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จดหมายเปิดผนึก 
 

15 กันยายน 2558 
 

เร่ือง การสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดท่ีสาม (รอบสอง) 
 
เรียน ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

ตามท่ีท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 20 สิงหาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบผู้ได้รับการ
เสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จ านวน 5 คน และมีมติไม่เห็นชอบผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 2 คน 
(จากจ านวนท้ังหมด 7 คน) และได้ส่งรายช่ือดังกล่าวกลับมายังคณะกรรมการสรรหาเพื่อให้ด าเนินการต่อไป และต่อมา
คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติให้มีการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 2 คน ต้ังแต่วันพุธท่ี 26 สิงหาคม 2558 ถึงวันอังคารท่ี 1 กันยายน 2558 น้ัน 
 
         คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) องค์กร และบุคคล เห็นว่ากระบวนการสรรหา
บุคคลเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท่ีผ่านมาน้ัน 
ได้รับขอท้วงติงจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนท้ังในประเทศและสากล ว่า กระบวนการสรรหาฯ ไม่เปิดเผยและโปร่งใส 
ขาดกระบวนการการมีส่วนร่วม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่เป็นตามหลักการปารีสซึ่งเป็นหลักการของสหประชาชาติ
เกี่ยวกับสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ท่ีระบุว่า “กระบวนการสรรหาต้องมีหลักประกันที่จะท าให้ม่ันใจ
ได้ว่าสถาบันจะเป็นผู้แทนที่หลากหลายของพลังทางสังคมหรือภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน” อีกท้ังกระบวนการสรรหาไม่ได้มีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลท่ี
มีประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นท่ีประจักษ์ และการเลือกด้วยการลงคะแนนของ
กรรมการสรรหาแต่ละบุคคลท่ีไม่มีการให้เหตุผล หรืออภิปรายร่วมกันเพื่อตัดสินใจขององค์กรกลุ่ม ดังน้ัน ผู้ท่ีได้รับการ
สรรหาส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้ท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและมีผลงานการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นท่ีประจักษ์  
และการสรรหาไม่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และไม่สามารถอธิบายหรือตอบค าถามของสาธารณชนได้ว่าบุคคลท่ี
กรรมการสรรหาเลือกมามีคุณสมบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติของกฎหมาย 

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) องค์กร และบุคคลตามรายนามข้างท้ายน้ีเห็นว่า 
หากกระบวนการสรรหายังมีแนวปฏิบัติดังท่ีผ่านมา จะยิ่งท าให้ความน่าเช่ือถือต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดน้ีไม่เป็นท่ียอมรับในทางสากลท้ังภายในและต่างประเทศ และมีแนวโน้มท่ีจะบังเกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่อไป ซึ่งนอกจากคณะกรรมการสรรหาต้องรับผิดชอบต่อความ
เสียหายดังกล่าวแล้ว สถาบันท่ีกรรมการสรรหาเป็นผู้แทนเข้ามาเป็นกรรมการสรรหายังต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกัน  
จึงขอเน้นย้ าเจตนารมณ์ของกระบวนการสรรหาบุคคลผู้สมควรเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและขอเรียกร้องให้
คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการสรรหาผู้ ท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   โดยให้มี
กระบวนการสรรหา ดังน้ี  

1. ขอให้มีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน โดยมีองค์ประกอบขององค์กรท่ีท างานด้านสิทธิ
มนุษยชน 
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2. ขอให้มีการคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือไม่น้อยกว่าสองเท่าของจ านวนท่ีต้องการจริง  
3. ขอให้เปิดเผยรายช่ือและวิสัยทัศน์ของผู้ท่ีผ่านการพิจารณาในช้ันต้น (จากข้อ 2) เพื่อให้สังคมร่วม

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ท่ีผ่านการพิจารณาแต่ละราย 
4. ขอให้ผู้ท่ีผ่านพิจารณาทุกคน (จากข้อ ๒) น าเสนอวิสัยทัศน์โดยวาจา และให้ประชาชนสามารถเข้า

ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ท่ีผ่านการพิจารณาทุกคน 
 
ท้ังน้ี เพื่อให้การสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในครั้งน้ีเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส  

ไม่ให้เกิดข้อครหาดังท่ีได้เคยเกิดข้ึน  และท่ีส าคัญคือ เพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นสถาบันด้านการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับท้ังในประเทศและในระดับสากล  ตลอดจนสามารถสร้าง
หลักประกันให้กับผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้มีบทบาทมากยิ่งข้ึนในการพัฒนา
ประเทศ   
 

 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 

1. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) 
2. สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส) 
3. มูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
4. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน(กป.อพช.) 
5. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 
6. ศูนย์เผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา (ผสพ.) 
7. สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน(สนส.) 
8. เครือข่ายประชาชนสีเขียวจังหวัดมหาสารคาม 
9. มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์  
10. ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นท่ีสูง(ศปส.)องค์กรสาธารณะประโยชน์ ๗  
11. เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย(คชท.) 
12. เครือข่ายวิจัยและรณรงค์เพื่อสตรี 
13. ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถ่ิน 
14. มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม 
15. มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ  
16. สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ 
17. มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 
18. คณะท างานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
19. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ 
20. สมาคมผู้บริโภคสงขลา 
21. เครือข่างองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ 
22. เครือข่ายหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคใต้ 
23. กลุ่มปฏิบัติงานท้องถ่ินไร้พรมแดน 
24. มูลนิธิเพื่อนหญิง 
25. มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 
26. มูลนิธิพัฒนาอีสาน 
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27. มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา 
28. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 
29. มูลนิธิพิทักษ์สิทธิสตรีและเด็ก(มสด.) 
30. มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ 
31. คณะท างานไทยเพื่อกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน 
32. องค์กร TEA ประเทศไทย 
33. Climate Watch Thailand 
34. นายประกาศ  เรืองดิษฐ์ 
35. นายสุมิตรชัย หัตถสาร 
36. นายสุรชัย ตรงงาม 
37. นางสาวกาญจนา  แถลงกิจ  
38. นายประยงค์ ดอกล าไย 
39. นางสาวราณ ี หัสสรังส ี
40. คุณเพ็ญโฉม  แซ่ตั้ง  ผู้อ านวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ 
41. นายชาญยุทธ  เทพา  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ 
42. คุณเรวดี  ประเสริฐเจริญสุข มูลนิธิเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
43. นายบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ 
44. นางสาวสุธิลา ลืนค า 
45. นางสาววาสนา  ล าดี 

 


