สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันอังคารที่ 19
กั น ยายน 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม 704 ชั้ น 7 ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ โดยมี
นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. ค วามก้ า วหน้ า ใน การจั ด ท าร่ า งระเบี ย บค ณ ะกรรม การสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน แห่ ง ชา ติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจดแจ้งองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ พ.ศ. ....
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องสานักงาน กสม. โดย สานักกฎหมาย
และคดีได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทาร่างระเบียบหรือประกาศตามร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ” ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2560
ณ จังหวัดชลบุรี ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการจดแจ้งองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ พ.ศ. .... ซึ่งจะออกตามความในมาตรา 11
ประกอบกับมาตรา 61 (1) แห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งร่างระเบียบฯ ดังกล่าว มีจานวน 29 ข้อ ในการนี้ สานักงาน กสม. โดยสานักกฎหมาย
และคดี จะดาเนินการจัดการประชุมเพื่อรับฟัง ความเห็นของผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องในวันจันทร์ที่
25 กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 709 ชั้น 7 สานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
2. สรุปผลการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (การเข้าถึงและได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ
การกระทาความผิด)
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติรับทราบเรื่องการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (การเข้าถึงและได้มาซึ่ง
เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ สานักงานตารวจ
แห่งชาติ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติ ฯ ดังกล่าว สานักงานตารวจแห่งชาติได้ยกร่างโดยให้เหตุผลว่า ปัจจุบันผู้กระทา
ความผิดได้อาศัยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความรู้ทางวิทยาการสมัยใหม่ในการกระทาความผิด
โดยมีรูปแบบและวิธีการกระทาความผิดที่ซับซ้อน จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถนาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษ
ตามกฎหมายได้ สมควรให้เจ้ าพนักงานเข้าถึงและได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการกระทา
ความผิดที่มีความสลับซับซ้อน เพื่อนามาใช้เป็นพยานหลักฐานในการดาเนินคดีและนาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษ
และก าหนดทางอาญาส าหรั บ ผู้ กระทาให้ ผู้ อื่ นรู้ ห รื อ อาจรู้เ อกสารหรือ ข้ อมู ล ข่ า วสารดั ง กล่ าว จึง มี ความ
จ าเป็ น ต้องตราพระราชบั ญญั ตินี้ อย่ างไรก็ตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ได้ มอบ
ให้สานักงานตารวจแห่งชาติไปพิจารณาเพิ่มเติมข้อมูลการดาเนินการตามตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เนื่องจากกฎหมายดังกล่าว อาจเกิดการละเมิดสิทธิหรือเกิดการจากัดสิทธิ
ของประชาชนมากเกินความจาเป็น
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ทีป่ ระชุมมีความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม สานักงานตารวจแห่งชาติ
ในฐานะผู้ยกร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ยืน ยันว่า ร่างพระราชบัญญัติฯ ได้กาหนดมาตรการโดยศาลเพื่อป้องกัน
การเกิดการละเมิดสิทธิอันเนื่องจากการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ ไว้แล้ว เมื่อร่างพระราชบัญญัติฯ
มีผลบังคับใช้ ก็จะมีระเบียบและข้อบังคับตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวต่อไป
3. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
ที่ป ระชุมคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติ รับทราบเรื่องข้อสั งเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. .... ทั้ง 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งได้ตั้งข้อสังเกต จานวน 3 ข้อ และคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ... ตาม
มาตรา 267 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งได้ตั้งข้อสังเกต จานวน 2 ข้อ
4. การจั ด ท าร่ า งระเบี ย บหรื อ ประกาศตามร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องการจัดทาร่างระเบียบหรือประกาศตาม
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งมีระเบียบที่ต้อง
ออกตามร่างพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่า ด้ว ยคณะกรรมการสิทธิม นุษ ยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
จานวน ๒7 ฉบับ ในที่นี้ มีร ะเบีย บ ข้อบังคับ ประกาศหรือ หลักเกณฑ์ที่ต้องดาเนินการเป็น การเร่ง ด่ว น
จ านวน ๑๓ ฉบับ และมี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าร่ า งระเบี ย บหรื อ ประกาศตามร่ า ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... และผู้ที่เกี่ยวข้อง
บุคคลใดมีข้อมูลความเห็นเพิ่มเติมขอให้ส่งไปยังสานักกฎหมายและคดี เพื่อรวบรวมและดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
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