำ
วุฒิสภำซึ่งรับผิดชอบในกำรแต่งตั้งกรรมกำร ควรเป็ นองค์กรที่มีควำมเกี่ยวข้องมำกกว่ำในกำร
ตัดสิ นใจสุ ดท้ำยในเรื่ องของกำรไล่ออก วุฒิสภำ
สำมำรถตัดสิ นใจขั้นสุ ดท้ำยตำมคำแนะนำที่ได้รับจำกคณะกรรมกำรคัดเลือก
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และจะตัดสิ นใจขั้นสุ ดท้ำยก็ต่อเมื่อกรรมกำรสิ ทธิฯ
ผูเ้ กี่ยวข้องได้มีโอกำสโต้แย้งกำรถูกไล่ออกให้ลกั ษณะที่ยตุ ิธรรมและเป็ นอิสระแล้ว
ร่ ำงพรบ.ควรมีบทบัญญัติอนุญำตให้กรรมกำรสิ ทธิฯ หำทำงแก้เชิงกฎหมำย (legal recourse)
ในกรณี ที่เห็นว่ำกำรไล่ออก ไม่ยตุ ิธรรม
4. อำนำจหน้ ำที่และกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชำติของไทย
คณะกรรมกำรสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชำติของไทยมีบทบำทสำคัญในกำรส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชนทั้งหมด
ในระดับประเทศ ในกำรประชุมว่ำด้วยสิ ทธิ มนุษยชนโลกที่กรุ งเวียนนำ เมื่อปี 2536 มีกำรยอมรับว่ำสถำบัน
สิ ทธิมนุษยชนระดับชำติที่ปฏิบตั ิตำมหลักกำรปำรี ส
เป็ นผูม้ ีบทบำทรำยสำคัญในกำรส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชนในระดับประเทศ
รวมถึงสังเกตกำรณ์กำรปฏิบตั ิตำมสนธิ สัญญำสิ ทธิ มนุษยชนระหว่ำงประเทศที่รัฐให้สัตยำบัน ดังนั้น
อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชำติของไทย
จึงกว้ำงขวำงเกินกรอบกฎหมำยระดับชำติของไทย
เพรำะได้รวมสนธิสัญญำว่ำด้วยสิ ทธิ มนุษยชนระหว่ำงประเทศที่ไทยเป็ นคู่สัญญำไว้ดว้ ย ด้วยเหตุน้ ี มำตรำ 4
ของร่ ำงพรบ.ฉบับนี้จึงควรได้รับกำรแก้ไขเพิม่ เติมเพื่อสะท้อนองค์ประกอบนี้
ในขณะที่ร่ำงพรบ.ได้กำหนดหน้ำที่และอำนำจของคณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชนแห่งชำติ
แต่ก็มีควำมสำคัญเช่นกันที่จะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมอำนำจหน้ำที่ต่อไปนี้หรื อนำอำนำจหน้ำที่ดงั กล่ำวมำรวมเพื่อทำ
ให้คณะกรรมกำรสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชำติของไทยเป็ นสถำบันที่มีควำมสำคัญระดับชำติในกำรคุม้ ครองและส่ งเสริ
มสิ ทธิมนุษยชนในไทย สำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชำชำติมีควำมกังวลว่ำ
อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชนแห่งชำติภำยใต้ร่ำงพรบ.ฉบับปัจจุบนั ถูกลิดรอนลงเมื่อเทียบกับพร
ะรำชบัญญัติคณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชนแห่งชำติฉบับปี 2542 และภำยใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ดังนั้น
จึงมีควำมสำคัญที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมร่ ำงพรบ.ฉบับนี้เพื่อรวมอำนำจหน้ำที่ในพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรสิ ท
ธิมนุษยชนแห่งชำติฉบับปี 2542 และรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ไว้ในร่ ำงพรบ.
• มำตรำ 25 ของร่ ำงพรบ.ห้ำมไม่ให้กรรมกำรสิ ทธิฯ เข้ำร่ วมในหลักสู ตร โปรแกรม หรื อกำรอบรม
ยกเว้นว่ำหลักสู ตรหรื อโปรแกรมดังกล่ำวจะจัดโดยยคณะกรรมกำรสิ ทธิฯ เนื่องจำก
สิ ทฺธิมนุษยชนเป็ นหัวข้อที่มีพลวัตรและวิวฒั นำกำร ดังนั้น กรรมกำรสิ ทธิฯ จึงควรได้รับกำรสนับสนุน
มำกกว่ำจะถูกห้ำมไม่ให้เพิม่ พูนกำรเรี ยนรู ้องตนด้วยกำรเข้ำร่ วมกำรอบรมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่
ยวกับสิ ทธิ มนุษยชนซึ่งรวมถึงกำรอบรมที่จดั โดยหน่วยงำนอื่นที่ไม่ใช่คณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชนแห่งชำติ
คณะกรรมกำรสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชำติควรมีอำนำจตัดสิ นใจ
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เรื่ องควำมต้องกำรในกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของกรรมกำรสิ ทธิฯ รวมทั้ง
กำหนดรู ปแบบกำรฝึ กอบรมและหลักสู ตรที่กรรมกำรสิ ทธิฯ
ต้องกำรเพื่อให้สำมำรถปฏิบตั ิตำมอำนำจหน้ำที่ของตนได้ ดังนั้น
สำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชำชำติจึงขอแนะนำให้ตดั มำตรำ 25 ออก พร้อมกันนี้
มำตรำ 24 ควรได้รับกำรทบทวนเพื่อให้กรรมกำรสิ ทธิ ฯ มีโอกำสเข้ำร่ วมประชุม สัมมนำ
ตำมคำเชิญขององค์กรประชำสังคมหรื อมูลนิธิวำ่ ด้วยสิ ทธิ มนุษชนระดับภูมิภำคและระหว่ำงประเทศ
• มำตรำ 26 (3) กำหนดให้คณะกรรมกำรสิ ทธิฯ เสนอมำตรกำรในกำรแก้ไขกฏหมำยและนโยบำยระดับชำติ
อย่ำงไรก็ตำม มำตรำนี้ไม่ได้กำหนดให้รัฐบำลต้องปรึ กษำหำรื อกับคณะกรรมกำรสิ ทธิ ฯ ในเรื่ องกำร
กำหนดหรื อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยที่มีนยั ยะเกี่ยวกับสิ ทธิมนุษยชน ร่ ำงพรบ.ฉบับนี้
จึงควรมีบทบัญญัติที่กำหนดให้รัฐบำลต้องขอควำมเห็นของคณะกรรมกำรสิ ทธิฯ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับกฎหมำย
นโยบำยและโปรแกรมในกำรส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชนในประเทศไทย
• มำตรำ 34, 37 และ 39 ของร่ ำงพรบ. กำหนดกระบวนกำรยื่นคำร้องเรี ยนของคณะกรรมกำรสิ ทธิฯ มำตรำ 34
อนุญำตให้ผเู้ ครำะห์ร้ำยหรื อผูพ้ บเห็นกำรละเมิดสิ ทธิมนุษยชน มีสิทธิยนื่ คำร้องเรี ยน และมำตรำ 37
อนุญำตให้กรรมกำรสิ ทธิฯ หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรสิ ทธิฯ ยืน่ คำร้องหำก
กำรละเมิดสิ ทธิมนุษยชนถือว่ำเป็ นควำมผิดทำงอำญำ มำตรำ 39 (4) จำกัดคณะกรรมกำรสิ ทธิฯ
ไม่ให้รับคำร้องเรี ยนที่ไม่ได้ยนื่ ด้วยเจตนำสุ จริ ตและไม่ให้ตรวจสอบคำร้องเรี ยนที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อสำธำร
ณชน บทบัญญัติในปั จจุบนั ของร่ ำงพรบ.ฉบับนี้ที่เกี่ยวกับขั้นตอนกำรร้องเรี ยนถือว่ำแคบมำก และอำจจำกัด
ควำมสำมำรถของผูเ้ ครำะห์ร้ำยหรื อครอบครัวในกำรยืน่ คำร้องเรี ยนต่อคณะกรรมกำรสิ ทธิฯ โดยไม่จำเป็ น
ดังนั้น
ร่ ำงพรบ.จึงควรได้รับกำรแก้ไขเพิ่มเติมเพื่ออนุญำตให้ผเู้ ครำะห์ร้ำยหรื อสมำชิกครอบครัวหรื อบุคคลหรื อองค์
กรอื่นยืน่ คำร้องเรี ยนต่อคณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชฃนฯ ในนำมของตน นอกจำกนี้
ร่ ำงพรบ.ควรมีบทบัญญัติที่อนุญำตให้คณะกรรมำธิกำรสิ ทธิ ฯ สอบสวนหรื อไต่สวนเกี่ยวกับ
กำรละเมิดสิ ทธิมนุษยชนตำมดุลยพินิจของตน ดังนั้น
สำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชำชำติจึงขอแนะนำให้ยกเลิกมำตรำ 39 (4)
เพรำะมำตรำดังกล่ำวไม่ใช่เกณฑ์ที่เป็ นกลำง (objective) ที่จะจำกัดคณะกรรมกำรสิ ทธิฯ
จำกกำรรับคำร้องเรี ยน นอกจำกนี้ แทนที่จะกำหนดขั้นตอนกำรยืน่ คำร้องเรี ยนในร่ ำงพรบ.
สำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ
ขอแนะนำว่ำจะมีควำมเหมำะสมมำกกว่ำที่จะให้คณะกรรมกำรสิ ทธิฯ
กำหนดขั้นตอนกำรยืน่ คำร้องเรี ยนและกระบวนกำรพิจำรณำอื่นที่เกี่ยวข้องของตัวเอง
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• มำตรำ 35 กำหนดอำนำจให้คณะกรรมกำรสิ ทธิฯ สำมำรถเข้ำไปใน
สถำนที่หรื อพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับกำรละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนที่มีกำรกล่ำวหำหรื อเพื่อเก็บหลัก
ฐำน อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีบทบัญญัติเป็ นกำรเฉพำะที่ให้อำนำจคณะกรรมกำรสิ ทธิในกำรเข้ำไปในสถำนีตำรวจ
คุก และสถำนที่กกั กันอื่นๆ
ร่ ำงกฏหมำยฉบับนี้จึงควรมีบทบัญญัติเป็ นกรณี เฉพำะเพื่อให้อำนำจคณะกรรมกำรสิ ทธิ ฯ
เข้ำไปตรวจสอบสถำนที่กกั กันทุกแห่งโดยไม่ตอ้ งบอกกล่ำวล่วงหน้ำ คณะกรรมกำรสิ ทธิฯ
ควรสำมำรถเข้ำถึงสถำนที่กกั กันได้เต็มที่ และควรได้รับอนุญำตให้สัมภำษณ์พูดคุยกับผูถ้ ูกกักกันอย่ำง
เป็ นควำมลับ เป็ นส่ วนตัว และไม่อยูภ่ ำยใต้กำรกำกับดูแลของใคร
• มำตรำ 36 กำหนดให้คณะกรรมกำรสิ ทธิฯ ร้องขอหน่วยงำนรัฐหรื อองค์กรเอกชนให้จดั หำทำงแก้ (remedy)
แก่ผเู ้ ครำะห์ร้ำยภำยในเวลำที่กำหนด อย่ำงไรก็ตำม วรรค 3 ของมำตรำดังกล่ำวมีขอ้ ควำม
ค่อนข้ำงคลุมเครื อและอนุญำต
ให้หน่วยงำนรัฐหรื อองค์กรเอกชนมีอำนำจตำมอำเภอใจที่จะปฏิเสธคำร้องขอให้มีทำงแก้ของคณะกรรมกำร
สิ ทธิ ฯ ดังนั้น มำตรำ 36 ของร่ ำงพรบ.จึงควรมีบทบัญญัติที่จะอนุญำตให้คณะกรรมกำรสิ ทธิฯ
ทบทวนควำมสมเหตุสมผลของหน่วยงำนรัฐหรื อองค์กรเอกชนที่ไม่ปฏิบตั ิตำมคำขอของคณะกรรมกำรสิ ทธิ
ฯ ตลอดจนทำคำแนะนำที่จำเป็ นซึ่งรวมถึงบทลงโทษหำกคณะกรรมกำรสิ ทธิฯ เชื่ อว่ำ
เหตุผลดังกล่ำวไม่เพียงพอหรื อไม่เหมำะสม
• มำตรำ 43 ของร่ ำงกฏหมำยกำหนดให้สภำนิ ติบญั ญัติแห่งชำติ คณะรัฐมนตรี หรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินกำรตำมคำแนะนำของคณะกรรมกำรสิ ทธิฯ อย่ำงไรก็ตำม ร่ ำงพรบ.ไม่ได้ช้ ี แจง
สถำนะทำงกฎหมำยของคำแนะนำของคณะกรรมกำรสิ ทธิ (ไม่วำ่ คำแนะนำนั้นจะผูกพันหรื อไม่ก็ตำม)
นอกจำกนี้ ร่ ำงพรบ.ไม่ได้กำหนดว่ำคณะกรรมกำรสิ ทธิ ฯ ควร
ใช้มำตรกำรใดในกรณี ที่รัฐบำลที่เกี่ยวข้องและหน่วยงำนอื่นๆ ไม่ปฏิบตั ิตำมคำแนะนำของตน ดังนั้น
สำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชำชำติจึงขอแนะนำว่ำ
ร่ ำงพรบ.ควรบัญญัติให้คณะกรรมกำรสิ ทธิฯ มีอำนำจในกำรออกคำตัดสิ นที่ผกู พัน
ซึ่งควรจะมีบทบัญญัติที่อนุญำตให้คณะกรรมกำรสิ ทธิ ฯ ทำคำแนะนำให้ลงโทษหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกรณี ที่
เกิดควำมล้มเหลวเชิงระบบในกำรปฏิบตั ิตำมคำแนะนำของคณะกรรมกำรสิ ทธิฯ
• มำตรำ 44 กำหนดให้คณะกรรมกำรสิ ทธิ ฯ
ชี้แจงและรำยงำนสถำนกำรณ์สิทธิ มนุษยชนที่ไม่ถูกต้องและไม่ยตุ ิธรรมในประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำม
ร่ ำงพรบ.ไม่ได้กำหนดกระบวนกำรหรื อกลไกในกำรทำหน้ำที่ดงั กล่ำว นอกจำกนี้
ร่ ำงพรบ.ยังไม่ได้พดู ละเอียดด้วยว่ำคณะกรรมกำรสิ ทธิ ฯ
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ได้รับกำรคำดหวังว่ำต้องชี้ แจงรำยงำนประเภทใดให้ชดั เจน ในแต่ละปี มีรำยงำนหลำยฉบับที่หน่วยงำนรัฐ
องค์กรประชำสังคม สื่ อ นักวิจยั อิสระ นักวิชำกำร หรื อสถำบันอื่นๆ ตีพิมพ์ ดังนั้น คณะกรรมกำรสิ ทธิ ฯ
จึงไม่สำมำรถจะทบทวนหรื อพิจำรณำรำยงำนได้ทุกฉบับเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริ ง นอกจำกนี้
หำกคณะกรรมกำรสิ ทธิ ฯ ทำหน้ำที่น้ ีตำมผลประโยชน์และคำขอของรัฐ คณะกรรมกำรสิ ทธิฯ
ก็จะไม่มีควำมเป็ นอิสระอีกต่อไป
ร่ ำงพรบ.จึงควรได้รับกำรแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อจัดหำอำนำจตำมอำเภอใจให้แก่คณะกรรมกำรสิ ทธิ ฯ
ในกำรกำหนดลำดับควำมสำคัญก่อนหลังเกี่ยวกับงำนด้ำนสิ ทธิมนุษยชนของตน
ตลอดจนโอกำสกำรจัดเตรี ยมรำยงำนที่น่ำเชื่ อถือตำมลำดับควำมสำคัญดังกล่ำว
• ร่ ำงพรบ.คณะกรรมกำรสิ ทธิฯ มี
บทบัญญัติที่ระบุหน้ำที่ของรัฐและหน่วยงำนอื่นของรัฐในกำรร่ วมมือกับคณะกรรมกำรสิ ทธิ ฯ อย่ำงไรก็ตำม
ร่ ำงพรบ.ฉบับนี้ไม่ได้กำหนดว่ำคณะกรรมกำรสิ ทธิ ฯ
จะสำมำรถดำเนินกำรใดกับเจ้ำหน้ำที่ผไู้ ม่ให้ควำมร่ วมมือ
ซึ่ งไม่ได้ปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงเหมำะสมในกำรทำตำมอำนำจหน้ำที่ของตนด้วยกำรปฏิเสธไม่ปฏิบตั ิตำม
ขัดขวำง แทรกแซง หรื อโต้ตอบ
สำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชำชำติจึงใคร่ ขอแนะนำให้
ร่ ำงพรบ.ฉบับนี้มีบทบัญญัติที่อนุญำตให้คณะกรรมกำรสิ ทธิ ฯ
แนะนำบทลงโทษเจ้ำหน้ำที่ผไู้ ม่ให้ควำมร่ วมมือกับตนหรื อไม่ได้ปฏิบตั ิตำมคำร้องของตน นอกจำกนี้
คณะกรรมกำรสิ ทธิ ฯ ควรได้รับอนุญำตให้ประกำศชื่อเจ้ำหน้ำที่ บุคคล
หรื อหน่วยงำนให้สำธำรณชนทรำบกรณี ระบบล้มเหลวไม่ให้ควำมร่ วมมือ
ร่ ำงพรบ.ฉบับนี้ ควรมีบทบัญญัติเป็ นกรณี เฉพำะอนุญำตให้คณะกรรมกำรสิ ทธิ ฯ จัดทำบทสรุ ป
ว่ำด้วยกำรพิจำรณำคดีที่เกี่ยวกับสิ ทธิ มนุษยชนอย่ำงสมัครใจ
• ร่ ำงพรบ.คณะกรรมกำรสิ ทธิฯ ควรมีบทบัญญัติที่กำหนดให้คณะกรรมกำรสิ ทธิ ฯ
เรี ยนรู้สนธิสัญญำและตรำสำรว่ำด้วยสิ ทธิ มนุษยชนระหว่ำงประเทศ
ตลอดจนยืน่ คำแนะนำที่จำเป็ นและเหมำะสมให้กบั รัฐเพื่อกำรทำสัตยำบัน และเพื่อ
กำรดำเนิ นกำรที่มีประสิ ทธิ ภำพตำมสนธิ สัญญำสิ ทธิ มนุษยชนระหว่ำงประเทศ ร่ ำงพรบ.ควร
มีบทบัญญัติเป็ นกรณี เฉพำะกำหนดให้คณะกรรมกำรสิ ทธิ ฯ
มีอำนำจหน้ำที่ในกำรร่ วมมือและทำงำนร่ วมกับกลไกด้ำนสิ ทธิ มนุษยชนระหว่ำงประเทศ
ซึ่งรวมถึงคณะมนตรี สิทธิ มนุษยชน หน่วยงำนสนธิ สัญญำของสหประชำชำติ และ
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ผูม้ ีอำนำจหน้ำที่ในกระบวนกำรพิเศษ
ตลอดจนหน่วยงำนสหประชำชำติและองค์กรระหว่ำงประเทศอื่นๆ
• หนึ่งในบทบำทสำคัญของสถำบันสิ ทธิมนุษยชนระดับประเทศ
คือกำรส่ งเสริ มและสนับสนุนงำนขององค์กรเอกชนว่ำด้วยสิ ทธิ มนุษยชนในประเทศ ด้วยเหตุน้ ี ร่ ำง
กฎหมำยฉบับนี้จึงควรมีบทบัญญัติเป็ นกรณี พิเศษกำหนดอำนำจให้คณะกรรมกำรสิ ทธิฯ ส่ งเสริ ม
และสนับสนุนควำมพยำยำมขององค์กรเอกชน
รวมทั้งพัฒนำโครงกำรเพื่อปกป้ องผูพ้ ิทกั ษ์สิทธิมนุษยชน
• ร่ ำงพรบ.ฉบับนี้ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนำจของคณะกรรมกำรสิ ทธิฯ ในกำรแนะนำค่ำชดเชยให้กบั
ผูเ้ ครำะห์ร้ำยที่ถูกละเมิดสิ ทธิมนุษยชนและครอบครัว ดังนั้น
ร่ ำงพรบ.จึงควรมีบทบัญญัติที่ให้อำนำจหน้ำที่แก่คณะกรรมกำรสิ ทธิ ฯ แนะนำค่ำชดเชย
หรื อกำรฟื้ นฟูแก่ผเู ้ ครำะห์ร้ำยและครอบครัว คณะกรรมกำรสิ ทธิ ฯ
ควรมีอำนำจหน้ำที่ในกำรจัดหำควำมช่วยเหลือเฉพำะกำลหรื อกำรชดเชยให้กบั ผูเ้ ครำะห์ร้ำยและครอบค
รัวตำมควำมจำเป็ น
สำนักงำนข้ำหลวงใหญ่ฯ ประจำภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ยังได้ระบุในจดหมำยฉบับดังกล่ำวว่ำ
เรำสนับสนุนให้สภำนิติบญั ญัติแห่งชำติ
พิจำรณำควำมเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่ ำงพระรำชบัญญัติขำ้ งต้นเพื่อให้เกิดกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรปำรี ส
ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหำข้อกังวลที่พนั ธมิตรคณะกรรมกำรสิ ทธิ มนุษยชนโลก (GANHRI) ได้พดู ถึงในรำยงำนปี 2015
และเพื่อดูแลให้คณะกรรมกำรสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชำติของไทยเป็ นสถำบันที่มีควำมเป็ นอิสระและเป็ นกลำง
สำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติพร้อมให้กำรสนับสนุนสภำนิติบญั ญัติแห่งชำติ

