
สารบัญ

รัฐธรรมนูญ
      รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

      (เฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ)

พระราชบัญญัติ
๑)   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒)   พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ           

      และกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓)   พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ประกาศองคกรอิสระ
      ประกาศองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เร่ือง แนวปฏิบัติในการรับสงเร่ืองระหวางองคกรอิสระตาม

      รัฐธรรมนูญ    

มาตรฐานและขอกำหนดทางจริยธรรม
๑)   มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู ดำรงตำแหนงในองคกรอิสระ 

      รวมทั้งผูวาการตรวจเงินแผนดิน และหัวหนาหนวยงานของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ

      พ.ศ. ๒๕๖๑

๒)   ขอกำหนดทางจริยธรรมขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสำนักงานคณะกรรมการ

      สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบ ประกาศ คำส่ัง และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

      ระเบียบเกี่ยวกับภารกิจตามหนาที่และอำนาจของ กสม.

๑)   ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจง 

      การรับจดแจง และการเลือกกันเองขององคกรเอกชนดานสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ

      พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไขเพิ่มเติม

๒)   ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบการ

      ละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไขเพิ่มเติม

๓)   ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยหลักเกณฑการจายคาเบี ้ยเลี ้ยงและ

      คาเดินทางของพยานซึ่งมาใหความเห็นหรือถอยคำ พ.ศ. ๒๕๖๑
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๔๙
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๕๕
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๖๑

๖๗

๖๙

๗๗

๙๐

๓



๔)   ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง และการปฏิบัติ     

      หนาที่ของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑

๕)   ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและการปฏิบัติ

      หนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไขเพิ่มเติม

๖)   ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการสงเสริมความรวมมือและประสานงาน

      ดานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๓

๗)   ระเบ ียบคณะกรรมการส ิทธ ิมน ุษยชนแหงชาต ิว าด วยหล ักเกณฑและว ิธ ีการในการช ี ้แจง

      และรายงานขอเท็จจริง กรณีมีการรายงานสถานการณเกี ่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

      โดยไมถูกตองหรือไมเปนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔

๘)   ระเบ ียบคณะกรรมการส ิทธ ิมน ุษยชนแหงชาต ิว าด วยการต ิดตามผลการดำเน ินการด าน

      สิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๔

      ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

๑)   ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติว าด วยการจายคาเบี ้ยประชุมคณะกรรมการ

      สิทธิมนุษยชนแหงชาติในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลและคณะอนุกรรมการขาราชการ

      สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒)   ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการกำหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการ

      คัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไขเพิ่มเติม

๓)   ระเบียบคณะกรรมการสิทธ ิมนุษยชนแหงชาติว าด วยเง ินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการ

      สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔)   ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติว าดวยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัต ิ

      ราชการแทน พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไขเพิ่มเติม

๕)   ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยพนักงานราชการสำนักงานคณะกรรมการ

      สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

๖)   ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยลูกจางสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

      แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไขเพิ่มเติม

๗)   ระเบ ียบคณะกรรมการส ิทธ ิมน ุษยชนแห งชาต ิว  าด วยการลาของข าราชการสำน ักงาน

      คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

๘)   ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยเครื ่องแบบและการแตงเครื ่องแบบของ

      กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไขเพิ่มเติม
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๙)   ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยเครื ่องแบบและการแตงเครื ่องแบบของ

      ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจ าง สำนักงานคณะกรรมการสิทธ ิมนุษยชนแหงชาติ

      พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไขเพิ่มเติม

๑๐) ระเบียบคณะกรรมการสิทธ ิมนุษยชนแหงชาติว าด วยการบริหารงานบุคคลของขาราชการ

      สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไขเพิ่มเติม

      ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป

๑)   ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล

      การงบประมาณ การเง ินและทรัพยส ิน และการดำเนินการอื ่นของสำนักงานคณะกรรมการ

      สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒)   ระเบ ียบคณะกรรมการส ิทธ ิมน ุษยชนแหงชาต ิว าด วยค าใช จ ายในการเด ินทางไปราชการ

      พ.ศ. ๒๕๖๐

๓)   ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

      แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔)   ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติว าดวยการจางและการแตงตั ้งบุคคลเพื ่อเปน

      ผูชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เลขานุการและผูชวยเลขานุการประจำ

      ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไขเพิ่มเติม

๕)   ระเบ ียบคณะกรรมการส ิทธ ิมน ุษยชนแหงชาต ิว าด วยหล ักเกณฑและว ิธ ีการข ึ ้นทะเบ ียน

      ผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑

๖)   ระเบ ียบคณะกรรมการส ิทธ ิมน ุษยชนแหงชาต ิว าด วยการจ ัดสว ัสด ิการภายในสำน ักงาน

      คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

๗)   ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๘)   ระเบียบคณะกรรมการสิทธ ิมนุษยชนแหงชาติว าด วยการประกันภัยรถยนตของสำนักงาน

      คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

๙)   ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนคณะกรรมการหรือ

      บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไขเพิ่มเติม

๑๐) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

      สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๑) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการประกันภัยสำหรับผูปฏิบัติงานในพื้นที่

      เสี่ยงภัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แกไขเพิ่มเติม

๑๒) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการรับ การจาย และการเก็บรักษาเงิน 

      พ.ศ. ๒๕๖๒
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๑๓) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการประกันสุขภาพของประธานกรรมการ

      และกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๔) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการเดินทางและคาใชจายในการเดินทางของ

      ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

      ประกาศ กสม.

๑)   ประกาศคณะกรรมการส ิทธ ิมน ุษยชนแห งชาต ิ  เร ื ่อง หล ักเกณฑการย ายและการเล ื ่อน

      ขาราชการ สำนักงานคณะกรรมการส ิทธ ิมน ุษยชนแหงชาต ิ หร ือการโอนขาราชการตาม

      กฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไขเพิ่มเติม

๒)   ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื ่อง หลักเกณฑการจัดประเภทตำแหนงและ

      ระดับตำแหนง พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไขเพิ่มเติม

๓)   ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื ่อง การแบงสวนราชการภายในและ ขอบเขต

      หนาที ่และอำนาจของสวนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

      พ.ศ. ๒๕๖๑ และแกไขเพิ่มเติม

      คำสั่ง กสม.

      คำสั ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที ่ ๓/๒๕๖๓ เรื ่อง แตงตั ้งพนักงานเจาหนาที ่เพื ่อ

      ตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จจริงในการตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองเกี่ยวกับการ

      ละเมิดสิทธิมนุษยชน

      แนวปฏิบัติ

๑)   แนวปฏิบัติในการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

      หรือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ

๒)   แนวปฏิบัติในการใหขาวและการประชาสัมพันธขาวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

      และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และที่แกไขเพิ่มเติม

๓)   แนวปฏิบัติในการรองทุกขหรือกลาวโทษแทนผูเสียหายในคดีอาญา

ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับท่ีเก่ียวกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหชาติ 

      ระเบียบสำนักงาน กสม.

๑)   ระเบ ียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธ ิมนุษยชนแหงชาติว าด วยการคัดเล ือกบุคลากรของ

      สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพื ่อเปนผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยองคกร

      อิสระ จำกัด พ.ศ. ๒๕๖๓

๒)   ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการขอ การเปดเผย การควบคุม 

      และการเก็บรักษาขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๗๒

๑๗๗

๑๙๐

๒๕๒

๒๕๔

๒๕๖

๒๖๖

๒๗๑

๒๙๖

๒๙๘

๓๐๓

๓๐๕

๓๐๗

๓๐๙

๓๑๒



      ประกาศสำนักงาน กสม.

๑)   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธ ิมนุษยชนแหงชาติ เร ื ่อง หลักเกณฑการอนุญาตให

      เจ าหนาท ี ่ของสำนักงานคณะกรรมการส ิทธ ิมน ุษยชนแหงชาต ิ ไปสอน หร ือบรรยายทาง

      วิชาการ

๒)   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื ่อง มาตรการปองกันการรับสินบน 

      และที่แกไขเพิ่มเติม

๓)   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธ ิมนุษยชนแหงชาติ เร ื ่อง มาตรการตรวจสอบการใช 

      ดุลพินิจ

๔)   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เร ื ่อง มาตรการปองกันการขัดกัน

      ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม

๕)   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื ่อง หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก

      บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที ่จ ัด

      โดยหนวยงานภายนอก

๖)   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื ่อง การจัดระบบขอมูลขาวสารสวน

      บุคคลตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

      ขอบังคับ

๑)   ขอบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวย

      การร ับเง ิน การจ ายเง ิน การจ ัดทำบัญช ี และการเก ็บร ักษาเง ินกองทุนสว ัสด ิการภายใน

      สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒)   ขอบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวย

      การขอใชรถราชการเพื่องานสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ พระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
๑)   ประกาศสำนักนายกร ัฐมนตรี เร ื ่อง กำหนดภาพเคร ื ่องหมายราชการตามพระราชบัญญัต ิ

      เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๓๐๔)

๒)   ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ผลแหงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

๓)   พระราชกฤษฎีกากำหนดหนวยงานของร ัฐตามพระราชบัญญัต ิความร ับผ ิดทางละเม ิดของ

      เจ าหน าท ี ่  พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที ่แก ไขเพ ิ ่มเต ิม (เฉพาะที ่ เก ี ่ยวก ับสำน ักงาน

      คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ)

๔)   กฎกระทรวงกำหนดหนวยงานของรัฐที ่สามารถขอใหเจาพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับ

      ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แกไขเพิ่มเติม

๓๑๗

๓๑๙

๓๒๒

๓๒๔
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๓๒๘
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๓๓๗
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๓๔๑

๓๔๒

๓๔๔


