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      สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๑) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการประกันภัยสำหรับผูปฏิบัติงานในพื้นที่

      เสี่ยงภัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แกไขเพิ่มเติม

๑๒) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการรับ การจาย และการเก็บรักษาเงิน 

      พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๗๒

๑๗๗

๑๘๘

๑๙๐

๑๙๘

๑๙๒

๒๐๘

๒๑๑

๒๑๗

๒๒๑

๒๒๒

๒๓๐

๒๓๗

๒๔๐



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

๓๒๖

๓๒๘

๓๓๑

๓๓๔

๓๓๗

๓๓๙

๓๔๑

๓๔๒

๓๔๔
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย๑ 
   

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ตราไว ้ณ วันที ่๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

เป็นปทีี่ ๒ ในรัชกาลปัจจบุนั 
หมวด ๑๒ 

องค์กรอิสระ 
 

ส่วนที ่๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๒๑๕ องค์กรอิสระเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจขององค์กรอิสระต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม 
กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ 

 

มาตรา ๒๑๖ นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามท่ีบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ  
ในส่วนท่ีว่าด้วยองค์กรอิสระแต่ละองค์กรแล้ว ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต้องมีคุณสมบัติและ  
ไม่มีลักษณะต้องห้ามทั่วไปดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(๒) มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐๑ (๑) (๓) (๔) และ (๕) 
(๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๒ 
 

มาตรา ๒๑๗ เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 
ในองค์กรอิสระนอกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ
สรรหาตามมาตรา ๒๐๓ ที่จะด าเนินการสรรหา เว้นแต่กรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ (๔) ให้ประกอบด้วย
บุคคลซึ่งแต่งตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่องค์กรอิสระที่ต้องมีการสรรหา 

ให้น าความในมาตรา ๒๐๓ มาตรา ๒๐๔ มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๐๖ มาใช้บังคับ 
แก่การสรรหาตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๑๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามทั่วไปตามมาตรา ๒๑๖ หรือขาดคุณสมบัติ

หรือมีลักษณะต้องห้ามเฉพาะตามมาตรา ๒๒๒ มาตรา ๒๒๘ มาตรา ๒๓๒ มาตรา ๒๓๘ หรือ 
ตามมาตรา ๒๔๖ วรรคสอง และตามกฎหมายที่ตราขึ้นตามมาตรา ๒๔๖ วรรคสี่ แล้วแต่กรณี 

                                                           
  

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๔๐ ก/หน้า ๑/๖ เมษายน ๒๕๖๐ 
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ให้น าความในมาตรา ๒๐๘ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา ๒๐๙ 
มาใช้บังคับแก่การพ้นจากต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม 
ถ้ามีจ านวนเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้น าความในมาตรา ๒๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๑๙ ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระรว่มกนัก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
ขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้ ทั้งนี้ มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงการรกัษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์
ของชาติ และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะ
ร้ายแรง 

ในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้รับฟังความคิดเห็นของ 
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย และเมื่อประกาศใช้บังคับแล้วให้ใช้บังคับ  
แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีดว้ย แต่ไม่ห้ามสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
หรือคณะรัฐมนตรีที่จะก าหนดจริยธรรมเพ่ิมขึ้นให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน แต่ต้องไม่ขัด
หรือแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา ๒๒๐ ให้องค์กรอิสระแต่ละแห่ง นอกจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการ ด าเนินการ และอ านวยความสะดวก เพื่อให้องค์กรอิสระบรรลุภารกิจ
และหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และเป็นไปตามมติหรือแนวทางที่องค์กรอิสระ
ก าหนด โดยให้มีหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งโดยความเห็นชอบขององค์กรอิสระแต่ละองค์กร 
เป็นผู้รับผิดชอบการบรหิารงานของหน่วยงานนั้น รับผิดชอบขึ้นตรงตอ่องค์กรอิสระ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

 

มาตรา ๒๒๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกันเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร และถ้าองค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระท าการอันไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอื่น ให้แจ้งองค์กรอิสระนั้นทราบเพื่อด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

 

ส่วนที ่๖ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

   
 

มาตรา ๒๔๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตปิระกอบดว้ยกรรมการจ านวนเจด็คน
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวฒุิสภาจากผู้ซึง่ได้รบัการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน เป็นกลางทางการเมือง และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ 
ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ  

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้  บทบัญญัติเกี่ยวกับการสรรหาต้องก าหนดให้ผู้แทนองค์กรเอกชน 
ด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วมในการสรรหาด้วย 

 

มาตรา ๒๔๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติมหีน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี

โดยไม่ล่าช้าและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด  
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

(๒) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 

(๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสง่เสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตอ่รัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ  
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลักสิทธิมนุษยชน 

(๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 

(๕) สรา้งเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
(๖) หน้าทีแ่ละอ านาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
เมื่อรับทราบรายงานตาม (๑) และ (๒) หรือข้อเสนอแนะตาม (๓) ให้คณะรัฐมนตรี

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจด าเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินการ ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า 

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องค านึงถึงความผาสุกของ
ประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคัญด้วย 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้  บทบัญญัติเกี่ยวกับการสรรหาต้องก าหนดให้ผู้แทนองค์กรเอกชน 
ด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วมในการสรรหาด้วย 

 

มาตรา ๒๔๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติมหีน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี

โดยไม่ล่าช้าและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด  
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

(๒) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 

(๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสง่เสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตอ่รัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ  
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลักสิทธิมนุษยชน 

(๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 

(๕) สรา้งเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
(๖) หน้าทีแ่ละอ านาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
เมื่อรับทราบรายงานตาม (๑) และ (๒) หรือข้อเสนอแนะตาม (๓) ให้คณะรัฐมนตรี

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจด าเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินการ ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า 

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องค านึงถึงความผาสุกของ
ประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคัญด้วย 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าดว้ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ณ วันที ่๑๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป็นปทีี่ ๒ ในรัชกาลปัจจบุนั 
 

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 
 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗  
ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 เหตุผลและความจ าเปน็ในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถด าเนินการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ตอ่สาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยค าแนะน า
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

 มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

 มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
 (๑) พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 (๒) พระราชบัญญัติเครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 (๓) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหา
ความต่อเนื่องของผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช 
๒๕๖๐ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 “สิทธิมนุษยชน” หมายความว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค 
ของบุคคล บรรดาที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย หรือตามหนังสือสัญญา
ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม 
                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๒๓ ก/หน้า ๑/๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
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 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึง
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เลขาธิการ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
ของส านักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

 

 มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้ก าหนดไว้เป็นประการอื่น  
การใดที่ก าหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือ  
ส่งหนังสือ หรือเอกสารให้บุคคลนั้น ณ ภูมิล าเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียน  
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้ประกาศหรือ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เป็นการด าเนินการ
โดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว 
 ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้คณะกรรมการ หรือ เลขาธิการ 
มีอ านาจก าหนดหรือมีค าสั่งเรื่องใด ถ้ามิได้ก าหนดวิธีการไวเ้ป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการหรือเลขาธิการ
ก าหนดโดยท าเป็นระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง แล้วแต่กรณี และถ้าระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังนั้น 
ใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ด าเนินการประกาศตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้  
ถ้าระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใดมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานไว้ คณะกรรมการหรือเลขาธิการ
ต้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 
 

 มาตรา ๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือองค์กร
อิสระทุกองค์กร ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีผู้กระท าการอนัไม่ชอบด้วยกฎหมายแตอ่ยู่ในหน้าที่และ
อ านาจขององค์กรอิสระอื่น ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการ 
ตามหน้าที่และอ านาจต่อไปโดยไม่ชักช้า 
 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการด าเนินการเรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการอาจเข้าลักษณะเป็นการกระท าที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอื่นด้วย  
ให้คณะกรรมการปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน
ร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อนกัน 
 เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคสอง ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
มีอ านาจเชิญประธานองคก์รอสิระอืน่มาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและก าหนดแนวทางร่วมกันได้ และ
ให้องค์กรอิสระทุกองค์กรปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

 

 มาตรา ๗ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

 

 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

   
 

 มาตรา ๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน 
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้เป็นกลาง ทางการเมือง และมีความรู ้
และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นท่ีประจักษ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี
ในด้านดังต่อไปนี้ อย่างน้อยด้านละหนึ่งคนแต่จะเกินด้านละสองคนมิได้ 
 (๑) มีประสบการณ์ในการท างานด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกัน 
 (๒) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนหรือท างานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใน
ระดับอุดมศึกษา 
 (๓) มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 (๔) มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 
 (๕) มีความรู้และประสบการณ์ด้านปรัชญา วัฒนธรรม ประเพณี  และวิถีชีวิตของไทย 
เป็นที่ประจักษ์ที่จะยังประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับถึงวันสมัครหรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา 
แล้วแต่กรณี 

 

 มาตรา ๙ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๘ แล้ว กรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
 (๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 (๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
 (๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 มาตรา ๑๐ กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระใด 
 (๒) ติดยาเสพติดให้โทษ 
 (๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
 (๕) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 (๖) อยูใ่นระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
 (๗) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 (๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิ 
สมัครรับเลือกตั้ง 
 (๙) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
 (๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่   
หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
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หมวด ๑ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

   
 

 มาตรา ๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน 
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้เป็นกลาง ทางการเมือง และมีความรู ้
และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นท่ีประจักษ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี
ในด้านดังต่อไปนี้ อย่างน้อยด้านละหนึ่งคนแต่จะเกินด้านละสองคนมิได้ 
 (๑) มีประสบการณ์ในการท างานด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกัน 
 (๒) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนหรือท างานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใน
ระดับอุดมศึกษา 
 (๓) มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 (๔) มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 
 (๕) มีความรู้และประสบการณ์ด้านปรัชญา วัฒนธรรม ประเพณี  และวิถีชีวิตของไทย 
เป็นที่ประจักษ์ที่จะยังประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับถึงวันสมัครหรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา 
แล้วแต่กรณี 

 

 มาตรา ๙ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๘ แล้ว กรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
 (๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 (๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
 (๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 มาตรา ๑๐ กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระใด 
 (๒) ติดยาเสพติดให้โทษ 
 (๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
 (๕) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 (๖) อยูใ่นระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
 (๗) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 (๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิ 
สมัครรับเลือกตั้ง 
 (๙) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
 (๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่   
หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
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 (๑๑) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ าคุก เพราะกระท าความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 (๑๒) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ 
ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน 
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด  
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ 
หรือเจ้าส านักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 
 (๑๓) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
 (๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (๑๕) เคยพ้นจากต าแหนง่เพราะศาลรัฐธรรมนญูวนิิจฉยัว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการ
กระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วน  
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 
 (๑๖) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
 (๑๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท า 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา 
 (๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ
การสรรหา 
 (๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
 (๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
 (๒๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรที่ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไร 
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
 (๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
 (๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
 (๒๕) เป็นผู้ที่มีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดแจ้ง 

 

 มาตรา ๑๑ เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ให้เป็นหน้าที่ 
และอ านาจของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย 
 (๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ 

 (๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ 
 (๔) ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน องค์กรละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสามคน 
เป็นกรรมการ 
 (๕) ผู้แทนสภาทนายความหนึ่งคน ผู้แทนสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข 
เลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน และผู้แทนสภาวิชาชีพสื่อมวลชนเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (๖) อาจารย์ประจ าหรือผู้เคยเป็นอาจารย์ประจ าในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสอนหรือท างานวิจัย 
หรือท างานด้านสิทธิมนุษยชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี ซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ 
(๕) มีมติเลือกด้วยคะแนนเสียงสองในสาม หนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และให้ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 
 องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนตาม (๔) และสภาวิชาชีพตาม (๕) ต้องเป็นองค์กรหรือ 
สภาวิชาชีพที่ได้จดแจ้งไว้กับส านักงาน โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้ง การรับจดแจ้ง  
และการเลือกกันเองให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด โดยต้องก าหนดให้มีการเลือกกันเอง 
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีที่ต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
 วิธีการเลือกกรรมการสรรหาตาม (๖) ให้เป็นไปตามที่กรรมการสรรหาตาม (๑) (๒) (๓) (๔) 
และ (๕) ตกลงร่วมกัน ในกรณีที่พ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคสามแล้วยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
สรรหาตาม (๒) หรือ (๕) หรือมีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใดและมีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๔) 
อย่างน้อยหนึ่งคน ให้กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ด าเนินการตกลงและเลือกกรรมการสรรหาตาม (๖)  
ได้ต่อไป โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันพ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม 
 ในกรณีท่ีพ้นก าหนดเวลาการเลือกกรรมการสรรหาตาม (๖) แล้ว ยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการสรรหาตาม (๒) (๕) หรือ (๖) หรือมีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใดและมีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
สรรหาตาม (๔) อย่างน้อยหนึ่งคน ให้คณะกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจ 
ไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

 

 มาตรา ๑๒ ให้กรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๔) (๕) และ (๖) อยู่ในวาระการด ารงต าแหน่ง
จนถึงวันก่อนวันที่มีกรณีที่ต้องสรรหากรรมการใหม่ แต่ไม่รวมถึงการสรรหาใหม่หรือการสรรหาเพิ่มเติม
ตามมาตรา ๑๓ วรรคห้า มาตรา ๑๔ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๑๕ และให้กรรมการสรรหา
ดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม 
 ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งแล้ว จะเป็นกรรมการสรรหา  
ในคณะกรรมการสรรหาส าหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่นในขณะเดียวกันมิได้ 
 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหาว่างลง ให้ด าเนินการให้มีการเลือกกรรมการสรรหา 
แทนโดยเร็ว ในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการสรรหาใหม่ ถ้ายังมีกรรมการสรรหาตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป  
ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู ่
 ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

 มาตรา ๑๓ ในการสรรหากรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติทั้งปวง โดยอย่างน้อยการสรรหาต้องมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 
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 (๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ 
 (๔) ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน องค์กรละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสามคน 
เป็นกรรมการ 
 (๕) ผู้แทนสภาทนายความหนึ่งคน ผู้แทนสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข 
เลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน และผู้แทนสภาวิชาชีพสื่อมวลชนเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (๖) อาจารย์ประจ าหรือผู้เคยเป็นอาจารย์ประจ าในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสอนหรือท างานวิจัย 
หรือท างานด้านสิทธิมนุษยชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี ซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ 
(๕) มีมติเลือกด้วยคะแนนเสียงสองในสาม หนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และให้ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 
 องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนตาม (๔) และสภาวิชาชีพตาม (๕) ต้องเป็นองค์กรหรือ 
สภาวิชาชีพที่ได้จดแจ้งไว้กับส านักงาน โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้ง การรับจดแจ้ง  
และการเลือกกันเองให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด โดยต้องก าหนดให้มีการเลือกกันเอง 
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีที่ต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
 วิธีการเลือกกรรมการสรรหาตาม (๖) ให้เป็นไปตามท่ีกรรมการสรรหาตาม (๑) (๒) (๓) (๔) 
และ (๕) ตกลงร่วมกัน ในกรณีที่พ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคสามแล้วยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
สรรหาตาม (๒) หรือ (๕) หรือมีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใดและมีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๔) 
อย่างน้อยหนึ่งคน ให้กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ด าเนินการตกลงและเลือกกรรมการสรรหาตาม (๖)  
ได้ต่อไป โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันพ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม 
 ในกรณีที่พ้นก าหนดเวลาการเลือกกรรมการสรรหาตาม (๖) แล้ว ยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการสรรหาตาม (๒) (๕) หรือ (๖) หรือมีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใดและมีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
สรรหาตาม (๔) อย่างน้อยหนึ่งคน ให้คณะกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจ 
ไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

 

 มาตรา ๑๒ ให้กรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๔) (๕) และ (๖) อยู่ในวาระการด ารงต าแหน่ง
จนถึงวันก่อนวันที่มีกรณีที่ต้องสรรหากรรมการใหม่ แต่ไม่รวมถึงการสรรหาใหม่หรือการสรรหาเพิ่มเติม
ตามมาตรา ๑๓ วรรคห้า มาตรา ๑๔ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๑๕ และให้กรรมการสรรหา
ดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม 
 ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งแล้ว จะเป็นกรรมการสรรหา  
ในคณะกรรมการสรรหาส าหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่นในขณะเดียวกันมิได้ 
 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหาว่างลง ให้ด าเนินการให้มีการเลือกกรรมการสรรหา 
แทนโดยเร็ว ในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการสรรหาใหม่ ถ้ายังมีกรรมการสรรหาตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป  
ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู ่
 ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

 มาตรา ๑๓ ในการสรรหากรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติทั้งปวง โดยอย่างน้อยการสรรหาต้องมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 
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 (๑) ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปถึงกระบวนการสรรหากรรมการ โดยอย่างน้อย
ต้องระบุจ านวนต าแหน่งกรรมการที่จะสรรหา หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่จะใช้ในการสรรหา  
ทุกขั้นตอน และเพ่ือประโยชนแ์ห่งการนี ้ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือให้แสดงความคิดเห็น
ในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพ่ือประกอบ  
การพิจารณาด้วย 
 (๒) การสรรหากรรมการให้กระท าโดยการประกาศรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคล 
ซึ่งมีความเหมาะสมทั่วไปเพ่ือเข้ารับการสรรหาซึ่งต้องกระท าโดยเปิดเผย โดยในการเสนอชื่อบุคคล  
เพ่ือเข้ารับการสรรหาจะต้องได้รับความยินยอมของบุคคลน้ันด้วย และให้มีการประกาศรายชื่อบุคคล 
ที่จะเข้ารับการสรรหาให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป เพ่ือรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้เข้ารับ
การสรรหาดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา ในการสรรหาด้วย 
 (๓) ในการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพ่ือคัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมี 
ความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรม ทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดี 
ของสังคม มีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลส าเร็จ รวมตลอดทั้งค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของทั้งหญิงและชาย และส่งเสริมความเป็นพหุสังคม และให้คณะกรรมการสรรหาส่งข้อมูลที่ใช้ 
ในการพิจารณาคัดสรรไปยังวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 
 การก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ต้องเพียงพอที่จะเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถสมัครหรือ
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาได้อย่างทั่วถึง และท าให้กรรมการสรรหาสามารถพิจารณาคัดสรร
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ในการสรรหา ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยและให้กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึกเหตุผล  
ในการเลือกไว้ด้วย 
 ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจ านวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
คณะกรรมการสรรหา 
 ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสี่ หรือมีแต่ยังไม่ครบจ านวนที่จะต้องสรรหา ให้มี
การลงคะแนนใหม่ส าหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม ถ้ายังได้ไม่ครบตามจ านวนให้มีการลงคะแนน 
อีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่การลงคะแนนครั้งหลังนี้ยังได้บุคคลไม่ครบ ตามจ านวนท่ีจะต้องสรรหาให้ด าเนินการ
สรรหาใหม่ส าหรับจ านวนที่ยังขาดอยู่ 

 

 มาตรา ๑๔ ผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 
 ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหารายใด ให้ด าเนินการสรรหาบุคคลใหม่
แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา  
ในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่นี้ไม่ได้ 
 เมื่อมีผู้ได้รบัความเห็นชอบจากวฒุิสภาแล้ว หากเป็นกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งด้วย
ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยังด ารงต าแหน่งอยู่ถ้ามี เพ่ือเลือกกันเองให้คนหนึ่ง 
เป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบในกรณีที่ผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบยังได้
ไม่ครบจ านวนที่ต้องสรรหา แต่เมื่อรวมกับกรรมการซึ่งยังด ารงต าแหน่งอยู่ ถ้ามี  มีจ านวนถึงห้าคน 
ก็ให้ด าเนินการประชุมเพ่ือเลือกประธานกรรมการได้ และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว  
ให้คณะกรรมการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่า

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีมีอยู่ และให้ด าเนินการสรรหาเพ่ิมเติมให้ครบตามจ านวน  
ที่ต้องสรรหาต่อไปโดยเร็ว 
 ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ และ
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 

 มาตรา ๑๕ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการโดยที่ยังมิได้พ้นจากต าแหน่ง
ตามมาตรา ๑๐ (๒๐) (๒๑) หรือ (๒๒) หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐ (๒๓) อยู ่
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้ว ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลา  
ที่ประธานวุฒิสภาก าหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้ง
กรรมการ ในกรณีที่ไม่ได้แสดงหลักฐานภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ และให้
ด าเนินการสรรหาใหม่ 

 

 มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือ 
ผู้ได้รับการสรรหา ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
 การเสนอเร่ืองเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 
 การวินิจฉัย ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 
 ให้น าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหาว่า
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได้ 

 

 มาตรา ๑๗ ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาได้รับเบี้ยประชุมและ
ค่าตอบแทนอื่นตามที่ประธานวุฒิสภาก าหนด แต่ส าหรับเบี้ยประชุมให้ก าหนดให้ได้รับเป็นรายครั้ง  
ที่มาประชุมในอัตราไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการ
รัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาได้รับในแต่ละเดือน แล้วแต่กรณี 

 

 มาตรา ๑๘ การน าคดีอันเกี ่ยวเนื ่องกับการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หรือ  
การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการสรรหาไปสู่ศาลปกครอง ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการปฏิบัติตามค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการสรรหา และมิให้น าบทบัญญัติว่าด้วยมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับ 

 

 มาตรา ๑๙ กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ หรือพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๐ (๔) 
ให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน 

 

 มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ 
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คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ และให้ด าเนินการสรรหาเพ่ิมเติมให้ครบตามจ านวน  
ที่ต้องสรรหาต่อไปโดยเร็ว 
 ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ และ
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 

 มาตรา ๑๕ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการโดยที่ยังมิได้พ้นจากต าแหน่ง
ตามมาตรา ๑๐ (๒๐) (๒๑) หรือ (๒๒) หรือ ยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐ (๒๓) อยู ่
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้ว ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลา  
ที่ประธานวุฒิสภาก าหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้ง
กรรมการ ในกรณีที่ไม่ได้แสดงหลักฐานภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ และให้
ด าเนินการสรรหาใหม่ 

 

 มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือ 
ผู้ได้รับการสรรหา ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
 การเสนอเร่ืองเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 
 การวินิจฉัย ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 
 ให้น าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหาว่า
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได้ 

 

 มาตรา ๑๗ ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาได้รับเบี้ยประชุมและ
ค่าตอบแทนอื่นตามที่ประธานวุฒิสภาก าหนด แต่ส าหรับเบี้ยประชุมให้ก าหนดให้ได้รับเป็นรายครั้ง  
ที่มาประชุมในอัตราไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการ
รัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาได้รับในแต่ละเดือน แล้วแต่กรณี 

 

 มาตรา ๑๘ การน าคดีอันเกี ่ยวเนื ่องกับการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หรือ  
การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการสรรหาไปสู่ศาลปกครอง ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการปฏิบัติตามค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการสรรหา และมิให้น าบทบัญญัติว่าด้วยมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับ 

 

 มาตรา ๑๙ กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ หรือพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๐ (๔) 
ให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน 

 

 มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ 
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 (๔) พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม 
 เมื่อประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งประธานกรรมการ ให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการด้วย 
 ในกรณีที่มีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากต าแหน่งตาม (๒) (๓) หรือ (๔) หรือไม่ ให้เป็นหน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการเลือก
กรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
 ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทน
ต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ถ้ามีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน 
ให้กระท าได้แต่เฉพาะการที่จ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
 ในกรณีที่กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ แต่ถ้ากรรมการพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากการ
พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการสรรหากรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่ง
ว่างลง 

 

 มาตรา ๒๑ เมื่อมีผู้ร้องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ากรรมการผู้ ใดพ้นจากต าแหน่ง 
ตามมาตรา ๒๐ (๒) (๓) หรือ (๔) ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเรื่องต่อประธานกรรมการสรรหาภายใน
ห้าวันนบัแต่วนัที่ได้รบัการร้องขอ และให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ในการวินิจฉัย
ให้ถือเสียงข้างมากและให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย ในกรณีที่มีเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการสรรหา
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 หลักฐานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

 

 มาตรา ๒๒ ในกรณีที่กรรมการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือ 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง และมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง  
กึ่งหนึ่ง ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี 
ลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการท าหน้าที่เป็นกรรมการเป็นการชั่วคราวให้ครบเจ็ดคน โดยให้ผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งท าหน้าที่ในฐานะกรรมการได้จนกว่ากรรมการที่ตนท าหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้  
หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทน 

 

 มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๐ วรรคห้า การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม  ในกรณีที่
กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้ ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม 
 การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยประธานในที่ประชุม
และกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติโดยจะงดออกเสียงมิได้ และให้กรรมการคนหนึ่ง 
มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมตามวรรคสองเฉพาะในกรณีมีการพิจารณาวินิจฉัย
ตามมาตรา ๒๖ (๒) หรือ (๔) โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะลาออกจากต าแหน่งก่อนมีการลงมติ 

 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประชุม 
ที่คณะกรรมการก าหนด 

 

 มาตรา ๒๔ ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง กรรมการต้องไม่รับเงิน ทรัพย์สิน หรือ 
ประโยชน์อื่นใดจาก 
 (๑) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
 (๒) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียนสาขา  
อยู่ในหรือนอกราชอาณาจักร 
 (๓) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรโดยมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีทุนหรือเป็นผู้ถือหุ้น
เกินร้อยละสี่สิบเก้า ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดให้พิจารณาตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น  
ของบริษัทดังกล่าว หุ้นที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือหรือโดยตัวแทนของบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อ ให้ถือว่าเป็นหุ้น  
ที่ถือโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
 (๔) องค์การหรือนิติบุคคลที่มีรายได้หลักจากทุนหรือเงินอุดหนุนจากต่างประเทศ 
 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีที่กรรมการได้รับเชิญจากองค์การระหว่างประเทศหรือ
หน่วยงานของรัฐต่างประเทศให้ไปประชุมหรือสัมมนาในต่างประเทศโดยผู้เชิญเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 
ทั้งนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว 

 

 มาตรา ๒๕ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจของ
คณะกรรมการต้องเป็นไปโดยสุจริต เท่ียงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติท้ังปวงในการใช้ดุลพินิจ 
และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม ทั้งต้องค านึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทย
และผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคัญ ในระหว่างการด ารงต าแหน่งกรรมการจะเข้ารับการศึกษา
หรืออบรม ในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ มิได้ เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือโครงการท่ีคณะกรรมการ  
เป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะส าหรับกรรมการ 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ต้องค านึงถึงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามและ
บริบทของสังคมไทยเป็นส าคัญด้วย 

 

 มาตรา ๒๖ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี
โดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
 (๒) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 
 (๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
ค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
 (๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่ มีการรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 
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 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประชุม 
ที่คณะกรรมการก าหนด 

 

 มาตรา ๒๔ ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง กรรมการต้องไม่รับเงิน ทรัพย์สิน หรือ 
ประโยชน์อื่นใดจาก 
 (๑) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
 (๒) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียนสาขา  
อยู่ในหรือนอกราชอาณาจักร 
 (๓) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรโดยมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีทุนหรือเป็นผู้ถือหุ้น
เกินร้อยละสี่สิบเก้า ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดให้พิจารณาตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น  
ของบริษัทดังกล่าว หุ้นที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือหรือโดยตัวแทนของบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อ ให้ถือว่าเป็นหุ้น  
ที่ถือโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
 (๔) องค์การหรือนิติบุคคลที่มีรายได้หลักจากทุนหรือเงินอุดหนุนจากต่างประเทศ 
 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีที่กรรมการได้รับเชิญจากองค์การระหว่างประเทศหรือ
หน่วยงานของรัฐต่างประเทศให้ไปประชุมหรือสัมมนาในต่างประเทศโดยผู้เชิญเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 
ทั้งนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว 

 

 มาตรา ๒๕ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจของ
คณะกรรมการต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ 
และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม ทั้งต้องค านึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทย
และผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคัญ ในระหว่างการด ารงต าแหน่งกรรมการจะเข้ารับการศึกษา
หรืออบรม ในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ มิได้ เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือโครงการท่ีคณะกรรมการ  
เป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะส าหรับกรรมการ 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ต้องค านึงถึงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามและ
บริบทของสังคมไทยเป็นส าคัญด้วย 

 

 มาตรา ๒๖ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี
โดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
 (๒) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 
 (๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมตลอดท้ังการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
ค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
 (๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่ มีการรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 
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 (๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
 

 มาตรา ๒๗ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่
และอ านาจ ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนในการศึกษา 
วิจัย และเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลือ
หรือเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 (๒) ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของ
แต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นซึ่งอาจแตกต่างกันในทาง
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา 
 (๓) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และ
องค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน 
 (๔) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติ
ตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 (๕) ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 (๖) หน้าที่และอ านาจอื่นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น 

 

 มาตรา ๒๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการ
มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการส่ งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้  
โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการท างาน และต้องด าเนินการตามมติของคณะกรรมการ 
เว้นแต่ ที่มีบทบัญญัติหรือที่คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการแต่ละคนกระท าได้ ให้กรรมการแต่ละคน
มีอ านาจที่จะด าเนินการดังกล่าวได้ แต่ในการใช้อ านาจนั้นจะต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกันด้วย ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้นแทนคณะกรรมการก็ได้ 

 

 มาตรา ๒๙ ในกรณีที่จ าเป็นต้องได้ข้อมูลหรือมีการศึกษาเรื่องใด คณะกรรมการจะขอให้
ส านักงานจ้างบุคคลหรือสถาบันซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด าเนินการในเรื่องนั้นได้ตามที่จ าเป็น หรือ  
ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทนก็ได้ โดยต้อง
ค านึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้น  ทั้งนี้  ก่อนการจ้างหรือแต่งตั้ง คณะกรรมการ 
ต้องก าหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ให้ชัดเจน 
 หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง และค่าตอบแทนของบุคคลหรือสถาบัน หรือการแต่งตั้งอนุกรรมการ 
การพ้นจากต าแหน่ง ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและวิธีปฏิบัติงานของอนุกรรมการ 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 

 มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้กรรมการ 
และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 กรรมการไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง เนื่องจากการที่ตนได้ปฏิบัติ
ตามหน้าที่และอ านาจโดยสุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 

 มาตรา ๓๑ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการ 
ให ้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั ้น และให้ได ้ร ับเบี ้ยประชุมเป็นรายครั้งเท ่ากับกรรมการ  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 
 ให้กรรมการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจ าต าแหน่งของประธานกรรมการหรือกรรมการ แล้วแต่กรณี 

 

 มาตรา ๓๒ กรรมการซึ่งด ารงต าแหนง่ไม่น้อยกว่าหนึง่ปีมสีิทธิได้รับบ าเหน็จตอบแทนเป็นเงิน
ซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ครบวาระ 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก 
 (๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 
 ในการค านวณบ าเหน็จตอบแทนนั้น ให้น าอัตราเงินเดือนตามมาตรา ๓๑ คูณด้วยจ านวนปี 
ที่ด ารงต าแหน่ง เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งป ี
 สิทธิในบ าเหน็จตอบแทนนั้น เป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้ เว้นแต่กรณีตาย ให้ตกได้แก่  
คู่สมรสและทายาทที่ได้แจ้งไว้ และถ้าการตายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติหน้าที่
ให้ได้รับเป็นสองเท่าของบ าเหน็จตอบแทนที่ก าหนดไว้ตามวรรคสอง 

 

หมวด ๒ 
การด าเนนิการตามหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

   
 

 มาตรา ๓๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการโดยมุ่งหมายที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ และให้เฝ้าระวังและ
ติดตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการด าเนินการโดยการประสานหรือแสวงหา
ความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม 

 

 มาตรา ๓๔ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าโดยทางใด ไม่ว่าจะมีผู้แจ้งหรือ 
ผู้ร้องเรียนหรือไม่ก็ตามว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มา 
ซึ่งข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและท าความจริงให้ปรากฏโดยไม่ล่าช้า และต้องศึกษาและวิเคราะห์ให้ทราบ  
ถึงสาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาและป้องกันมิให้เกิดการละเมิด  
สิทธิมนุษยชนในเรื่องนั้นหรือลักษณะเดียวกันนั้นขึ้นอีก 
 บุคคลใดที่ได้รับความเสียหายหรือพบเห็นว่ามีการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ย่อมมีสิทธิแจ้งหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนด  
ซึ่งต้องไม่มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น และต้องด าเนินการโดยมุ่งหมายให้การเสนอเรื่อง
ต่อคณะกรรมการเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว และไม่มีลักษณะบังคับให้ต้องเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้ง
หรือผู้ร้องเรียน เว้นแต่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของผู้ร้องเรียนเป็นการเฉพาะตั ว ซึ่งจ าเป็น 
ต้องทราบตัวบุคคลเพื่อประโยชน์ในการติดต่อขอข้อมูลหรือแจ้งผลการด าเนินการ 
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 มาตรา ๓๑ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการ 
ให ้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั ้น และให้ได ้ร ับเบี ้ยประชุมเป็นรายครั ้งเท ่ากับกรรมการ  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 
 ให้กรรมการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราท่ีกระทรวงการคลังก าหนด
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจ าต าแหน่งของประธานกรรมการหรือกรรมการ แล้วแต่กรณี 

 

 มาตรา ๓๒ กรรมการซึ่งด ารงต าแหนง่ไม่น้อยกว่าหนึง่ปีมสีิทธิได้รับบ าเหน็จตอบแทนเป็นเงิน
ซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ครบวาระ 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก 
 (๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 
 ในการค านวณบ าเหน็จตอบแทนนั้น ให้น าอัตราเงินเดือนตามมาตรา ๓๑ คูณด้วยจ านวนปี 
ที่ด ารงต าแหน่ง เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งป ี
 สิทธิในบ าเหน็จตอบแทนนั้น เป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้ เว้นแต่กรณีตาย ให้ตกได้แก่  
คู่สมรสและทายาทที่ได้แจ้งไว้ และถ้าการตายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติหน้าที่
ให้ได้รับเป็นสองเท่าของบ าเหน็จตอบแทนที่ก าหนดไว้ตามวรรคสอง 

 

หมวด ๒ 
การด าเนนิการตามหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

   
 

 มาตรา ๓๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการโดยมุ่งหมายที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ และให้เฝ้าระวังและ
ติดตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการด าเนินการโดยการประสานหรือแสวงหา
ความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม 

 

 มาตรา ๓๔ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าโดยทางใด ไม่ว่าจะมีผู้แจ้งหรือ 
ผู้ร้องเรียนหรือไม่ก็ตามว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มา 
ซึ่งข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและท าความจริงให้ปรากฏโดยไม่ล่าช้า และต้องศึกษาและวิเคราะห์ให้ทราบ  
ถึงสาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาและป้องกันมิให้เกิดการละเมิด  
สิทธิมนุษยชนในเรื่องนั้นหรือลักษณะเดียวกันนั้นขึ้นอีก 
 บุคคลใดที่ได้รับความเสียหายหรือพบเห็นว่ามีการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ย่อมมีสิทธิแจ้งหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  
ซึ่งต้องไม่มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น และต้องด าเนินการโดยมุ่งหมายให้การเสนอเรื่อง
ต่อคณะกรรมการเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว และไม่มีลักษณะบังคับให้ต้องเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้ง
หรือผู้ร้องเรียน เว้นแต่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของผู้ร้องเรียนเป็นการเฉพาะตั ว ซึ่งจ าเป็น 
ต้องทราบตัวบุคคลเพื่อประโยชน์ในการติดต่อขอข้อมูลหรือแจ้งผลการด าเนินการ 
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 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีที่มีผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน เมื่อผลการพิจารณา
เป็นประการใด ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนทราบด้วย เว้นแต่ผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน
มิได้แจ้งสถานที่อยู่ที่จะติดต่อได้ 

 

 มาตรา ๓๕ ในการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงตามมาตรา ๓๔ คณะกรรมการ 
อาจด าเนินการโดยประการใด ๆ ซึ่งต้องไม่สร้างขั้นตอนหรือเป็นภาระแก่บุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ  
ที่เกี่ยวข้องมากเกินจ าเป็น และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องชี้แจงและ 
แสดงพยานหลักฐานประกอบค าชี้แจงของตนได้ตามสมควร 
 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมีอ านาจดังต่อไปนี้  ซึ่งต้อง
กระท าเท่าที่จ าเป็น 
 (๑) ขอให้หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานดังกล่าว หรือ
บุคคลใด มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือมาให้ถ้อยค า หรือส่งวัตถุ 
เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาภายในระยะเวลา  
ที่คณะกรรมการก าหนด ในกรณีที่หน่วยงานหรือบุคคลใดไม่ด าเนินการตามที่คณะกรรมการร้องขอ
คณะกรรมการจะออกค าสั่งให้หน่วยงานหรือบุคคลนั้นด าเนินการดังกล่าวก็ได้ 
 (๒) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่เคหสถานหรือสถานที่ที่จะเข้าไปนั้นมิได้อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน
ของรัฐ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ยินยอม ให้เข้าไปได้เมื่อมีหมายของศาล 
 (๓) ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทางของบุคคล
ซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยค า และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 ในการด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ด าเนินการแทนคณะกรรมการได้ เว้นแต่การออกค าสั่งตาม (๑) ให้มอบหมายได้เฉพาะ
กรรมการ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 ในการด าเนินการตาม (๒) ให้ด าเนินการต่อหน้าผู ้ครอบครองหรือดูแลสถานที่ หรือ 
ผู ้ซึ ่งเกี ่ยวข้อง หรือถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ ก็ให้ด าเนินการต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคน 
ซึ่งได้ขอร้องให้มาเป็นพยาน ในการนี้ ให้ผู้ครอบครองหรือดูแลสถานที่หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปโดยสะดวก 
 

 มาตรา ๓๖ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า การละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีใด
เป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นรายกรณี ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขการละเมิด  
สิทธิมนุษยชนดังกล่าวตามหน้าที่และอ านาจภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า
หกสิบวัน โดยให้คณะกรรมการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไข 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในกรณีนั้นด้วย แล้วแต่กรณี 
 ให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่ได้รับแจ้งภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง แล้วแจ้งผลการด าเนินการให้คณะกรรมการทราบภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการก าหนด 

 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องไม่อาจด าเนินการได้เนื่องจากไม่อยู่ในหน้าที่
และอ านาจของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนนั้น หรือเป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริต หรือได้มีการ
แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นใดให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนพ้นก าหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง 
 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องมิได้ด าเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสาม
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานเสนอคณะรัฐมนตรี 

 

 มาตรา ๓๗ ในกรณีที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใดเป็นความผิดอาญาและผู้เสียหาย 
ไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเองได้ ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายมีอ านาจรอ้งทุกข์หรือกลา่วโทษไดโ้ดยให้ถือว่าเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณา
ความอาญา 

 

 มาตรา ๓๘ ในกรณี ที่ กรรมการผู้ ใดพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจ าเป็น 
ต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะเป็นภยันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของบุคคล 
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่มีทางเยียวยาได้ในภายหลัง กรรมการผู้นั้นอาจแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหน้าที่และอ านาจของ
หน่วยงานนั้นได้ แล้วแจ้งให้คณะกรรมการทราบ ในกรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้กรรมการผู้นั้น  
อาจสั่งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
ตามที่เห็นสมควรได้ 
 ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับค าสั่งตาม
วรรคหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งนั้น 
 

 มาตรา ๓๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๖ ห้ามมิให้คณะกรรมการรับเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา
แล้วเห็นว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้ ไว้พิจารณา 
 (๑) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีค าพิพากษา ค าสั่ง หรือค าวินิจฉัย
เสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่เป็นการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
 (๒) เรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
 (๓) เรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอื่น หรือที่องค์กรอิสระอื่นรับไว้ด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระนั้นแล้ว แต่ไม่ตัดอ านาจในการที่จะขอรับทราบผลการพิจารณา
ขององค์กรอิสระที่รับเรื่องไว้ด าเนินการ 
 (๔) เป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริตและการพิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
โดยส่วนรวม 
 (๕) เรื่องที่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว 
 (๖) เป็นเรื่องที่คณะกรรมการเคยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เว้นแต่ 
จะปรากฏพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจท าให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป 
 (๗) เรื่องอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 ในกรณีที่ความปรากฏในภายหลังว่าเป็นเรื่องที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ 
สั่งยุติเรื่อง 
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 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องไม่อาจด าเนินการได้เนื่องจากไม่อยู่ในหน้าที่
และอ านาจของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนนั้น หรือเป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริต หรือได้มีการ
แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นใดให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนพ้นก าหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง 
 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องมิได้ด าเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสาม
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานเสนอคณะรัฐมนตรี 

 

 มาตรา ๓๗ ในกรณีที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใดเป็นความผิดอาญาและผู้เสียหาย 
ไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเองได้ ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายมีอ านาจรอ้งทุกข์หรือกลา่วโทษไดโ้ดยให้ถือว่าเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณา
ความอาญา 

 

 มาตรา ๓๘ ในกรณี ที่ กรรมการผู้ ใดพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจ าเป็น 
ต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะเป็นภยันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของบุคคล 
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่มีทางเยียวยาได้ในภายหลัง กรรมการผู้นั้นอาจแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหน้าท่ีและอ านาจของ
หน่วยงานนั้นได้ แล้วแจ้งให้คณะกรรมการทราบ ในกรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้กรรมการผู้นั้น  
อาจสั่งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
ตามที่เห็นสมควรได้ 
 ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับค าสั่งตาม
วรรคหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งนั้น 
 

 มาตรา ๓๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๖ ห้ามมิให้คณะกรรมการรับเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา
แล้วเห็นว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้ ไว้พิจารณา 
 (๑) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีค าพิพากษา ค าสั่ง หรือค าวินิจฉัย
เสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่เป็นการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
 (๒) เรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
 (๓) เรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอื่น หรือที่องค์กรอิสระอื่นรับไว้ด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระนั้นแล้ว แต่ไม่ตัดอ านาจในการที่จะขอรับทราบผลการพิจารณา
ขององค์กรอิสระที่รับเรื่องไว้ด าเนินการ 
 (๔) เป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริตและการพิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
โดยส่วนรวม 
 (๕) เรื่องที่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว 
 (๖) เป็นเรื่องที่คณะกรรมการเคยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เว้นแต่ 
จะปรากฏพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจท าให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป 
 (๗) เรื่องอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 ในกรณีที่ความปรากฏในภายหลังว่าเป็นเรื่องที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ 
สั่งยุติเรื่อง 
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 มาตรา ๔๐ ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศประจ าปีให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินเพ่ือเสนอต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ทั้งนี้ ให้กรรมการมาแถลงรายงานดังกล่าว
ต่อรัฐสภาด้วย 
 ในกรณีที่มีสถานการณ์อันกระทบหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนอย่างร้ายแรง
ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบแล้วจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศในเรื่องนั้นขึ้นเป็นการเฉพาะ เพ่ือรายงานให้รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว พร้อมทั้ง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
 ในกรณีที่คณะกรรมการจัดท ารายงานตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา 
จะขยายเวลาออกไปอีกไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันก็ได้แต่ต้องแจ้งให้รัฐสภาทราบ ในกรณีที่ยังไม่สามารถ
เสนอรายงานดังกล่าวต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีได้ภายในก าหนดเวลาที่ขยายโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ 
 การจัดท ารายงานตามมาตรานี้  ให้กระท าเป็นการสรุป โดยอย่างน้อยในรายงาน 
ต้องประกอบด้วย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยมิให้
ระบุรายละเอียดอันเป็นการเปิดเผยความลับของบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยไม่จ าเป็น
และต้องค านึงถึงความถูกต้อง เป็นธรรม และผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคัญด้วย ทั้งนี้ 
ให้หน่วยงานของรัฐที่คณะกรรมการร้องขอ แจ้งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจให้คณะกรรมการทราบ และให้น าความในมาตรา ๓๕ (๑) มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

 

 มาตรา ๔๑ ให้คณะกรรมการจัดให้มีแผนการด าเนินการตามมาตรา ๔๐ เพ่ือให้การปฏิบัติ
หน้าที่แต่ละกรณีเป็นไปโดยไม่ชักช้า และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

 

 มาตรา ๔๒ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการแก้ไขปัญหาหรือการป้องกัน เพ่ือมิให้เกิด 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องใดหรือลักษณะใดขึ้นอีก จ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
ค าสั่งใด เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนให้คณะกรรมการจัดท าข้อเสนอแนะเสนอต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

 

 มาตรา ๔๓ ในกรณีที่รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรายงานหรือ
ข้อเสนอแนะตามมาตรา ๓๖ วรรคสี่ มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๒ แล้ว ให้รัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนนิการปรับปรงุแกไ้ขตามความเหมาะสมโดยเรว็ กรณีใดไม่อาจด าเนินการได้
หรือต้องใช้เวลาในการด าเนินการ ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า 
 ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจเผยแพร่รายงานหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
หรือผลการด าเนินการของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ เกี่ยวข้อง 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปได้ 

 

 มาตรา ๔๔ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าโดยทางใดว่ามีการรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม คณะกรรมการต้องตรวจสอบและ
ชี้แจงหรือจัดท ารายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องของสถานการณ์นั้นโดยไม่ชักช้า เพ่ือเผยแพร่ ให้ประชาชน

ทราบเป็นการท่ัวไป และให้สรุปไว้ในรายงานตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ด้วย ทั้งนี้  ให้น าความ 
ในมาตรา ๓๕ (๑) มาใช้บังคับแก่การตรวจสอบโดยอนุโลม 

 

 มาตรา ๔๕ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยอย่างน้อยให้คณะกรรมการสรุปปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะในการด าเนินการด้วย และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

 

 มาตรา ๔๖ ห้ามมิให ้ผู ้ใดเป ิดเผยข้อมูลอันท าให ้สามารถระบุต ัวต นของผู ้แจ ้งหรือ 
ผู้ร้องเรียน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจหรือตามกฎหมายหรือตามค าสั่งศาล 
 ผู้จัดท าและเผยแพร่รายงานตามหมวดนี้ หากได้กระท าโดยสุจริต ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง
ทางอาญา ทางปกครอง หรือทางวินัย 

 

หมวด ๓ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

   
 

 มาตรา ๔๗ ให้มีส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นส่วนราชการและ 
มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ 

 

 มาตรา ๔๘ ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) รับผิดชอบงานธุรการและด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่  
ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น 
 (๒) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
และกรรมการ 
 (๓) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ 
รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดในด้านสิทธิมนุษยชน  
เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 (๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

 

 มาตรา ๔๙ ในการก ากับดูแลส านักงาน ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกระเบียบหรือประกาศ 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของส านกังานและขอบเขตหนา้ที่และอ านาจของส่วนราชการ
ดังกล่าว 
 (๒) การก าหนดต าแหน่ง การจัดประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง และการเทียบต าแหน่ง 
อัตราเงินเดือน เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่ง และค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงาน 
 (๓) การก าหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การออกจากราชการ วินัย 
และการลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์ การอุทธรณ์การลงโทษและการอื่นที่จ าเป็นในการบริหารงาน
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ทราบเป็นการท่ัวไป และให้สรุปไว้ในรายงานตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ด้วย ทั้งนี้  ให้น าความ 
ในมาตรา ๓๕ (๑) มาใช้บังคับแก่การตรวจสอบโดยอนุโลม 

 

 มาตรา ๔๕ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันส้ินปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยอย่างน้อยให้คณะกรรมการสรุปปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะในการด าเนินการด้วย และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

 

 มาตรา ๔๖ ห้ามมิให ้ผู ้ใดเป ิดเผยข้อมูลอันท าให ้สามารถระบุต ัวต นของผู ้แจ ้งหรือ 
ผู้ร้องเรียน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจหรือตามกฎหมายหรือตามค าสั่งศาล 
 ผู้จัดท าและเผยแพร่รายงานตามหมวดนี้ หากได้กระท าโดยสุจริต ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง
ทางอาญา ทางปกครอง หรือทางวินัย 

 

หมวด ๓ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

   
 

 มาตรา ๔๗ ให้มีส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นส่วนราชการและ 
มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ 

 

 มาตรา ๔๘ ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) รับผิดชอบงานธุรการและด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่  
ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น 
 (๒) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
และกรรมการ 
 (๓) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ 
รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดในด้านสิทธิมนุษยชน  
เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 (๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

 

 มาตรา ๔๙ ในการก ากับดูแลส านักงาน ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกระเบียบหรือประกาศ 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของส านกังานและขอบเขตหนา้ที่และอ านาจของส่วนราชการ
ดังกล่าว 
 (๒) การก าหนดต าแหน่ง การจัดประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง และการเทียบต าแหน่ง 
อัตราเงินเดือน เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่ง และค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงาน 
 (๓) การก าหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การออกจากราชการ วินัย 
และการลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์ การอุทธรณ์การลงโทษและการอื่นที่จ าเป็นในการบริหารงาน
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บุคคลส าหรับข้าราชการและพนักงานราชการของส านักงาน รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง 
ของส านักงาน 
 (๔) การบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สิน การงบประมาณ และการพัสดุของส านักงาน 
 (๕) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  
ของส านักงาน 
 (๖) การก าหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการ 
 (๗) การก าหนดเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการ ข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างของส านักงาน 
 (๘) การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการ 
รวมทั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการและกรรมการ และการก าหนดเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่บุคคลดังกล่าว 
 (๙) การอื่นใดอันจ าเป็นต่อการก ากับหรือควบคุมการด าเนินงานของส านักงานหรือการบังคับ
บัญชาเลขาธิการ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานหรือการท าให้บุคคลดังกล่าว
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๘) ต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ
ความคล่องตัว 
 การก าหนดตาม (๒) ต้องค านึงถึงค่าครองชีพ และความเพียงพอในการด ารงชีพ และภาระ
ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของบุคลากรแต่ละสายงานและระดับด้วย 
 ในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการค านึงถึง
ความเที่ยงธรรม ขวัญและก าลังใจของบุคลากร 
 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่ลงนามในระเบยีบหรือประกาศที่คณะกรรมการมีมตเิห็นชอบแล้ว 
และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 

 มาตรา ๕๐ ข้าราชการส านักงาน ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 ให้ข้าราชการส านักงานเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ
 การใดอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มิได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้ บังคับกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ 
โดยอนุโลม 
 การจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ข้าราชการส านักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น 

 

 มาตรา ๕๑ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม ให้คณะกรรมการ 
ท าหน้ าที่  เป็น ก.พ. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ยบข้าราชการพลเรือน และมีอ านาจแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงานได้ โดยมีองค์ประกอบและ
หน้าที่และอ านาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งท าหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการสามัญประจ ากระทรวง
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

 ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการในฐานะองค์กรกลางบรหิารงานบุคคลและคณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้ง ให้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับ ก.พ. หรือ อ.ก.พ. แล้วแต่กรณี 

 

 มาตรา ๕๒ ให้คณะกรรมการออกข้อก าหนดทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงาน  ทั้งนี้ ข้อก าหนดทางจริยธรรมดังกล่าวต้องระบุด้วยว่า  
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษอย่างใด 

 

 มาตรา ๕๓ ให้ส านักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างของส านักงาน และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของส านักงาน ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ  
โดยคณะกรรมการจะก าหนดให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการก็ได้ 
 ให้เลขาธิการท าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 

 

 มาตรา ๕๔ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส านักงาน และการแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่ง ให้ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 (๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ เมื่อได้ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก
ตามมาตรา ๔๙ (๖) แล้ว ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและน าความกราบบังคมทูล 
เพือ่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
 (๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนอกจาก (๑) หรือ
เทียบเท่าเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
และน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
 (๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอ านาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

 

 มาตรา ๕๕ ในกิจการของส านักงานท่ีเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทน 
ของส านักงาน เพ่ือการนี้  เลขาธิการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติราชการแทนก็ได้ ตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการก าหนด 
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกิจการส าคัญเกี่ยวกับการงบประมาณของส านักงาน
และกิจการอื่นใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการก าหนด ให้เลขาธิการ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

 

 มาตรา ๕๖ ให้คณะกรรมการเสนองบประมาณรายจ่ายเพ่ือจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของ
คณะกรรมการและส านักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณหรือ  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ในการเสนองบประมาณรายจ่ายดังกล่าว
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบของส านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง
ประกอบด้วย 
 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ ได้รับการจัดสรรให้ไม่เพียงพอ 
ให้คณะกรรมการเสนอค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร  
ได้โดยตรง 
 ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คณะกรรมการแจ้งให้
คณะรัฐมนตรีทราบถึงรายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย 
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 ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการในฐานะองค์กรกลางบรหิารงานบุคคลและคณะอนกุรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้ง ให้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับ ก.พ. หรือ อ.ก.พ. แล้วแต่กรณี 

 

 มาตรา ๕๒ ให้คณะกรรมการออกข้อก าหนดทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงาน  ทั้งนี้ ข้อก าหนดทางจริยธรรมดังกล่าวต้องระบุด้วยว่า  
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษอย่างใด 

 

 มาตรา ๕๓ ให้ส านักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างของส านักงาน และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของส านักงาน ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ  
โดยคณะกรรมการจะก าหนดให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการก็ได้ 
 ให้เลขาธิการท าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 

 

 มาตรา ๕๔ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส านักงาน และการแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่ง ให้ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 (๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ เมื่อได้ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก
ตามมาตรา ๔๙ (๖) แล้ว ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและน าความกราบบังคมทูล 
เพือ่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
 (๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนอกจาก (๑) หรือ
เทียบเท่าเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
และน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
 (๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอ านาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

 

 มาตรา ๕๕ ในกิจการของส านักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทน 
ของส านักงาน เพ่ือการนี้  เลขาธิการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติราชการแทนก็ได้ ตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการก าหนด 
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกิจการส าคัญเกี่ยวกับการงบประมาณของส านักงาน
และกิจการอื่นใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการก าหนด ให้เลขาธิการ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

 

 มาตรา ๕๖ ให้คณะกรรมการเสนองบประมาณรายจ่ายเพ่ือจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของ
คณะกรรมการและส านักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณหรือ  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ในการเสนองบประมาณรายจ่ายดังกล่าว
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบของส านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง
ประกอบด้วย 
 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ ได้รับการจัดสรรให้ไม่เพียงพอ 
ให้คณะกรรมการเสนอค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร  
ได้โดยตรง 
 ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คณะกรรมการแจ้งให้
คณะรัฐมนตรีทราบถึงรายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย 
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 มาตรา ๕๗ เมื่อพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมตามมาตรา ๕๖ ใช้บังคับแล้ว ให้ส านักงานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
 การใช้จ่ายเงนิของส านกังานตอ้งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามวรรคหนึ่ง 
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นการเฉพาะกรณี 
 ในการเบิกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ให้ส านักงานส่งข้อมูลค าขอเบิกงบประมาณ 
ต่อกรมบัญชีกลาง โดยให้ระบุจ านวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละงวด งวดละสามเดือน และให้กรมบัญชีกลาง
สั่งจ่ายเงินให้แก่ส านักงานภายในสามวันก่อนวันขึ้นงวดใหม่ แต่ในกรณีที่ส านักงานมีความ จ าเป็น 
ต้องใช้เงินมากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด ให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้ตามที่ส านักงานร้องขอ 

 

 มาตรา ๕๘ ให้ส านักงานจัดท างบดุล งบการเงิน และบัญชีท าการส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวัน 
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
 ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของส านักงาน โดยให้ท าการตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของส านักงาน รวมทั้งประเมินผลการใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สิน 
ของส านักงานโดยแสดงให้เห็นด้วยว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด ได้ผล  
ตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และคุ้มค่าเพียงใด แล้วท ารายงานเสนอผลการสอบบัญชี  
ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี โดยไม่ชักช้า 

 

หมวด ๔ 
บทก าหนดโทษ 
   

 

 มาตรา ๕๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๕ (๑) มาตรา ๔๐ วรรคสี่ 
หรือมาตรา ๔๔ โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

บทเฉพาะกาล 
   

 

 มาตรา ๖๐ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับพ้นจากต าแหน่ง  
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ แต่ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
 ให้ผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามวรรคหนึ่งมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่ได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  
และให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตอบแทนตามมาตรา ๓๒ โดยให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งเพราะลาออก
โดยให้ค านวณระยะเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจนถึงวันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ 
 ในกรณีผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามวรรคหนึ่ง ตาย ลาออก หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ไม่ว่าด้วยเหตุใด และมีผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้น าความในมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

 

 มาตรา ๖๑ ในวาระเริ่มแรก ให้การด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ นอกจากต้องด าเนินการตามหมวด ๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แล้ว
ให้เป็นไปตามกระบวนการและก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้คณะกรรมการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการจดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเอง
ตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับ และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
 (๒) ให้ส านักงานประกาศการรับจดแจ้งและด าเนินการรับจดแจ้งการเป็นองค์กรเอกชน  
ด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรา ๑๑ (๔) และสภาวิชาชีพตามมาตรา ๑๑ (๕) ให้แล้วเสร็จภายใน 
สามสิบวันนับแต่ที่ระเบียบตาม (๑) ใช้บังคับ 
 (๓) ให้องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพซึ่งได้รับการจดแจ้งตาม (๒) 
ด าเนินการเลือกกันเองเพ่ือเป็นกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๔) และ (๕) ให้แล้วเสร็จภายใน 
สามสิบวันนับแต่พ้นก าหนดเวลาตาม (๒) 
 (๔) ให้กรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ตกลงวิธีการเลือกกรรมการ
สรรหาตามมาตรา ๑๑ (๖) ให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาตาม (๓) และ
ด าเนินการเลือกกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๖) ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีข้อตกลง
วิธีการเลือกดังกล่าว 
 (๕) เมื่อพ้นก าหนดเวลาตาม (๔) แล้ว ให้กรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ ด าเนินการจัดท า
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่จะใช้ในการสรรหาตามมาตรา ๑๓ (๑) ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่พ้นก าหนดเวลาตาม (๔) 
 (๖) ให้กรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่พ้นก าหนดเวลา
ตาม (๕) 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด และให้น าความในมาตรา ๑๘ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๖๒ ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ยังคงเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 

 มาตรา ๖๓ ให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 บรรดาสิทธิ หน้าที่ และความผูกพันใด ๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอยู่กับบุคคลใดในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้โอนมาเป็นของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
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 มาตรา ๖๑ ในวาระเริ่มแรก ให้การด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ นอกจากต้องด าเนินการตามหมวด ๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แล้ว
ให้เป็นไปตามกระบวนการและก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้คณะกรรมการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการจดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเอง
ตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับ และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
 (๒) ให้ส านักงานประกาศการรับจดแจ้งและด าเนินการรับจดแจ้งการเป็นองค์กรเอกชน  
ด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรา ๑๑ (๔) และสภาวิชาชีพตามมาตรา ๑๑ (๕) ให้แล้วเสร็จภายใน 
สามสิบวันนับแต่ที่ระเบียบตาม (๑) ใช้บังคับ 
 (๓) ให้องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพซึ่งได้รับการจดแจ้งตาม (๒) 
ด าเนินการเลือกกันเองเพ่ือเป็นกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๔) และ (๕) ให้แล้วเสร็จภายใน 
สามสิบวันนับแต่พ้นก าหนดเวลาตาม (๒) 
 (๔) ให้กรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ตกลงวิธีการเลือกกรรมการ
สรรหาตามมาตรา ๑๑ (๖) ให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาตาม (๓) และ
ด าเนินการเลือกกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๖) ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีข้อตกลง
วิธีการเลือกดังกล่าว 
 (๕) เมื่อพ้นก าหนดเวลาตาม (๔) แล้ว ให้กรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ ด าเนินการจัดท า
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่จะใช้ในการสรรหาตามมาตรา ๑๓ (๑) ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่พ้นก าหนดเวลาตาม (๔) 
 (๖) ให้กรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่พ้นก าหนดเวลา
ตาม (๕) 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด และให้น าความในมาตรา ๑๘ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๖๒ ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ยังคงเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 

 มาตรา ๖๓ ให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 บรรดาสิทธิ หน้าที่ และความผูกพันใด ๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอยู่กับบุคคลใดในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้โอนมาเป็นของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
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 มาตรา ๖๔ ให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาเป็นของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้ถือว่าสิทธิและประโยชน์อื่นใดซึ่งข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง
ดังกล่าวได้รับตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นสิทธิและ
ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่จะมีระเบียบที่ออก  
ตามมาตรา ๔๙ (๒) ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
 ให้พระราชบัญญัติเครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ยังคงมีผล 
ใช้บังคับต่อไป จนกว่าจะมีระเบียบตามมาตรา ๔๙ (๗) ใช้บังคับ 

 

 มาตรา ๖๕ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์
ตอบแทนอื่นของกรรมการตามมาตรา ๓๑ ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเงินเดือนเงินประจ า
ต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นเช่นเดียวกับ ประธานกรรมการหรือกรรมการในองค์กรอิสระอื่น 
แล้วแต่กรณี 

 

 มาตรา ๖๖ บรรดาระเบียบ ประกาศ และค าส่ังท่ีออกตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบข้อก าหนด ประกาศ หรือค าสั่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 

 มาตรา ๖๗ บรรดาการด าเนินการใด ๆ ตามหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งด าเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ถ้าการนั้นอยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการนั้นเป็นการด าเนิ นการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ส่วนการด าเนินการต่อไปให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๐ (๑๐) มาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๗ และมาตรา ๒๖๗ บัญญัติให้มี 
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือก าหนด
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา การพ้นจากต าแหน่ง หน้าที่และอ านาจ ตลอดจนการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล ความเห็น และเอกสารหลักฐาน  
ที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ประกอบการพิจารณาและด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย โดยการด าเนินการ
ดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องมีการกระทบหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลบางประการ และเป็นไป
เท่าที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ประกอบกับเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสากลเกี่ยวกับกระบวนการได้มา  
ซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ต้องมาจากความหลากหลายของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงจ าเป็น 
ต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๐ (๑๐) มาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๗ และมาตรา ๒๖๗ บัญญัติให้มี 
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือก าหนด
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา การพ้นจากต าแหน่ง หน้าที่และอ านาจ ตลอดจนการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล ความเห็น และเอกสารหลักฐาน  
ที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ประกอบการพิจารณาและด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย โดยการด าเนินการ
ดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องมีการกระทบหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลบางประการ และเป็นไป
เท่าที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ประกอบกับเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสากลเกี่ยวกับกระบวนการได้มา  
ซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ต้องมาจากความหลากหลายของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงจ าเป็น 
ต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
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พระราชบัญญัติ 
เงินเดือน เงินประจ ำต ำแหนง่ 

และประโยชนต์อบแทนอื่นของประธำนกรรมกำร 
และกรรมกำรในองคก์รอิสระตำมรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   

 

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
ให้ไว ้ณ วันที ่๒๕ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป็นปทีี่ ๓ ในรัชกำลปัจจบุนั 
 

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร มีพระรำชโองกำรโปรด เกล้ำฯ 
ให้ประกำศว่ำ 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์  
ตอบแทนอื่นของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินและ
ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน และประธำนกรรมกำรและกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอมของ  
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ดังต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์
ตอบแทนอื่นของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ พ .ศ. ๒๕๖๑” 

 

มำตรำ ๒๑ พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เป็นต้นไป 

 

มำตรำ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำน 

ศำลรัฐธรรมนูญ ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำน
ผู้ตรวจกำรแผ่นดินและผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตแห่งชำติ และประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๒) พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำน  
ศำลรัฐธรรมนูญ ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง ประธำน
ผู้ตรวจกำรแผ่นดินและผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตแห่งชำติ และประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๓) พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำน  
ศำลรัฐธรรมนูญ ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำน

                                                           
๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๑๑๒ ก/หน้ำ ๑๑/๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๑ 

ผู้ตรวจกำรแผ่นดินและผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตแห่งชำติ และประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มำตรำ ๔ ในพระรำชบัญญัตินี้ 
“ประธำนกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนกรรมกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ และให้หมำยควำมรวมถึงประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินด้วย 

“กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ กรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และให้หมำยควำมรวมถึง
ผู้ตรวจกำรแผ่นดินด้วย 
 

มำตรำ ๕ ให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรซึ่งมีพระบรมรำชโองกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
นับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ได้รับเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งตำมอัตรำในบัญชี 
ท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ 
 

มำตรำ ๖ ให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินและ
ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  
และประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีสิทธิได้รับเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง
ตำมอัตรำในบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ โดยให้รับเพิ่มขึ้นเฉพำะส่วนที่ขำดอยู่ 

ให้น ำอัตรำเงินเดือนตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ มำใช้บังคับแก่กำรค ำนวณบ ำเหน็จตอบแทน
ตำมพระรำชบัญญัติ เงินเดือน เ งินประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำน 
ศำลรัฐธรรมนูญ ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำน
ผู้ตรวจกำรแผ่นดินและผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตแห่งชำติ และประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยผู้ตรวจกำรแผ่นดิน พ .ศ. ๒๕๖๐ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำดว้ยกำรตรวจเงินแผน่ดนิ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งตำมวรรคหนึ่งพ้นจำกต ำแหน่ง แล้วแต่กรณี 
 

มำตรำ ๗ ให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ก่อน
วันที่พระรำชบัญญัตนิี้ใช้บงัคับ มีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหนง่ในอัตรำและ
ช่วงระยะเวลำดังต่อไปนี้ โดยให้รับเพิ่มขึ้นเฉพำะส่วนที่ขำดอยู่ 

(๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ประธำนกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับเงินเดือนในอัตรำเดือนละ ๖๗,๐๖๐ บำท และให้ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 
ในอัตรำเดือนละ ๔๒,๕๐๐ บำท และให้กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับเงินเดือนในอัตรำเดือนละ 
๖๕,๙๘๐ บำท และให้ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งในอัตรำเดือนละ ๔๑,๕๐๐ บำท 

(๒) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ประธำน
กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับเงินเดือนในอัตรำเดือนละ ๖๘,๑๔๐ บำท และให้ได้รับเงิน 
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ผู้ตรวจกำรแผ่นดินและผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตแห่งชำติ และประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มำตรำ ๔ ในพระรำชบัญญัตินี้ 
“ประธำนกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนกรรมกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ และให้หมำยควำมรวมถึงประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินด้วย 

“กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ กรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และให้หมำยควำมรวมถึง
ผู้ตรวจกำรแผ่นดินด้วย 
 

มำตรำ ๕ ให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรซึ่งมีพระบรมรำชโองกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
นับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ได้รับเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งตำมอัตรำในบัญชี 
ท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ 
 

มำตรำ ๖ ให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินและ
ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  
และประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ตั้งแต่วันท่ี ๑ ธันวำคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีสิทธิได้รับเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง
ตำมอัตรำในบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ โดยให้รับเพิ่มขึ้นเฉพำะส่วนที่ขำดอยู่ 

ให้น ำอัตรำเงินเดือนตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ มำใช้บังคับแก่กำรค ำนวณบ ำเหน็จตอบแทน
ตำมพระรำชบัญญัติเ งินเดือน เ งินประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำน 
ศำลรัฐธรรมนูญ ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำน
ผู้ตรวจกำรแผ่นดินและผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตแห่งชำติ และประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยผู้ตรวจกำรแผ่นดิน พ .ศ. ๒๕๖๐ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำดว้ยกำรตรวจเงินแผน่ดนิ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งตำมวรรคหนึ่งพ้นจำกต ำแหน่ง แล้วแต่กรณี 
 

มำตรำ ๗ ให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ก่อน
วันที่พระรำชบัญญัตนิี้ใช้บงัคับ มีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหนง่ในอัตรำและ
ช่วงระยะเวลำดังต่อไปนี้ โดยให้รับเพิ่มขึ้นเฉพำะส่วนที่ขำดอยู่ 

(๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ประธำนกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับเงินเดือนในอัตรำเดือนละ ๖๗,๐๖๐ บำท และให้ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 
ในอัตรำเดือนละ ๔๒,๕๐๐ บำท และให้กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับเงินเดือนในอัตรำเดือนละ 
๖๕,๙๘๐ บำท และให้ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งในอัตรำเดือนละ ๔๑,๕๐๐ บำท 

(๒) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ประธำน
กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับเงินเดือนในอัตรำเดือนละ ๖๘,๑๔๐ บำท และให้ได้รับเงิน 
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ประจ ำต ำแหน่งในอัตรำเดือนละ ๔๕,๕๐๐ บำท และให้กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับเงินเดือน 
ในอัตรำเดือนละ ๖๗,๐๖๐ บำท และให้ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งในอัตรำเดือนละ ๔๒,๕๐๐ บำท 

(๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ประธำนกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับเงินเดือนในอัตรำเดือนละ ๗๐,๘๗๐ บำท และให้ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 
ในอัตรำเดือนละ ๔๕,๕๐๐ บำท และให้กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับเงินเดือนในอัตรำเดือนละ 
๖๙,๗๕๐ บำท และให้ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งในอัตรำเดือนละ ๔๒,๕๐๐ บำท 

(๔) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ประธำน
กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับเงินเดือนในอัตรำเดือนละ ๗๔,๔๒๐ บำท และให้ได้รับเงินประจ ำ
ต ำแหน่งในอัตรำเดือนละ ๔๕,๕๐๐ บำท และให้กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับเงินเดือนในอัตรำ
เดือนละ ๗๓,๒๔๐ บำท และให้ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งในอัตรำเดือนละ ๔๒,๕๐๐ บำท 

(๕) ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตนิี้ใช้บงัคับ ให้ประธำน
กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติและกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง
ตำมอัตรำในบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ 
 

มำตรำ ๘ ในกรณีที่สมควรปรับอัตรำเงินเดือนของประธำนกรรมกำรและกรรมกำร ให้สอดคล้อง
กับภำวะเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไป ถ้ำกำรปรับอัตรำเงินเดือนดังกล่ำวเป็นกำรปรับเพ่ิมเป็นร้อยละ
เท่ำกันทุกอัตรำและไม่เกินร้อยละสิบของอัตรำที่ใช้บังคับอยู่  กำรปรับให้กระท ำโดยตรำเป็น 
พระรำชกฤษฎีกำและให้ถือว่ำบัญชีอัตรำเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งท้ำยพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว
เป็นบัญชีอัตรำเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่กำรปรับเป็น  
ร้อยละเท่ำกันทุกอัตรำดังกล่ำว หำกท ำให้อัตรำหนึ่งอัตรำใดมีเศษไม่ถึงสิบบำท ให้ปรับตัวเลขเงินเดือน
ของอัตรำดังกล่ำวให้เพิ่มขึ้นเป็นสิบบำท และมิให้ถือว่ำเป็นกำรปรับอัตรำร้อยละที่แตกต่ำงกัน 
 

มำตรำ ๙ ให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรประกันสุขภำพ 
(๒) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจ่ำยเงนิ วิธีกำรเบิกจ่ำย และอัตรำค่ำประกันสขุภำพ และค่ำใช้จ่ำยในกำร

เดินทำงตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมระเบียบท่ีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
และผู้ตรวจกำรแผ่นดิน คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ คณะกรรมกำร  
ตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ แต่ละคณะก ำหนด 

ระเบียบตำมวรรคสองเมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

มำตรำ ๑๐ ให้ประธำนศำลรัฐธรรมนูญและตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ตำมพระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำนศำลรัฐธรรมนญู 
ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินและ
ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุ จริตแห่งชำติ และ
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบที่ออก
ตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว จนกว่ำจะมีกฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่งและประโยชน์
ตอบแทนอื่นของประธำนศำลรัฐธรรมนูญและตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญใช้บังคับ 
 

มำตรำ ๑๑ บรรดำระเบียบท่ีออกตำมพระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำนศำลรัฐธรรมนูญ ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินและผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำต ิและประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดนิ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนผู้ตรวจกำร
แผ่นดินและผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ และประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้ จนกว่ำจะมี
ระเบียบตำมพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 

มำตรำ ๑๒ ให้ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน และประธำนกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้ำที่และอ ำนำจของตน 

 
ผู้รับสนองพระรำชโองกำร 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี
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มำตรำ ๑๑ บรรดำระเบียบที่ออกตำมพระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำนศำลรัฐธรรมนูญ ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินและผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำต ิและประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดนิ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนผู้ตรวจกำร
แผ่นดินและผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ และประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้ จนกว่ำจะมี
ระเบียบตำมพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 

มำตรำ ๑๒ ให้ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน และประธำนกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้ำที่และอ ำนำจของตน 

 
ผู้รับสนองพระรำชโองกำร 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี
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บัญชีอตัรำเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง 
ของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ 

 

ต ำแหนง่ เงินเดือน 
(บำท/เดอืน) 

เงินประจ ำ 
ต ำแหนง่ 

(บำท/เดอืน) 
ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

๘๑,๙๒๐ 
๘๐,๕๔๐ 

๕๐,๐๐๐ 
๔๒,๕๐๐ 

ประธำนผูต้รวจกำรแผ่นดิน 
ผู้ตรวจกำรแผน่ดนิ 

๘๑,๙๒๐ 
๘๐,๕๔๐ 

๕๐,๐๐๐ 
๔๒,๕๐๐ 

ประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติแหง่ชำติ 
กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแหง่ชำติ 

๘๑,๙๒๐ 
๘๐,๕๔๐ 

๕๐,๐๐๐ 
๔๒,๕๐๐ 

ประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
กรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดิน 

๘๑,๙๒๐ 
๘๐,๕๔๐ 

๕๐,๐๐๐ 
๔๒,๕๐๐ 

ประธำนกรรมกำรสิทธมินุษยชนแห่งชำติ 
กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแหง่ชำต ิ

๘๑,๙๒๐ 
๘๐,๕๔๐ 

๕๐,๐๐๐ 
๔๒,๕๐๐ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ บัญญัติให้ศำลรัฐธรรมนูญมีสถำนะเป็นองค์กรฝ่ำยตุลำกำรซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำก
องค์กรอิสระอื่นตำมรัฐธรรมนูญที่ท ำหนำ้ที่ตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐ จึงสมควรยกเลิกบทบัญญตัิในสว่น
ที่เกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำนศำลรัฐธรรมนูญและ  
ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญเพ่ือตรำเป็นกฎหมำยเฉพำะ อีกทั้งสมควรปรับปรุงกฎหมำยดังกล่ำวให้ครอบคลุม
กำรได้รับเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
เป็นองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสมควรปรับปรุงบัญชีอัตรำเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง
ของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรปรับบัญชี
เงินเดือน ค่ำจ้ำง และค่ำตอบแทนรำยเดือนของบุคลำกรภำครัฐและเหมำะสมกับภำวะทำงเศรษฐกิจ  
ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ บัญญัติให้ศำลรัฐธรรมนูญมีสถำนะเป็นองค์กรฝ่ำยตุลำกำรซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำก
องค์กรอิสระอื่นตำมรัฐธรรมนูญที่ท ำหนำ้ที่ตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐ จึงสมควรยกเลิกบทบัญญตัิในสว่น
ที่เกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธำนศำลรัฐธรรมนูญและ  
ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญเพ่ือตรำเป็นกฎหมำยเฉพำะ อีกทั้งสมควรปรับปรุงกฎหมำยดังกล่ำวให้ครอบคลุม
กำรได้รับเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
เป็นองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสมควรปรับปรุงบัญชีอัตรำเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง
ของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรปรับบัญชี
เงินเดือน ค่ำจ้ำง และค่ำตอบแทนรำยเดือนของบุคลำกรภำครัฐและเหมำะสมกับภำวะทำงเศรษฐกิจ  
ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติ 
ข้อมูลขา่วสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว ้ณ วันที ่๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เป็นปทีี่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา

ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 
 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญั ตินี้ ให้ ใช้บั งคับ เมื่ อพ้นก าหนดเก้าสิบวั นนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ  

ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้
ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง 
การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 

“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี  
องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น 

การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการท างาน บรรดาท่ีมีชื่อ  
ของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ  
                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนท่ี ๔๖ ก/หน้า ๑/๑๐ กันยายน ๒๕๔๐ 

แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว
ของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

และนิติบุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ 

ให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ 
(๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว 
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของคนต่างด้าว 
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่ง 

เป็นคนต่างด้าว 
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่น 

ให้ถือว่าผู้จัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุนดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว 
 

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอ านาจออกกฎกระทรวง  
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

มาตรา ๖ ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในส านักงาน 
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการ  
และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และให้ค าปรึกษา
แก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

หมวด ๑ 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

   
 

มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี ้ลงพิมพ์  
ในราชกิจจานุเบกษา 

(๑) โครงสร้างและการจดัองค์กรในการด าเนินงาน 
(๒) สรปุอ านาจหน้าที่ที่ส าคญัและวธิีการด าเนนิงาน 
(๓) สถานทีต่ิดต่อเพื่อขอรบัข้อมูลขา่วสารหรือค าแนะน าในการตดิต่อกับหนว่ยงานของรฐั 
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ 

ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
(๕) ขอ้มูลขา่วสารอื่นตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 
ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจ านวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์

ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพ่ือขายหรือ

จ าหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร 
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แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว
ของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

และนิติบุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ 

ให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ 
(๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว 
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของคนต่างด้าว 
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่ง 

เป็นคนต่างด้าว 
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่น 

ให้ถือว่าผู้จัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุนดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว 
 

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอ านาจออกกฎกระทรวง  
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

มาตรา ๖ ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในส านักงาน 
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการ  
และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และให้ค าปรึกษา
แก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

หมวด ๑ 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

   
 

มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี ้ลงพิมพ์  
ในราชกิจจานุเบกษา 

(๑) โครงสร้างและการจดัองค์กรในการด าเนินงาน 
(๒) สรปุอ านาจหน้าที่ที่ส าคญัและวธิีการด าเนนิงาน 
(๓) สถานทีต่ิดต่อเพื่อขอรบัข้อมูลขา่วสารหรือค าแนะน าในการตดิต่อกับหนว่ยงานของรฐั 
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ 

ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
(๕) ขอ้มูลขา่วสารอื่นตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 
ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจ านวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์

ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพ่ือขายหรือ

จ าหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร 
 



38

มาตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
จะน ามาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริง
มาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร 

 

มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล 
ข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการก าหนด 

(๑) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่ง  
ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔) 
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 
(๔) คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่  

ของเอกชน 
(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง 
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน 

ในการจัดท าบริการสาธารณะ 
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 

ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณา
ไว้ด้วย 

(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผย  

ตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือท าโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น 

บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอส าเนาหรือขอส าเนา 
ที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้  ให้ค านึงถึง 
การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่มี
กฎหมายเฉพาะก าหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผย ด้วยวิธีการอย่างอื่น 

 

มาตรา ๑๑ นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่จัดไว้
ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วหรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าบุคคลใด 
ขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและค าขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจ
เข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร 
เว้นแต่ผู้นั้นขอจ านวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ
จัดหาให้หรือจะจัดท าส าเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้น
ก็ได้ 

ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มี  
อยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดท า วิเคราะห์ จ าแนก รวบรวม หรือจัดให้ 
มีขึ้นใหม่ เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพ  
หรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการก าหนด แต่ถ้าหน่วยงานของ
รัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จ าเป็นเพ่ือปกป้อง 
สิทธิเสรีภาพส าหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูล
ข่าวสารนั้นให้ก็ได้ 

บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใด  
ขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอหากเป็นการสอดคล้องด้วยอ านาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว 

ให้น าความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสาร
ให้ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่มีผู้ยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม้ว่าข้อมูลข่าวสาร
ที่ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้น หรือจะอยู่
ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รับค าขอให้ค าแนะน า  
เพื่อไปยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า 

ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับค าขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีค าขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดท าโดย
หน่วยงานของรฐัแห่งอื่น และได้ระบุหา้มการเปดิเผยไว้ตามระเบียบที่ก าหนดตามมาตรา ๑๖ ให้ส่งค าขอ
นั้นให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดท าข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีค าสั่งต่อไป 

 

มาตรา ๑๓ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จัดข้อมูล
ข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรือ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวก 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีค าสั่งมิให้
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านตามมาตรา ๑๗ หรือค าสั่งไม่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 

ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องเรียน ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้  
แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน 

 

หมวด ๒ 
ข้อมูลขา่วสารที่ไม่ต้องเปดิเผย 

   
 

มาตรา ๑๔ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
จะเปิดเผยมิได้ 
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ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ
จัดหาให้หรือจะจัดท าส าเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้น
ก็ได้ 

ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มี  
อยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดท า วิเคราะห์ จ าแนก รวบรวม หรือจัดให้ 
มีขึ้นใหม่ เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพ  
หรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการก าหนด แต่ถ้าหน่วยงานของ
รัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จ าเป็นเพ่ือปกป้อง 
สิทธิเสรีภาพส าหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูล
ข่าวสารนั้นให้ก็ได้ 

บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใด  
ขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอหากเป็นการสอดคล้องด้วยอ านาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว 

ให้น าความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสาร
ให้ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่มีผู้ยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม้ว่าข้อมูลข่าวสาร
ที่ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้น หรือจะอยู่
ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รับค าขอให้ค าแนะน า  
เพื่อไปยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า 

ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับค าขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีค าขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดท าโดย
หน่วยงานของรฐัแห่งอื่น และได้ระบุหา้มการเปดิเผยไว้ตามระเบียบที่ก าหนดตามมาตรา ๑๖ ให้ส่งค าขอ
นั้นให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดท าข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีค าสั่งต่อไป 

 

มาตรา ๑๓ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จัดข้อมูล
ข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรือ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวก 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีค าสั่งมิให้
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านตามมาตรา ๑๗ หรือค าสั่งไม่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 

ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องเรียน ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้  
แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน 

 

หมวด ๒ 
ข้อมูลขา่วสารที่ไม่ต้องเปดิเผย 

   
 

มาตรา ๑๔ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
จะเปิดเผยมิได้ 
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มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 

(๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

(๒) การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ 
หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 

(๓) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ 
ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการท าความเห็น  
หรือค าแนะน าภายในดังกล่าว 

(๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
(๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคล

โดยไม่สมควร 
(๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มา

โดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น 
(๗) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วย  

ว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีค าสั่งเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามล าดับสายการบังคับบัญชา 
แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๑๖ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อ
บุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้รั่วไหลให้หน่วยงานของรัฐก าหนด
วิธีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดว่าด้วยการรักษาความลับ  
ของทางราชการ 

 

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบ
ถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอค าคัดค้านภายในเวลาที่ก าหนด แต่ต้อง
ให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอค าคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ผู้ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึง่ หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบ
ถึงประโยชน์ได้เสียของตน มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยท าเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้รับผิดชอบ 

ในกรณีที่มีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาค าคัดค้านและแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารน้ันมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นก าหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว่าคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีค าวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ แล้วแต่กรณี 

 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือ
มาตรา ๑๕ หรือมีค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา ๑๗ ผู้นั้นอาจอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งนั้น  
โดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีค าสั่งมิให้ เปิดเผยนั้นไม่ว่าจะเป็น 
การพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลก็ตาม  
จะต้องด าเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใดที่ไม่จ าเป็น  
แก่การพิจารณาและในกรณีที่จ าเป็นจะพิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได้ 

 

มาตรา ๒๐ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใด  
ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระท าโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ด าเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบ 
ตามมาตรา ๑๖ 

(๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
มีค าสั่งให้เปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์อันส าคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์
สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อื่นของบุคคล และค าสั่งนั้นได้กระท าโดยสมควร 
แก่เหตุ ในการนี้จะมีการก าหนดข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได้ 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิด  
ตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล่าว 

 

หมวด ๓ 
ข้อมูลขา่วสารส่วนบคุคล 

   
 

มาตรา ๒๑ เพ่ือประโยชน์แห่งหมวดนี้ “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
และบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

 

มาตรา ๒๒ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐ
แห่งอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มิให้น าบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับ 
กับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้ 

หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะก าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งการเปิดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรง
ต่อการด าเนินการของหน่วยงานดังกล่าว 

 

มาตรา ๒๓ หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องจัดให้มีระบบข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเพ่ือการด าเนินงาน

ของหน่วยงานของรัฐให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังก ล่าว 
เมื่อหมดความจ าเป็น 
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มาตรา ๑๘ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือ
มาตรา ๑๕ หรือมีค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา ๑๗ ผู้นั้นอาจอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งนั ้น  
โดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีค าสั่งมิให้ เปิดเผยนั้นไม่ว่าจะเป็น 
การพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลก็ตาม  
จะต้องด าเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใดที่ไม่จ าเป็น  
แก่การพิจารณาและในกรณีที่จ าเป็นจะพิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได้ 

 

มาตรา ๒๐ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใด  
ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระท าโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ด าเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบ 
ตามมาตรา ๑๖ 

(๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
มีค าสั่งให้เปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์อันส าคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์
สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อื่นของบุคคล และค าสั่งนั้นได้กระท าโดยสมควร 
แก่เหตุ ในการนี้จะมีการก าหนดข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได้ 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิด  
ตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล่าว 

 

หมวด ๓ 
ข้อมูลขา่วสารส่วนบคุคล 

   
 

มาตรา ๒๑ เพ่ือประโยชน์แห่งหมวดนี้ “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย
และบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

 

มาตรา ๒๒ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐ
แห่งอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มิให้น าบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับ 
กับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้ 

หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะก าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งการเปิดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรง
ต่อการด าเนินการของหน่วยงานดังกล่าว 

 

มาตรา ๒๓ หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องจัดให้มีระบบข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเพ่ือการด าเนินงาน

ของหน่วยงานของรัฐให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังก ล่าว 
เมื่อหมดความจ าเป็น 
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(๒) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบ
ถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น 

(๓) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับ 
สิ่งดังต่อไปนี้ 

 (ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ 
 (ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
 (ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
 (ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 
 (จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
 (ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล 

(๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ 
(๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสม  

เพื่อป้องกันมิให้มีการน าไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล 
ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูล

ทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะน าข้อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
และกรณีที่ขอข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับ 

หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
ไปยังที่ใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูล
ตามปกติ 

 

มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยู่ในความควบคุมดูแล 
ของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูล 
ที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพ่ือการน าไปใช้ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  
ของรัฐแห่งนั้น 

(๒) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคลนั้น 

(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ท างานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือส ามะโนต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่
ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น 

(๔) เป็นการให้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ท าให้รู้ ว่าเป็นข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด 

(๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖  
วรรคหนึ่ง เพ่ือการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 

(๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน  
การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม 

(๗) เป็นการให้ซึ่งจ าเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
(๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอ านาจตามกฎหมาย 

ที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว 

(๙) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้มีการ

จัดท าบัญชีแสดงการเปิดเผยก ากับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีค าขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูล
ข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระท าการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับส าเนาข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น และให้น ามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผย
ต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้ 

ถ้าบุคคลใดเห็นวา่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกีย่วกับตนส่วนใดไม่ถกูต้องตามที่เป็นจริง ให้มีสิทธิ
ยื่นค าขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล
ข่าวสารส่วนนั้นได้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาค าขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบ  
โดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มีค าขอ  
ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ตอ่คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปดิเผยขอ้มูลขา่วสารภายในสามสิบวนันบัแต่วนัได้รับ
แจ้งค าสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร โดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ  
และไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุค าขอของตนแนบไว้ 
กับข้อมูลข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 

ให้บุคคลตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมีสิทธดิ าเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรานี้
แทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรมแล้วได้ 

 

หมวด ๔ 
เอกสารประวตัิศาสตร์ 

   
 

มาตรา ๒๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ
ก าหนดตามวรรคสองนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่ 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  
เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 

ก าหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกตามประเภท ดังนี้ 
(๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี 
(๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สิบปี 
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) หน่วยงานของรัฐยังจ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพ่ือประโยชน์  

ในการใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร 
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(๙) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้มีการ

จัดท าบัญชีแสดงการเปิดเผยก ากับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีค าขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูล
ข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระท าการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับส าเนาข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น และให้น ามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผย
ต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้ 

ถ้าบุคคลใดเห็นวา่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกีย่วกับตนส่วนใดไม่ถกูต้องตามที่เป็นจริง ให้มีสิทธิ
ยื่นค าขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล
ข่าวสารส่วนนั้นได้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาค าขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบ  
โดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มีค าขอ  
ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ตอ่คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปดิเผยขอ้มูลขา่วสารภายในสามสิบวนันบัแต่วนัได้รับ
แจ้งค าสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร โดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ  
และไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุค าขอของตนแนบไว้ 
กับข้อมูลข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 

ให้บุคคลตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมีสิทธดิ าเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรานี้
แทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรมแล้วได้ 

 

หมวด ๔ 
เอกสารประวตัิศาสตร์ 

   
 

มาตรา ๒๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ
ก าหนดตามวรรคสองนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่ 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  
เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 

ก าหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกตามประเภท ดังนี้ 
(๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี 
(๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สิบปี 
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) หน่วยงานของรัฐยังจ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพ่ือประโยชน์  

ในการใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร 
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(๒) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ยังไม่ควรเปิดเผยโดยมีค าสั่ง 
ขยายเวลาก ากับไว้เป็นการเฉพาะราย ค าสั่งการขยายเวลานั้นให้ก าหนดระยะเวลาไว้ด้วย แต่จะก าหนด
เกินคราวละห้าปีไม่ได้ 

การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจ าเป็นให้เป็นไป  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

บทบัญญัติตามมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรี 
ออกระเบียบก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องท าลายหรืออาจท าลายได้โดยไม่ต้อง 
เก็บรักษา 

 

หมวด ๕ 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

   
 

มาตรา ๒๗ ให้ มีคณ ะกรรมการข้อมู ลข่ าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี  
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อ านวยการส านัก
ข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและภาคเอกชน  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเก้าคนเป็นกรรมการ 

ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
คนหนึ่งเป็นเลขานุการ และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าเก่ียวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงาน

ของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

ตามที่ได้รับค าขอ 
(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะรัฐมนตรี

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๑๓ 
(๕) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราว  

ตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) ด าเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

มาตรา ๒๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ
สามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ผู้ที่พ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ 

 

มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้ง 
ตามมาตรา ๒๗ พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือ

หย่อนความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 

มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการมีอ านาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้ 

 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีค าขอไม่ว่าจะเป็นกรณี
ตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถ้าผู้มีค าขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการ 
ตามมาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอ านาจเข้าด าเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้
และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร  
ที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตาม 

 

มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใด  
อย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้น าความในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๖ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

   
 

มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตง่ตัง้ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินจิฉัยอุทธรณ์ค าสั่งมิให้
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านตามมาตรา ๑๗ และ
ค าสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งตามสาขา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจและ
การคลังของประเทศ หรือการบังคับใช้กฎหมาย 
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(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือ

หย่อนความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 

มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการมีอ านาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้ 

 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีค าขอไม่ว่าจะเป็นกรณี
ตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถ้าผู้มีค าขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการ 
ตามมาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอ านาจเข้าด าเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้
และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร  
ที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตาม 

 

มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใด  
อย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้น าความในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๖ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

   
 

มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตง่ตัง้ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินจิฉัยอุทธรณ์ค าสั่งมิให้
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านตามมาตรา ๑๗ และ
ค าสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งตามสาขา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจและ
การคลังของประเทศ หรือการบังคับใช้กฎหมาย 
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มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยบุคคล
ตามความจ าเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และให้ข้าราชการที่คณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบั ติหน้าที่ 
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับขอ้มูลขา่วสารของหน่วยงานของรัฐแหง่ใด กรรมการวินิจฉยัการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้ 

กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการไม่ได้ 
 

มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งค าอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร โดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
แต่ละสาขาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับค าอุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นท่ีสุด และในการมีค าวินิจฉัย
จะมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใด  
ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

ให้น าความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๓๘ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ ละสาขา  
วิธีพิจารณาและวินิจฉัย และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา ๓๙ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทก าหนดโทษ 
ที่ประกอบกับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
โดยอนุโลม 

 

หมวด ๗ 
บทก าหนดโทษ 
   

 

มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

มาตรา ๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐก าหนด 
ตามมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 

มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง
ไว้เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ 
จะได้ก าหนด 

 

มาตรา ๔๓ ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา ๑๖ จะได้ก าหนดเป็นอย่างอื่น 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
นายกรฐัมนตร ี
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ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง
ไว้เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ แล้วแต่กรณี  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ 
จะได้ก าหนด 

 

มาตรา ๔๓ ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา ๑๖ จะได้ก าหนดเป็นอย่างอื่น 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินการต่าง  ๆ ของรัฐเป็น
สิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง  
กับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรก าหนด  
ให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัด
เฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญ
ของเอกชน  ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิ
หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพ่ือที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหน่ึงด้วย ประกอบกับ
สมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ประกาศองค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญ 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับสง่เรื่องระหวา่งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญู๑ 

    
 

โดยที่มาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และมาตรา ๖ 
แห่งพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ .ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ  พ .ศ . ๒๕๖๐ ก าหนดในลักษณะที่สอดคล้องกันว่า ในการปฏิบัติหน้าที่  
ให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร  
ถ้าองค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระท าการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ  
องค์กรอิสระอื่น ให้แจ้งองค์กรอิสระนั้นทราบเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป และถ้า  
องค์กรอิสระใดเหน็วา่การด าเนินการเรือ่งใดอาจเข้าลักษณะเป็นการกระท าซึ่งอยู่ในหน้าที่และอ านาจของ
องค์กรอิสระอื่นด้วย ให้ปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อนกัน  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ .ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ .ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์กรอิสระทั้งห้าจึงร่วมกันออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับส่ง
เรื่องระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” 

 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“องค์กรอิสระ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 

                                                           

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนที ่๖๑ ก/หน้า ๒๙/๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
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ข้อ ๔ กรณีที่มีผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนต่อองค์กรอิสระใด หากองค์กรอิสระนั้นพิจารณาแล้วเห็นว่า 
เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระนั้น แต่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอื่น 
ให้องค์กรอิสระนั้นส่งเรื่องดังกล่าวให้องค์กรอิสระอื่นที่มีหน้าที่และอ านาจเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
โดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่ความปรากฏในภายหลังว่า เป็นเรื่องที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรอิสระนั้น 
ยุติการด าเนินการ และส่งเรื่องให้องค์กรอิสระอื่นที่มีหน้าที่และอ านาจเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป  

 

ข้อ ๕ กรณีที่มีการแจ้งหรือร้องเรียน หรือความปรากฏต่อองค์กรอิสระใด แล้วองค์กรอิสระนั้น
เห็นว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ แต่มีประเด็นท่ีอาจเข้าลักษณะอยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กร
อิสระอื่นรวมอยู่ด้วย ให้องค์กรอิสระนั้นส่งเรื่องเฉพาะประเด็นที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอื่น
เพ่ือด าเนินการในประเด็นนั้นต่อไป  

 

ข้อ ๖ กรณีที่มีการแจ้งหรือร้องเรียนเรื่องเดียวกันต่อองค์กรอิสระหลายองค์กร ให้องค์กรอิสระ
แต่ละองค์กรด าเนินการในประเด็นที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของตน  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมีประเด็นที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอื่น
รวมอยูด่้วย ให้องค์กรอิสระที่รับเรื่องนั้นส่งเรื่องเฉพาะประเด็นที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอื่น
เพื่อด าเนินการในประเด็นนั้นตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

 

ข้อ ๗ การด าเนินการในเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระหลายองค์กร  
องค์กรอิสระอาจปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้การ 
ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อนกัน ทั้งนี้  องค์กรอิสระ 
อาจประสานข้อมูลระหว่างองค์กรเพ่ือประโยชน์ ในการพิจารณาเรื่องนั้นก็ได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง 
กับกฎหมายขององค์กรอิสระแต่ละองค์กร 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ไม่ตัดอ านาจตามกฎหมายในการขอให้ผู้ถูกร้องหรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องชี้แจงหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือมาให้ถ้อยค า หรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน  
หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  
ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น 

 

ข้อ ๘ การส่งเรื่องระหว่างองค์กรอิสระตามแนวปฏิบัตินี้ ให้ส านักงานขององค์กรอิสระส่งเป็นส าเนา
เอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เว้นแต่กรณีตามข้อ ๔ ให้ส่งต้นฉบับ 
เรื่องร้องเรียนพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ส านักงานขององค์กรอิสระผู้รับเรื่อง โดยวิธีส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีอื่นใดที่แสดงได้ว่าเป็นหลักฐานของการรับส่งเรื่อง 

กรณีส่งเรื่องที่มีผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน ให้ส านักงานขององค์กรอิสระผู้ส่งเรื่องมีหนังสือแจ้งให้ 
ผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนทราบถึงการส่งเรื่องดังกล่าวด้วย และให้ส านักงานขององค์กรอิสระผู้รับเรื่อง 
แจ้งการรับเรื่องและผลการด าเนินการให้ผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

 

ข้อ ๙ เมื่อองค์กรอิสระผู้รับเรื่องได้พิจารณาด าเนินการเรื่องที่ได้รับเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส านักงาน
ขององค์กรอิสระผู้รับเรื่องแจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรอิสระผู้ส่งเรื่องทราบด้วย 

เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน ส านักงานขององค์กรอิสระผู้ส่งเรื่องอาจสอบถาม 
ความคืบหน้าจากส านักงานขององค์กรอิสระผู้รับเรื่องก็ได้ ทั้งนี้ ในระหว่างด าเนินการไม่ตัดอ านาจของ

องค์กรอิสระผู้ส่งเรื่องในการขอรับทราบผลการพิจารณาขององค์กรอิสระที่รับเรื่องไว้ด าเนินการ 
 

ข้อ ๑๐ ในการรับส่งเรื่องหรือการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรอิสระ 
ส านักงานขององค์กรอิสระอาจจัดให้มีการท าบันทึกข้อตกลง เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพก็ได้ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 

ข้อ ๑๑ กรณีมีปัญหาโต้แย้งว่าเรื่องร้องเรียนอยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระใด  
องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องอาจปรึกษาหารือเพ่ือหาข้อยุติของปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ก่อนที่จะพิจารณา 
เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๑๐ (๒) ก็ได้ 

 

ข้อ ๑๒ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานองค์กรอิสระร่วมกันวินิจฉัยชี้ขาด 
ค าวินิจฉัยให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ ณ วนัที่ ๒๖ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 

พลเอก วิทวัส  รชตะนันทน์ 
ประธานผูต้รวจการแผ่นดิน 

 

พลต ารวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ 

 

พลเอก ชนะทัพ  อินทามระ 
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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องค์กรอิสระผู้ส่งเรื่องในการขอรับทราบผลการพิจารณาขององค์กรอิสระที่รับเรื่องไว้ด าเนินการ 
 

ข้อ ๑๐ ในการรับส่งเรื่องหรือการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรอิสระ 
ส านักงานขององค์กรอิสระอาจจัดให้มีการท าบันทึกข้อตกลง เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพก็ได้ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 

ข้อ ๑๑ กรณีมีปัญหาโต้แย้งว่าเรื่องร้องเรียนอยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระใด  
องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องอาจปรึกษาหารือเพ่ือหาข้อยุติของปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ก่อนที่จะพิจารณา 
เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๑๐ (๒) ก็ได้ 

 

ข้อ ๑๒ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานองค์กรอิสระร่วมกันวินิจฉัยชี้ขาด 
ค าวินิจฉัยให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ ณ วนัที่ ๒๖ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 

พลเอก วิทวัส  รชตะนันทน์ 
ประธานผูต้รวจการแผ่นดิน 

 

พลต ารวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ 

 

พลเอก ชนะทัพ  อินทามระ 
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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มาตรฐานทางจริยธรรมของ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู และผู้ด ารงต าแหนง่ในองค์กรอสิระ รวมทั้งผู้วา่การตรวจเงนิแผน่ดนิ 

และหัวหน้าหนว่ยงานธรุการของศาลรฐัธรรมนูญและองค์กรอิสระ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   
 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๙ บัญญัติให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของ
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ซึ่งจะต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ
และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง  
เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของ
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระยึดถือปฏิบัติ 

 

มาตรฐานทางจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๙ วรรคสอง ด้วย 

 

อาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๙ ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ
จึงร่วมกันจัดท ามาตรฐานซึ่งได้รับฟังความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี
ประกอบแล้ว ดังต่อไปนี้ 

 

 ข้อ ๑ มาตรฐานทางจริยธรรมนี้เรียกว่า “มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของ
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ข้อ ๒๑ มาตรฐานทางจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

 

ข้อ ๓ มาตรฐานทางจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับแก่บุคคล ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
(๒) ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ได้แก่ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน

ผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และประธานกรรมการและ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

(๓) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๔) หัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ได้แก่ เลขาธิการส านักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที ่๕ ก/หน้า ๑๓/๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 
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มาตรฐานทางจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๙ วรรคสองด้วย 

 

ข้อ ๔ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกันรักษาการตามมาตรฐานทางจริยธรรมนี้ 

 

หมวดที่ ๑  
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นอดุมการณ ์

   
 

ข้อ ๕ ต้องยึดมั่นและธ ารงไว้ซึ่งการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 

ข้อ ๖ ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพ แห่งอาณาเขต
และเขตท่ีประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความม่ันคงของรัฐและ 
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

 

ข้อ ๗ ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 

ข้อ ๘ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เพ่ือตนเอง  
หรือผู้อื่น หรือมีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

 

ข้อ ๙ ต้องไม่ขอ ไม่เรียก ไม่รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในประการที่อาจ 
ท าให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

 

ข้อ ๑๐ ต้องไม่รับของขวัญของก านัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่เป็นการรับจากการให้
โดยธรรมจรรยา และการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับให้รับได้ 

 

หมวดที่ ๒  
มาตรฐานทางจริยธรรมอนัเป็นค่านิยมหลัก 

   
 

ข้อ ๑๑ ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 

ข้อ ๑๒ ยึดมั่นหลักนิติธรรม และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน  
 

ข้อ ๑๓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นอิสระ เป็นกลาง และปราศจากอคติ โดยไม่หวั่นไหว
ต่ออิทธิพล กระแสสังคม หรือแรงกดดันอันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแห่งสถานภาพ 

 

ข้อ ๑๔ รักษาไว้ซึ่งความลับในการประชุม การพิจารณาวินิจฉัย รวมทั้งเคารพต่อมติของ  
ที่ประชุมฝ่ายข้างมาก และเหตุผลของทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัด 

 

ข้อ ๑๕ ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยู่ในความรับผิดชอบ
ของตน ถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน 

 

ข้อ ๑๖ ไม่ให้ค าปรึกษาแก่บุคคลภายนอก หรือแสดงความคิดเห็น หรือข้อมูลต่อสื่อสาธารณะ
หรือสาธารณชนในเรื่องที่อยูใ่นระหว่างการพิจารณา อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสียความเป็นธรรม
แก่การปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กร 

 

ข้อ ๑๗ ไม่กระท าการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการด ารงต าแหน่ง 
 

 ข้อ ๑๘ ไม่ปล่อยปละละเลยหรือยินยอมให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ในก ากับดูแลหรือ
ความรับผิดชอบของตน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่กรณี หรือจากบุคคลอื่นใด
ในประการที่อาจท าให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

 

ข้อ ๑๙ ไม่คบหาสมาคมคู่กรณี ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีความประพฤติ  
หรือผู้มีชื่อเสียงในทางที่เสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเช่ือถือศรัทธาของประชาชน 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

 

ข้อ ๒๐ ไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท า
ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ถูกกระท าอยู่ในภาวะจ าต้องยอมรับ
ในการกระท านั้น 

ไม่น าความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใดมาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพลครอบง าให้ใช้ดุลพินิจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด 

 

ข้อ ๒๑ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
โปร่งใดและตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม 

 

ข้อ ๒๒ อุทิศเวลาแก่ทางราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจ เพ่ือประโยชน์
ส่วนตัวหรือผู้อื่น 

 

ข้อ ๒๓ ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเต็มใจ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค ถูกต้อง 
โปร่งใส ปราศจากอคติ และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 

ข้อ ๒๔ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้
เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จ าเป็น 

 

ข้อ ๒๕ รักษาความลับของทางราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 

ข้อ ๒๖ ปฏิบัติ ก ากับดูแลหรือบังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การด าเนินการอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และระบบคุณธรรม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน  
ให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
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ข้อ ๑๕ ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยู่ในความรับผิดชอบ
ของตน ถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน 

 

ข้อ ๑๖ ไม่ให้ค าปรึกษาแก่บุคคลภายนอก หรือแสดงความคิดเห็น หรือข้อมูลต่อสื่อสาธารณะ
หรือสาธารณชนในเรื่องที่อยูใ่นระหว่างการพิจารณา อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสียความเป็นธรรม
แก่การปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กร 

 

ข้อ ๑๗ ไม่กระท าการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการด ารงต าแหน่ง 
 

 ข้อ ๑๘ ไม่ปล่อยปละละเลยหรือยินยอมให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ในก ากับดูแลหรือ
ความรับผิดชอบของตน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่กรณี หรือจากบุคคลอื่นใด
ในประการที่อาจท าให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

 

ข้อ ๑๙ ไม่คบหาสมาคมคู่กรณี ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีความประพฤติ  
หรือผู้มีชื่อเสียงในทางที่เสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

 

ข้อ ๒๐ ไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท า
ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ถูกกระท าอยู่ในภาวะจ าต้องยอมรับ
ในการกระท านั้น 

ไม่น าความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใดมาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพลครอบง าให้ใช้ดุลพินิจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด 

 

ข้อ ๒๑ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
โปร่งใดและตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม 

 

ข้อ ๒๒ อุทิศเวลาแก่ทางราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจ เพ่ือประโยชน์
ส่วนตัวหรือผู้อื่น 

 

ข้อ ๒๓ ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเต็มใจ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค ถูกต้อง 
โปร่งใส ปราศจากอคติ และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 

ข้อ ๒๔ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้
เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จ าเป็น 

 

ข้อ ๒๕ รักษาความลับของทางราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 

ข้อ ๒๖ ปฏิบัติ ก ากับดูแลหรือบังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การด าเนินการอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และระบบคุณธรรม รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุน  
ให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
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หมวด ๔ 
การฝ่าฝนืและไมป่ฏิบตัิตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

   
 

 ข้อ ๒๗ การฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด ๑ ให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรง 
 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด ๒ และหมวด ๓ จะถือว่ามีลักษณะ
ร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาถึงพฤติกรรมของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ เจตนาและความร้ายแรงของ 
ความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ นั้น 
 

 ข้อ ๒๘ การด าเนินการแก่บุคคลตามข้อ ๓ ว่ากระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมนี้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 
 

   ประกาศ ณ วนัที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

   นุรักษ ์ มาประณีต 
   ประธานศาลรฐัธรรมนูญ 

 

   ศุภชัย  สมเจริญ 
   ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 

   พลเอก วิทวัส  รชตะนันทน์ 
   ผู้ตรวจการแผน่ดนิ ปฏบิัตหิน้าที่แทน 

   ประธานผูต้รวจการแผ่นดิน 
 

   พลต ารวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ 
   ประธานกรรมการป้องกันและ 
   ปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ

 

   พลเอก ชนะทัพ  อินทามระ 
   ประธานกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

   วัส  ติงสมิตร 
   ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

 

ข้อก ำหนดทำงจริยธรรม 
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   

 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีข้อก าหนดทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงออกข้อก าหนด
ทางจริยธรรมไว้ดังต่อไปนี้  
 

 ข้อ ๑ ข้อก าหนดทางจริยธรรมนี้เรียกว่า “ข้อก าหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 

 ข้อ ๒๑ ข้อก าหนดทางจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  
 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประมวลจริยธรรมกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาตแิละเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓  
 

 ข้อ ๔ ในข้อก าหนดทางจริยธรรมนี้  
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “ข้อก าหนดทางจริยธรรม” หมายความว่า ข้อก าหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 

 ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ พึงประพฤติปฏิบัติ  และวางตนอยู่ในกรอบข้อก าหนดทางจริยธรรมนี้  
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี ควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป  
 

 ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามข้อก าหนดทางจริยธรรมนี้ 
 กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางจริยธรรมนี้ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

 
 
 
 

                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที ่๑๖ ก/หน้า ๕/๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 
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ข้อก ำหนดทำงจริยธรรม 
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   

 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีข้อก าหนดทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงออกข้อก าหนด
ทางจริยธรรมไว้ดังต่อไปนี้  
 

 ข้อ ๑ ข้อก าหนดทางจริยธรรมนี้เรียกว่า “ข้อก าหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 

 ข้อ ๒๑ ข้อก าหนดทางจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  
 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประมวลจริยธรรมกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาตแิละเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓  
 

 ข้อ ๔ ในข้อก าหนดทางจริยธรรมนี้  
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “ข้อก าหนดทางจริยธรรม” หมายความว่า ข้อก าหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 

 ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ พึงประพฤติปฏิบัติ  และวางตนอยู่ในกรอบข้อก าหนดทางจริยธรรมนี้  
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี ควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป  
 

 ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามข้อก าหนดทางจริยธรรมนี้ 
 กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางจริยธรรมนี้ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

 
 
 
 

                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที ่๑๖ ก/หน้า ๕/๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 
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หมวด ๑ 
จริยธรรมอนัเปน็อุดมการณ ์

   
 

 ข้อ ๗ ยึดมั่นและธ ารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 ข้อ ๘ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต
และเขตท่ีประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ  ความม่ันคงของรัฐและ 
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
 

 ข้อ ๙ ถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  
 

 ข้อ ๑๐ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการ
รับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามหนังสือสัญญา 
ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพนัธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม โดยค านึงถึงความ ผาสุกของประชาชนชาวไทย
และผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคัญ  
 

 ข้อ ๑๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อตนเองหรือ
ผู้อื่น หรือมีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
 

 ข้อ ๑๒ ไม่ขอ ไม่เรียก ไม่รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในประการที่อาจท าให้
กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่  
 

 ข้อ ๑๓ ไม่รับของขวัญของก านัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่เป็นการรับจากการให้
โดยธรรมจรรยา และการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับให้รับได้  
 

หมวด ๒ 
จริยธรรมอนัเปน็ค่านิยมหลกั 

   
 

 ข้อ ๑๔ ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ ส่วนรวม ทั้งนี้
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
 

 ข้อ ๑๕ ยึดมั่นหลักนิติธรรม และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของ ประชาชน  
 

 ข้อ ๑๖ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นอิสระ เป็นกลาง และปราศจากอคติ โดยไม่หวั่นไหว
ต่ออิทธิพล กระแสสังคม หรือแรงกดดันอันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยค านึงถึงสิทธิและ เสรีภาพ 
ของประชาชน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแห่งสถานภาพ  
 

 ข้อ ๑๗ ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยู่ในความรับผิดชอบ
ของตนถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน  
 

 ข้อ ๑๘ ไม่ให้ค าปรึกษาแก่บุคคลภายนอก หรือแสดงความคิดเห็น หรือข้อมูลต่อสื่อสาธารณะ
หรือสาธารณชน ในเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสียความเป็นธรรม
แก่การปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กร  

 ข้อ ๑๙ ไม่กระท าการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการด ารงต าแหน่ง  
 

 ข้อ ๒๐ ไม่ปล่อยปละละเลยหรือยินยอมให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ในก ากับดูแล 
หรือความรับผิดชอบของตน เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจาก คู่กรณีหรือ 
จากบุคคลอื่นใดในประการที่อาจท าให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน  
 

 ข้อ ๒๑ ไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณี ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีความประพฤติ
หรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
ในการปฏิบัติหน้าที่  
 

 ข้อ ๒๒ ไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเป็นเหตุท าให้
ผู้ถูกกระท าได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ถูกกระท าอยู่ในภาวะ
จ าต้องยอมรับในการกระท านั้น  
 ไม่น าความสัมพันธ์ทางเพศท่ีตนมีต่อบุคคลใดมาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพลครอบง าให้ใช้ดุลพินิจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด  
 

หมวด ๓ 
จริยธรรมทัว่ไป 
   

 

 ข้อ ๒๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้
ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน  
 

 ข้อ ๒๔ มุ่งแก้ปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว มีจิตส านึก
ในการให้บริการและไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างส านักงาน และประชาชน  
 

 ข้อ ๒๕ อุทิศเวลาแก่ทางราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์
ส่วนตนหรือผู้อื่น หรือกระท ากิจการใดอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่  
 

 ข้อ ๒๖ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามเพื่อนร่วมงาน รักษาและ
เสริมสร้างความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน  
 

 ข้อ ๒๗ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ เยี่ยงที่พึงปฏิบัติ
ในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของพยานหลักฐานและความเหมาะสม 
ตามควรแก่กรณี  
 

 ข้อ ๒๘ รักษาความลับของทางราชการที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ 
โดยเจ้าหน้าที่จะกระท าได้ต่อเมื่อมีหน้าที่และอ านาจหรือได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชา  
 

 ข้อ ๒๙ ปฏิบัติ ก ากับดูแลหรือบังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและ
การด าเนินการอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และระบบคุณธรรม รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
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 ข้อ ๑๙ ไม่กระท าการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการด ารงต าแหน่ง  
 

 ข้อ ๒๐ ไม่ปล่อยปละละเลยหรือยินยอมให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ในก ากับดูแล 
หรือความรับผิดชอบของตน เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจาก คู่กรณีหรือ 
จากบุคคลอื่นใดในประการที่อาจท าให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน  
 

 ข้อ ๒๑ ไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณี ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีความประพฤติ
หรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
ในการปฏิบัติหน้าที่  
 

 ข้อ ๒๒ ไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเป็นเหตุท าให้
ผู้ถูกกระท าได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ถูกกระท าอยู่ในภาวะ
จ าต้องยอมรับในการกระท านั้น  
 ไม่น าความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใดมาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพลครอบง าให้ใช้ดุลพินิจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด  
 

หมวด ๓ 
จริยธรรมทัว่ไป 
   

 

 ข้อ ๒๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้
ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน  
 

 ข้อ ๒๔ มุ่งแก้ปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว มีจิตส านึก
ในการให้บริการและไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างส านักงาน และประชาชน  
 

 ข้อ ๒๕ อุทิศเวลาแก่ทางราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์
ส่วนตนหรือผู้อื่น หรือกระท ากิจการใดอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่  
 

 ข้อ ๒๖ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามเพื่อนร่วมงาน รักษาและ
เสริมสร้างความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน  
 

 ข้อ ๒๗ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ เยี่ยงที่พึงปฏิบัติ
ในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของพยานหลักฐานและความเหมาะสม 
ตามควรแก่กรณี  
 

 ข้อ ๒๘ รักษาความลับของทางราชการที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ 
โดยเจ้าหน้าที่จะกระท าได้ต่อเมื่อมีหน้าที่และอ านาจหรือได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชา  
 

 ข้อ ๒๙ ปฏิบัติ ก ากับดูแลหรือบังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและ
การด าเนินการอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และระบบคุณธรรม รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
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 ข้อ ๓๐ ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก 
ของส านักงานไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น เว้นแต่มีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบให้กระท าได้  
 

 ข้อ ๓๑ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวัง  
มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จ าเป็น  
 

 ข้อ ๓๒ ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเอง  
 การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์  จะต้อง
แสดงการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น  
 

หมวด ๔ 
กลไกและระบบการใช้บังคบั 

   
 

 ข้อ ๓๓ ให้เลขาธิการก ากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
ทางจริยธรรมนี้  
 

 ข้อ ๓๔ กรณีมีการร้องเรียนหรือความปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตาม
ข้อก าหนดทางจริยธรรมนี้ ให้เลขาธิการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ านวนสามคนแต่ไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
ด าเนินการสอบสวนและเสนอความเห็นต่อเลขาธิการเพื่อประกอบการพิจารณา  
 กรณีมีการร้องเรียนหรือความปรากฏว่าเลขาธิการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 
ทางจริยธรรมนี้ หรือมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ
รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาล  รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบสวน หรือแต่งตั้งบุคคลจ านวนสามคนแต่ไม่เกินห้าคน 
เป็นกรรมการด าเนินการสอบสวนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้  
 

 ข้อ ๓๕ การร้องเรียนให้ท าเป็นหนังสือระบุชื่อและลายมือชื่อของผู้ร้องพร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริง
หรือพฤติการณ์แห่งการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้ชัดแจ้ง หากค าร้องใดไม่มีรายการ ดังกล่าวข้างต้น
คณะกรรมการหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี อาจไม่รับเรื่องไว้พิจารณาก็ได้  
 

 ข้อ ๓๖ การด าเนินการสอบสวนตามข้อก าหนดทางจริยธรรมนี้  คณะกรรมการสอบสวน  
ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงและเสนอพยานหลักฐานประกอบค าชี้แจงของตนได้ ตามสมควร  
 

 ข้อ ๓๗ เมื่อด าเนินการสอบสวนตามข้อ ๓๔ แล้ว หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดทางจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดทางจริยธรรม ให้คณะกรรมการหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี  สั่งลงโทษ 
ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้  
 (๑) ว่ากล่าวตักเตือนผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจา  
 (๒) ให้ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแก้ไขหรือด าเนินการให้ถูกต้อง  
 (๓) สัง่ให้ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามปรับปรุงหรือพัฒนาตนเอง  

 ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งน าพฤติกรรมของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 
ทางจริยธรรมไปเป็นเงื่อนไขส าคัญเพ่ือประกอบการพิจารณาเรื่องการสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง  
การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน การย้ายหรือการโอน และการพิจารณาความดีความชอบด้วย  
 

 ข้อ ๓๘ กรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่ามีมูลเป็นการกระท าผิดทางวินัยด้วย ให้ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น ต่อไป  
 

 ข้อ ๓๙ การสั่งการของคณะกรรมการหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ตามข้อ ๓๗ ให้ถือเป็นที่สุด 
เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป หรือคณะกรรมการ 
มีความเห็นเป็นอย่างอื่น  
 

บทเฉพาะกาล 
   

 

 ข้อ ๔๐ เจ้าหน้าท่ีผู้ใดถูกร้องเรียนว่าประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อยู่ก่อนวันที่
ข้อก าหนดทางจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้รับผิดชอบตามประมวลจริยธรรมดังกล่าว ด าเนินการสอบสวน
และสั่งลงโทษผู้นั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประมวลจริยธรรมนั้นต่อไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ  
 
       ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๖๑  
         วัส ติงสมิตร  
         ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
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 ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งน าพฤติกรรมของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 
ทางจริยธรรมไปเป็นเงื่อนไขส าคัญเพ่ือประกอบการพิจารณาเรื่องการสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง  
การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน การย้ายหรือการโอน และการพิจารณาความดีความชอบด้วย  
 

 ข้อ ๓๘ กรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่ามีมูลเป็นการกระท าผิดทางวินัยด้วย ให้ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น ต่อไป  
 

 ข้อ ๓๙ การสั่งการของคณะกรรมการหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ตามข้อ ๓๗ ให้ถือเป็นที่สุด 
เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป หรือคณะกรรมการ 
มีความเห็นเป็นอย่างอื่น  
 

บทเฉพาะกาล 
   

 

 ข้อ ๔๐ เจ้าหน้าที่ผู้ใดถูกร้องเรียนว่าประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อยู่ก่อนวันที่
ข้อก าหนดทางจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้รับผิดชอบตามประมวลจริยธรรมดังกล่าว ด าเนินการสอบสวน
และสั่งลงโทษผู้นั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประมวลจริยธรรมนั้นต่อไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ  
 
       ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๖๑  
         วัส ติงสมิตร  
         ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการจดแจ้ง การรบัจดแจ้ง และการเลือกกนัเอง 

ขององค์กรเอกชนดา้นสิทธมินุษยชนและสภาวิชาชีพ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบยีบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
และสภาวิชาชีพ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๖๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
และสภาวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
รับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“องค์กรเอกชน” หมายความว่า องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน 
“สภาวิชาชีพ”๒ หมายความว่า สภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข และสภาวิชาชีพ

สื่อมวลชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  
“ค าขอ” หมายความว่า ค าขอรับการจดแจ้งเป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและ 

สภาวิชาชีพ 
 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 
 

                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ  ๑๑ ง/หน้า ๒๔/๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ 

๒ ข้อ ๔ นิยามค าว่า “สภาวิชาชีพ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย 
หลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขการจดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและ  
สภาวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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หมวด ๑ 
การจดแจ้งและการรับจดแจง้ 

เป็นองค์กรเอกชนและสภาวชิาชีพ 
   

 

ส่วนที ่๑ 
การยื่นค าขอ 

   
 

ข้อ ๖ องค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพใดที่มีความประสงค์จะขอให้ส านักงาน รับจดแจ้ง 
ตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องยื่นค าขอตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

 

ข้อ ๗๓ องค์กรเอกชนที่ประสงค์จะขอให้ส านักงานรับจดแจ้งตามข้อ ๖ ต้องมีคุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นองค์กรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
(๒) มีวัตถุประสงค์และการด าเนินการเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(๓) มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่จัดตั้ง และมีผลการ

ด าเนินงานเป็นที่ประจักษ์ 
(๔) ไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง หรือแสวงหาก าไรจากการด าเนินการ 
ในการขอจดแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) หนังสือรับรองหรือหนังสือส าคัญแสดงการจัดตั้ง 
(๒) ส าเนาข้อบังคับหรือระเบียบขององค์กรที่ระบุวัตถุประสงค์ และโครงสร้างขององค์กร 
(๓) หลักฐานแสดงการแต่งตั้งกรรมการขององค์กร 
(๔) รายงานผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมหรือคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่จัดตั้ง 
 

ข้อ ๘๔ สภาวิชาชีพที่ประสงค์จะขอให้ส านักงานรับจดแจ้งตามข้อ ๖ ต้องยื่นค าขอโดยผู้มีอ านาจ
ท าการแทนสภาวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

ในการขอจดแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักฐานการเป็นสภาวิชาชีพตามกฎหมายไทย 
(๒) ส าเนาหนังสือรับรองหรือค าสั่งแต่งตั้งเป็นผู้มีอ านาจท าการแทนสภาวิชาชีพ 
(๓) หลักฐานการให้ความเห็นชอบในการยื่นค าขอจดแจ้งสภาวิชาชีพ 
 
 
 
 

                                                           
 ๓ ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ  
จดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๔ ข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ  
จดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ข้อ ๙๕ ค าขอให้ท าตามแบบที่ส านักงานก าหนด โดยย่ืน ณ ส านักงาน หรือสถานที่ที่ส านักงาน
ก าหนด หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือยื่นทางเว็บไซต์ส านักงาน หรือวิธีอื่นใดตามที่
ส านักงานก าหนด 

ให้ส านักงานออกใบรับค าขอให้แก่องค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน
ภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

  

ส่วนที ่๒ 
การรบัจดแจ้ง การเปลี่ยนแปลง  

การยกเลกิ และการต่ออายกุารจดแจ้ง 
   

 

ข้อ ๑๐ ให้ส านักงานตรวจสอบค าขอ เอกสาร หลักฐาน เบื้องต้น ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่
วันที่ได้รับค าขอ หากมีข้อบกพร่องในสาระส าคัญหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ให้ผู้ยื่นค าขอ
ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพนั้น 
ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ส านักงานพิจารณาไม่รับค าขอ แล้วแจ้งให้องค์กรเอกชนหรือ
สภาวิชาชีพนั้นทราบภายในเจ็ดวันท าการ ทั้งนี้ การพิจารณาไม่รับค าขอไม่ตัดสิทธิองค์กรเอกชนหรือ
สภาวิชาชีพที่จะยื่นค าขอใหม่ 

ให้ส านักงานพิจารณาค าขอให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอหรือวันที่ 
ได้รับเอกสารที่ได้มีการแก้ไขตามวรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี  

ในการพิจารณาตามวรรคสอง ส านักงานอาจขอให้ผู้แทนองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพ 
มาให้ถ้อยค าหรือชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานหรือผลการด าเนินการขององค์กร หรือขอความเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับขึ้นทะเบียนตามระเบียบว่าด้วยการนั้นก็ได้ 

 

ข้อ ๑๑ เมื่อส านักงานพิจารณารับจดแจ้งองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพใด ให้ประกาศการรับจดแจ้ง
แล้วแจ้งให้องค์กรเอกชนหรอืสภาวิชาชีพนั้นทราบภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่รับจดแจ้ง พร้อมปิดประกาศ
รับการจดแจ้งไว้ ณ ส านักงาน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

ในกรณีที่ส านักงานไม่รับจดแจ้งองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพใด ให้แจ้งเรื่องพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้องค์กรเอกชนหรือสภาวชิาชีพนัน้ทราบภายในเจ็ดวนัท าการนบัแตว่ันที่ไม่รับจดแจ้ง พร้อมทั้งแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์ด้วย 

 

ข้อ ๑๒ องค์กรเอกชนที่ได้รับจดแจ้ง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตราสารหรือข้อบังคับเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ส านักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
มีการเปลี่ยนแปลง 

 

ข้อ ๑๓๖ องค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพใดที่มีความประสงค์ขอยกเลิกการจดแจ้ง ให้ยื่นค าขอต่อ
ส านักงาน โดยน าวิธีการตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการยกเลิกการจดแจ้ง
มีผลตั้งแต่วันที่ส านักงานได้รับแจ้งความประสงค์ 
                                                           

๕ ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ  
จดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๖ ข้อ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
จดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ข้อ ๙๕ ค าขอให้ท าตามแบบที่ส านักงานก าหนด โดยย่ืน ณ ส านักงาน หรือสถานที่ที่ส านักงาน
ก าหนด หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือยื่นทางเว็บไซต์ส านักงาน หรือวิธีอื่นใดตามที่
ส านักงานก าหนด 

ให้ส านักงานออกใบรับค าขอให้แก่องค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน
ภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

  

ส่วนที ่๒ 
การรบัจดแจ้ง การเปลี่ยนแปลง  

การยกเลกิ และการต่ออายกุารจดแจ้ง 
   

 

ข้อ ๑๐ ให้ส านักงานตรวจสอบค าขอ เอกสาร หลักฐาน เบื้องต้น ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่
วันที่ได้รับค าขอ หากมีข้อบกพร่องในสาระส าคัญหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ให้ผู้ยื่นค าขอ
ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพนั้น 
ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ส านักงานพิจารณาไม่รับค าขอ แล้วแจ้งให้องค์กรเอกชนหรือ
สภาวิชาชีพนั้นทราบภายในเจ็ดวันท าการ ทั้งนี้ การพิจารณาไม่รับค าขอไม่ตัดสิทธิองค์กรเอกชนหรือ
สภาวิชาชีพที่จะยื่นค าขอใหม่ 

ให้ส านักงานพิจารณาค าขอให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอหรือวันที่ 
ได้รับเอกสารที่ได้มีการแก้ไขตามวรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี  

ในการพิจารณาตามวรรคสอง ส านักงานอาจขอให้ผู้แทนองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพ 
มาให้ถ้อยค าหรือชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานหรือผลการด าเนินการขององค์กร หรือขอความเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับขึ้นทะเบียนตามระเบียบว่าด้วยการนั้นก็ได้ 

 

ข้อ ๑๑ เมื่อส านักงานพิจารณารับจดแจ้งองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพใด ให้ประกาศการรับจดแจ้ง
แล้วแจ้งให้องค์กรเอกชนหรอืสภาวิชาชีพนั้นทราบภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่รับจดแจ้ง พร้อมปิดประกาศ
รับการจดแจ้งไว้ ณ ส านักงาน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

ในกรณีที่ส านักงานไม่รับจดแจ้งองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพใด ให้แจ้งเรื่องพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้องค์กรเอกชนหรือสภาวชิาชีพนัน้ทราบภายในเจ็ดวนัท าการนบัแตว่ันที่ไม่รับจดแจ้ง พร้อมทั้งแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์ด้วย 

 

ข้อ ๑๒ องค์กรเอกชนที่ได้รับจดแจ้ง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตราสารหรือข้อบังคับเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ส านักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
มีการเปลี่ยนแปลง 

 

ข้อ ๑๓๖ องค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพใดที่มีความประสงค์ขอยกเลิกการจดแจ้ง ให้ยื่นค าขอต่อ
ส านักงาน โดยน าวิธีการตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการยกเลิกการจดแจ้ง
มีผลตั้งแต่วันที่ส านักงานได้รับแจ้งความประสงค์ 
                                                           

๕ ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ  
จดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๖ ข้อ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
จดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ข้อ ๑๔ ภายใต้บังคับข้อ ๗ และข้อ ๘ การจดแจ้งองค์กรเอกชนและสภาวิชาชีพให้มีอายุ 
คราวละห้าปี นับแต่วันที่ได้รับการจดแจ้ง 

ก่อนวันครบก าหนดอายุการจดแจ้งไม่น้อยกว่าหกสิบวันแตไ่มเ่กินเก้าสิบวนั ให้องค์กรเอกชนหรอื
สภาวิชาชีพที่มีความประสงค์ต่ออายุการจดแจ้งยื่นค าขอต่อส านักงาน โดยน าวิธีการตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้  ในส่วนขององค์กรเอกชนให้ยื่นผลการด าเนินการตามวัต ถุประสงค์ 
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมาต่อส านักงานเพื่อพิจารณาด้วย๗ 

ให้ส านักงานแจ้งผลการพิจารณาตามวรรคสองให้องค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพทราบ และให้มี
อายุการจดแจ้งอีกคราวละห้าปีนับแต่วันครบอายุการจดแจ้งหรือต่ออายุการจดแจ้ง แล้วแต่กรณี  
ในกรณีไม่ต่ออายุการจดแจ้งให้น าความในข้อ ๑๑ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๒ 
การเพิกถอนการจดแจง้ 

   
 

ข้อ ๑๕ องค์กรเอกชนที่ได้รับการจดแจ้ง อาจถูกเพิกถอนการจดแจ้งได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ความเป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยบทบัญญัติของกฎหมายไทยสิ้นสุดลง 
(๒) ไม่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๒) เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี 
(๓) กระท าการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชนนั้น 
(๔) ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงตราสารหรือข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน 

ให้ส านักงานทราบภายในเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๑๒ โดยไม่มีเหตุสมควร 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗  
 

ข้อ ๑๖ สภาวิชาชีพใดที่กฎหมายจัดตั้งถูกยกเลิก ให้ส านักงานเพิกถอนการจดแจ้งสภาวิชาชีพนั้น 
 

 ข้อ ๑๗ ผู้ใดทราบเหตุตามข้อ ๑๕ หรือข้อ ๑๖ อาจแจ้งเป็นหนังสือต่อส านักงานเพ่ือขอให้เพิกถอน 
การจดแจ้ง 

 

ข้อ ๑๘ เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ หรือมีผู้แจ้งตามข้อ ๑๗ ให้ส านักงานมีอ านาจ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเพิกถอนการจดแจ้งองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพได้ 

ในกรณีที่ส านักงานมีค าสั่งให้เพิกถอนการจดแจ้ง ให้แจ้งผลการเพิกถอนการจดแจ้งต่อองค์กร
เอกชนหรือสภาวิชาชีพนั้นพร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ด้วย และปิดประกาศไว้ ณ ส านักงาน และ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศ 

ให้ส านักงานรายงานการเพิกถอนการจดแจ้งองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพให้คณะกรรมการ 
ทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ กรณีที่มีการแจ้งตามข้อ ๑๗ ให้ส านักงานแจ้งผลให้ผู้แจ้งทราบด้วย 

 

 
 

                                                           
 ๗ ข้อ ๑๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการจดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หมวด ๓ 
การอุทธรณ ์

   
 

ข้อ ๑๙ องค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพที่ไม่เห็นด้วยกับการไม่รับจดแจ้งตามข้อ ๑๑ วรรคสอง 
หรือไม่เห็นด้วยกับค าสั่งเพิกถอนการจดแจ้งตามข้อ ๑๘ วรรคสอง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

วรรคสอง๘ (ยกเลิก) 
 

ข้อ ๒๐๙ การอุทธรณ์ให้น าวิธีการตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยผู้อุทธรณ์อาจ 
ส่งหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณามาพร้อมกับค าอุทธรณ์ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ กรณีมีการมอบอ านาจ 
ให้อุทธรณใ์ห้แนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมกับค าอุทธรณ์ด้วย 

 

ข้อ ๒๑ ให้ส านักงานตรวจค าอุทธรณ์ว่าครบถ้วนตามข้อ ๒๐ หรือไม่ หากเห็นว่าครบถ้วน 
ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ 

ในกรณีที่ส านักงานเห็นว่าค าอุทธรณ์ไม่ครบถ้วนตามข้อ ๒๐ ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ด าเนินการแก้ไขให้
แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เมื่อได้รับค าอุทธรณ์ที่ครบถ้วนแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ที่แก้ไขแล้ว 

ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ด าเนินการแก้ไขค าอุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ส านักงานเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาต่อไป 

 

ข้อ ๒๒ ในการพิจารณาค าอุทธรณ์ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนค าสั่งของส านักงานได้ 
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย และอาจมีมติเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งนั้น 
ไปในทางใดก็ได้ มติของคณะกรรมการให้เป็นที่สุดในชั้นการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 

ให้ส านักงานแจ้งมติของคณะกรรมการให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่
คณะกรรมการพิจารณาค าอุทธรณ์แล้วเสร็จ และให้ด าเนินการตามผลการพิจารณาค าอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๔ 
การเลือกกันเองขององค์กรเอกชนและสภาวิชาชีพ 

   
 

ข้อ ๒๓ องค์กรเอกชนและสภาวิชาชีพที่ได้รับการจดแจ้งแล้ว มีสิทธิและหน้าที่ในการเสนอชื่อ
ผู้แทนเพ่ือเลือกกันเองให้เป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

 

                                                           
 ๘ ข้อ ๑๙ วรรคสอง ยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
การจดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๙ ข้อ ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบยีบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
จดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลอืกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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หมวด ๓ 
การอุทธรณ ์

   
 

ข้อ ๑๙ องค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพที่ไม่เห็นด้วยกับการไม่รับจดแจ้งตามข้อ ๑๑ วรรคสอง 
หรือไม่เห็นด้วยกับค าสั่งเพิกถอนการจดแจ้งตามข้อ ๑๘ วรรคสอง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

วรรคสอง๘ (ยกเลิก) 
 

ข้อ ๒๐๙ การอุทธรณ์ให้น าวิธีการตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยผู้อุทธรณ์อาจ 
ส่งหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณามาพร้อมกับค าอุทธรณ์ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ กรณีมีการมอบอ านาจ 
ให้อุทธรณใ์ห้แนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมกับค าอุทธรณ์ด้วย 

 

ข้อ ๒๑ ให้ส านักงานตรวจค าอุทธรณ์ว่าครบถ้วนตามข้อ ๒๐ หรือไม่ หากเห็นว่าครบถ้วน 
ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ 

ในกรณีที่ส านักงานเห็นว่าค าอุทธรณ์ไม่ครบถ้วนตามข้อ ๒๐ ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ด าเนินการแก้ไขให้
แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เมื่อได้รับค าอุทธรณ์ที่ครบถ้วนแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ที่แก้ไขแล้ว 

ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ด าเนินการแก้ไขค าอุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ส านักงานเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาต่อไป 

 

ข้อ ๒๒ ในการพิจารณาค าอุทธรณ์ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนค าสั่งของส านักงานได้ 
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย และอาจมีมติเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งนั้น 
ไปในทางใดก็ได้ มติของคณะกรรมการให้เป็นที่สุดในชั้นการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 

ให้ส านักงานแจ้งมติของคณะกรรมการให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่
คณะกรรมการพิจารณาค าอุทธรณ์แล้วเสร็จ และให้ด าเนินการตามผลการพิจารณาค าอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๔ 
การเลือกกันเองขององค์กรเอกชนและสภาวิชาชีพ 

   
 

ข้อ ๒๓ องค์กรเอกชนและสภาวิชาชีพที่ได้รับการจดแจ้งแล้ว มีสิทธิและหน้าที่ในการเสนอชื่อ
ผู้แทนเพ่ือเลือกกันเองให้เป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

 

                                                           
 ๘ ข้อ ๑๙ วรรคสอง ยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
การจดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๙ ข้อ ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบยีบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
จดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลอืกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 



74

ข้อ ๒๔ นอกจากลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อตามข้อ ๒๓ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย 
(๒) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรเอกชน หรือเป็นสมาชิก 

ของสภาวิชาชีพที่ได้รับการจดแจ้ง 
(๓) เป็นผู้มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๔) ไม่เป็นผู้แทนขององค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพอื่นในขณะเดียวกัน 
(๕) ไม่เคยถูกคณะกรรมการวินิจฉัยว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง ให้เสนอก่อนมีการประชุมตามข้อ ๒๕ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการ 

ทั้งนี้ ตามแบบที่ส านักงานก าหนด 
 

ข้อ ๒๕ เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๑ ให้ส านักงานจัดให้มีการประชุมผู้แทนองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพแต่ละสภาตามข้อ ๒๓ 
แล้วแต่กรณีเพื่อเลือกกันเองให้เป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายใน 
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีที่ต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
โดยให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายด าเนินการประชุม 

ในการจัดการประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานค านึงถึงการอ านวยความสะดวกทางกายภาพ  
แก่คนพิการ พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกกันเองที่หลากหลาย 

 

ข้อ ๒๖ ในการประชุมตามข้อ ๒๕ จะต้องมีผู้แทนตามข้อ ๒๓ มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
จึงจะเป็นองค์ประชุม  

ในการประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้แทนที่ประสงค์จะเป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติแสดงแนวทางในการท าหน้าท่ีของกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ก่อนการลงคะแนนเสียง  

ให้ผู้แทนตามวรรคหนึ่งแต่ละคน มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนที่ประสงค์จะเป็นกรรมการ
สรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เท่ากับจ านวนของผู้แทนองค์กรเอกชนหรือของผู้แทนสภาวิชาชีพ
แต่ละสภาตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดไว้ แล้วแต่กรณี โดยวิธีการลงคะแนนลับ 

ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามวรรคสาม ต้องเป็น  
ผู้ที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับของผู้แทนองค์กรเอกชนหรือของผู้แทนสภาวิชาชีพแต่ละสภา  
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ในกรณีที่ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดคนใดได้คะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้แทนองค์กรเอกชนหรือ
ของผู้แทนสภาวิชาชีพแต่ละสภา ให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดห้าล าดับแรก
จนกว่าจะได้คะแนนสูงสุดไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

หากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกผู้ที่ได้คะแนน
เท่ากันจนกว่าจะได้ผู้ได้คะแนนสูงสุดตามวรรคสาม ตามจ านวนที่ยังขาดอยู่ 

ให้ส านักงานส่งรายชื่อผู้ได้รับเลือกตามวรรคสอง ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยเร็ว 
 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่องค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพใดขอยกเลิกการจดแจ้งตามข้อ ๑๓ ไม่ต่ออายุ 
การจดแจ้งตามข้อ ๑๔ ถูกเพิกถอนการจดแจ้งตามข้อ ๑๘ หรือผู้แทนที่ได้รับเลือกจากองค์กรเอกชน 
หรือสภาวิชาชีพขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามข้อ ๒๔ ให้ผู้แทนที่ได้รับเลือกจากองค์กรเอกชน
หรือสภาวิชาชีพนั้น ๆ พ้นจากการเป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย ทั้งนี้  
ให้ส านักงานด าเนินการตามข้อ ๒๕ ต่อไป 

 

ข้อ ๒๘  วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของผู้แทนองค์กรเอกชนและ 
สภาวิชาชีพที่ ได้รับเลือกให้ เป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ให้ เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๒  

 

บทเฉพาะกาล 
   

 

ข้อ ๒๙ ให้องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 
ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนี้ เป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับ 
การจดแจ้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ วรรคสาม จนกว่าการรับรองนั้นจะสิ้นผลตามระเบียบนี้  

 

ข้อ ๓๐ ในวาระเริ่มแรก ให้ส านักงานประกาศการรับจดแจ้งและด าเนินการรับจดแจ้งการเป็น
องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพแต่ละสภา ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ การอุทธรณ์ค าสั่งตามระเบียบนี้ ไม่เป็นเหตุให้กระทบกระเทือนต่อระยะเวลา 
การด าเนินการดังกล่าว 

ให้ส านักงานจัดให้มีการประชุมผู้แทนองค์กรเอกชนและสภาวิชาชีพแต่ละสภา เพ่ือด าเนินการ
เลือกกันเองให้เป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
พ้นก าหนดการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  
  

ข้อ ๓๑ การใดที่อยู่ระหว่างการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือตามข้อก าหนด 
ประกาศ ค าสั่ง มติของคณะกรรมการ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  
ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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ให้ส านักงานส่งรายชื่อผู้ได้รับเลือกตามวรรคสอง ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยเร็ว 
 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่องค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพใดขอยกเลิกการจดแจ้งตามข้อ ๑๓ ไม่ต่ออายุ 
การจดแจ้งตามข้อ ๑๔ ถูกเพิกถอนการจดแจ้งตามข้อ ๑๘ หรือผู้แทนที่ได้รับเลือกจากองค์กรเอกชน 
หรือสภาวิชาชีพขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามข้อ ๒๔ ให้ผู้แทนที่ได้รับเลือกจากองค์กรเอกชน
หรือสภาวิชาชีพนั้น ๆ พ้นจากการเป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย ทั้งนี้  
ให้ส านักงานด าเนินการตามข้อ ๒๕ ต่อไป 

 

ข้อ ๒๘  วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของผู้แทนองค์กรเอกชนและ 
สภาวิชาชีพที่ ได้รับเลือกให้ เป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ให้ เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๒  

 

บทเฉพาะกาล 
   

 

ข้อ ๒๙ ให้องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 
ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนี้ เป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับ 
การจดแจ้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ วรรคสาม จนกว่าการรับรองนั้นจะสิ้นผลตามระเบียบนี้  

 

ข้อ ๓๐ ในวาระเริ่มแรก ให้ส านักงานประกาศการรับจดแจ้งและด าเนินการรับจดแจ้งการเป็น
องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพแต่ละสภา ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ การอุทธรณ์ค าสั่งตามระเบียบนี้ ไม่เป็นเหตุให้กระทบกระเทือนต่อระยะเวลา 
การด าเนินการดังกล่าว 

ให้ส านักงานจัดให้มีการประชุมผู้แทนองค์กรเอกชนและสภาวิชาชีพแต่ละสภา เพ่ือด าเนินการ
เลือกกันเองให้เป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
พ้นก าหนดการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  
  

ข้อ ๓๑ การใดที่อยู่ระหว่างการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือตามข้อก าหนด 
ประกาศ ค าสั่ง มติของคณะกรรมการ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  
ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
 
 
 
 



76

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้ง การรับ
จดแจ้ง และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๓๑๐ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแตว่ันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 

                                                           
 ๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนท่ี ๑๐๓ ก/หน้า ๑/๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมดิสิทธมินุษยชน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 
  

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๒๗ (๕) มาตรา ๓๔ วรรคสอง  
มาตรา ๓๕ วรรคสาม มาตรา ๓๙ (๗) มาตรา ๔๘ วรรคสอง และมาตรา ๔๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๒) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงประธาน

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เรื่องร้องเรียน” หมายความว่า เรื่องที่มีผู้แจ้งหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติว่ามีการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น และให้
หมายความรวมถึงเรื่องที่มีการขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการ 

“ค าร้อง”๒ หมายความว่า เรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับไว้เพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และให้หมายความรวมถึง
เรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

“ผู้ร้อง” หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเสียหายหรือพบเห็นว่ามีการกระท า
หรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งแจ้งหรือร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และให้หมายความรวมถึงผู้ท าการแทนที่ได้รับมอบหมาย 
                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๔๒ ง/หนา้ ๗/๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 ๒ ข้อ ๔ นิยามค าว่า “ค าร้อง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมดิสิทธมินุษยชน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 
  

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๒๗ (๕) มาตรา ๓๔ วรรคสอง  
มาตรา ๓๕ วรรคสาม มาตรา ๓๙ (๗) มาตรา ๔๘ วรรคสอง และมาตรา ๔๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๒) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงประธาน

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เรื่องร้องเรียน” หมายความว่า เรื่องที่มีผู้แจ้งหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติว่ามีการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น และให้
หมายความรวมถึงเรื่องที่มีการขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการ 

“ค าร้อง”๒ หมายความว่า เรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับไว้เพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และให้หมายความรวมถึง
เรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

“ผู้ร้อง” หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเสียหายหรือพบเห็นว่ามีการกระท า
หรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งแจ้งหรือร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และให้หมายความรวมถึงผู้ท าการแทนที่ได้รับมอบหมาย 
                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๔๒ ง/หนา้ ๗/๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 ๒ ข้อ ๔ นิยามค าว่า “ค าร้อง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 



78

“ผู้ถูกร้อง” หมายความว่า บุคคลหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนซึ่งถูกกล่าวอ้างว่ากระท าหรือ
ละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

“เจ้าหน้าที่ส านักงาน” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

“เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ผู ้ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับและตรวจ 
เรื่องร้องเรียน  

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งปฏิบัติการตามระเบียบนี้  

“พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้อง” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ซึ่งได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

“ผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการนั้น 

มาตราที่อ้างถึงในระเบียบนี้ ให้หมายถึงมาตราของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

  
 

ข้อ ๖ การด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและค าร้องของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค ารอ้งตามระเบียบนี ้ให้มีการปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ก่อนเสนอเรื่อง
หรือความเห็นต่อคณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ พิจารณา 

 

ข้อ ๗ ระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ คณะกรรมการอาจย่นหรือขยายได้ตามที่เห็นสมควร 
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความจ าเป็นและประโยชน์แห่งการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยไม่ล่าช้าเป็นส าคัญ  

การขอขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขอแสดงเหตุผลและความจ าเป็นหรือข้อขัดข้อง 
เพ่ือขอขยายระยะเวลาในแต่ละเรื่องต่อคณะกรรมการประกอบการพิจารณา และให้บันทึกเหตุดังกล่าว 
ไว้ในส านวนด้วย 

  

ข้อ ๘ การตรวจดูหรือขอข้อมูล ข้อเท็จจริง บรรดาเอกสารหรือพยานหลักฐานที่ได้มาในการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ ให้ส านักงานพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และระเบียบ 
ว่าด้วยการนั้น 

 

ข้อ ๙ ในการด าเนินการตามระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบค าร้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้องผูใ้ดทราบเองหรือ
ถูกคัดค้านว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องร้องเรียนหรือค าร้องใด ห้ามมิให้ผู้นั้น 
เข้าร่วมในการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหรือค าร้องนั้นตามระเบียบนี้  

การพิจารณาตามวรรคสอง ให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้ชี้ขาด 

 

ข้อ ๑๐ การแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหนา้ที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ และการก าหนด
คุณสมบัติและวิธีปฏิบัติงานตลอดจนค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ว่าด้วยการนั้น 

 

หมวด ๒๓ 
การยื่นและการตรวจเรือ่งรอ้งเรียน 

และการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
  

 

ส่วนที ่๑ 
การยื่นเรื่องร้องเรียน 

  
 

ข้อ ๑๑ ผู้ร้องมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ 
ในหมวดนี้ 

กรณีที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานอื่นของรัฐส่งเรื่องให้คณะกรรมการด าเนินการ 
ไม่ถือว่าเป็นผู้ร้องตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ ให้ส านักงานสอบถามความประสงค์ของผู้ได้รับความเสียหาย  
โดยให้ถือว่าผู้ได้รับความเสียหายที่ประสงค์ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้ร้อง และให้ส านักงาน
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในระเบียบนี้ต่อไป๔ 

 

ข้อ ๑๒ เรื่องร้องเรียนที่ท าเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุ 
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องในกรณีที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของผู้ร้องเป็นการเฉพาะตัว  
(๒) ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเป็นเหตุแห่งการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็น 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เรื่องร้องเรียนตามวรรคหนึ่งต้องจัดท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ กรณี เรื่องร้องเรียน 

เป็นภาษาอื่นให้ผู้ร้องจัดแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษด้วย เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่น 
ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน

ด าเนินการตามข้อ ๑๕ วรรคสอง ต่อไป 

                                                           
 ๓ ช่ือ หมวด ๒ การยื่นและการตรวจเรื่องร้องเรียนและการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๔ ข้อ ๑๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ข้อ ๙ ในการด าเนินการตามระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบค าร้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้องผูใ้ดทราบเองหรือ
ถูกคัดค้านว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องร้องเรียนหรือค าร้องใด ห้ามมิให้ผู้นั้น 
เข้าร่วมในการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหรือค าร้องนั้นตามระเบียบนี้  

การพิจารณาตามวรรคสอง ให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้ชี้ขาด 

 

ข้อ ๑๐ การแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหนา้ที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ และการก าหนด
คุณสมบัติและวิธีปฏิบัติงานตลอดจนค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ว่าด้วยการนั้น 

 

หมวด ๒๓ 
การยื่นและการตรวจเรือ่งรอ้งเรียน 

และการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
  

 

ส่วนที ่๑ 
การยื่นเรื่องร้องเรียน 

  
 

ข้อ ๑๑ ผู้ร้องมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ 
ในหมวดนี้ 

กรณีที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานอื่นของรัฐส่งเรื่องให้คณะกรรมการด าเนินการ 
ไม่ถือว่าเป็นผู้ร้องตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ ให้ส านักงานสอบถามความประสงค์ของผู้ได้รับความเสียหาย  
โดยให้ถือว่าผู้ได้รับความเสียหายที่ประสงค์ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้ร้อง และให้ส านักงาน
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในระเบียบนี้ต่อไป๔ 

 

ข้อ ๑๒ เรื่องร้องเรียนที่ท าเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบ ุ
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องในกรณีที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของผู้ร้องเป็นการเฉพาะตัว  
(๒) ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเป็นเหตุแห่งการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็น 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เรื่องร้องเรียนตามวรรคหนึ่งต้องจัดท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ กรณี เรื่องร้องเรียน 

เป็นภาษาอื่นให้ผู้ร้องจัดแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษด้วย เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่น 
ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน

ด าเนินการตามข้อ ๑๕ วรรคสอง ต่อไป 

                                                           
 ๓ ช่ือ หมวด ๒ การยื่นและการตรวจเรื่องร้องเรียนและการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๔ ข้อ ๑๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ข้อ ๑๓ การยื่นเรื่องร้องเรียนตามข้อ ๑๒ ให้กระท าได้ ดังนี้ 
(๑) ยื่นต่อส านักงานหรือสถานที่ที่คณะกรรมการก าหนด 
(๒) ยื่นต่อกรรมการคนใดคนหนึ่ง 
(๓) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
(๔) ส่งด้วยวิธีการหรือรูปแบบอื่น เช่น ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่น ๆ 
 

ข้อ ๑๔ นอกจากการยื่นเรื่องร้องเรียนตามข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ผู้ร้องอาจแจ้งหรือร้องเรียน 
ด้วยวาจา หรือทางโทรศัพท์ หรือโดยวิธีอื่นใดก็ได้ 

ในการรับเรื่องร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานบันทึกการร้องเรียนตามแบบ 
ที่คณะกรรมการก าหนด  

 

ส่วนที ่๒๕ 
การตรวจเรื่องร้องเรียน 

และการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
  

 

ข้อ ๑๕ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้ส านักงานมอบหมายเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนด าเนินการ
ตรวจเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่อไป  

ในการตรวจเรื่องร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนอาจแสวงหาข้อเท็จจริง
เบื้องต้นเพื่อกลั่นกรองว่า เรื่องร้องเรียนมีมูลและอยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการหรือไม่  
ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนใดไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อบกพร่องในสาระส าคัญ ให้แจ้ง 
ผู้ร้องด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเพ่ิมเติมรายละเอียดให้ชัดเจน หรือจะเชิญผู้ร้องมาพบเพื่อสอบถาม
ข้อเท็จจริง หรือขอเอกสารหรือพยานหลักฐานเพ่ิมเติมก็ได้ รวมถึงด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่เพียงพอต่อการท าความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการได้ 

ในกรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอาจกระท าได้ด้วยวิธีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 
องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดในด้านสิทธิมนุษยชน หรือการประสานกับบุคคลอื่นใดในการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนแก่ผู้ร้อง ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนด าเนินการได้โดยค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วน  
เหมาะสมแก่กรณี รวมทั้งต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้อง 
ผู้ถูกร้อง หรือผู้เกี่ยวข้อง 

 

ข้อ ๑๖ เมื่อได้ตรวจเรื่องร้องเรียนตามข้อ ๑๕ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจัดท าบันทึกสรุป
เรื่องร้องเรียนและข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน พร้อมความเห็นว่าควรรับไว้เป็นค าร้องเพ่ือด าเนินการ 
ในเรื่องใด หรือควรไม่รับไว้เป็นค าร้องด้วยเหตุผลใด แล้วเสนอคณะกรรมการภายในสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับมอบหมาย๖ 

                                                           
 ๕ ช่ือ ส่วนที่ ๒ การตรวจเรื่องร้องเรียนและการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๖ ข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ในกรณีที่การตรวจเรื่องร้องเรียนจ าเป็นต้องมีการแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อ ๑๕ วรรคสอง 
ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนด าเนินการและจัดท าบันทึกสรุปเรื่องร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง แล้วเสนอ
คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาไปตามข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ 

เรื่องร้องเรียนที่จะเสนอให้คณะกรรมการรับไว้เป็นค าร้อง ต้องปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน
พอสมควรที่ท าให้เห็นว่ามีมูลอันสมควรได้รับการตรวจสอบด้วย 

ก่อนการพิจารณาบันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการอาจก าหนดให้มีกระบวนการกลั่นกรอง
เรื่องร้องเรียนด้วยก็ได้ ทั้งนี้  หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการด าเนินการ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียนตามข้อนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด โดยอย่างน้อย  
ต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้๗ 

(๑) ชื่อของผู้ร้องและผู้ถูกร้อง 
(๒) สรุปข้อเท็จจริงตามเรื่องร้องเรียนและความประสงค์ของผู้ร้อง 
(๓) ความเห็นของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พร้อมด้วยเหตุผลที่มีความเห็นดังกล่าว 
 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนใดมีลักษณะตามมาตรา ๓๙ ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน 
ท าความเห็นเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาไม่รับไว้เป็นค าร้อง 

นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนอาจท าความเห็นเสนอคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาไม่รับเรื่องร้องเรียนใดไว้เป็นค าร้องได้ หากเรื่องร้องเรียนนั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) เรื่องที่ข้อเท็จจริงไม่เพียงพอต่อการพิจารณาและไม่สามารถติดต่อผู้ร้องได้ทั้งการพิจารณาต่อไป
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม 

(๒) เรื่องที่ผู้ร้องประสงค์ขอถอนเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้  การถอนเรื่องร้องเรียนต้องมีหนังสือ 
ลงลายมือชื่อผู้ร้องประกอบการพิจารณาด้วย 

(๓) เรื่องที่คณะกรรมการเคยพิจารณาแล้ว และไม่ปรากฏหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจท า
ให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป 

(๔) เรื่องที่ผู้ได้รับความเสียหายไม่ประสงค์ให้คณะกรรมการตรวจสอบ  
(๕) เรื่องอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ในระหว่างการตรวจสอบตามหมวด ๓ หากพนักงานเจา้หน้าที่ผู้รบัผิดชอบค าร้องเห็นว่าค าร้องใด

มีลักษณะตามวรรคสอง อาจท าความเหน็เสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณายตุิเรือ่งได้ โดยให้ด าเนนิการ
ตามข้อ ๓๓ วรรคสี ่ต่อไป 

 

ข้อ ๑๘๘ เรื่องร้องเรียนใดที่คณะกรรมการเห็นว่าควรรับไว้เป็นค าร้องเพ่ือด าเนินการประสาน
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดในด้านสิทธิมนุษยชน  
ให้ส านักงานส่งเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานหรือองค์กรนั้นพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
                                                           
 ๗ ข้อ ๑๖ วรรคห้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๘ ข้อ ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ในกรณีที่การตรวจเรื่องร้องเรียนจ าเป็นต้องมีการแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อ ๑๕ วรรคสอง 
ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนด าเนินการและจัดท าบันทึกสรุปเรื่องร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง แล้วเสนอ
คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาไปตามข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ 

เรื่องร้องเรียนที่จะเสนอให้คณะกรรมการรับไว้เป็นค าร้อง ต้องปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน
พอสมควรที่ท าให้เห็นว่ามีมูลอันสมควรได้รับการตรวจสอบด้วย 

ก่อนการพิจารณาบันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการอาจก าหนดให้มีกระบวนการกลั่นกรอง
เรื่องร้องเรียนด้วยก็ได้ ทั้งนี้  หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการด าเนินการ ให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียนตามข้อนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด โดยอย่างน้อย  
ต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้๗ 

(๑) ชื่อของผู้ร้องและผู้ถูกร้อง 
(๒) สรุปข้อเท็จจริงตามเรื่องร้องเรียนและความประสงค์ของผู้ร้อง 
(๓) ความเห็นของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พร้อมด้วยเหตุผลที่มีความเห็นดังกล่าว 
 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนใดมีลักษณะตามมาตรา ๓๙ ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน 
ท าความเห็นเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาไม่รับไว้เป็นค าร้อง 

นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนอาจท าความเห็นเสนอคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาไม่รับเรื่องร้องเรียนใดไว้เป็นค าร้องได้ หากเรื่องร้องเรียนนั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) เรื่องที่ข้อเท็จจริงไม่เพียงพอต่อการพิจารณาและไม่สามารถติดต่อผู้ร้องได้ทั้งการพิจารณาต่อไป
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม 

(๒) เรื่องที่ผู้ร้องประสงค์ขอถอนเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้  การถอนเรื่องร้องเรียนต้องมีหนังสือ 
ลงลายมือชื่อผู้ร้องประกอบการพิจารณาด้วย 

(๓) เรื่องที่คณะกรรมการเคยพิจารณาแล้ว และไม่ปรากฏหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจท า
ให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป 

(๔) เรื่องที่ผู้ได้รับความเสียหายไม่ประสงค์ให้คณะกรรมการตรวจสอบ  
(๕) เรื่องอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ในระหว่างการตรวจสอบตามหมวด ๓ หากพนักงานเจา้หน้าที่ผู้รบัผิดชอบค าร้องเห็นว่าค าร้องใด

มีลักษณะตามวรรคสอง อาจท าความเหน็เสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณายตุิเรือ่งได้ โดยให้ด าเนนิการ
ตามข้อ ๓๓ วรรคสี ่ต่อไป 

 

ข้อ ๑๘๘ เรื่องร้องเรียนใดที่คณะกรรมการเห็นว่าควรรับไว้เป็นค าร้องเพ่ือด าเนินการประสาน
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดในด้านสิทธิมนุษยชน  
ให้ส านักงานส่งเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานหรือองค์กรนั้นพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
                                                           
 ๗ ข้อ ๑๖ วรรคห้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๘ ข้อ ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส านักงานขอทราบผลการด าเนินการ แล้วเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา ดังนี้ 

(๑) กรณีหน่วยงานหรือองค์กรที่รับเรื่องได้แก้ไขปัญหาตามสมควรแก่กรณีแล้ว ให้เสนอ
คณะกรรมการยุติเรื่อง 

(๒) กรณีหน่วยงานหรือองค์กรที่รับเรื่องไม่ด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ 
หรือไม่แจ้งผลการด าเนินการในเวลาอันสมควร ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไป 

ให้ส านักงานจัดท ารายงานผลการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเสนอคณะกรรมการ 
เพื่อทราบด้วย 

 

ข้อ ๑๘/๑๙ เรื่องร้องเรียนใดที่ขอให้คณะกรรมการด าเนินการอื่นนอกจากการตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หากเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ
ของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจนั้นต่อไป 

 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าเรื่องร้องเรียนใดอยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอื่น
ตามมาตรา ๖ ให้ส านักงานด าเนินการตามมติคณะกรรมการต่อไป 

 

ข้อ ๒๐๑๐ เมื่อคณะกรรมการพิจารณามีมติตามข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ข้อ ๑๘ 
ข้อ ๑๘/๑ หรือข้อ ๑๙ แล้ว ให้ส านักงานแจ้งให้ผู้ร้องทราบเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มี
มติดังกล่าว 

 

หมวด ๓ 
การตรวจสอบการละเมดิสิทธิมนุษยชน 

  
 

ข้อ ๒๑ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ ๑๖ แล้วเห็นว่าเรื่องร้องเรียนมีมูล หรือในกรณีที่ 
ความปรากฏต่อคณะกรรมการว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนหรือไม่
ก็ตาม และคณะกรรมการมีมติให้รับไว้เป็นค าร้องเพ่ือด าเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ให้มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้องเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดท า
รายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป๑๑ 

ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่  
ซึ่งมิใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้องร่วมด าเนินการด้วยก็ได้ 

 

ข้อ ๒๒ ในกรณีค าร้องที ่รับไว้ตรวจสอบตามข้อ ๒๑ จ านวนมากกว่าหนึ ่งค าร้องขึ ้นไป 
มีข้อกล่าวอ้าง หรือประเด็นร้องเรียนอย่างเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกันหรือมีคู่กรณีเดียวกันหรือ
ร่วมกัน ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา จะมีมติให้พิจารณารวมกันไปก็ได้ 

 

                                                           
 ๙ ข้อ ๑๘/๑ เพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๑๐ ข้อ ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๑๑ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ข้อ ๒๓ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้องได้รับมอบหมายแล้ว ให้ด าเนินการตรวจสอบ
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงตามมาตรา ๓๕ ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย  

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง หากเป็นการขอให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหนังสือ
ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้องสรุปรายละเอียด
ข้อเท็จจริงตามค าร้องให้เพียงพอแก่การชี้แจงได้โดยถูกต้องครบถ้วนด้วย เว้นแต่เป็นปัญหาข้อกฎหมาย 
หรือเป็นปัญหาข้อเท็จจริงแต่ไม่มีความจ าเป็นที่ต้องตรวจสอบอีก พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาในการ
ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐาน แล้วแจ้งให้บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวทราบด้วย 

ในกรณีที่ไม่อาจชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ตามวรรคสอง บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจขอขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการได้ครั้งละไม่เกิน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบก าหนด แต่ให้ขอขยายได้ไม่เกินสองครั้ง  

 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ต้องให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการ กรรมการ 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้องแจ้งบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีจ าเป็นเร่งด่วน อาจแจ้งก าหนดวันนัดตรวจสอบล่วงหน้า
ตามที่คณะกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี เห็นสมควร 

ในวันนัดตรวจสอบ บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีสิทธิชี้แจงเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ 
ในกรณีเป็นการชี้แจงเป็นหนังสือ คณะกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี  
อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ 

หากไม่อาจมาปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามวรรคหน่ึงได้ 
บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจมอบอ านาจเป็นหนังสือให้มีผู้แทนมาด าเนินการได้ ทั้งนี้ การด าเนินการ
ของผู้แทนดังกล่าวให้ถือเป็นการด าเนินการของบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น 

บันทึกการให้ถ้อยค าตามข้อนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด 
 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการ 
กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงในฐานะพยาน ต้องแจ้งให้บุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวทราบว่า กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาและการให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย 

ถ้าบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายใดจ าเป็นต้องใช้ล่ามหรือสื่ออื่น เพ่ือให้สามารถเข้าใจ 
หรือให้ถ้อยค าได้ ให้บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวแจ้งถึงเหตุนั้นให้ส านักงานทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันนัด
เพื่อจัดหาล่ามหรือสื่ออื่นให้ 

 

ข้อ ๒๖ คู่กรณีและพยานมีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในกระบวนการ
ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้ท าลงต่อหน้าคู่กรณีหรือพยาน ให้ถือว่าเป็น 
การกระท าของคู่กรณีหรือพยาน แล้วแต่กรณี เว้นแต่คู่กรณีหรือพยานจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น๑๒ 

ในระหว่างการตรวจสอบ หากคณะกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เห็นว่าทนายความ
หรือที่ปรึกษาของคู่กรณีหรือพยานมีพฤติการณ์หรือความประพฤติไม่เหมาะสม คณะกรรมการ กรรมการ 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ นั้น อาจไม่อนุญาตให้ทนายความหรือที่ปรึกษาเข้าร่วมในกระบวนการตรวจสอบ
                                                           
 ๑๒ ข้อ ๒๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ข้อ ๒๓ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้องได้รับมอบหมายแล้ว ให้ด าเนินการตรวจสอบ
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงตามมาตรา ๓๕ ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย  

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง หากเป็นการขอให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหนังสือ
ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้องสรุปรายละเอียด
ข้อเท็จจริงตามค าร้องให้เพียงพอแก่การชี้แจงได้โดยถูกต้องครบถ้วนด้วย เว้นแต่เป็นปัญหาข้อกฎหมาย 
หรือเป็นปัญหาข้อเท็จจริงแต่ไม่มีความจ าเป็นที่ต้องตรวจสอบอีก พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาในการ
ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐาน แล้วแจ้งให้บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวทราบด้วย 

ในกรณีที่ไม่อาจชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ตามวรรคสอง บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจขอขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการได้ครั้งละไม่เกิน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบก าหนด แต่ให้ขอขยายได้ไม่เกินสองครั้ง  

 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ต้องให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการ กรรมการ 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้องแจ้งบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีจ าเป็นเร่งด่วน อาจแจ้งก าหนดวันนัดตรวจสอบล่วงหน้า
ตามที่คณะกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี เห็นสมควร 

ในวันนัดตรวจสอบ บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีสิทธิชี้แจงเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ 
ในกรณีเป็นการชี้แจงเป็นหนังสือ คณะกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี  
อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ 

หากไม่อาจมาปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามวรรคหน่ึงได้ 
บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจมอบอ านาจเป็นหนังสือให้มีผู้แทนมาด าเนินการได้ ทั้งนี้ การด าเนินการ
ของผู้แทนดังกล่าวให้ถือเป็นการด าเนินการของบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น 

บันทึกการให้ถ้อยค าตามข้อนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด 
 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการ 
กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงในฐานะพยาน ต้องแจ้งให้บุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวทราบว่า กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาและการให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย 

ถ้าบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายใดจ าเป็นต้องใช้ล่ามหรือสื่ออื่น เพ่ือให้สามารถเข้าใจ 
หรือให้ถ้อยค าได้ ให้บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวแจ้งถึงเหตุนั้นให้ส านักงานทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันนัด
เพื่อจัดหาล่ามหรือสื่ออื่นให้ 

 

ข้อ ๒๖ คู่กรณีและพยานมีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในกระบวนการ
ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้ท าลงต่อหน้าคู่กรณีหรือพยาน ให้ถือว่าเป็น 
การกระท าของคู่กรณีหรือพยาน แล้วแต่กรณี เว้นแต่คู่กรณีหรือพยานจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น๑๒ 

ในระหว่างการตรวจสอบ หากคณะกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เห็นว่าทนายความ
หรือที่ปรึกษาของคู่กรณีหรือพยานมีพฤติการณ์หรือความประพฤติไม่เหมาะสม คณะกรรมการ กรรมการ 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ นั้น อาจไม่อนุญาตให้ทนายความหรือที่ปรึกษาเข้าร่วมในกระบวนการตรวจสอบ
                                                           
 ๑๒ ข้อ ๒๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ครั้งนั้นได้ โดยให้มีการตรวจสอบในวันน้ันต่อไป และให้บันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในส านวนด้วย ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ
คู่กรณีหรือพยานที่จะน าทนายความหรือที่ปรึกษาเข้าร่วมการตรวจสอบครั้งต่อไป 

ในการให้ถ้อยค าของคู่กรณีหรือพยานฝ่ายหนึ่ง คู่กรณีหรือพยานอีกฝ่ายหนึ่ง รวมทั้งทนายความ
หรือที่ปรึกษาของฝ่ายดังกล่าวจะเขา้รับฟังไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
จะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

 

ข้อ ๒๗ ในการรับฟังถ้อยค าของคู่กรณีหรือพยานซึ่งเป็นเด็กหรือเยาวชน คณะกรรมการ กรรมการ 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ อาจจัดให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมในการรับฟังถ้อยค าด้วย
ตามสมควรแก่กรณี 

 

ข้อ ๒๘ ในการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง หากมีกรณีท่ีจะต้องขอหมายของศาล 
เพ่ือเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ซึ่งมิได้อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าของ  
หรือผู้ครอบครองไม่ยินยอม ให้กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๕ วรรคสาม เสนอ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและมอบอ านาจให้กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น เป็นผู้ยื่นค าร้อง  
หรือด าเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ เกี่ยวกับการขอออกหมายค้นต่อศาล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

การมอบอ านาจตามวรรคหนึ ่ง ให้จัดท าเป็นหนังสือตามแบบที ่คณะกรรมการก าหนด  
ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบอ านาจก็ได้  

 

ข้อ ๒๙ ในการเข้าไปในเคหสถานหรือสถานท่ีตามข้อ ๒๘ ให้ด าเนินการต่อหน้าผู้ครอบครอง
หรือดูแลสถานที่ หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง ในกรณีที่หาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ ก็ให้ด าเนินการต่อหน้าบุคคลอ่ืน
อย่างน้อยสองคน ซึ่งได้ขอร้องให้มาเป็นพยาน ในการนี้ ให้ผู้ครอบครอง หรือดูแลสถานท่ี หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
ให้ความร่วมมือเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปโดยสะดวก 

 

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งพยานหลักฐาน
ภายในก าหนดระยะเวลาตามข้อ ๒๓ วรรคสาม หรือกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มาให้ถ้อยค า
ต่อคณะกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามข้อ ๒๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้อง
รายงานต่อคณะกรรมการพร้อมความเห็นว่า ข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน หรือถ้อยค าของบุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว มีความจ าเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาหรือไม่เพียงใด ทั้งนี้ เพ่ือประกอบ 
การพิจารณาออกค าสั่งให้บุคคลหรือหน่วยงานนั้นด าเนินการตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง (๑)  

ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด 
ในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง (๑) 

โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

เพ่ือให้การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นไปโดยไม่ล่าช้า หากคณะกรรมการพิจารณา
ตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการพิจารณา
ต่อไปได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้องด าเนินการตรวจสอบและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
ต่อไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ 

 

ข้อ ๓๑ ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการอาจก าหนดพยานผู้เชี่ยวชาญ
เพ่ือมาให้ความเห็นประกอบการพิจารณา ส่วนการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นประกอบการพิจารณานั้น 
ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

 

ข้อ ๓๒ ในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ และป้องกัน 
มิให้เกิดสถานการณ์อันมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในวงกว้าง คณะกรรมการอาจน ากระบวนการ 
ไต่สวนสาธารณะ การพิจารณารวมค าร้อง การจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ การศึกษาวิจัย หรือการอื่นใด
อันสมควรแก่กรณี มาใช้ประกอบการตรวจสอบในเรื่องที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีท่ีสาเหตุของปัญหาเก่ียวข้องกับนโยบาย กฎหมาย กฎ รวมถึงระบบที่ก่อให้เกิด 
การเลือกปฏิบัติ 

(๒) กรณีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง 
(๓) กรณีที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม 
(๔) กรณีอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

ก าหนด 
 

หมวด ๔ 
การจดัท ารายงาน และการแจ้งผล 

  
 

ข้อ ๓๓ เมื่อได้ด าเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว หากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้องเห็นว่า 
มีการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
เสนอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตรวจสอบเสร็จสิ้น  

รายงานผลการตรวจสอบอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อของผู้ร้องและผู้ถูกร้อง เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการให้ปกปิดชื่อ หรือเป็นเรื่องที่

คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ 
(๒) สรุปข้อเท็จจริงตามเรื่องร้องเรียนและความประสงค์ของผู้ร้อง เว้นแต่เป็นเร่ืองที่คณะกรรมการ

เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ 
(๓) รายละเอียดข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับพฤติการณ์และสาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(๔) ข้อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง 
(๕) ความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลที่มีความเห็นดังกล่าว 
(๖) มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง

การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งต้องก าหนดโดยชัดแจ้งว่าบุคคลหรือ
หน่วยงานใด มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายใดและด้วยวิธีการอย่างไร รวมทั้งระยะเวลาในการด าเนินการ
ตามมาตรการหรือแนวทางดังกล่าว  

ในกรณีที่การแก้ไขปัญหาหรือการป้องกันเพ่ือมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน เรื่องใดหรือ
ลักษณะใดเกิดขึ้นอีก จ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน หรือการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด เพ่ือให้สอดคล้องกับ  
หลักสิทธิมนุษยชน อาจจัดท าข้อเสนอแนะตามมาตรา ๔๒ ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบด้วยก็ได้ 
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ข้อ ๓๑ ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการอาจก าหนดพยานผู้เชี่ยวชาญ
เพ่ือมาให้ความเห็นประกอบการพิจารณา ส่วนการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นประกอบการพิจารณานั้น 
ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

 

ข้อ ๓๒ ในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ และป้องกัน 
มิให้เกิดสถานการณ์อันมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในวงกว้าง คณะกรรมการอาจน ากระบวนการ 
ไต่สวนสาธารณะ การพิจารณารวมค าร้อง การจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ การศึกษาวิจัย หรือการอื่นใด
อันสมควรแก่กรณี มาใช้ประกอบการตรวจสอบในเรื่องที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่สาเหตุของปัญหาเกี่ยวข้องกับนโยบาย กฎหมาย กฎ รวมถึงระบบที่ก่อให้เกิด 
การเลือกปฏิบัติ 

(๒) กรณีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง 
(๓) กรณีที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม 
(๔) กรณีอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

ก าหนด 
 

หมวด ๔ 
การจดัท ารายงาน และการแจ้งผล 

  
 

ข้อ ๓๓ เมื่อได้ด าเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว หากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้องเห็นว่า 
มีการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
เสนอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตรวจสอบเสร็จสิ้น  

รายงานผลการตรวจสอบอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อของผู้ร้องและผู้ถูกร้อง เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการให้ปกปิดชื่อ หรือเป็นเรื่องที่

คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ 
(๒) สรุปข้อเท็จจริงตามเรื่องร้องเรียนและความประสงค์ของผู้ร้อง เว้นแต่เป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ 
(๓) รายละเอียดข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับพฤติการณ์และสาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(๔) ข้อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง 
(๕) ความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลที่มีความเห็นดังกล่าว 
(๖) มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง

การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งต้องก าหนดโดยชัดแจ้งว่าบุคคลหรือ
หน่วยงานใด มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายใดและด้วยวิธีการอย่างไร รวมท้ังระยะเวลาในการด าเนินการ
ตามมาตรการหรือแนวทางดังกล่าว  

ในกรณีที่การแก้ไขปัญหาหรือการป้องกันเพ่ือมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน เรื่องใดหรือ
ลักษณะใดเกิดขึ้นอีก จ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน หรือการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด เพ่ือให้สอดคล้องกับ  
หลักสิทธิมนุษยชน อาจจัดท าข้อเสนอแนะตามมาตรา ๔๒ ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบด้วยก็ได้ 
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ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้องเห็นว่า การกระท าหรือการละเลยการกระท านั้น 
ไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีเหตุให้ยุติเรื่องในระหว่างการตรวจสอบตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง 
หรือข้อ ๑๗ วรรคสาม ให้เสนอคณะกรรมการยุติเรื่องและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบตามข้อนี้ด้วย
โดยอนุโลม ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อบุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในรายงานผลการตรวจสอบนั้นด้วยก็ได้  

ก่อนการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการอาจก าหนดให้มีกระบวนการ
กลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบด้วยก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ให้ส านักงานจัดท ารายงานผลการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วนัท่ีคณะกรรมการ
มีมติเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบในเรื่องนั้น 

รายงานผลการตรวจสอบตามข้อนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด 
  

ข้อ ๓๔ ในการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนตามข้อ ๓๓ วรรคสอง (๖) ควรค านึงถึงความส าคัญในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การที ่ผู ้ได ้รับความเสียหายสามารถเข้าถึงกระบวนการยุต ิธรรมได้อย่างเสมอภาค 
และมีประสิทธิภาพ  

(๒) การเข้าถึงข้อเท็จจริงที ่เกี ่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกลไกการเยียวยา 
ตามความเหมาะสม  

(๓) การได้รับการแก้ไขหรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอและโดยไม่ล่าช้า 
 

ข้อ ๓๕ ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้พิจารณาค าร้องรวมกันตามข้อ ๒๒ ให้จัดท ารายงาน 
เป็นฉบับเดียวกัน 

 

ข้อ ๓๖ ให้ส านักงานแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมด้วยรายงานไปยังผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) แจ้งไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๓๓  
(๒) แจ้งไปยังผู้ร้อง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ร้องมิได้แจ้งสถานที่อยู่ที่จะติดต่อได้ 
การแจ้งผลตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นหนังสือภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการตามข้อ ๓๓ 

วรรคหก เสร็จสิ้นแล้ว 
 

ข้อ ๓๗ เมื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องด าเนินการตามข้อ ๓๓ วรรคสอง (๖) ได้รับแจ้ง
ผลการตรวจสอบแล้ว ให้ด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดและแจ้งผลการด าเนินการให้คณะกรรมการทราบ 

ในกรณีที่การด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการไม่อาจกระท าให้แล้วเสร็จ
ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้บุคคลหรือหน่วยงานขอขยายระยะเวลาการด าเนินการต่อคณะกรรมการ
พร้อมทั้งเหตุผลและระยะเวลาที่ขอขยายก่อนที่ก าหนดระยะเวลาเดิมจะสิ้นสุดลง แต่ห้ามมิให้ขอขยาย
ระยะเวลาการด าเนินการมากกว่าสองครั้ง 

 

ข้อ ๓๘ ในการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้องอาจเสนอต่อ
ส านักงานเพ่ือขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นประกอบได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น 

 

ข้อ ๓๙ ในกรณีที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใดเป็นความผิดอาญา และผู้เสียหายไม่อยู่ใน
ฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเองได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ส านักงาน ด าเนินการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายได้ 

กรณีผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษตามวรรคหนึ่งได้ ให้หมายความรวมถึง
กรณีผู้เสียหายอาจได้รับภยันตรายอย่างร้ายแรงแก่ชีวติหรือรา่งกายหากด าเนินการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ
ด้วยตนเอง 

 

หมวด ๕ 
การขอให้พิจารณาใหม๑่๓ 

  
 

ข้อ ๔๐๑๔ (ยกเลิก) 
 

ข้อ ๔๑๑๕ (ยกเลิก) 
 

ข้อ ๔๒๑๖ (ยกเลิก) 
 

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรือเมื่อคู่กรณี บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการตามข้อ ๓๓ วรรคสอง (๖) มีค าขอ 
ให้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบใหม่ คณะกรรมการอาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อเท็จจริง  
หรือความเห็นตามรายงานผลการตรวจสอบเดิมได้ ในกรณีดังต่อไปนี้  

(๑) มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจท าให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ 
(๒) คณะกรรมการมีมติโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใด และต่อมาข้อเท็จจริงหรือ  

ข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ขอ 
การยื่นค าขอตาม (๑) ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อผู้ขอไม่อาจทราบถึงเหตุนั้นมาก่อนในการพิจารณา

ครั้งที่แล้วโดยไม่ใช่ความผิดของผู้ขอ 
ค าขอตามวรรคหนึ่งให้จัดท าเป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด ยื่นต่อส านักงาน

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ขอได้รู้หรือควรได้รู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้ ทั้งนี้ ให้น าความ 
ในข้อ ๑๓ มาใช้บังคับกับการยื่นค าขอโดยอนุโลม 

การเพิกถอนหรือแก้ไขเพ่ิมเติมผลการตรวจสอบที่ท าให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป 
ในสาระส าคัญ ให้ยกเลิกรายงานผลการตรวจสอบฉบับเดิมและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบฉบับใหม่ 

                                                           
 ๑๓ ช่ือหมวด ๕ การขอให้พิจารณาใหม่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑๔ ข้อ ๔๐ ยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑๕ ข้อ ๔๑ ยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑๖ ข้อ ๔๒ ยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ข้อ ๓๙ ในกรณีที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใดเป็นความผิดอาญา และผู้เสียหายไม่อยู่ใน
ฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเองได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ส านักงาน ด าเนินการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายได้ 

กรณีผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษตามวรรคหนึ่งได้ ให้หมายความรวมถึง
กรณีผู้เสียหายอาจได้รับภยันตรายอย่างร้ายแรงแก่ชีวติหรือรา่งกายหากด าเนินการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ
ด้วยตนเอง 

 

หมวด ๕ 
การขอให้พิจารณาใหม๑่๓ 

  
 

ข้อ ๔๐๑๔ (ยกเลิก) 
 

ข้อ ๔๑๑๕ (ยกเลิก) 
 

ข้อ ๔๒๑๖ (ยกเลิก) 
 

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรือเมื่อคู่กรณี บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการตามข้อ ๓๓ วรรคสอง (๖) มีค าขอ 
ให้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบใหม่ คณะกรรมการอาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อเท็จจริง  
หรือความเห็นตามรายงานผลการตรวจสอบเดิมได้ ในกรณีดังต่อไปนี้  

(๑) มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจท าให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ 
(๒) คณะกรรมการมีมติโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใด และต่อมาข้อเท็จจริงหรือ  

ข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ขอ 
การยื่นค าขอตาม (๑) ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อผู้ขอไม่อาจทราบถึงเหตุนั้นมาก่อนในการพิจารณา

ครั้งที่แล้วโดยไม่ใช่ความผิดของผู้ขอ 
ค าขอตามวรรคหนึ่งให้จัดท าเป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด ยื่นต่อส านักงาน

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ขอได้รู้หรือควรได้รู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้ ทั้งนี้ ให้น าความ 
ในข้อ ๑๓ มาใช้บังคับกับการยื่นค าขอโดยอนุโลม 

การเพิกถอนหรือแก้ไขเพ่ิมเติมผลการตรวจสอบที่ท าให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป 
ในสาระส าคัญ ให้ยกเลิกรายงานผลการตรวจสอบฉบับเดิมและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบฉบับใหม่ 

                                                           
 ๑๓ ช่ือหมวด ๕ การขอให้พิจารณาใหม่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑๔ ข้อ ๔๐ ยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑๕ ข้อ ๔๑ ยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑๖ ข้อ ๔๒ ยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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โดยให้ระบุถึงรายงานผลการตรวจสอบฉบับเดิม พร้อมทั้งเหตุผลที่ท าให้มีการพิจารณาใหม่ไว้ด้วย  
และให้น าความในหมวด ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม๑๗ 
 การแก้ไขเพ่ิมเติมผลการตรวจสอบที่ ไม่ท าให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ  
ให้จัดท าเป็นบันทึกการแก้ไขเพ่ิมเติมและแนบไว้ท้ายรายงานผลการตรวจสอบ๑๘ 

มติของคณะกรรมการตามข้อนี้ให้เป็นที่สุด๑๙ 
 

ข้อ ๔๔ เมื่อส านักงานได้รับค าขอตามข้อ ๔๓ แล้ว ให้ตรวจค าขอว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้
หรือไม่ แล้วเสนอคณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ  

กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าค าขอเป็นไปตามเงื่อนไขและมีเหตุอันสมควรให้พิจารณา
รายงานผลการตรวจสอบใหม่ในประเด็นใด ให้มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้อง  
เพือ่ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นนั้นต่อไป ทั้งนี้ ให้น าความในหมวด ๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

กรณีที่คณะกรรมการมีมติไม่รับค าขอไว้พิจารณา ให้ส านักงานมีหนังสือแจ้ งผู้ขอทราบภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีมติดังกล่าว 

 

ข้อ ๔๕๒๐ (ยกเลิก) 
 

บทเฉพาะกาล 
  

 

ข้อ ๔๖ การใดที่ได้ด าเนินการก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ ให้การด าเนินการนั้น
เป็นอันใช้ได้ และให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ เว้นแต่คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น 

 
ประกาศ ณ วนัที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ๑๗ ข้อ ๔๓ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑๘ ข้อ ๔๓ วรรคห้า เพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑๙ ข้อ ๔๓ วรรคหก เพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๒๐ ข้อ ๔๕ ยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓๒๑ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔๒๒ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแตว่ันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

                                                           
 ๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนท่ี ๓ ก/หน้า ๗/๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
 ๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนท่ี ๑๗ ก/หน้า ๑๘/๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓๒๑ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔๒๒ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแตว่ันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

                                                           
 ๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนท่ี ๓ ก/หน้า ๗/๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
 ๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนท่ี ๑๗ ก/หน้า ๑๘/๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่เบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของพยานซึง่มาใหค้วามเห็นหรอืถ้อยค า 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   

 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาตวิ่าดว้ยหลักเกณฑ์ 
การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของพยานซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยค า 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของพยานซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยค า พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 

 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
 (๑) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและ 
ค่าเดินทางของพยานบุคคล พยานผู้ทรงคุณวุฒิ พยานผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๒) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและ 
ค่าเดินทางของพยานบุคคล พยานผู้ทรงคุณวุฒิ พยานผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และให้หมายความรวมถึง 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “พยาน” หมายความว่า พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ  
 “พยานบุคคล” หมายความว่า บุคคลผู้รู้เห็นเหตุการณ์หรือทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเรื่อง 
ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ขอหรือ
มีค าสั่งให้มาให้ถ้อยค าเป็นพยาน ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติไว้ และให้หมายความรวมถึงผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ขอหรือ 
มีค าสั่งให้มาให้ถ้อยค าในฐานะพยานด้วย 
 “พยานผู้เชี่ยวชาญ” หมายความว่า บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์เฉพาะด้าน 
ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนด 

                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๑๔ ก/หน้า ๒๒/๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งปฏิบัติการตามระเบียบนี้  
 “ผู้ร้อง” หมายความว่า ผู้ร้องตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 “ผู้ถูกร้อง” หมายความว่า ผู้ถูกร้องตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 “ค่าเดินทาง” หมายความวา่ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอืน่ 
 “พาหนะส่วนตัว” หมายความว่า พาหนะซึ่งมิใช่ของทางราชการ ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ 
ของผู้เดินทางหรือไม่ก็ตาม 
 “ค่าใช้จ่ายอื่น” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายอื่นที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเนื่อง ในการเดินทาง  
หากไม่จ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่สามารถเดินทางถึงที่หมายได้  และต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่ระเบียบนี้ 
ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
 

 ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

 ข้อ ๖ ให้พยานซึ่งคณะกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี  ขอหรือมีค าสั่งมาให้
ความเห็นหรือถ้อยค ามีสิทธิได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางตามอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 กรณีขอให้คณะกรรมการก าหนดบุคคลใดเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญให้แสดงเอกสารหลักฐาน 
ความเป็นผู้เชี่ยวชาญของบุคคลนั้นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการด้วย 
 บรรดารูปแบบและรายการเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบนี้ให้เป็นไปตามที่
ส านักงานก าหนด  
 

 ข้อ ๗ การเดินทางมาให้ความเห็นหรือถ้อยค าของพยานตามระเบียบนี้ ให้ส านักงานพิจารณา
อนุมัติและด าเนินการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางตามระเบียบนี้  
 กรณีพยานตามวรรคหนึ่ง เป็นบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของรัฐ ให้ใช้สิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าเดินทางตามอัตราของทางราชการ และหากใช้สิทธิการเบิกเงินจากต้นสังกัดแล้ว พยานผู้นั้นไม่มีสิทธิ
เบิกจากส านักงานอีก 
 

 ข้อ ๘ กรณีมีค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบนี้ ให้ส านักงานมีดุลพินิจในการอนุมัติให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ให้แนบหลักฐานการจ่าย
หรือใบรับรองการจ่ายตามแบบที่ส านักงานก าหนดเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
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 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งปฏิบัติการตามระเบียบนี้  
 “ผู้ร้อง” หมายความว่า ผู้ร้องตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 “ผู้ถูกร้อง” หมายความว่า ผู้ถูกร้องตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 “ค่าเดินทาง” หมายความวา่ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอืน่ 
 “พาหนะส่วนตัว” หมายความว่า พาหนะซึ่งมิใช่ของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ 
ของผู้เดินทางหรือไม่ก็ตาม 
 “ค่าใช้จ่ายอื่น” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายอื่นที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเนื่อง ในการเดินทาง  
หากไม่จ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่สามารถเดินทางถึงท่ีหมายได้  และต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่ระเบียบนี้ 
ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
 

 ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

 ข้อ ๖ ให้พยานซึ่งคณะกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ขอหรือมีค าสั่งมาให้
ความเห็นหรือถ้อยค ามีสิทธิได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางตามอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 กรณีขอให้คณะกรรมการก าหนดบุคคลใดเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญให้แสดงเอกสารหลักฐาน 
ความเป็นผู้เชี่ยวชาญของบุคคลนั้นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการด้วย 
 บรรดารูปแบบและรายการเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบนี้ให้เป็นไปตามที่
ส านักงานก าหนด  
 

 ข้อ ๗ การเดินทางมาให้ความเห็นหรือถ้อยค าของพยานตามระเบียบนี้ ให้ส านักงานพิจารณา
อนุมัติและด าเนินการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางตามระเบียบนี้  
 กรณีพยานตามวรรคหนึ่ง เป็นบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของรัฐ ให้ใช้สิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าเดินทางตามอัตราของทางราชการ และหากใช้สิทธิการเบิกเงินจากต้นสังกัดแล้ว พยานผู้นั้นไม่มีสิทธิ
เบิกจากส านักงานอีก 
 

 ข้อ ๘ กรณีมีค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบนี้ ให้ส านักงานมีดุลพินิจในการอนุมัติให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ให้แนบหลักฐานการจ่าย
หรือใบรับรองการจ่ายตามแบบที่ส านักงานก าหนดเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
 

 
 
 



92

หมวด ๒ 
พยานบุคคล  

   
 

 ข้อ ๙ ในเรื่องร้องเรียนหรือค าร้องหนึ่งให้ขอหรือมคี าสั่งให้พยานบุคคลมาให้ถ้อยค าในฐานะพยาน
ได้ไม่เกิน ๕ คน เว้นแต่ กรณีมีเหตุจ าเป็นคณะกรรมการอาจก าหนดจ านวนพยานบุคคลเพิ่มเติมก็ได้ 
 

 ข้อ ๑๐ พยานบุคคลให้เบกิค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในอัตราดงันี ้
 (๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายวัน ตามอัตราบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้ 
 (๒) ค่าพาหนะประจ าทางให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าโดยสารและค่าธรรมเนียม 
รถไฟปรับอากาศนอนชั้น ๒ หรือรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ ๒๔ ที่นั่ง เว้นแต่กรณีที่เดินทางโดย
เครื่องบินให้เบิกได้ไม่เกินอัตราสูงสุดของค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมรถไฟหรือรถโดยสารประจ าทาง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
 (๓) การเดินทางโดยพาหนะรับจ้างให้เบิกได้เฉพาะการเดินทางที่มีความจ าเป็นโดยให้เบิกในอัตรา
ดังนี้ 
 (๓.๑) จากที่อยู่หรือที่พักถึงสถานีขนส่งประจ าทาง สถานที่พาหนะประจ าทางจอดรับ  
หรือท่าอากาศยาน และจากสถานีขนส่งประจ าทาง สถานที่พาหนะประจ าทางจอดส่ง หรือท่าอากาศยาน
ถึงที่อยู่หรือที่พัก ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 
  (๓.๒) จากสถานีขนส่งประจ าทาง ท่าอากาศยาน ถึงส านักงานหรือสถานที่ที่ก าหนด และ 
จากส านักงานหรือสถานที่ที่ก าหนดถึงสถานีขนส่งประจ าทาง ท่าอากาศยาน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 
  (๓.๓) จากที่อยู่หรือที่พักหรือที่ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดเดียวกันกับที่คณะกรรมการ 
กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ขอหรือมีค าสั่งมาให้ถ้อยค าในฐานะพยาน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 
  (๓.๔) จากที่อยู่หรือที่พักหรือที่ปฏิบัติงานซึ่งต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัดเพ่ือมาให้ถ้อยค า 
ในฐานะพยาน ให้เบิกค่าพาหนะข้ามเขตจังหวัดตามอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยอนุโลม 
 (๔) การเดินทางโดยใช้พาหนะส่วนตัวให้จ่ายชดเชยเป็นค่าพาหนะตามอัตราที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดโดยอนุโลม และมิให้เบิกค่าธรรมเนียมการผ่านทางใด ๆ อีก ส าหรับการค านวณระยะทาง 
เพื่อเบิกจ่ายให้ค านวณตามเส้นทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรงซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวก
และปลอดภัย กรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงให้ใช้ระยะทางตามเส้นทางของหน่วยงานอื่นที่ตัดผ่าน 
และกรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงและของหน่วยงานอ่ืน ให้ผู้เดินทางเป็นผู้รับรองระยะทาง  
ในการเดินทาง 
 

 ข้อ ๑๑ พยานบุคคลที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจ าตัวคนพิการที่ออกโดยนายทะเบียนกลางหรือ
นายทะเบียนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งโดยสภาพ 
ทางกายภาพไม่อาจเดินทางตามข้อ ๑๐ (๒) (๓) และ (๔) ได้ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 
จ้างเหมาบริการพาหนะเพ่ือเดินทางมาให้ถ้อยค าตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติไว้ ให้อยู่ในดุลพินิจของส านักงานในการ
พิจารณาอนุมัติค่าเดินทาง โดยให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราค่าจ้างเหมาบริการพาหนะทั่วไป 
เว้นแต่ โดยสภาพทางกายภาพไม่อาจเดินทางโดยพาหนะประเภททั่วไปได้ ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง 
ไม่เกินอัตราค่าจ้างเหมาบริการพาหนะประเภทพิเศษที่ก าหนดไว้ในบัญชีหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้  

 การจ่ายค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับพาหนะตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายโดยเทียบเคียงกับอัตรา
เงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการตามที่กระทรวงการคลังก าหนดโดยอนุโลม 
ทั้งนี้  ให้แนบหลักฐานการจ่ายหรือใบรับรองการจ่ายตามแบบที่ส านักงานก าหนดเป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย โดยผู้ช่วยเหลือในการเดินทางตามข้อนี้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเดินทางตามข้อ ๑๕ อีก 
 

 ข้อ ๑๒ พยานบุคคลซึ่งเป็นคนพิการที่ไม่มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามข้อ ๑๑ หรือกรณีเป็น
บุคคลซึ่งโดยสภาพทางกายภาพไม่อาจเดินทางตามข้อ ๑๐ (๒) (๓) และ (๔) ได้ หากคณะกรรมการ 
กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เห็นสมควร ให้เบิกค่าเดินทางได้ในอัตราตามข้อ ๑๑ โดยอนุโลม 
 

 ข้อ ๑๓ พยานบุคคลให้เบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีหมายเลข ๒ 
ท้ายระเบียบนี้ 
 

 ข้อ ๑๔ กรณีที่คณะกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ขอหรือมีค าสั่งให้ผู้ร้องหรือ 
ผู้ถูกร้องมาให้ถ้อยค าในฐานะพยาน ให้ส านักงานพิจารณาอนุมัติให้ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องนั้นเป็นผู้มีสิทธิ 
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางได้ในฐานะและอัตราเดียวกับพยานบุคคล 
 

 ข้อ ๑๕ กรณีที่พยานบุคคล ผู้ร้อง หรือผู้ถูกร้อง ที่มาให้ถ้อยค าในฐานะพยาน มีความจ าเป็น 
ต้องมีล่ามเพื่อแปลภาษาร่วมเดินทางมาด้วย หรือกรณีที่พยานบุคคล ผู้ร้อง หรือผู้ถูกร้อง ที่มาให้ถ้อยค า
ในฐานะพยานเป็นเด็ก เยาวชน คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก หรือผู้ที่
คณะกรรมการก าหนด ซึ่งจ าเป็นต้องมีผู้อื่นช่วยเหลือในการเดินทางร่วมเดินทางมาด้วย หากคณะกรรมการ 
กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ พิจารณาเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง 
ตามระเบียบนี้  ให้ส านักงานพิจารณาอนุมัติและด าเนินการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเล้ียงและค่าเดินทาง 
ให้ผู้ท าหน้าที่ล่ามหรือผู้ช่วยเหลือในการเดินทางดังกล่าวในอัตราเดียวกับพยานบุคคล 
 

หมวด ๓ 
พยานผู้เชี่ยวชาญ 
   

 

 ข้อ ๑๖ พยานผู้เชี่ยวชาญให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในอัตรา ดังนี้ 
 (๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายวันตามอัตราบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้ 
 (๒) ค่าพาหนะประจ าทางให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในกรณีที่เดินทางโดยเครื่องบินให้เบิกในอัตรา 
ชั้นประหยัด 
 (๓) การเดินทางโดยพาหนะรับจ้างให้เบิกได้เฉพาะการเดินทางที่มีความจ าเป็นโดยให้เบิกในอัตรา
ดังนี้ 
  (๓.๑) จากที่อยู่หรือที่พักถึงสถานีขนส่งประจ าทาง สถานที่พาหนะประจ าทางจอดรับ หรือ 
ท่าอากาศยาน และจากสถานีขนส่งประจ าทาง สถานที่พาหนะประจ าทางจอดส่ง หรือท่าอากาศยาน  
ถึงที่อยู่หรือที่พัก ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 
  (๓.๒) จากสถานีขนส่งประจ าทาง ท่าอากาศยานถึงส านักงานหรือสถานที่ที่ก าหนด และ 
จากส านักงานหรือสถานที่ที่ก าหนดถึงสถานีขนส่งประจ าทาง ท่าอากาศยาน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 
  (๓.๓) จากที่อยู่หรือที่พักหรือที่ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดเดียวกันกับที่คณะกรรมการ 
กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหนา้ที่ ขอหรือมีค าสั่งให้มาท าหน้าที่พยานผู้เชี่ยวชาญ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 
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 การจ่ายค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับพาหนะตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายโดยเทียบเคียงกับอัตรา
เงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการตามที่กระทรวงการคลังก าหนดโดยอนุโลม 
ทั้งนี้  ให้แนบหลักฐานการจ่ายหรือใบรับรองการจ่ายตามแบบที่ส านักงานก าหนดเป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย โดยผู้ช่วยเหลือในการเดินทางตามข้อนี้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเดินทางตามข้อ ๑๕ อีก 
 

 ข้อ ๑๒ พยานบุคคลซึ่งเป็นคนพิการที่ไม่มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามข้อ ๑๑ หรือกรณีเป็น
บุคคลซึ่งโดยสภาพทางกายภาพไม่อาจเดินทางตามข้อ ๑๐ (๒) (๓) และ (๔) ได้ หากคณะกรรมการ 
กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เห็นสมควร ให้เบิกค่าเดินทางได้ในอัตราตามข้อ ๑๑ โดยอนุโลม 
 

 ข้อ ๑๓ พยานบุคคลให้เบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีหมายเลข ๒ 
ท้ายระเบียบนี้ 
 

 ข้อ ๑๔ กรณีที่คณะกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ขอหรือมีค าสั่งให้ผู้ร้องหรือ 
ผู้ถูกร้องมาให้ถ้อยค าในฐานะพยาน ให้ส านักงานพิจารณาอนุมัติให้ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องนั้นเป็นผู้มีสิทธิ 
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางได้ในฐานะและอัตราเดียวกับพยานบุคคล 
 

 ข้อ ๑๕ กรณีที่พยานบุคคล ผู้ร้อง หรือผู้ถูกร้อง ที่มาให้ถ้อยค าในฐานะพยาน มีความจ าเป็น 
ต้องมีล่ามเพื่อแปลภาษาร่วมเดินทางมาด้วย หรือกรณีที่พยานบุคคล ผู้ร้อง หรือผู้ถูกร้อง ที่มาให้ถ้อยค า
ในฐานะพยานเป็นเด็ก เยาวชน คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก หรือผู้ที่
คณะกรรมการก าหนด ซึ่งจ าเป็นต้องมีผู้อื่นช่วยเหลือในการเดินทางร่วมเดินทางมาด้วย หากคณะกรรมการ 
กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ พิจารณาเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง 
ตามระเบียบนี้  ให้ส านักงานพิจารณาอนุมัติและด าเนินการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเล้ียงและค่าเดินทาง 
ให้ผู้ท าหน้าที่ล่ามหรือผู้ช่วยเหลือในการเดินทางดังกล่าวในอัตราเดียวกับพยานบุคคล 
 

หมวด ๓ 
พยานผู้เชี่ยวชาญ 
   

 

 ข้อ ๑๖ พยานผู้เชี่ยวชาญให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในอัตรา ดังนี้ 
 (๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายวันตามอัตราบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้ 
 (๒) ค่าพาหนะประจ าทางให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในกรณีที่เดินทางโดยเครื่องบินให้เบิกในอัตรา 
ชั้นประหยัด 
 (๓) การเดินทางโดยพาหนะรับจ้างให้เบิกได้เฉพาะการเดินทางที่มีความจ าเป็นโดยให้เบิกในอัตรา
ดังนี้ 
  (๓.๑) จากที่อยู่หรือที่พักถึงสถานีขนส่งประจ าทาง สถานที่พาหนะประจ าทางจอดรับ หรือ 
ท่าอากาศยาน และจากสถานีขนส่งประจ าทาง สถานท่ีพาหนะประจ าทางจอดส่ง หรือท่าอากาศยาน  
ถึงที่อยู่หรือที่พัก ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 
  (๓.๒) จากสถานีขนส่งประจ าทาง ท่าอากาศยานถึงส านักงานหรือสถานที่ที่ก าหนด และ 
จากส านักงานหรือสถานที่ที่ก าหนดถึงสถานีขนส่งประจ าทาง ท่าอากาศยาน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 
  (๓.๓) จากที่อยู่หรือที่พักหรือที่ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดเดียวกันกับที่คณะกรรมการ 
กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหนา้ที่ ขอหรือมีค าสั่งให้มาท าหน้าที่พยานผู้เชี่ยวชาญ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 
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  (๓.๔) จากที่อยู่หรือที่พักหรือที่ปฏิบัติงานซึ่งต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัดเพ่ือท าหน้าที่  
พยานผู้เชี่ยวชาญ ให้เบิกค่าพาหนะข้ามเขตจังหวัดตามอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยอนุโลม 
 (๔) การเดินทางโดยใช้พาหนะส่วนตัวให้จ่ายชดเชยเป็นค่าพาหนะตามอัตราที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดโดยอนุโลม และมิให้เบิกค่าธรรมเนียมการผ่านทางใด ๆ อีก ส าหรับการค านวณระยะทาง  
เพื่อเบิกจ่ายให้ค านวณตามเส้นทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรงซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวก
และปลอดภัย กรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงให้ใช้ระยะทางตามเส้นทางของหน่วยงานอื่นที่ตัดผ่าน 
และกรณีท่ีไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงและของหน่วยงานอื่น ให้ผู้เดินทางเป็นผู้รับรองระยะทาง  
ในการเดินทาง 
 

 ข้อ ๑๗ พยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งโดยสภาพทางกายภาพไม่อาจเดินทางตามข้อ ๑๖ (๒) (๓) และ 
(๔) ได้ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจ้างเหมาบริการพาหนะเพ่ือเดินทางมาให้ความเห็นตามที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัตไิว้ 
ให้อยู่ในดุลพินิจของส านักงานในการพิจารณาอนุมัติค่าเดินทาง โดยให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกิน
อัตราค่าจ้างเหมาบริการพาหนะประเภทท่ัวไป เว้นแต่ โดยสภาพทางกายภาพไม่อาจเดินทางโดยพาหนะ
ประเภททั่วไปได้ ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราค่าจ้างเหมาบริการพาหนะประเภทพิเศษ 
ที่ก าหนดไว้ในบัญชีหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้  
 การจ่ายค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับพาหนะตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายโดยเทียบเคียงกับอัตรา
เงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการตามที่กระทรวงการคลังก าหนดโดยอนุโลม 
ทั้งนี้  ให้แนบหลักฐานการจ่ายหรือใบรับรองการจ่ายตามแบบที่ส านักงานก าหนดเป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย โดยผู้ช่วยเหลือในการเดินทางตามข้อนี้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเดินทางตามข้อ ๑๙ อีก 
 

 ข้อ ๑๘ พยานผู้เชี่ยวชาญให้เบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชี
หมายเลข ๒ ท้ายระเบียบนี้ 
 

 ข้อ ๑๙ กรณีที่พยานผู้เชี่ยวชาญ มีความจ าเป็นต้องใช้ล่ามแปลภาษา หรือจ าเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือ
ในการเดินทาง หากคณะกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี พิจารณาเห็นสมควรให้ความ
ช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางตามระเบียบนี้แก่ผู้ท าหน้าที่ล่ามแปลภาษาหรือผู้ช่วยเหลือในการ
เดินทางดังกล่าว ให้ส านักงานพิจารณาอนุมัติและด าเนินการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้ผู้ท าหน้าที่ล่ามหรือ
ผู้ให้ความช่วยเหลือการเดินทางดังกล่าวในอัตราเดียวกับพยานบุคคล และค่าเดินทางในอัตราเดียวกับ
พยานผู้เชี่ยวชาญ 
 

 ข้อ ๒๐ กรณีที่ส านักงานต้องจัดหาล่ามแปลภาษาให้กับพยานตามที่กฎหมายหรือระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ ให้ส านักงานพิจารณาอนุมัติและด าเนินการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางให้กับ
ล่ามที่จัดหาดังกล่าวในอัตราเดียวกับพยานผู้เชี่ยวชาญ 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 

 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ไม่มีผลกระทบกับการเบิกหรือจ่ายเงินที่ได้ด าเนินการไปแล้วโดยชอบด้วย
ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง
ของพยานบุคคล พยานผู้ทรงคุณวุฒิ พยานผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าเดินทางของพยานบุคคล พยานผู้ทรงคุณวุฒิ พยานผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 
 

 ประกาศ ณ วนัที่ ๖ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 วัส  ติงสมิตร 

 ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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เพ่ิมเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าเดินทางของพยานบุคคล พยานผู้ทรงคุณวุฒิ พยานผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 
 

 ประกาศ ณ วนัที่ ๖ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 วัส  ติงสมิตร 

 ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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บัญชีหมายเลข ๑ 

อัตราค่าเบีย้เลี้ยงเหมาจ่าย 
 

ผู้เดินทาง อัตราเหมาจ่าย : คน 

๑. พยานบคุคล วันละ ๘๐๐ บาท 
๒. พยานผู้เชี่ยวชาญ วันละ ๒,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 

บัญชีหมายเลข ๒ 
อัตราค่าเช่าที่พัก 

 

ผู้เดินทาง อัตราค่าเช่าที่พัก : คน 

พยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ ไม่เกนิวนัละ ๑,๖๐๐ บาท 
 
 
 
 

บัญชีหมายเลข ๓ 
อัตราค่าจ้างเหมาบริการพาหนะ 

 

ประเภทของพาหนะ อัตราค่าจ้างเหมา 

๑. พาหนะประเภททั่วไป ไม่เกนิวนัละ ๑,๘๐๐ บาท 
๒. พาหนะประเภทพิเศษ ไม่เกนิวนัละ ๓,๐๐๐ บาท 

 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัตหินา้ที่ของคณะอนุกรรมการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบยีบคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“อนุกรรมการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นอนุกรรมการใน

คณะอนุกรรมการตามระเบียบนี้ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขานุการ” หมายความว่า ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับ

แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ 
“ผู้ช่วยเลขานุการ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ของส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ 
 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ข้อ ๕ ในกรณีที่ต้องได้ข้อมูลหรือมีการศึกษาเรื่องใดและเป็นกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ก็ได้ 
                                                           

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๑๔ ก/หน้า ๓๐/๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัตหินา้ที่ของคณะอนุกรรมการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบยีบคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“อนุกรรมการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นอนุกรรมการใน

คณะอนุกรรมการตามระเบียบนี้ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขานุการ” หมายความว่า ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับ

แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ 
“ผู้ช่วยเลขานุการ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ของส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ 
 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ข้อ ๕ ในกรณีที่ต้องได้ข้อมูลหรือมีการศึกษาเรื่องใดและเป็นกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ก็ได้ 
                                                           

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๑๔ ก/หน้า ๓๐/๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
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ข้อ ๖ อนุกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมทั้งต้องค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชนประกอบด้วย ทั้งนี้ ให้น า
ข้อก าหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างส านักงาน มาใช้บังคับกับอนุกรรมการ
โดยอนุโลม 

 

ข้อ ๗ การประชุมของคณะอนุกรรมการตามระเบยีบนี้ ให้น าระเบียบคณะกรรมการวา่ด้วยการนั้น 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑแ์ละวิธกีารแตง่ตัง้ และการพ้นจากต าแหน่ง 

   
 

ข้อ ๘ ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ ต้องก าหนดหน้าที่ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการไว้ใน ค าสั่งแต่งตั้ง 
ให้ชัดเจน 
 ให้มีประธานและอนุกรรมการรวมกันในแต่ละคณะไม่เกินเจ็ดคน เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติ 
เป็นอย่างอื่น 
 

 ข้อ ๙ การแต่งตั้งคณะอนกุรรมการกรณีไมอ่าจหลีกเลี่ยงได้ตามข้อ ๕ ต้องเป็นการแตง่ตัง้ในเรื่อง
ที่มีความจ าเป็นต้องได้ข้อมูลหรือความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิอย่างหลากหลายรอบด้าน 
และจ าเป็นต้องมีการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาอย่างเป็นระบบ  
 

 ข้อ ๑๐ อนุกรรมการต้องมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือมีประสบการณ์ 
มาไม่น้อยกวา่หา้ปี ในด้านที่ต้องให้ขอ้มูลหรอืศึกษาตามข้อ ๙ รวมทั้งต้องมคีุณสมบัตแิละไม่มลีักษณะตอ้งห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป เว้นแต่ ได้พ้นโทษมาแล้ว

เกินห้าปีนับถึงวันได้รับการเสนอชื่อ หรือเป็นความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  

หรือราชการส่วนท้องถิ่น เพราะการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(๖) ไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดแจ้ง  
(๗) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน เพราะมีทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้นผิดปกติ หรือร่ ารวยผิดปกติ 
(๘) ไม่เคยมีประวัติการถูกชี้มูลว่าเป็นผู้กระท าผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระท าความผิดต่อ

ต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการ ยุติธรรม เว้นแต่ต่อมาภายหลัง 
ศาลวินิจฉัยว่าผู้นั้นมิได้กระท าความผิดตามที่ถูกชี้มูล 

(๙) ไม่เป็นบุคคลผู้มีความบกพร่องทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลติดยาเสพติดให้โทษ 
กรณีตาม (๑) (๒) และ (๔) คณะกรรมการอาจมีมติยกเว้นได้ 

 ข้อ ๑๑ อนุกรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเสร็จสิ้น 
 (๒) ครบระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 (๓) ตาย 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐ 
 (๕) ลาออก 
 (๖) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
 (๗) คณะกรรมการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 

 ข้อ ๑๒ ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ให้ส านักงานเสนอรายชื่อบุคคลพร้อมค ารับรองการมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐ และค ายินยอมของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการ 
รวมทั้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง  ทั้งนี้ 
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งให้ประธานกรรมการหรือกรรมการเป็นประธานอนุกรรมการก็ได้ 
 ในการเสนอรายชื่อตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการด้วย 
 

หมวด ๓ 
วิธีการปฏบิัตหิน้าที่ของอนุกรรมการ 

   
 

ข้อ ๑๓ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง 
โดยต้องจัดท าบันทึกสรุปข้อมูลหรือผลการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดไว้ในค าสั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้ การขอขยายเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน 
ค าสั่งแต่งตั้ง 

 

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการมอี านาจสั่งใหค้ณะอนุกรรมการหรืออนุกรรมการหยุดหรือระงบัหรือแกไ้ข
การกระท าใด ๆ ที่ปรากฏว่าขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ หรือมติของคณะกรรมการ 

 

หมวด ๔ 
ค่าตอบแทนและประโยชนต์อบแทนอื่น 

   
 

ข้อ ๑๕ การจ่ายเบี้ยประชุม ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณส านักงานตามอัตราและหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ทั้งนี้ แบบและวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่ส านักงานก าหนด 

 

ข้อ ๑๖ การประชุมคณะอนุกรรมการต้องมีอนุกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ
จ านวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิเบิกเบี้ยประชุมตามระเบียบนี้ 

 

ข้อ ๑๗ ให้อนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม และให้ได้รับ  
เบี้ยประชุมแต่ละคณะอนุกรรมการเพียงครั้งเดียวในหนึ่งวัน ในอัตรา ดังนี้ 

(๑) ประธานอนุกรรมการ ครั้งละหนึ่งพันห้าร้อยบาท แต่รวมกันแล้วไม่เกินห้าครั้งต่อเดือน 
(๒) อนุกรรมการ ครั้งละหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาท แต่รวมกันแล้วไม่เกินห้าครั้งต่อเดือน 
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 ข้อ ๑๑ อนุกรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเสร็จสิ้น 
 (๒) ครบระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 (๓) ตาย 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐ 
 (๕) ลาออก 
 (๖) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
 (๗) คณะกรรมการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 

 ข้อ ๑๒ ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ให้ส านักงานเสนอรายชื่อบุคคลพร้อมค ารับรองการมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐ และค ายินยอมของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการ 
รวมทั้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง  ทั้งนี้ 
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งให้ประธานกรรมการหรือกรรมการเป็นประธานอนุกรรมการก็ได้ 
 ในการเสนอรายชื่อตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการด้วย 
 

หมวด ๓ 
วิธีการปฏบิัตหิน้าที่ของอนุกรรมการ 

   
 

ข้อ ๑๓ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง 
โดยต้องจัดท าบันทึกสรุปข้อมูลหรือผลการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดไว้ในค าสั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้ การขอขยายเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน 
ค าสั่งแต่งตั้ง 

 

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการมอี านาจสั่งใหค้ณะอนุกรรมการหรืออนุกรรมการหยุดหรือระงบัหรือแกไ้ข
การกระท าใด ๆ ที่ปรากฏว่าขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ หรือมติของคณะกรรมการ 

 

หมวด ๔ 
ค่าตอบแทนและประโยชนต์อบแทนอื่น 

   
 

ข้อ ๑๕ การจ่ายเบี้ยประชุม ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณส านักงานตามอัตราและหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ทั้งนี้ แบบและวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่ส านักงานก าหนด 

 

ข้อ ๑๖ การประชุมคณะอนุกรรมการต้องมีอนุกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิเบิกเบี้ยประชุมตามระเบียบนี้ 

 

ข้อ ๑๗ ให้อนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม และให้ได้รับ  
เบี้ยประชุมแต่ละคณะอนุกรรมการเพียงครั้งเดียวในหนึ่งวัน ในอัตรา ดังนี้ 

(๑) ประธานอนุกรรมการ ครั้งละหนึ่งพันห้าร้อยบาท แต่รวมกันแล้วไม่เกินห้าครั้งต่อเดือน 
(๒) อนุกรรมการ ครั้งละหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาท แต่รวมกันแล้วไม่เกินห้าครั้งต่อเดือน 
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กรณีที่ประธานอนุกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการซึ่งท าหน้าที่เป็นประธาน
อนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับประธานอนุกรรมการ 

 

ข้อ ๑๘ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา
เดียวกับอนุกรรมการตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง (๒) และถ้าอนุกรรมการเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ
ด้วย ให้เบิกเบี้ยประชุมได้เพียงต าแหน่งเดียว 

ผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการ มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกินสองคน 
 

ข้อ ๑๙ กรณีผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการหลายคณะ ถ้าอนุกรรมการ 
ผู้นั้นได้เข้าร่วมประชุมในคณะอนุกรรมการต่างคณะกันภายในวันเดียวกันซึ่งเป็นคนละช่วงเวลากัน  
ให้ผู้นั้นได้รับเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะที่ได้เข้าร่วมประชุม  แต่ในหนึ่งวันให้เบิก 
เบี้ยประชุมได้ไม่เกินสองคณะ 

 

ข้อ ๒๐ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของอนุกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๖ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหนา้ที่ของพนกังานเจ้าหนา้ที ่

พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 
   

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๕) มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๙ (๙)  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ข้อ ๕๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ที่ด ารงต าแหน่งตามที่
คณะกรรมการก าหนด หรือบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและ
รวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้นแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

(๑) ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ของส านักงาน 
(๒) ข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ที่เรียกชื่ออย่างอื่น  

ในหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ใช่บุคคลตาม (๑) 

                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๑๔ ก/หน้า ๔๘/๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 ๒ ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง  
และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหนา้ที่ของพนกังานเจ้าหนา้ที ่

พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 
   

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๕) มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๙ (๙)  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ข้อ ๕๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ที่ด ารงต าแหน่งตามที่
คณะกรรมการก าหนด หรือบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและ
รวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้นแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

(๑) ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ของส านักงาน 
(๒) ข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ที่เรียกชื่ออย่างอื่น  

ในหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ใช่บุคคลตาม (๑) 

                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๑๔ ก/หน้า ๔๘/๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 ๒ ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง  
และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ข้อ ๖ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบุคคลตามข้อ ๕ และปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน 
(๒) ผ่านการอบรมหลักสูตรส าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ีและผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ส านักงานก าหนด 
(๓) ไม่มีส่วนได้เสียกับงานที่จะปฏิบัติ หรืออาจให้หรือได้รับประโยชน์โดยมิชอบจากการปฏิบัติ

หน้าที่นั้นๆ 
(๔) ไม่เคยถูกคณะกรรมการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน  
(๕) ไม่อยู่ระหว่างการถูกด าเนินการทางวินัยหรือด าเนินการทางจริยธรรม 
กรณีตาม (๒) คณะกรรมการอาจมีมติยกเว้นได้ แต่ต้องจัดให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งดั งกล่าวเข้ารับ 

การอบรมภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ส านักงานก าหนด 
 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ ์วธิีการแต่งตั้ง และการพน้จากการปฏบิัตหิน้าที ่

   
 

ข้อ ๗ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๕ (๒) ให้กระท าได้เท่าที่จ าเป็นและสมควรแก่กรณี  
ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้นั้นและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้นด้วย 

 

ข้อ ๘ ให้ส านักงานพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งตามข้อ ๖  
ที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือส านักงานเห็นสมควรแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ และเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา  

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอ านาจออกบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  
ให้ส านักงานจัดท าบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง โดยให้น ากฎหมาย 

ว่าด้วยบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและกฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้  
บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอันยกเลิกเมื่อมีเหตุตามข้อ ๑๐ 

 

ข้อ ๙๓ ค าสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องก าหนดหน้าที่ที่มอบหมายให้ชัดเจน และให้ก าหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่นั้นไว้ในบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

 ข้อ ๑๐ พนักงานเจ้าหน้าที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ครบก าหนดระยะเวลาตามค าสั่งแต่งตั้ง 
 (๓) ด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเสร็จสิ้น 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ 
 (๕) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 

                                                           
 ๓ ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง 
และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลตามข้อ ๕ (๒) 
พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการ 
 

หมวด ๓ 
การปฏิบตัหิน้าทีแ่ละการก ากับดแูลการปฏิบตัิหน้าที่ของพนักงานเจ้าหนา้ที ่

   
 

ข้อ ๑๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น และที่ก าหนดไว้
ในค าสั่งแต่งตั้ง 

 

ข้อ ๑๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการอาจก าหนดให้มีหัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้สั่ง
และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยก็ได้ 

 

ข้อ ๑๓ กรณีมีการกล่าวหาว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ส านักงานด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

ข้อ ๑๔ กรณีที่ความปรากฏว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
ระเบียบ มติคณะกรรมการ หรือด้วยเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการก าหนด ให้ส านักงานเสนอคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นหยุด ระงับ แก้ไขการกระท าใดๆ หรือด าเนินการอื่นใดตามที่
เห็นสมควร 

ข้อ ๑๕ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ
ของส านักงาน ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปและกลับจากที่อยู่
หรือที่พักหรือที่ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลตามข้อ ๕ (๒) เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วย   

 

ข้อ ๑๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อ 
ผูท้ี่เกี่ยวข้อง  

 

บทเฉพาะกาล 
   

 

ข้อ ๑๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้ต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น  

การใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
และยังไม่แล้วเสร็จ ให้การด าเนินการนั้นเป็นอันใช้ได้ และให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ ณ วนัที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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 นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลตามข้อ ๕ (๒) 
พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการ 
 

หมวด ๓ 
การปฏิบตัหิน้าทีแ่ละการก ากับดแูลการปฏิบตัิหน้าที่ของพนักงานเจ้าหนา้ที ่

   
 

ข้อ ๑๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น และที่ก าหนดไว้
ในค าสั่งแต่งตั้ง 

 

ข้อ ๑๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการอาจก าหนดให้มีหัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้สั่ง
และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยก็ได้ 

 

ข้อ ๑๓ กรณีมีการกล่าวหาว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ส านักงานด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

ข้อ ๑๔ กรณีที่ความปรากฏว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
ระเบียบ มติคณะกรรมการ หรือด้วยเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการก าหนด ให้ส านักงานเสนอคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นหยุด ระงับ แก้ไขการกระท าใดๆ หรือด าเนินการอื่นใดตามที่
เห็นสมควร 

ข้อ ๑๕ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ
ของส านักงาน ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปและกลับจากที่อยู่
หรือที่พักหรือที่ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลตามข้อ ๕ (๒) เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วย   

 

ข้อ ๑๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อ 
ผูท้ี่เกี่ยวข้อง  

 

บทเฉพาะกาล 
   

 

ข้อ ๑๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้ต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น  

การใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
และยังไม่แล้วเสร็จ ให้การด าเนินการนั้นเป็นอันใช้ได้ และให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ ณ วนัที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓๔ 

ข้อ ๕ ให้ค าสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ มีผลใช้บังคับ
ต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น 

                                                           
 ๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนท่ี ๔๔ ก/หน้า ๑๘/๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าดว้ยการส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานดา้นสทิธิมนุษยชนในภูมิภาค 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   

 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริม
ความร่วมมือและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ (๕) มาตรา ๒๗ (๑) (๒) (๓) และ (๕) และมาตรา ๔๙ (๙) 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริม 
ความร่วมมือและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 

 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “คณะกรรมการอ านวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 ข้อ ๔ ในการส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค คณะกรรมการ
อาจจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
การคุ้มครองและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อสถานการณ์  
 

 ข้อ ๕ ให้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส่งเสริมและด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน 
 (๒) รับและส่งเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนให้ส านักงาน รวมทั้งให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร้องเรียน 
 (๓) ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 (๔) เฝ้าระวัง และติดตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
 (๕) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นเพ่ือเสนอประเด็นการศึกษาวิจัย 
ด้านสิทธิมนุษยชน 
 (๖) ประสานหรือแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม 
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อปฏิบตัิงานด้านสิทธิมนุษยชน 
 (๗) หน้าที่และอ านาจอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางที่ส านักงานก าหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
ร่วมกับส านักงานก าหนดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงาน 
                                                           

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนท่ี ๙๘ ก/หน้า ๓๕/๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าดว้ยการส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานดา้นสทิธิมนุษยชนในภูมิภาค 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   

 

 โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริม
ความร่วมมือและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ (๕) มาตรา ๒๗ (๑) (๒) (๓) และ (๕) และมาตรา ๔๙ (๙) 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริม 
ความร่วมมือและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 

 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “คณะกรรมการอ านวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 ข้อ ๔ ในการส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค คณะกรรมการ
อาจจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
การคุ้มครองและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อสถานการณ์  
 

 ข้อ ๕ ให้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส่งเสริมและด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน 
 (๒) รับและส่งเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนให้ส านักงาน รวมทั้งให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร้องเรียน 
 (๓) ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 (๔) เฝ้าระวัง และติดตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
 (๕) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นเพ่ือเสนอประเด็นการศึกษาวิจัย 
ด้านสิทธิมนุษยชน 
 (๖) ประสานหรือแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม 
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อปฏิบตัิงานด้านสิทธิมนุษยชน 
 (๗) หน้าที่และอ านาจอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางที่ส านักงานก าหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
ร่วมกับส านักงานก าหนดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงาน 
                                                           

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนท่ี ๙๘ ก/หน้า ๓๕/๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
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 ข้อ ๖ ให้ส านักงานประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐในภูมิภาค 
เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนประจ าแต่ละภูมิภาคและจัดหา
อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 

 ข้อ ๗ ในกรณีที่มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคตามข้อ ๔ 
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
 คณะกรรมการอ านวยการตามวรรคหนึ่ง ให้มีองค์ประกอบคณะหนึ่งไม่เกินสิบเอ็ดคน ประกอบด้วย 
 (๑) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเคารพ
สิทธิมนุษยชน เป็นกรรมการ 
 (๓) ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ผู้แทนภาคเอกชน หรือผู้แทนภาคประชาสังคม 
ในแต่ละภูมิภาค รวมกันไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ 
 (๔) ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 
 ให้มีผู้ช่วยเลขานุการโดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ส านักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษา
หรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นที่ตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค แล้วแต่กรณี 
 

 ข้อ ๘ คณะกรรมการอ านวยการตามข้อ ๗ มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของศูนย์ศึกษาและประสานงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชน 
 (๒) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการและการขอรับจัดสรรงบประมาณด าเนินงาน 
รวมทั้งการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 
 (๓) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ให้คณะกรรมการทราบ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
 (๔) หน้าที่และอ านาจอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 

 ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับ 
การแต่งตั้งก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ เป็นคณะกรรมการอ านวยการตามระเบียบนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ
มีมติเป็นอย่างอื่น 
 

 ข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประกายรตัน์ ตน้ธีรวงศ ์

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ท าหน้าทีแ่ทน 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการชี้แจงและรายงานขอ้เท็จจริง 

กรณีมีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถกูต้องหรือไมเ่ป็นธรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   
 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบยีบคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริง กรณีมีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๒๖ (๔) มาตรา ๒๗ (๕) มาตรา ๓๕ 
มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๘ วรรคสอง และมาตรา ๔๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออก
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริง กรณีมีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔” 
 

 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้  
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

 ข้อ ๕ รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมต้องเป็น
รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่มีเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีผลกระทบในวงกว้างที่อาจมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงหรือ 
มีข้อเท็จจริงที่ไม่สมบูรณ์ และอยู่ในวิสัยที่สามารถตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ 
 รายงานตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นเอกสารการศึกษาในเชิงวิชาการ เอกสารการวิจัยหรือเอกสารอื่นใด 
ที่มีลักษณะท านองเดียวกัน 

                                                           

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนพิเศษ ๔๒ ง/หนา้ ๑/๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการชี้แจงและรายงานขอ้เท็จจริง 

กรณีมีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถกูต้องหรือไมเ่ป็นธรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   
 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบยีบคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริง กรณีมีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๒๖ (๔) มาตรา ๒๗ (๕) มาตรา ๓๕ 
มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๘ วรรคสอง และมาตรา ๔๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออก
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริง กรณีมีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔” 
 

 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้  
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

 ข้อ ๕ รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมต้องเป็น
รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่มีเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีผลกระทบในวงกว้างที่อาจมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงหรือ 
มีข้อเท็จจริงที่ไม่สมบูรณ์ และอยู่ในวิสัยที่สามารถตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ 
 รายงานตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นเอกสารการศึกษาในเชิงวิชาการ เอกสารการวิจัยหรือเอกสารอื่นใด 
ที่มีลักษณะท านองเดียวกัน 

                                                           

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนพิเศษ ๔๒ ง/หนา้ ๑/๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
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 (๒) เป็นเรื่องในรายงานที่จัดท าโดยองค์การสหประชาชาติหรือหน่วยงานหรือกลไกขององค์การ
สหประชาชาติ หรือรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของสหประชาชาติ 
 (๓) เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงแล้ว 
 (๔) เป็นเรื่องที่คณะกรรมการเคยพิจารณาและได้ชี้แจงหรือจัดท ารายงานตามหน้าที่และ 
อ านาจแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ 
 (๕) เป็นเรื่องที่มีลักษณะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๙ 
 ในกรณีที่ความปรากฏในภายหลังว่าเรื่องที่คณะกรรมการมีมติรับไว้ด าเนินการตรวจสอบ  
เป็นเรื่องที่มีลักษณะตามวรรคสอง ให้ส านักงานเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสั่งยุติการตรวจสอบ
ตามระเบียบนี้  
 

 ข้อ ๖ ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้ คณะกรรมการอาจย่นหรือขยายได้ตามที่เห็นสมควร  
 

หมวด ๒ 
การตรวจสอบ 

   
 

 ข้อ ๗ เมื่อคณะกรรมการพิจารณามีมติให้ด าเนินการตรวจสอบเรื่องใดในรายงานสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมแล้ว ให้ส านักงานด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของสถานการณ์นั้น ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
 

 ข้อ ๘ ในการตรวจสอบตามข้อ ๗ ให้น าระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๓ การตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน มาใช้บังคับโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
 

หมวด ๓ 
การจดัท ารายงานการตรวจสอบ 

และการเผยแพร่ 
   

 

 ข้อ ๙ เมื่อได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส านักงานจัดท ารายงานผล  
การตรวจสอบเสนอคณะกรรมการภายในเวลาและตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด  
 

 ข้อ ๑๐ รายงานผลการตรวจสอบที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบแล้ว ให้ถือเป็นการชี้แจงและ
รายงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๔) และมาตรา ๔๔ และให้ส านักงานด าเนินการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไปโดยเร็ว 
 การเผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยให้เผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 

 
 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 

 ข้อ ๑๑ การใดที่ได้ด าเนินการก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ ให้การด าเนินการนั้น
เป็นอันใช้ได้ และให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ เว้นแต่คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประกายรตัน์  ตน้ธีรวงศ์ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ท าหน้าทีแ่ทน 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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บทเฉพาะกาล 
   

 

 ข้อ ๑๑ การใดที่ได้ด าเนินการก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ ให้การด าเนินการนั้น
เป็นอันใช้ได้ และให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ เว้นแต่คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประกายรตัน์  ตน้ธีรวงศ์ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ท าหน้าทีแ่ทน 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าดว้ยการก าหนดคุณสมบตัิ วิธีการสรรหา และการคดัเลือก 

เลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการ
ก าหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๖) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนด
คุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแตว่ันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี ้
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งเลขาธิการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเลขาธิการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง   
ที่คณะกรรมการในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล (ก.ส.) ก าหนด โดยจะต้องด ารงต าแหน่งประเภท
บริหาร ระดับสูง มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลมาด ารงต าแหน่งเลขาธิการในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการพ้นจากต าแหน่งเพราะเกษียณอายุราชการ 
(๒) เมื่อต าแหน่งเลขาธิการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก (๑) 
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจ านวนห้าคน ประกอบด้วย กรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หนึ ่งคน เป็นประธาน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หนึ ่งคน และ
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิด้านการบริหาร ด้านกฎหมาย และด้านสิทธิมนุษยชน ด้านละหนึ่งคน เป็นกรรมการ  
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับส านักที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นเลขานุการ๒ 

                                                           

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน้า ๑/๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 ๒ ข้อ ๕ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ 
วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ในกรณีตาม (๑) ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและด าเนินการสรรหาตามวรรคสอง
ได้ไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวันก่อนที่เลขาธิการผู้นั้นจะเกษียณอายุราชการ๓ 

 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการสรรหาก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหา 
โดยอาจก าหนดให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ การเสนอวิสัยทัศน์ การทดสอบความรู้ความสามารถ หรือ 
วิธีการอย่างอ่ืนวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้  
ให้คณะกรรมการสรรหาประกาศรับสมัครโดยก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร 
รายละเอียดขอบเขตงานในหน้าที่ ลักษณะงาน และข้อมูลอื่นที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งเลขาธิการ  

 

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และด าเนินการสรร
หาโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการและประสบการณ์ 
โดยจะต้องเสนอผลงานอันเป็นที่ประจักษ์มาด้วย ทั้งนี้ ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

เมื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วให้เสนอบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาจ านวนไม่เกิน
สามราย โดยเรียงล าดับชื่อตามตัวอักษร พร้อมทั้งระบุเหตุผลและความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการ  
สรรหาดังกล่าวต่อประธานกรรมการ เพ่ือประกอบการพิจารณา๔ 

กรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่าไม่มีผู้ใดสมควรได้รับการสรรหา 
ให้รายงานต่อประธานกรรมการแล้วเริ่มด าเนินการตามข้อ ๖ ใหม่๕ 

 

ข้อ ๘ คณะกรรมการสรรหาอาจแต่งตั้งคณะท างานเพื่อช่วยด าเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได้ 
 

ข้อ ๙๖ ให้ประธานกรรมการพิจารณาเลือกผู้ที่สมควรไดร้ับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ 
จากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ แล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ  

กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายชื่อที่ประธานกรรมการเสนอ ให้ประกาศ
ผลการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการให้ทราบทั่วกัน แล้วด าเนินการ  
ตามมาตรา ๕๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 

กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายช่ือท่ีประธานกรรมการเสนอมายังไม่สมควรได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ ให้ประธานกรรมการพิจารณาเลือกผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งเลขาธิการจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาที่เหลือ (ถ้ามี) ทีละราย เสนอให้คณะกรรมการ 
ให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการเห็นชอบด้วย ให้ด าเนินการตามวรรคสอง 

                                                           

 ๓ ข้อ ๕ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ 
วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๔ ข้อ ๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ 
วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๕ ข้อ ๗ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ 
วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๖ ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา 
และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ในกรณีตาม (๑) ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและด าเนินการสรรหาตามวรรคสอง
ได้ไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวันก่อนที่เลขาธิการผู้นั้นจะเกษียณอายุราชการ๓ 

 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการสรรหาก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหา 
โดยอาจก าหนดให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ การเสนอวิสัยทัศน์ การทดสอบความรู้ความสามารถ หรือ 
วิธีการอย่างอ่ืนวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้  
ให้คณะกรรมการสรรหาประกาศรับสมัครโดยก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร 
รายละเอียดขอบเขตงานในหน้าที่ ลักษณะงาน และข้อมูลอื่นที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งเลขาธิการ  

 

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และด าเนินการสรร
หาโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการและประสบการณ์ 
โดยจะต้องเสนอผลงานอันเป็นที่ประจักษ์มาด้วย ทั้งนี้ ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

เมื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วให้เสนอบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาจ านวนไม่เกิน
สามราย โดยเรียงล าดับชื่อตามตัวอักษร พร้อมทั้งระบุเหตุผลและความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการ  
สรรหาดังกล่าวต่อประธานกรรมการ เพ่ือประกอบการพิจารณา๔ 

กรณีที่คณะกรรมการสรรหาได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่าไม่มีผู้ใดสมควรได้รับการสรรหา 
ให้รายงานต่อประธานกรรมการแล้วเริ่มด าเนินการตามข้อ ๖ ใหม่๕ 

 

ข้อ ๘ คณะกรรมการสรรหาอาจแต่งตั้งคณะท างานเพื่อช่วยด าเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได้ 
 

ข้อ ๙๖ ให้ประธานกรรมการพิจารณาเลือกผู้ที่สมควรไดร้ับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ 
จากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ แล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ  

กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายชื่อที่ประธานกรรมการเสนอ ให้ประกาศ
ผลการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการให้ทราบทั่วกัน แล้วด าเนินการ  
ตามมาตรา ๕๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 

กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายชื่อที่ประธานกรรมการเสนอมายังไม่สมควรได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ ให้ประธานกรรมการพิจารณาเลือกผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งเลขาธิการจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาที่เหลือ (ถ้ามี) ทีละราย เสนอให้คณะกรรมการ 
ให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการเห็นชอบด้วย ให้ด าเนินการตามวรรคสอง 

                                                           

 ๓ ข้อ ๕ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ 
วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๔ ข้อ ๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ 
วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๕ ข้อ ๗ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ 
วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๖ ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา 
และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายชื่อที่ประธานกรรมการเสนอมายังไม่สมควรได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ และรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาหมดบัญชีแล้ว ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือด าเนินการสรรหาใหม่ โดยอาจแต่งตั้งจากกรรมการสรรหา
คนเดิมก็ได้ 

 

ข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี ้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยนั้น 

ให้เป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการ
คัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๗ 

                                                           

 ๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๘๐ ก/หน้า ๗/๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการ
คัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๗ 

                                                           

 ๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๘๐ ก/หน้า ๗/๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยการตดิตามผลการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   

 

 โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วย 
การติดตามผลการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ 
มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๘ วรรคสอง และ
มาตรา ๔๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการติดตาม 
ผลการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๔” 
 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 มาตราที่อ้างถึงในระเบียบนี้ ให้หมายถึงมาตราของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

 ข้อ ๕ ให้ส านักงานติดตามผลการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนที่เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 (๒) ข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ 
 (๓) ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้ง
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
 (๔) ข้อเสนอในการสร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนที่ ๑๗ ก/หน้า ๑๒/๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 (๕) ความคืบหน้าหรือผลการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหาย 
 (๖) การให้ ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ ได้ รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
กรณีกรรมการพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจ าเป็นต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน 
 (๗) ข้อเสนอในรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 (๘) ข้อเสนอในรายงานคู่ขนานตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณี 
ที่จะต้องปฏิบัติตามที่จัดท าโดยคณะกรรมการ 
 (๙) ข้อเสนอในรายงานคู่ขนานการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review) 
ของประเทศไทยที่จัดท าโดยคณะกรรมการ 
 (๑๐) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 

 ข้อ ๖ ระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ส านักงานอาจเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ย่นหรือขยายได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้แสดงเหตุผล ความจ าเป็น หรือข้อขัดข้อง ที่ต้องย่นหรือขยาย
ระยะเวลาในแต่ละเรื่องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการด้วย 
 

 ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจ าเป็น ส านักงานอาจเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้ท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินการกรณีหนึ่งกรณีใดก็ได้ ทั้งนี้ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น 
 

 ข้อ ๘ กรณีที่ระเบียบนี้ก าหนดให้ส านักงานติดตามผลการด าเนินการที่เสนอต่อรัฐสภาหรือ
คณะรัฐมนตรี การนับระยะเวลาตามระเบียบนี้ ให้นับตั้งแต่วันที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ได้รับเรื่อง  
 

 ข้อ ๙ กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือมีหลักฐานอื่นใดว่ารัฐสภา คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ได้ด าเนินการตามรายงานหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว 
ส านักงานอาจน าข้อเท็จจริงหรือหลักฐานนั้นเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไปตามระเบียบนี้ก็ได้ 

 

หมวด ๒ 
การติดตามผลการด าเนินการด้านสิทธมินุษยชน 

   
 

ส่วนที ่๑ 
การติดตามมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสม 

ในการป้องกนัหรือแก้ไขการละเมดิสิทธมินุษยชน 
   

 

 ข้อ ๑๐ การติดตามผลการด าเนินการตามข้อ ๕ (๑) ให้ส านักงานมีหนังสือติดตามผลการ
ด าเนินการตามมาตรการหรอืแนวทางจากหนว่ยงานของรฐัหรอืเอกชนที่เกี่ยวขอ้ง ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ครบก าหนดระยะเวลาที่ต้องด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางหรือระยะเวลาที่คณะกรรมการ
อนุญาตให้ขยาย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนนั้นแจ้งผลการด าเนินการ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
 

 ข้อ ๑๑ กรณีที่ส านักงานมีหนังสือติดตามผลการด าเนินการแล้ว แต่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง มิได้แจ้งผลการด าเนินการหรือเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม  
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 (๕) ความคืบหน้าหรือผลการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหาย 
 (๖) การให้ ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ ได้ รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
กรณีกรรมการพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจ าเป็นต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน 
 (๗) ข้อเสนอในรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 (๘) ข้อเสนอในรายงานคู่ขนานตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณี 
ที่จะต้องปฏิบัติตามที่จัดท าโดยคณะกรรมการ 
 (๙) ข้อเสนอในรายงานคู่ขนานการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review) 
ของประเทศไทยที่จัดท าโดยคณะกรรมการ 
 (๑๐) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 

 ข้อ ๖ ระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ส านักงานอาจเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ย่นหรือขยายได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้แสดงเหตุผล ความจ าเป็น หรือข้อขัดข้อง ที่ต้องย่นหรือขยาย
ระยะเวลาในแต่ละเรื่องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการด้วย 
 

 ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจ าเป็น ส านักงานอาจเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้ท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินการกรณีหนึ่งกรณีใดก็ได้ ทั้งนี้ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น 
 

 ข้อ ๘ กรณีที่ระเบียบนี้ก าหนดให้ส านักงานติดตามผลการด าเนินการที่เสนอต่อรัฐสภาหรือ
คณะรัฐมนตรี การนับระยะเวลาตามระเบียบนี้ ให้นับตั้งแต่วันที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ได้รับเรื่อง  
 

 ข้อ ๙ กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือมีหลักฐานอื่นใดว่ารัฐสภา คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ได้ด าเนินการตามรายงานหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว 
ส านักงานอาจน าข้อเท็จจริงหรือหลักฐานนั้นเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไปตามระเบียบนี้ก็ได้ 

 

หมวด ๒ 
การติดตามผลการด าเนินการด้านสิทธมินุษยชน 

   
 

ส่วนที ่๑ 
การติดตามมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสม 

ในการป้องกนัหรือแก้ไขการละเมดิสิทธมินุษยชน 
   

 

 ข้อ ๑๐ การติดตามผลการด าเนินการตามข้อ ๕ (๑) ให้ส านักงานมีหนังสือติดตามผลการ
ด าเนินการตามมาตรการหรอืแนวทางจากหนว่ยงานของรฐัหรอืเอกชนที่เกี่ยวขอ้ง ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ครบก าหนดระยะเวลาที่ต้องด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางหรือระยะเวลาที่คณะกรรมการ
อนุญาตให้ขยาย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนนั้นแจ้งผลการด าเนินการ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
 

 ข้อ ๑๑ กรณีที่ส านักงานมีหนังสือติดตามผลการด าเนินการแล้ว แต่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง มิได้แจ้งผลการด าเนินการหรือเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม  



116

ให้ส านักงานมีหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาในหนังสือติดตามผลการ
ด าเนินการตามข้อ ๑๐ เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานที่บังคับบัญชาหรือก ากับดูแลหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
ที่เกี่ยวข้องนั้นพิจารณาเร่งรัดหรือก าชับให้ด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางต่อไป 
 

 ข้อ ๑๒ กรณีที่ส านักงานมีหนังสือแจ้งตามข้อ ๑๑ แล้ว แต่หน่วยงานที่บังคับบัญชาหรือก ากับดูแล
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนนั้นมิได้แจ้งผลการด าเนินการ ให้ส านักงานจัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาในหนังสือติดตามผลการด าเนินการ 
ตามข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ แล้วแต่กรณี เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๖ วรรคสี่ ต่อไป 
 

 ข้อ ๑๓ กรณีที่คณะกรรมการได้เสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๒ แล้ว แต่คณะรัฐมนตรี
มิได้แจ้งผลการด าเนินการหรือเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ให้ส านักงาน
ติดตามผลการด าเนนิการของคณะรฐัมนตรีภายในสิบหา้วนันบัแต่พ้นระยะเวลาเก้าสิบวันที่คณะรัฐมนตรี
ได้รับรายงาน และเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 การเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ส านักงานอาจเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาจัดท าข้อเสนอแนะเสนอต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหาหรือป้องกันมิให้เกิด
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องใดหรือลักษณะใดขึ้นอีกตามมาตรา ๔๒ ก็ได้ 
 

ส่วนที ่๒ 
การติดตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ ์

ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ 
   

 

 ข้อ ๑๔ การติดตามผลการด าเนินการตามข้อ ๕ (๒) ให้ส านักงานติดตามผลการด าเนินการ 
ตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศที่เสนอต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี เมื่อพ้นระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้รับรายงาน และเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป โดยให้น าความในข้อ ๑๓ วรรคสอง 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ส่วนที ่๓ 
การติดตามข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 

ในการสง่เสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรบัปรุงกฎหมาย  
กฎ ระเบียบ หรอืค าสัง่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลักสทิธิมนุษยชน 

   
 

 ข้อ ๑๕ การติดตามผลการด าเนินการตามข้อ ๕ (๓) ให้ส านักงานมีหนังสือติดตามผลการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะที่เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในสิบห้าวันนับแต่พ้น
ระยะเวลาเก้าสิบวันที่รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับข้อเสนอแนะ และเสนอ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 กรณีที่รัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะตามข้อ ๕ (๓) 
ไปด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ ให้ส านักงานมีหนังสือติดตามผลการด าเนินการจากหน่วยงานที่รับ
ข้อเสนอแนะนั้น และเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 ข้อ ๑๖ กรณีท่ีคณะกรรมการได้มีมาตรการหรือแนวทางตามข้อ ๕ (๑) และข้อเสนอแนะตาม 
ข้อ ๕ (๓) เสนอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจไปในคราวเดียวกัน ให้ส านักงานติดตามผลการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยถือระยะเวลา 
ในการติดตามมาตรการหรือแนวทางตามข้อ ๕ (๑) เป็นส าคัญ 
  

 ข้อ ๑๗ กรณีที่ส านักงานมีหนังสือติดตามผลการด าเนินการแล้ว แต่รัฐสภา คณะรัฐมนตรี  
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มิได้แจ้งผลการด าเนินการหรือเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ตามมาตรา ๔๓ 
วรรคหนึ่ง ให้ส านักงานเสนอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาในหนังสือ
ติดตามผลการด าเนินการตามข้อ ๑๕ หรือข้อ ๑๖ แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาต่อไป โดยให้น าความใน 
ข้อ ๑๓ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ส่วนที ่๔ 
การติดตามข้อเสนอในการสร้างเสริม 

ให้ทุกภาคสว่นของสังคมตระหนกัถงึความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
   

 

 ข้อ ๑๘ การติดตามผลการด าเนินการตามข้อ ๕ (๔) ไม่ว่าได้จัดท าเป็นแถลงการณ์หรือ 
ในรูปแบบอื่นใด หากเป็นกรณีที่มีการแจ้งต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
พิจารณาด าเนินการในเรื่องใด ให้ส านักงานติดตามผลการด าเนินการเมื่อพ้นระยะเวลาหกสิบวันนับแต่
วันที่รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับแจ้ง และเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ต่อไป โดยให้น าความในข้อ ๑๓ วรรคสอง และข้อ ๑๕ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ส่วนที่ ๕ 
การติดตามกรณีอื่น 
   

 

 ข้อ ๑๙ การติดตามผลการด าเนินการตามข้อ ๕ (๕) ให้ส านักงานติดตามความคืบหน้าหรือ 
ผลการด าเนินคดีและรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ  
ต่อพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

 ข้อ ๒๐ การติดตามผลการด าเนินการตามข้อ ๕ (๖) ให้ส านักงานมีหนังสือติดตามผลการให้
ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อพ้นระยะเวลา
สามสิบวันนับแต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้รับแจ้ง และเสนอคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาต่อไป โดยให้น าความในข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

 ข้อ ๒๑ การติดตามผลการด าเนินการตามข้อ ๕ (๗) (๘) หรือ (๙) ให้ติดตามเฉพาะประเด็น 
ที่คณะกรรมการเห็นชอบ โดยให้น าความในข้อ ๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 การติดตามผลการด าเนินการกรณีอื่นตามข้อ ๕ (๑๐) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการก าหนด 
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 ข้อ ๑๖ กรณีที่คณะกรรมการได้มีมาตรการหรือแนวทางตามข้อ ๕ (๑) และข้อเสนอแนะตาม 
ข้อ ๕ (๓) เสนอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจไปในคราวเดียวกัน ให้ส านักงานติดตามผลการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยถือระยะเวลา 
ในการติดตามมาตรการหรือแนวทางตามข้อ ๕ (๑) เป็นส าคัญ 
  

 ข้อ ๑๗ กรณีที่ส านักงานมีหนังสือติดตามผลการด าเนินการแล้ว แต่รัฐสภา คณะรัฐมนตรี  
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มิได้แจ้งผลการด าเนินการหรือเหตุผลท่ีไม่อาจด าเนินการได้ตามมาตรา ๔๓ 
วรรคหนึ่ง ให้ส านักงานเสนอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาในหนังสือ
ติดตามผลการด าเนินการตามข้อ ๑๕ หรือข้อ ๑๖ แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาต่อไป โดยให้น าความใน 
ข้อ ๑๓ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ส่วนที ่๔ 
การติดตามข้อเสนอในการสร้างเสริม 

ให้ทุกภาคสว่นของสังคมตระหนกัถงึความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
   

 

 ข้อ ๑๘ การติดตามผลการด าเนินการตามข้อ ๕ (๔) ไม่ว่าได้จัดท าเป็นแถลงการณ์หรือ 
ในรูปแบบอื่นใด หากเป็นกรณีที่มีการแจ้งต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
พิจารณาด าเนินการในเรื่องใด ให้ส านักงานติดตามผลการด าเนินการเมื่อพ้นระยะเวลาหกสิบวันนับแต่
วันที่รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับแจ้ง และเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ต่อไป โดยให้น าความในข้อ ๑๓ วรรคสอง และข้อ ๑๕ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ส่วนที่ ๕ 
การติดตามกรณีอื่น 
   

 

 ข้อ ๑๙ การติดตามผลการด าเนินการตามข้อ ๕ (๕) ให้ส านักงานติดตามความคืบหน้าหรือ 
ผลการด าเนินคดีและรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ  
ต่อพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

 ข้อ ๒๐ การติดตามผลการด าเนินการตามข้อ ๕ (๖) ให้ส านักงานมีหนังสือติดตามผลการให้
ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อพ้นระยะเวลา
สามสิบวันนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้รับแจ้ง และเสนอคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาต่อไป โดยให้น าความในข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

 ข้อ ๒๑ การติดตามผลการด าเนินการตามข้อ ๕ (๗) (๘) หรือ (๙) ให้ติดตามเฉพาะประเด็น 
ที่คณะกรรมการเห็นชอบ โดยให้น าความในข้อ ๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 การติดตามผลการด าเนินการกรณีอื่นตามข้อ ๕ (๑๐) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการก าหนด 
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หมวด ๓ 
การยุติการติดตาม 
   

 

 ข้อ ๒๒ ให้ส านักงานเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณายุตกิารติดตามผลการด าเนนิการตามขอ้ ๕ 
(๑) (๓) และ (๖) ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) กรณีที่รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้ด าเนินการ 
ตามมาตรการหรือแนวทางหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตามข้อ ๕ (๑) หรือ (๓) หรือความเห็น
ของกรรมการตามข้อ ๕ (๖) ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระส าคัญแล้ว 
 (๒) กรณีที่รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง ไม่อาจด าเนินการ
ตามมาตรการหรือแนวทางหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตามข้อ ๕ (๑) หรือ (๓) หรือความเห็น
ของกรรมการตามข้อ ๕ (๖) ได้โดยมีเหตุผลอันสมควร 
 (๓) กรณีที่คู่กรณีได้มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีค าพิพากษา ค าสั่ง หรือ 
ค าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว ในประเด็นเดียวกันกับข้อ ๕ (๑) หรือ (๖) 
 (๔) กรณีที่การด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตาม 
ข้อ ๕ (๑) หรือ (๓) หรือความเห็นของกรรมการตามข้อ ๕ (๖) จะไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป 
 การยุติการติดตามผลการด าเนินการนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี 
 

 ข้อ ๒๓ กรณีที่คณะกรรมการมีมติให้ยุติการติดตามผลการด าเนินการตามข้อ ๕ (๑) (๓) หรือ (๕) 
หากเป็นเรื่องที่มีผู้ร้องหรือผู้แจ้ง ให้ส านักงานแจ้งผลให้ผู้แจ้งหรือผู้ร้องทราบเป็นหนังสือภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติดังกล่าว เว้นแต่ผู้แจ้งหรือผู้ร้องมิได้แจ้งสถานที่อยู่ที่จะติดต่อได้ 
 

หมวด ๔ 
การสรปุและวเิคราะห์ผลการตดิตาม  

   
 

 ข้อ ๒๔ ให้ส านักงานสรุปและวเิคราะห์ผลการติดตามผลการด าเนินการตามข้อ ๕ โดยอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ให ้น าผลการด าเน ินการตามวรรคหนึ ่ง สรุปไว้ในรายงานผลการปฏิบ ัต ิงานประจ าปี  
ตามมาตรา ๔๕ ด้วย 

หมวด ๕ 
การเผยแพร่ผลการด าเนนิการ 

   
 

 ข้อ ๒๕ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างเสริมความตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน  
ให้ส านักงานจัดท าสรุปสาระส าคัญของผลการด าเนินการตามข้อ ๒๔ เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไป 
 การเผยแพร่ผลการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยให้เผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของส านักงาน 

 

ข้อ ๒๖ ให้ส านักงานสรุปผลการด าเนนิการและผลการตดิตามตามข้อ ๕ กรณีที่เป็นประโยชนต์อ่
การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธมินุษยชนเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ ให้ปกปิดข้อมูลในส่วนที่อาจกระทบกระเทือนต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้แจ้งหรือผู้ร้อง
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 

บทเฉพาะกาล 
   

 

 ข้อ ๒๗ การใดที่ได้ด าเนินการก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ ให้การด าเนินการนั้น
เป็นอันใช้ได้ และให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ เว้นแต่คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประกายรตัน์  ตน้ธีรวงศ ์

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ท าหน้าทีแ่ทน 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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ข้อ ๒๖ ให้ส านักงานสรุปผลการด าเนนิการและผลการตดิตามตามข้อ ๕ กรณีที่เป็นประโยชนต์อ่
การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธมินุษยชนเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ ให้ปกปิดข้อมูลในส่วนที่อาจกระทบกระเทือนต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้แจ้งหรือผู้ร้อง
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 

บทเฉพาะกาล 
   

 

 ข้อ ๒๗ การใดที่ได้ด าเนินการก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ ให้การด าเนินการนั้น
เป็นอันใช้ได้ และให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ เว้นแต่คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประกายรตัน์  ตน้ธีรวงศ ์

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ท าหน้าทีแ่ทน 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 



120

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าดว้ยการจ่ายค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบคุคล 

และคณะอนุกรรมการขา้ราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   

โดยที่มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท าหน้าที่เป็น ก.พ. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติและคณะอนกุรรมการที่ไดร้ับแต่งตั้ง ให้มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับ ก.พ. หรือ อ.ก.พ. 
แล้วแต่กรณี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจ่าย 
ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและ
คณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแตว่ันที ่๑๓ ธนัวาคม ๒๕๖๐ เปน็ตน้ไป 
 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี ้
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะประธาน

องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะกรรมการองค์กรกลาง

บริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“อนุกรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้ง 
 

ข้อ ๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ให้ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เบิกจ่ายค่าเบี้ ยประชุมให้ประธานกรรมการและกรรมการเป็นรายเดือน  
เฉพาะในเดือนที่ได้ร่วมประชุมตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก าหนดส าหรับคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือนตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 

 

                                                           

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๑๓๕/ตอนท่ี ๑๔ ก/หน้า ๒๘/๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ข้อ ๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม 
ให้อนุกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก าหนดส าหรับคณะอนุกรรมการที่ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 

 

ข้อ ๖ ให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะ 
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และในคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่ก าหนดส าหรับเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุม
กรรมการ 

 

ข้อ ๗ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตริักษาการตามระเบียบนี ้
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

  ประกาศ ณ วนัที่ ๖ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  วัส  ติงสมิตร 

  ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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ข้อ ๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม 
ให้อนุกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก าหนดส าหรับคณะอนุกรรมการที่ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 

 

ข้อ ๖ ให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะ 
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และในคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่ก าหนดส าหรับเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุม
กรรมการ 

 

ข้อ ๗ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตริักษาการตามระเบียบนี ้
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

  ประกาศ ณ วนัที่ ๖ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  วัส  ติงสมิตร 

  ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าดว้ยการก าหนดคุณสมบตัิ วิธีการสรรหา และการคดัเลือก 

เลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการ
ก าหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๖) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนด
คุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแตว่ันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี ้
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งเลขาธิการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเลขาธิการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง   
ที่คณะกรรมการในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล (ก.ส.) ก าหนด โดยจะต้องด ารงต าแหน่งประเภท
บริหาร ระดับสูง มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลมาด ารงต าแหน่งเลขาธิการในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการพ้นจากต าแหน่งเพราะเกษียณอายุราชการ 
(๒) เมื่อต าแหน่งเลขาธิการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก (๑) 
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจ านวนห้าคน ประกอบด้วย กรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หนึ ่งคน เป็นประธาน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หนึ ่งคน และ
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิด้านการบริหาร ด้านกฎหมาย และด้านสิทธิมนุษยชน ด้านละหนึ่งคน เป็นกรรมการ  
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับส านักที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นเลขานุการ๒ 

                                                           

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน้า ๑/๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 ๒ ข้อ ๕ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ 
วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ในกรณีตาม (๑) ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและด าเนินการสรรหาตามวรรคสอง
ได้ไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวันก่อนที่เลขาธิการผู้นั้นจะเกษียณอายุราชการ๓ 

 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการสรรหาก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหา 
โดยอาจก าหนดให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ การเสนอวิสัยทัศน์ การทดสอบความรู้ความสามารถ หรือ 
วิธีการอย่างอ่ืนวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้  
ให้คณะกรรมการสรรหาประกาศรับสมัครโดยก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร 
รายละเอียดขอบเขตงานในหน้าที่ ลักษณะงาน และข้อมูลอื่นที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งเลขาธิการ  

 

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และด าเนินการสรร
หาโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการและประสบการณ์ 
โดยจะต้องเสนอผลงานอันเป็นที่ประจักษ์มาด้วย ทั้งนี้ ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

เมื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วให้เสนอบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาจ านวนไม่เกิน
สามราย โดยเรียงล าดับชื่อตามตัวอักษร พร้อมทั้งระบุเหตุผลและความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการ  
สรรหาดังกล่าวต่อประธานกรรมการ เพ่ือประกอบการพิจารณา๔ 

กรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่าไม่มีผู้ใดสมควรได้รับการสรรหา 
ให้รายงานต่อประธานกรรมการแล้วเริ่มด าเนินการตามข้อ ๖ ใหม่๕ 

 

ข้อ ๘ คณะกรรมการสรรหาอาจแต่งตั้งคณะท างานเพื่อช่วยด าเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได้ 
 

ข้อ ๙๖ ให้ประธานกรรมการพิจารณาเลือกผู้ที่สมควรไดร้ับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ 
จากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ แล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ  

กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายชื่อที่ประธานกรรมการเสนอ ให้ประกาศ
ผลการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการให้ทราบทั่วกัน แล้วด าเนินการ  
ตามมาตรา ๕๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 

กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายช่ือท่ีประธานกรรมการเสนอมายังไม่สมควรได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ ให้ประธานกรรมการพิจารณาเลือกผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งเลขาธิการจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาที่เหลือ (ถ้ามี) ทีละราย เสนอให้คณะกรรมการ 
ให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการเห็นชอบด้วย ให้ด าเนินการตามวรรคสอง 

                                                           

 ๓ ข้อ ๕ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ 
วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๔ ข้อ ๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ 
วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๕ ข้อ ๗ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ 
วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๖ ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา 
และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ในกรณีตาม (๑) ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและด าเนินการสรรหาตามวรรคสอง
ได้ไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวันก่อนที่เลขาธิการผู้นั้นจะเกษียณอายุราชการ๓ 

 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการสรรหาก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหา 
โดยอาจก าหนดให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ การเสนอวิสัยทัศน์ การทดสอบความรู้ความสามารถ หรือ 
วิธีการอย่างอ่ืนวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้  
ให้คณะกรรมการสรรหาประกาศรับสมัครโดยก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร 
รายละเอียดขอบเขตงานในหน้าที่ ลักษณะงาน และข้อมูลอื่นที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งเลขาธิการ  

 

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และด าเนินการสรร
หาโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการและประสบการณ์ 
โดยจะต้องเสนอผลงานอันเป็นที่ประจักษ์มาด้วย ทั้งนี้ ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

เมื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วให้เสนอบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาจ านวนไม่เกิน
สามราย โดยเรียงล าดับชื่อตามตัวอักษร พร้อมทั้งระบุเหตุผลและความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการ  
สรรหาดังกล่าวต่อประธานกรรมการ เพ่ือประกอบการพิจารณา๔ 

กรณีที่คณะกรรมการสรรหาได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่าไม่มีผู้ใดสมควรได้รับการสรรหา 
ให้รายงานต่อประธานกรรมการแล้วเริ่มด าเนินการตามข้อ ๖ ใหม่๕ 

 

ข้อ ๘ คณะกรรมการสรรหาอาจแต่งตั้งคณะท างานเพื่อช่วยด าเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได้ 
 

ข้อ ๙๖ ให้ประธานกรรมการพิจารณาเลือกผู้ที่สมควรไดร้ับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ 
จากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ แล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ  

กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายชื่อที่ประธานกรรมการเสนอ ให้ประกาศ
ผลการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการให้ทราบทั่วกัน แล้วด าเนินการ  
ตามมาตรา ๕๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 

กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายชื่อที่ประธานกรรมการเสนอมายังไม่สมควรได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ ให้ประธานกรรมการพิจารณาเลือกผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งเลขาธิการจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาที่เหลือ (ถ้ามี) ทีละราย เสนอให้คณะกรรมการ 
ให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการเห็นชอบด้วย ให้ด าเนินการตามวรรคสอง 

                                                           

 ๓ ข้อ ๕ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ 
วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๔ ข้อ ๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ 
วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๕ ข้อ ๗ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ 
วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๖ ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา 
และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



124

กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายชื่อที่ประธานกรรมการเสนอมายังไม่สมควรได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ และรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาหมดบัญชีแล้ว ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือด าเนินการสรรหาใหม่ โดยอาจแต่งตั้งจากกรรมการสรรหา
คนเดิมก็ได้ 

 

ข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี ้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยนั้น 

ให้เป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการ
คัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๗ 

                                                           

 ๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๘๐ ก/หน้า ๗/๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการ
คัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๗ 

                                                           

 ๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๘๐ ก/หน้า ๗/๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าดว้ยเงนิค่าตอบแทนพิเศษของขา้ราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย 
เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
พิเศษของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษ  
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ข้าราชการส านักงาน” หมายความว่า ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ 
 

ข้อ ๕ ให้ข้าราชการส านักงานได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
ในระเบียบนี้ 

 

ข้อ ๖ อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการส านักงาน ประเภทและระดับต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามบัญชีเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการส านักงานท้ายระเบียบนี้ 

 

ข้อ ๗ ข้าราชการส านักงานผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษในเดือนใด ต้องมีผลการปฏิบัติ
ราชการในเดือนนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ และ
ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนวันท าการในเดือนนั้น 

ข้าราชการส านักงานผู้ใดขาดราชการหรือละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในเดือนใด 
ห้ามมิให้จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับวันที่ขาดราชการหรือละทิ้งหน้าที่ราชการดังกล่าว 

กรณีมีภารกิจที่ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเร่งด่วน ข้าราชการส านักงานผู้ใดไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ห้ามมิให้จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
ส าหรับวันที่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าว 

 

                                                           

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน้า ๓/๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ข้อ ๘ ข้าราชการส านักงานผู้ใดถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้กอ่นหรืออยู่ระหวา่ง
อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับระยะเวลา
ดังกล่าว 

 

ข้อ ๙ ข้าราชการส านักงานผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษในเดือน 
ที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๗ วรรคหนึ่ง เป็นเวลาหนึ่งเดือน 

ข้าราชการส านักงานผู้ใดถูกสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
ในเดือนที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๗ วรรคหนึ่ง เป็นเวลาสามเดือน 

 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการส านักงานผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษตั้งแต่วันที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีค าสั่งให้ข้าราชการส านักงานผู้นั้นรับราชการ
ต่อไป  

 

ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการส านักงานกรณีพ้นจากการเป็นข้าราชการ
ส านักงาน ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนที่มีค าสั่งให้ข้าราชการส านักงานผู้นั้นพ้นจากการเป็นข้าราชการส านักงาน 
ในกรณีถึงแก่ความตายให้จ่ายได้ถึงวันที่ข้าราชการส านักงานผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

 

ข้อ ๑๒ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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ข้อ ๘ ข้าราชการส านักงานผู้ใดถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้กอ่นหรืออยู่ระหวา่ง
อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับระยะเวลา
ดังกล่าว 

 

ข้อ ๙ ข้าราชการส านักงานผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษในเดือน 
ที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๗ วรรคหนึ่ง เป็นเวลาหนึ่งเดือน 

ข้าราชการส านักงานผู้ใดถูกสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
ในเดือนที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๗ วรรคหนึ่ง เป็นเวลาสามเดือน 

 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการส านักงานผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษตั้งแต่วันที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีค าสั่งให้ข้าราชการส านักงานผู้นั้นรับราชการ
ต่อไป  

 

ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการส านักงานกรณีพ้นจากการเป็นข้าราชการ
ส านักงาน ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนที่มีค าสั่งให้ข้าราชการส านักงานผู้นั้นพ้นจากการเป็นข้าราชการส านักงาน 
ในกรณีถึงแก่ความตายให้จ่ายได้ถึงวันที่ข้าราชการส านักงานผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

 

ข้อ ๑๒ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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บัญชีเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
อัตรา 

(บาท/เดือน) 
ต าแหน่ง 

ประเภทบริหาร 
ต าแหน่ง 

ประเภทอ านวยการ 
ต าแหน่ง 

ประเภทวิชาการ 
ต าแหน่ง 

ประเภทท่ัวไป 

๓๓,๐๐๐ 
ระดับสูงที่ได้รับ 

เงินประจ าต าแหน่ง 
ในอัตรา ๒๑,๐๐๐ บาท 

   

๒๕,๐๐๐  
 ระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับ 

เงินประจ าต าแหน่ง 
ในอัตรา ๑๕,๖๐๐ บาท 

 

๒๒,๐๐๐ 
ระดับสูงที่ได้รับ 

เงินประจ าต าแหน่ง 
ในอัตรา ๑๔,๕๐๐ บาท 

 ระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับ 
เงินประจ าต าแหน่ง 

ในอัตรา ๑๓,๐๐๐ บาท 

 

๒๐,๐๐๐ ระดับต้น ระดับสูง   
๑๘,๐๐๐   ระดับเชี่ยวชาญ  
๑๖,๐๐๐  ระดับต้น ระดับช านาญการพิเศษ ระดับอาวุโส 
๑๔,๐๐๐   ระดับช านาญการ  
๑๒,๐๐๐    ระดับช านาญงาน 

๑๐,๐๐๐   ระดับปฏิบัติการ 
ครบ ๓ ปี 

 

๘,๐๐๐   ระดับปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติงาน 
ครบ ๔ ปี 

๗,๐๐๐    ระดับปฏิบัติงาน 
ครบ ๒ ปี 

๖,๐๐๐    ระดับปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
ประจ าเดือน........................................ พ.ศ. ............... 

 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ                                                                                                            อายุ             ปี 
ต าแหน่ง                                                    ระดับ              
สังกัด                                                                       อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษ               บาท/เดือน 
การมาปฏิบัติราชการประจ าเดือน                      พ.ศ.   

จ านวนวันท าการ                                            วัน 
จ านวน ๓ ใน ๔ ของวันท าการ                            วัน 
จ านวนวันมาปฏิบัติราชการ                                วัน 
จ านวนวันขาดราชการ                                      วัน 
จ านวนวันละทิ้งหน้าที่ราชการ                             วัน 
จ านวนวันที่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเร่งด่วน 
ตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา                               วัน    

- มาสาย                                                    วัน 
- ลากิจ                                                      วัน 
- ลาป่วย                                                    วัน 
- ลาพักผ่อน                                                วัน 
- ไปราชการ (ตามหลักฐานที่แนบ)                      วัน 
- ลาอื่นๆ                                                    วัน 
-                                                              วัน 

 
รับรองว่าถูกต้องตามความเป็นจริง 

 
.................................................... 
(...................................................) 
ผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบวันลา* 

 
รายงานการปฏิบัติราชการประจ าเดือน 
 
............................................................................................................................. .............................................................  
............................................................................................................................. .............................................................  
..........................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................... .......... 
................................................................................................................................................. ......................................... 
................................................................................................................................................................. ......................... 
 
 

(..............................................) 
ผู้ปฏิบัติราชการ 

 
 



129

แบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
ประจ าเดือน........................................ พ.ศ. ............... 

 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ                                                                                                            อายุ             ปี 
ต าแหน่ง                                                    ระดับ              
สังกัด                                                                       อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษ               บาท/เดือน 
การมาปฏิบัติราชการประจ าเดือน                      พ.ศ.   

จ านวนวันท าการ                                            วัน 
จ านวน ๓ ใน ๔ ของวันท าการ                            วัน 
จ านวนวันมาปฏิบัติราชการ                                วัน 
จ านวนวันขาดราชการ                                      วัน 
จ านวนวันละทิ้งหน้าที่ราชการ                             วัน 
จ านวนวันที่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเร่งด่วน 
ตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา                               วัน    

- มาสาย                                                    วัน 
- ลากิจ                                                      วัน 
- ลาป่วย                                                    วัน 
- ลาพักผ่อน                                                วัน 
- ไปราชการ (ตามหลักฐานที่แนบ)                      วัน 
- ลาอื่นๆ                                                    วัน 
-                                                              วัน 

 
รับรองว่าถูกต้องตามความเป็นจริง 

 
.................................................... 
(...................................................) 
ผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบวันลา* 

 
รายงานการปฏิบัติราชการประจ าเดือน 
 
............................................................................................................................. .............................................................  
............................................................................................................................. .............................................................  
..........................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................... .......... 
................................................................................................................................................. ......................................... 
................................................................................................................................................................. ......................... 
 
 

(..............................................) 
ผู้ปฏิบัติราชการ 
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ผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 
การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น พอใช้ ด ี ดีมาก 

๑. คุณภาพของงาน พิจารณาจากความถูกต้อง ความครบถ้วนความสมบูรณ์ 
และความประณีต หรือคุณภาพอ่ืนๆ 

   

๒. ปริมาณงาน พิจารณาจากปริมาณงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ข้อตกลงหรือมาตรฐานของงาน 

   

๓. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ปฏิบัติ การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายโดยเต็มใจ มุ่งมั่นท างานให้ส าเร็จลุล่วงและยอมรับผลที่เกิด
จากการท างาน 

    

๔. การรักษาวินัยข้าราชการ การปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผน 
ทางราชการ และประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการเคารพระเบียบต่าง ๆ 
การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
ข้อก าหนดจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

   

      อยู่ในเกณฑ์ 
      ไม่อยู่ในเกณฑ์ (ให้แสดงเหตุผลด้วย) ………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................  
........................................................................................................................................................................... ............... 
........................................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................  
............................................................................................................................... ...........................................................  
............................................................................................................................................................................... ........... 
............................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 
 

สรุปการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
๑.  มีจ านวนวันมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ                     อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
                                                                     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
๒.  ผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา                       อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
                                                                     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
                                                                                  ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
                                                                                  ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ เพราะถูกลงโทษ 
                                                                                  ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 
                                                                                  ตามค าสั่งที่                    ลว. 
                                                                                  ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ เพราะถูกสั่ง 
                                                                                  พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
                                                                                  ตามค าสั่งที่                    ลว. 
        
       มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเต็มเดือน 
       มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ โดยมีจ านวนวันที่ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ                            วัน 
 
 

................................................ 
(.............................................) 

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 

 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

     เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
      มีความเห็นแตกต่างจากการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ให้แสดงเหตุผลด้วย) 
 
 
 
 

................................................... 
(........................................................) 

ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป 
 
 

 
 



131

สรุปการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
๑.  มีจ านวนวันมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ                     อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
                                                                     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
๒.  ผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา                       อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
                                                                     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
                                                                                  ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
                                                                                  ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ เพราะถูกลงโทษ 
                                                                                  ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 
                                                                                  ตามค าสั่งที่                    ลว. 
                                                                                  ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ เพราะถูกสั่ง 
                                                                                  พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
                                                                                  ตามค าสั่งที่                    ลว. 
        
       มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเต็มเดือน 
       มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ โดยมีจ านวนวันที่ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ                            วัน 
 
 

................................................ 
(.............................................) 

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 

 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

     เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
      มีความเห็นแตกต่างจากการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ให้แสดงเหตุผลด้วย) 
 
 
 
 

................................................... 
(........................................................) 

ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าดว้ยการรักษาราชการแทนและการปฏิบตัิราชการแทน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 
   

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรักษา
ราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ ง  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ . ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรักษา
ราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรักษาราชการแทนและ 
การปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด ๑ 
การรกัษาราชการแทน 

   
 

ข้อ ๖ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  
ให้กรรมการผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน หากกรรมการผู้มีอายุสูงสุด
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้กรรมการผู้มีอายุสูงสุดล าดับถัดไปซึ่งอยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ในขณะนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ผู้รักษาราชการแทนตามข้อนี้อาจมอบอ านาจเป็นหนังสือ 
ให้กรรมการผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 

 

                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๓๕ ก/หน้า ๑๘/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ข้อ  ๗  ในกรณี ที่ ไม่ มี ผู้ ด ารงต าแหน่ งเลขาธิการ หรือมี แต่ ไม่ อาจปฏิบั ติ ราชการได้  
ให้รองเลขาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองเลขาธิการหลายคน ให้ประธานกรรมการแต่งตั้ง 
รองเลขาธิการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการหรือ  
มีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในส านักงาน ซึ่งด ารงต าแหน่ง  
ไม่ต่ ากว่าหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับส านักหรือเทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 

 

ข้อ ๘ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ เลขาธิการ  
จะแต่งตั้งข้าราชการในส านักงาน ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับส านักหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ทั้งนี้ อาจก าหนดให้ผู้รักษาราชการแทนคนใดคนหนึ่ง
ท าหน้าที่รักษาราชการแทนในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งตามที่ก าหนดก็ได้ 

 

ข้อ ๙๒ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับส านัก หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ เลขาธิการจะแต่งตั้งข้าราชการในส่วนราชการภายในระดับส านักนั้น ซึ่งด ารงต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการระดับต้น หรือประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษา 
ราชการแทนก็ได้ 

ในกรณีที่ส่วนราชการภายในระดับส านักใด ไม่มีข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับต้น หรือประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
เลขาธิการจะแต่งตั้งข้าราชการส านักงานซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับ
ส านักอื่นหรือเทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 

 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานที่ไม่ได้ขึ้นต่อส านัก หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ เลขาธิการจะแต่งตั้งข้าราชการภายในกลุ่มงานนั้นหรือข้าราชการในส านักงาน  
คนใดคนหนึ่งตามที่เลขาธิการเห็นสมควรเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 

 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้รักษาราชการแทนตามระเบียบนี้มีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับผู้ซึ่ งตน 
รักษาราชการแทน 

ในกรณีท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าส่ัง ก าหนดหรือแต่งตั้งให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งใดเป็นองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือคณะอื่นใด หรือให้มีหน้าที่และ
อ านาจอย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนมีหน้าที่และอ านาจเป็นองค์ประกอบในคณะนั้น ๆ หรือมีหน้าที่
และอ านาจเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งนั้น จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
 

 

หมวด ๒ 
การปฏิบตัิราชการแทน 

   
 

ข้อ ๑๒ อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอื่น  
ที่ประธานกรรมการจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งใด
หรือมติของคณะกรรมการในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของ

                                                           
 ๒ ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติ
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ข้อ  ๗  ในกรณี ที่ ไม่ มี ผู้ ด ารงต าแหน่ งเลขาธิการ หรือมี แต่ ไม่ อาจปฏิบั ติ ราชการได้  
ให้รองเลขาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองเลขาธิการหลายคน ให้ประธานกรรมการแต่งตั้ง 
รองเลขาธิการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการหรือ  
มีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในส านักงาน ซึ่งด ารงต าแหน่ง  
ไม่ต่ ากว่าหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับส านักหรือเทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 

 

ข้อ ๘ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ เลขาธิการ  
จะแต่งตั้งข้าราชการในส านักงาน ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับส านักหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ทั้งนี้ อาจก าหนดให้ผู้รักษาราชการแทนคนใดคนหนึ่ง
ท าหน้าที่รักษาราชการแทนในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งตามที่ก าหนดก็ได้ 

 

ข้อ ๙๒ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับส านัก หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ เลขาธิการจะแต่งตั้งข้าราชการในส่วนราชการภายในระดับส านักนั้น ซึ่งด ารงต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการระดับต้น หรือประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษา 
ราชการแทนก็ได้ 

ในกรณีที่ส่วนราชการภายในระดับส านักใด ไม่มีข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับต้น หรือประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
เลขาธิการจะแต่งตั้งข้าราชการส านักงานซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับ
ส านักอื่นหรือเทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 

 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานที่ไม่ได้ขึ้นต่อส านัก หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ เลขาธิการจะแต่งตั้งข้าราชการภายในกลุ่มงานนั้นหรือข้าราชการในส านักงาน  
คนใดคนหนึ่งตามที่เลขาธิการเห็นสมควรเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 

 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้รักษาราชการแทนตามระเบียบนี้มีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับผู้ซึ่ งตน 
รักษาราชการแทน 

ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ง ก าหนดหรือแต่งตั้งให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งใดเป็นองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือคณะอื่นใด หรือให้มีหน้าที่และ
อ านาจอย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนมีหน้าที่และอ านาจเป็นองค์ประกอบในคณะนั้น ๆ หรือมีหน้าที่
และอ านาจเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งนั้น จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
 

 

หมวด ๒ 
การปฏิบตัิราชการแทน 

   
 

ข้อ ๑๒ อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอื่น  
ที่ประธานกรรมการจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งใด
หรือมติของคณะกรรมการในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของ

                                                           
 ๒ ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติ
ราชการแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



134

คณะกรรมการในเรื่องนั้น มิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ ามเรื่องการ 
มอบอ านาจไว้ ประธานกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการผู้ใดผู้หนึ่งปฏิบัติราชการแทนได้ 

 

ข้อ ๑๓ อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอื่น  
ที่ผู้ด ารงต าแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งใด 
หรือมติของคณะกรรมการในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งนั้น หรือ  
มติของคณะกรรมการในเรื่องนั้น มิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่นหรือมิได้ห้ามเรื่องการ
มอบอ านาจไว้ ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นอาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เลขาธิการอาจมอบอ านาจให้รองเลขาธิการหรือหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับส านักหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปปฏิบัติราชการแทนได้ 

(๒) หัวหน้าส่วนราชการภายในระดับส านักอาจมอบอ านาจให้ข้าราชการในส านักปฏิบัติราชการ
แทนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 

 

ข้อ ๑๔ การมอบอ านาจให้ท าเป็นหนังสือ และเมื่อมีการมอบอ านาจแล้ว ผู้รับมอบอ านาจ 
มีหน้าที่ต้องรับมอบอ านาจนั้น โดยผู้มอบอ านาจจะก าหนดให้ผู้รับมอบอ านาจสามารถมอบอ านาจ  
ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนต่อไป โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการใช้อ านาจนั้น
ไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ 

 

ข้อ ๑๕ ในการมอบอ านาจ ให้ผู้มอบอ านาจพิจารณาถึงการอ านวยความสะดวกแก่การ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจาย
ความรับผิดชอบตามสภาพต าแหน่งของผู้รับมอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ 
มอบอ านาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอ านาจดังกล่าว 

เม่ือได้มอบอ านาจแล้ว ผู้มอบอ านาจมีหน้าที่ก ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับมอบอ านาจ และให้มีอ านาจแนะน าหรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้ 

 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือ  
มอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีหน้าที่และอ านาจ
เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ 

ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ง ก าหนดหรือแต่งตั้งให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งใดเป็นองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือคณะอื่นใด หรือให้มีหน้าที่และ
อ านาจอย่างใด ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีหน้าที่และอ านาจเป็นองค์ประกอบในคณะนั้น ๆ หรือมีหน้าที่
และอ านาจเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในการปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งนั้น จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 

 ข้อ ๑๗ การใดที่ได้ด าเนินการก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ ให้การด าเนินการนั้น
เป็นอันใช้ได้ และให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒๓ 

                                                           
 ๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๘๖ ก/หน้า ๒๑/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒๓ 

                                                           
 ๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๘๖ ก/หน้า ๒๑/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าดว้ยพนักงานราชการส านกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๑  
  

 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยพนักงานราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๒) (๓) (๗) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยพนักงานราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “พนักงานราชการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทน
จากงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือปฏิบัติงานให้แก่ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “สัญญาจ้าง” หมายความว่า สัญญาจ้างพนักงานราชการตามระเบียบนี้ 

 

 ข้อ ๕ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ที่ก าหนดให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่
ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือเป็นข้อห้ามในเรื่องใด ให้ถือว่าพนักงานราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหรือต้องห้ามเช่นเดียวกับข้าราชการหรือลูกจ้างด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องใดมีก าหนด
ไว้แล้วโดยเฉพาะในระเบียบนี้หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง หรือเป็นกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกาศก าหนดให้พนักงานราชการประเภทใดหรือต าแหน่งในกลุ่มงานลักษณะใด
ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับข้าราชการหรือลูกจ้างในบางเรื่อง เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  

 

 
 
                                                           

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๖๕ ก/หน้า ๑๗/๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  

 

หมวด ๑ 
พนักงานราชการ 
  

 

 ข้อ ๗ พนักงานราชการมีสองประเภท ดังต่อไปนี้ 
 (๑) พนักงานราชการท่ัวไป ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเป็นงานประจ าทั่วไป
ของส านักงานในด้านงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ และงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 (๒) พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้  
หรือความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษเพ่ือปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นเฉพาะเรื่อง  
ของส านักงาน หรือมีความจ าเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าว 

 

 ข้อ ๘ ในการก าหนดต าแหน่งของพนักงานราชการท่ัวไปและพนักงานราชการพิเศษ ให้ก าหนด
โดยจ าแนกเป็นกลุ่มงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังต่อไปนี้ 
 ก. พนักงานราชการทั่วไป ประกอบด้วย 
  (๑) กลุ่มงานบริการ 
  (๒) กลุ่มงานเทคนิค 
  (๓) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  (๔) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
  (๕) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 ข. พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 
 ในแต่ละกลุ่มงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจก าหนดให้มีกลุ่มงานย่อยเพ่ือให้เหมาะสม 
กับลักษณะงานของพนักงานราชการได้ 
 การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 ส านักงานอาจก าหนดชื่อต าแหน่งในกลุ่มงานตามความเหมาะสมกับหน้าที่การปฏิบัติงาน 
ของพนักงานราชการที่จ้างได้ 

 

 ข้อ ๙ ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน  
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
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 ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  

 

หมวด ๑ 
พนักงานราชการ 
  

 

 ข้อ ๗ พนักงานราชการมีสองประเภท ดังต่อไปนี้ 
 (๑) พนักงานราชการท่ัวไป ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเป็นงานประจ าทั่วไป
ของส านักงานในด้านงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารท่ัวไป งานวิชาชีพเฉพาะ และงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 (๒) พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้  
หรือความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษเพ่ือปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นเฉพาะเรื่อง  
ของส านักงาน หรือมีความจ าเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าว 

 

 ข้อ ๘ ในการก าหนดต าแหน่งของพนักงานราชการท่ัวไปและพนักงานราชการพิเศษ ให้ก าหนด
โดยจ าแนกเป็นกลุ่มงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังต่อไปนี้ 
 ก. พนักงานราชการทั่วไป ประกอบด้วย 
  (๑) กลุ่มงานบริการ 
  (๒) กลุ่มงานเทคนิค 
  (๓) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  (๔) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
  (๕) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 ข. พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 
 ในแต่ละกลุ่มงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจก าหนดให้มีกลุ่มงานย่อยเพ่ือให้เหมาะสม 
กับลักษณะงานของพนักงานราชการได้ 
 การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 ส านักงานอาจก าหนดชื่อต าแหน่งในกลุ่มงานตามความเหมาะสมกับหน้าที่การปฏิบัติงาน 
ของพนักงานราชการที่จ้างได้ 

 

 ข้อ ๙ ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน  
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
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 (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้ว
เกินห้าปี 
 การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการ ต้องก าหนด  
ให้บุคคลผู้นั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจ
ของสังคม ตามแบบที่ส านักงานก าหนดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
 (๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 (๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ ส านักงานก าหนดไว้ในประกาศการสรรหา 
หรือการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการ ท้ังนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือความจ าเป็นหรือเหมาะสม  
กับภารกิจของส านักงาน 
 ความใน (๑) ไม่ให้ใช้บังคับแก่พนักงานราชการชาวต่างประเทศซึ่งส านักงานจ าเป็นต้องจ้าง
ตามข้อผูกพันหรือตามความจ าเป็นของภารกิจของส านักงาน 
 ในกรณีที่ มีการก าหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้ องห้ ามของพนักงานราชการเพ่ิมขึ้น 
หรือก าหนดแนวทางปฏิบัติในการจ้างพนักงานราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ ให้น าข้อก าหนดดังกล่าวมาใช้บังคับกับการจ้างพนักงานราชการตามระเบียบนี้ด้วยโดยอนุโลม 
เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
 

 ข้อ ๑๐ ให้ส านักงานจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการเป็นระยะเวลาสี่ปี โดยให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายการปฏิบัติราชการของส านักงานและแผนงบประมาณ  
 การก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการตามวรรคหนึ่ ง หรือเปลี่ยนกรอบอัตราก าลัง  
ให้ส านักงานเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

 ข้อ ๑๑ ให้น าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้าง
เป็นพนักงานราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ มาใช้บังคับกับการสรรหา
และการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการตามระเบียบนี้ด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการ
จะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
 

 ข้อ ๑๒ การจ้างพนักงานราชการให้กระท าเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปีหรือตามโครงการ  
ที่มีก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้  ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและ 
ความจ าเป็นของส านักงาน 
 แบบสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่ส านักงานก าหนด 
 การท าสัญญาตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการเป็นผู้ลงนาม 
ในสัญญาจ้าง 

 

 ข้อ ๑๓ เครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของพนักงานราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการว่าด้วยการนั้น 

 

 ข้อ ๑๔ วันเวลาท างาน หรือวิธีการท างานในกรณีที่ไม่ต้องอยู่ปฏิบัติงานประจ าส านักงาน 
ให้เป็นไปตามที่ส านักงานก าหนด ซึ่งอาจแตกต่างกันได้ตามหน้าที่ของพนักงานราชการในแต่ละต าแหน่ง
โดยค านึงถึงผลส าเร็จของงาน 
 

หมวด ๒ 
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ และสิทธปิระโยชน์ 

  
 

 ข้อ ๑๕ ให้พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราเดียวกับพนักงานราชการ 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
 การก าหนดค่าตอบแทนของพนักงานราชการกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ส านักงานพิจารณา 
จากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และผลงาน รวมทั้งสามารถเจรจาต่อรองการได้รับค่าตอบแทน  
โดยค านึงถึงงบประมาณของส านักงานตามแผนงานหรือโครงการ และสามารถท าสัญญาได้คราวละหนึ่งปี
ต่อสัญญาจ้างได้ตามแผนงานหรือโครงการ 
 การก าหนดค่าตอบแทนของพนักงานราชการกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส านักงานพิจารณา 
จากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และผลงานความเช่ียวชาญพิเศษตามความต้องการของแผนงาน
หรือโครงการ รวมทั้งสามารถเจรจาต่อรองการได้รับตอบแทน โดยค านึงถึงงบประมาณของส านักงาน
ตามแผนงานหรือ โครงการด้วย 

 

 ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ส านักงานต้องการว่าจ้างพนักงานราชการทั่วไปที่มีประสบการณ์ตรงตาม
ลักษณะงานในต าแหน่งท่ีว่าจ้าง ให้ผู้ได้รับการว่าจ้างได้รับการปรับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นได้ร้อยละห้า
ต่อทุกประสบการณ์สองปี แต่ต้องไม่เกินห้าช่วง 

 

 ข้อ ๑๗ ให้พนักงานราชการทั่วไปได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีตามผล 
การประเมินการปฏิบัติงานในวันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (๑) ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณที่แล้วมาไม่น้อยกว่าแปดเดือน
เพื่อจูงใจให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี 
 (๒) ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี 
 (๓) การเลื่อนค่าตอบแทนต้องไม่เกินอัตราร้อยละหกของฐานค่าตอบแทนที่ได้รับ 
 ทั้งนี้ ให้ส านักงานเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีให้พนักงานราชการทั่วไปในสังกัดภายในวงเงิน 
ร้อยละสี่ของอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้พนักงานราชการทั่วไปที่มีอยู่ ณ วันที่ ๑ กันยายน 

 

 ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีการค านวณเพ่ือปรับอัตราค่าตอบแทน หรือเลื่อนค่าตอบแทน หากค านวณแล้ว
มีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท 

 

 ข้อ ๑๙ พนักงานราชการทั่วไปผู้ใดผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 
ให้น าผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๗ มาใช้ในการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานราชการทั่วไปผู้นั้น 

 

 ข้อ ๒๐ ให้พนักงานราชการทั่วไปได้รับค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายของส านักงาน ตามบัญชีค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการทั่วไปท้ายระเบียบนี้ 
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 ข้อ ๑๔ วันเวลาท างาน หรือวิธีการท างานในกรณีที่ไม่ต้องอยู่ปฏิบัติงานประจ าส านักงาน 
ให้เป็นไปตามที่ส านักงานก าหนด ซึ่งอาจแตกต่างกันได้ตามหน้าที่ของพนักงานราชการในแต่ละต าแหน่ง
โดยค านึงถึงผลส าเร็จของงาน 
 

หมวด ๒ 
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ และสิทธปิระโยชน์ 

  
 

 ข้อ ๑๕ ให้พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราเดียวกับพนักงานราชการ 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
 การก าหนดค่าตอบแทนของพนักงานราชการกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ส านักงานพิจารณา 
จากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และผลงาน รวมท้ังสามารถเจรจาต่อรองการได้รับค่าตอบแทน  
โดยค านึงถึงงบประมาณของส านักงานตามแผนงานหรือโครงการ และสามารถท าสัญญาได้คราวละหนึ่งปี
ต่อสัญญาจ้างได้ตามแผนงานหรือโครงการ 
 การก าหนดค่าตอบแทนของพนักงานราชการกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส านักงานพิจารณา 
จากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และผลงานความเชี่ยวชาญพิเศษตามความต้องการของแผนงาน
หรือโครงการ รวมทั้งสามารถเจรจาต่อรองการได้รับตอบแทน โดยค านึงถึงงบประมาณของส านักงาน
ตามแผนงานหรือ โครงการด้วย 

 

 ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ส านักงานต้องการว่าจ้างพนักงานราชการทั่วไปที่มีประสบการณ์ตรงตาม
ลักษณะงานในต าแหน่งท่ีว่าจ้าง ให้ผู้ได้รับการว่าจ้างได้รับการปรับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นได้ร้อยละห้า
ต่อทุกประสบการณ์สองปี แต่ต้องไม่เกินห้าช่วง 

 

 ข้อ ๑๗ ให้พนักงานราชการทั่วไปได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีตามผล 
การประเมินการปฏิบัติงานในวันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (๑) ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณที่แล้วมาไม่น้อยกว่าแปดเดือน
เพื่อจูงใจให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี 
 (๒) ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี 
 (๓) การเลื่อนค่าตอบแทนต้องไม่เกินอัตราร้อยละหกของฐานค่าตอบแทนที่ได้รับ 
 ทั้งนี้ ให้ส านักงานเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีให้พนักงานราชการทั่วไปในสังกัดภายในวงเงิน 
ร้อยละสี่ของอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้พนักงานราชการทั่วไปที่มีอยู่ ณ วันที่ ๑ กันยายน 

 

 ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีการค านวณเพ่ือปรับอัตราค่าตอบแทน หรือเลื่อนค่าตอบแทน หากค านวณแล้ว
มีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท 

 

 ข้อ ๑๙ พนักงานราชการทั่วไปผู้ใดผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 
ให้น าผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๗ มาใช้ในการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานราชการทั่วไปผู้นั้น 

 

 ข้อ ๒๐ ให้พนักงานราชการทั่วไปได้รับค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายของส านักงาน ตามบัญชีค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการทั่วไปท้ายระเบียบนี้ 
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 ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วย 
เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการส านักงาน มาใช้บังคับกับการได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามวรรคหนึ่งด้วย
โดยอนุโลม 

 

 ข้อ ๒๑ ให้พนักงานราชการได้รับสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) สิทธิเกี่ยวกับการลา 
 (๒) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา 
 (๓) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน 
 (๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 (๕) ค่าเบี้ยประชุม 
 (๖) สิทธิในการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 (๗) สิทธิอื่น ๆ ที่คณะกรรมการก าหนด 
 หลักเกณฑ์การได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ส านักงานก าหนด ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัด 
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเกี่ยวกับการได้รับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือประกาศ  
ของทางราชการ 
 ให้น ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดสิทธิประโยชน์ ของพนักงานราชการตามระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ มาใช้บังคับกับการได้รับสิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่งด้วย 
โดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

 

 ข้อ ๒๒ ให้พนักงานราชการได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย  
การประกันสังคม 

 

 ข้อ ๒๓ ให้พนักงานราชการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิด 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ส าหรับพนักงานราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

 

หมวด ๓ 
การประเมินผลการปฏบิัตงิาน 

  
 

 ข้อ ๒๔ ในระหว่างสัญญาจ้าง ให้ส านักงานจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ให้กระท าในกรณีดังต่อไปนี้ 
     (ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
     (ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง 
 (๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ ให้กระท าในกรณีการประเมิน
ผลส าเร็จของงานตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
 ให้น าแนวทางเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ มาใช้บังคับกับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งด้วย
โดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น  
 

 ข้อ ๒๕ พนักงานราชการผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๒๔ ให้ถือว่าสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการผู้นั้นสิ้นสุดลง โดยให้ส านักงานแจ้งให้พนักงานราชการทราบภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผู้นั้น 

 

 ข้อ ๒๖ ให้ส านักงานรายงานผลการด าเนินการจ้างพนักงานราชการ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคหรือ
ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

หมวด ๔ 
วินัยและการรกัษาวนิัย 

  
 

 ข้อ ๒๗ พนักงานราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามที่ก าหนดในระเบียบนี้ ตามที่ ส านักงาน
ก าหนด และตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

 

 ข้อ ๒๘ พนักงานราชการต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดตามที่ก าหนดไว้เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติ 
ที่ส านักงานก าหนด 
 พนักงานราชการผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานราชการ 
ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัยและจะต้องได้รับโทษทางวินัย 

 

 ข้อ ๒๙ การกระท าผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 (๑) กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
 (๒) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ทางราชการก าหนด 
ให้ปฏิบัติจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 (๓) ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 (๔) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา หรือขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
ของผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๗ จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 (๕) ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 (๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน ส าหรับต าแหน่งที่ส านักงาน
ก าหนดวันเวลาการมาท างาน 
 (๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานจนท าให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดจนเป็นเหตุ  
ให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ส าหรับต าแหน่งที่ ส านักงานก าหนดการท างาน 
ตามเป้าหมาย 
 (๘) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือกระท าความผิดอาญาโดยมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
หรือหนักกว่าโทษจ าคุก 
 (๙) ดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 
 (๑๐) การกระท าอื่นใดที่ส านักงานก าหนดว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 

 ข้อ ๓๐ เมื่อมีกรณีที่พนักงานราชการถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้เลขาธิการ 
จัดให้มีคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือด าเนินการสอบสวนโดยเร็ว  และต้องให้โอกาสพนักงานราชการ 
ที่ถูกกล่าวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่า
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 ข้อ ๒๕ พนักงานราชการผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๒๔ ให้ถือว่าสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการผู้นั้นสิ้นสุดลง โดยให้ส านักงานแจ้งให้พนักงานราชการทราบภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผู้นั้น 

 

 ข้อ ๒๖ ให้ส านักงานรายงานผลการด าเนินการจ้างพนักงานราชการ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคหรือ
ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

หมวด ๔ 
วินัยและการรกัษาวนิัย 

  
 

 ข้อ ๒๗ พนักงานราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามที่ก าหนดในระเบียบนี้ ตามที่ ส านักงาน
ก าหนด และตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

 

 ข้อ ๒๘ พนักงานราชการต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดตามที่ก าหนดไว้เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติ 
ที่ส านักงานก าหนด 
 พนักงานราชการผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานราชการ 
ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัยและจะต้องได้รับโทษทางวินัย 

 

 ข้อ ๒๙ การกระท าผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 (๑) กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
 (๒) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ทางราชการก าหนด 
ให้ปฏิบัติจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 (๓) ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 (๔) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา หรือขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
ของผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๗ จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 (๕) ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 (๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน ส าหรับต าแหน่งที่ส านักงาน
ก าหนดวันเวลาการมาท างาน 
 (๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานจนท าให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดจนเป็นเหตุ  
ให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ส าหรับต าแหน่งที่ ส านักงานก าหนดการท างาน 
ตามเป้าหมาย 
 (๘) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือกระท าความผิดอาญาโดยมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
หรือหนักกว่าโทษจ าคุก 
 (๙) ดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 
 (๑๐) การกระท าอื่นใดที่ส านักงานก าหนดว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 

 ข้อ ๓๐ เมื่อมีกรณีที่พนักงานราชการถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้เลขาธิการ 
จัดให้มีคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือด าเนินการสอบสวนโดยเร็ว  และต้องให้โอกาสพนักงานราชการ 
ที่ถูกกล่าวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่า
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พนักงานราชการผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้เลขาธิการมีค าสั่งไล่ออก แต่ถ้าไม่มีมูลกระท าความผิด
ให้สั่งยุติเรื่อง 
 หลักเกณฑ์และวิธีการการสอบสวนพนักงานราชการ ให้เป็นไปตามที่ส านักงานก าหนด 

 

 ข้อ ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าพนักงานราชการกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามที่ส านักงานก าหนด  
ให้เลขาธิการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน หรือลดเงินค่าตอบแทน ตามควรแก่กรณี 
ให้เหมาะสมกับความผิด 
 ในการพิจารณาการกระท าผิดตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการพิจารณาสอบสวนให้ได้ความจริง 
และยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร 

 

 ข้อ ๓๒ ให้น าแนวทางเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยของพนักงานราชการตามระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยพนักงานราชการ มาใช้บังคับกับการด าเนินการทางวินัยของพนักงานราชการ
ตามระเบียบนี้ด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

  

หมวด ๕ 
การสิ้นสดุสญัญาจา้ง และการอุทธรณ์การลงโทษ 

  
 

 ข้อ ๓๓ สัญญาจ้างพนักงานราชการสิ้นสุด เมื่อ 
 (๑) ครบก าหนดตามสัญญาจ้าง 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนี้ หรือตามที่ส านักงานก าหนด 
 (๕) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๒๔ 
 (๖) ถูกไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 (๗) เหตุอื่นตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือตามข้อก าหนดของส านักงาน หรือตามสัญญาจ้าง 

 

 ข้อ ๓๔ การอุทธรณ์การลงโทษ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 

 ข้อ ๓๕ ในระหว่างสัญญาจ้าง พนักงานราชการผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน 
ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อเลขาธิการตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 

 

 ข้อ ๓๖  ส านักงานอาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานราชการผู้ ใดก่อนครบก าหนด 
ตามสัญญาจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่เป็นเหตุที่พนักงานราชการจะเรียกร้อง
ค่าตอบแทนการเลิกจ้างได้ เว้นแต่กรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๓ 

 

 ข้อ ๓๗ เพ่ือประโยชน์แห่งทางราชการ ส านักงานอาจสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างก็ได้ โดยไม่เป็นเหตุให้พนักงานราชการอ้างขอเลิก
สัญญาจ้างหรือเรียกร้องประโยชน์ตอบแทนใด  ๆ ในการนี้ อาจได้รับค่าล่วงเวลาหรือค่าตอบแทนอื่น
จากการสั่งให้ไปปฏิบัติงานดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามข้อ ๒๑ 

 

 ข้อ ๓๘  ในกรณีที่บุคคลใดพ้นจากการเป็นพนักงานราชการแล้ว หากการปฏิบัติงาน 
ของบุคคลนั้นในระหว่างที่เป็นพนักงานราชการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส านักงาน ให้บุคคลดังกล่าว

รับผิดชอบในความเสียหายนั้น เว้นแต่เป็นความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย ในการนี้ ส านักงาน 
อาจหักค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้นจะได้รับจากส านักงานไว้เพ่ือช าระค่าความเสียหายดังกล่าวก็ได้ 

 

 ข้อ ๓๙ ในกรณีที่มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการเลิกสัญญาจ้างพนักงานราชการ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ให้น าแนวทางดังกล่าวมาใช้บังคับกับการเลิก
สัญญาจ้างพนักงานราชการตามระเบียบนี้ด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

 

บทเฉพาะกาล 
  

 

 ข้อ ๔๐ ผู้ใดเป็นพนักงานราชการของส านักงานอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็น
พนักงานราชการตามระเบียบนี้ต่อไป 
 ในวาระเริ่มแรก ให้ส านักงานจัดให้พนักงานราชการตามวรรคหนึ่งท าสัญญาตามหลักเกณฑ์ 
ในระเบียบนี้  โดยให้ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้ งสิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ ไม่น้อยกว่าค่าตอบแทนและ 
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้นั้นเคยได้รับอยู่เดิม เว้นแต่ระยะเวลาจ้างของสัญญา ให้มีระยะเวลาเท่าที่เหลืออยู่
ของสัญญาจ้างเดิม 
 ในกรณีพนักงานราชการตามวรรคหนึ่งผู้ใดที่ส านักงานเริ่มจ้างผู้นั้นไม่เกินสามสิบวันก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ส านักงานอาจท าสัญญาตามวรรคสองโดยใช้ระยะเวลาตามระเบียบนี้ก็ได้ 
 การด าเนินการตามวรรคสองให้กระท าให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

 

 ข้อ ๔๑ ในระหว่างท่ียังมิได้ออกประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือปฏิบัติการ  
ตามระเบียบนี้ ให้น าประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ 
 

 ข้อ ๔๒ พนักงานราชการผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรให้ออกจากราชการ 
อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งลงโทษผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
ตามระเบียบที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ส่วนการสอบสวน การพิจารณา และการด าเนินการเพ่ือลงโทษหรือ  
ให้ออกจากราชการ ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ เว้นแต่ 
 (๑) กรณีที่เลขาธิการได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามระเบียบที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไปแล้ว ก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังสอบสวนไม่เสร็จ ให้สอบสวนตามระเบียบนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 (๒) ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามระเบียบที่ใช้อยู่ในขณะนั้น เสร็จไปแล้ว
ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณา แล้วแต่กรณีนั้น เป็นอันใช้ได้ 
 (๓) กรณีที่ได้มีการรายงานหรือส่งเรื่องหรือน าส านวนเสนอให้เลขาธิการโดยถูกต้องตามระเบียบ 
ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น และเลขาธิการพิจารณาเรื่องนั้นยังไม่เสร็จ ให้เลขาธิการพิจารณาตามระเบียบน้ันต่อไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ ณ วนัที่ ๗ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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รับผิดชอบในความเสียหายนั้น เว้นแต่เป็นความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย ในการนี้ ส านักงาน 
อาจหักค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้นจะได้รับจากส านักงานไว้เพ่ือช าระค่าความเสียหายดังกล่าวก็ได้ 

 

 ข้อ ๓๙ ในกรณีที่มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการเลิกสัญญาจ้างพนักงานราชการ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ให้น าแนวทางดังกล่าวมาใช้บังคับกับการเลิก
สัญญาจ้างพนักงานราชการตามระเบียบนี้ด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

 

บทเฉพาะกาล 
  

 

 ข้อ ๔๐ ผู้ใดเป็นพนักงานราชการของส านักงานอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็น
พนักงานราชการตามระเบียบนี้ต่อไป 
 ในวาระเริ่มแรก ให้ส านักงานจัดให้พนักงานราชการตามวรรคหนึ่งท าสัญญาตามหลักเกณฑ์ 
ในระเบียบนี้  โดยให้ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้ งสิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ ไม่น้อยกว่าค่าตอบแทนและ 
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้นั้นเคยได้รับอยู่เดิม เว้นแต่ระยะเวลาจ้างของสัญญา ให้มีระยะเวลาเท่าที่เหลืออยู่
ของสัญญาจ้างเดิม 
 ในกรณีพนักงานราชการตามวรรคหนึ่งผู้ใดที่ส านักงานเริ่มจ้างผู้นั้นไม่เกินสามสิบวันก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ส านักงานอาจท าสัญญาตามวรรคสองโดยใช้ระยะเวลาตามระเบียบนี้ก็ได้ 
 การด าเนินการตามวรรคสองให้กระท าให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

 

 ข้อ ๔๑ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือปฏิบัติการ  
ตามระเบียบนี้ ให้น าประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ 
 

 ข้อ ๔๒ พนักงานราชการผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรให้ออกจากราชการ 
อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งลงโทษผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
ตามระเบียบที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ส่วนการสอบสวน การพิจารณา และการด าเนินการเพ่ือลงโทษหรือ  
ให้ออกจากราชการ ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ เว้นแต่ 
 (๑) กรณีที่เลขาธิการได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามระเบียบที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไปแล้ว ก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังสอบสวนไม่เสร็จ ให้สอบสวนตามระเบียบนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 (๒) ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามระเบียบที่ใช้อยู่ในขณะนั้น เสร็จไปแล้ว
ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณา แล้วแต่กรณีนั้น เป็นอันใช้ได้ 
 (๓) กรณีที่ได้มีการรายงานหรือส่งเรื่องหรือน าส านวนเสนอให้เลขาธิการโดยถูกต้องตามระเบียบ 
ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น และเลขาธิการพิจารณาเรื่องนั้นยังไม่เสร็จ ให้เลขาธิการพิจารณาตามระเบียบน้ันต่อไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ ณ วนัที่ ๗ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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บัญชีค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการทัว่ไป 
ส านักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
พนักงานราชการ อัตรา (บาท/เดอืน) 
กลุ่มงานบรกิาร ๕,๐๐๐ 
กลุ่มงานเทคนิค ๖,๐๐๐ 

กลุ่มงานบรหิารทั่วไป ๗,๐๐๐ 
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะและกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ๘,๐๐๐ 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยลูกจ้างส านกังานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 
   

 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยลูกจ้าง
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๒) (๓) (๕) (๗) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 

 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ใหใ้ช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสบิวนันบัแต่วันประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก”๒ (ยกเลิก) 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 “ลูกจ้าง” หมายความว่า บุคลากรประเภทที่ได้รับการจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการชั่วคราวเป็นรายเดือน
และมีก าหนดเวลาจ้าง แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปีงบประมาณ 
 

 ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  

 

หมวด ๑๓ 
บททั่วไป 

   
 

 ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับลกูจ้าง 

                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๖๕ ก/หน้า ๒๗/๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 ๒ ข้อ ๓ นิยามค าว่า “คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก” ยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๓ ช่ือ หมวด ๑ บททั่วไป ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้าง
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยลูกจ้างส านกังานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 
   

 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยลูกจ้าง
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๒) (๓) (๕) (๗) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 

 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ใหใ้ช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสบิวนันบัแต่วันประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก”๒ (ยกเลิก) 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 “ลูกจ้าง” หมายความว่า บุคลากรประเภทท่ีได้รับการจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการชั่วคราวเป็นรายเดือน
และมีก าหนดเวลาจ้าง แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปีงบประมาณ 
 

 ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  

 

หมวด ๑๓ 
บททั่วไป 

   
 

 ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับลกูจ้าง 

                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๖๕ ก/หน้า ๒๗/๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 ๒ ข้อ ๓ นิยามค าว่า “คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก” ยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๓ ช่ือ หมวด ๑ บททั่วไป ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้าง
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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 (๒) ก าหนดหลักเกณฑ์และวธิีการสรรหาหรอืคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง โดยค านึงถึงหลัก
ความเสมอภาค ความหลากหลายทางภาษา ศาสนา ชาติพันธุ์ ความสามารถ ความเป็นธรรม และ  
ประโยชน์ของทางราชการ 
 (๓) แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคลเพือ่ท าการใด ๆ อนัอยู่ในหน้าทีแ่ละอ านาจ 
 (๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
 

 ข้อ ๖๔ การใดที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้น าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือประกาศของทางราชการที่ใช้บังคับกับลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการมาใช้บังคับกับลูกจ้างโดยอนุโลม
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
 

หมวด ๒ 
ลูกจ้างของส านักงาน 

   
 

 ข้อ ๗๕ ส านักงานจะมีลูกจ้างต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด และจะต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งใด 
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ความคล่องตัว ลักษณะ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน 
 

 ข้อ ๘ ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
 (๓) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (๔) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 
 (๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๖) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (๗) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือสติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีร่างกายหรือจิตใจไม่เหมาะสม
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ 
 (๘) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว  
ในลักษณะเดียวกับพักงานหรือพักราชการ 
 (๙) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้ว
เกินห้าปี 
 การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นลูกจ้าง ต้องก าหนดให้บุคคลผู้นั้น 
ยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม  
ตามแบบที่ส านักงานก าหนดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 
                                                           
 ๔ ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๕ ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระท าผิดวินัย 
 (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือกรณีมีมลทิน หรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวน 
 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของส านักงาน อาจจ้างลูกจ้างที่ขาดคุณสมบัติ
ตาม (๑) หรือ (๒) ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 

หมวด ๓ 
การจ้าง การแต่งตั้ง และการจัดท าและรักษาทะเบียนประวตัิ 

   
 

 ข้อ ๙๖ การจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้าง ให้ด าเนินการจ้างและแต่งตั้งจากผู้ที่ผ่านกระบวนการ
สรรหาหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 ให้ตรวจสอบประวัติบุคคลที่ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างตามที่ส านักงานก าหนด 
 

 ข้อ ๑๐ ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอ านาจสั่งจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างทุกต าแหน่ง 
 การต่อสัญญาจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างและการเลื่อนค่าจ้างให้ค านึงถึงประโยชน์ทางราชการและ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด๗ 
 

 ข้อ ๑๑ ให้ส านักงานออกบัตรประจ าตัวให้กับลูกจ้างตามแบบที่ส านักงานก าหนด 
 

 ข้อ ๑๒ ให้ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการจัดท าและรักษาทะเบียนประวัติของลูกจ้าง 
 

หมวด ๔ 
วันเวลาท างาน และการลาหยุดงาน 

   
 

 ข้อ ๑๓๘ วันท างาน วันหยุดราชการตามประเพณีและวันหยุดราชการประจ าปีของลูกจ้าง  
ให้เป็นไปตามประกาศและมติของคณะกรรมการที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการส านักงาน 

ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาของข้าราชการส านักงานตามระเบียบคณะกรรมการ 
ว่าด้วยการนั้น มาใช้บังคับกับการลาหยุดงานของลูกจ้างด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่การลาหยุดงานของพนักงาน
ขับรถยนต์ประจ าต าแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ให้เป็นอ านาจของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แล้วแต่กรณี 

 

 
 

                                                           
 ๖ ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๗ ข้อ ๑๐ วรรคสอง เพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๘ ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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 (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระท าผิดวินัย 
 (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือกรณีมีมลทิน หรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวน 
 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของส านักงาน อาจจ้างลูกจ้างที่ขาดคุณสมบัติ
ตาม (๑) หรือ (๒) ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 

หมวด ๓ 
การจ้าง การแต่งตั้ง และการจัดท าและรักษาทะเบียนประวตัิ 

   
 

 ข้อ ๙๖ การจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้าง ให้ด าเนินการจ้างและแต่งตั้งจากผู้ท่ีผ่านกระบวนการ
สรรหาหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 ให้ตรวจสอบประวัติบุคคลที่ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างตามที่ส านักงานก าหนด 
 

 ข้อ ๑๐ ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอ านาจสั่งจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างทุกต าแหน่ง 
 การต่อสัญญาจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างและการเลื่อนค่าจ้างให้ค านึงถึงประโยชน์ทางราชการและ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด๗ 
 

 ข้อ ๑๑ ให้ส านักงานออกบัตรประจ าตัวให้กับลูกจ้างตามแบบที่ส านักงานก าหนด 
 

 ข้อ ๑๒ ให้ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการจัดท าและรักษาทะเบียนประวัติของลูกจ้าง 
 

หมวด ๔ 
วันเวลาท างาน และการลาหยุดงาน 

   
 

 ข้อ ๑๓๘ วันท างาน วันหยุดราชการตามประเพณีและวันหยุดราชการประจ าปีของลูกจ้าง  
ให้เป็นไปตามประกาศและมติของคณะกรรมการที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการส านักงาน 

ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาของข้าราชการส านักงานตามระเบียบคณะกรรมการ 
ว่าด้วยการนั้น มาใช้บังคับกับการลาหยุดงานของลูกจ้างด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่การลาหยุดงานของพนักงาน
ขับรถยนต์ประจ าต าแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ให้เป็นอ านาจของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แล้วแต่กรณี 

 

 
 

                                                           
 ๖ ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๗ ข้อ ๑๐ วรรคสอง เพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๘ ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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หมวด ๕ 
ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ประโยชนต์อบแทนอืน่ 

สวัสดกิารและการสงเคราะห์อื่น 
   

 

 ข้อ ๑๔๙ อัตราค่าจ้าง การให้ได้รับค่าจ้าง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง  
ให้เป็นดังเช่นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
 ให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
 ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 

 ข้อ ๑๕ ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่าย
ของส านักงานในอัตราคนละ ๓,๕๐๐ บาทต่อเดือน โดยให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้าง 
ควบกับเงินค่าจ้าง  
 ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการ  
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการส านักงาน มาใช้บังคับกับการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 
ตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 
 

หมวด ๖ 
เครื่องแบบและการแต่งเครือ่งแบบ 

   
 

 ข้อ ๑๖ เครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ 
ว่าด้วยการนั้น 
 

หมวด ๗ 
วินัย การสอบสวน และการลงโทษทางวนิัย 

   
 

 ข้อ ๑๗ ให้น าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการเก่ียวกับวินัย  
การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัยของลูกจ้าง มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 

 ข้อ ๑๘ ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย ประกาศ 
ค าสั่ง มติคณะกรรมการ และแบบธรรมเนียมของส านักงาน 
 

 ข้อ ๑๙ ลูกจ้างผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วย 
 (๑) ละทิ้งหน้าที่หรือขาดงานติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าเจ็ดวัน 
 (๒) ทุจริตต่อหน้าที่ 
 (๓) กระท าการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
 (๔) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ อันเป็นเหตุให้เกิด  
ความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

 

                                                           
 ๙ ข้อ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หมวด ๘ 
การออกจากงาน และการอทุธรณ์การลงโทษ 

   
 

 ข้อ ๒๐ สัญญาจ้างลูกจ้างสิ้นสุดเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓)๑๐ ครบก าหนดตามสัญญาจ้างหรือส านักงานไม่ต่อสัญญาจ้าง 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีได้รับการยกเว้น
ตามข้อ ๘ วรรคสอง 
 (๕) ถูกลงโทษในกรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 (๖) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นควรให้ออก
ส าหรับพนักงานขับรถยนต์ประจ าต าแหน่งผู้นั้น 
 (๗) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ส าหรับพนักงานขับรถยนต์ประจ าต าแหน่งผู้นั้น  
 ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้ออก ไล่ออกหรืออนุญาตให้ลาออกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่ส านักงานก าหนด๑๑ 
 

 ข้อ ๒๑ การอุทธรณ์การลงโทษให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 

 ข้อ ๒๒ ให้ส านักงานจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งและกรอบอัตราก าลังของลูกจ้างให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  
 เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส านักงานขอรับการจัดสรรงบประมาณในการจ้างลูกจ้าง 
โดยให้ด าเนินการจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๗ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ๑๐ ข้อ ๒๐ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๑๑ ข้อ ๒๐ วรรคสอง เพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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หมวด ๘ 
การออกจากงาน และการอทุธรณ์การลงโทษ 

   
 

 ข้อ ๒๐ สัญญาจ้างลูกจ้างสิ้นสุดเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓)๑๐ ครบก าหนดตามสัญญาจ้างหรือส านักงานไม่ต่อสัญญาจ้าง 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีได้รับการยกเว้น
ตามข้อ ๘ วรรคสอง 
 (๕) ถูกลงโทษในกรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 (๖) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นควรให้ออก
ส าหรับพนักงานขับรถยนต์ประจ าต าแหน่งผู้นั้น 
 (๗) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ส าหรับพนักงานขับรถยนต์ประจ าต าแหน่งผู้นั้น  
 ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้ออก ไล่ออกหรืออนุญาตให้ลาออกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่ส านักงานก าหนด๑๑ 
 

 ข้อ ๒๑ การอุทธรณ์การลงโทษให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 

 ข้อ ๒๒ ให้ส านักงานจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งและกรอบอัตราก าลังของลูกจ้างให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  
 เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส านักงานขอรับการจัดสรรงบประมาณในการจ้างลูกจ้าง 
โดยให้ด าเนินการจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๗ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ๑๐ ข้อ ๒๐ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๑๑ ข้อ ๒๐ วรรคสอง เพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 



150

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓๑๒ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแตว่ันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 

                                                           
 ๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนท่ี ๙๖ ก/หน้า ๓๑/๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยการลาของขา้ราชการส านักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   

 

 โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการลา 
ของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการลา 
ของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 

 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “เข้ารับการตรวจเลือก” หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการเป็นทหาร 
กองประจ าการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  
 “เข้ารับการเตรียมพล” หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล  
เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร
 “ลาติดตามคู่สมรส” หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ  
หรือทางราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปตามความต้องการของทางราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปท าการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้น
เหมือนเต็มเวลาราชการ แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดู งาน  
ณ ต่างประเทศ 
 

 ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยการลาของขา้ราชการส านักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   

 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการลา 
ของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการลา 
ของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 

 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “เข้ารับการตรวจเลือก” หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการเป็นทหาร 
กองประจ าการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  
 “เข้ารับการเตรียมพล” หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล  
เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร
 “ลาติดตามคู่สมรส” หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ  
หรือทางราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปตามความต้องการของทางราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปท าการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้น
เหมือนเต็มเวลาราชการ แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดู งาน  
ณ ต่างประเทศ 
 

 ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

 ข้อ ๕ การลาทุกประเภทตามระเบียบนี้ ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติของคณะกรรมการ
ก าหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นด้วย 
 

 ข้อ ๖ ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา และการใช้อ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
ส าหรับข้าราชการ ให้เป็นไปตามตารางการลาของข้าราชการที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  
 ในกรณีที่ผู้มีอ านาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  
และมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มี อ านาจอนุญาตได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลา 
ต่อผู้มีอ านาจอนุญาตชั้นเหนือขึ้นไปเพ่ือพิจารณา และเมื่ออนุญาตแล้ว ให้แจ้งให้ผู้มีอ านาจอนุญาต 
ตามระเบียบทราบด้วย 
 ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือ 
ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งใด เป็นผู้พิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได้ โดยให้ค านึงถึงระดับต าแหน่งและ 
ความรับผิดชอบของผู้รับมอบอ านาจเป็นส าคัญ 
 การลาของข้าราชการในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจ าสัปดาห์หรือวันหยุดราชการ
ประจ าปีเพ่ือให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสม
และจ าเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้ โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ 
 

 ข้อ ๗  ข้าราชการผู้ใดได้รับค าสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่นใดของทางราชการ 
หากประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับ
การเตรียมพล ในระหว่างเวลาที่ไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 
ที่ไปช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจ านวนวันลาให้ส านักงานทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
 การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้มีอ านาจพิจารณา
หรืออนุญาตการลาของส านักงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดส าหรับการลาประเภทนั้น 
 

 ข้อ ๘ การนับวันลาตามระเบียบนี้ให้นับตามปีงบประมาณ 
 การนับวันลาเพ่ือประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา และค านวณวันลา  
ให้นับต่อเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย เว้นแต่
การนับเพ่ือประโยชน์ในการค านวณวันลาส าหรับวันลาป่วยที่มิใช่วันลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วย 
การสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลาไปช่วยเหลือ
ภริยาที่คลอดบุตร วันลากิจส่วนตัว และวันลาพักผ่อน ให้นับเฉพาะวันท าการ 
 การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีงบประมาณเดียวกัน  
หรือไม่ก็ตาม ให้นับเป็นการลาครัง้หนึ่ง ถ้าจ านวนวันลาครั้งหนึง่รวมกนัเกินอ านาจของผู้มอี านาจอนญุาต 
ระดับใด ให้น าใบลานั้นเสนอขึ้นไปตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต 
 การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้น ๆ 

  
 ข้าราชการซึ่ งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ ได้หยุดราชการ 
ให้เสนอขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลา  
เป็นอันสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ  
 

 ข้อ ๙ ข้าราชการที่ ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลากิจส่วนตัวซึ่ งมิใช่ 
ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๒๐ หรือลาพักผ่อน ซึ่งได้หยุดราชการไปแล้วแต่ยังไม่ครบก าหนด 
ถ้ามีราชการจ าเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่าง  
การลาก็ได้ 
  การลาของข้าราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันมา
ปฏิบัติราชการ เว้นแต่ผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันเดินทางกลับ 
 

  ข้อ ๑๐ เพ่ือควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ให้ส านักงานจัดท าบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ 
ของข้าราชการตามแบบที่ส านักงานก าหนด หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
   ในกรณีจ าเป็น เลขาธิการจะก าหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการ 
ของข้าราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้  แต่จะต้องมี
หลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันเวลาการปฏิบัติราชการได้ด้วย 
 

 ข้อ ๑๑ การลา ให้ใช้ใบลาตามแบบที่ส านักงานก าหนด เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นหรือรีบด่วน  
จะใช้ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอื่นก็ได้ แต่ต้องส่งใบลาตามแบบ  
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 
 ส านักงานอาจน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา อนุญาตให้ลาและยกเลิก
วันลา ส าหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร ตามข้อ ๒๐ ก็ได้ 
ทั้งนี้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบท่ีมีความปลอดภัย รัดกุม สามารถตรวจสอบ  
ตัวบุคคล และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้ 
 

 ข้อ ๑๒ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามระเบียบนี้หรือในระหว่าง
วันหยุดราชการ ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงเลขาธิการ 
 ส าหรับเลขาธิการให้เสนอขออนุญาตต่อประธานกรรมการ 
 

 ข้อ ๑๓ ข้าราชการผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ 
ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในท้องที่นั้น หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับข้าราชการผู้นั้นและมิได้เกิดจาก
ความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของข้าราชการผู้นั้นเอง โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็น
เหตุขัดขวางท าให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติ ได้ ให้ข้าราชการผู้นั้นรีบรายงาน
พฤติการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ท าให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
จนถึงเลขาธิการทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ   
 ส าหรับเลขาธิการให้รายงานต่อประธานกรรมการ 
 ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือเลขาธิการเห็นว่าการที่ข้าราชการผู้นั้นไม่สามารถมาปฏิบัติ
ราชการได้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้สั่งให้การหยุดราชการของข้าราชการผู้นั้นไม่นับเป็น
วันลาตามจ านวนวันที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว ถ้าเห็นว่าไม่เป็น
พฤติการณ์พิเศษ ให้ถือว่าวันที่ข้าราชการผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว 
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 ข้าราชการซึ่ งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ ได้หยุดราชการ 
ให้เสนอขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลา  
เป็นอันสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ  
 

 ข้อ ๙ ข้าราชการที่ ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลากิจส่วนตัวซึ่ งมิใช่ 
ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๒๐ หรือลาพักผ่อน ซึ่งได้หยุดราชการไปแล้วแต่ยังไม่ครบก าหนด 
ถ้ามีราชการจ าเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่าง  
การลาก็ได้ 
  การลาของข้าราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันมา
ปฏิบัติราชการ เว้นแต่ผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันเดินทางกลับ 
 

  ข้อ ๑๐ เพ่ือควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ให้ส านักงานจัดท าบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ 
ของข้าราชการตามแบบที่ส านักงานก าหนด หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
   ในกรณีจ าเป็น เลขาธิการจะก าหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการ 
ของข้าราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้  แต่จะต้องมี
หลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันเวลาการปฏิบัติราชการได้ด้วย 
 

 ข้อ ๑๑ การลา ให้ใช้ใบลาตามแบบที่ส านักงานก าหนด เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นหรือรีบด่วน  
จะใช้ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอื่นก็ได้ แต่ต้องส่งใบลาตามแบบ  
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 
 ส านักงานอาจน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา อนุญาตให้ลาและยกเลิก
วันลา ส าหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร ตามข้อ ๒๐ ก็ได้ 
ทั้งนี้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย รัดกุม สามารถตรวจสอบ  
ตัวบุคคล และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้ 
 

 ข้อ ๑๒ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามระเบียบนี้หรือในระหว่าง
วันหยุดราชการ ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงเลขาธิการ 
 ส าหรับเลขาธิการให้เสนอขออนุญาตต่อประธานกรรมการ 
 

 ข้อ ๑๓ ข้าราชการผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ 
ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในท้องที่นั้น หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับข้าราชการผู้นั้นและมิได้เกิดจาก
ความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของข้าราชการผู้นั้นเอง โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็น
เหตุขัดขวางท าให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติ ได้ ให้ข้าราชการผู้นั้นรีบรายงาน
พฤติการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ท าให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
จนถึงเลขาธิการทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ   
 ส าหรับเลขาธิการให้รายงานต่อประธานกรรมการ 
 ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือเลขาธิการเห็นว่าการที่ข้าราชการผู้นั้นไม่สามารถมาปฏิบัติ
ราชการได้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้สั่งให้การหยุดราชการของข้าราชการผู้นั้นไม่นับเป็น
วันลาตามจ านวนวันที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว ถ้าเห็นว่าไม่เป็น
พฤติการณ์พิเศษ ให้ถือว่าวันที่ข้าราชการผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว 
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 ข้อ ๑๔ การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่าย
เงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
 

หมวด ๒ 
ประเภทการลา 
   

 

 ข้อ ๑๕ การลาแบ่งออกเป็น ๑๒ ประเภท ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การลาป่วย 
 (๒) การลาคลอดบุตร 
 (๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
 (๔) การลากิจส่วนตัว 
 (๕) การลาพักผ่อน 
 (๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
 (๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 (๘) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
 (๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 (๑๐) การลาติดตามคู่สมรส 
 (๑๑) การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 (๑๒) การลาประเภทอื่น 
 

ส่วนที ่๑ 
การลาป่วย 

   
 

 ข้อ ๑๖ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพ่ือรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น จะเสนอหรือจัดส่งใบลา  
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
 ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ 
แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
 การลาป่วยตั้งแต่สามสิบวันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและ 
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจ าเป็นหรือเห็นสมควร  
ผู้มีอ านาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อื่นซึ่งผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ 
 การลาป่วยไม่ถึงสามสิบวัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอ านาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับ  
การตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 
 

 
 
 
 

  
ส่วนที ่๒ 

การลาคลอดบุตร 
   

 

 ข้อ ๑๗ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่น 
ลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อไดแ้ล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว โดยไม่ต้องมีใบรบัรองของแพทย์  
 การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อน  หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ ได้  แต่ เมื่ อรวม 
วันลาแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน 
 ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้คลอดบุตร 
ตามก าหนด หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอ านาจอนุญาตอนุญาตให้ยกเลิก
วันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 
 การลาคลอดบุตรที่คาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบก าหนดวันลาของการลาประเภทนั้น 
ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร 
 

ส่วนที ่๓ 
การลาไปชว่ยเหลือภริยาที่คลอดบตุร 

   
 

 ข้อ ๑๘ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตรให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายในเก้าสิบวัน 
นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน  
สิบห้าวันท าการ 
 ผู้มีอ านาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้ 

 

ส่วนที ่๔ 
การลากจิส่วนตวั 
   

 

 ข้อ ๑๙ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น 
ไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจ าเป็นไว้ แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้
แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอ านาจอนุญาตทราบโดยเร็ว  
 ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
พร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตทันทีในวันแรก 
ที่มาปฏิบัติราชการ 
 

 ข้อ ๒๐ ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรตามข้อ ๑๗ แล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันท าการ 
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ส่วนที ่๒ 

การลาคลอดบุตร 
   

 

 ข้อ ๑๗ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่น 
ลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อไดแ้ล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว โดยไม่ต้องมีใบรบัรองของแพทย์  
 การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อน  หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ ได้  แต่ เมื่ อรวม 
วันลาแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน 
 ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้คลอดบุตร 
ตามก าหนด หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอ านาจอนุญาตอนุญาตให้ยกเลิก
วันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 
 การลาคลอดบุตรที่คาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบก าหนดวันลาของการลาประเภทนั้น 
ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร 
 

ส่วนที ่๓ 
การลาไปชว่ยเหลือภริยาที่คลอดบตุร 

   
 

 ข้อ ๑๘ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตรให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายในเก้าสิบวัน 
นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน  
สิบห้าวันท าการ 
 ผู้มีอ านาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้ 

 

ส่วนที ่๔ 
การลากจิส่วนตวั 
   

 

 ข้อ ๑๙ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น 
ไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจ าเป็นไว้ แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้
แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอ านาจอนุญาตทราบโดยเร็ว  
 ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
พร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตทันทีในวันแรก 
ที่มาปฏิบัติราชการ 
 

 ข้อ ๒๐ ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรตามข้อ ๑๗ แล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันท าการ 
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ส่วนที ่๕ 

การลาพักผ่อน 
   

 

 ข้อ ๒๑ ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีงบประมาณหนึ่งได้สิบวันท าการ เว้นแต่
ข้าราชการดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึงหกเดือน 
 (๑) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก 
 (๒) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการ แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลังหกเดือนนับแต่ 
วันออกจากราชการ  
 (๓) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการรับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมา
ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก 
 

 ข้อ ๒๒ ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ ใดมิได้ลาพักผ่อนประจ าปี หรือลาพักผ่อนประจ าปีแล้ว 
แต่ไม่ครบสิบวันท าการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกินยี่สิบวันท าการ 
 ส าหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี ให้มีสิทธิน าวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับ
วันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกินสามสิบวันท าการ 
 

 ข้อ ๒๓ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ 
 

 ข้อ ๒๔ การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผู้มีอ านาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ 
โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 
 

ส่วนที ่๖ 
การลาอปุสมบทหรอืการลาไปประกอบพิธีฮัจย ์

   
 

 ข้อ ๒๕ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือข้าราชการที่นับถือศาสนา
อิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวัน
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  
 ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น
ประกอบการลา และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ 
 

 ข้อ ๒๖ ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบท หรือได้รับอนุญาต 
ให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อ ๒๕ แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 
ภายในสิบวันนับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายในห้าวันนับแต่วันที่ 
ลาสิกขาหรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  ทั้งนี้ จะต้อง 
นับรวมอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา 

  
 ข้าราชการที่ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบท  หรือได้รับอนุญาต 
ให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ และได้หยุดราชการไปแล้ว หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคท าให้ไม่สามารถ
อุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและ 
ขอยกเลิกวันลา ให้ผู้มีอ านาจตามข้อ ๒๕ พิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือ 
ไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 
 

ส่วนที ่๗ 
การลาเข้ารบัการตรวจเลือกหรือเข้ารบัการเตรียมพล 

   
 

 ข้อ ๒๗ ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา 
ไม่น้อยกว่าสี่สิบแปดชั่วโมงก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือก ส่วนข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับ 
การเตรียมพล ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป 
และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้อง  
รอรับค าสั่งอนุญาต และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต 
 

  ข้อ ๒๘ เมื่อข้าราชการที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว 
ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายในเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็น 
ผู้มีอ านาจอนุญาตอาจขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสิบห้าวัน  

 

ส่วนที ่๘ 
การลาไปศกึษา ฝกึอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรอืดงูาน 

   
 

 ข้อ ๒๙ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตเพ่ือพิจารณา
อนุญาต 
 

ส่วนที ่๙ 
การลาไปปฏิบตัิงานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 

   
 

 ข้อ ๓๐ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้เสนอหรือ 
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงประธานกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุญาต โดยถือปฏิบัติ  
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ ข้าราชการ 
ไปท าการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ 
 

 ข้อ ๓๑ ข้าราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี  
เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดเวลา และ 
ให้รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้ประธานกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กลับมา
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 การรายงานผลเก่ียวกับการลาไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบรายงานตามที่ ส านักงาน
ก าหนด 
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 ข้าราชการที่ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบท  หรือได้รับอนุญาต 
ให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ และได้หยุดราชการไปแล้ว หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคท าให้ไม่สามารถ
อุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้ เม่ือได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและ 
ขอยกเลิกวันลา ให้ผู้มีอ านาจตามข้อ ๒๕ พิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือ 
ไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 
 

ส่วนที ่๗ 
การลาเข้ารบัการตรวจเลือกหรือเข้ารบัการเตรียมพล 

   
 

 ข้อ ๒๗ ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา 
ไม่น้อยกว่าสี่สิบแปดชั่วโมงก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือก ส่วนข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับ 
การเตรียมพล ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป 
และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้อง  
รอรับค าสั่งอนุญาต และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต 
 

  ข้อ ๒๘ เมื่อข้าราชการที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว 
ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายในเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็น 
ผู้มีอ านาจอนุญาตอาจขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสิบห้าวัน  

 

ส่วนที ่๘ 
การลาไปศกึษา ฝกึอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรอืดงูาน 

   
 

 ข้อ ๒๙ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตเพ่ือพิจารณา
อนุญาต 
 

ส่วนที ่๙ 
การลาไปปฏิบตัิงานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 

   
 

 ข้อ ๓๐ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้เสนอหรือ 
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงประธานกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุญาต โดยถือปฏิบัติ  
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ ข้าราชการ 
ไปท าการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ 
 

 ข้อ ๓๑ ข้าราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี  
เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดเวลา และ 
ให้รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้ประธานกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กลับมา
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบรายงานตามที่ ส านักงาน
ก าหนด 
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ส่วนที ่๑๐ 

การลาติดตามคู่สมรส 
   

 

 ข้อ ๓๒ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตเพ่ือพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ไม่เกินสองปี และในกรณีจ าเป็น  
อาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีกสองปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี ถ้าเกินสี่ปีให้ลาออกจากราชการ 
 

 ข้อ ๓๓ การพิจารณาอนุญาตให้ ข้าราชการลาติดตามคู่สมรส ผู้มีอ านาจอนุญาตจะอนุญาต 
ให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกิ นระยะเวลา
ตามที่ก าหนดในข้อ ๓๒ และจะต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงาน 
ในต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกัน ไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศ  
เดียวกันหรือไม่ก็ตาม 
 

 ข้อ ๓๔ ข้าราชการที่ลาติดตามคู่สมรสครบก าหนดระยะเวลาตามข้อ ๓๒ ในระหว่างเวลา 
ที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว ไม่มีสิทธิขอลา
ติดตามคู่สมรสอีก เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจ าในประเทศไทย 
แล้วต่อมาได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก จึงจะมีสิทธิขอลา
ติดตามคู่สมรสตามข้อ ๓๒ ใหม่ 
 

ส่วนที ่๑๑ 
การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพ 

   
 

 ข้อ ๓๕ ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าท่ี 
หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่  จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ  
หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกินสิบสองเดือน  
 ข้ าราชการที่ ได้ รับอันตรายหรือการป่ วยเจ็บจนท าให้ ตกเป็ นผู้ทุ พพลภาพหรือพิการ 
เพราะเหตุอื่น นอกจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถ 
รับราชการต่อไปได้ หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไป
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา  
แต่ไม่เกินสิบสองเดือน  
 หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐองค์กร
การกุศลอันเป็นสาธารณะ หรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมจัด 
 
 
 
 

  
  ข้อ ๓๖ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพตามข้อ ๓๕ ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาต  พร้อมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่ประสงคจ์ะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อพิจารณาอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
จึงจะหยุดราชการเพ่ือไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ 
 

ส่วนที ่๑๒ 
การลาประเภทอื่น 
   

 

 ข้อ ๓๗ กรณีที่มีการก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ  
พลเรือนมีสิทธิลาประเภทอื่น ให้ส านักงานเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการลาของข้าราชการ 
เป็นการเฉพาะราย หรือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลา การพิจารณา และการอนุญาต
เป็นการทั่วไปก็ได้ 

บทเฉพาะกาล 
   

 

 ข้อ ๓๘ ระเบียบนี้ไม่กระทบกับการลาที่ได้ด าเนินการไปแล้วโดยชอบด้วยระเบียบ ก.ร.  
ว่าด้วยการลาของข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  
 

 ประกาศ ณ วนัที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 วัส  ติงสมิตร 

 ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิ
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  ข้อ ๓๖ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพตามข้อ ๓๕ ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาต  พร้อมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่ประสงคจ์ะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อพิจารณาอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
จึงจะหยุดราชการเพ่ือไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ 
 

ส่วนที ่๑๒ 
การลาประเภทอื่น 
   

 

 ข้อ ๓๗ กรณีที่มีการก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ  
พลเรือนมีสิทธิลาประเภทอื่น ให้ส านักงานเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการลาของข้าราชการ 
เป็นการเฉพาะราย หรือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลา การพิจารณา และการอนุญาต
เป็นการทั่วไปก็ได้ 

บทเฉพาะกาล 
   

 

 ข้อ ๓๘ ระเบียบนี้ไม่กระทบกับการลาที่ได้ด าเนินการไปแล้วโดยชอบด้วยระเบียบ ก.ร.  
ว่าด้วยการลาของข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  
 

 ประกาศ ณ วนัที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 วัส  ติงสมิตร 

 ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิ
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 
   

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบยีบคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาตวิ่าดว้ยเครื่องแบบ
และการแต่งเครื่องแบบของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบ
ไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและ 
การแต่งเครื่องแบบของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงประธาน

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย 
“อดีตกรรมการ”๒ หมายความว่า บุคคลซึ่งเคยเป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาแล้ว แต่พ้นจากต าแหน่งหรือการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปตามกฎหมาย 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

ข้อ ๔ เครื่องแบบกรรมการ ให้มี ๒ ชนิด คือ 
(๑)  เครื่องแบบปฏิบัติราชการ มี ๒ ประเภท 
 (ก) เครื่องแบบสีกากีคอพับ 
 (ข) เครื่องแบบสีกากีคอแบะ 
(๒)  เครื่องแบบพิธีการ มี ๕ ประเภท 
 (ก) เครื่องแบบปกติขาว 
 (ข) เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง  
 (ค) เครื่องแบบครึ่งยศ 
 (ง) เครื่องแบบเต็มยศ 
 (จ) เครื่องแบบสโมสร 
ให้น ากฎส านักนายกรัฐมนตรีออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน

พุทธศักราช ๒๔๗๘ ในส่วนที่ก าหนดส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ มาใช้บังคับกับการแต่งเครื่องแบบ 
                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๗๖ ก/หน้า ๒๕/๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
 ๒ ข้อ ๓ นิยามค าว่า “อดีตกรรมการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบ
และการแต่งเครื่องแบบของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 
   

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบยีบคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาตวิ่าดว้ยเครื่องแบบ
และการแต่งเครื่องแบบของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบ
ไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและ 
การแต่งเครื่องแบบของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงประธาน

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย 
“อดีตกรรมการ”๒ หมายความว่า บุคคลซึ่งเคยเป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาแล้ว แต่พ้นจากต าแหน่งหรือการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปตามกฎหมาย 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

ข้อ ๔ เครื่องแบบกรรมการ ให้มี ๒ ชนิด คือ 
(๑)  เครื่องแบบปฏิบัติราชการ มี ๒ ประเภท 
 (ก) เครื่องแบบสีกากีคอพับ 
 (ข) เครื่องแบบสีกากีคอแบะ 
(๒)  เครื่องแบบพิธีการ มี ๕ ประเภท 
 (ก) เครื่องแบบปกติขาว 
 (ข) เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง  
 (ค) เครื่องแบบครึ่งยศ 
 (ง) เครื่องแบบเต็มยศ 
 (จ) เครื่องแบบสโมสร 
ให้น ากฎส านักนายกรัฐมนตรีออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน

พุทธศักราช ๒๔๗๘ ในส่วนที่ก าหนดส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ มาใช้บังคับกับการแต่งเครื่องแบบ 
                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๗๖ ก/หน้า ๒๕/๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
 ๒ ข้อ ๓ นิยามค าว่า “อดีตกรรมการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบ
และการแต่งเครื่องแบบของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ของกรรมการโดยอนุโลม ส าหรับอินทรธนู เครื่องหมายแสดงสังกัด และหมวก ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ไว้ในระเบียบนี้๓ 

 

ข้อ ๔/๑๔ หมวกของกรรมการให้ใช้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการตามข้อ ๔ (๑) กรรมการชาย ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาล 

สีกากี กะบังหน้าหมวกท าด้วยสักหลาดสีด า ที่ขอบโค้งของกะบังหน้าหมวกปักด้วยดิ้นสีทองเป็นรูป  
ช่อชัยพฤกษ์โดยปักหรือท ามาบรรจบกันที่ตรงกลางของกะบังหน้าหมวก มีระยะห่างกันพองาม พื้นกะบัง
หน้าหมวกด้านล่างสีด า สายรัดคางสีทองกว้างประมาณ ๑ เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์
ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีด าคาดแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง ๓ แถบ 
แถบใหญ่กว้างประมาณ ๑.๒ เซนติเมตร ๒ แถบ ที่ขอบบนและขอบล่างของผ้าพันหมวก แถบเล็กกว้าง
ประมาณ ๖ มิลลิเมตร อยู่ระหว่างกลางของแถบใหญ่ ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง  
สูงประมาณ ๕.๕ เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีด า ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 

กรรมการหญิง ให้ใช้หมวกทรงหมอ้ตาลสีกาก ีแต่เป็นทรงอ่อนพับปีก ผ้าพันหมวกสีด า ตรงกลาง
ด้านหน้าของผ้าพันหมวกปักด้วยดิ้นสีทองเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ มีระยะห่างกันพองาม ล้อมด้วยแถบไหม
ทองหรือวัตถุเทยีมไหมทอง ๓ แถบ แถบใหญ่กว้างประมาณ ๑.๒ เซนติเมตร ๒ แถบ ที่ขอบบนและขอบ
ล่างของผ้าพันหมวก แถบเล็กกว้างประมาณ ๖ มิลลิเมตร อยู่ระหว่างกลางของแถบใหญ่ ที่หน้าหมวกติด
ตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง สูงประมาณ ๔.๕ เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีด า ตามแบบแนบท้าย
ระเบียบนี้ 

(๒) กรณีแต่งเครื่องแบบพิธีการตามข้อ ๔ (๒) ให้ใช้หมวกมีลักษณะและส่วนประกอบ
เช่นเดียวกับหมวกเครื่องแบบปฏิบัตริาชการ เว้นแต่สีของหมวก ผ้าพันหมวก และหมอนสักหลาดส าหรับ
ปักครุฑพ่าห์ เป็นสีขาว ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 

การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันควร 
 

ข้อ ๕ ให้ใช้อินทรธนูส าหรับการแต่งเครื่องแบบของกรรมการ ดังนี้ 
(๑) เครื่องแบบปฏิบัติราชการตามข้อ ๔ (๑) ให้ใช้อินทรธนูอ่อน กว้าง ๕ เซนติเมตร ยาว ๑๑ 

เซนติเมตร ส าหรับกรรมการชาย และกว้าง ๔.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๐.๕ เซนติเมตร ส าหรับกรรมการหญิง 
มีแถบสีเหลืองหรือสีทอง กว้าง ๓ เซนติเมตร ติดทางต้นอินทรธนู ๑ แถบ และแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร 
ติดเรียงต่อไปอีก ๒ แถบ มีเครื่องหมายแสดงสังกัดขนาดความสูง ๔.๕ เซนติเมตร ส าหรับกรรมการชาย 
และขนาดความสูง ๔ เซนติเมตร ส าหรับกรรมการหญิง ท าด้วยโลหะสีทอง ติดทับบนแถบ แถบบน
ขมวดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 

(๒) เครื่องแบบพิธีการตามข้อ ๔ (๒) ให้ใช้อินทรธนูแข็ง กว้าง ๕ เซนติเมตร ยาว ๑๓ เซนติเมตร 
ส าหรับกรรมการชาย และกว้าง ๔.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๒.๕ เซนติเมตร ส าหรับกรรมการหญิง  
พ้ืนสักหลาดหรือก ามะหยี่สีด า ปักดิ้นทองลายรักร้อยรูปทรงดอกบัว ติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจาก
ไหล่ไปคอ ติดดุมสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก มีเครื่องหมายแสดงสังกัดขนาดความสูง ๔.๕ เซนติเมตร 

                                                           
 ๓ ข้อ ๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่ง
เครื่องแบบของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๔ ข้อ ๔/๑ เพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบ  
ของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับกรรมการชาย และขนาดความสูง ๔ เซนติเมตร ส าหรับกรรมการหญิง ท าด้วยโลหะสีทอง ติดทบั
อยู่บนอินทรธนูค่อนมาทางด้านไหล่ ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้  

 

ข้อ ๖ ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดเป็นรูปทรงหยดน้ า ภายในเป็นรูปคนล้อมเป็นวงกลมและ 
รูปมือมีอุณาโลมและรัศมีอยู่ด้านบน ท าด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ ขนาดความสูง ๓ เซนติเมตร  
ติดที่คอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้างของเครื่องแบบ ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 

ส าหรับกรรมการหญิง ให้ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่คอแบะของเสื้อตอนบนทั้งสองข้าง  
เหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 

ข้อ ๗ ให้กรรมการและอดีตกรรมการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ตามระเบียบของ 
ทางราชการ 

 

ข้อ ๘ ให้กรรมการและอดีตกรรมการประดับเหรียญเชิดชู เกียรติ  เครื่องหมายแสดง
ความสามารถ เครื่องหมายกิตติมศักดิ์ เข็มแสดงวิทยฐานะ เครื่องหมายหรือเข็มอื่นใดตามระเบียบของ
ทางราชการหรือระเบียบของส่วนราชการนั้น ๆ ได้ตามสมควร  

 

ข้อ ๙ การแต่งเครื่องแบบตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้แต่งตามหมายของส านักพระราชวัง  
หรือระเบียบ หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด ในโอกาสอันควร  

 

ข้อ ๙/๑๕ กรรมการผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะแต่งเครื่องแบบตามระเบียบน้ี
หรือเครื่องแบบของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามสังกัดเดิมของกรรมการผู้นั้นก็ได้ 

 

ข้อ ๑๐ อดีตกรรมการให้มีสิทธิแต่งเครื่องแบบพิธีการตามข้อ ๔ (๒) ได้เช่นเดียวกับกรรมการ  
เว้นแต่ให้ติดเครื่องหมายอักษร นก ท าด้วยโลหะโปร่งสีทอง สูง ๒.๕ เซนติเมตร ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋า 
บนด้านขวา  

ส าหรับอดีตกรรมการหญิงให้ประดับที่หน้าอกเสื้อเบื้องขวา 
 

ข้อ ๑๑ อดีตกรรมการผู้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบ 
(๑) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี 
(๓) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด หรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุก เว้นแต่ 

ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) ประพฤติตนในทางท่ีอาจเป็นการเสื่อมเสียเกียรติของกรรมการ และประธานกรรมการ  

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติสั่งให้ผู้นั้นงดแต่งเครื่องแบบส าหรับอดีตกรรมการ ในระยะเวลาที่ก าหนดหรือ
ตลอดไป 

 

                                                           
 ๕ ข้อ ๙/๑ เพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบ  
ของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ส าหรับกรรมการชาย และขนาดความสูง ๔ เซนติเมตร ส าหรับกรรมการหญิง ท าด้วยโลหะสีทอง ติดทบั
อยู่บนอินทรธนูค่อนมาทางด้านไหล่ ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้  

 

ข้อ ๖ ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดเป็นรูปทรงหยดน้ า ภายในเป็นรูปคนล้อมเป็นวงกลมและ 
รูปมือมีอุณาโลมและรัศมีอยู่ด้านบน ท าด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ ขนาดความสูง ๓ เซนติเมตร  
ติดที่คอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้างของเครื่องแบบ ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 

ส าหรับกรรมการหญิง ให้ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่คอแบะของเสื้อตอนบนทั้งสองข้าง  
เหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 

ข้อ ๗ ให้กรรมการและอดีตกรรมการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ตามระเบียบของ 
ทางราชการ 

 

ข้อ ๘ ให้กรรมการและอดีตกรรมการประดับเหรียญเชิดชู เกียรติ  เครื่องหมายแสดง
ความสามารถ เครื่องหมายกิตติมศักดิ์ เข็มแสดงวิทยฐานะ เครื่องหมายหรือเข็มอื่นใดตามระเบียบของ
ทางราชการหรือระเบียบของส่วนราชการนั้น ๆ ได้ตามสมควร  

 

ข้อ ๙ การแต่งเครื่องแบบตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้แต่งตามหมายของส านักพระราชวัง  
หรือระเบียบ หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด ในโอกาสอันควร  

 

ข้อ ๙/๑๕ กรรมการผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะแต่งเครื่องแบบตามระเบียบนี้
หรือเครื่องแบบของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามสังกัดเดิมของกรรมการผู้นั้นก็ได้ 

 

ข้อ ๑๐ อดีตกรรมการให้มีสิทธิแต่งเครื่องแบบพิธีการตามข้อ ๔ (๒) ได้เช่นเดียวกับกรรมการ  
เว้นแต่ให้ติดเครื่องหมายอักษร นก ท าด้วยโลหะโปร่งสีทอง สูง ๒.๕ เซนติเมตร ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋า 
บนด้านขวา  

ส าหรับอดีตกรรมการหญิงให้ประดับที่หน้าอกเสื้อเบื้องขวา 
 

ข้อ ๑๑ อดีตกรรมการผู้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบ 
(๑) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี 
(๓) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด หรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุก เว้นแต่ 

ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) ประพฤติตนในทางที่อาจเป็นการเสื่อมเสียเกียรติของกรรมการ และประธานกรรมการ  

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติสั่งให้ผู้นั้นงดแต่งเครื่องแบบส าหรับอดีตกรรมการ ในระยะเวลาที่ก าหนดหรือ
ตลอดไป 

 

                                                           
 ๕ ข้อ ๙/๑ เพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบ  
ของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ข้อ ๑๒ กรรมการท่ีปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับจะแต่งเครื่องแบบตามประกาศ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง เครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  
หรือตามระเบียบนี้ก็ได้  

 

ข้อ ๑๓ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  

 
ประกาศ ณ วนัที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อินทรธนูแข็งของเครื่องแบบพิธีการส าหรับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
_______________ 

 

ลายรักร้อย  
ออกแบบโดย นายสุเมธ  พุฒพวง  

ส านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
 

          แนวคิดการออกแบบ  เป็นการปรับแบบลวดลายอินทรธนูเครื่องแบบ 
          พิธีการของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดิม  

 
 
 

 
ความหมาย ลายรักร้อยรูปทรงดอกบัว จ านวน ๓ ดอก หมายถึง 
ความรัก ความสามัคคี และการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 
ซึ่งดอกบัว เป็นตราสัญลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ  ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  
เรื่อง ก าหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๑๙๘) หมายถึง 
ความมีคุณธรรม ความเอ้ืออาทรระหว่างเพ่ือนมนุษย์ อันเป็น 
จริยวัตรอันดีงามของคนไทย 
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อินทรธนูแข็งของเครื่องแบบพิธีการส าหรับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
_______________ 

 

ลายรักร้อย  
ออกแบบโดย นายสุเมธ  พุฒพวง  

ส านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
 

          แนวคิดการออกแบบ  เป็นการปรับแบบลวดลายอินทรธนูเครื่องแบบ 
          พิธีการของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดิม  

 
 
 

 
ความหมาย ลายรักร้อยรูปทรงดอกบัว จ านวน ๓ ดอก หมายถึง 
ความรัก ความสามัคคี และการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 
ซึ่งดอกบัว เป็นตราสัญลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ  ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  
เรื่อง ก าหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๑๙๘) หมายถึง 
ความมีคุณธรรม ความเอ้ืออาทรระหว่างเพ่ือนมนุษย์ อันเป็น 
จริยวัตรอันดีงามของคนไทย 
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๕ ซม. 

๑๓ ซม. 

อินทรธนูแข็งของเครื่องแบบพิธีการส าหรับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 
ประจ าบ่าซ้าย และบ่าขวา 

 
  

ลายปักด้ินสีทองนูน 

พ้ืนสักหลาดหรือ 
ก ามะหย่ีสีด า 

ตราครุฑพ่าห์ท าด้วยโลหะสีทอง 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ ซม. 

ชาย 

๔.๕ ซม. 

๑๒.๕ ซม. 

หญิง 

แบบเคร่ืองหมายส าหรับติดทับบนอินทรธน ู
ท าด้วยโลหะสีทอง 

อินทรธนูอ่อนของเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 
ส าหรับกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาย หญิง 

๑๐.๕ ซม. 

๕.๕ ซม. ๕ ซม. 

๓ ซม. 

แบบเครื่องหมายส าหรับติดทับบนอินทรธนู 
ท าด้วยโลหะสีทอง 

๑๑ ซม. ๑ ซม. 

๑ ซม. 

๑ ซม. 
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อินทรธนูอ่อนของเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 
ส าหรับกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาย หญิง 

๑๐.๕ ซม. 

๕.๕ ซม. ๕ ซม. 

๓ ซม. 

แบบเครื่องหมายส าหรับติดทับบนอินทรธนู 
ท าด้วยโลหะสีทอง 

๑๑ ซม. ๑ ซม. 

๑ ซม. 

๑ ซม. 
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เครื่องหมายแสดงสงักัดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 
เครื่องหมายแสดงสังกัด 

ท าด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มขีอบ  
ขนาดความสงู ๓ เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวกเครื่องแบบปฏิบตัิราชการส าหรับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ๖ 
 

กรรมการชาย 
 

 
 
 

กรรมการหญิง 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 ๖ หมวกเครื่องแบบปฏิบัติราชการส าหรับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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หมวกเครื่องแบบปฏิบตัิราชการส าหรับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ๖ 
 

กรรมการชาย 
 

 
 
 

กรรมการหญิง 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 ๖ หมวกเครื่องแบบปฏิบัติราชการส าหรับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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หมวกเครื่องแบบพิธีการส าหรับกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ 
 
 

กรรมการชาย 
 

 
 
 
 

กรรมการหญิง 
 

 
 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑๗ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒๘ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

                                                           
 ๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน้า ๑๒/๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 ๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนท่ี ๓ ก/หน้า ๒๔/๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑๗ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒๘ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

                                                           
 ๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน้า ๑๒/๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 ๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนท่ี ๓ ก/หน้า ๒๔/๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าดว้ยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการ พนักงานราชการ  

และลูกจา้ง ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 

   

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบยีบคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาตวิ่าดว้ยเครื่องแบบ
และการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและ
การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“พนักงานราชการ” หมายความว่า พนักงานราชการตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติว่าด้วยพนักงานราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้าง

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

ข้อ ๔ เครื่องแบบข้าราชการ ให้มี ๒ ชนิด คือ 
(๑)  เครื่องแบบปฏิบัติราชการ มี ๒ ประเภท 

(ก) เครื่องแบบสีกากีคอพับ 
(ข) เครื่องแบบสีกากีคอแบะ 

(๒)  เครื่องแบบพิธีการ มี ๕ ประเภท 
(ก) เครื่องแบบปกติขาว 
(ข) เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง 
(ค) เครื่องแบบครึ่งยศ 
(ง) เครื่องแบบเต็มยศ 
(จ) เครื่องแบบสโมสร 

                                                           

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๗๖ ก/หน้า ๒๒/๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ 

ให้น ากฎส านักนายกรัฐมนตรอีอกตามความในพระราชบญัญตัิเครื่องแบบขา้ราชการฝ่ายพลเรือน 
พุทธศักราช ๒๔๗๘ ในส่วนที่ก าหนดส าหรบัขา้ราชการพลเรือนสามัญ มาใช้บังคับกับการแต่งเครื่องแบบ
ของข้าราชการโดยอนุโลม ส าหรับเครื่องหมายแสดงสังกัด ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้๒ 

 

ข้อ ๕ เครื่องแบบพนักงานราชการ ให้มี ๒ ชนิด คือ 
(๑)  เครื่องแบบปกติ 
(๒)  เครื่องแบบพิธีการ มี ๓ ประเภท 

(ก) เครื่องแบบปกติขาว 
(ข) เครื่องแบบครึ่งยศ 
(ค) เครื่องแบบเต็มยศ 

ให้น าประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการเกี่ยวกับเครื่องแบบพนักงานราชการ มาใช้บังคับกับการแต่งเครื่องแบบของพนักงานราชการ
โดยอนุโลม ส าหรับเครื่องหมายแสดงสังกัด ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้๓ 

 

ข้อ ๖๔ (ยกเลิก) 
 

ข้อ ๗ เครื่องแบบลูกจ้าง ให้มี ๒ ชนิด คือ 
(๑)  เครื่องแบบปฏิบัติงาน 
(๒)  เครื่องแบบพิธีการ มี ๓ ประเภท 

(ก) เครื่องแบบปกติขาว 
(ข) เครื่องแบบครึ่งยศ 
(ค) เครื่องแบบเต็มยศ 

ให้น าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจ า มาใช้บังคับกับเครื่องแบบ
ของลูกจ้างโดยอนุโลม ส าหรับเครื่องหมายแสดงสังกัด ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 

 

ข้อ ๘ ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดเป็นรูปทรงหยดน้ า ภายในเป็นรูปคนล้อมเป็นวงกลมและรูปมือ 
มีอุณาโลมและรัศมีอยู่ด้านบน ท าด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ ขนาดความสูง ๓ เซนติเมตร ติดที่คอเสื้อ
ตอนหน้าทั้งสองข้างของเครื่องแบบ ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 

ส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างหญิง ให้ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่คอแบะของเสื้อ
ตอนบนทั้งสองข้าง เหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 

ข้อ ๙ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ตามระเบียบของทางราชการ 

 

                                                           

 ๒ ข้อ ๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่ง
เครื่องแบบของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๓ ข้อ ๕ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่ง
เครื่องแบบของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๔ ข้อ ๖ ยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้าง ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ให้น ากฎส านักนายกรัฐมนตรอีอกตามความในพระราชบญัญตัิเครื่องแบบขา้ราชการฝ่ายพลเรือน 
พุทธศักราช ๒๔๗๘ ในส่วนที่ก าหนดส าหรบัขา้ราชการพลเรือนสามัญ มาใช้บังคับกับการแต่งเครื่องแบบ
ของข้าราชการโดยอนุโลม ส าหรับเครื่องหมายแสดงสังกัด ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้๒ 

 

ข้อ ๕ เครื่องแบบพนักงานราชการ ให้มี ๒ ชนิด คือ 
(๑)  เครื่องแบบปกติ 
(๒)  เครื่องแบบพิธีการ มี ๓ ประเภท 

(ก) เครื่องแบบปกติขาว 
(ข) เครื่องแบบครึ่งยศ 
(ค) เครื่องแบบเต็มยศ 

ให้น าประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการเกี่ยวกับเครื่องแบบพนักงานราชการ มาใช้บังคับกับการแต่งเครื่องแบบของพนักงานราชการ
โดยอนุโลม ส าหรับเครื่องหมายแสดงสังกัด ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้๓ 

 

ข้อ ๖๔ (ยกเลิก) 
 

ข้อ ๗ เครื่องแบบลูกจ้าง ให้มี ๒ ชนิด คือ 
(๑)  เครื่องแบบปฏิบัติงาน 
(๒)  เครื่องแบบพิธีการ มี ๓ ประเภท 

(ก) เครื่องแบบปกติขาว 
(ข) เครื่องแบบครึ่งยศ 
(ค) เครื่องแบบเต็มยศ 

ให้น าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจ า มาใช้บังคับกับเครื่องแบบ
ของลูกจ้างโดยอนุโลม ส าหรับเครื่องหมายแสดงสังกัด ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 

 

ข้อ ๘ ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดเป็นรูปทรงหยดน้ า ภายในเป็นรูปคนล้อมเป็นวงกลมและรูปมือ 
มีอุณาโลมและรัศมีอยู่ด้านบน ท าด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ ขนาดความสูง ๓ เซนติเมตร ติดที่คอเสื้อ
ตอนหน้าทั้งสองข้างของเครื่องแบบ ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 

ส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างหญิง ให้ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่คอแบะของเสื้อ
ตอนบนทั้งสองข้าง เหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 

ข้อ ๙ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ตามระเบียบของทางราชการ 

 

                                                           

 ๒ ข้อ ๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่ง
เครื่องแบบของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๓ ข้อ ๕ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่ง
เครื่องแบบของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๔ ข้อ ๖ ยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้าง ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ข้อ ๑๐ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ผู้ซึ่งได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ เครื่องหมาย
แสดงความสามารถ เครื่องหมายกิตติมศักดิ์ เข็มแสดงวิทยฐานะ เครื่องหมายหรือเข็มอื่นใด แล้วแต่กรณี 
ให้ประดับเครื่องหมายหรือเข็มนั้น ตามระเบียบของทางราชการหรือระเบียบของส่วนราชการนั้น ๆ  
ตามสมควร 

 

ข้อ ๑๑ การแต่งเครื่องแบบตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้แต่งตามหมายของส านักพระราชวัง 
หรือระเบียบ หรือตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติก าหนด ในโอกาสอันควร 

 

ข้อ ๑๒ ข้าราชการนอกประจ าการ ให้ใช้เครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบเช่นเดียวกับข้าราชการ
ประจ าการ เว้นแต่ให้ติดเครือ่งหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างซ้าย และเครื่องหมายอักษร นก 
ท าด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ สูง ๒ เซนติเมตร ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างขวา 

 

ข้อ ๑๓ ภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ข้าราชการและพนักงานราชการ
จะใช้เครื่องหมายแสดงสังกัดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการรัฐสภา หรือกฎหมายว่าด้วย
เครื่องแบบพนักงานราชการรัฐสภา แล้วแต่กรณี หรือตามระเบียบนี้ก็ได้ 

 

ข้อ ๑๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องหมายแสดงสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

เครื่องหมายแสดงสังกัด 
ท าด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มขีอบ  

ขนาดความสงู ๓ เซนติเมตร 
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เครื่องหมายแสดงสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

เครื่องหมายแสดงสังกัด 
ท าด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มขีอบ  

ขนาดความสงู ๓ เซนติเมตร 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้าง ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔๕ 
 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกแบบอินทรธนูและเครื่องหมายต าแหน่งบนอินทรธนูข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แบบอินทรธนูเครื่องแบบปกติ และเครื่องแบบพิธีการพนักงาน
ราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และแบบอินทรธนูและเครื่องหมายต าแหน่ง  
บนอินทรธนูของเครื่องแบบปกติพนักงานราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ท้ายระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนท่ี ๔ ก/หน้า ๑๑/๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 

 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 
   

 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกลาง

บริหารงานบุคคล 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“รองเลขาธิการ” หมายความว่า รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ผู้ช่วยเลขาธิการ”๒ หมายความว่า ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
“ข้าราชการส านักงาน” หมายความว่า ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ 
 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้  
 

หมวด ๑ 
หน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการ 

   
 

ข้อ ๕ คณะกรรมการท าหน้าที่เป็น ก.พ. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และ 
มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านมาตรฐานค่าตอบแทน 
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมตลอดทั้งการวางแผนก าลังคนและด้านอื่น ๆ 

                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๘๑ ก/หน้า ๓๒/๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๑ 
 ๒ ข้อ ๓ นิยามค าว่า “ผู้ช่วยเลขาธิการ” เพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 
   

 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกลาง

บริหารงานบุคคล 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“รองเลขาธิการ” หมายความว่า รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ผู้ช่วยเลขาธิการ”๒ หมายความว่า ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
“ข้าราชการส านักงาน” หมายความว่า ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ 
 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้  
 

หมวด ๑ 
หน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการ 

   
 

ข้อ ๕ คณะกรรมการท าหน้าที่เป็น ก.พ. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และ 
มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านมาตรฐานค่าตอบแทน 
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมตลอดทั้งการวางแผนก าลังคนและด้านอื่น ๆ 

                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๘๑ ก/หน้า ๓๒/๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๑ 
 ๒ ข้อ ๓ นิยามค าว่า “ผู้ช่วยเลขาธิการ” เพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ข้าราชการส านักงานเพื่อให้ส านักงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ 

(๓) ออกประกาศและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้  
รวมตลอดทั้งการให้ค าแนะน าหรือวางแนวทางในการปฏิบัติการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกาศและระเบียบดังกล่าวเมื่อได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

(๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ระเบียบนี้ รวมตลอดทั้งก าหนด
แนวทางปฏิบัติในกรณีที่เป็นปัญหา 

(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส านักงาน และการก าหนด
อัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับต าแหน่งและประเภทต าแหน่งส าหรับคุณวุฒิดังกล่าว 

(๖) ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ
ส านักงาน เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและ
ติดตามการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

(๗) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเก่ียวกับวัน เดือน ปีเกิด  และ 
การควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการส านักงาน 

(๘) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
ระเบียบนี้ 

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนดให้ เป็นหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการ 

 

ข้อ ๖ การประชุมของคณะกรรมการ ให้เลขาธิการท าหน้าที่เป็นเลขานุการ และให้รองเลขาธิการ 
ที่เลขาธิการมอบหมายและผู้อ านวยการส านักบริหารกลางท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีการน ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. กฎ ก.พ.ค. 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับน้ัน  
ให้ค าว่า 

“คณะรัฐมนตรี” “ก.พ.” “ก.พ.ค.” รวมทั้ง “อ.ก.พ.กระทรวง”และ “อ.ก.พ.กรม” ในกรณีที่
ไม่ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงาน หมายถึง คณะกรรมการ 

“นายกรัฐมนตรี” “รัฐมนตรี” “ประธาน ก.พ.ค.”หมายถึง ประธานกรรมการ 
“ปลัดกระทรวง” “อธิบดี” หมายถึง เลขาธิการ 
“รองปลัดกระทรวง”  หมายถึง รองเลขาธิการ 
“กระทรวง” “กรม” “ส านักงาน ก.พ.” “ส่วนราชการ” หมายถึง ส านักงาน 
ในกรณีมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงานตามข้อ ๘ ให้ค าว่า “อ.ก.พ.

กระทรวง” “อ.ก.พ.กรม” หมายถึง คณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงาน 
 

ข้อ ๘ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงาน เพ่ือท าการใด ๆ แทนก็ได้ 
 

 

หมวด ๒ 
การบริหารงานบคุคล 

   
 

ส่วนที ่๑ 
ข้าราชการส านักงาน 

   
 

ข้อ ๙ การก าหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการขอยกเว้นลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการส านักงาน ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบ  
และหลักเกณฑ์ท่ีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม   
เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

 

ข้อ ๑๐ ต าแหน่งข้าราชการส านักงาน มี ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้ 
(๑)๓ ต าแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ต าแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ และ

ต าแหน่งอื่นที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทบริหาร 
(๒) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ได้แก่หัวหน้าส่วนราชการภายในระดับส านัก ผู้อ านวยการกลุ่มงาน 

และต าแหน่งอื่นที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
(๓) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตามที่คณะกรรมการก าหนด เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งนั้น 
(๔) ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งที่มิใช่ต าแหน่งประเภทบริหาร ต าแหน่งประเภท

อ านวยการ และต าแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 

ข้อ ๑๑ ระดับต าแหนง่ข้าราชการส านักงาน มดีังต่อไปนี ้ 
(๑)๔ ต าแหนง่ประเภทบริหาร มีระดับ ดังต่อไปนี ้

(ก) ระดบัตน้ 
(ข) ระดบัสูง 

(๒) ต าแหนง่ประเภทอ านวยการ มีระดับดังต่อไปนี้ 
(ก) ระดบัตน้ 
(ข) ระดบัสูง 

(๓) ต าแหนง่ประเภทวิชาการ มีระดับดงัตอ่ไปนี้ 
(ก) ระดบัปฏิบตัิการ 
(ข) ระดบัช านาญการ 
(ค) ระดบัช านาญการพิเศษ 
(ง) ระดบัเชี่ยวชาญ 
(จ) ระดับทรงคณุวฒุิ 

                                                           
 ๓ ข้อ ๑๐ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๔ ข้อ ๑๑ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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หมวด ๒ 
การบริหารงานบคุคล 

   
 

ส่วนที ่๑ 
ข้าราชการส านักงาน 

   
 

ข้อ ๙ การก าหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการขอยกเว้นลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการส านักงาน ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบ  
และหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม   
เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

 

ข้อ ๑๐ ต าแหน่งข้าราชการส านักงาน มี ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้ 
(๑)๓ ต าแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ต าแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ และ

ต าแหน่งอื่นที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทบริหาร 
(๒) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ได้แก่หัวหน้าส่วนราชการภายในระดับส านัก ผู้อ านวยการกลุ่มงาน 

และต าแหน่งอื่นที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
(๓) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตามที่คณะกรรมการก าหนด เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งนั้น 
(๔) ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งที่มิใช่ต าแหน่งประเภทบริหาร ต าแหน่งประเภท

อ านวยการ และต าแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 

ข้อ ๑๑ ระดับต าแหนง่ข้าราชการส านักงาน มดีังต่อไปนี ้ 
(๑)๔ ต าแหนง่ประเภทบริหาร มีระดับ ดังต่อไปนี ้

(ก) ระดบัตน้ 
(ข) ระดบัสูง 

(๒) ต าแหนง่ประเภทอ านวยการ มีระดับดังต่อไปนี้ 
(ก) ระดบัตน้ 
(ข) ระดบัสูง 

(๓) ต าแหนง่ประเภทวิชาการ มีระดับดงัตอ่ไปนี้ 
(ก) ระดบัปฏิบตัิการ 
(ข) ระดบัช านาญการ 
(ค) ระดบัช านาญการพิเศษ 
(ง) ระดบัเชี่ยวชาญ 
(จ) ระดับทรงคณุวฒุิ 

                                                           
 ๓ ข้อ ๑๐ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๔ ข้อ ๑๑ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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(๔) ต าแหนง่ประเภทท่ัวไป มีระดับดังต่อไปนี้ 
(ก) ระดบัปฏิบตัิงาน 
(ข) ระดบัช านาญงาน 
(ค) ระดบัอาวุโส 

การจัดประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด 
 

ส่วนที ่๒ 
การก าหนดต าแหน่ง การใหไ้ด้รบัเงนิเดือน  

เงินประจ าต าแหน่ง และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการ 
   

 

 ข้อ ๑๒ ต าแหน่งข้าราชการส านักงานจะมีในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด และเป็นต าแหน่ง
ประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยต้องค านึงถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความไม่ซ้ าซ้อนและประหยัด เป็นหลัก และต้องเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ตามข้อ ๑๓ 
 

ข้อ ๑๓ ต าแหน่งข้าราชการส านักงาน ให้เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการ
ส านักงานแนบท้ายระเบียบนี้ 

ให้ส านักงานจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ โดยจ าแนกเป็น
ประเภทและสายงานตามลักษณะงานและจัดต าแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่มีคุณภาพ
ของงานเท่ากันโดยประมาณเป็นระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ  และ
คุณภาพของงาน 

ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ให้ระบุชื่อต าแหน่งในสายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก และ
คุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งไว้ด้วย 

 

ข้อ ๑๔ ต าแหน่งใดบังคับบัญชาข้าราชการส านักงานในส่วนราชการในฐานะใด ให้เป็นไปตามที่ 
คณะกรรมการก าหนด 

 

ข้อ ๑๕ การได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการส านักงาน ให้น ากฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น  

 

ข้อ ๑๖ การให้ข้าราชการส านักงานได้รับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งในบางสายงานหรือ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เงินค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ  
การก าหนดวันเวลาท างาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจ าปี และการลาหยุดราชการ
ของข้าราชการส านักงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ หรือมติของคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น 
 

ส่วนที ่๓ 
การคดัเลือก การบรรจุ และการแต่งตั้ง 

   
 

ข้อ ๑๗ ในการคัดเลือก การบรรจุ และการแต่งตั้งที่มิได้ก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. 

ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม  

 

ข้อ ๑๘ การก าหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการ ให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการว่าด้วยการนั้น 

 

ข้อ ๑๙  การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการส านักงานให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  
นอกจากเลขาธิการ ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ และประเภทอ านวยการ ให้ใช้วิธีการเลือกสรร 
โดยคณะกรรมการเลือกสรรที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง เพ่ือให้ได้รายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ต าแหน่ง และ 
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนนิการไดต้่อเมื่อเลือกผู้นั้นจากรายชื่อดงักล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

 

ส่วนที ่๔  
การย้าย การเลือ่น หรอืการโอน  

   
 

ข้อ ๒๐ การย้ายและการเล่ือนข้าราชการส านักงานไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ให้พิจารณา 
โดยค านึงถึงระบบคุณธรรม ลักษณะของงานในต าแหน่งนั้น ผลสัมฤทธิ์ของงาน และประสิทธิภาพของ
องค์กร รวมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ตลอดจนศักยภาพ ความประพฤติ 
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้นั้น 

การย้ายและการเลื่อนข้าราชการส านักงานเพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใด จะกระท าได้ต่อเมื่อผูน้ัน้ 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
ส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นที่คณะกรรมการอนุมัติ 
ให้แต่งตั้งข้าราชการส านักงานซึ่งมีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งนั้น 

 

 ข้อ ๒๑ การย้ายหรือการโอนข้าราชการผู้ใดไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ต่ ากว่าเดิม  
หรือประเภทต าแหนง่ที่มเีงินประจ าต าแหนง่ที่ต่ ากวา่ต าแหน่งเดมิ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอม 
จากข้าราชการผู้ถูกย้ายหรือโอนนั้น 
 

ข้อ ๒๒ การโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการส านักงาน อาจกระท าได้  
ถ้าเจ้าตัวสมัครใจ และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุท าความตกลงกับเจ้าสังกัด โดยต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นและ
ประโยชน์ที่ส านักงานจะได้รับจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ขอโอน 

การโอนข้าราชการการเมืองมาเป็นข้าราชการส านักงานตามระเบียบนี้จะกระท ามิได้ 
 

ข้อ ๒๓ การย้าย การเลื่อน หรือการโอนตามที่ก าหนดในส่วนนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  

 

ส่วนที ่๕ 
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ  

และเสริมสรา้งแรงจงูใจในการปฏิบตัิราชการ 
   



181

ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม  

 

ข้อ ๑๘ การก าหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการ ให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการว่าด้วยการนั้น 

 

ข้อ ๑๙  การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการส านักงานให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  
นอกจากเลขาธิการ ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ และประเภทอ านวยการ ให้ใช้วิธีการเลือกสรร 
โดยคณะกรรมการเลือกสรรที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง เพ่ือให้ได้รายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ต าแหน่ง และ 
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนนิการไดต้่อเมื่อเลือกผู้นั้นจากรายชื่อดงักล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

 

ส่วนที ่๔  
การย้าย การเลือ่น หรอืการโอน  

   
 

ข้อ ๒๐ การย้ายและการเลื่อนข้าราชการส านักงานไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ให้พิจารณา 
โดยค านึงถึงระบบคุณธรรม ลักษณะของงานในต าแหน่งนั้น ผลสัมฤทธิ์ของงาน และประสิทธิภาพของ
องค์กร รวมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ตลอดจนศักยภาพ ความประพฤติ 
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้นั้น 

การย้ายและการเลื่อนข้าราชการส านักงานเพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใด จะกระท าได้ต่อเมื่อผูน้ัน้ 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
ส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นที่คณะกรรมการอนุมัติ 
ให้แต่งตั้งข้าราชการส านักงานซึ่งมีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งนั้น 

 

 ข้อ ๒๑ การย้ายหรือการโอนข้าราชการผู้ใดไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ต่ ากว่าเดิม  
หรือประเภทต าแหนง่ที่มเีงินประจ าต าแหนง่ที่ต่ ากวา่ต าแหน่งเดมิ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอม 
จากข้าราชการผู้ถูกย้ายหรือโอนนั้น 
 

ข้อ ๒๒ การโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการส านักงาน อาจกระท าได้  
ถ้าเจ้าตัวสมัครใจ และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุท าความตกลงกับเจ้าสังกัด โดยต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นและ
ประโยชน์ที่ส านักงานจะได้รับจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ขอโอน 

การโอนข้าราชการการเมืองมาเป็นข้าราชการส านักงานตามระเบียบนี้จะกระท ามิได้ 
 

ข้อ ๒๓ การย้าย การเลื่อน หรือการโอนตามที่ก าหนดในส่วนนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  

 

ส่วนที ่๕ 
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ  

และเสริมสรา้งแรงจงูใจในการปฏิบตัิราชการ 
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ข้อ ๒๔ ให้ส านักงานมีหน้าที่ด าเนินการให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ 
แก่ข้าราชการส านักงาน เพ่ือให้ข้าราชการส านักงานมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต  
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของส านักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

 

ข้อ ๒๕ ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเที่ยงธรรม  
และเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด ารงตนเป็นข้าราชการที่ดี 

 

ข้อ ๒๖ ข้าราชการส านักงานผู้ใดประพฤติตนอยู่ในข้อก าหนดทางจริยธรรมและระเบียบวินัย  
และปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของส านักงาน ให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ตามควรแก่กรณี และจะให้บ าเหน็จความชอบอย่างอื่นซึ่งอาจเป็นค าชมเชย 
เครื่องเชิดชูเกียรติหรือรางวัลด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น  

 

ข้อ ๒๗ การให้ข้าราชการส านักงานไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 
ในประเทศหรือต่างประเทศ ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่
คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

 

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาแตง่ตัง้และเลื่อนเงนิเดอืน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งให้น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติราชการด้วย 

 

ข้อ ๒๙ ข้าราชการส านักงานผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญหรือให้ได้รับ
สิทธิประโยชน์อื่น ทั้งนี้ ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๓  
การด าเนนิการทางวนิัย  

   
 

ส่วนที ่๑ 
วินัย การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย 

   
 

ข้อ ๓๐ วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการ
ส านักงาน ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ที่ก าหนดไว้ 
ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๓๑ ในการด าเนินการทางวินัย หากคณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่อาจ
ด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลา ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) กรณีการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือขอขยายเวลาสอบสวนตามความจ าเป็น และให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน และติดตามเร่งรัดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วด้วย 

(๒) กรณีการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือขอขยายเวลาตามความจ าเป็น ในการนี้ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
จะขยายเวลาให้ตามที่เห็นสมควรโดยต้องแสดงเหตุผลไว้ด้วย หรือจะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวน  
ยุติการด าเนินการแล้วพิจารณาสั่งหรือด าเนินการต่อไปก็ได้ 

 

ข้อ ๓๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนจัดท ารายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
ให้พิจารณาสั่งหรือด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดวินยัตามข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่องโดยท าเป็นค าสั่ง 
(๒) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน 

หรือลดเงินเดือน ตามควรแก่กรณี ให้เหมาะสมกับความผิดโดยท าเป็นค าสั่ง 
(๓) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษจะงดโทษให้

โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้โดยท าเป็นค าสั่งงดโทษ 
(๔) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน จะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้าม
มิให้ลดโทษลงต่ ากว่าปลดออก โดยท าเป็นค าสั่ง 

(๕) ในกรณีที่เห็นว่าผลการสอบสวนยังไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษเพราะกระท าผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง แต่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่
ราชการ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือมีมลทินหรือมัวหมองในกรณี 
ที่ถูกสอบสวน ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ให้ พิจารณาด าเนินการสั่งให้ 
ผู้ถูกกล่าวหาออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ 

 

ข้อ ๓๓ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งลงโทษ หรือสั่งยุติเรื่อง หรืองดโทษแล้ว ให้รายงานต่อคณะกรรมการ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการด าเนินการทางวินัยเป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม หากมีมติ 
เป็นประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมีมติ 

ในกรณีตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการมีอ านาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมได้  ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
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ข้อ ๓๑ ในการด าเนินการทางวินัย หากคณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่อาจ
ด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลา ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) กรณีการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือขอขยายเวลาสอบสวนตามความจ าเป็น และให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน และติดตามเร่งรัดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วด้วย 

(๒) กรณีการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือขอขยายเวลาตามความจ าเป็น ในการนี้ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
จะขยายเวลาให้ตามที่เห็นสมควรโดยต้องแสดงเหตุผลไว้ด้วย หรือจะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวน  
ยุติการด าเนินการแล้วพิจารณาสั่งหรือด าเนินการต่อไปก็ได้ 

 

ข้อ ๓๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนจัดท ารายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
ให้พิจารณาสั่งหรือด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดวินยัตามข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่องโดยท าเป็นค าสั่ง 
(๒) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน 

หรือลดเงินเดือน ตามควรแก่กรณี ให้เหมาะสมกับความผิดโดยท าเป็นค าสั่ง 
(๓) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษจะงดโทษให้

โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้โดยท าเป็นค าสั่งงดโทษ 
(๔) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน จะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้าม
มิให้ลดโทษลงต่ ากว่าปลดออก โดยท าเป็นค าสั่ง 

(๕) ในกรณีที่เห็นว่าผลการสอบสวนยังไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษเพราะกระท าผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง แต่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่
ราชการ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือมีมลทินหรือมัวหมองในกรณี 
ที่ถูกสอบสวน ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ให้ พิจารณาด าเนินการสั่งให้ 
ผู้ถูกกล่าวหาออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ 

 

ข้อ ๓๓ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งลงโทษ หรือสั่งยุติเรื่อง หรืองดโทษแล้ว ให้รายงานต่อคณะกรรมการ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการด าเนินการทางวินัยเป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม หากมีมติ 
เป็นประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมีมติ 

ในกรณีตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการมีอ านาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมได้  ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
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ส่วนที ่๒ 
การอุทธรณแ์ละการร้องทุกข์ 

   
 

ข้อ ๓๔ ข้าราชการผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ผู้นั้นมีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบค าสั่ง 

การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

เมื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุด าเนินการให้เป็นไปตาม 
ค าวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีค าวินิจฉัย 

 

 ข้อ ๓๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการมีอ านาจไม่รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์ 
หรือมีค าวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกค าสั่งลงโทษ และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้อุทธรณ์หรือ 
ให้ด าเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 
 

ข้อ ๓๖ ข้าราชการส านักงานผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตน  
ของผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ได้ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่ก าหนดในส่วนนี้ 

 

ข้อ ๓๗ ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาที่ด ารงต าแหน่งต่ ากว่าเลขาธิการ  
ให้ร้องทุกข์ต่อเลขาธิการ และให้เลขาธิการเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ 

การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากเลขาธิการ ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการ 
เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ 

การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

 

ข้อ ๓๘ ในการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้ผู้มีอ านาจวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์มีอ านาจพิจารณาไม่รับ 
เรื่องร้องทุกข์ ยกค าร้องทุกข์ หรือมีค าวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกค าสั่ง และให้เยียวยาความเสียหาย  
ให้ผู้ร้องทุกข์หรือให้ด าเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

 

ข้อ ๓๙ ให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการส านกังานดา้นอุทธรณ์ร้องทุกข ์โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
(๑) ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ประธานกรรมการมอบหมาย เป็นประธาน  
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย และด้านสิทธิมนุษยชน ด้านละ 

๑ คน เป็นอนุกรรมการ 
(๓) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จ านวน ๑ คน เป็นอนุกรรมการ 
(๔) ผู้แทนส านักงานศาลปกครอง จ านวน ๑ คน เป็นอนุกรรมการ 
(๕) ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด จ านวน ๑ คน เป็นอนุกรรมการ 
ให้ผู้อ านวยการส านักบริหารกลางเป็นเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากร

บุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
 

ข้อ ๔๐ การคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓๙ (๒) ให้เลขาธิการเสนอบัญชีรายชื่อ 
ผู้สมควรเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งระบุผลงานโดยย่อของแต่ละคนเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓๙ (๒) มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละสองปี เมื่อพ้นวาระแล้ว
อาจได้รับเลือกให้เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓๙ (๒) ได้อีก แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว ให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓๙ (๒) พ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการมีมติให้ออก  
 

ข้อ ๔๑ ให้คณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงานด้านอุทธรณ์ร้องทุกข์ตามข้อ ๓๙ มีหน้าที่และ
อ านาจในการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย 
 

หมวด ๔ 
การออกจากราชการ  

   
 

ข้อ ๔๒ การออกจากราชการของข้าราชการส านักงาน ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 

ข้อ ๔๓ ในระหว่างที่คณะกรรมการยังมิไดอ้อกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
การก าหนดต าแหน่ง และมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งของข้าราชการส านักงานตามระเบียบนี้  
ให้น าบทบัญญัติหรือข้อก าหนดแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะกรรมการ 
ที่มีอยูก่่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

การใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการตามบทบัญญัติหรือข้อก าหนดแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะกรรมการที่ได้เริ่มด าเนินการไปแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ระเบียบ
นี้มีผลใช้บังคับ ให้ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะกรรมการดังกล่าว
ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จและให้มีผลใช้บังคับได้ ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบนี้ 
และไม่อาจน ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาบังคับใช้โดยอนุโลมได้ การจะด าเนินการ  
ในเรื่องนั้นต่อไปอย่างไร ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 
ประกาศ ณ วนัที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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ข้อ ๔๐ การคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓๙ (๒) ให้เลขาธิการเสนอบัญชีรายชื่อ 
ผู้สมควรเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมท้ังระบุผลงานโดยย่อของแต่ละคนเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓๙ (๒) มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละสองปี เมื่อพ้นวาระแล้ว
อาจได้รับเลือกให้เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓๙ (๒) ได้อีก แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว ให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓๙ (๒) พ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการมีมติให้ออก  
 

ข้อ ๔๑ ให้คณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงานด้านอุทธรณ์ร้องทุกข์ตามข้อ ๓๙ มีหน้าที่และ
อ านาจในการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย 
 

หมวด ๔ 
การออกจากราชการ  

   
 

ข้อ ๔๒ การออกจากราชการของข้าราชการส านักงาน ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 

ข้อ ๔๓ ในระหว่างที่คณะกรรมการยังมิไดอ้อกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
การก าหนดต าแหน่ง และมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งของข้าราชการส านักงานตามระเบียบนี้  
ให้น าบทบัญญัติหรือข้อก าหนดแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะกรรมการ 
ที่มีอยูก่่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

การใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการตามบทบัญญัติหรือข้อก าหนดแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะกรรมการที่ได้เริ่มด าเนินการไปแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ระเบียบ
นี้มีผลใช้บังคับ ให้ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะกรรมการดังกล่าว
ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จและให้มีผลใช้บังคับได้ ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบนี้ 
และไม่อาจน ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาบังคับใช้โดยอนุโลมได้ การจะด าเนินการ  
ในเรื่องนั้นต่อไปอย่างไร ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 
ประกาศ ณ วนัที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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 ๕ บัญชีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

บัญชีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ๕ 
         

ล าดับที ่ ประเภท
ต าแหน่ง รหัส ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่ง 

ในสายงาน 
ชื่อต าแหน่ง 
ในการบริหาร ระดับ 

๑ บริหาร ๑-๑-๐๑ บริหาร นักบริหาร เลขาธิการ สูง 
     รองเลขาธิการ สูง 
     ผู้ช่วยเลขาธิการ ต้น 
๒ อ านวยการ ๒-๑-๐๑ อ านวยการ ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการส านัก สูง 
     ผู้อ านวยการกลุม่งาน ต้น 
๓ วิชาการ ๓-๑-๐๑ วิชาการสิทธิมนุษยชน นักวิชาการสิทธิมนุษยชน ที่ปรึกษาส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
ด้านสิทธิมนุษยชน 

ทรงคุณวุฒิ 

๔ วิชาการ ๓-๑-๐๒ วิชาการสิทธิมนุษยชน นักวิชาการสิทธิมนุษยชน  ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 
๕ วิชาการ ๓-๑-๐๓ นิติการ นิติกร  ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 
๖ วิชาการ ๓-๑-๐๔ ทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 
๗ วิชาการ ๓-๑-๐๕ วิชาการพัสด ุ นักวิชาการพัสด ุ  ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 
๘ 
๙ 
 

๑๐ 

วิชาการ 
วิชาการ 

 
วิชาการ 

๓-๑-๐๖ 
๓-๑-๐๗ 

 
๓-๒-๐๑ 

วิชาการคอมพิวเตอร ์
วิชาการเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
วิชาการบัญชี 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
นักบัญช ี

 ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 

 
ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 

๑๑ วิชาการ ๓-๒-๐๒ วิชาการเงินและบญัชี นักวิชาการเงินและบญัชี  ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 
๑๒ วิชาการ ๓-๒-๐๓ วิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 
๑๓ วิชาการ ๓-๓-๐๑ ประชาสมัพันธ์ นักประชาสัมพันธ์  ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 
๑๔ ทั่วไป ๔-๑-๐๑ ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน-อาวุโส 
๑๕ ทั่วไป ๔-๒-๐๑ ปฏิบัติงานการเงินและบญัชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน-อาวุโส 

       

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๖ 
 

 
 
 
 

                                                           
 ๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๗๓ ก/หน้า ๒๘/๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๖ 
 

 
 
 
 

                                                           
 ๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๗๓ ก/หน้า ๒๘/๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าดว้ยการบรหิารงานทั่วไป การบรหิารงานบุคคล 

การงบประมาณ การเงนิและทรัพย์สิน และการด าเนินการอื่น  
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือให้ 
การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการด าเนินการอื่น
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสามารถน าบทบัญญัติ
หรือข้อก าหนดแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของราชการมาใช้บังคับกับการบริหาร
ราชการของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานท่ัวไป 
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการด าเนินการอื่นของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ให้น าบทบัญญัติหรือข้อก าหนดแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
ของทางราชการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและ
ทรัพย์สินและการด าเนินการอื่น ที่ใช้บังคับกับข้าราชการพลเรือนสามัญ และพนักงานราชการมาใช้บังคับ
กับข้าราชการและพนักงานราชการของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยอนุโลม เว้นแต่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ออกระเบียบ ประกาศ หรือมีมติเป็นอย่างอื่น 

 

ข้อ ๔ บทบัญญัติหรือข้อก าหนดในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่น ามาใช้บังคับ
ตามข้อ ๓ นั้น ให้ค าว่า 

“คณะรัฐมนตรี” หรือ “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“นายกรัฐมนตร”ี หรือ “รฐัมนตรี” หมายถงึ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  

ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี” หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“หวัหน้าส่วนราชการ” หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
 

ข้อ ๕ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) 
เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการด าเนินการอื่น ที่ใช้ บังคับอยู่ก่อนวันที่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่ง 

                                                           

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๑ ง/หน้า ๑/๓ มกราคม ๒๕๖๑ 

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในเรื่องดังกล่าวซึ่งออกตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

 ประกาศ ณ วนัที่ ๒๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 วัส  ติงสมิตร 

 ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในเรื่องดังกล่าวซึ่งออกตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

 ประกาศ ณ วนัที่ ๒๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 วัส  ติงสมิตร 

 ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“พนักงานราชการ” หมายความว่า พนักงานราชการตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติว่าด้วยพนักงานราชการ 
“ลูกจ้าง” หมายความว่า บุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาตซิึ่งไดร้ับคา่จ้าง

จากเงินงบประมาณรายจ่าย  
“อนุกรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการที่ ได้รับแต่งตั้งตามระเบียบคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ  
“ผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ข้อ ๔ การใดที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้น าพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ และระเบียบที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการคลัง มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้  

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบนี้ ให้เบิกได้ภายในวงเงินและเงื่อนไข 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด ทั้งนี้ ค าว่า “ปลัดกระทรวง” “อธิบดี” “หัวหน้าส่วนราชการ” “ผู้ว่าราชการจังหวัด” 
“ผู้มีอ านาจอนุมัติ” ให้หมายถึง “เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” 

 

                                                           

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๑ ง/หน้า ๓/๓ มกราคม ๒๕๖๑ 

ข้อ ๕ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ 
ตามระเบียบนี้ 

(๑) ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ส าหรับเลขาธิการ 
(๒) เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย ส าหรับบุคคลอื่นนอกจาก (๑) 
 

ข้อ ๖ ผู้เดินทางซึ่งด ารงต าแหน่งผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
และเลขานุการและผู้ชว่ยเลขานกุารประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้ 

(๑) ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับข้าราชการส านักงาน ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับทรงคุณวุฒิ 

(๒) เลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับข้าราชการส านักงาน ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ  

(๓) ผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับข้าราชการส านักงาน ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ 

 

ข้อ ๗ อนุกรรมการให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตรา
เดียวกับข้าราชการส านักงาน ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ  

 

ข้อ ๘ ผู้ทรงคุณวุฒิให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตรา
เดียวกับข้าราชการส านักงาน ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

 

ข้อ ๙ ให้อนุกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือมาปฏิบัติราชการ
และกลับจากการปฏิบัติราชการ ณ ส านักงาน หรือสถานที่ที่ส านักงานก าหนดด้วย 

 

ข้อ ๑๐ การเดินทางไปราชการตามระเบียบนี้ที่ต่อเนื่องกันระหว่างการใช้พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กับระเบียบนี้ ส าหรับสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  
หรือที่ก่อหนี้ผูกพันไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ  

 

ข้อ ๑๑ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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ข้อ ๕ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ 
ตามระเบียบนี้ 

(๑) ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ส าหรับเลขาธิการ 
(๒) เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย ส าหรับบุคคลอื่นนอกจาก (๑) 
 

ข้อ ๖ ผู้เดินทางซึ่งด ารงต าแหน่งผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
และเลขานุการและผู้ชว่ยเลขานกุารประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้ 

(๑) ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับข้าราชการส านักงาน ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับทรงคุณวุฒิ 

(๒) เลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับข้าราชการส านักงาน ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ  

(๓) ผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับข้าราชการส านักงาน ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ 

 

ข้อ ๗ อนุกรรมการให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตรา
เดียวกับข้าราชการส านักงาน ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ  

 

ข้อ ๘ ผู้ทรงคุณวุฒิให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตรา
เดียวกับข้าราชการส านักงาน ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

 

ข้อ ๙ ให้อนุกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือมาปฏิบัติราชการ
และกลับจากการปฏิบัติราชการ ณ ส านักงาน หรือสถานที่ที่ส านักงานก าหนดด้วย 

 

ข้อ ๑๐ การเดินทางไปราชการตามระเบียบน้ีที่ต่อเนื่องกันระหว่างการใช้พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กับระเบียบนี้ ส าหรับสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  
หรือที่ก่อหนี้ผูกพันไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ  

 

ข้อ ๑๑ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  

 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประชุม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประชุม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 

 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
 “การประชุม” หมายความว่า การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “เจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติหรือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 ข้อ ๕ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้ 
ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานหรือข้อก าหนดทางจริยธรรม แล้วแต่กรณี 
 

 ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รักษาการตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
 

 
 
 

                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๑๔ ก/หน้า ๓๔/๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

  
 

 ข้อ ๗ ประธานกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (๑) ก าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เว้นแต่มีเรื่องส าคัญ
เร่งด่วน อาจเรียกหรือนัดประชุมหรือสั่งให้เลขาธิการเรียกหรือนัดประชุมเมื่อใดก็ได้ 
 (๒) สั่งให้จัดระเบียบวาระการประชุม หรือให้ความเห็นชอบการจัดระเบียบวาระการประชุม 
 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมและมีหน้าที่และอ านาจ
ตามวรรคหนึ่ง 
  

 ข้อ ๘ ประธานในที่ประชุมมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ควบคุมและด าเนินการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อย 
 (๒) ออกค าสั่งใดๆ ตามความจ าเป็นเพื่อรักษาความเรียบร้อยในการประชุม 
 (๓) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการประชุม 
 (๔) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติหรือระเบียบก าหนด 
  

 ข้อ ๙ ให้เลขาธิการท าหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมและให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) แจ้งนัดประชุมตามค าสั่งของประธานกรรมการ 
 (๒) จัดระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 
 (๓) รับผิดชอบและควบคุมการจัดท ารายงานการประชุม 
 (๔) แจ้งหรือยืนยันมติของที่ประชุมไปยังผู้เกี่ยวข้อง 
 (๕) จัดเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการประชุม 
 (๖) ด าเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายบัญญัติหรือระเบียบก าหนด หรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 
 กรณีเลขาธิการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ที่เลขาธิการ
มอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 ให้มีผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่  
  

 ข้อ ๑๐ การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือ และแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมในเวลาอันสมควร เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบวันนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวจะท าเป็น
หนังสือหรือก าหนดนัดประชุมโดยวิธีอื่นเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้ 
 ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ประธานกรรมการจะนัดประชุมโดยวิธีอื่นก็ได้ 
 ในกรณีที่มีเหตุอันควร ประธานกรรมการอาจสั่งงดการประชุมตามที่นัดไว้แล้วก็ได้ 
 

 ข้อ ๑๑ กรรมการคนหนึ่งคนใดอาจขอให้ประธานกรรมการบรรจุเรื่องหนึ่งเรื่องใดเข้าในระเบียบ
วาระการประชุมได้ 
 เมื่อมีการขอให้บรรจุเรื่องใดเข้าในระเบียบวาระการประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการ
พิจารณาบรรจุเรื่องนั้นเข้าในระเบียบวาระการประชุม 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

  
 

 ข้อ ๗ ประธานกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (๑) ก าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เว้นแต่มีเรื่องส าคัญ
เร่งด่วน อาจเรียกหรือนัดประชุมหรือสั่งให้เลขาธิการเรียกหรือนัดประชุมเมื่อใดก็ได้ 
 (๒) สั่งให้จัดระเบียบวาระการประชุม หรือให้ความเห็นชอบการจัดระเบียบวาระการประชุม 
 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมและมีหน้าที่และอ านาจ
ตามวรรคหนึ่ง 
  

 ข้อ ๘ ประธานในที่ประชุมมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ควบคุมและด าเนินการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อย 
 (๒) ออกค าสั่งใดๆ ตามความจ าเป็นเพื่อรักษาความเรียบร้อยในการประชุม 
 (๓) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการประชุม 
 (๔) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติหรือระเบียบก าหนด 
  

 ข้อ ๙ ให้เลขาธิการท าหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมและให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) แจ้งนัดประชุมตามค าสั่งของประธานกรรมการ 
 (๒) จัดระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 
 (๓) รับผิดชอบและควบคุมการจัดท ารายงานการประชุม 
 (๔) แจ้งหรือยืนยันมติของที่ประชุมไปยังผู้เกี่ยวข้อง 
 (๕) จัดเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการประชุม 
 (๖) ด าเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายบัญญัติหรือระเบียบก าหนด หรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 
 กรณีเลขาธิการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ที่เลขาธิการ
มอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 ให้มีผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่  
  

 ข้อ ๑๐ การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือ และแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมในเวลาอันสมควร เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบวันนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวจะท าเป็น
หนังสือหรือก าหนดนัดประชุมโดยวิธีอื่นเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้ 
 ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ประธานกรรมการจะนัดประชุมโดยวิธีอื่นก็ได้ 
 ในกรณีที่มีเหตุอันควร ประธานกรรมการอาจสั่งงดการประชุมตามที่นัดไว้แล้วก็ได้ 
 

 ข้อ ๑๑ กรรมการคนหนึ่งคนใดอาจขอให้ประธานกรรมการบรรจุเรื่องหนึ่งเรื่องใดเข้าในระเบียบ
วาระการประชุมได้ 
 เมื่อมีการขอให้บรรจุเรื่องใดเข้าในระเบียบวาระการประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการ
พิจารณาบรรจุเรื่องนั้นเข้าในระเบียบวาระการประชุม 
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 ข้อ ๑๒ การจัดระเบียบวาระการประชุมให้จัดล าดับ ดังนี้ 
 (๑) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 (๒) เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 (๓) เรื่องเพ่ือทราบ 
 (๔) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 (๕) เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 (๖) เรื่องอื่นๆ 
 ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นสมควร จะจัดล าดับระเบียบวาระการประชุมให้แตกต่างจาก 
ที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้ 
 

 ข้อ ๑๓ ให้เลขาธิการส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับหนังสือ 
นัดประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นอาจส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้ในภายหลังก็ได้ 
 ในกรณีที่มีระเบียบวาระการประชุมหรือเอกสารเพ่ิมเติม ให้เลขาธิการส่งระเบียบวาระการประชุม
หรือเอกสารดังกล่าวให้แก่กรรมการโดยเร็ว 
  

 ข้อ ๑๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
โดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
การประชมุ 

  
 

 ข้อ ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้ ให้จดแจ้ง
เหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม 
 ในกรณีเรื่องใดเป็นเรื่องที่มีความส าคัญสมควรพิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาดโดยกรรมการทุกคน  
ที่มีอยู่ คณะกรรมการอาจก าหนดให้กรรมการทุกคนที่มีอยู่เป็นองค์ประชุมเพ่ือพิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาด 
ในเรื่องนั้นได้ 
 การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมของกรรมการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓ วรรคสาม 
  

 ข้อ ๑๖ ในการประชุม ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้ นอกจากเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขานุการ และเจ้าหน้าที่
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องที่เสนอที่ประชุมแล้ว ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมอนุญาต เว้นแต่ 
ที่ประชุมมีมติก าหนดเป็นอย่างอื่น 
 ให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในการประชุมทุกครั้ง 
 ในกรณีมีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย ให้กรรมการผู้นั้นออกจากที่ประชุม 
เป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาและมีมติเรื่องนั้น  
 การมีส่วนได้เสียของกรรมการในเรื่องที่มีการพิจารณาตามวรรคสาม ได้แก่  
 (๑) เป็นคู่กรณีหรือเกี่ยวข้องโดยตรง 
 (๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 

 (๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือเป็นพ่ีน้องหรือ
ลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 
 (๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้แทนหรือตัวแทน 
ของคู่กรณ ี
 (๕) เป็นเจา้หนี้หรอืลูกหนี้ของคู่กรณ ี
 (๖) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
  

 ข้อ ๑๗ ในกรณีที่มีผู้คัดค้านว่ากรรมการผู้ใดมีลักษณะตามข้อ ๑๖ วรรคสี่ ให้มีการเรียกประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคัดค้านนั้น และเมื่อกรรมการผู้ถูกคัดค้านได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและ 
ตอบข้อซักถามแล้วให้ออกจากห้องประชุม โดยให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู ่
 ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการที่เหลืออยู ่ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มติดังกล่าวให้กระท าโดยวิธีลงคะแนนลับ
และให้เป็นที่สุด 
 การคดัค้าน ให้ท าเปน็หนังสอืพร้อมแสดงหลักฐานยืน่ตอ่ประธานกรรมการ 
 

 ข้อ ๑๘ เมื่อที่ประชุมได้ลงมติไปแล้ว หากปรากฏภายหลังว่ากรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย 
ตามข้อ ๑๖ วรรคสี่ มติที่ประชุมย่อมไม่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเสียใหม่ก็ได้ 
 

 ข้อ ๑๙ ความในข้อ ๑๖ วรรคสาม และข้อ ๑๗ ไม่ให้น ามาใช้บังคับแก่กรณีที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ 
 

 ข้อ ๒๐ ถ้าประธานในที่ประชุมหรือกรรมการเสียงข้างมากที่มาประชุม  เสนอให้ประชุมลับ  
ก็ให้ด าเนินการประชุมลับ 
 ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมลับได้ ได้แก่ กรรมการ เลขาธิการ และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากที่ประชุม 
 

 ข้อ ๒๑ ในการประชุม ให้ด าเนินการประชุมตามล าดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่  
ที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอื่น 
 เรื่องที่จัดตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว กรรมการหรือส านักงานจะถอนเรื่องออกจากวาระ
การประชุมได้ต่อเมื่อที่ประชุมมีมติอนุญาตและให้บันทึกเหตุผลไว้ในรายงานการประชุมด้วย 
 ในกรณีมีเรื่องเร่งด่วนใดนอกเหนือจากที่จัดไว้ในระเบียบวาระการประชุม ที่ประชุมอาจมีมติ  
ให้น าเรื่องเร่งด่วนนั้นมาพิจารณาเพ่ิมเติมได้ โดยให้บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุมด้วย 
  

 ข้อ ๒๒ ในระหว่างการประชุม ห้ามมิให้ผู้ ใดบันทึกเสียงหรือภาพ หรือเผยแพร่ข้อมูล 
ในการประชุมด้วยเครือ่งมอืใดๆ เว้นแต่เพื่อประโยชนใ์นการจัดท ารายงานการประชุม หรือเพื่อประโยชน์
ของทางราชการ โดยได้รับอนุญาตจากที่ประชุม 
 ในกรณีมีการบันทึกเสียงหรือภาพเพ่ือประโยชน์ในการจัดท ารายงานการประชุมให้เก็บรักษา
ข้อมูลเสียงหรือภาพที่บันทึกไว้จนกว่าที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งนั้นแล้ว  
จึงจะท าลายหรือลบข้อมูลเสียงหรือภาพดังกล่าวได้ 
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 (๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือเป็นพ่ีน้องหรือ
ลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 
 (๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้แทนหรือตัวแทน 
ของคู่กรณ ี
 (๕) เป็นเจา้หนี้หรอืลูกหนี้ของคู่กรณ ี
 (๖) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
  

 ข้อ ๑๗ ในกรณีที่มีผู้คัดค้านว่ากรรมการผู้ใดมีลักษณะตามข้อ ๑๖ วรรคสี่ ให้มีการเรียกประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคัดค้านนั้น และเมื่อกรรมการผู้ถูกคัดค้านได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและ 
ตอบข้อซักถามแล้วให้ออกจากห้องประชุม โดยให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู ่
 ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการที่เหลืออยู ่ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มติดังกล่าวให้กระท าโดยวิธีลงคะแนนลับ
และให้เป็นที่สุด 
 การคดัค้าน ให้ท าเปน็หนังสอืพร้อมแสดงหลักฐานยืน่ตอ่ประธานกรรมการ 
 

 ข้อ ๑๘ เมื่อที่ประชุมได้ลงมติไปแล้ว หากปรากฏภายหลังว่ากรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย 
ตามข้อ ๑๖ วรรคสี่ มติที่ประชุมย่อมไม่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเสียใหม่ก็ได้ 
 

 ข้อ ๑๙ ความในข้อ ๑๖ วรรคสาม และข้อ ๑๗ ไม่ให้น ามาใช้บังคับแก่กรณีที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ 
 

 ข้อ ๒๐ ถ้าประธานในที่ประชุมหรือกรรมการเสียงข้างมากที่มาประชุม  เสนอให้ประชุมลับ  
ก็ให้ด าเนินการประชุมลับ 
 ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมลับได้ ได้แก่ กรรมการ เลขาธิการ และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากที่ประชุม 
 

 ข้อ ๒๑ ในการประชุม ให้ด าเนินการประชุมตามล าดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่  
ที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอื่น 
 เรื่องที่จัดตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว กรรมการหรือส านักงานจะถอนเรื่องออกจากวาระ
การประชุมได้ต่อเมื่อที่ประชุมมีมติอนุญาตและให้บันทึกเหตุผลไว้ในรายงานการประชุมด้วย 
 ในกรณีมีเรื่องเร่งด่วนใดนอกเหนือจากที่จัดไว้ในระเบียบวาระการประชุม ที่ประชุมอาจมีมติ  
ให้น าเรื่องเร่งด่วนนั้นมาพิจารณาเพ่ิมเติมได้ โดยให้บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุมด้วย 
  

 ข้อ ๒๒ ในระหว่างการประชุม ห้ามมิให้ผู้ ใดบันทึกเสียงหรือภาพ หรือเผยแพร่ข้อมูล 
ในการประชุมด้วยเครือ่งมอืใดๆ เว้นแต่เพื่อประโยชนใ์นการจัดท ารายงานการประชุม หรือเพื่อประโยชน์
ของทางราชการ โดยได้รับอนุญาตจากที่ประชุม 
 ในกรณีมีการบันทึกเสียงหรือภาพเพ่ือประโยชน์ในการจัดท ารายงานการประชุมให้เก็บรักษา
ข้อมูลเสียงหรือภาพที่บันทึกไว้จนกว่าที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งนั้นแล้ว  
จึงจะท าลายหรือลบข้อมูลเสียงหรือภาพดังกล่าวได้ 
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หมวด ๓ 
การลงมตแิละการทบทวนมต ิ

  
 

 ข้อ ๒๓ การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
กรรมการที่เป็นองค์ประชุม โดยประธานในท่ีประชุมและกรรมการท่ีมาประชุมต้องลงคะแนนเสียง 
เพื่อมีมติโดยจะงดออกเสียงมิได้  
 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 วิธีการออกเสียงลงมติให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับ  
วิธีการลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมก าหนด   

 ข้อ ๒๔ ประธานในที่ประชุมจะสั่งให้รวมหรือแยกประเด็นในการพิจารณาหรือลงมติก็ได้ เว้นแต่
ที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอื่น 
  

 ข้อ ๒๕ มติของคณะกรรมการให้มีผลทันที เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่น 
  

 ข้อ ๒๖ เรื่องใดซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติแล้ว คณะกรรมการอาจพิจารณาทบทวนและ
มีมติใหม่ได้ ถ้ามีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใหม่ หรือเหตุอื่นใด อันอาจท าให้เรื่องที่พิจารณาและมีมติ
ไปแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ 
 การขอให้คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนใหม่  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ ในระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
  

หมวด ๔ 
รายงานการประชุม 
  

 

 ข้อ ๒๗ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) รายชื่อกรรมการที่มาและไม่มาประชุม รวมทั้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 (๒) เรื่องที่ที่ประชุมพิจารณา 
 (๓) ความเห็นของที่ประชุม 
 (๔) มติของที่ประชุม 
 (๕) ผู้จดรายงานการประชุม 
 ในกรณีเป็นการประชุมลับ ที่ประชุมอาจมีมติให้จดรายงานการประชุมทั้งหมดหรอืแตบ่างส่วนกไ็ด้ 
และให้มีการบันทึกเหตุผลไว้ 
 

 ข้อ ๒๘ ถ้ากรรมการที่มาประชุมและร่วมลงมติมีความเห็นแย้ง ให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้ง
เหตุผลไว้ในรายงานประชุม และถ้ากรรมการผู้มีความเห็นแย้งเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึก
ไว้ด้วย และให้แนบหนังสือนั้นไว้กับรายงานการประชุม 

 ในกรณีที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการ กรรมการที่ไม่มาประชุม
ครั้งใด อาจมีข้อสังเกตส่วนบุคคลในเรื่องที่มีการพิจารณามีมติแล้ว ซึ่งไม่ถือว่าเป็นความเห็นแย้ง  
ที่ต้องบันทึกไว้ในรายงานการประชุมครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องนั้น โดยอาจเสนอข้อสังเกตในการประชุม
ครั้งถัดมาที่กรรมการผู้นั้นได้เข้าร่วมก็ได้  
 

 ข้อ ๒๙ รายงานการประชุมของคณะกรรมการจะต้องมีการรับรองในการประชุมครั้งถัดไป  
เว้นแต่ที่ประชุมจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
 รายงานการประชุมที่กรรมการยังมิได้รับรองเพราะเหตุที่วาระการด ารงต าแหน่งสิ้นสุดลง  
หรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้เลขาธิการแจ้งเป็นหนังสือให้กรรมการผู้นั้นตรวจสอบความถูกต้อง  
แล้วให้เลขาธิการบันทึกเหตุนั้นไว้ และเป็นผู้รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมนั้น 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจจัดประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมได้ ให้น าความ
ในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้บันทึกเหตุดังกล่าวไว้แนบท้ายรายงานการประชุมด้วย  
 

 ข้อ ๓๐ การแก้ไข เพ่ิมเติม หรือตัดทอน ข้อความหนึ่งข้อความใดในรายงานการประชุมที่รับรองแล้ว
จะกระท ามิได้ เว้นแต่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยอันไม่กระทบต่อสาระส าคัญของมติที่ประชุม 
 การแก้ไข เพ่ิมเติม หรือตัดทอนรายงานการประชุม ต้องแก้ไข เพ่ิมเติม หรือตัดทอนให้ตรงกับ
การที่ได้มีการกล่าวในที่ประชุมครั้งนั้น โดยไม่เป็นการเพ่ิมข้อความหรือสาระส าคัญอื่นใดที่ไม่ได้กล่าว  
ในที่ประชุม 
 ในกรณีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อความหรือสาระส าคัญของการประชุม นอกจาก  
การแก้ไข เพิ่มเติม หรือตัดทอนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ด าเนินการตามข้อ ๑๑  
  

 ข้อ ๓๑ ให้ส านักงานเก็บรักษาระเบียบวาระการประชุม เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และรายงาน  
การประชุมไว้ในที่ปลอดภัยไม่น้อยกว่าสิบปี 
 การท าลายเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 
 เอกสารและรายงานการประชุมลับ ให้จัดเก็บรักษาไว้ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ 
ของทางราชการ 
  

 ข้อ ๓๒ การเปิดเผยหรืองดเปิดเผยรายงานการประชุมทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เป็นไปตาม 
ที่ส านักงานพิจารณาตามระเบียบนี้ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยข้อมลูข่าวสารของราชการและระเบียบว่าด้วย
การนั้น 
  

บทเฉพาะกาล 
  

 

 ข้อ ๓๓ การใดที่ได้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย 
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ และยังไม่แล้วเสร็จ ให้การด าเนินการนั้น
เป็นอันใช้ได้ และให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ 
  

     ประกาศ ณ วนัที่ ๑๓ กมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     วัส  ติงสมติร 

     ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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 ในกรณีที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการ กรรมการที่ไม่มาประชุม
ครั้งใด อาจมีข้อสังเกตส่วนบุคคลในเรื่องที่มีการพิจารณามีมติแล้ว ซึ่งไม่ถือว่าเป็นความเห็นแย้ง  
ที่ต้องบันทึกไว้ในรายงานการประชุมครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องนั้น โดยอาจเสนอข้อสังเกตในการประชุม
ครั้งถัดมาที่กรรมการผู้นั้นได้เข้าร่วมก็ได้  
 

 ข้อ ๒๙ รายงานการประชุมของคณะกรรมการจะต้องมีการรับรองในการประชุมครั้งถัดไป  
เว้นแต่ที่ประชุมจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
 รายงานการประชุมที่กรรมการยังมิได้รับรองเพราะเหตุท่ีวาระการด ารงต าแหน่งส้ินสุดลง  
หรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้เลขาธิการแจ้งเป็นหนังสือให้กรรมการผู้นั้นตรวจสอบความถูกต้อง  
แล้วให้เลขาธิการบันทึกเหตุนั้นไว้ และเป็นผู้รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมนั้น 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจจัดประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมได้ ให้น าความ
ในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้บันทึกเหตุดังกล่าวไว้แนบท้ายรายงานการประชุมด้วย  
 

 ข้อ ๓๐ การแก้ไข เพ่ิมเติม หรือตัดทอน ข้อความหนึ่งข้อความใดในรายงานการประชุมที่รับรองแล้ว
จะกระท ามิได้ เว้นแต่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยอันไม่กระทบต่อสาระส าคัญของมติที่ประชุม 
 การแก้ไข เพ่ิมเติม หรือตัดทอนรายงานการประชุม ต้องแก้ไข เพ่ิมเติม หรือตัดทอนให้ตรงกับ
การที่ได้มีการกล่าวในที่ประชุมครั้งนั้น โดยไม่เป็นการเพ่ิมข้อความหรือสาระส าคัญอื่นใดที่ไม่ได้กล่าว  
ในที่ประชุม 
 ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อความหรือสาระส าคัญของการประชุม นอกจาก  
การแก้ไข เพิ่มเติม หรือตัดทอนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ด าเนินการตามข้อ ๑๑  
  

 ข้อ ๓๑ ให้ส านักงานเก็บรักษาระเบียบวาระการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง และรายงาน  
การประชุมไว้ในที่ปลอดภัยไม่น้อยกว่าสิบปี 
 การท าลายเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 
 เอกสารและรายงานการประชุมลับ ให้จัดเก็บรักษาไว้ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ 
ของทางราชการ 
  

 ข้อ ๓๒ การเปิดเผยหรืองดเปิดเผยรายงานการประชุมท้ังหมดหรือบางส่วน ให้เป็นไปตาม 
ที่ส านักงานพิจารณาตามระเบียบนี้ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยข้อมลูข่าวสารของราชการและระเบียบว่าด้วย
การนั้น 
  

บทเฉพาะกาล 
  

 

 ข้อ ๓๓ การใดที่ได้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย 
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ และยังไม่แล้วเสร็จ ให้การด าเนินการนั้น
เป็นอันใช้ได้ และให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ 
  

     ประกาศ ณ วนัที่ ๑๓ กมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     วัส  ติงสมติร 

     ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าดว้ยการจ้างและการแตง่ตั้งบคุคลเพ่ือเป็นผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานกุารประจ าประธานกรรมการและกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจ้าง
และการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจ้างและ 
การแต่งตั้งบุคคลเพ่ือเป็นผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแตว่ันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยผู้ช านาญการประจ า
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ผู้ช านาญการ” หมายความว่า บุคคลที่ ได้รับการจ้างและแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ เป็น

ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามระเบียบนี้ 
“เลขานุการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการจ้างและแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการ

ประจ าประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามระเบียบนี้ 
“ผู้ช่วยเลขานุการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการจ้างและแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็น

ผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามระเบียบนี้ 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

ข้อ ๕ ให้ผู้ช านาญการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามระเบียบนี้อยู่ภายใต้ข้อก าหนด  
ทางจริยธรรมขา้ราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

 

                                                           

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๑๔ ก/หน้า ๔๔/๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด ๑ 
ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

   
 

ข้อ ๗ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ หรือส านักงาน พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควร
แต่งตั้งให้เป็นผู้ช านาญการต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

การแต่งตั้งผู้ช านาญการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ออกค าส่ังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนอัตราที่ก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้ 

ให้ส านักงานเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้ช านาญการเพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบนี้ 

 

ข้อ ๘ ผู้ช านาญการต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปี 
(๓) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๔) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๖) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ

ร่ ารวยผิดปกติหรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก เพราะกระท าความผิดตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๗) ไม่เป็นบุคคลที่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิด  
อันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(๙) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น  

หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๑๐) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ

ราชการส่วนท้องถิ่น เพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(๑๑) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๑๒) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรที่ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไร 

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๑๓) ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
(๑๔) ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดแจ้ง 
 

ข้อ ๙ ผู้ช านาญการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ 

โดยมีผลงาน ประสบการณ์ หรือด าเนินงานในองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ 
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ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด ๑ 
ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

   
 

ข้อ ๗ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ หรือส านักงาน พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควร
แต่งตั้งให้เป็นผู้ช านาญการต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

การแต่งตั้งผู้ช านาญการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ออกค าสั่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนอัตราที่ก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้ 

ให้ส านักงานเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้ช านาญการเพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบนี้ 

 

ข้อ ๘ ผู้ช านาญการต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปี 
(๓) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๔) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๖) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ

ร่ ารวยผิดปกติหรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ าคุก เพราะกระท าความผิดตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๗) ไม่เป็นบุคคลที่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิด  
อันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(๙) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น  

หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๑๐) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ

ราชการส่วนท้องถิ่น เพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(๑๑) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๑๒) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรที่ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไร 

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๑๓) ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
(๑๔) ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดแจ้ง 
 

ข้อ ๙ ผู้ช านาญการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ 

โดยมีผลงาน ประสบการณ์ หรือด าเนินงานในองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ 
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อันเป็นที่ประจักษ์ หรือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะและประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการก าหนด  
แล้วแต่กรณี 

(๒) เป็นผู้ที่สามารถศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์สถานการณ์ และปรากฏการณ์ทางสังคม 
ในมุมมองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสามารถให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชนตามภารกิจของคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อ ๑๐ ผู้ช านาญการมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ  
ประธานกรรมการและกรรมการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยปฏิบัติงาน 
เต็มเวลาของราชการปกติ 

 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช านาญการรายงานตัวต่อส านักงานพร้อมด้วยหลักฐาน 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบรายงานตัวตามแบบที่ส านักงานก าหนด 
(๒) ประวัติการรับราชการหรือการท างาน 
(๓) ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือ

นามสกุล (ถ้ามี) 
(๔) ใบรับรองตนเองว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ 
(๕) หลักฐานแสดงคุณสมบัติเฉพาะตามข้อ ๙ 
(๖) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๒ รูป 
(๗) ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๑ เดือน 
ให้ส านักงานออกบัตรประจ าตัวแก่ผู้ช านาญการ โดยให้น ากฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัว

เจ้าหน้าที่ของรัฐและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับโดยอนุโลม พร้อมทั้งจัดท าทะเบียนประวัติไว้
เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ บัตรประจ าตัวเป็นอันยกเลิกเมื่อพ้นจากต าแหน่ง 

 

ข้อ ๑๒ ผู้ช านาญการต้องปฏิบัติตามนโยบาย มติ ค าส่ังของคณะกรรมการ รวมท้ังกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของทางราชการ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางที่ส านักงานก าหนด 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่มีความดีความชอบ  
เป็นพิเศษให้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพ่ือขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่กฎหมาย  
หรือระเบียบว่าด้วยการนั้นก าหนด 

 

ข้อ ๑๓๒ วันเวลาท างาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจ าปีของผู้ช านาญการ 
ให้เป็นไปตามประกาศและมติของคณะกรรมการที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการส านักงาน  

ประเภทการลา สิทธิในการลาและสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาของผู้ช านาญการ  
ให้เป็นไปตามบัญชีท้ายระเบียบนี้ ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการลาให้น าระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการลา
ของข้าราชการส านักงานมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้อยู่ในอ านาจพิจารณาอนุญาตของประธานกรรมการ 
                                                           

 ๒ ข้อ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจ้างและการแต่งตั้งบุคคล 
เพื่อเป็นผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ช านาญการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนไม่เกินอัตราที่ก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้ 
โดยเบิกจ่ายตามปีงบประมาณรายจ่าย และสิ้นสุดเมื่อผู้ช านาญการพ้นจากต าแหน่งตามระเบียบนี้ 

ให้ผู้ช านาญการมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น ดังต่อไปนี้ 
(๑) การประกันสุขภาพ โดยมีเบี้ยประกันไม่เกินอัตราที่ก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้ 
(๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น 
 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้ช านาญการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนตามแบบรายงานที่ส านักงาน
ก าหนด และส่งส านักงานทุกสามเดือนภายในห้าวันท าการของเดือนถัดไป เว้นแต่รายงานรอบสุดท้าย  
ให้ส่งภายในวันที่ ๑ ของเดือนกันยายน 

ให้ส านักงานรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง เสนอคณะกรรมการเพ่ือประกอบการพิจารณา
ตามข้อ ๗ ก่อนพ้นจากต าแหน่งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

 

ข้อ ๑๖ ผู้ช านาญการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ 
(๔) ขาดคุณสมบัติเฉพาะตามข้อ ๙ 
(๕) สิ้นสุดปีงบประมาณรายจ่ายของแต่ละปี 
(๖) คณะกรรมการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(๗) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
 

หมวด ๒ 
เลขานกุารและผูช้่วยเลขานกุารประจ าประธานกรรมการและกรรมการ 

   
 

ข้อ ๑๗ การแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่งของเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ให้เลขาธิการ
เป็นผู้ออกค าสั่งตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการเห็นสมควร แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนอัตรา
ที่ก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้ 

ให้ส านักงานเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบนี้ 

 

ข้อ ๑๘ เลขานุการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) มีประสบการณ์ในการท างานหลังจากส าเร็จการศึกษาตาม (๑) ไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๔) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า ข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการ

รัฐสภาฝ่ายการเมือง 
(๕) ไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น

หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(๖) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
(๗) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
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ข้อ ๑๔ ให้ผู้ช านาญการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนไม่เกินอัตราที่ก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้ 
โดยเบิกจ่ายตามปีงบประมาณรายจ่าย และสิ้นสุดเมื่อผู้ช านาญการพ้นจากต าแหน่งตามระเบียบนี้ 

ให้ผู้ช านาญการมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น ดังต่อไปนี้ 
(๑) การประกันสุขภาพ โดยมีเบี้ยประกันไม่เกินอัตราที่ก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้ 
(๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น 
 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้ช านาญการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนตามแบบรายงานที่ส านักงาน
ก าหนด และส่งส านักงานทุกสามเดือนภายในห้าวันท าการของเดือนถัดไป เว้นแต่รายงานรอบสุดท้าย  
ให้ส่งภายในวันที่ ๑ ของเดือนกันยายน 

ให้ส านักงานรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง เสนอคณะกรรมการเพ่ือประกอบการพิจารณา
ตามข้อ ๗ ก่อนพ้นจากต าแหน่งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

 

ข้อ ๑๖ ผู้ช านาญการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ 
(๔) ขาดคุณสมบัติเฉพาะตามข้อ ๙ 
(๕) สิ้นสุดปีงบประมาณรายจ่ายของแต่ละปี 
(๖) คณะกรรมการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(๗) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
 

หมวด ๒ 
เลขานกุารและผูช้่วยเลขานกุารประจ าประธานกรรมการและกรรมการ 

   
 

ข้อ ๑๗ การแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่งของเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ให้เลขาธิการ
เป็นผู้ออกค าสั่งตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการเห็นสมควร แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนอัตรา
ที่ก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้ 

ให้ส านักงานเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบนี้ 

 

ข้อ ๑๘ เลขานุการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) มีประสบการณ์ในการท างานหลังจากส าเร็จการศึกษาตาม (๑) ไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๔) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า ข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการ

รัฐสภาฝ่ายการเมือง 
(๕) ไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น

หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(๖) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
(๗) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
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(๘) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นเช่นเดียวกับข้าราชการส านักงาน 
(๙) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อ ๑๙ ผู้ช่วยเลขานุการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า ข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการ

รัฐสภาฝ่ายการเมือง 
(๔) ไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น

หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(๕) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๗) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นเช่นเดียวกับข้าราชการส านักงาน 
(๘) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อ ๒๐ เลขานุการมีหน้าที่กลั่นกรองงานและเสนอความเห็นตลอดจนประสานการปฏิบัติ งาน 
ในภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของประธานกรรมการหรือกรรมการ งานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ
ในส่วนของประธานกรรมการหรือกรรมการ การค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการหรื อกรรมการ 
แล้วแต่กรณี โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาของราชการปกติ 

 

ข้อ ๒๑ ผู้ช่วยเลขานุการมีหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานของเลขานุการตามข้อ ๒๐ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการหรือกรรมการ แล้วแต่กรณี โดยปฏิบัติงานเต็มเวลา  
ของราชการปกติ 

 

ข้อ ๒๒ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ รายงานตัวต่อส านักงาน  
พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบรายงานตัวตามแบบที่ส านักงานก าหนด 
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  

หรือนามสกุล (ถ้ามี) 
(๓) หลักฐานแสดงคุณสมบัติตามข้อ ๑๘ หรือข้อ ๑๙ แล้วแต่กรณี 
(๔) ใบรับรองตนเองว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๘ หรือข้อ ๑๙ แล้วแต่กรณี 
(๕) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๒ รูป 
(๖) ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๑ เดือน 
ให้ส านักงานออกบัตรประจ าตัวแก่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้น ากฎหมายว่าด้วย

บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับโดยอนุโลม พร้อมทั้งจัดท า
ทะเบียนประวัติไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้ บัตรประจ าตัวเป็นอันยกเลิกเมื่อพ้นจากต าแหน่ง 

 

ข้อ ๒๓ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการต้องปฏิบัติตามนโยบาย มติ ค าสั่งของคณะกรรมการ
รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของทางราชการ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการหรือ
แนวทางที่ส านักงานก าหนด 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการเห็นสมควรว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่มีความดี
ความชอบเป็นพิเศษ ให้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพ่ือขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่
กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้นก าหนด 

 

ข้อ ๒๔๓ วันเวลาท างาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจ าปีของเลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ ให้เป็นไปตามประกาศและมติของคณะกรรมการท่ีก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการ
ส านักงาน 

ประเภทการลา สิทธิในการลาและสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาของเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการให้ เป็นไปตามบัญชีท้ายระเบียบนี้  ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการลาให้น าระเบียบ
คณะกรรมการว่าด้วยการลาของข้าราชการส านักงานมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้อยู่ในอ านาจ
พิจารณาอนุญาตของบุคคล ดังต่อไปนี้ 

(๑) เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอ านาจ
พิจารณาอนุญาต 

(๒) เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ ากรรมการคนใด ให้กรรมการคนนั้นเป็นผู้มีอ านาจ
พิจารณาอนุญาตส าหรับการลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาพักผ่อน ส่วนการลาประเภทอื่นให้กรรมการ  
ผู้นั้นเสนอความเห็นต่อประธานกรรมการเพื่อพิจารณาอนุญาต 

 

ข้อ ๒๕ ให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนไม่เกินอัตราที่ก าหนด
ในบัญชีท้ายระเบียบนี้ โดยเบิกจ่ายตามปีงบประมาณรายจ่าย และสิ้นสุดเมื่อพ้นจากต าแหน่งตามระเบียบนี้ 

ให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น ดังต่อไปนี้ 
(๑) การประกันสุขภาพ โดยมีเบี้ยประกันไม่เกินอัตราที่ก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้ 
(๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น 
 

ข้อ ๒๖ เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๘ หรือข้อ ๑๙ แล้วแต่กรณี 
(๔) ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการประจ าอยู่ แล้วแต่กรณี  

พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(๕) ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการประจ าอยู่ แล้วแต่กรณี 

เห็นสมควรให้พ้นจากต าแหน่ง 
 

                                                           

 ๓ ข้อ ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจ้างและการแต่งตั้งบุคคล 
เพื่อเป็นผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ข้อ ๒๓ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการต้องปฏิบัติตามนโยบาย มติ ค าสั่งของคณะกรรมการ
รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของทางราชการ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการหรือ
แนวทางที่ส านักงานก าหนด 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการเห็นสมควรว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่มีความดี
ความชอบเป็นพิเศษ ให้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพ่ือขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่
กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้นก าหนด 

 

ข้อ ๒๔๓ วันเวลาท างาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจ าปีของเลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ ให้เป็นไปตามประกาศและมติของคณะกรรมการที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการ
ส านักงาน 

ประเภทการลา สิทธิในการลาและสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาของเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการให้ เป็นไปตามบัญชีท้ายระเบียบนี้  ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการลาให้น าระเบียบ
คณะกรรมการว่าด้วยการลาของข้าราชการส านักงานมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้อยู่ในอ านาจ
พิจารณาอนุญาตของบุคคล ดังต่อไปนี้ 

(๑) เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอ านาจ
พิจารณาอนุญาต 

(๒) เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ ากรรมการคนใด ให้กรรมการคนนั้นเป็นผู้มีอ านาจ
พิจารณาอนุญาตส าหรับการลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาพักผ่อน ส่วนการลาประเภทอื่นให้กรรมการ  
ผู้นั้นเสนอความเห็นต่อประธานกรรมการเพื่อพิจารณาอนุญาต 

 

ข้อ ๒๕ ให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนไม่เกินอัตราที่ก าหนด
ในบัญชีท้ายระเบียบนี้ โดยเบิกจ่ายตามปีงบประมาณรายจ่าย และสิ้นสุดเมื่อพ้นจากต าแหน่งตามระเบียบนี้ 

ให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น ดังต่อไปนี้ 
(๑) การประกันสุขภาพ โดยมีเบี้ยประกันไม่เกินอัตราที่ก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้ 
(๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น 
 

ข้อ ๒๖ เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๘ หรือข้อ ๑๙ แล้วแต่กรณี 
(๔) ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการประจ าอยู่ แล้วแต่กรณี  

พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(๕) ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการประจ าอยู่ แล้วแต่กรณี 

เห็นสมควรให้พ้นจากต าแหน่ง 
 

                                                           

 ๓ ข้อ ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจ้างและการแต่งตั้งบุคคล 
เพื่อเป็นผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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บทเฉพาะกาล 
   

 

ข้อ ๒๗ ให้ผู้ช านาญการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๙  
ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนี้ เป็นผู้ช านาญการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ตามระเบียบนี้ แล้วแต่กรณี โดยให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ จนกว่าจะมีค าสั่ง
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

 
  ประกาศ ณ วนัที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  วัส  ติงสมิตร 
  ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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บัญชีจ านวนอัตรา และค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 
ของผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผูช้่วยเลขานุการ 

ประจ าประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
  

ต าแหน่ง จ านวน ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 
/อัตรา 

๑. ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๗ อตัรา ๕๐,๐๐๐ บาท 
๒. เลขานกุารประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๑ อตัรา ๓๕,๐๐๐ บาท 
๓. เลขานกุารกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ เท่ากับจ านวนกรรมการ ๓๕,๐๐๐ บาท 
๔. ผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๑ อตัรา ๒๕,๐๐๐ บาท 
๕. ผู้ชว่ยเลขานุการกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ เท่ากับจ านวนกรรมการ ๒๕,๐๐๐ บาท 

 
 

บัญชีประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ของผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผูช้่วยเลขานุการ 

ประจ าประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

ประโยชน์ตอบแทนอื่น 
๑. การประกนัสุขภาพ เบี้ยประกันเท่าที่จ่ายจริง ไมเ่กิน ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อคนตอ่ป ี
๒. ค่าใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
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บัญชปีระเภทการลา สิทธิในการลาและสิทธิในการไดร้ับค่าตอบแทนระหว่างลา 
ของผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผูช้่วยเลขานุการ

ประจ าประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ๔ 
 

ประเภทการลา สิทธิในการลา สิทธิในการได้รับค่าตอบแทน
ระหว่างลา 

ลาป่วย - มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 
๓๐ วันท าการต่อปีงบประมาณ 

ลาเพื่อคลอดบุตร ลาไดไ้ม่เกิน ๙๐ วนั มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 
๔๕ วันต่อครรภ์ 

ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลาไดไ้ม่เกิน ๔๕ วนั ไม่ได้รับค่าตอบแทนในวันลา 
ลากิจส่วนตัว - มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 

๑๐ วันท าการต่อปีงบประมาณ 
ลาพักผ่อน - มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 

๑๐ วันท าการต่อปีงบประมาณ 
ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบ 
พิธีฮัจญ์ 

ลาไดไ้ม่เกิน ๑๒๐ วัน ไม่ได้รับค่าตอบแทนในวันลา 

ลาไปถือศีลหรือปฏิบัติธรรมส าหรับ
ผู้ที่เป็นสตรีในส านักปฏิบัติธรรมที่
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รบัรอง 

ลาไดไ้ม่เกิน ๙๐ วนั ไม่ได้รับค่าตอบแทนในวันลา 

ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้า
รับการเตรียมพล 

- มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 
๖๐ วันต่อปีงบประมาณ 

ลาไปฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้
ความสามารถ  

ลาไดไ้ม่เกิน ๙๐ วนั ไม่ได้รับค่าตอบแทนในวันลา 

 
 
 
 
 

                                                           

 ๔ บัญชีประเภทการลา สิทธิในการลาและสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาของผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพิ่มเติม
โดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้ช านาญการ
ประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓๕ 
 

                                                           

 ๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนท่ี ๒๙ ก/หน้า ๑๒/๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้ช านาญการ
ประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓๕ 
 

                                                           

 ๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนท่ี ๒๙ ก/หน้า ๑๒/๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒ ิ

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบยีบคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึง 

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย 
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามระเบียบคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการนั้น  
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
“ผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายถึง ผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ  และ 

มีประสบการณ์ในการสอน การวิจัย การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  หรือมีความช านาญพิเศษในการ
ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กฎหมาย 
การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครอง การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
และด้านอื่น ๆ ซึ่งความเห็นของผู้นั้นอาจเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กรรมการ 
คณะอนุกรรมการ ส านักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือคณะท างานที่คณะกรรมการหรือส านักงานแต่งตั้ง 

 

ข้อ ๕ ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปี 
(๒) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๓) ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดแจ้ง 

                                                           

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๔๐ ก/หน้า ๗/๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ข้อ ๖ ประเภทของผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการก าหนดได้ตามความเหมาะสม
เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

 

ข้อ ๗ ให้กรรมการหรือส านักงานพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ
พร้อมข้อมูลเบื้องต้นต่อประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณารับขึ้นทะเบียนต่อไป 

 

ข้อ ๘ เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อให้ขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจ อย่างใดอย่างหนึ่ง  
(๒) ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม และการท างาน 
(๓) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ข้อ ๙ ให้ส านักงานตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อขอขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบนี้ แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อพร้อมรายละเอียด
เกี่ยวกับประวัตขิองบุคคลดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวนันบัแตว่ันที่ไดร้ับเอกสารครบถ้วน เสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

 

ข้อ ๑๐ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้รับขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ออกประกาศ 
ขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 

ให้ส านักงานแจ้งผลการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เกี่ยวข้องทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ 
ออกประกาศดังกล่าว และจัดเก็บรักษาทะเบียนและประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิไว้เป็นหลักฐาน 

 

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการทบทวนประกาศบัญชีผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิทุกสามปี 
 

ข้อ ๑๒ ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕ 
(๔) คณะกรรมการมีมติให้เพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
 

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการ กรรมการ คณะอนุกรรมการ ส านักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
คณะท างานที่คณะกรรมการหรือส านักงานแต่งตั้งอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว  
มาให้ค าปรึกษาหรือให้ความเห็นประกอบการพิจารณาได้ ในการนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิอาจเข้าร่วมประชุม 
หรือท าความเห็นเป็นหนังสือก็ได้ 

การเข้าร่วมประชุมหรือท าความเห็นเป็นหนังสือตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ทรงคุณวุฒิมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทน ในอัตราวันละหรือเรื่องละสองพันบาท แล้วแต่กรณี และในกรณีมาเข้าร่วมประชุมให้มีสิทธิ
ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้นด้วย 

 

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่ ขึ้นทะเบียนอยู่ก่อนวันที่ ระเบียบนี้ ใช้บั งคับ 
และมีคุณสมบัติตามระเบียบนี้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบนี้จนกว่าจะถึงก าหนดทบทวนประกาศ 
ขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบนี้ 
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ข้อ ๖ ประเภทของผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการก าหนดได้ตามความเหมาะสม
เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

 

ข้อ ๗ ให้กรรมการหรือส านักงานพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ
พร้อมข้อมูลเบื้องต้นต่อประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณารับขึ้นทะเบียนต่อไป 

 

ข้อ ๘ เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อให้ขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจ อย่างใดอย่างหนึ่ง  
(๒) ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม และการท างาน 
(๓) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ข้อ ๙ ให้ส านักงานตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อขอขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบนี้ แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อพร้อมรายละเอียด
เกี่ยวกับประวัตขิองบุคคลดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวนันบัแตว่ันที่ไดร้ับเอกสารครบถ้วน เสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

 

ข้อ ๑๐ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้รับขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ออกประกาศ 
ขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 

ให้ส านักงานแจ้งผลการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เกี่ยวข้องทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ 
ออกประกาศดังกล่าว และจัดเก็บรักษาทะเบียนและประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิไว้เป็นหลักฐาน 

 

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการทบทวนประกาศบัญชีผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิทุกสามปี 
 

ข้อ ๑๒ ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕ 
(๔) คณะกรรมการมีมติให้เพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
 

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการ กรรมการ คณะอนุกรรมการ ส านักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
คณะท างานที่คณะกรรมการหรือส านักงานแต่งตั้งอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว  
มาให้ค าปรึกษาหรือให้ความเห็นประกอบการพิจารณาได้ ในการนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิอาจเข้าร่วมประชุม 
หรือท าความเห็นเป็นหนังสือก็ได้ 

การเข้าร่วมประชุมหรือท าความเห็นเป็นหนังสือตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ทรงคุณวุฒิมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทน ในอัตราวันละหรือเรื่องละสองพันบาท แล้วแต่กรณี และในกรณีมาเข้าร่วมประชุมให้มีสิทธิ
ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้นด้วย 

 

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่ ขึ้นทะเบียนอยู่ก่อนวันที่ ระเบียบนี้ ใช้บั งคับ 
และมีคุณสมบัติตามระเบียบนี้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบนี้จนกว่าจะถึงก าหนดทบทวนประกาศ 
ขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบนี้ 
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ข้อ ๑๕ การใดที่อยู่ระหว่างการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔ แนวปฏิบัติ หรือมติ
ของคณะกรรมการอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ ให้การด าเนินการนั้นเป็นอันใช้ได้ 
และให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ 

 

ข้อ ๑๖ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

  
ประกาศ ณ วนัที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าดว้ยการจัดสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๕) แห่ งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี ้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“พนักงานราชการ” หมายความว่า พนักงานราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“คณะกรรมการสวัสดิการ” หมายความว่า คณะกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“สวัสดิการภายในส านักงาน” หมายความว่า กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่คณะกรรมการสวัสดิการ

จัดให้มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการชว่ยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้าง เพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่ ข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างเป็นกรณีปกติ หรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการ หรือ 
ที่คณะกรรมการสวัสดิการเห็นสมควรให้จัดเพิ่มขึ้นในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

“การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ” หมายความว่า การด าเนินกิจกรรมหรือกิจการสวัสดิการ  
ซึ่งเป็นไปในทางการค้ากับบุคคลทั่วไป 

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
“กองทุนสวัสดิการ” หมายความว่า กองทุนสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 
 
 
 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๕๔ ก/หน้า ๗/๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าดว้ยการจัดสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี ้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“พนักงานราชการ” หมายความว่า พนักงานราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“คณะกรรมการสวัสดิการ” หมายความว่า คณะกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“สวัสดิการภายในส านักงาน” หมายความว่า กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ท่ีคณะกรรมการสวัสดิการ

จัดให้มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการชว่ยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้าง เพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่ ข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างเป็นกรณีปกติ หรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการ หรือ 
ที่คณะกรรมการสวัสดิการเห็นสมควรให้จัดเพิ่มขึ้นในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

“การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ” หมายความว่า การด าเนินกิจกรรมหรือกิจการสวัสดิการ  
ซึ่งเป็นไปในทางการค้ากับบุคคลทั่วไป 

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
“กองทุนสวัสดิการ” หมายความว่า กองทุนสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 
 
 
 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๕๔ ก/หน้า ๗/๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
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ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตริักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด ๑ 
การจดัสวัสดิการภายในส านกังาน 

  
 

ข้อ ๕ เลขาธิการอาจริเริ่มหรืออาจมอบหมายให้ด าเนินการหรือสนับสนุนให้มีการด าเนินการ 
จัดสวัสดิการตามข้อ ๑๐ ภายในส านักงานตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

 

ข้อ ๖ การจัดสวัสดิการภายในส านักงานประเภทใดให้ค านึงถึงสภาพ ความพร้อม ความต้องการ
ของสมาชิก จ านวนเงินทุน และศักยภาพในการจัดสวัสดิการภายในส านักงาน 

 

ข้อ ๗ การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจภายในส านักงานจะกระท ามิได้ เว้นแต่เป็นการจัดสวัสดิการ
ภายในส านักงานเพื่อประโยชน์ของส านักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

 

ข้อ ๘ ในการจัดสวัสดิการภายในส านักงาน ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขึ้น 
คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” 
ประกอบด้วย 

(๑) เลขาธิการ หรือรองเลขาธิการที่เลขาธิการมอบหมาย เป็นประธานกรรมการสวัสดิการ 
(๒) ผู้ที่เลขาธิการแต่งตั้งจากข้าราชการ จ านวนสามคน เป็นกรรมการ โดยกรรมการอย่างน้อย 

หนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี  
(๓) ผู้แทนสมาชิกซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนสี่คน เป็นกรรมการ มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี 

ผู้ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
ในกรณีที่กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาชิกพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการ
แทน เว้นแต่วาระของกรรมการดังกล่าวเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่คัดเลือกกรรมการแทนก็ได้ 
ในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการสวัสดิการมีจ านวนเท่าที่เหลืออยู่ 

(๔) ผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการภายในส านักงานตามข้อ ๑๓ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
การคัดเลือกกรรมการตาม (๓) ให้เป็นไปตามวิธีการที่เลขาธิการก าหนด 
ให้คณะกรรมการสวัสดิการคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งที่มีคุณวุฒิหรือมีประสบการณทางด้านการเงิน

และบัญชี เป็นเหรัญญิก มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการ 
ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการเป็นผู้ช่วยเลขานุการจ านวนสองคน 
 

ข้อ ๙ คณะกรรมการสวัสดกิารตามข้อ ๘ มหีน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี ้
(๑) ก าหนดนโยบาย อ านวยการ และควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการภายในส านักงานให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  
(๒) ออกข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติคณะกรรมการสวัสดิการเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การจัดท าบัญชี 

การเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการ ระเบียบการให้บริการร้านค้าสวัสดิการ เพ่ือใช้ในการด าเนินการ 
จัดสวัสดิการภายในส านกังานประเภทตา่ง ๆ หรือที่ได้มีเพิ่มเติมในภายหลัง โดยให้ออกเป็นขอ้บังคับหรือ
ข้อปฏิบัติคณะกรรมการสวัสดิการ 

(๓) อนุมตัิให้มีการจดัและยบุเลิกการจัดสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ในส านกังาน 
(๔) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะท างาน เพ่ือด าเนินการจัดท าสวัสดิการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ของการจัดสวัสดิการภายในส านักงานตามระเบียบนี้ 
(๕) ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการประจ าปีเพ่ือรายงานผลการด าเนินการ 

จัดสวัสดิการและรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ 
(๖) ควบคุมการรับเงินและใช้จ่ายเงินของกองทุนสวัสดิการ 
(๗) อนุมัติการจ้างลูกจ้างของสวัสดิการภายในส านักงาน ก าหนดค่าตอบแทน จัดแบ่งงาน 

ก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดระบบการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 
(๘) ก าหนดอัตราค่าบริการในการใช้บริการที่สวัสดิการภายในส านักงานจัดขึ้น 
(๙) อนุมัติหรือมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือลงนาม 

ในเอกสารตา่ง ๆ  แทนคณะกรรมการสวสัดกิาร และจ่ายเงินกองทุนสวสัดกิารร่วมกับเหรัญญิก ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการสวัสดิการก าหนด 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดที่จ าเป็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส านักงานหรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ หรือเอกสารใดมีข้อความจ ากัดอ านาจของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท านิติกรรม
ในเรื่องใดแทนคณะกรรมการสวัสดิการ ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยให้สมาชิกและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทราบโดยทั่วกัน 

 

ข้อ ๑๐ เลขาธิการอาจริเริ่มหรือสนับสนุนให้ด าเนินการจัดสวัสดิการภายในส านักงานดังต่อไปนี้ 
(๑) การออมทรัพย์ 
(๒) การให้กู้เงิน 
(๓) การเคหะสงเคราะห์ 
(๔) การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(๕) การกีฬาและนันทนาการ การทัศนศึกษาและการส่งเสริมด้านการศึกษา 
(๖) การให้บริการของร้านค้าสวัสดิการ 
(๗) การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิก 
(๘) การจัดพิมพ์หนังสือ วารสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่น 
(๙) การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน 
(๑๐) การให้บริการหรือการช่วยเหลือแก่สมาชิกในด้านอื่น  ๆ เช่น การช่วยเงินค่าอาหาร  

เงินช่วยค่าเดินทาง เงินช่วยค่าเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกาย เงินทุนการศึกษา เงินสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย หรือการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่สมาชิกที่ได้ด าเนินการมาแล้วในส านักงานก่อนที่ได้ใช้
ระเบียบนี้ 

(๑๑) การจัดสวัสดิการอื่น ๆ ตามมติคณะกรรมการสวัสดิการก าหนดเพ่ิมเติมหรือตามมติ
คณะกรรมการ 

(๑๒) การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี 
 

ข้อ ๑๑ สมาชิกมีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการสวัสดิการให้มีการจัดสวัสดิการภายในส านักงาน
ตามระเบียบนี้ได้ 
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(๓) อนุมตัิให้มีการจดัและยบุเลิกการจัดสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ในส านกังาน 
(๔) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะท างาน เพ่ือด าเนินการจัดท าสวัสดิการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ของการจัดสวัสดิการภายในส านักงานตามระเบียบนี้ 
(๕) ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการประจ าปีเพ่ือรายงานผลการด าเนินการ 

จัดสวัสดิการและรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ 
(๖) ควบคุมการรับเงินและใช้จ่ายเงินของกองทุนสวัสดิการ 
(๗) อนุมัติการจ้างลูกจ้างของสวัสดิการภายในส านักงาน ก าหนดค่าตอบแทน จัดแบ่งงาน 

ก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดระบบการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 
(๘) ก าหนดอัตราค่าบริการในการใช้บริการที่สวัสดิการภายในส านักงานจัดขึ้น 
(๙) อนุมัติหรือมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือลงนาม 

ในเอกสารตา่ง ๆ  แทนคณะกรรมการสวสัดกิาร และจ่ายเงินกองทุนสวสัดกิารร่วมกับเหรัญญิก ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการสวัสดิการก าหนด 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดที่จ าเป็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส านักงานหรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ หรือเอกสารใดมีข้อความจ ากัดอ านาจของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท านิติกรรม
ในเรื่องใดแทนคณะกรรมการสวัสดิการ ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยให้สมาชิกและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทราบโดยทั่วกัน 

 

ข้อ ๑๐ เลขาธิการอาจริเริ่มหรือสนับสนุนให้ด าเนินการจัดสวัสดิการภายในส านักงานดังต่อไปนี้ 
(๑) การออมทรัพย์ 
(๒) การให้กู้เงิน 
(๓) การเคหะสงเคราะห์ 
(๔) การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(๕) การกีฬาและนันทนาการ การทัศนศึกษาและการส่งเสริมด้านการศึกษา 
(๖) การให้บริการของร้านค้าสวัสดิการ 
(๗) การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิก 
(๘) การจัดพิมพ์หนังสือ วารสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่น 
(๙) การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน 
(๑๐) การให้บริการหรือการช่วยเหลือแก่สมาชิกในด้านอื่น  ๆ เช่น การช่วยเงินค่าอาหาร  

เงินช่วยค่าเดินทาง เงินช่วยค่าเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกาย เงินทุนการศึกษา เงินสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย หรือการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่สมาชิกที่ได้ด าเนินการมาแล้วในส านักงานก่อนที่ได้ใช้
ระเบียบนี้ 

(๑๑) การจัดสวัสดิการอื่น ๆ ตามมติคณะกรรมการสวัสดิการก าหนดเพ่ิมเติมหรือตามมติ
คณะกรรมการ 

(๑๒) การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี 
 

ข้อ ๑๑ สมาชิกมีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการสวัสดิการให้มีการจัดสวัสดิการภายในส านักงาน
ตามระเบียบนี้ได้ 
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ข้อ ๑๒ สมาชิก มี ๒ ประเภท 
(๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
(๒) สมาชิกสมทบ ได้แก่ สมาชิกสามัญที่ พ้นจากการปฏิบัติงานในส านักงานและสมัครเป็น

สมาชิก 
 

ข้อ ๑๓ ให้เลขาธิการแต่งตั้งสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท างานสวัสดิการภายในส านักงาน 
และท าหน้าที่บริหารงานสวัสดกิารภายในส านกังานให้เป็นตามมตคิณะกรรมการสวัสดกิารและระเบียบนี้ 
รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ าปี เสนอคณะกรรมการสวัสดิการ  
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(๒ ) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสวัสดิการในการออกข้อบั งคับหรือข้อปฏิบั ติ  
และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อใช้ในการด าเนินการจัดสวัสดิการภายในส านักงานประเภทต่าง ๆ 

(๓) การจัดให้มีการบริการ หรือกิจกรรมสวัสดิการต่าง ๆ ตามแผนงาน โครงการ และหรือ 
การปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

(๔) ด าเนินการทางธุรการในการบรรจุ แต่งตั้ง บังคับบัญชา และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลูกจ้างสวัสดิการส านักงาน  

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสวัสดิการมอบหมาย 
 

ข้อ ๑๔ การจัดสวัสดิการภายในส านักงานเรื่องใดที่มีความส าคัญและมีลักษณะเฉพาะ 
ซึ่งสมควรแยกการบริหารจัดการ คณะกรรมการสวัสดิการจะด าเนินการโดยมีระเบียบการจัดสวัสดิการ 
เป็นการเฉพาะ ตลอดจนก าหนดให้มีกองทุนสวัสดิการ และการจัดท าบัญชีรับจ่ายในเรื่องนั้น ๆ แยกจาก
กองทุนสวัสดิการของส านักงานก็ได้ 

 

ข้อ ๑๕  การปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างตามระเบียบนี้ 
ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการ 

 

ข้อ ๑๖ ภายใต้บังคับกฎหมายและมติคณะกรรมการ เลขาธิการมีอ านาจด าเนินการเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดสวัสดิการภายในส านักงานตามความจ าเป็น สมควร และประหยัด ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาอนุมัติให้สวัสดิการภายในส านักงานใช้ทรัพย์สินหรือสถานที่ส านักงาน เพ่ือประโยชน์
แก่การจัดสวัสดิการภายในส านักงานได้ 

(๒) พิจารณาอนุมัติให้ซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษาสถานที่ หรือทรัพย์สินตาม (๑) โดยให้ใช้จ่าย 
จากเงินกองทุนสวัสดิการก่อน ในกรณีที่เงินกองทุนสวัสดิการมีไม่เพียงพอ เลขาธิการอาจพิจารณาอนุมัติ
ให้เจียดจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อการนี้ได้ 

(๓) พิจารณาอนุมัติให้ใช้น้ า กระแสไฟฟ้า หรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่น เพื่อให้จัดสวัสดิการภายใน
ส านักงานได้ 

 

 
 
 
 

หมวด ๒ 
การเงิน การบัญชแีละการตรวจสอบ 

  
 

ข้อ ๑๗ ให้สวัสดิการภายในส านักงานจัดตั้งกองทุนขึ้น เรียกว่า “กองทุนสวัสดิการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” แยกต่างหากจากเงินอื่นของส านักงาน เพ่ือสะสมทุนและใช้จ่าย
ส าหรับการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสวัสดิการภายในส านักงาน  

 

ข้อ ๑๘ กองทนุสวัสดิการอาจมีรายได้ ดังนี้ 
(๑) เงินคา่ธรรมเนียมสมาชกิตามอัตราและระยะเวลาจา่ยที่คณะกรรมการสวัสดิการก าหนด 
(๒) เงินรายรับจากการจัดกจิกรรมหรือการจดับริการของสวัสดิการภายในส านกังาน 
(๓) เงินบริจาคเพื่อการจดัสวัสดิการภายในส านักงาน 
(๔) เงินอดุหนุนหรือรายได้อืน่ตามที่รฐับาลหรือส านักงานจัดสรรให้ประจ าป ี
(๕) ดอกผลของเงินรายได้ตาม (๑) ถงึ (๔) 
(๖) รายไดอ้ื่น ๆ 
 

ข้อ ๑๙ ให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการหรือผู้ท่ีคณะกรรมการสวัสดิการ
มอบหมาย จัดท ารายงานผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
ปฏิทิน เพื่อเสนอคณะกรรมการสวัสดิการพิจารณา  

 

ข้อ ๒๐ ให้สวัสดิการภายในส านักงานเปิดบัญชีเงินฝากของกองทุนสวัสดิการไว้กับธนาคารพาณิชย์ 
ตามมติคณะกรรมการสวัสดิการ 

 

ข้อ ๒๑ ให้เหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบการเงินทั้งปวงของเงินกองทุนสวัสดิการ รวมทั้งจะต้อง
จัดท าและเก็บรักษาบัญชีรายรับ รายจ่าย บัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน ตลอดจนบัญชีอย่างอื่นที่จ าเป็น  
เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของสวัสดิการภายในส านักงาน 

ระบบบัญชีให้จัดท าตามระบบบัญชีสากล และให้จัดท างบรายรับรายจ่ายประจ าเดือนเสนอ
คณะกรรมการสวัสดิการเพื่อทราบ พร้อมกับจัดท ารายงานการเงินประจ าเดือนส่งให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ของส านักงาน ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันท าการของเดือนถัดไปเมื่อมีรายการเคลื่อนไหว 

 

ข้อ ๒๒ การปิดบัญชีให้กระท าปีละครั้งตามปีปฏิทิน และให้ เหรัญญิกจัดท างบการเงิน 
ซึ่งประกอบด้วย งบรายรับรายจ่าย และงบดุล เพ่ือด าเนินการตามข้อ ๒๓ ภายในหกสิบวันนับแต่ 
วันสิ้นปีบัญชี 

 

ข้อ ๒๓  ทุกปีให้ผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานหรือผู้มีคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี 
ท่ีคณะกรรมการสวัสดิการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ท าการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงิน  
ของสวัสดิการภายในส านักงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับงบการเงินตามข้อ ๒๒ 

 

ข้อ ๒๔ ผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานหรือผู้สอบบัญชีตามข้อ ๒๓ มีหน้าที่ตรวจสอบ 
สมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของสวัสดิการภายในส านักงาน และรับรองบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับงบการเงิน แล้วเสนอคณะกรรมการและเลขาธิการทราบ 
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หมวด ๒ 
การเงิน การบัญชแีละการตรวจสอบ 

  
 

ข้อ ๑๗ ให้สวัสดิการภายในส านักงานจัดตั้งกองทุนขึ้น เรียกว่า “กองทุนสวัสดิการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” แยกต่างหากจากเงินอื่นของส านักงาน เพ่ือสะสมทุนและใช้จ่าย
ส าหรับการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสวัสดิการภายในส านักงาน  

 

ข้อ ๑๘ กองทนุสวัสดิการอาจมีรายได้ ดังนี้ 
(๑) เงินคา่ธรรมเนียมสมาชกิตามอัตราและระยะเวลาจา่ยที่คณะกรรมการสวัสดิการก าหนด 
(๒) เงินรายรับจากการจัดกจิกรรมหรือการจดับริการของสวัสดิการภายในส านกังาน 
(๓) เงินบริจาคเพื่อการจดัสวัสดิการภายในส านักงาน 
(๔) เงินอดุหนุนหรือรายได้อืน่ตามที่รฐับาลหรือส านักงานจัดสรรให้ประจ าป ี
(๕) ดอกผลของเงินรายได้ตาม (๑) ถงึ (๔) 
(๖) รายไดอ้ื่น ๆ 
 

ข้อ ๑๙ ให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการหรือผู้ที่คณะกรรมการสวัสดิการ
มอบหมาย จัดท ารายงานผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
ปฏิทิน เพื่อเสนอคณะกรรมการสวัสดิการพิจารณา  

 

ข้อ ๒๐ ให้สวัสดิการภายในส านักงานเปิดบัญชีเงินฝากของกองทุนสวัสดิการไว้กับธนาคารพาณิชย์ 
ตามมติคณะกรรมการสวัสดิการ 

 

ข้อ ๒๑ ให้เหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบการเงินทั้งปวงของเงินกองทุนสวัสดิการ รวมทั้งจะต้อง
จัดท าและเก็บรักษาบัญชีรายรับ รายจ่าย บัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน ตลอดจนบัญชีอย่างอื่นที่จ าเป็น  
เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของสวัสดิการภายในส านักงาน 

ระบบบัญชีให้จัดท าตามระบบบัญชีสากล และให้จัดท างบรายรับรายจ่ายประจ าเดือนเสนอ
คณะกรรมการสวัสดิการเพื่อทราบ พร้อมกับจัดท ารายงานการเงินประจ าเดือนส่งให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ของส านักงาน ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันท าการของเดือนถัดไปเมื่อมีรายการเคลื่อนไหว 

 

ข้อ ๒๒ การปิดบัญชีให้กระท าปีละครั้งตามปีปฏิทิน และให้ เหรัญญิกจัดท างบการเงิน 
ซึ่งประกอบด้วย งบรายรับรายจ่าย และงบดุล เพ่ือด าเนินการตามข้อ ๒๓ ภายในหกสิบวันนับแต่ 
วันสิ้นปีบัญชี 

 

ข้อ ๒๓  ทุกปีให้ผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานหรือผู้มีคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี 
ที่คณะกรรมการสวัสดิการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ท าการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงิน  
ของสวัสดิการภายในส านักงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับงบการเงินตามข้อ ๒๒ 

 

ข้อ ๒๔ ผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานหรือผู้สอบบัญชีตามข้อ ๒๓ มีหน้าที่ตรวจสอบ 
สมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของสวัสดิการภายในส านักงาน และรับรองบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับงบการเงิน แล้วเสนอคณะกรรมการและเลขาธิการทราบ 
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ผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานหรือผู้สอบบัญชีมีหน้าที่รายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อ
คณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือพิจารณาและประเมินผลการจัดสวัสดิการ และให้คณะกรรมการสวัสดิการ
ส่งส าเนารายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการดังกล่าวให้คณะกรรมการ
ทราบโดยเร็ว 

ให้คณะกรรมการสวัสดิการประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการประจ าปี  
ของปีที่ล่วงมาแล้ว ซึ่งแสดงงบการเงินประจ าปี ได้แก่ งบรายรับรายจ่าย และงบดุล ที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ของส านักงานหรือผู้สอบบัญชีรับรองถูกต้องภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการรับรองให้สมาชิกทราบ 
โดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสวัสดิการก าหนด 

 

บทเฉพาะกาล 
  

 

ข้อ ๒๕ ให้โอนเงินของกองทุนสวัสดิการตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจัดสวัสดิการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ มาเป็นของกองทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้ 

 

ข้อ ๒๖ ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการและออกข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติ
คณะกรรมการสวัสดิการเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินหรือข้อปฏิบัติคณะกรรมการสวัสดิการในเรื่องอื่น ๆ  
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 

ในวาระเริ่มแรกที่ยังไม่มีกรรมการสวัสดิการจากผู้แทนสมาชิกซึ่งคัดเลือกกันเอง ให้กรรมการ
สวัสดิการซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งท าหน้าที่คณะกรรมการสวัสดิการไปก่อนจนกว่าจะมีผู้แทนสมาชิกตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

 
  ประกาศ ณ วนัที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  วัส  ติงสมติร 
  ประธานกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต ิ

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าดว้ยการงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   

 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วย
การงบประมาณ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๔) และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จ านวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพัน

ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ประกอบด้วยรายจ่ายจากเงินอุดหนุนจากรัฐตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และรายจ่ายที่ได้รับ
อนุมัติให้จ่ายจากเงินรายรับประเภทอื่นของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

“เงินรายรับ” หมายความวา่ เงินที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับ ได้แก ่
(๑) เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ ได้รับจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
(๒) เงินงบประมาณประจ าปีเหลือจ่าย 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาค  
(๔) เงินรายได้หรือเงินอื่นใดที่กฎหมายก าหนดไม่ต้องน าส่งคลัง หรือส านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ท าความตกลงกับกระทรวงการคลังให้เก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง 
“แผนงาน”หมายความว่า แผนงานที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

หรือพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย แล้วแต่กรณี 
 

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ น า
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ และมติคณะรัฐมนตรี  
ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  เว้นแต่คณะกรรมการก าหนด 
เป็นอย่างอื่น 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าดว้ยการงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   

 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วย
การงบประมาณ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๔) และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จ านวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพัน

ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ประกอบด้วยรายจ่ายจากเงินอุดหนุนจากรัฐตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และรายจ่ายที่ได้รับ
อนุมัติให้จ่ายจากเงินรายรับประเภทอื่นของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

“เงินรายรับ” หมายความวา่ เงินที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับ ได้แก ่
(๑) เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ ได้รับจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
(๒) เงินงบประมาณประจ าปีเหลือจ่าย 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาค  
(๔) เงินรายได้หรือเงินอื่นใดที่กฎหมายก าหนดไม่ต้องน าส่งคลัง หรือส านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ท าความตกลงกับกระทรวงการคลังให้เก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง 
“แผนงาน”หมายความว่า แผนงานที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

หรือพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย แล้วแต่กรณี 
 

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ น า
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ และมติคณะรัฐมนตรี  
ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  เว้นแต่คณะกรรมการก าหนด 
เป็นอย่างอื่น 
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ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้  
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
หมวด ๑ 

การจดัท าและการเสนองบประมาณรายจ่าย  
   

 

ข้อ ๖ ให้ส านักงานจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายตามมติของคณะกรรมการ เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

 

ข้อ ๗ งบประมาณรายจ่ายจ าแนกเป็น ๕ ประเภท คือ 
(๑) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
(๒) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
(๓) ค่าใช้จ่ายลงทุน 
(๔) ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 
(๕) ค่าใช้จ่ายอื่น 
 

ข้อ ๘ การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของคณะกรรมการและส านักงาน ให้ประกอบด้วย 
(๑) แผนการด าเนินงานประจ าปีที่แสดงถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และแผนการ

ปฏิบัติงานจ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ และข้อมูลอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
(๒) ค าชี้แจงประกอบค าขอเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน งบประมาณรายจ่ายในปีที่ล่วงมาแล้ว  

ผลการด าเนินงาน และความสัมพันธ์ระหว่างเงินรายรับกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง 
 

หมวด ๒ 
การจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
   

 

ข้อ ๙ ให้ส านักงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อใช้จ่ายงบประมาณ โดยจ าแนกรายการและ
ลักษณะการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับแผนงาน งาน และโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  

กรณีแผนปฏิบัติการประจ าปีได้รับอนุมัติไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ส านักงานด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ล่วงมาแล้วไปพลางก่อนเฉพาะงบบุคลากรและงบด าเนินงานไม่เกิน 
ร้อยละห้าสิบ ทั้งนี้  ให้ส านักงานเร่งด าเนินการจัดท าแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของ
ปีงบประมาณใหม่ 

 

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพันของส านักงาน ให้กระท าได้แต่เฉพาะที่ได้ก าหนด ไว้ 
ในแผนงาน งาน โครงการ และรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายจ่ายจะกระท ามิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ 

 

ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการมีหน้าที่และอ านาจจัดสรรและรับผิดชอบในการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

ข้อ ๑๒ การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายข้ามแผนงานจะกระท ามิได้ เว้นแต่ 
จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

 

ข้อ ๑๓ การเปลี่ยนแปลงรายการต่างไปจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี หรือ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม โดยไม่เพ่ิมวงเงินรวมของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและไม่กระทบต่อ
แผนการด าเนินงานที่คณะกรรมการอนุมัติ ให้เลขาธิการเป็นผู้อนุมัติ 

ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการประเภทคา่ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินตอ่หน่วยไม่เกินหนึ่งล้านบาท 
และรายการประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกินสิบล้านบาทต่อรายการ ให้กระท าได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ และไม่กระทบต่อแผนการด าเนินงานที่คณะกรรมการอนุมัติ 

ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการประเภทค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยเกินหนึ่งล้านบาท 
และรายการประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินเกินสิบล้านบาทต่อรายการ ให้กระท า ได้ต่อเม่ือ
ได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และไม่กระทบต่อแผนการด า เนินงาน 
ที่คณะกรรมการอนุมัติ 

การเปลี่ยนแปลงรายการประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามวรรคสองหรือวรรคสาม 
ที่เป็นการเพ่ิมวงเงินแตล่ะหนว่ยไม่เกนิร้อยละสิบของวงเงินท่ีได้รบัอนุมตัิแล้ว ให้เป็นอ านาจของเลขาธิการ 

การเพ่ิมวงเงินตามวรรคสี่ ให้ใช้เงินเหลือจ่ายจากรายจ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ด าเนินการจัดซื้อแล้ว 

การเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสามที่กระทบต่อแผนการด าเนินงาน
ที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีความจ าเปน็ตอ้งเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของ
รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโดยไม่เพ่ิมวงเงินก่อหนี้ผูกพัน ให้ ส านักงาน 
ท าความตกลงกับส านักงบประมาณและรายงานให้คณะกรรมการเพ่ือทราบภายในสิบห้าวัน เว้นแต่
ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก าหนดให้ไม่ต้องขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ  
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติ 

(๒) การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน ให้ส านักงานเสนอขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการ และรายงานส านักงบประมาณเพื่อทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ 

(๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรอืการเพ่ิมวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  
ให้ส านักงานเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเพ่ือขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยส่งผลการ 
จัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้ส านักงบประมาณพิจารณาเพ่ือเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย 

 

ข้อ ๑๕ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณใด ให้กระท าภายใน
ปีงบประมาณนั้น เว้นแต่ 

(๑) เป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ  
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ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการมีหน้าที่และอ านาจจัดสรรและรับผิดชอบในการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

ข้อ ๑๒ การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายข้ามแผนงานจะกระท ามิได้ เว้นแต่ 
จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

 

ข้อ ๑๓ การเปลี่ยนแปลงรายการต่างไปจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี หรือ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม โดยไม่เพ่ิมวงเงินรวมของงบประมาณรายจ่ายประจ า ปีและไม่กระทบต่อ
แผนการด าเนินงานที่คณะกรรมการอนุมัติ ให้เลขาธิการเป็นผู้อนุมัติ 

ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการประเภทคา่ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินตอ่หน่วยไม่เกินหนึ่งล้านบาท 
และรายการประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกินสิบล้านบาทต่อรายการ ให้กระท าได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ และไม่กระทบต่อแผนการด าเนินงานที่คณะกรรมการอนุมัติ 

ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการประเภทค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยเกินหนึ่งล้านบาท 
และรายการประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินเกินสิบล้านบาทต่อรายการ ให้กระท า ได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และไม่กระทบต่อแผนการด า เนินงาน 
ที่คณะกรรมการอนุมัติ 

การเปลี่ยนแปลงรายการประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามวรรคสองหรือวรรคสาม 
ที่เป็นการเพ่ิมวงเงินแตล่ะหนว่ยไม่เกนิร้อยละสิบของวงเงินท่ีได้รบัอนุมตัิแล้ว ให้เป็นอ านาจของเลขาธิการ 

การเพ่ิมวงเงินตามวรรคสี่ ให้ใช้เงินเหลือจ่ายจากรายจ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ด าเนินการจัดซื้อแล้ว 

การเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสามที่กระทบต่อแผนการด าเนินงาน
ที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีความจ าเปน็ตอ้งเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของ
รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโดยไม่เพ่ิมวงเงินก่อหนี้ผูกพัน ให้ ส านักงาน 
ท าความตกลงกับส านักงบประมาณและรายงานให้คณะกรรมการเพ่ือทราบภายในสิบห้าวัน เว้นแต่
ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก าหนดให้ไม่ต้องขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ  
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติ 

(๒) การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน ให้ส านักงานเสนอขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการ และรายงานส านักงบประมาณเพื่อทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ 

(๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรอืการเพ่ิมวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  
ให้ส านักงานเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเพ่ือขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยส่งผลการ 
จัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้ส านักงบประมาณพิจารณาเพ่ือเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย 

 

ข้อ ๑๕ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณใด ให้กระท าภายใน
ปีงบประมาณนั้น เว้นแต่ 

(๑) เป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ  
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(๒) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
แต่มีความจ าเป็นต้องกันเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปีงบประมาณ  

กรณีตาม (๑) และ (๒) ต้องมีการกันเงินไว้ตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้นด้วย  
 

หมวด ๓ 
การควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณและการรายงานผลการปฏิบตัิงาน 

   

ข้อ ๑๖ ให้ส านักงานจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการทุกหกเดือน 

 

บทเฉพาะกาล 
   

 

ข้อ ๑๗ การใดซึ่งกระท าไปแล้วในขั้นตอนใดก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้เป็นอันใช้ได้ 
ตามระเบียบนี้ แต่การด าเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 วัส  ติงสมิตร 

 ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าดว้ยการประกนัภัยรถยนต์ของส านกังานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   

 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วย 
การประกันภัยรถยนต์ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประกันภัย
รถยนต์ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“รถยนต์ราชการ” หมายความว่า รถยนต์ส่วนกลาง และรถยนต์ประจ าต าแหน่งของส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“รถยนต์ส่วนกลาง” หมายความว่า รถยนต์ที่จัดไว้เพ่ือกิจการอันเป็นส่วนรวมของส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“รถยนต์ประจ าต าแหน่ง” หมายความว่า รถยนต์ที่ทางราชการจัดให้แก่ประธานกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่า  

 

ข้อ ๔ ให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดท าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางได้  
โดยก าหนดให้เป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท ๓ 

การท าประกันภัยตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือ 
ผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมายเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้รับประกันภัย 

 

ข้อ ๕ ในกรณีผู้ใช้รถยนต์ประจ าต าแหน่งประสงค์จะท าประกันภัยรถยนต์ประจ าต าแหน่ง  
ผูน้ั้นต้องรับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย 

 

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
                                                           

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๑๐๐ ก/หน้า ๗/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าดว้ยการประกนัภัยรถยนต์ของส านกังานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   

 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วย 
การประกันภัยรถยนต์ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประกันภัย
รถยนต์ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“รถยนต์ราชการ” หมายความว่า รถยนต์ส่วนกลาง และรถยนต์ประจ าต าแหน่งของส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“รถยนต์ส่วนกลาง” หมายความว่า รถยนต์ที่จัดไว้เพ่ือกิจการอันเป็นส่วนรวมของส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“รถยนต์ประจ าต าแหน่ง” หมายความว่า รถยนต์ที่ทางราชการจัดให้แก่ประธานกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่า  

 

ข้อ ๔ ให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดท าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางได้  
โดยก าหนดให้เป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท ๓ 

การท าประกันภัยตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือ 
ผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมายเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้รับประกันภัย 

 

ข้อ ๕ ในกรณีผู้ใช้รถยนต์ประจ าต าแหน่งประสงค์จะท าประกันภัยรถยนต์ประจ าต าแหน่ง  
ผูน้ั้นต้องรับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย 

 

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
                                                           

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๑๐๐ ก/หน้า ๗/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยการเบกิจ่ายเงนิค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 
   

 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วย 
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบ
ไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่าย 
เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งโดย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการในคณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ เลขาธิการคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

“บุคคล”๒ หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

ข้อ ๔ คณะกรรมการหรือบุคคลที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบนี้ มีดังต่อไปนี้ 
(๑) คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร

พัสดุภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ทั้งนี้ ตามบัญชีท้ายระเบียบนี้ 

(๒) คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างซึ่งได้รับแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง 

                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน้า ๑๓/๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 ๒ ข้อ ๓ นิยามค าว่า “บุคคล” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่าย 
เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(๓) คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

(๔) คณะกรรมการจัดหาประกันสุขภาพตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ว่าด้วยการนั้น 

(๕) คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งท าหน้าที่สืบสวนหรือสอบสวนข้อเท็จจริง และคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยข้าราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้าง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
พลเรือนหรือตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 

(๖) คณะกรรมการสอบสวนทางจริยธรรมตามข้อก าหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๗) คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

(๘)๓ คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค  
ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการนั้น 

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนตามระเบียบนี้๔ 

 

ข้อ ๕ การประชุมคณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบนี้ จะต้องมีผู้เข้าประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อ ๔ ได้รับ
ค่าตอบแทน ดังนี้ 

(๑) ประธานกรรมการ ในอัตรา ๑,๕๐๐ บาท ต่อครั้งที่มาประชุม 
(๒) กรรมการ ในอัตรา ๑,๒๐๐ บาท ต่อครั้งที่มาประชุม  
ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนครั้งตามบัญชีท้ายระเบียบนี้ 
 

ข้อ ๗ ให้บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งตามข้อ ๔ (๑) และ (๕) ยกเว้นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้รับ
ค่าตอบแทนตามระเบียบนี้ ในอัตราคนละ ๑,๒๐๐ บาท ต่องาน 

 

ข้อ ๘ คณะกรรมการตามข้อ ๔ (๑) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ได้รับค่าตอบแทนกรณีออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่ก าหนด
ไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ท างานจ้าง ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ในอัตรา ๓๕๐ บาท ต่อคนต่อวัน 
(๒) ผู้ควบคุมงานก่อสร้างซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ในอัตรา ๓๕๐ บาท ต่อวันต่องาน 

และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ผู้ปฏิบัติการ) ในอัตรา ๓๐๐ บาท ต่อวันต่องาน 
 

ข้อ ๙ หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 
                                                           
 ๓ ข้อ ๔ (๘) เพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ
หรือบุคคล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๔ ข้อ ๔ วรรคสอง เพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่ายเ งินค่าตอบแทน
คณะกรรมการหรือบุคคล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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(๓) คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

(๔) คณะกรรมการจัดหาประกันสุขภาพตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ว่าด้วยการนั้น 

(๕) คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งท าหน้าที่สืบสวนหรือสอบสวนข้อเท็จจริง และคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยข้าราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้าง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
พลเรือนหรือตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 

(๖) คณะกรรมการสอบสวนทางจริยธรรมตามข้อก าหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๗) คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดเก่ียวกับการขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

(๘)๓ คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค  
ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการนั้น 

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนตามระเบียบนี้๔ 

 

ข้อ ๕ การประชุมคณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบนี้ จะต้องมีผู้เข้าประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อ ๔ ได้รับ
ค่าตอบแทน ดังนี้ 

(๑) ประธานกรรมการ ในอัตรา ๑,๕๐๐ บาท ต่อครั้งที่มาประชุม 
(๒) กรรมการ ในอัตรา ๑,๒๐๐ บาท ต่อครั้งที่มาประชุม  
ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนครั้งตามบัญชีท้ายระเบียบนี้ 
 

ข้อ ๗ ให้บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งตามข้อ ๔ (๑) และ (๕) ยกเว้นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้รับ
ค่าตอบแทนตามระเบียบนี้ ในอัตราคนละ ๑,๒๐๐ บาท ต่องาน 

 

ข้อ ๘ คณะกรรมการตามข้อ ๔ (๑) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ได้รับค่าตอบแทนกรณีออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่ก าหนด
ไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ท างานจ้าง ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ในอัตรา ๓๕๐ บาท ต่อคนต่อวัน 
(๒) ผู้ควบคุมงานก่อสร้างซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ในอัตรา ๓๕๐ บาท ต่อวันต่องาน 

และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ผู้ปฏิบัติการ) ในอัตรา ๓๐๐ บาท ต่อวันต่องาน 
 

ข้อ ๙ หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 
                                                           
 ๓ ข้อ ๔ (๘) เพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ
หรือบุคคล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๔ ข้อ ๔ วรรคสอง เพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่ายเ งินค่าตอบแทน
คณะกรรมการหรือบุคคล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีการจ่ายค่าตอบแทนไม่เกินจ านวนครั้ง๕ 
 

ล าดับ คณะกรรมการ จ่ายค่าตอบแทนได้ 
ไม่เกินจ านวน (ครั้ง) 

๑ คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
๑.๑ คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง เฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตามสัญญา เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ขึ้นไป และคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑.๑.๑ คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ จะซื้อหรือจ้าง 
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

๑ 

๑.๑.๒ คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง 

๑ 

๑.๑.๓ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๑ 
๑.๑.๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ๑ 
๑.๑.๕ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ๑ 
๑.๑.๖ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑ 
๑.๑.๗ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
         (ก) เฉพาะการจัดซื้ อจัดจ้ างที่ มี วงเงิน ตามสัญญา เกิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
         (ข) เฉพาะการจัดซื้ อจัดจ้างที่ มี วงเงินตามสัญญา เกิน 

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 
ตามงวดงาน 

(ไม่เกิน ๑ ครั้ง) 
ตามงวดงาน 

(ไม่เกิน ๒ ครั้ง) 
๑.๑.๘ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตามงวดงาน 

(ไม่เกิน ๓ ครั้ง) 
๑.๑.๙ คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจนับพัสดุประจ าปี ๑ 
๑.๑.๑๐ คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ 

หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ 
๑ 

๑.๒ คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา 
๑.๒.๑ คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขต

ของงานจ้างทีป่รึกษา รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
๑ 

๑.๒.๒ คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ๑ 
๑.๒.๓ คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ๑ 
๑.๒.๔ คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑ 
๑.๒.๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ตามงวดงาน 

(ไม่เกิน ๓ ครั้ง) 
 
 

                                                           
 ๕ บัญชีการจ่ายค่าตอบแทนไม่เกินจ านวนครั้ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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บัญชีการจ่ายค่าตอบแทนไม่เกินจ านวนครั้ง๕ 
 

ล าดับ คณะกรรมการ จ่ายค่าตอบแทนได้ 
ไม่เกินจ านวน (ครั้ง) 

๑ คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
๑.๑ คณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง เฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตามสัญญา เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ขึ้นไป และคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑.๑.๑ คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ จะซื้อหรือจ้าง 
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

๑ 

๑.๑.๒ คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง 

๑ 

๑.๑.๓ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๑ 
๑.๑.๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ๑ 
๑.๑.๕ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ๑ 
๑.๑.๖ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑ 
๑.๑.๗ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
         (ก) เฉพาะการจัดซื้ อจัดจ้ างที่ มี วงเงิน ตามสัญญา เกิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
         (ข) เฉพาะการจัดซื้ อจัดจ้างที่ มี วงเงินตามสัญญา เกิน 

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 
ตามงวดงาน 

(ไม่เกิน ๑ ครั้ง) 
ตามงวดงาน 

(ไม่เกิน ๒ ครั้ง) 
๑.๑.๘ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตามงวดงาน 

(ไม่เกิน ๓ ครั้ง) 
๑.๑.๙ คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจนับพัสดุประจ าปี ๑ 
๑.๑.๑๐ คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ 

หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ 
๑ 

๑.๒ คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา 
๑.๒.๑ คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขต

ของงานจ้างทีป่รึกษา รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
๑ 

๑.๒.๒ คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ๑ 
๑.๒.๓ คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ๑ 
๑.๒.๔ คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑ 
๑.๒.๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ตามงวดงาน 

(ไม่เกิน ๓ ครั้ง) 
 
 

                                                           
 ๕ บัญชีการจ่ายค่าตอบแทนไม่เกินจ านวนครั้ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๑.๓ คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
๑.๓.๑ คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขต

ของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

๑ 

๑.๓.๒ คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวิธีประกาศเชิญชวน 

๑ 

๑.๓.๓ คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวิธีคัดเลือก 

๑ 

๑.๓.๔ คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวิธีเจาะจง 

๑ 

๑.๓.๕ คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวิธีประกวดแบบ 

๑ 

๑.๓.๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง 

ตามงวดงาน 
(ไม่เกิน ๓ ครั้ง) 

๒ คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างซึ่งได้รับแต่งตั้งตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง 

๒ 

๓ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที ่

๓ 

๔ คณะกรรมการจัดหาประกันสุขภาพตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติว่าด้วยการนั้น 

๑  
(ต่อปีงบประมาณ) 

๕ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พนักงานราชการ
หรือลูกจ้าง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามระเบียบคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 
๕.๑ คณะกรรมการสืบสวนหรือสอบสวนข้อเท็จจริง ๓ 
๕.๒ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ๓ 
๕.๓ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ๕ 

๖ คณะกรรมการสอบสวนทางจริยธรรมตามข้อก าหนดทางจริยธรรม
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๓ 

๗ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเบิก
ค่าเช่าบ้านข้าราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

๑ 
(ต่อสัญญา) 

๘ คณะกรรมการอ านวยการศูนยศ์ึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาคตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการนั้น 

๔ 
(ต่อปีงบประมาณ) 

 
 
 

 

 

 
หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนบุคคล 

 
ที่ ................. 

ใบส าคัญรับเงิน 
 

วันที่ ............. เดือน ..................................พ.ศ. ........... 
 ข้าพเจ้า...............................................................อยู่บ้านเลขที่ ........................................ 
แขวง/ต าบล...................................เขต/อ าเภอ............................................จังหวัด................................... 
ได้รับเงินจากส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังรายการดังต่อไปนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน 
บาท ส.ต. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

รวมเงิน   
 

 จ านวนเงิน (..............................................................................................) 
 
   ลงช่ือ...................................................... ผู้รับเงิน 
   (..................................................) 
 
   ลงช่ือ........................................................ ผู้จ่ายเงิน 
   (..................................................) 
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หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนบุคคล 

 
ที่ ................. 

ใบส าคัญรับเงิน 
 

วันที่ ............. เดือน ..................................พ.ศ. ........... 
 ข้าพเจ้า...............................................................อยู่บ้านเลขที่ ........................................ 
แขวง/ต าบล...................................เขต/อ าเภอ............................................จังหวัด................................... 
ได้รับเงินจากส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังรายการดังต่อไปนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน 
บาท ส.ต. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

รวมเงิน   
 

 จ านวนเงิน (..............................................................................................) 
 
   ลงช่ือ...................................................... ผู้รับเงิน 
   (..................................................) 
 
   ลงช่ือ........................................................ ผู้จ่ายเงิน 
   (..................................................) 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓๖ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

                                                           
 ๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนท่ี ๙๘ ก/หน้า ๓๘/๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓๖ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

                                                           
 ๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนท่ี ๙๘ ก/หน้า ๓๘/๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส านกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  

 

 โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 

 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้  
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายในการบริหารงานประจ าตามหน้าที่และอ านาจ
ของส านักงาน หรือรายจ่ายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นการเบิกจ่าย 
จากค่าใช้จ่ายด าเนินงานในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือรายจ่ายอื่นใด
ที่ เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายที่ เกิดจากภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายด้วย 
 

 ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
 กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

  
 

 ข้อ ๕  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้  ส านักงานต้องด าเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

 ข้อ ๖  ค่าใช้จ่ายใดที่มีกฎหมายหรือระเบียบคณะกรรมการก าหนดไว้ เป็นการเฉพาะ  
ให้เลขาธิการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามรายการและอัตราที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือระเบียบนั้น 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๓๕ ก/หน้า ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบคณะกรรมการก าหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายใดไว้เป็นการเฉพาะ
ตามวรรคหนึง่ ให้เลขาธิการเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายตามรายการและอัตราที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังหรือที่ ได้รับความเห็นชอบ 
จากกระทรวงการคลัง เช่น 

(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(๒) เบี้ยประชุมกรรมการ 
(๓) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
(๔) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(๕) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่หักจากเงินค่าธรรมเนียม  

การสอบนั้น 
(๖) การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ 
(๗) การประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ 
(๘) การติดตั้งและการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ 
(๙) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
 

ข้อ ๗ หลักฐานการจ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น 
 

ข้อ ๘ ให้เลขาธิการก ากับดูแลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใดไม่เป็นไปตามระเบียบนี้อันเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับ  

ความเสียหาย ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยเร็ว  
 

หมวด ๒ 
ค่าตอบแทน 

  
 

ข้อ ๙ ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้ส านักงาน ให้เลขาธิการอนุมัติเบิกจ่าย 
โดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า และประโยชน์ของทางราชการ ท้ังนี้ ตามรายการและหลักเกณฑ์ 
แนบท้ายระเบียบนี้ 

 

ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคคลภายนอกที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อ ๙ ให้เลขาธิการ 
อนุมัติเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนได้ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ 
 

หมวด ๓ 
ค่าใช้สอย 

  
 

ข้อ ๑๑ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย ให้เลขาธิการอนุมัติเบิกจ่ายโดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า 
และประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ ตามรายการแนบท้ายระเบียบนี้ 

 

ข้อ ๑๒ ค่าใช้สอยดังต่อไปนี้ มิให้เบิกจ่าย  
(๑) ค่าจัดท าสมุดบันทึก สมุดฉีก หรือของช าร่วย เนื่องในโอกาสต่าง ๆ 

 (๒) ค่าจัดพิมพ์ ค่าจัดส่ง ค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ส าหรับบัตรอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ และ 
ค่าจัดพิมพ์นามบัตรให้แก่บุคลากรภายในส านักงาน 
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 ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบคณะกรรมการก าหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายใดไว้เป็นการเฉพาะ
ตามวรรคหนึง่ ให้เลขาธิการเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายตามรายการและอัตราที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังหรือที่ ได้รับความเห็นชอบ 
จากกระทรวงการคลัง เช่น 

(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(๒) เบี้ยประชุมกรรมการ 
(๓) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
(๔) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(๕) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่หักจากเงินค่าธรรมเนียม  

การสอบนั้น 
(๖) การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ 
(๗) การประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ 
(๘) การติดตั้งและการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ 
(๙) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
 

ข้อ ๗ หลักฐานการจ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น 
 

ข้อ ๘ ให้เลขาธิการก ากับดูแลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใดไม่เป็นไปตามระเบียบนี้อันเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับ  

ความเสียหาย ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยเร็ว  
 

หมวด ๒ 
ค่าตอบแทน 

  
 

ข้อ ๙ ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้ส านักงาน ให้เลขาธิการอนุมัติเบิกจ่าย 
โดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า และประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ ตามรายการและหลักเกณฑ์ 
แนบท้ายระเบียบนี้ 

 

ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคคลภายนอกที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อ ๙ ให้เลขาธิการ 
อนุมัติเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนได้ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ 
 

หมวด ๓ 
ค่าใช้สอย 

  
 

ข้อ ๑๑ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย ให้เลขาธิการอนุมัติเบิกจ่ายโดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า 
และประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ ตามรายการแนบท้ายระเบียบนี้ 

 

ข้อ ๑๒ ค่าใช้สอยดังต่อไปนี้ มิให้เบิกจ่าย  
(๑) ค่าจัดท าสมุดบันทึก สมุดฉีก หรือของช าร่วย เนื่องในโอกาสต่าง ๆ 

 (๒) ค่าจัดพิมพ์ ค่าจัดส่ง ค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ส าหรับบัตรอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ และ 
ค่าจัดพิมพ์นามบัตรให้แก่บุคลากรภายในส านักงาน 
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 (๓) ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ ของขวัญ หรือของเย่ียมผู้ป่วย เพื่อมอบให้กับส่วนราชการหน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคล เนื่องในโอกาสต่าง ๆ 

(๔) ค่าทิป 
(๕) เงินหรือสิ่งของบริจาค  
(๖) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในส านักงาน 
ค่าใช้สอยที่ไม่ให้เบิกจ่ายนอกเหนอืจากที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

ก าหนด 
 

ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน เก็บเอกสารหรือพัสดุต่าง ๆ และ  
การเช่าที่ดินเพ่ือใช้ในราชการ รวมทั้งค่าบริการอื่นใดที่ เกี่ยวกับการเช่าซึ่งค านวณผลประโยชน์ 
ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่านอกเหนือจากค่าเช่าด้วยแล้ว ให้ เลขาธิการอนุมัติเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง 
ทั้งนี้ อัตราที่เบิกจ่ายต้องไม่สูงกว่าอัตราตามท้องตลาด 

 

ข้อ ๑๔ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีในชั้นศาลหรือการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ  
ให้เลขาธิการอนุมัติเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง  

 

ข้อ ๑๕ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ เสียหายยื่นค าขอให้ส านักงานชดใช้ 
กรณีที่เจ้าหน้าที่ของส านักงานได้กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เลขาธิการ
อนุมัติเบิกจ่ายโดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการนั้น  
 

หมวด ๔ 
ค่าวัสด ุ

  
 

 ข้อ ๑๖ ค่าวัสดุตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ  
ให้เลขาธิการอนุมัติเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงโดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์  ความคุ้มค่า และประโยชน์ของ 
ทางราชการ 
 

หมวด ๕ 
ค่าสาธารณูปโภค 
  

 

 ข้อ ๑๗ ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคดังต่อไปนี้ ให้เลขาธิการ
อนุมัติเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงโดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า และประโยชน์ของทางราชการ  
 (๑) ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา หรือค่าโทรศัพท์ ของส านักงาน 
 (๒) ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ ค่าดวงตราไปรษณียากร 
หรือค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  
 (๓) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าเค เบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าวิทยุสื่อสาร หรือวิทยุติดตามตัว เป็นต้น 
 (๔) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 

 (๕) ค่าธรรมเนียมธนาคารเก่ียวกับการท าธุรกรรมทางการเงินเพ่ือความสะดวกของส านักงาน 
ที่มิใช่เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน 
 

บทเฉพาะกาล 
  

 

 ข้อ ๑๘ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใดที่ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติตามที่
กระทรวงการคลังก าหนดไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
หรือแนวทางการปฏิบัตินั้นต่อไปจนแล้วเสร็จ และให้มีผลใชบ้ังคับได้ 
 

  ประกาศ ณ วนัที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  วัส  ติงสมิตร 

  ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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 (๕) ค่าธรรมเนียมธนาคารเก่ียวกับการท าธุรกรรมทางการเงินเพ่ือความสะดวกของส านักงาน 
ที่มิใช่เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน 
 

บทเฉพาะกาล 
  

 

 ข้อ ๑๘ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใดที่ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติตามที่
กระทรวงการคลังก าหนดไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
หรือแนวทางการปฏิบัตินั้นต่อไปจนแล้วเสร็จ และให้มีผลใชบ้ังคับได้ 
 

  ประกาศ ณ วนัที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  วัส  ติงสมิตร 

  ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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รายการแนบท้าย 
 

ค่าตอบแทน 
ล าดับ รายการ หลักเกณฑ ์

๑. ค่าตอบแทนล่ามในการแปลภาษาท้องถิ่น 
ภาษาต่างประเทศ หรือภาษามือ 

เท่าที่จ่ายจริง หรือตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
ก าหนด                                                                       

๒. ค่าตอบแทนในการแปลหนังสือหรือเอกสาร เท่าที่จ่ายจริง หรือตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
ก าหนด           

๓. ค่าตอบแทนในการจัดเก็บ การส ารวจข้อมูล 
และการประมวลผล 

เท่าที่จ่ายจริง เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่มีการ
จัดเก็บหรือส ารวจข้อมูล 

๔. ค่าตอบแทนผู้เขียนบทความวิชาการ บทความละ ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท  
ทั้งนี้ โดยค านึงถึงจ านวนหน้าและภาษาที่ใช้
ประกอบการก าหนดค่าตอบแทน 

๕. ค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพบทความ
วิชาการ 

คนละ ๒,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ เรื่อง 
โดยบทความ ๑ เรื่อง จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
ผู้ประเมินคุณภาพบทความละไม่เกิน ๓ คน 

ค่าใช้สอย 
ล าดับ รายการ 

๑. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานราชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ พระราชินี และ
พระบรมวงศานุวงศ์ 

๒. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานพิธีการทางศาสนาที่จัดโดยส านักงาน 
๓. ค่าจ้างเอกชนด าเนินงานของส านักงาน 
๔. ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์งานของส านักงาน 
๕. (๑) ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้พวงมาลัย                    

ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา หรือการจัดตบแต่งดอกไม้ในลักษณะ               
เดียวกัน ส าหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใน
วโรกาสต่าง ๆ 
(๒) ค่าหรีด หรือพวงมาลา ส าหรับสักการะศพ หรือค่าใช้จ่ายอื่นอันเกี่ยวกับการร่วมพิธีหรือ
สักการะศพ ให้เบิกจ่ายในนามของส านักงานเป็นส่วนรวมเฉพาะสักการะศพผู้ที่เคยให้ความ
ช่วยเหลือ หรือเป็นผู้เคยท าประโยชน์ให้แก่ประเทศหรือส านักงานจนเป็นที่ประจักษ์ชัด 

๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ และให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่าน
ดาวเทียมและระบบการสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น เป็นต้น 

๗. ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม หรือของที่ระลึก ส าหรับกรณีรับรองหน่วยงานอื่นหรือบคุคลภายนอก
ที่มาติดต่องานของส านักงาน เช่น การเข้ามาดูงาน การเยี่ยมชมส านักงาน การแถลงข่าวของ
ส านักงาน หรือการมายื่นเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 
 

ล าดับ รายการ 
๘.  (๑) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของส านักงานที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการ

ใช้งานปกติหรือจากเหตุสุดวิสัยที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง 
(๒) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของส านักงานที่ได้รับความเสียหายซึ่งมิได้เกิดจากการเสื่อมสภาพ
หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกตหิรือจากเหตสุุดวิสัยที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง เมื่อส านักงาน
จ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว ให้ด าเนินการหาผู้รับผิดทางละเมิดตามกฎหมายและระเบียบ 
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

๙. (๑) ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่ส านักงานมอบให้ชาวต่างประเทศกรณีเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราวหรือกรณีชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทยเกี่ยวกับงานของ
ส านักงาน  
(๒) ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่ส านักงานมอบให้กรณีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
ส านักงานหรือกรณีมีหน่วยงานเข้าเยี่ยมชมส านักงาน 

๑๐. ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ของขวัญ ของรางวัล หรือของที่           
ระลึก ส าหรับข้าราชการทีเ่กษียณอายุ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือหรือควรได้รบัการยกย่องจาก
ส านักงาน 

๑๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และโปรแกรมอืน่ ๆ ในลักษณะเดียวกัน รวมทั้ง
ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในการดังกล่าวด้วย  

๑๒. ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ หรือค่าบัตร
โดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีส่วนราชการ 
สั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่ท าให้  
ไม่สามารถเดินทางได้  

๑๓. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มิใช่กรณีตามข้อ ๑๗ (๕)  
๑๔. ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้เดินทางไปราชการเพ่ือประโยชน์ของส านักงาน 
๑๕. ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่ชั่วคราวของส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
๑๖. ค่าใช้จ่ายในการประดับหรือตกแต่งอาคารสถานที่ของส านักงาน 
๑๗. ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก าจัดแมลง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะน าโรคร้ายมาสู่คน 

และให้หมายความรวมถึงการก าจัดเชื้อโรค เชื้อรา หรือพาหะน าโรคตามส านักงาน 
๑๘. ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในส านักงานโดยส่วนรวม 
๑๙. ค่าบริการในการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือจัดเก็บขยะของส านักงาน 
๒๐. ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ส าหรับรถยนต์ของ

ส านักงานตามระเบียบว่าด้วยรถราชการ ซึ่งส านักงานได้มาโดยวิธีการซื้อ การยืม หรือรับ
บริจาค หรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศและขึ้น
ทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของส านักงาน การเช่า หรือรถส่วนตัวของข้าราชการผู้เลือกรับเงิน
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่งส าหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถ
ประจ าต าแหน่งที่ได้จัดหามาใช้ในการปฏิบัติราชการ 
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ล าดับ รายการ 
๘.  (๑) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของส านักงานที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการ

ใช้งานปกติหรือจากเหตุสุดวิสัยที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง 
(๒) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของส านักงานที่ได้รับความเสียหายซึ่งมิได้เกิดจากการเสื่อมสภาพ
หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกตหิรือจากเหตสุุดวิสัยที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง เมื่อส านักงาน
จ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว ให้ด าเนินการหาผู้รับผิดทางละเมิดตามกฎหมายและระเบียบ 
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

๙. (๑) ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่ส านักงานมอบให้ชาวต่างประเทศกรณีเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศช่ัวคราวหรือกรณีชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทยเกี่ยวกับงานของ
ส านักงาน  
(๒) ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่ส านักงานมอบให้กรณีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
ส านักงานหรือกรณีมีหน่วยงานเข้าเยี่ยมชมส านักงาน 

๑๐. ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ของขวัญ ของรางวัล หรือของที่           
ระลึก ส าหรับข้าราชการทีเ่กษียณอายุ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือหรือควรได้รบัการยกย่องจาก
ส านักงาน 

๑๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และโปรแกรมอืน่ ๆ ในลักษณะเดียวกัน รวมทั้ง
ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในการดังกล่าวด้วย  

๑๒. ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ หรือค่าบัตร
โดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเล่ือนการเดินทางไปราชการ กรณีส่วนราชการ 
สั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่ท าให้  
ไม่สามารถเดินทางได้  

๑๓. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มิใช่กรณีตามข้อ ๑๗ (๕)  
๑๔. ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้เดินทางไปราชการเพ่ือประโยชน์ของส านักงาน 
๑๕. ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่ชั่วคราวของส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
๑๖. ค่าใช้จ่ายในการประดับหรือตกแต่งอาคารสถานที่ของส านักงาน 
๑๗. ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก าจัดแมลง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะน าโรคร้ายมาสู่คน 

และให้หมายความรวมถึงการก าจัดเชื้อโรค เชื้อรา หรือพาหะน าโรคตามส านักงาน 
๑๘. ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในส านักงานโดยส่วนรวม 
๑๙. ค่าบริการในการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือจัดเก็บขยะของส านักงาน 
๒๐. ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ส าหรับรถยนต์ของ

ส านักงานตามระเบียบว่าด้วยรถราชการ ซึ่งส านักงานได้มาโดยวิธีการซื้อ การยืม หรือรับ
บริจาค หรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศและขึ้น
ทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของส านักงาน การเช่า หรือรถส่วนตัวของข้าราชการผู้เลือกรับเงิน
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่งส าหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถ
ประจ าต าแหน่งที่ได้จัดหามาใช้ในการปฏิบัติราชการ 
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ล าดับ รายการ 
๒๑. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์  วิทยุ หรือช่องทาง

สื่อสารอื่น ๆ 
๒๒. ค่าพาหนะกรณีได้รับมอบหมายให้เดินทางไปปฏิบัติราชการซึ่งส านักงานไม่สามารถจัด

รถยนต์ส่วนกลางให้ได้ 
๒๓. ค่าตรวจสอบเพื่อการรับรองระบบการท างานหรือมาตรฐานการท างาน 
๒๔. ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ของส านักงาน รวมทั้งค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุ

หรือพัสดุภัณฑ์ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมในประเทศหรือระหว่างประเทศ
ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

๒๕. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงานอื่ น เพ่ือใช้ปฏิบัติราชการกรณี
จ าเป็นเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว 

๒๖. ค่าตรวจร่างกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติ
หน้าที่ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ข้าราชการจะใช้สิทธิ
เบิกจ่ายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยการประกนัภัยส าหรบัผู้ปฏิบตัิงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 
   

 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วย 
การประกันภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประกันภัย
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

ที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดท าประกันภัยให้ 
“พ้ืนที่เสี่ยงภัย”๒ หมายความว่า พ้ืนที่ในจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ

อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอสะบ้าย้อย และอ าเภอเทพา ในจังหวัดสงขลา หรือพ้ืนที่ที่มีการ
ประกาศใช้กฎอัยการศึกตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก พ้ืนที่ที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือพ้ืนที่ที่มีประกาศเหตุการณ์อันกระทบ 
ต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ
ให้หมายความรวมถึงพื้นที่อื่นที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนด 

 

ข้อ ๔๓ ให้ส านักงานจัดท าประกันภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเพ่ือคุ้มครองการเสียชีวิต 
ทุพพลภาพ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ของผู้ปฏิบัติงานไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

ข้อ ๕ ผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับการจัดท าประกันภัยจากส านักงาน จะต้องไม่เป็นผู้ที่หน่วยงานอื่น
ของรัฐจัดท าประกันภัยให้แล้ว โดยใช้งบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แล้วแต่กรณี 

 

                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอน ๓๙ ก/หนา้ ๒๕/๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 ๒ ข้อ ๓ นิยามค าว่า “พื้นที่เสี่ยงภัย” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย 
การประกันภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓ ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประกันภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  
ในพื้นที่เสี่ยงภัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยการประกนัภัยส าหรบัผู้ปฏิบตัิงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 
   

 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วย 
การประกันภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประกันภัย
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

ที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดท าประกันภัยให้ 
“พ้ืนที่เสี่ยงภัย”๒ หมายความว่า พ้ืนที่ในจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ

อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอสะบ้าย้อย และอ าเภอเทพา ในจังหวัดสงขลา หรือพ้ืนที่ที่มีการ
ประกาศใช้กฎอัยการศึกตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก พ้ืนท่ีท่ีมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือพ้ืนที่ที่มีประกาศเหตุการณ์อันกระทบ 
ต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ
ให้หมายความรวมถึงพื้นที่อื่นที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนด 

 

ข้อ ๔๓ ให้ส านักงานจัดท าประกันภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเพ่ือคุ้มครองการเสียชีวิต 
ทุพพลภาพ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ของผู้ปฏิบัติงานไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

ข้อ ๕ ผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับการจัดท าประกันภัยจากส านักงาน จะต้องไม่เป็นผู้ท่ีหน่วยงานอื่น
ของรัฐจัดท าประกันภัยให้แล้ว โดยใช้งบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แล้วแต่กรณี 

 

                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอน ๓๙ ก/หนา้ ๒๕/๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 ๒ ข้อ ๓ นิยามค าว่า “พื้นที่เสี่ยงภัย” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย 
การประกันภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓ ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประกันภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  
ในพื้นที่เสี่ยงภัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ข้อ ๖ การท าประกันภัยตามข้อ ๕ ให้ส านักงานแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับประกันภัย
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย ประกอบด้วย  

(๑) รองเลขาธิการที่เลขาธิการมอบหมาย เป็นประธาน  
(๒) ผู้อ านวยการส านักที่เกี่ยวข้องตามที่เลขาธิการมอบหมาย จ านวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้อ านวยการส านักบริหารกลางหรือผู้แทน เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้รับประกันภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัยตามข้อ ๖  
มีหน้าที่และอ านาจในการก าหนดแนวทางการจัดหาและพิจารณาเง่ือนไข ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ  
อัตราเบี้ยประกัน และเสนอความเห็นต่อเลขาธิการเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้รับประกันภัย 

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับประกันภัยตามวรรคหนึ่ง จะต้องเป็นผู้รับประกันภัยจากบริษัท 
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
หรือกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย แล้วแต่กรณี และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิต
หรือประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิ ตหรือประกันวินาศภัย 
ในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตหรือกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย  
แล้วแต่กรณีด้วย๔ 

 

ข้อ ๘ การจ่ายเงินเบี้ยประกันภัย ให้ส านักงานจ่ายจากเงินงบประมาณของส านักงาน  
 

ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด   

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ๔ ข้อ ๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประกันภัยส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประกันภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๕ 
  

                                                           
 ๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอน ๑๓๑ ก/หน้า ๒๗/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประกันภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๕ 
  

                                                           
 ๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอน ๑๓๑ ก/หน้า ๒๗/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยการรับ การจ่าย และการเกบ็รกัษาเงนิ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   

 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรับ 
การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรับ การจ่าย 
และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 

 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“หน่วยเบิกจ่าย” หมายความว่า ส านักบริหารกลาง หรือส านักที่รับผิดชอบการด าเนินการ

เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  

“หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง หรือผู้อ านวยการส านัก 
ที่รับผิดชอบด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ ของส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือต าแหน่งอื่นใดที่เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน 

“เจ้าหน้าที ่การเงิน” หมายความว่า ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติผู้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี หรือเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี หรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่น
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 

“เจ้าหน้าที่ส านักงาน” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ ่ง ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น 

“หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ เงิน หรือ
เจ้าหนี้ตามข้อผูกพันหรือตามข้อก าหนดในกฎหมาย หรือระเบียบแล้ว 

 

 ข้อ ๔ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้น าระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การเงิน ของกระทรวงการคลังมาใช้บังคับโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
 

                                                 
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๗๖ ก/หน้า ๑๓/๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 
 ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้  

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นที่สุด 

 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

 ข้อ ๖ ให้ส านักงานเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารของรัฐในนามส านักงาน แยกตามประเภทของเงิน 
ดังนี้ 

(๑) บัญชีเงินฝากเงินงบประมาณ 
(๒) บัญชีเงินฝากเงินนอกงบประมาณ 
(๓) บัญชีเงินฝากนอกเหนือจาก (1) และ (2) 

 

 ข้อ ๗ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายที่มิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ ให้ส านักงาน 
เก็บรักษาเงินงบประมาณนั้นไว้สมทบเป็นเงินรายรับเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีต่อๆ ไป  
โดยไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลัง 
 

 ข้อ ๘ ให้ส านักงานมีเงินทดรองราชการไว้ใช้ตามจ านวนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  
และถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 
 

 ข้อ ๙ การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะน าเงินนั้นไปจ่าย และห้ามมิให้ขอเบิกเงิน
จนกว่าจะถึงก าหนดหรือใกล้จะถึงก าหนดจ่าย เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่ต้องขอเบิกล่วงหน้าบางส่วน 
เพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการ 

เงินท่ีขอเบิกเพ่ือการใดให้น าไปจ่ายได้เฉพาะเพ่ือการนั้นเท่านั้น จะน าไปจ่ายเพ่ือการอื่นไม่ได้ 
 

 ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน ให้ท าได้เฉพาะที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้  
 การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง ให้ เลขาธิการอนุมัติตามภารกิจของ
ส านักงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 

 ข้อ ๑๑ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นไปจ่าย
หากมีความจ าเป็นไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นได้ทัน ให้ขออนุมัติ เลขาธิการ 
เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณถัดไปได้ แต่ค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพัน
เกินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติในปีนั้น 
 

 ข้อ ๑๒ ค่าใช้จ่ายเงินงบกลาง ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ หรือรายการอื่น 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด ถ้าค้างเบิกให้น ามาเบิกจากเงินงบกลางรายการนั้น ๆ ของปีงบประมาณถัดไป 
 

 ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายตามประเภทที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายประจ า 
หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อส านักงานไดร้ับแจ้งให้ช าระหนี้ และให้น ามาเบิกจ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับแจ้งให้ช าระหนี้ 
 

 ข้อ ๑๔ การอนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นอ านาจของเลขาธิการ 
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 ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้  

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นที่สุด 

 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

 ข้อ ๖ ให้ส านักงานเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารของรัฐในนามส านักงาน แยกตามประเภทของเงิน 
ดังนี้ 

(๑) บัญชีเงินฝากเงินงบประมาณ 
(๒) บัญชีเงินฝากเงินนอกงบประมาณ 
(๓) บัญชีเงินฝากนอกเหนือจาก (1) และ (2) 

 

 ข้อ ๗ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายที่มิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ ให้ส านักงาน 
เก็บรักษาเงินงบประมาณนั้นไว้สมทบเป็นเงินรายรับเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีต่อๆ ไป  
โดยไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลัง 
 

 ข้อ ๘ ให้ส านักงานมีเงินทดรองราชการไว้ใช้ตามจ านวนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  
และถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 
 

 ข้อ ๙ การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะน าเงินนั้นไปจ่าย และห้ามมิให้ขอเบิกเงิน
จนกว่าจะถึงก าหนดหรือใกล้จะถึงก าหนดจ่าย เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่ต้องขอเบิกล่วงหน้าบางส่วน 
เพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการ 

เงินท่ีขอเบิกเพ่ือการใดให้น าไปจ่ายได้เฉพาะเพ่ือการนั้นเท่านั้น จะน าไปจ่ายเพ่ือการอื่นไม่ได้ 
 

 ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน ให้ท าได้เฉพาะที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้  
 การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง ให้ เลขาธิการอนุมัติตามภารกิจของ
ส านักงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 

 ข้อ ๑๑ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นไปจ่าย
หากมีความจ าเป็นไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นได้ทัน ให้ขออนุมัติ เลขาธิการ 
เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณถัดไปได้ แต่ค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพัน
เกินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติในปีนั้น 
 

 ข้อ ๑๒ ค่าใช้จ่ายเงินงบกลาง ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ หรือรายการอื่น 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด ถ้าค้างเบิกให้น ามาเบิกจากเงินงบกลางรายการนั้น ๆ ของปีงบประมาณถัดไป 
 

 ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายตามประเภทที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายประจ า 
หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อส านักงานไดร้ับแจ้งให้ช าระหนี้ และให้น ามาเบิกจ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับแจ้งให้ช าระหนี้ 
 

 ข้อ ๑๔ การอนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นอ านาจของเลขาธิการ 
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หมวด ๒ 

การรบัเงนิ 
   

ส่วนที ่๑ 
หลักฐานการรบัเงนิ 
   

 

 ข้อ ๑๕ ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบที่ส านักงานก าหนด และให้มีส าเนาเย็บติดไว้กับเล่ม 
อย่างน้อยหนึ่งฉบับ 

ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามที่ส านักงานก าหนด  
 

 ข้อ ๑๖ ให้หน่วยเบิกจ่ายจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้ เพ่ือการตรวจสอบได้ว่าจัดพิมพ์ 
ขึ้นจ านวนเท่าใด ได้จ่ายไปเท่าใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  และเจ้าหน้าที่ผู้ใดไปด าเนินการจัดเก็บเงิน 
เมื่อวันเดือนปีใด 
 

 ข้อ ๑๗ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการรับช าระ 
เป็นประจ าและมีจ านวนมากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งส าหรับการรับช าระเงินประเภทนั้นก็ได้ 
 

 ข้อ ๑๘ ห้ามขูดลบเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมจ านวนเงิน หรือชื่อผู้ช าระเงินในใบเสร็จรับเงิน หากลง
รายการรับเงินผิดพลาด ให้ขีดฆ่าจ านวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจ านวน แล้วให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับ
การขีดฆ่านั้นไว้ หรือให้ยกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้นแล้วออกฉบับใหม่ให้แทน 

การเลิกใช้หรือยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ให้ขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับ หรือให้ประทับ
ค าว่า “ยกเลิก” ด้วยตรายางสีแดงไว้ในใบเสร็จรับเงินนั้น และให้คงใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิกใช้หรือ
ยกเลิกนั้นติดไว้กับส าเนาใบเสร็จรับเงินในเล่มเพื่อการตรวจสอบ 

กรณีใบเสร็จรับเงินช ารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้  ให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงเลขาธิการ และท าหนังสือแจ้งเวียนการยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่ช ารุด 
จนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้นั้นให้ส่วนราชการภายในส านักงานทราบ เพ่ือป้องกันการน าใบเสร็จรับเงินนั้น
มาเป็นหลักฐานในการรับหรือเบิกเงินทางราชการต่อไป 
 กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย ให้ด าเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนทันทีที่ทราบว่า
ใบเสร็จรับเงินสูญหาย และด าเนินการตามวรรคสาม 
 

 ข้อ ๑๙ ใบเสร็จรับเงินเล่มใดส าหรับรับ เงินของปี งบประมาณใด  ให้ ใช้ รับเงินภายใน 
ปีงบประมาณนั้น เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ได้ใช้ 
ให้คงติดไว้กับเล่ม แต่ให้ปรุ เจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้ เพ่ือให้เป็นที่สังเกตมิให้น ามาใช้รับเงิน 
ได้อีกต่อไป 
 

 ข้อ ๒๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายรายงานเลขาธิการทราบว่ามีใบเสร็จรับเงิน 
อยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และได้ใช้ไปแล้วเล่มใด เลขที่ ใดถึงเลขที่ใด อย่างช้า 
ไม่เกินวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป 
 

 ข้อ ๒๑ ให้หน่วยเบิกจ่ายเก็บรักษาส าเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ยังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้ และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บไว้ 
อย่างเอกสารธรรมดาได้ 
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ส่วนที ่๒ 

วิธีการรบัเงนิ 
   

 

 ข้อ ๒๒ การรับเงิน ให้รับเป็นเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนามส านักงาน เว้นแต่ 
การรับเป็นเช็ค ดร๊าฟต์ ตราสารอย่างอื่น หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีอื่นใด ให้ปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 

การรับเงิน ให้ เจ้าหน้าที่ การเงินผู้รับผิดชอบของหน่วยเบิกจ่ายออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ 
ผู้ช าระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินตามค าขอเบิกเงินจากคลัง การรับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  
และการรับเงินที่มีเอกสารของส านักงานระบุจ านวนเงินที่ช าระอันมีลักษณะเช่นเดียวกับใบเสร็จรับเงิน  
โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมจ านวนที่รับจ่ายในลักษณะเดียวกับใบเสร็จรับเงิน 
 

 ข้อ ๒๓ ให้หน่วยเบิกจ่ายบันทึกบัญชีส าหรับเงินที่ได้รับในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคาร
แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ได้รับเงินนั้น 

ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังก าหนดเวลาปิดบัญชีส าหรับวันนั้นแล้ว ให้ออกใบเสร็จรับเงิน 
ในวันดังกล่าว และบันทึกการรับเงินในบัญชีดังกล่าวในวันท าการถัดไป 

เงินประเภทใดที่มีการออกใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่ง ๆ หลายฉบับ จะรวมเงินรับประเภทนั้น 
ตามส าเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกในบัญชีรายการเดียวก็ได้  โดยแสดงให้ทราบว่าเป็นเงินรับ 
ตามใบเสร็จเลขที่ใด ถึงเลขที่ใด จ านวนเงินรวมรับทั้งสิ้นเท่าใด  ไว้ด้านหลังส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
ฉบับสุดท้าย 
 

 ข้อ ๒๔ เพ่ือความปลอดภัยในระหว่างวัน ให้ เจ้าหน้าที่การเงินผู้มีหน้าที่รับช าระเงินของ 
หน่วยเบิกจ่าย น าเงินสด เช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น ไปฝากธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้ตามข้อ ๖ 
ก่อนธนาคารปิดเวลาท าการ โดยให้แยกบัญชีตามประเภทของเงินที่ได้รับ 
 

 ข้อ ๒๕ ก่อนสิ้นวันท าการ ให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดท าใบสรุปการรับเงินตามแบบที่ส านักงาน
ก าหนด และตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนเงินที่ได้รับกับส าเนาใบ เสร็จรับเงินและเอกสารอื่น 
ที่ใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินและฝากเงิน และรายการบันทึกบัญชี 

 

หมวด ๓ 
การจ่ายเงิน 

   

ส่วนที ่๑ 
หลักฐานการจ่ายเงิน 

   
 

 ข้อ ๒๖ ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ สั่งอนุมัติการจ่ายเงินพร้อมกับลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่าย  
หรือหลักฐานการขอรับช าระหนี้ทุกฉบับ หรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติในหน้างบหลักฐานการจ่ายก็ได้ 
 

 ข้อ ๒๗ การจ่ายเงินของส านักงาน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงินซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้ 
หรือรายงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบรับรองการจ่ายเงิน หรือเอกสารอื่นใดที่ส านักงาน
ก าหนดเป็นหลักฐานการจ่าย 
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 ข้อ ๒๘ ให้ผู้จ่ายเงินประทับตราจ่ายเงินแล้ว ลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย และลงวันเดือนปี 
ที่จ่ายในหลักฐานการจ่ายทุกฉบับ ทั้งนี้ หากเป็นการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นตามหลักเกณฑ์
ที่ส านักงานก าหนด 
 

 ข้อ ๒๙ การจ่ายเงินจะต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและจะต้อง 
มีการบันทึกรายการจ่ายเงินในบัญชีภายในวันที่จ่ายเงิน 
 

 ข้อ ๓๐ กรณีที่ยังมิได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน
เรียกหลักฐานการจ่ายหรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐาน 
 

 ข้อ ๓๑ เจ้าหน้าที่ส านักงานหรือผู้รับบ านาญที่ไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเองนอกเหนือจาก
การโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้ 
โดยใช้ใบมอบฉันทะตามแบบที่ส านักงานก าหนด 

การจ่ายเงินนอกเหนือจากการโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้แก่บุคคลที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากบุคคลนั้นไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะท าหนังสือ
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นมารับเงินแทนก็ได้ 

การจ่ายเงินในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง  ให้น าหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

 ข้อ ๓๒ หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินออกให้อย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ สถานที่อยู ่หรือที่ท าการของผูร้ับเงนิ 
(๒) วันเดือนปีที่รบัเงนิ 
(๓) รายการแสดงการรบัเงนิระบวุ่าเป็นคา่อะไร 
(๔) จ านวนเงนิทั้งตัวเลขและตวัอักษร 
(๕) ลายมือชื่อของผู้รบัเงนิ 

 

 ข้อ ๓๓ กรณีเจ้าหน้าที่ส านักงานจ่ายเงินรายการใดซึ่งไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ 
หรือใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓2 หรือการจ่ายเงินในต่างประเทศ ซึ่งตามกฎหมาย
หรือประเพณีนิยมของประเทศนั้น ๆ ไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน ให้ผู้จ่ายเงินนั้นท าใบรับรองการจ่ายเงิน 
โดยระบุว่าเป็นการจ่ายเงินค่าอะไร วันเดือนปีที่จ่ายเงิน จ านวนที่จ่าย และให้ลงลายมือชื่อรับรอง 
การจ่ายไว้ด้วย 

ในกรณีที่หลักฐานการจ่ายเป็นอย่างอื่น ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ช าระเงิน 
ตามวรรคหนึ่งได้ ให้แนบหลักฐานนั้นไปพร้อมกับใบรับรองการจ่ายเงินเพ่ือตรวจสอบการจ่ายเงิน  
 

 ข้อ ๓๔ ในกรณีหลักฐานการจ่ายสูญหายหรือช ารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้ก่อนการเบิก
จ่ายเงิน ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) ถ้าใบเสร็จรับเงินสูญหายหรือช ารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้ ให้ใช้ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
ซึ่งผู้รับเงินรับรองแล้วแทนได้ 

(๒) ถ้าใบส าคัญรับเงินสูญหายหรือช ารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้ หรือไม่อาจขอส าเนา
ใบเสร็จรับเงินตาม (๑) แล้วแต่กรณี ให้ผู้จ่ายเงินท าใบรับรองการจ่ายเงิน  โดยชี้แจงเหตุผลและ

 
พฤติการณ์ที่หลักฐานการจ่ายสูญหายหรือช ารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้หรือไม่อาจขอส าเนา
ใบเสร็จรับเงินได้พร้อมค ารับรองว่ายังไม่เคยน าหลักฐานการจ่ายมาเบิกจ่ายและถ้าหากค้นพบภายหลัง 
ก็จะไม่น ามาเบิกจ่ายอีก เสนอต่อเลขาธิการหรือผู้ท่ีเลขาธิการมอบหมาย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้ 
รับอนุมัติแล้วก็ให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานการจ่ายได้ 
 

 ข้อ ๓๕ กรณีหลักฐานการจ่ายสูญหายหรือช ารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้ภายหลังจาก 
การเบิกจ่ายเงิน และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังมิได้ท าการตรวจสอบ ให้ เลขาธิการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพ่ือหาสาเหตุและพฤติการณ์ที่เอกสารสูญหายหรือช ารุดจนไม่อาจ 
ใช้เป็นหลักฐานได้  
 กรณีตามวรรคหนึ่ง หากพบว่าเกิดการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน ให้คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงรายงานเลขาธิการเพื่อด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  
 กรณีตามวรรคหนึ่ง หากพบว่าเอกสารสูญหายหรือช ารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้โดยไม่ได้ 
เกิดจากการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) กรณีเอกสารนั้นเป็นหลักฐานการจ่าย ให้ใช้ส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารซึ่งผู้รับเงินรับรอง
แทนได้ ถ้าไม่อาจขอส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารดังกล่าวได้  ให้ผู้จ่ายเงินท าใบรับรองการจ่ายเงิน 
โดยชี้แจงเหตุผลและพฤติการณ์ที่เอกสารนั้นสูญหายหรือช ารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้ และไม่อาจ
ขอส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารได้ เสนอเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายพิจารณาอนุมัติ และ 
เมื่อมีการอนุมัติแล้วก็ให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานได้ 

(๒) กรณีเป็นเอกสารอื่นที่ไม่ใช่หลักฐานการจ่าย ให้ใช้ส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารนั้นก่อน  
หากไม่อาจขอส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารได้ และมีเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจขอส าเนาหรือภาพถ่าย
เอกสารได้ ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายพิจารณาอนุมัติให้ใช้เอกสารอื่นที่มีสาระส าคัญ 
ที่จะสามารถน ามาใช้เป็นหลักฐานการจ่ายแทนเอกสารที่สูญหายหรือช ารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐาน  
การจ่ายนั้นได้ 

(๓) การอนุมัติให้ใช้ส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารหรือเอกสารอื่นแทนต้นฉบับเอกสารที่สูญหาย 
หรือช ารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้ตาม (๑) และ (๒) นั้น ให้กระท าได้เมื่อหน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษา
หรือดูแลเอกสารด าเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ในการแจ้งความ ให้แสดงถึงสาเหตุและ
พฤติการณ์ที่เอกสารนั้นสูญหายหรือช ารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานการจ่ายได้ และให้มีรายงาน
ประจ าวันรับแจ้งของพนักงานสอบสวนเป็นหลักฐานประกอบด้วย 
 

 ข้อ ๓๖ หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่าย ให้ใช้วิธีขีดฆ่า
แล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่ง 
 

 ข้อ ๓๗ ให้หน่วยเบิกจ่ายเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายที่ยังไม่ได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย  
อย่าให้สูญหายหรือช ารุดได้ และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บอย่างเอกสารธรรมดา 

 

ส่วนที ่๒ 
วิธีการจ่ายเงิน 

   
 

 ข้อ ๓๘ ในการจ่ายเงิน ให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
(๑) การจ่ายจากเงินทดรองราชการซึ่งเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด  
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พฤติการณ์ที่หลักฐานการจ่ายสูญหายหรือช ารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้หรือไม่อาจขอส าเนา
ใบเสร็จรับเงินได้พร้อมค ารับรองว่ายังไม่เคยน าหลักฐานการจ่ายมาเบิกจ่ายและถ้าหากค้นพบภายหลัง 
ก็จะไม่น ามาเบิกจ่ายอีก เสนอต่อเลขาธิการหรือผู้ท่ีเลขาธิการมอบหมาย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้ 
รับอนุมัติแล้วก็ให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานการจ่ายได้ 
 

 ข้อ ๓๕ กรณีหลักฐานการจ่ายสูญหายหรือช ารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้ภายหลังจาก 
การเบิกจ่ายเงิน และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังมิได้ท าการตรวจสอบ ให้ เลขาธิการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพ่ือหาสาเหตุและพฤติการณ์ที่เอกสารสูญหายหรือช ารุดจนไม่อาจ 
ใช้เป็นหลักฐานได้  
 กรณีตามวรรคหนึ่ง หากพบว่าเกิดการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน ให้คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงรายงานเลขาธิการเพื่อด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  
 กรณีตามวรรคหนึ่ง หากพบว่าเอกสารสูญหายหรือช ารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้โดยไม่ได้ 
เกิดจากการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) กรณีเอกสารนั้นเป็นหลักฐานการจ่าย ให้ใช้ส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารซึ่งผู้รับเงินรับรอง
แทนได้ ถ้าไม่อาจขอส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารดังกล่าวได้  ให้ผู้จ่ายเงินท าใบรับรองการจ่ายเงิน 
โดยชี้แจงเหตุผลและพฤติการณ์ที่เอกสารนั้นสูญหายหรือช ารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้ และไม่อาจ
ขอส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารได้ เสนอเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายพิจารณาอนุมัติ และ 
เมื่อมีการอนุมัติแล้วก็ให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานได้ 

(๒) กรณีเป็นเอกสารอื่นที่ไม่ใช่หลักฐานการจ่าย ให้ใช้ส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารนั้นก่อน  
หากไม่อาจขอส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารได้ และมีเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจขอส าเนาหรือภาพถ่าย
เอกสารได้ ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายพิจารณาอนุมัติให้ใช้เอกสารอื่นที่มีสาระส าคัญ 
ที่จะสามารถน ามาใช้เป็นหลักฐานการจ่ายแทนเอกสารที่สูญหายหรือช ารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐาน  
การจ่ายนั้นได้ 

(๓) การอนุมัติให้ใช้ส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารหรือเอกสารอื่นแทนต้นฉบับเอกสารที่สูญหาย 
หรือช ารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้ตาม (๑) และ (๒) นั้น ให้กระท าได้เมื่อหน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษา
หรือดูแลเอกสารด าเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ในการแจ้งความ ให้แสดงถึงสาเหตุและ
พฤติการณ์ที่เอกสารนั้นสูญหายหรือช ารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานการจ่ายได้ และให้มีรายงาน
ประจ าวันรับแจ้งของพนักงานสอบสวนเป็นหลักฐานประกอบด้วย 
 

 ข้อ ๓๖ หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่าย ให้ใช้วิธีขีดฆ่า
แล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่ง 
 

 ข้อ ๓๗ ให้หน่วยเบิกจ่ายเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายที่ยังไม่ได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย  
อย่าให้สูญหายหรือช ารุดได้ และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บอย่างเอกสารธรรมดา 

 

ส่วนที ่๒ 
วิธีการจ่ายเงิน 

   
 

 ข้อ ๓๘ ในการจ่ายเงิน ให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
(๑) การจ่ายจากเงินทดรองราชการซึ่งเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด  



246

 
(๒) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักงานหรือผู้รับบ านาญ  
เพื่อประโยชน์ในการจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง ส านักงานจะจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ

ด้วยวิธีอื่นใดก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 
 

 ข้อ ๓๙ การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี ้หรือผู ้มีสิทธิรับเงิน  ในกรณีซื ้อทรัพย์สิน  จ้างท าของ หรือ 

เช่าทรัพย์สิน ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าค าว่า “หรือผู้ถือ” ออก 
และขีดคร่อมด้วย 

(๒) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินนอกจากกรณีตาม  (๑) ให้ออกเช็คสั่งจ่าย 
ในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าค าว่า “หรือผู้ถือ” ออก และจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้ 

(๓) ในกรณีสั่งจ่ายเงินเพ่ือขอรับเงินสดมาจ่าย  ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่การเงิน 
ของหน่วยเบิกจ่าย และขีดฆ่าค าว่า “หรือผู้ถือ” ออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด 

ห้ามลงลายมือชื่อสั่ งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า  โดยยังมิ ได้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อผู้ รับเงิน  
วันที่ที่ออกเช็คและจ านวนเงินที่สั่งจ่าย 
 

 ข้อ ๔๐ การเขียนหรือพิมพ์จ านวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร  ให้เขียนหรือพิมพ์ 
ให้ชิดเส้น และชิดค าว่า “บาท” หรือขีดเส้นหน้าจ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่ให้มีช่องว่าง 
ที่จะเขียนหรือพิมพ์จ านวนเงินเพิ่มเติมได้ และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุลหรือชื่อผู้รับเงินจนชิดค าว่า  
“หรือผู้ถือ” โดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้ 
 

 ข้อ ๔๑ การใช้เช็ค ให้เรียงตามล าดับเลขที่ในสมุดเช็ค เช็คฉบับใดเขียนหรือพิมพ์ผิดและต้องการ
ยกเลิก ให้ขีดฆ่า แล้วเขียนค าว่ายกเลิก หรือประทับตรายกเลิกในตัวเช็ค แล้วน าเช็คฉบับท่ียกเลิกมาติดไว้
กับต้นขั้วเช็คเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้ยกเลิกเช็คฉบับนั้น 
 

 ข้อ ๔๒ ให้ท าทะเบียนจ่ายเช็คตามแบบที่ส านักงานก าหนด เพื่อควบคุมการจ่ายเช็คทุกฉบับ 
 

 ข้อ ๔๓ การจ่ายเงินทุกกรณี ถ้าผู้จ่ายมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องหักภาษีใด ๆ ไว้ ณ ที่จ่าย ให้ท า
การหักภาษ ีณ ที่จ่ายไว้ และด าเนินการน าส่งกรมสรรพากรตามเวลาที่ก าหนด 
 

 ข้อ ๔๔ เงินค้างเบิกข้ามปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณปัจจุบันหนึ่งปี ให้หน่วยเบิกจ่าย
รายงานข้อเท็จจริงสรุปโดยชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ
ที่เกิดค่าใช้จ่าย หรือภายในปีงบประมาณที่ได้ก่อหนี้ พร้อมทั้งแนบส าเนาหลักฐานการก่อหนี้ผูกพัน 
หรือส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพ่ือพิจารณาตรวจสอบและรับรอง 
ยอดค่าใช้จ่ายค้างเบิกของปีงบประมาณก่อนว่ามียอดค้างเบิกไม่เกินและเพียงพอที่จะน ามาเบิกค่าใช้จ่าย
ค้างเบิกในงบประมาณปีปัจจุบันได้ เพื่อเสนอเลขาธิการอนุมัติ 
 ค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีตามวรรคหนึ่งจะต้องไม่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับแต่ ละรายการ 
ของปีปัจจุบันที่ขอเบิก 
 

 ข้อ ๔๕ การจ่ายเงินเดือนหรือเงินอื ่นใดให้แก่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ส านักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนหรือเงินอื่น
จากส านักงาน ให้จ่ายเป็นเช็ค หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของแต่ละคนตามที่ได้แจ้งไว้กับ
ส านักงาน หรือจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 ข้อ ๔๖ ให้หน่วยเบิกจ่ายจัดท าทะเบียนคุมการรับ - จ่ายเช็คที่มีอยู่ทั้งหมดตามแบบที่ส านักงาน
ก าหนด และเก็บรักษาเช็คกับต้นขั้วเช็คซึ่งยังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหายหรือช ารุดได้ 
และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้ 
 

ส่วนที ่๓ 
การจ่ายเงินยืม 

   
 

 ข้อ ๔๗ การจ่ายเงินยืม จะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ท าสัญญาการยืมเงินตามแบบที่ส านักงาน
ก าหนด และผู้มีอ านาจได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น 
 

 ข้อ ๔๘ ใหเ้ลขาธิการหรือผูท้ี่เลขาธิการมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจอนุมตัิการจ่ายเงินยืม 
 

 ข้อ ๔๙ การอนุมัติให้ยืมเงินเพื่อใช้ในราชการ ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าที่
จ าเป็นและห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินครั้งใหม่ในเมื่อผู้ยืมยังมิได้ช าระคืนเงินยืมครั้งเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน 
 

 ข้อ ๕๐ การยืมเงินของผู้ยืมที่ไม่มีเงินใด ๆ ที่ส านักงานจะหักส่งใช้คืนเงินยืมได้ ให้ผู้ยืม 
น าหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันพร้อมทั้งท าสัญญาวางหลักทรัพย์ หรือให้ข้าราชการส านักงานท าสัญญา 
ค้ าประกันไว้ต่อส านักงาน 
 

 ข้อ ๕๑ สัญญาการยืมเงินให้จัดท าขึ้นสองฉบับ เมื่อผู้ยืมได้รับเงินตามสัญญาการยืมแล้ว 
ให้ลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินทั้งสองฉบับ พร้อมกับมอบให้หน่วยเบิกจ่ายผู้ให้ยืมเก็บรักษาไว้
เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ และให้ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ ทั้งนี้ หากเป็นการจ่ายเงินยืมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 
 

 ข้อ ๕๒ การเบิกจ่ายเงินเพ่ือจ่ายเป็นเงินยืมจากเงินงบประมาณ  ให้กระท าได้เฉพาะรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
(๒) รายการค่าสาธารณูปโภคเฉพาะค่าบริการไปรษณีย์  

 

 ข้อ ๕๓ กรณีที่ต้องจ่ายเงินยืมส าหรับการปฏิบัติราชการที่ติดต่อคาบเกี่ยวจากปีงบประมาณ
ปัจจุบันไปถึงปีงบประมาณถัดไป ให้เบิกเงินยืมงบประมาณในปีปัจจุบัน โดยให้ถือว่าเป็นรายจ่าย 
ของงบประมาณปีปัจจุบัน และให้ใช้จ่ายเงินยืมคาบเกี่ยวปีงบประมาณถัดไป ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันเริ่มต้น
ปีงบประมาณใหม่ 

(๒) ส าหรับกรณอีื่น ๆ นอกจาก (๑) ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 
 ข้อ ๕๔ การจ่ายเงินยืมจากเงินรายรับประเภทอื่น ให้กระท าได้เฉพาะเพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของเงินรายรับประเภทนั้น  
 

 ข้อ ๕๕ การจ่ายเงินยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  ให้จ่ายได้ 
ส าหรับระยะเวลาไม่เกินเก้าสิบวัน หากจ าเป็นต้องจ่ายเกินกว่าก าหนดเวลาดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติ
จากเลขาธิการ 
 

 ข้อ ๕๖ ผู้ยืมจะต้องใช้เงินยืมตามที่ระบไุวใ้นรายการและวตัถปุระสงคใ์นสัญญาการยืมเงินเท่านัน้ 
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 ข้อ ๔๖ ให้หน่วยเบิกจ่ายจัดท าทะเบียนคุมการรับ - จ่ายเช็คที่มีอยู่ทั้งหมดตามแบบที่ส านักงาน
ก าหนด และเก็บรักษาเช็คกับต้นขั้วเช็คซึ่งยังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหายหรือช ารุดได้ 
และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้ 
 

ส่วนที ่๓ 
การจ่ายเงินยืม 

   
 

 ข้อ ๔๗ การจ่ายเงินยืม จะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ท าสัญญาการยืมเงินตามแบบที่ส านักงาน
ก าหนด และผู้มีอ านาจได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น 
 

 ข้อ ๔๘ ใหเ้ลขาธิการหรือผูท้ี่เลขาธิการมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจอนุมตัิการจ่ายเงินยืม 
 

 ข้อ ๔๙ การอนุมัติให้ยืมเงินเพื่อใช้ในราชการ ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าที่
จ าเป็นและห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินครั้งใหม่ในเมื่อผู้ยืมยังมิได้ช าระคืนเงินยืมครั้งเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน 
 

 ข้อ ๕๐ การยืมเงินของผู้ยืมที่ไม่มีเงินใด ๆ ที่ส านักงานจะหักส่งใช้คืนเงินยืมได้ ให้ผู้ยืม 
น าหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันพร้อมทั้งท าสัญญาวางหลักทรัพย์ หรือให้ข้าราชการส านักงานท าสัญญา 
ค้ าประกันไว้ต่อส านักงาน 
 

 ข้อ ๕๑ สัญญาการยืมเงินให้จัดท าขึ้นสองฉบับ เมื่อผู้ยืมได้รับเงินตามสัญญาการยืมแล้ว 
ให้ลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินทั้งสองฉบับ พร้อมกับมอบให้หน่วยเบิกจ่ายผู้ให้ยืมเก็บรักษาไว้
เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ และให้ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ ทั้งนี้ หากเป็นการจ่ายเงินยืมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 
 

 ข้อ ๕๒ การเบิกจ่ายเงินเพ่ือจ่ายเป็นเงินยืมจากเงินงบประมาณ  ให้กระท าได้เฉพาะรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
(๒) รายการค่าสาธารณูปโภคเฉพาะค่าบริการไปรษณีย์  

 

 ข้อ ๕๓ กรณีที่ต้องจ่ายเงินยืมส าหรับการปฏิบัติราชการที่ติดต่อคาบเกี่ยวจากปีงบประมาณ
ปัจจุบันไปถึงปีงบประมาณถัดไป ให้เบิกเงินยืมงบประมาณในปีปัจจุบัน โดยให้ถือว่าเป็นรายจ่าย 
ของงบประมาณปีปัจจุบัน และให้ใช้จ่ายเงินยืมคาบเกี่ยวปีงบประมาณถัดไป ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันเริ่มต้น
ปีงบประมาณใหม่ 

(๒) ส าหรับกรณอีื่น ๆ นอกจาก (๑) ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 
 ข้อ ๕๔ การจ่ายเงินยืมจากเงินรายรับประเภทอื่น ให้กระท าได้เฉพาะเพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของเงินรายรับประเภทนั้น  
 

 ข้อ ๕๕ การจ่ายเงินยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  ให้จ่ายได้ 
ส าหรับระยะเวลาไม่เกินเก้าสิบวัน หากจ าเป็นต้องจ่ายเกินกว่าก าหนดเวลาดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติ
จากเลขาธิการ 
 

 ข้อ ๕๖ ผู้ยืมจะต้องใช้เงินยืมตามที่ระบไุวใ้นรายการและวตัถปุระสงคใ์นสัญญาการยืมเงินเท่านัน้ 
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 ข้อ ๕๗ ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายที่ถูกต้องและหรือเงินเหลือจ่าย  (ถ้ามี) ภายในก าหนด
ระยะเวลา ดังนี้ 

(๑) กรณีเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรชั่วคราวหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว ให้ส่งแก่หน่วยเบิกจ่ายผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับจากวันกลับมาถึง 

(๒) การยืมเงินไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา หรือที่มีชื่อเรียก 
เป็นอย่างอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ส่งแก่หน่วยเบิกจ่ายผู้ให้ยืมภายในสามสิบวันนับจาก 
วันเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการแต่ละครั้ง 

(๓) การยืมเงินเพ่ือใช้ในราชการนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้ส่งแก่หน่วยเบิกจ่ายผู้ให้ยืมภายใน
สามสิบวันนับจากวันได้รับเงิน 

ในกรณีผู้ยืมได้รับเงินแล้ว แต่ปรากฏว่าเหตุอันต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ยืมเงินระงับไป  
ให้ผู้ยืมน าเงินยืมทั้งจ านวนที่ได้รับส่งแก่หน่วยเบิกจ่ายผู้ให้ยืมทันทีในโอกาสแรก 
 

 ข้อ ๕๘ ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งใช้คืนเงินยืมแล้ว ภายหลังมีเหตุต้องทักท้วง ให้เจ้าหน้าที่การเงิน 
แจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยเร็ว แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามข้อทักท้วงภายในสิบห้าวันนับจากวันที่
รับทราบข้อทักท้วง หากผู้ยืมมิได้ด าเนินการตามข้อทักท้วงและไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบ 
ก็ให้ด าเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน โดยถือว่าผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืมเท่าจ านวนที่ทักท้วงนั้น 
 

 ข้อ ๕๙ เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่าย  (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่การเงินผู้รับคืน 
บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงิน พร้อมท้ังออกใบรับใบส าคัญและใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) ตามแบบ 
ที่ส านักงานก าหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน 
 

 ข้อ ๖๐ ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้หน่วยเบิกจ่ายผู้ให้ยืมนั้น
เรียกให้ชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกินสามสิบวัน 
นับแต่วันครบก าหนด 

กรณีผู้ยืมไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่ งได้  ให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายผู้ ให้ยืมนั้นรายงาน 
ให้เลขาธิการทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงินต่อไป 
 

 ข้อ ๖๑ ให้หน่วยเบิกจ่ายผู้ให้ยืมเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิได้ช าระคืนเงินยืมให้เสร็จสิ้น
ไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหายหรือช ารุดได้ และเมื่อผู้ยืมได้ช าระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแล้วให้เก็บรักษา
เช่นเดียวกับหลักฐานการจ่าย 
 

หมวด ๔ 
การเกบ็รกัษาเงนิ 
   

ส่วนที ่๑ 
สถานทีเ่ก็บเงิน 
   

 

 ข้อ ๖๒ ให้ส านักงานจัดให้มีตู้นิรภัยส าหรับเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงินของส านักงาน 
ไว้ที่หน่วยเบิกจ่ายและตั้งไว้ในที่ปลอดภัยในหน่วยเบิกจ่ายนั้น 
 

 ข้อ ๖๓ ตู้นิรภัย ให้มีกุญแจพร้อมรหัสสองชุด แต่ละชุดให้มีลูกกุญแจสองดอก โดยแต่ละดอก
ต้องมีลักษณะต่างกัน 

 
 ข้อ ๖๔ การเก็บรักษาลูกกุญแจตู้นิรภัยพร้อมรหัส ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายเป็นผู้เก็บรักษาลูกกุญแจพร้อมรหัสไว้ชุดหนึ่ง 
(๒) กรรมการเก็บรักษาเงินเป็นผู้เก็บรักษาลูกกุญแจคนละหนึ่งดอกพร้อมรหัสไว้อีกชุดหนึ่ง 
การเก็บรหัสตาม (๑) ให้บรรจุรหัสใส่ซองปิดผนึกและเก็บรักษาไว้พร้อมกับลูกกุญแจ  

 

ส่วนที ่๒ 
กรรมการเก็บรักษาเงิน 

   
 

 ข้อ ๖๕ ให้เลขาธิการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินประจ าหน่วยเบิกจ่าย 
อย่างน้อยสามคน และกรรมการเก็บรักษาเงินส ารองในจ านวนเท่ากันเพ่ือท าหน้าที่เป็นกรรมการ 
เก็บรักษาเงินในกรณีกรรมการเก็บรักษาเงินไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินส ารองจะแต่งตั้งไว้เป็นการประจ าก็ได้ 
 

 ข้อ ๖๖ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินสองคนถือลูกกุญแจตู้นิรภัยคนละดอก และให้กรรมการ 
เก็บรักษาเงินที่เหลืออีกหนึ่งคนเก็บรักษารหัส ทั้งนี้ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนมีหน้าที่ลงลายมือชื่อ
บนกระดาษปิดทับตู้นิรภัย  
 ในกรณีที่มีห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก การถือลูกกุญแจห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก  ให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการถือลูกกุญแจตู้นิรภัยโดยอนุโลม 
 

 ข้อ ๖๗ ในกรณีที่กรรมการเก็บรักษาเงินไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ส่งมอบลูกกุญแจแก่กรรมการ 
เก็บรักษาเงินส ารอง พร้อมบันทึกการส่งมอบและรับมอบ และลงลายมือชื่อไว้ 
 

 ข้อ ๖๘ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินและกรรมการเก็บรักษาเงินส ารองตรวจนับตัวเงินและ 
เอกสารแทนตัวเงินซึ่งเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยให้ถูกต้องตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน พร้อมกับ 
ลงลายมือช่ือกรรมการเก็บรักษาเงินและกรรมการเก็บรักษาเงินส ารองทุกคนไว้ในรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันนั้นด้วย 
 ห้ามกรรมการเก็บรักษาเงินหรือกรรมการเก็บรักษาเงินส ารองมอบลูกกุญแจให้บุคคลอื่นท าหน้าที่
กรรมการเก็บรักษาเงินแทน เว้นแต่เป็นกรณีการมอบลูกกุญแจให้กับกรรมการเก็บรักษาเงินส ารอง 
ตามข้อ ๖๗ 
 

 ข้อ ๖๙ กรรมการเก็บรักษาเงินหรือกรรมการเก็บรักษาเงินส ารองต้องเก็บรักษาลูกกุญแจไว้  
ในที่ปลอดภัย ไม่ให้สูญหายหรือให้ผู้ใดลักลอบน าไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้ หากปรากฏว่าลูกกุญแจสูญหาย 
หรือมีกรณสีงสัยว่าจะมีผู้ปลอมแปลงลูกกุญแจ ให้รีบรายงานเลขาธิการทราบเพื่อสั่งการโดยด่วน 

 

ส่วนที ่๓ 
วิธีการเก็บรกัษาเงนิ 
   

 

 ข้อ ๗๐ ให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยเบิกจ่ายจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันตามแบบ 
ที่ส านักงานก าหนดเป็นประจ าทุกวัน 
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 ข้อ ๖๔ การเก็บรักษาลูกกุญแจตู้นิรภัยพร้อมรหัส ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายเป็นผู้เก็บรักษาลูกกุญแจพร้อมรหัสไว้ชุดหนึ่ง 
(๒) กรรมการเก็บรักษาเงินเป็นผู้เก็บรักษาลูกกุญแจคนละหนึ่งดอกพร้อมรหัสไว้อีกชุดหนึ่ง 
การเก็บรหัสตาม (๑) ให้บรรจุรหัสใส่ซองปิดผนึกและเก็บรักษาไว้พร้อมกับลูกกุญแจ  

 

ส่วนที ่๒ 
กรรมการเก็บรักษาเงิน 

   
 

 ข้อ ๖๕ ให้เลขาธิการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินประจ าหน่วยเบิกจ่าย 
อย่างน้อยสามคน และกรรมการเก็บรักษาเงินส ารองในจ านวนเท่ากันเพ่ือท าหน้าที่เป็นกรรมการ 
เก็บรักษาเงินในกรณีกรรมการเก็บรักษาเงินไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินส ารองจะแต่งตั้งไว้เป็นการประจ าก็ได้ 
 

 ข้อ ๖๖ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินสองคนถือลูกกุญแจตู้นิรภัยคนละดอก และให้กรรมการ 
เก็บรักษาเงินที่เหลืออีกหนึ่งคนเก็บรักษารหัส ทั้งนี้ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนมีหน้าที่ลงลายมือชื่อ
บนกระดาษปิดทับตู้นิรภัย  
 ในกรณีที่มีห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก การถือลูกกุญแจห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก  ให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการถือลูกกุญแจตู้นิรภัยโดยอนุโลม 
 

 ข้อ ๖๗ ในกรณีที่กรรมการเก็บรักษาเงินไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ส่งมอบลูกกุญแจแก่กรรมการ 
เก็บรักษาเงินส ารอง พร้อมบันทึกการส่งมอบและรับมอบ และลงลายมือชื่อไว้ 
 

 ข้อ ๖๘ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินและกรรมการเก็บรักษาเงินส ารองตรวจนับตัวเงินและ 
เอกสารแทนตัวเงินซึ่งเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยให้ถูกต้องตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน พร้อมกับ 
ลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินและกรรมการเก็บรักษาเงินส ารองทุกคนไว้ในรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันนั้นด้วย 
 ห้ามกรรมการเก็บรักษาเงินหรือกรรมการเก็บรักษาเงินส ารองมอบลูกกุญแจให้บุคคลอื่นท าหน้าที่
กรรมการเก็บรักษาเงินแทน เว้นแต่เป็นกรณีการมอบลูกกุญแจให้กับกรรมการเก็บรักษาเงินส ารอง 
ตามข้อ ๖๗ 
 

 ข้อ ๖๙ กรรมการเก็บรักษาเงินหรือกรรมการเก็บรักษาเงินส ารองต้องเก็บรักษาลูกกุญแจไว้  
ในที่ปลอดภัย ไม่ให้สูญหายหรือให้ผู้ใดลักลอบน าไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้ หากปรากฏว่าลูกกุญแจสูญหาย 
หรือมีกรณสีงสัยว่าจะมีผู้ปลอมแปลงลูกกุญแจ ให้รีบรายงานเลขาธิการทราบเพื่อสั่งการโดยด่วน 

 

ส่วนที ่๓ 
วิธีการเก็บรกัษาเงนิ 
   

 

 ข้อ ๗๐ ให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยเบิกจ่ายจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันตามแบบ 
ที่ส านักงานก าหนดเป็นประจ าทุกวัน 
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ในกรณีที่วันใดไม่มีรายการรับจ่ายเงิน จะไม่ท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันส าหรับวันนั้นก็ได้ 

แต่ให้หมายเหตุไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่มีการรับจ่ายเงินของวันถัดไปให้ทราบด้วย ว่า 
มีวันใดบ้างที่ผ่านมาไม่มีรายการรับจ่ายเงิน 

 

 ข้อ ๗๑ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่การเงินน าเงินที่จะเก็บรักษาและรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน ส่งมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงิน 

ให้กรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงิน  และเอกสารแทนตัวเงิน  กับรายงาน 
เงินคงเหลือประจ าวัน เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ให้เจ้าหน้าที่การเงินน าเงินและเอกสารแทนตัวเงิน 
เก็บรักษาในตู้นิรภัย และให้กรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน
ไว้เป็นหลักฐาน 
 

 ข้อ ๗๒ เมื่อกรรมการเก็บรักษาเงินได้ลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันแล้ว 
ให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายเสนอเลขาธิการเพื่อทราบ 
 

 ข้อ ๗๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าเงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจ านวนเงินซึ่งแสดงไว้ 
ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ให้กรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่การเงินผู้น าส่งร่วมกันบันทึก
จ านวนเงินที่ตรวจนับได้ไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงิน 
ทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเงินผู้น าส่ง แล้วน าเงินเก็บรักษาไวใ้นตู้นริภัย และให้กรรมการเก็บรักษาเงิน
รายงานให้เลขาธิการทราบทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 
 

 ข้อ ๗๔ เมื่อน าเงินและเอกสารแทนตัวเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัยแล้ว  ให้กรรมการเก็บรักษาเงิน 
ใส่กุญแจตู้นิรภัยให้เรียบร้อย แล้วลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินแต่ละคนบนกระดาษปิดทับ 
เพ่ือปิดบนตู้นิรภัยในลักษณะที่แผ่นกระดาษปิดทับจะต้องถูกท าลายเมื่อมีการเปิดตู้นิรภัย  

ในกรณีที่ตู้นิรภัยตั้งอยู่ในห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก  การลงลายมือชื่อบนกระดาษปิดทับ 
ของกรรมการเก็บรักษาเงินจะกระท าที่ประตูห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กแต่เพียงแห่งเดียวก็ได้ 

 

 ข้อ ๗๕ ในวันท าการถัดไป หากจะต้องน าเงินออกจ่าย ให้กรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงิน 
ที่ เก็บรักษาทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยเบิกจ่ายรับไปจ่าย  โดยให้เจ้าหน้าที่การเงินของ 
หน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อรับเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันก่อนวันท าการที่รับเงินไปจ่าย 

 

ข้อ ๗๖ การเปิดประตูห้องมั่นคง ประตูกรงเหล็ก หรือตู้นิรภัย ให้กรรมการเก็บรักษาเงิน 
ตรวจกุญแจ และลายมือชื่อบนแผ่นกระดาษปิดทับของกรรมการเก็บรักษาเงิน  เมื่อปรากฏว่าอยู่ใน 
สภาพเรียบร้อยจึงให้เปิดได้ 

หากปรากฏว่าแผ่นกระดาษปิดทับของกรรมการเก็บรักษาเงินอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อยหรือ 
มีพฤติการณ์อื่นใดที่ผิดปกติและสงสัยว่าจะมีการทุจริต ให้รายงานให้เลขาธิการทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการ
ตามที่เห็นสมควรต่อไป 

 

 
 
 
 
 

 
หมวด ๕ 

การกนัเงนิไว้เบกิเหลือ่มปแีละการขยายเวลาเบกิจ่ายเงนิ 
   

 

 ข้อ ๗๗ กรณีที่ส านักงานได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่หนึ่งแสนบาท
ขึ้นไป หรือตามจ านวนที่กระทรวงการคลังก าหนด และไม่สามารถเบิกเงินไปช าระหนี้ ได้ทันสิ้น
ปีงบประมาณ ให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต่อเลขาธิการอีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป  

หากส านักงานยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในระยะเวลาที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  
แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินต่อเลขาธิการได้อีกครั้งละ
ไม่เกินหกเดือน รวมแล้วไม่เกินสองปีงบประมาณ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นท่ีไม่สามารถ 
เบิกจ่ายเงินเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 

 ข้อ ๗๘ กรณีที่ส านักงานไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินต่อไป ให้ส านักงาน
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี แล้วเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
 

 ข้อ ๗๙ ให้ส านักงานยื่นขอกันเงินไวเ้บิกเหลื่อมปีได้ไม่เกินวันท าการสุดท้ายของปีงบประมาณนั้น 
ส่วนการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ให้ยื่นขอก่อนสิ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินหรือขอขยายเวลา
ไว้เดิม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น 

 

หมวด ๖ 
การจดัท าบญัชีและรายงานการเงิน 

   
 

 ข้อ ๘๐ ให้ส านักงานจัดให้มีการบันทึกบัญชีตามหลักการและนโยบายบัญชีที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดโดยอนุโลม 
 

 ข้อ ๘๑ ให้เลขาธิการเสนอรายงานการเงินประจ าปีของส านักงานต่อคณะกรรมการภายใน 
เก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณเพื่อทราบ 

 

บทเฉพาะกาล 
   

 

 ข้อ ๘๒ การใดที่ได้ด าเนินการไปก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ ให้การด าเนินการนั้น
เป็นอันใช้ได้ และให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้  
 

 ข้อ ๘๓ บรรดาระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติ ซึ่งมีผลใช้บังคับก่อนระเบียบนี้ ใช้บังคับ 
คงให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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หมวด ๕ 

การกนัเงนิไว้เบกิเหลือ่มปแีละการขยายเวลาเบกิจ่ายเงนิ 
   

 

 ข้อ ๗๗ กรณีที่ส านักงานได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่หนึ่งแสนบาท
ขึ้นไป หรือตามจ านวนที่กระทรวงการคลังก าหนด และไม่สามารถเบิกเงินไปช าระหนี้ ได้ทันสิ้น
ปีงบประมาณ ให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต่อเลขาธิการอีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป  

หากส านักงานยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในระยะเวลาที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  
แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินต่อเลขาธิการได้อีกครั้งละ
ไม่เกินหกเดือน รวมแล้วไม่เกินสองปีงบประมาณ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่สามารถ 
เบิกจ่ายเงินเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 

 ข้อ ๗๘ กรณีที่ส านักงานไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินต่อไป ให้ส านักงาน
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี แล้วเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
 

 ข้อ ๗๙ ให้ส านักงานยื่นขอกันเงินไวเ้บิกเหลื่อมปีได้ไม่เกินวันท าการสุดท้ายของปีงบประมาณนั้น 
ส่วนการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ให้ยื่นขอก่อนสิ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินหรือขอขยายเวลา
ไว้เดิม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น 

 

หมวด ๖ 
การจดัท าบญัชีและรายงานการเงิน 

   
 

 ข้อ ๘๐ ให้ส านักงานจัดให้มีการบันทึกบัญชีตามหลักการและนโยบายบัญชีที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดโดยอนุโลม 
 

 ข้อ ๘๑ ให้เลขาธิการเสนอรายงานการเงินประจ าปีของส านักงานต่อคณะกรรมการภายใน 
เก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณเพื่อทราบ 

 

บทเฉพาะกาล 
   

 

 ข้อ ๘๒ การใดที่ได้ด าเนินการไปก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ ให้การด าเนินการนั้น
เป็นอันใช้ได้ และให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้  
 

 ข้อ ๘๓ บรรดาระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติ ซึ่งมีผลใช้บังคับก่อนระเบียบนี้ ใช้บังคับ 
คงให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าดว้ยการประกนัสุขภาพของประธานกรรมการและกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย 
การประกันสุขภาพของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง  
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประกัน
สุขภาพของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“การประกันสุขภาพ” หมายความว่า การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในเรื่องค่ารักษาพยาบาล

ส าหรับการรักษาความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุหรือการป่วยไข้ ทั้งประเภทผู้ป่วยใน
และผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งขึ้นเพ่ือให้การรักษาพยาบาล  
ตามกฎหมาย 

 

ข้อ ๔ ให้ส านักงานจัดตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประกัน
สุขภาพประจ าปีให้แก่ประธานกรรมการหรือกรรมการ โดยมีอัตราค่าประกันสุขภาพไม่เกินอัตราเงินประจ า
ต าแหน่งของประธานกรรมการหรือกรรมการ แล้วแต่กรณี ตามบัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน  
เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ 

 

ข้อ ๕ เมื่อมีกรณีที่ต้องจัดหาประกันสุขภาพตามระเบียบนี้ ให้ส านักงานแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประกอบด้วย  

(๑) รองเลขาธิการที่เลขาธิการมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  
(๒) ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง เป็นกรรมการ 
(๓) ข้าราชการส านักงานที่เลขาธิการมอบหมายจ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัสดุ เป็นกรรมการและเลขานุการ  

                                                           

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๗๖ ก/หน้า ๒๗/๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และอ านาจก าหนดแนวทางการจัดหาและพิจารณาเงื่อนไข 
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ และอัตราเบี้ยประกันสุขภาพ เพ่ือเสนอเลขาธิการพิจารณาอนุมัติ 

เมื่อเลขาธิการอนุมัติตามวรรคสองแล้ว ให้ เสนอประธานกรรมการและกรรมการทราบ  
แล้วด าเนินการพิจารณาจัดท าสัญญาประกันสุขภาพต่อไป 

 

ข้อ ๖ ให้ส านักงานดูแลหน่วยงานที่ให้ความคุ้มครองด้านประกันสุขภาพด าเนินการให้เป็นไป
ตามสัญญาประกันสุขภาพหรือกรมธรรม์ประกันภัย 

 

ข้อ ๗ ในการท าสัญญาประกันสุขภาพหรือกรมธรรม์ประกันภัย 
(๑) ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับความคุ้มครองจากการประกันสุขภาพตามเงื่อนไข 

ในกรมธรรม์ประกันภัย 
(๒) ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการเป็นผู้มีสิทธิหรือเป็นบุคคลในครอบครัว 

ของผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล ให้ได้รับการชดเชย 
ค่ารักษาพยาบาลจากการประกันสุขภาพตามระเบียบนี้ก่อน และมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ  
การรักษาพยาบาลจากทางราชการเฉพาะส่วนท่ีขาดอยู่จากส่วนราชการเจ้าสังกัดที่ผู้ มีสิทธินั้นใช้สิทธิ 
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล โดยใช้หลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลที่บริษัท
ประกันภัยได้รับรองว่าผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลไปแล้วจ านวนเงินเท่าไรเป็นหลักฐาน  
ในการเบิก 

(๓) ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา
ประกันสุขภาพ ให้สิทธิที่ได้รับเงินเกี่ยวกับการประกันสุขภาพสิ้นสุดลงเมื่อพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่   
เว้นแต่เป็นการรักษาต่อเนื่องตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ เป็นเวลาไม่เกินสามสิบวัน  

 

ข้อ ๘ หลักฐานการจ่ายเงินและวิธีการเบิกจ่ายเงินค่ าประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการว่าด้วยการนั้น 

 

ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการและกรรมการซึ่ งพ้นจากต าแหน่ง แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๖๐ มีสิทธิได้รับการประกันสุขภาพตามระเบียบนี้ด้วย 

 

ข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และอ านาจก าหนดแนวทางการจัดหาและพิจารณาเง่ือนไข 
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ และอัตราเบี้ยประกันสุขภาพ เพ่ือเสนอเลขาธิการพิจารณาอนุมัติ 

เมื่อเลขาธิการอนุมัติตามวรรคสองแล้ว ให้ เสนอประธานกรรมการและกรรมการทราบ  
แล้วด าเนินการพิจารณาจัดท าสัญญาประกันสุขภาพต่อไป 

 

ข้อ ๖ ให้ส านักงานดูแลหน่วยงานที่ให้ความคุ้มครองด้านประกันสุขภาพด าเนินการให้เป็นไป
ตามสัญญาประกันสุขภาพหรือกรมธรรม์ประกันภัย 

 

ข้อ ๗ ในการท าสัญญาประกันสุขภาพหรือกรมธรรม์ประกันภัย 
(๑) ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับความคุ้มครองจากการประกันสุขภาพตามเงื่อนไข 

ในกรมธรรม์ประกันภัย 
(๒) ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการเป็นผู้มีสิทธิหรือเป็นบุคคลในครอบครัว 

ของผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้ได้รับการชดเชย 
ค่ารักษาพยาบาลจากการประกันสุขภาพตามระเบียบนี้ก่อน และมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ  
การรักษาพยาบาลจากทางราชการเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่จากส่วนราชการเจ้าสังกัดที่ผู้ มีสิทธินั้นใช้สิทธิ 
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล โดยใช้หลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลที่บริษัท
ประกันภัยได้รับรองว่าผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลไปแล้วจ านวนเงินเท่าไรเป็นหลักฐาน  
ในการเบิก 

(๓) ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา
ประกันสุขภาพ ให้สิทธิที่ได้รับเงินเกี่ยวกับการประกันสุขภาพสิ้นสุดลงเมื่อพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่   
เว้นแต่เป็นการรักษาต่อเนื่องตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ เป็นเวลาไม่เกินสามสิบวัน  

 

ข้อ ๘ หลักฐานการจ่ายเงินและวิธีการเบิกจ่ายเงินค่ าประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการว่าด้วยการนั้น 

 

ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการและกรรมการซึ่ งพ้นจากต าแหน่ง แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๖๐ มีสิทธิได้รับการประกันสุขภาพตามระเบียบนี้ด้วย 

 

ข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าด้วยการเดินทางและค่าใชจ้่ายในการเดินทางของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    

 

 โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย 
การเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง และมาตรา ๒๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๙ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่ นของประธานกรรมการ 
และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเดินทางและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 

 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “การเดินทาง” หมายความว่า การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และให้หมายความรวมถึงการเดินทางไปเยือน ประชุม 
ศึกษาดูงาน อบรม และสัมมนา เพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย  
 

 ข้อ ๔ การเดินทางภายในประเทศของประธานกรรมการหรือกรรมการ ให้อยู่ในดุลพินิจของ
ประธานกรรมการหรือกรรมการ แล้วแต่กรณี  
 ให้ผู้เดินทางรายงานผลการเดินทางตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการทราบด้วย 
 

 ข้อ ๕ การเดินทางไปต่างประเทศตามกรอบสหประชาชาติ และกรอบความร่วมมือประจ า 
ไม่ว่าจะเป็นกรอบความร่วมมือระดับโลกหรือระดับภูมิภาคที่ต้องใช้งบประมาณของส านักงาน  
ให้ส านักงานเสนอข้อมูลด้านงบประมาณต่อประธานกรรมการเพ่ือประกอบการอนุมัติตัวบุคคล 
ในการเดินทาง เมื่อได้รับอนุมัติตัวบุคคลแล้ว จึงขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แล้วแจ้งให้คณะกรรมการทราบ 
 ให้ผู้เดินทางรายงานผลการเดินทางตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการทราบด้วย  
 

                                                           

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนท่ี ๒๙ ก/หน้า ๑๔/๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 

 ข้อ ๖ การเดินทางไปต่างประเทศนอกจากกรณีตามข้อ ๕ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ  
 กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่ปรากฏอย่างชัดแจ้งว่าไม่อาจเสนอคณะกรรมการเพ่ือให้ความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึง่ได้ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบการเดินทางของประธานกรรมการ
หรือกรรมการ แล้วแต่กรณี แล้วให้แจ้งคณะกรรมการทราบ  
 ให้ผูเ้ดินทางรายงานผลการเดินทางตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้คณะกรรมการทราบด้วย 
  

 ข้อ ๗ การเดินทางไปประชุมหรือสัมมนาในต่างประเทศของประธานกรรมการหรือกรรมการ 
ซึ่งได้รับเชิญจากองค์การระหวา่งประเทศหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศโดยผู้เชิญเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 ให้ผู้เดินทางรายงานผลการประชุมหรือสัมมนาตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการทราบด้วย 
  

 ข้อ ๘ ให้น าพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและระเบียบกระทรวงการคลัง
ซึ่งออกตามความในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาใช้บังคับแก่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ
และกรรมการตามระเบียบนี้ โดยอนุโลม โดยให้ประธานกรรมการได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับ 
รองนายกรัฐมนตรี และกรรมการได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับรัฐมนตรี 
  

 ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
วัส  ติงสมิตร 
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 ข้อ ๖ การเดินทางไปต่างประเทศนอกจากกรณีตามข้อ ๕ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ  
 กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่ปรากฏอย่างชัดแจ้งว่าไม่อาจเสนอคณะกรรมการเพ่ือให้ความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึง่ได้ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบการเดินทางของประธานกรรมการ
หรือกรรมการ แล้วแต่กรณี แล้วให้แจ้งคณะกรรมการทราบ  
 ให้ผูเ้ดินทางรายงานผลการเดินทางตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้คณะกรรมการทราบด้วย 
  

 ข้อ ๗ การเดินทางไปประชุมหรือสัมมนาในต่างประเทศของประธานกรรมการหรือกรรมการ 
ซึ่งได้รับเชิญจากองค์การระหวา่งประเทศหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศโดยผู้เชิญเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 ให้ผู้เดินทางรายงานผลการประชุมหรือสัมมนาตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการทราบด้วย 
  

 ข้อ ๘ ให้น าพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและระเบียบกระทรวงการคลัง
ซึ่งออกตามความในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาใช้บังคับแก่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ
และกรรมการตามระเบียบนี้ โดยอนุโลม โดยให้ประธานกรรมการได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับ 
รองนายกรัฐมนตรี และกรรมการได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับรัฐมนตรี 
  

 ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายและการเลื่อนข้าราชการส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอืน่  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 

   
 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดให้มีหลักเกณฑ์การย้ายและการเลื่อนข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติวา่ดว้ยการบริหารงานบคุคลของขา้ราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกประกาศ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้าย 
และการเลื่อนข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  หรือการโอนข้าราชการ 
ตามกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ข้อ ๒๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคบัตั้งแตว่ันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในประกาศนี ้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกลาง

บริหารงานบุคคล 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
“ข้าราชการส านักงาน” หมายความว่า ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ  
“ข้าราชการตามกฎหมายอื่น” หมายความว่า ข้าราชการที่ ไม่ ใช่ข้าราชการส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ

ข้าราชการตามกฎหมายอื่น 
“ย้าย” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่งให้ด ารงต าแหน่งอื่นในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งจะเป็น
ต าแหน่งประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกันก็ได้ 

“โอน” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการตามกฎหมายอื่นให้ด ารงต าแหน่งในส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นต าแหน่งประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกันก็ได้ 

“เลื่อน” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทเดียวกันในระดับที่สูงกว่าเดิม 

“ระดับที่ต่ ากว่าเดิม” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติให้ด ารงต าแหน่งประเภทเดียวกันในระดับที่ต่ ากว่าเดิม 
                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๘๑ ก/หน้า ๕๓/๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๑ 

“ต าแหน่งระดับควบ” หมายความว่า ต าแหน่งประเภทท่ัวไปหรือประเภทวิชาการที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่สามารถปรับให้เป็นต าแหน่งที่มีระดับสูงขึ้นหรือต่ าลงได้
ภายในกรอบระดับต าแหน่งตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

ข้อ ๔๒ ในกรณีที่เป็นการย้าย การเลื่อน หรือการโอนตามข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ ข้อ ๒๙/๑ 
ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ 
ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งแล้ว การก าหนดให้ข้าราชการที่เข้ารับการ
พิจารณาการย้าย การเลื่อน หรือการโอน ที่ต้องได้รับเงินเดือนและมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม อาจท าได้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

 

ข้อ ๕ การย้าย การเลื่อน หรือการโอนข้าราชการที่ถูกย้ายหรือโอน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ในระดับที่ต่ ากว่าเดิม หรือประเภทต าแหน่งที่มีเงินประจ าต าแหน่งที่ต่ ากว่าต าแหน่งเดิม  ในประเภท  
สายงาน และระดับเดียวกับที่ผู้นั้นเคยด ารงอยู่เดิมก่อนมีการย้ายหรือการโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ในระดับที่ต่ ากวา่เดมิ หรือประเภทต าแหน่งที่มีเงินประจ าต าแหน่งที่ต่ ากว่าต าแหน่งเดิม ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 

 

ข้อ ๖๓ การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้นหรือประเภทบริหาร
ระดับต้น ให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ย้ายหรือโอนผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการหรือประเภทบริหาร 
แล้วแต่กรณี ตามประกาศนี้ 

(๒) ย้ายหรือโอนผู้ซึ่งได้รับการเลือกให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้นหรือประเภท
บริหารระดับต้น แล้วแต่กรณี ตามประกาศนี้การย้ายหรือการโอนข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดับสูงให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้
ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว 

 

ข้อ ๗ เพ่ือประโยชน์ในการย้าย การเลื่อน หรือการโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้จัดแบ่งต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิออกเป็น ๒ กลุ่ม 
ดังนี้ 

(๑) กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง  
ในอัตรา ๑๕,๖๐๐ บาท 

(๒) กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง  
ในอัตรา ๑๓,๐๐๐ บาท 

 

ข้อ ๘ เพ่ือประโยชน์ในการย้าย การเลื่อน หรือการโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง ให้จัดแบ่งต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
                                                           
 ๒ ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้าย และการเลื่อน
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓ ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้าย และ
การเลื่อนข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



257

“ต าแหน่งระดับควบ” หมายความว่า ต าแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่สามารถปรับให้เป็นต าแหน่งที่มีระดับสูงขึ้นหรือต่ าลงได้
ภายในกรอบระดับต าแหน่งตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

ข้อ ๔๒ ในกรณีที่เป็นการย้าย การเลื่อน หรือการโอนตามข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ ข้อ ๒๙/๑ 
ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ 
ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งแล้ว การก าหนดให้ข้าราชการที่เข้ารับการ
พิจารณาการย้าย การเลื่อน หรือการโอน ที่ต้องได้รับเงินเดือนและมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม อาจท าได้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

 

ข้อ ๕ การย้าย การเลื่อน หรือการโอนข้าราชการที่ถูกย้ายหรือโอน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ในระดับที่ต่ ากว่าเดิม หรือประเภทต าแหน่งที่มีเงินประจ าต าแหน่งที่ต่ ากว่าต าแหน่งเดิม  ในประเภท  
สายงาน และระดับเดียวกับที่ผู้นั้นเคยด ารงอยู่เดิมก่อนมีการย้ายหรือการโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ในระดับที่ต่ ากวา่เดมิ หรือประเภทต าแหน่งที่มีเงินประจ าต าแหน่งที่ต่ ากว่าต าแหน่งเดิม ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 

 

ข้อ ๖๓ การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้นหรือประเภทบริหาร
ระดับต้น ให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ย้ายหรือโอนผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการหรือประเภทบริหาร 
แล้วแต่กรณี ตามประกาศนี้ 

(๒) ย้ายหรือโอนผู้ซึ่งได้รับการเลือกให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้นหรือประเภท
บริหารระดับต้น แล้วแต่กรณี ตามประกาศนี้การย้ายหรือการโอนข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดับสูงให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้
ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว 

 

ข้อ ๗ เพ่ือประโยชน์ในการย้าย การเลื่อน หรือการโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้จัดแบ่งต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิออกเป็น ๒ กลุ่ม 
ดังนี้ 

(๑) กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง  
ในอัตรา ๑๕,๖๐๐ บาท 

(๒) กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง  
ในอัตรา ๑๓,๐๐๐ บาท 

 

ข้อ ๘ เพ่ือประโยชน์ในการย้าย การเลื่อน หรือการโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง ให้จัดแบ่งต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
                                                           
 ๒ ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้าย และการเลื่อน
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓ ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้าย และ
การเลื่อนข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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(๑) กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ ต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และต าแหน่งอื่น  
ที่คณะกรรมการก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอัตรา
เดียวกับต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

(๒) กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ ต าแหน่งรองเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ และต าแหน่งอื่น
ที่คณะกรรมการก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอัตรา
เดียวกับต าแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

การย้ายหรือการโอนข้าราชการซึ่ งด ารงต าแหน่ งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่  ๑  
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ 
ให้ความยินยอมแล้ว 

 

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นเป็นพิเศษที่ไม่อาจด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในประกาศนี้ การด าเนินการในเรื่องนั้นจะสมควรด าเนินการประการใด ให้เป็นไปตาม 
ที่คณะกรรมการก าหนด 

 

หมวด ๑ 
การย้าย 

   
 

ข้อ ๑๐ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทท่ัวไปในระดับเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ  

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ  
ที่ต่ ากว่าเดิม ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว  

 

ข้อ ๑๑ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ให้กระท าได้เฉพาะผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปมาก่อน โดยให้ย้ายไปแต่งตั้งให้  
ด ารงต าแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยด ารงอยู่เดิมในต าแหน่งประเภททั่วไป และให้อยู่  
ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 

 

ข้อ ๑๒ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไปซึ่งเคยด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยด ารง  
อยู่เดิมในต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไปซึ่งเคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
มาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการในระดับที่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยด ารงอยู่เดิม  
ในต าแหน่งประเภทวิชาการ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเม่ือได้ด าเนินการตามข้อ ๒๗ แล้ว 
ทั้งนี้ ให้ย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยด ารงอยู่เดิมได้ไม่เกินหนึ่งระดับ 

 

ข้อ ๑๓ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญลงมา 
ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการในระดับเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ  

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ 
ที่ต่ ากว่าเดิม ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว 

ข้อ ๑๔ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคุณวุฒิในกลุ่มที่ ๑ 
ตามข้อ ๗ (๑) และในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๗ (๒) ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ในกลุ่มเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิในกลุ่มที่ ๒  
ตามข้อ ๗ (๒) ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๗ (๑)  
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๒๗ แล้ว  

 

ข้อ ๑๕ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปซึ่งไม่เคยด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้กระท าได้เฉพาะการย้ายไป  
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการเท่านั้น โดยผู้มีอ านาจสั่งบรรจุอาจด าเนินการได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้นั้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และถึงล าดับที่  
ที่จะบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้น 

(๒) ผู้นั้นได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการในกรณีที่มีเหตุพิเศษในต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ 

(๓) กรณีอื่นที่มีเหตุผลความจ าเป็นเป็นพิเศษตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 

ข้อ ๑๖ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการหรือประเภทบริหาร  
ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้กระท าได้เฉพาะผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน 
และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะต้องพิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) การย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีไม่สูงกว่าระดับท่ีผู้นั้นเคยด ารงอยู่เดิมในต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ  

(๒) การย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยด ารงอยู่เดิมในต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๒๗ แล้ว 

 

ข้อ ๑๗ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการไปแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการในระดับเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
ในระดับที่ต่ ากว่าเดิม ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว 

 

ข้อ ๑๘ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ ซึ่งเคย
ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้นมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น  
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ  

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการซึ่งเคยด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดับสูงมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ  

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการซึ่งเคยด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดับสูงมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว 
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ข้อ ๑๔ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคุณวุฒิในกลุ่มที่ ๑ 
ตามข้อ ๗ (๑) และในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๗ (๒) ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ในกลุ่มเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิในกลุ่มที่ ๒  
ตามข้อ ๗ (๒) ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิในกลุ่มท่ี ๑ ตามข้อ ๗ (๑)  
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๒๗ แล้ว  

 

ข้อ ๑๕ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปซึ่งไม่เคยด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้กระท าได้เฉพาะการย้ายไป  
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการเท่านั้น โดยผู้มีอ านาจสั่งบรรจุอาจด าเนินการได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้นั้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และถึงล าดับที่  
ที่จะบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้น 

(๒) ผู้นั้นได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการในกรณีที่มีเหตุพิเศษในต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ 

(๓) กรณีอื่นที่มีเหตุผลความจ าเป็นเป็นพิเศษตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 

ข้อ ๑๖ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการหรือประเภทบริหาร  
ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้กระท าได้เฉพาะผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน 
และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะต้องพิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) การย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีไม่สูงกว่าระดับท่ีผู้นั้นเคยด ารงอยู่เดิมในต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ  

(๒) การย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยด ารงอยู่เดิมในต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๒๗ แล้ว 

 

ข้อ ๑๗ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการไปแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการในระดับเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
ในระดับที่ต่ ากว่าเดิม ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว 

 

ข้อ ๑๘ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ ซึ่งเคย
ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้นมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น  
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ  

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการซึ่งเคยด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดับสูงมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ  

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการซึ่งเคยด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดับสูงมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว 



260

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไปหรือประเภทวิชาการซึ่งเคยด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้นมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง  
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๒๙ แล้ว  

 

ข้อ ๑๙ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ 
ซึ่งไม่เคยด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ  
ระดับต้น ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๒๘ แล้ว  

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการซึ่งไม่เคยด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
จะด าเนนิการได้ต่อเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๒๙ แล้ว  

 

ข้อ ๒๐ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ในระดับที่ต่ ากว่าเดิม ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว 

 

ข้อ ๒๐/๑๔ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ หรือประเภท
อ านวยการซึ่งเคยด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหารระดับต้นให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ  

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ หรือประเภทอ านวยการ  
ซึ่งไม่เคยด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร 
ระดับต้น ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๒๙/๑ แล้ว 

 

ข้อ ๒๑ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหนง่ประเภทบริหารระดบัสูงในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ 
๘ (๑) หรือในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มเดียวกัน 
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒)  
ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่  ๑ ตามข้อ ๘ (๑) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 
จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๓๑ แล้ว  

 

ข้อ ๒๒ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๘ (๑) มาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๘ (๑) ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ หรือประเภทอ านวยการซึ่งเคยด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) มาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ  

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ หรือประเภทอ านวยการ 
ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) มาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๘ (๑) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อ 
ได้ด าเนินการตามข้อ ๓๑ แล้ว  
                                                           
 ๔ ข้อ ๒๐/๑ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้าย และการเลื่อน
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อ ๒๓ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ หรือประเภทอ านวยการ 
ซึ่งไม่เคยด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง ให้กระท าได้เฉพาะการย้ายไปด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) 
เท่านั้น โดยผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๓๐ แล้ว  
 

หมวด ๒ 
การเลื่อน 

   
 

ข้อ ๒๔ การเลื่อนข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภท
อ านวยการ และประเภทบริหาร เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในประเภทเดียวกัน  
ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดในหมวด ๓ การด าเนินการเพื่อย้าย หรือเลื่อน ทั้งนี้ ให้เลื่อนขึ้นเพื่อแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นด ารงอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งระดับ 

 

ข้อ ๒๕ การเลื่อนข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้กระท าได้เฉพาะการเลื่อนขึ้นเพ่ือแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๗ (๒) และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 
จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๒๗ แล้ว 

 

ข้อ ๒๕/๑๕ การเลื่อนข้าราชการส านักงานผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ให้กระท าได้เฉพาะการเลื่อนขึ้นเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
ประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อ 
ได้ด าเนินการตามข้อ ๒๙/๑ แล้ว 

 

หมวด ๓ 
การด าเนนิการเพ่ือย้าย หรอืเลื่อน   

   
 

ข้อ ๒๖ การเลื่อนข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงาน ให้ด าเนินการโดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้น  
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับต าแหน่งระดับช านาญงาน และ  
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

การเลื่อนข้าราชการส านกังานผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งระดับอาวุโส ให้ด าเนินการโดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความช านาญงาน และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับต าแหน่งระดับ
อาวุโส โดยให้ส านักงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเม่ือ 
ผู้นั้นผ่านการประเมินแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

                                                           
 ๕ ข้อ ๒๕/๑ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้าย และการเลื่อน
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ข้อ ๒๓ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ หรือประเภทอ านวยการ 
ซึ่งไม่เคยด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง ให้กระท าได้เฉพาะการย้ายไปด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) 
เท่านั้น โดยผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๓๐ แล้ว  
 

หมวด ๒ 
การเลื่อน 

   
 

ข้อ ๒๔ การเลื่อนข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภท
อ านวยการ และประเภทบริหาร เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในประเภทเดียวกัน  
ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดในหมวด ๓ การด าเนินการเพื่อย้าย หรือเลื่อน ทั้งนี้ ให้เลื่อนขึ้นเพื่อแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นด ารงอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งระดับ 

 

ข้อ ๒๕ การเลื่อนข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้กระท าได้เฉพาะการเลื่อนขึ้นเพ่ือแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิในกลุ่มท่ี ๒ ตามข้อ ๗ (๒) และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 
จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๒๗ แล้ว 

 

ข้อ ๒๕/๑๕ การเลื่อนข้าราชการส านักงานผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ให้กระท าได้เฉพาะการเล่ือนขึ้นเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
ประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อ 
ได้ด าเนินการตามข้อ ๒๙/๑ แล้ว 

 

หมวด ๓ 
การด าเนนิการเพ่ือย้าย หรอืเลื่อน   

   
 

ข้อ ๒๖ การเลื่อนข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงาน ให้ด าเนินการโดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้น  
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งระดับช านาญงาน และ  
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินแล้ว ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

การเลื่อนข้าราชการส านกังานผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งระดับอาวุโส ให้ด าเนินการโดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความช านาญงาน และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับต าแหน่งระดับ
อาวุโส โดยให้ส านักงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อ 
ผู้นั้นผ่านการประเมินแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

                                                           
 ๕ ข้อ ๒๕/๑ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้าย และการเลื่อน
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ข้อ ๒๗ การย้ายและเลื่อนข้าราชการส านักงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การย้ายในระดับช านาญการตามข้อ ๑๒ วรรคสอง และข้อ ๑๖ (๒) และการเลื่อนข้าราชการ
ส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ 
ให้ด าเนินการโดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะ ความช านาญงานและประสบการณ์ที่ เหมาะสมกับต าแหน่งระดับช านาญการ โดยให้
คณะกรรมการประเมินที่ผู้มีอ านาจสั่ งบรรจุแต่งตั้ ง เป็นผู้ประเมินบุคคลและประเมินผลงาน  
การประเมินผลงานจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินบุคคลแล้ว และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 
จะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินผลงานแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการก าหนด 

(๒) การย้ายในระดับช านาญการพิเศษตามข้อ ๑๒ วรรคสอง และข้อ ๑๖ (๒) และการเลื่อน
ข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
ระดับช านาญการพิเศษ ให้ด าเนินการโดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความช านาญงาน และประสบการณ์สูงเหมาะสมกับต าแหน่งระดับ
ช านาญการพิเศษ โดยให้คณะกรรมการประเมินที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินบุคคลและ
ประเมินผลงาน การประเมินผลงานจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินบุคคลแล้ว และผู้มีอ านาจ
สั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินผลงานแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการก าหนด 

(๓) การย้ายในระดับเชี่ยวชาญตามข้อ ๑๒ วรรคสอง และข้อ ๑๖ (๒) และการเลื่อนข้าราชการ
ส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ระดับเชี่ยวชาญ ให้ด าเนินการโดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมากเหมาะสมกับต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ  
โดยให้คณะกรรมการประเมินที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินบุคคลและประเมินผลงาน  
การประเมินผลงานจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินบุคคลแล้ว และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 
จะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินผลงานแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการก าหนด 

(๔) การย้ายในระดับทรงคุณวุฒิตามข้อ ๑๒ วรรคสอง ข้อ ๑๔ วรรคสอง และข้อ ๑๖ (๒) และ 
การเลื่อนข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งระดับทรงคุณวุฒิท่ีว่าง ให้ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการเลือกสรรที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
แต่งตั้ง เพื่อให้ได้รายชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
สูงมากเป็นพิเศษเหมาะสมกับต าแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อ
ได้เลือกผู้นั้นจากรายชื่อดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

การเลื่อนข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าต าแหน่งที่ผู้นั้นครองอยู่เป็น
ต าแหน่งระดับควบและเป็นการเลื่อนผู้นั้นขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นเองในระดับช านาญการ  
ระดับช านาญการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ และการย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดับต้นเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ การประเมินให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน  (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี แต่ให้ผู้มีอ านาจ 
สั่งบรรจุเป็นผู้ประเมินบุคคล 

 

ข้อ ๒๘ การย้ายข้าราชการส านักงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น
ตามข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง ให้ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการเลือกสรรที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง
เพ่ือให้ได้รายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 
จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้เลือกผู้นั้นจากรายชื่อดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการก าหนด 

 

ข้อ ๒๙ การย้ายข้าราชการส านักงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง 
ตามข้อ ๑๘ วรรคสี่ และข้อ ๑๙ วรรคสอง และการเล่ือนข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดับต้นเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ให้ใช้วิธีการเลือกสรร  
โดยคณะกรรมการเลือกสรรที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง เพื่อให้ได้รายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการระดับสูง และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้เลือกผู้นั้นจากรายชื่อ
ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

 

ข้อ ๒๙/๑๖ การย้ายข้าราชการส านักงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น  
ตามข้อ ๒๐/๑ วรรคสอง และการเลื่อนข้าราชการส านักงานผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น  
เพ่ือแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ งประเภทบริหารระดับสูงตามข้อ ๒๕ /๑  ให้ ใช้วิธีการเลือกสรร 
โดยคณะกรรมการเลือกสรรที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง เพ่ือให้ได้รายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้นหรือต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง แล้วแต่กรณี และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ  
จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้เลือกผู้นั้นจากรายชื่อดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการก าหนด 

 

ข้อ ๓๐ การย้ายข้าราชการส านักงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒  
ตามข้อ ๘ (๒) และข้อ ๒๓ ให้ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการเลือกสรรที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง 
และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้เลือกผู้นั้นจากผลการเลือกสรรดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

 

ข้อ ๓๑ การย้ายข้าราชการส านักงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
ในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๘ (๑) ข้อ ๒๑ วรรคสอง และข้อ ๒๒ วรรคสาม ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 
 

หมวด ๔ 
การโอนขา้ราชการตามกฎหมายอื่น   

   
 

                                                           
 ๖ ข้อ ๒๙/๑ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้าย และการเลื่อน
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน  (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี แต่ให้ผู้มีอ านาจ 
สั่งบรรจุเป็นผู้ประเมินบุคคล 

 

ข้อ ๒๘ การย้ายข้าราชการส านักงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น
ตามข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง ให้ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการเลือกสรรที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง
เพ่ือให้ได้รายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 
จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้เลือกผู้นั้นจากรายชื่อดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการก าหนด 

 

ข้อ ๒๙ การย้ายข้าราชการส านักงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง 
ตามข้อ ๑๘ วรรคสี่ และข้อ ๑๙ วรรคสอง และการเล่ือนข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดับต้นเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ให้ใช้วิธีการเลือกสรร  
โดยคณะกรรมการเลือกสรรที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง เพื่อให้ได้รายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการระดับสูง และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้เลือกผู้นั้นจากรายชื่อ
ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

 

ข้อ ๒๙/๑๖ การย้ายข้าราชการส านักงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น  
ตามข้อ ๒๐/๑ วรรคสอง และการเลื่อนข้าราชการส านักงานผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น  
เพ่ือแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ งประเภทบริหารระดับสูงตามข้อ ๒๕ /๑  ให้ ใช้วิธีการเลือกสรร 
โดยคณะกรรมการเลือกสรรที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง เพ่ือให้ได้รายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้นหรือต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง แล้วแต่กรณี และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ  
จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้เลือกผู้นั้นจากรายชื่อดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการก าหนด 

 

ข้อ ๓๐ การย้ายข้าราชการส านักงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒  
ตามข้อ ๘ (๒) และข้อ ๒๓ ให้ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการเลือกสรรที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง 
และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้เลือกผู้นั้นจากผลการเลือกสรรดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

 

ข้อ ๓๑ การย้ายข้าราชการส านักงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
ในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๘ (๑) ข้อ ๒๑ วรรคสอง และข้อ ๒๒ วรรคสาม ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 
 

หมวด ๔ 
การโอนขา้ราชการตามกฎหมายอื่น   

   
 

                                                           
 ๖ ข้อ ๒๙/๑ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้าย และการเลื่อน
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ข้อ ๓๒ การโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการส านักงานอาจกระท าได้  
ถ้าเจ้าตัวสมัครใจ โดยผู้มีอ านาจสั่งบรรจุท าความตกลงกับเจ้าสังกัด ทั้งนี้ จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุเป็นผู้พิจารณาก าหนด 
แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับ ต้องไม่สูงกว่าข้าราชการส านักงานที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความช านาญ
งานในระดับเดียวกัน และเพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการของผู้ขอโอนเข้ารับ
ราชการในขณะท่ีเป็นข้าราชการของหน่วยงานอื่นนั้น เป็นเวลาราชการของข้าราชการส านักงานด้วย 
ทั้งนี้ ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการโอนที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

 

บทเฉพาะกาล 
   

 

ข้อ ๓๓ ในระหว่างที่ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือปฏิบัติตามประกาศนี้   
ให้น ากฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับประกาศนี้ 

การใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการตามบทบัญญัติหรือข้อก าหนดแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะกรรมการที่ได้เริ่มด าเนินการไปแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ประกาศนี้
มีผลใช้บังคับ ให้ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะกรรมการ
ดังกล่าวต่อไปจนกวา่จะแล้วเสรจ็และให้มีผลใช้บังคับได ้ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามประกาศนี้
และไม่อาจน ากฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือนมาบังคับใช้โดยอนุโลมได้ การจะด าเนินการในเรื่องนั้น
ต่อไปอย่างไร ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 
  ประกาศ ณ วนัที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  วัส  ติงสมิตร 
  ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้าย และการเล่ือนข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๗ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 ๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๗๓ ก/หน้า ๓๒/๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้าย และการเลื่อนข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๗ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 ๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๗๓ ก/หน้า ๓๒/๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภทต าแหน่งและระดบัต าแหน่ง 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 
   
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีหลักเกณฑ์การจัดประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกประกาศ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ข้อ ๒๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกลาง

บริหารงานบุคคล 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

ข้อ ๔๒ ต าแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ต าแหน่งที่มีหน้าที่และอ านาจในการบริหารงานในฐานะ
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือต าแหน่งอื่นที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็น
ต าแหน่งประเภทบริหารตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ 

 

ข้อ ๕๓ ต าแหน่งประเภทบริหาร มี ๒ ระดับ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(ข) ต าแหน่งอื่นที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น 

(๒)  ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
(ก) เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(ข) รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(ค) ต าแหน่งอื่นที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
 

                                                           

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๘๑ ก/หน้า ๖๒/๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๑ 
 ๒ ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภทต าแหน่ง
และระดับต าแหน่ง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓ ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภทต าแหน่ง
และระดับต าแหน่ง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อ ๖๔ ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ได้แก่ ต าแหน่งที่มีหน้าที่และอ านาจในการบริหารงาน 
ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับส านักหรือผู้อ านวยการกลุ่มงาน หรือต าแหน่งอื่นที่คณะกรรมการ
ก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ 

 

ข้อ ๗ ต าแหน่งประเภทอ านวยการ มี ๒ ระดับ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ได้แก่ 

(ก) ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
(ข) ต าแหน่งอื่นที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น 

(๒)๕ ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ได้แก่ 
(ก) ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก 
(ข) ต าแหน่งอื่นที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง 
 

ข้อ ๘ ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ต าแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ในทางวิชาการ  
ซึ่งคณะกรรมการก าหนดว่าตอ้งใช้ผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเพ่ือปฏิบัติงานในหนา้ที่ของต าแหน่งนั้น 
โดยมีการจ าแนกตามลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเป็นหลัก หรือต าแหน่งอื่น 
ที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการตามประกาศนี้ 

 

ข้อ ๙ ต าแหน่งประเภทวิชาการ มี ๕ ระดับ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น 

โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับ แนะน า และตรวจสอบ 
(๒) ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 (ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์

และความช านาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก 
 (ข) ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างานซึ่งต้องก ากับ แนะน า และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในงานวิชาการ 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก 

(๓) ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 (ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  

และความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก 
 (ข) ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างานซึ่งต้องก ากับ แนะน า และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการ 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก 

(๔) ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ ต าแหน่งที่ต้องด าเนินการศึกษา วิจัย สั่งสม
ความรู้หรือผลการศึกษาวิจัยในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือให้มีการค้นคว้าอ้างอิงต่อไปได้ ก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และสอน ฝึกอบรม หรือเผยแพร่ความรู้ในระดับส านักงาน ดังต่อไปนี้ 
                                                           

 ๔ ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภทต าแหน่ง
และระดับต าแหน่ง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๕ ข้อ ๗ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภท
ต าแหน่งและระดับต าแหน่ง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ข้อ ๖๔ ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ได้แก่ ต าแหน่งที่มีหน้าที่และอ านาจในการบริหารงาน 
ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับส านักหรือผู้อ านวยการกลุ่มงาน หรือต าแหน่งอื่นที่คณะกรรมการ
ก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ 

 

ข้อ ๗ ต าแหน่งประเภทอ านวยการ มี ๒ ระดับ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ได้แก่ 

(ก) ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
(ข) ต าแหน่งอื่นที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น 

(๒)๕ ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ได้แก่ 
(ก) ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก 
(ข) ต าแหน่งอื่นที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง 
 

ข้อ ๘ ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ต าแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ในทางวิชาการ  
ซึ่งคณะกรรมการก าหนดว่าตอ้งใช้ผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเพ่ือปฏิบัติงานในหนา้ที่ของต าแหน่งนั้น 
โดยมีการจ าแนกตามลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเป็นหลัก หรือต าแหน่งอื่น 
ที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการตามประกาศนี้ 

 

ข้อ ๙ ต าแหน่งประเภทวิชาการ มี ๕ ระดับ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น 

โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับ แนะน า และตรวจสอบ 
(๒) ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 (ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์

และความช านาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก 
 (ข) ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างานซึ่งต้องก ากับ แนะน า และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในงานวิชาการ 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก 

(๓) ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 (ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  

และความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก 
 (ข) ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างานซึ่งต้องก ากับ แนะน า และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการ 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก 

(๔) ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ ต าแหน่งที่ต้องด าเนินการศึกษา วิจัย สั่งสม
ความรู้หรือผลการศึกษาวิจัยในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือให้มีการค้นคว้าอ้างอิงต่อไปได้ ก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และสอน ฝึกอบรม หรือเผยแพร่ความรู้ในระดับส านักงาน ดังต่อไปนี้ 
                                                           

 ๔ ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภทต าแหน่ง
และระดับต าแหน่ง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๕ ข้อ ๗ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภท
ต าแหน่งและระดับต าแหน่ง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 (ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการ 
ที่ยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง 

 (ข) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาของส านักงานซึ่งใช้ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการ 
ท่ียากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง 

 (ค) ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างานซึ่งต้องก ากับ แนะน า และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง 

(๕) ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ต าแหน่งที่ต้องด าเนินการศึกษา วิจัย  
สั่งสมความรู้หรือผลการศึกษาวิจัยในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือให้มีการค้นคว้ าอ้างอิงต่อไปได้ และ 
สอนฝึกอบรมหรือเผยแพร่ความรู้ในระดับส านักงาน หรือระดับชาติ ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และ
ผลงานเป็นท่ีประจักษ์ในความสามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากเป็นพิเศษ และมีผลกระทบในวงกว้างต่อนโยบายระดับส านักงาน
หรือระดับชาติ 

 (ข) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาของส านักงานซึ่งมีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปญัหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอ้นมากเป็นพิเศษ และมีผลกระทบในวงกว้างต่อนโยบาย
ระดับส านักงานหรือระดับชาติ 

 

ข้อ ๑๐ ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งซึ่งมิใช่ต าแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการ 
และประเภทวิชาการ แต่เป็นต าแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัตงิานซึ่งเน้นการใช้ทักษะ และฝีมือในการปฏิบัติงาน 
โดยมีการจ าแนกตามลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเป็นหลัก และในกรณี 
ที่ เห็นสมควรคณะกรรมการจะก าหนดว่าต าแหน่งใดต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งนั้นด้วยก็ได้ หรือต าแหน่งอื่นที่ คณะกรรมการก าหนดให้เป็น
ต าแหน่งประเภททั่วไปตามประกาศนี้ 

 

ข้อ ๑๑ ต าแหน่งประเภททั่วไป มี ๓ ระดับ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ได้แก่ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  

ซึ่งปฏิบัติงานตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า และตรวจสอบ 
(๒) ต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงาน ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 (ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์

และความช านาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก 
 (ข) ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างานซึ่งต้องก ากับ แนะน า และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก 

 

(๓) ต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 (ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์

และความช านาญงานค่อนข้างสูง ในงานเทคนิคเฉพาะด้านหรืองานที่ใช้ทักษะและความช านาญเฉพาะตัว 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก 

 (ข) ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างานซึ่งต้องก ากับ แนะน า และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานค่อนข้างสูง มีงาน 
ในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก 

 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนด 
ให้ต าแหน่งอื่นใดนอกจากที่ก าหนดไว้แล้วในประกาศนี้  เป็นต าแหน่งประเภทใดและระดับใด 
ตามประกาศนี้ก็ได้ 

 

ข้อ ๑๓ การปฏิบัติงานใดที่จะเป็นการปฏิบัติงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ 
ของงานสูง หรือต้องใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานที่ยุ่งยากซับซ้อน หรือ
ต้องตัดสินใจหรือแกป้ัญหา หรือมีผลกระทบของงานในระดับใด ให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 
  ประกาศ ณ วนัที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  วัส ติงสมติร 
  ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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(๓) ต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 (ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์

และความช านาญงานค่อนข้างสูง ในงานเทคนิคเฉพาะด้านหรืองานที่ใช้ทักษะและความช านาญเฉพาะตัว 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก 

 (ข) ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างานซึ่งต้องก ากับ แนะน า และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานค่อนข้างสูง มีงาน 
ในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก 

 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนด 
ให้ต าแหน่งอื่นใดนอกจากที่ก าหนดไว้แล้วในประกาศนี้  เป็นต าแหน่งประเภทใดและระดับใด 
ตามประกาศนี้ก็ได้ 

 

ข้อ ๑๓ การปฏิบัติงานใดที่จะเป็นการปฏิบัติงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ 
ของงานสูง หรือต้องใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานที่ยุ่งยากซับซ้อน หรือ
ต้องตัดสินใจหรือแกป้ัญหา หรือมีผลกระทบของงานในระดับใด ให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 
  ประกาศ ณ วนัที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  วัส ติงสมติร 
  ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๖ 

 

                                                           

 ๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๗๓ ก/หน้า ๓๐/๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เรื่อง การแบง่ส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าทีแ่ละอ านาจของส่วนราชการ 

ในสังกดัส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 

   
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๑ ) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

 ข้อ ๒๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
และก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

 ข้อ ๔ ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังต่อไปน้ี 
โดยให้ขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (๑) ส านักบริหารกลาง 
 (๒) ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (๓) ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 (๔) ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
 (๕) ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
 (๖) ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 (๗) ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
 (๘) ส านักกฎหมาย 
 (๙) ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 
 (๑๐) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 (๑๑)๒ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้ 

 

 ข้อ ๕ ส านักบริหารกลาง มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจดังนี้ 

                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๑๐๐ ก/หน้า ๑๑/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 ๒ ข้อ ๔ (๑๑) เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและ
ขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เรื่อง การแบง่ส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าทีแ่ละอ านาจของส่วนราชการ 

ในสังกดัส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 

   
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๑ ) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

 ข้อ ๒๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
และก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

 ข้อ ๔ ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังต่อไปน้ี 
โดยให้ขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (๑) ส านักบริหารกลาง 
 (๒) ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (๓) ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 (๔) ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
 (๕) ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
 (๖) ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 (๗) ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
 (๘) ส านักกฎหมาย 
 (๙) ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 
 (๑๐) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 (๑๑)๒ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้ 

 

 ข้อ ๕ ส านักบริหารกลาง มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจดังนี้ 

                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๑๐๐ ก/หน้า ๑๑/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 ๒ ข้อ ๔ (๑๑) เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและ
ขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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 (๑) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  
งานพิธีการ งานรักษาความปลอดภัย งานช่วยอานวยการ และปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (๒) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
 (๓) จัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
 (๔) พัฒนาระบบงานและจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 (๕) บริหารงบประมาณและแผนการเงิน ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ
และการพัสดุ 
 (๖) จัดท าแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 (๗) ปฏิบัติงานที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการใดของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (๘) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 ข้อ ๖ ให้ส านักบริหารกลาง แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่มงานดังนี้ 
 (๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่และอ านาจดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป และงานช่วยอ านวยการ 
 (ข) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และติดตามการด าเนินการตามนโยบาย ค าสั่ง หรือการมอบหมายของส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและรายงานความก้าวหน้า พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
 (ค) สนับสนุนงานเลขานุการของผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ง) สนับสนุนการด าเนินงานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี และพิธีการต่าง ๆ 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งหรือตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
 (๒)  กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล รวมท้ังการเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม 
 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และข้อก าหนดทางจริยธรรม
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
 (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
 (ง) จัดท าโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การวางแผนก าลังคน การก าหนดต าแหน่ง  
การก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และกรอบอัตราก าลังของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง 
 (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน การเลื่อนระดับ การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเลื่อนเงินเดือนและการเลื่อนค่าตอบแทน 

 (ฉ) ด าเนินการเก่ียวกับการจัดท า และรักษาทะเบียนประวัติ การควบคุมการเกษียณ  
อายุราชการ การจัดท าข้อมูลทรัพยากรบุคคล 
 (ช) จัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ ค่าตอบแทนของพนักงานราชการและลูกจา้ง 
 (ซ) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบ าเหน็จบ านาญ งานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
และงานประกันสังคม 
 (ฌ) จัดระบบงานด้านสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ญ) ด าเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 (ฎ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 (๓)  กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่และอ านาจดังนี้ 
 (ก) พัฒนาระบบงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ข) จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 (ค) จัดท าแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนปฐมนิเทศบุคลากรที่บรรจุใหม่ 
 (ง) สร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (จ) จัดท าฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 (ฉ) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
 (ช) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 (๔)  กลุ่มงานคลัง มีหน้าที่และอ านาจดังนี้ 
 (ก) ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ และจัดระบบงานการเงินทุกประเภทและการบัญชีของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ข) ด าเนินการรับ - เบิกจ่าย และน าส่งเงินทุกประเภท 
 (ค) ด าเนินการจัดท าบัญชีและทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง 
 (ง) จัดท าแผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากกระทรวงการคลัง 
 (จ) ด าเนินการขออนมุัตเิงินประจ างวดและเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ รวมทั้งควบคุมและ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (ฉ) จัดท ารายงานการเงิน การบัญชี และฐานะเงินงบประมาณ 
 (ช) ด าเนินการเก็บรักษาและควบคุมเงินคงเหลือ 
 (ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 (๕)  กลุ่มงานพัสดุ มีหน้าที่และอ านาจดังนี้ 
 (ก) ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ และจัดระบบงานพัสดุ 
 (ข) ด าเนินการจัดท าบัญชีและทะเบียนคุมเกี่ยวกับพัสดุ 
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 (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า และรักษาทะเบียนประวัติ การควบคุมการเกษียณ  
อายุราชการ การจัดท าข้อมูลทรัพยากรบุคคล 
 (ช) จัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ ค่าตอบแทนของพนักงานราชการและลูกจา้ง 
 (ซ) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบ าเหน็จบ านาญ งานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
และงานประกันสังคม 
 (ฌ) จัดระบบงานด้านสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ญ) ด าเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 (ฎ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 (๓)  กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่และอ านาจดังนี้ 
 (ก) พัฒนาระบบงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ข) จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 (ค) จัดท าแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนปฐมนิเทศบุคลากรที่บรรจุใหม่ 
 (ง) สร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (จ) จัดท าฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 (ฉ) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
 (ช) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 (๔)  กลุ่มงานคลัง มีหน้าที่และอ านาจดังนี้ 
 (ก) ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ และจัดระบบงานการเงินทุกประเภทและการบัญชีของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ข) ด าเนินการรับ - เบิกจ่าย และน าส่งเงินทุกประเภท 
 (ค) ด าเนินการจัดท าบัญชีและทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง 
 (ง) จัดท าแผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากกระทรวงการคลัง 
 (จ) ด าเนินการขออนมุัตเิงินประจ างวดและเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ รวมทั้งควบคุมและ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (ฉ) จัดท ารายงานการเงิน การบัญชี และฐานะเงินงบประมาณ 
 (ช) ด าเนินการเก็บรักษาและควบคุมเงินคงเหลือ 
 (ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 (๕)  กลุ่มงานพัสดุ มีหน้าที่และอ านาจดังนี้ 
 (ก) ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ และจัดระบบงานพัสดุ 
 (ข) ด าเนินการจัดท าบัญชีและทะเบียนคุมเกี่ยวกับพัสดุ 
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 (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ โดยวางแผนการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง  
จ้างเหมาบริการ ด าเนินการท าสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง รวมทั้งควบคุมเก็บรักษา เบิกจ่ายและจ าหน่ายพัสดุ 
 (ง) ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลรักษาอาคารสถานที่ ยานพาหนะ ระบบสาธารณูปโภค
โสตทัศนูปกรณ์ และระบบรักษาความปลอดภัย 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่  
ได้รับมอบหมาย 

 

 ข้อ ๗ ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (๑) อ านวยการ สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (๒) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร 
 (๓) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรองในเรื่องและปัญหาต่าง ๆ พร้อมเสนอความเห็นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการและกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (๔) ติดตามและประสานงานการจัดเตรียมเอกสารข้อมลูประเดน็การเข้ารว่มประชุมของประธาน
กรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (๕) ติดตามและประสานการด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านบริหาร 
และรายงานความก้าวหน้า พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
 (๖) ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการ
สรรหาผู้ด ารงต าแหน่งในองค์การอิสระอื่น 
 (๗) จัดท าทะเบียนประวัติประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (๘) จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร แผนปฏิบัติงานประจ าปี แผนงบประมาณ  
รวมทั้งจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (๙) ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของนโยบาย แผนงาน และแผนงบประมาณ 
 (๑๐) จัดท าร่างรายงานประจ าปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 
 (๑๑) บริหารจัดการงานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน 
 (๑๒) รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการเพ่ือสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (๑๓) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 

 

 ข้อ ๘ ให้ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ กลุ่มงาน ดังนี้ 
 (๑)  ฝ่ายช่วยอ านวยการ มีหน้าที่และอ านาจดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอ านวยการ ร่างหนังสือโต้ตอบ 
ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและตดิตามงาน และติดต่อนัดหมายที่เป็น
ภารกิจของส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การพัสดุ ครุภัณฑ์ เก็บรักษาเอกสาร 
งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ค) ก าหนดวาระการประชุม จัดเตรียมการประชุมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดท าบันทึก
รายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
 (ง) ด าเนินการจัดจ้างท ารูปเล่ม ออกแบบ และจัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
หรือรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการเสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 
 (๒)  กลุ่มงานอ านวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) อ านวยการ สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร 
 (ค) ติดตามและประสานการด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
และรายงานความก้าวหน้า พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
 (ง) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรองในเรื่องและปัญหาต่าง ๆ พร้อมเสนอความเห็นตามที่ 
ได้รับมอบหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (จ) ติดตามและประสานงานการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประเด็นการเข้าร่วมประชุม  
ของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ
กรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งในองค์การอิสระอื่น 
 (ช) จัดท าทะเบียนประวัติประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 (๓)  กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) จัดท านโยบายยุทธศาสตร์ เป้าหมายการด าเนินงาน ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณ
แผนงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ข) ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบการจัดท าค าของบประมาณและ
จัดท าค าของบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตลอดจน
วิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 (ค) ควบคุม ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานให้ เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย 
เงินงบประมาณ 
 (ง) ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบาย แผนปฏิบัติ
การประจ าปี ตลอดจนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 (จ) วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และแผนปฏิบัติการประจ าปีพร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 (ฉ) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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 (ค) ก าหนดวาระการประชุม จัดเตรียมการประชุมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดท าบันทึก
รายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
 (ง) ด าเนินการจัดจ้างท ารูปเล่ม ออกแบบ และจัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
หรือรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการเสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 
 (๒)  กลุ่มงานอ านวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) อ านวยการ สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร 
 (ค) ติดตามและประสานการด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
และรายงานความก้าวหน้า พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
 (ง) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรองในเรื่องและปัญหาต่าง ๆ พร้อมเสนอความเห็นตามที่ 
ได้รับมอบหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (จ) ติดตามและประสานงานการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประเด็นการเข้าร่วมประชุม  
ของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ
กรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งในองค์การอิสระอื่น 
 (ช) จัดท าทะเบียนประวัติประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 (๓)  กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) จัดท านโยบายยุทธศาสตร์ เป้าหมายการด าเนินงาน ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณ
แผนงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ข) ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบการจัดท าค าของบประมาณและ
จัดท าค าของบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตลอดจน
วิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 (ค) ควบคุม ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานให้ เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย 
เงินงบประมาณ 
 (ง) ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบาย แผนปฏิบัติ
การประจ าปี ตลอดจนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 (จ) วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และแผนปฏิบัติการประจ าปีพร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 (ฉ) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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 (ช) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ซ) จัดท าร่างรายงานประจ าปีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณา 
 (ฌ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 (๔)  กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) ศึกษาปัญหา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
การก าหนดโจทย์การศึกษาวิจัยเพ่ือป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพ่ือให้สอดคล้อง  
กับแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมท้ังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 (ข) จัดท าข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยและแผนการศึกษาวิจัยประจ าปีของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ค) ด าเนินการบริหารจัดการโครงการศึกษาวิจัยตามแผนการศึกษาวิจัยประจ าปี  
ให้มีประสิทธิภาพ 
 (ง) รวบรวม และประมวลข้อมูล เพ่ือน าผลการศึกษาวิจัยไปขับเคลื่อนทางวิชาการและสังคม 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเสริมสร้าง  
ความตระหนัก และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน 
 (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม ในการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน หาแหล่งเงินทุนและแหล่งศึกษาวิจัยทั้งใน  
และต่างประเทศ 
 (ฉ) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษาวิจัยตามแผนงานการศึกษาวิจัยประจ าปี
และแผนงานโครงการประจ าปี พร้อมทั้งจัดท ารายงานการศึกษาวิจัยและผลงานการศึกษาวิจัยประจ าปี
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 (ช) ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า และสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน 
 (ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 

 ข้อ ๙ ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (๑) พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุมและก ากับดูแล 
การด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 (๒) ด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติในการสง่เรื่องต่อไปใหอ้งค์กรอื่น 
เพื่อด าเนินการแก้ไขปญัหาเรื่องร้องเรียนและตดิตามผล 
 (๓) ด าเนินการสืบสวน หรือตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการยื่นค าร้อง หรือเรื่องที่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบโดยไม่ล่าช้าทั้งเชิงกรณีและเชิงระบบ เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (๔) จัดท าร่างรายงานผลการพิจารณาหรือร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งก าหนดมาตรการในการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย
จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 (๕) พิจารณาเสนอความเห็นในกรณีที ่มีการโต้แย้งรายงานผลการพิจารณาหรือรายงาน  
ผลการตรวจสอบ 
 (๖) ด าเนินการเก่ียวกับระบบฐานข้อมูล การพัฒนารูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 (๗) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 (๘) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 ข้อ ๑๐ ให้ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย ๗ กลุ่มงาน ดังนี้ 
 (๑)  ฝ่ายช่วยอ านวยการ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอ านวยการ ร่างหนังสือ
โต้ตอบ ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและติดตามงาน และติดต่อ  
นัดหมายที่เป็นภารกิจของส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษาเอกสาร 
งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 (ง) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 (จ) พัฒนาระบบงาน รูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินงานด้านการคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชน 
 (ฉ) จัดระบบงานทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพ่ือประโยชน์
ในการศึกษา วิเคราะห์ และค้นคว้า 
 (ช) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 (๒)  กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๑ ถึง ๗ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุมและก ากับดูแลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 (ข) ด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเรื่องต่อไปให้องค์กรอื่น
เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและติดตามผล 
 (ค) ด าเนินการสืบสวนหรือตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการยื่นค าร้อง หรือเรื่องที่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการกระท าหรือการละเลย  
การกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่ล่าช้าทั้งเชิงกรณีและเชิงระบบเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ง) รับผิดชอบส านวนค าร้อง เสนอความเห็นในเรื่องที่ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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 (๕) พิจารณาเสนอความเห็นในกรณีที ่มีการโต้แย้งรายงานผลการพิจารณาหรือรายงาน  
ผลการตรวจสอบ 
 (๖) ด าเนินการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล การพัฒนารูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 (๗) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 (๘) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 ข้อ ๑๐ ให้ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย ๗ กลุ่มงาน ดังนี้ 
 (๑)  ฝ่ายช่วยอ านวยการ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอ านวยการ ร่างหนังสือ
โต้ตอบ ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและติดตามงาน และติดต่อ  
นัดหมายที่เป็นภารกิจของส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษาเอกสาร 
งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 (ง) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 (จ) พัฒนาระบบงาน รูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินงานด้านการคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชน 
 (ฉ) จัดระบบงานทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพ่ือประโยชน์
ในการศึกษา วิเคราะห์ และค้นคว้า 
 (ช) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 (๒)  กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๑ ถึง ๗ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุมและก ากับดูแลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 (ข) ด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเรื่องต่อไปให้องค์กรอื่น
เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและติดตามผล 
 (ค) ด าเนินการสืบสวนหรือตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการยื่นค าร้อง หรือเรื่องที่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการกระท าหรือการละเลย  
การกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่ล่าช้าท้ังเชิงกรณีและเชิงระบบเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ง) รับผิดชอบส านวนค าร้อง เสนอความเห็นในเรื่องที่ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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 (จ) จัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบหรือพิจารณาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามมติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
 (ฉ) พิจารณาเสนอความเห็นในกรณีที่มีการโต้แย้งรายงานผลการพิจารณาหรือรายงาน  
ผลการตรวจสอบ 
 (ช) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 

 ข้อ ๑๑ ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา เพ่ือสร้างความตระหนักถึง
หลักสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นซึ่งอาจ
แตกต่างกันในทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา 
 (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ การเคารพ และการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
ของทุกภาคส่วนในสังคม 
 (๓) ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน รวมทั้งส่งเสริม
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 
 (๔) พัฒนามาตรการและกลไก เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการปกป้อง คุ้มครอง และพิทักษ์ 
สิทธิมนุษยชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 (๕) ประสานการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชน ท้องถิ่น และภาคประชาสังคม และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 (๖) ประสานการพัฒนาระบบและวิธีการทางานในลักษณะการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่าย
ด้านสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 (๗) เสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งร่วมกับองค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนและ 
การรวมกลุ่มของเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกลไกเครือข่ายในการติดตาม 
เฝ้าระวัง และตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 (๘) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาท ภารกิจ และกิจกรรมขององค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน 
 (๙) ด าเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารสาธารณะเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่า  
การเคารพ และการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 
 (๑๐) ติดตาม ประมวลและวิเคราะห์ข่าว บทความ และข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อบทบาทภารกิจ และ
ภาพลักษณ์องค์กร ตลอดจนชี้แจงทาความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน 
 (๑๑) เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีแก่สาธารณชนในบทบาท ภารกิจและกิจกรรม
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (๑๒) พัฒนาองค์ความรู้ การปรับเปลี่ยนเจตคติ เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชน 
 (๑๓) ผลิตสื่อ รณรงค์ และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
 (๑๔) จัดท าวารสารวิชาการ 

 (๑๕) ด าเนินการเก่ียวกับงานโฆษกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งประสาน
และอ านวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าว การแถลงข่าว และการให้สัมภาษณ์  
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (๑๖) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 

 

 ข้อ ๑๒ ให้ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย ๔ กลุ่มงาน ดังนี้ 
 (๑)  ฝ่ายช่วยอ านวยการ มีหน้าที่และอ านาจดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอ านวยการ ร่างหนังสือโต้ตอบ 
ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและตดิตามงาน และติดต่อนัดหมายที่เป็น
ภารกิจของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษาเอกสาร 
งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
 (ค) ก าหนดวาระการประชุม จัดเตรียมการประชุมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดท าบันทึก
รายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
 (ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่  
ได้รับมอบหมาย 
 (๒)  กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเก่ียวกับงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา ท้ังในและนอกระบบการศึกษาและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน  
ให้เกิดความตระหนัก เห็นคุณค่า และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 (ข) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
ในทุกภาคส่วนในสังคม 
 (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน  รวมทั้ง
ส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 
 (ง) พัฒนามาตรการและกลไก เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองและพิทักษ์ 
สิทธิมนุษยชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 (จ) จัดท าวารสารวิชาการ 
 (ฉ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนว่ยงานอื่นที่เกีย่วข้องหรือตามที่ไดร้บั
มอบหมาย 
 (๓)  กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) ประสานการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชน ท้องถิ่น และภาคประชาสังคม และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 (ข) ประสานการพัฒนาระบบและวิธีการท างานในลักษณะการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่าย
ด้านสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
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 (๑๕) ด าเนินการเก่ียวกับงานโฆษกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งประสาน
และอ านวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าว การแถลงข่าว และการให้สัมภาษณ์  
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (๑๖) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 

 

 ข้อ ๑๒ ให้ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย ๔ กลุ่มงาน ดังนี้ 
 (๑)  ฝ่ายช่วยอ านวยการ มีหน้าที่และอ านาจดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอ านวยการ ร่างหนังสือโต้ตอบ 
ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและตดิตามงาน และติดต่อนัดหมายที่เป็น
ภารกิจของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษาเอกสาร 
งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
 (ค) ก าหนดวาระการประชุม จัดเตรียมการประชุมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดท าบันทึก
รายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
 (ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่  
ได้รับมอบหมาย 
 (๒)  กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา ทั้งในและนอกระบบการศึกษาและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน  
ให้เกิดความตระหนัก เห็นคุณค่า และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 (ข) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
ในทุกภาคส่วนในสังคม 
 (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน  รวมทั้ง
ส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 
 (ง) พัฒนามาตรการและกลไก เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองและพิทักษ์ 
สิทธิมนุษยชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 (จ) จัดท าวารสารวิชาการ 
 (ฉ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนว่ยงานอื่นที่เกีย่วข้องหรือตามที่ไดร้บั
มอบหมาย 
 (๓)  กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) ประสานการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชน ท้องถิ่น และภาคประชาสังคม และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 (ข) ประสานการพัฒนาระบบและวิธีการท างานในลักษณะการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่าย
ด้านสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
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 (ค) เสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งร่วมกับองค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนและ  
การรวมกลุ่มของเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกลไกเครือข่ายในการติดตาม 
เฝ้าระวังและตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 (ง) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาท ภารกิจ และกิจกรรมขององค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน 
 (จ) ดูแลและจัดการฐานขอ้มลูเครือข่ายองค์กรด้านสิทธมินษุยชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน 
 (ฉ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่  
ได้รับมอบหมาย 
 (๔)  กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารสาธารณะเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่า  
การเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 
 (ข) ติดตาม ประมวล และวิเคราะห์ข่าว บทความ และข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อบทบาท
ภารกิจและภาพลักษณ์องค์กร ตลอดจนชี้แจงท าความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน 
 (ค) เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีแก่สาธารณชนในบทบาทภารกิจและ
กิจกรรมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ง) พัฒนาองค์ความรู้ การปรับเปลี่ยนเจตคติ และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชน 
 (จ) เผยแพร่มาตรการในการส่งเสริมและการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือแนวทาง 
การแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมให้สาธารณชนทราบตามมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ฉ) ผลิตสื่อรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
 (ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานโฆษกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งประสาน
และอ านวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าว การแถลงข่าว และการให้สัมภาษณ์ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 (๕)  กลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พ่ึงของชุมชนเพ่ือการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 (ข) ประสาน สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชน 
 (ค) จัดหลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
 (ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่  
ได้รับมอบหมาย 

 

 ข้อ ๑๓ ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 

 (๑) จัดท าค าชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์
เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 
 (๒) จัดท าแผนการด าเนินการจัดท ารายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ าปี 
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยไม่ชักช้า 
 (๓) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง 
เพื่อประกอบการจัดทารายงาน 
 (๔) จัดท าร่างรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ าปี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 
 (๕) จัดท าร่างรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศขึ้นเป็นการเฉพาะ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 
 (๖) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ 
 (๗) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 

 

 ข้อ ๑๔ ให้ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ กลุ่มงาน 
ดังนี้ 
 (๑)  ฝ่ายช่วยอ านวยการ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอ านวยการ ร่าง หนังสือ
โต้ตอบ ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและติดตามงาน และติดต่อ  
นัดหมายที่เป็นภารกิจของส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การพัสดุ ครุภัณฑ์ เก็บรักษาเอกสาร 
งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
 (ค) ก าหนดวาระการประชุม จัดเตรียมการประชุมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดท าบันทึก
รายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
 (ง) ด าเนินการจัดจ้างท ารูปเล่ม ออกแบบ และจัดพิมพ์รายงานผลการประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนประจ าปี รวมทั้งด าเนินการเสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ให้ประชาชน  
ทราบเป็นการทั่วไป 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งหรือตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
 (๒)  กลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ๑ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
และจัดท าแผนการด าเนินการจัดท ารายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิดังกล่าว เพ่ือให้การปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปโดยไม่ชักช้า 
 (ข) ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการจัดท ารายงาน 
 (ค) จัดท าร่างรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ าปีในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 
 (ง) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ 
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 (๑) จัดท าค าชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 
 (๒) จัดท าแผนการด าเนินการจัดท ารายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ าปี 
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยไม่ชักช้า 
 (๓) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง 
เพื่อประกอบการจัดทารายงาน 
 (๔) จัดท าร่างรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ าปี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 
 (๕) จัดท าร่างรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศข้ึนเป็นการเฉพาะ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 
 (๖) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ 
 (๗) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 

 

 ข้อ ๑๔ ให้ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ กลุ่มงาน 
ดังนี้ 
 (๑)  ฝ่ายช่วยอ านวยการ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอ านวยการ ร่าง หนังสือ
โต้ตอบ ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและติดตามงาน และติดต่อ  
นัดหมายที่เป็นภารกิจของส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การพัสดุ ครุภัณฑ์ เก็บรักษาเอกสาร 
งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
 (ค) ก าหนดวาระการประชุม จัดเตรียมการประชุมและจัดท าเอกสารที่เก่ียวข้อง จัดท าบันทึก
รายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
 (ง) ด าเนินการจัดจ้างท ารูปเล่ม ออกแบบ และจัดพิมพ์รายงานผลการประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนประจ าปี รวมทั้งด าเนินการเสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ให้ประชาชน  
ทราบเป็นการทั่วไป 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งหรือตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
 (๒)  กลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ๑ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
และจัดท าแผนการด าเนินการจัดท ารายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิดังกล่าว เพ่ือให้การปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปโดยไม่ชักช้า 
 (ข) ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการจัดท ารายงาน 
 (ค) จัดท าร่างรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ าปีในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 
 (ง) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ 
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 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่  
ได้รับมอบหมาย 
 (๓)  กลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ๒ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
และภาคธุรกิจ และจัดท าแผนการด าเนินการจัดท ารายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิดังกล่าว เพื่อให้
การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยไม่ชักช้า 
 (ข) ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการจัดท ารายงาน 
 (ค) จัดท าร่างรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ าปีในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 
 (ง) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่  
ได้รับมอบหมาย 
 (๔)  กลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ๓ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มเด็ก กลุ่มสตรี 
กลุ่มคนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มเฉพาะอื่น ๆ และจัดท าแผนการด าเนินการจัดท ารายงานประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิดังกล่าว เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยไม่ชักช้า 
 (ข) ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการจัดท ารายงาน 
 (ค) จัดท าร่างรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ าปีในส่วนที่ เกี่ยวข้อง 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 
 (ง) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ 
 (จ) รวบรวมข้อมูลร่างรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และภาคธุรกิจ และกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มเด็กกลุ่มสตรี กลุ่มคนพิการ 
กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มเฉพาะอื่น ๆ เพ่ือเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาและให้
ความเห็นชอบ 
 (ฉ) จัดท าค าชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงาน
สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 
 (ช) จัดท าร่างรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศขึ้น 
เป็นการเฉพาะ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 
 (ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 

 ข้อ ๑๕ ส านักมาตรฐานและตดิตามการคุม้ครองสิทธมินษุยชน มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (๑) จัดระบบงาน ระบบฐานข้อมูล และด าเนินการเกี่ยวกับการรับค าร้อง การกลั่นกรอง 
รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจัดท าสานวนการตรวจสอบ รวมท้ังการจัดท าสารบบ  
รายงานผลการตรวจสอบหรือพิจารณา และข้อเสนอแนะ 
 (๒) ด าเนินการแจ้งให้คู่กรณีและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 (๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 (๔) สืบสวน สอบสวน และตรวจสอบเพ่ือหาข้อมูล ข้อเท็จจริง และหลักฐานเกี่ยวกับ  
เรื่องร้องเรียน และเสนอความเห็นในการพิจารณารับเรื่องไว้ตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณากรณีมีค าขอ  
ให้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบใหม่ 
 (๕) ด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเรื่องต่อไปให้องค์กร  
ที่มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการ 
 (๖) กลั่นกรองร่างรายงานผลการตรวจสอบหรือพิจารณาและร่างข้อเสนอแนะ พร้อมจัดท า
ความเห็นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 
 (๗) พัฒนาระบบและมาตรฐานการตรวจสอบ การวินิจฉัย และการเสนอมาตรการ แนวทาง
หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (๘) จัดระบบงาน และด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการ
แนวทาง หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการเยียวยาผู้ได้รับความ
เสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งระบบการจัดเก็บส านวนการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (๙) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 

 

 ข้อ ๑๖ ให้ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ กลุ่มงาน 
ดังนี้ 
 (๑)  ฝ่ายช่วยอ านวยการ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอ านวยการ ร่างหนังสือ
โต้ตอบ ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและติดตามงาน และติดต่อ  
นัดหมายที่เป็นภารกิจของส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การพัสดุครุภัณฑ์ เก็บ รักษา
เอกสาร งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชน 
 (ค) ก าหนดวาระการประชุม จัดเตรียมการประชุมและจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดท าบันทึก
รายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
 (ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนบัสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 (๒)  กลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีหน้าที่และ
อ านาจ ดังนี้ 
 (ก) จัดระบบงาน ระบบฐานข้อมูล และด าเนินการเกี่ยวกับการรับค าร้อง การกลั่นกรอง 
รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจัดท าสานวนการตรวจสอบ รวมทั้งการจัดท าสารบบ  
รายงานผลการตรวจสอบหรือพิจารณา และจัดระบบงานและระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 (ข) ด าเนินการแจ้งให้คู่กรณีและผู้เกี่ยวข้องทราบภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยเพื่อให้คู่กรณีท าความตกลงในการประนีประนอมและ
ระงับข้อพิพาท แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม พร้อมทั้งจัดท า
ข้อตกลงระหว่างคู่กรณีไว้เป็นหนังสือ 



283

 (๔) สืบสวน สอบสวน และตรวจสอบเพ่ือหาข้อมูล ข้อเท็จจริง และหลักฐานเกี่ยวกับ  
เรื่องร้องเรียน และเสนอความเห็นในการพิจารณารับเรื่องไว้ตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณากรณีมีค าขอ  
ให้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบใหม่ 
 (๕) ด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเรื่องต่อไปให้องค์กร  
ที่มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการ 
 (๖) กลั่นกรองร่างรายงานผลการตรวจสอบหรือพิจารณาและร่างข้อเสนอแนะ พร้อมจัดท า
ความเห็นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 
 (๗) พัฒนาระบบและมาตรฐานการตรวจสอบ การวินิจฉัย และการเสนอมาตรการ แนวทาง
หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (๘) จัดระบบงาน และด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการ
แนวทาง หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการเยียวยาผู้ได้รับความ
เสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งระบบการจัดเก็บส านวนการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (๙) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 

 

 ข้อ ๑๖ ให้ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ กลุ่มงาน 
ดังนี้ 
 (๑)  ฝ่ายช่วยอ านวยการ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอ านวยการ ร่างหนังสือ
โต้ตอบ ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและติดตามงาน และติดต่อ  
นัดหมายที่เป็นภารกิจของส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การพัสดุครุภัณฑ์ เก็บ รักษา
เอกสาร งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชน 
 (ค) ก าหนดวาระการประชุม จัดเตรียมการประชุมและจัดทาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง จัดท าบันทึก
รายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
 (ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนบัสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 (๒)  กลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีหน้าที่และ
อ านาจ ดังนี้ 
 (ก) จัดระบบงาน ระบบฐานข้อมูล และด าเนินการเกี่ยวกับการรับค าร้อง การกลั่นกรอง 
รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจัดท าสานวนการตรวจสอบ รวมท้ังการจัดท าสารบบ  
รายงานผลการตรวจสอบหรือพิจารณา และจัดระบบงานและระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 (ข) ด าเนินการแจ้งให้คู่กรณีและผู้เกี่ยวข้องทราบภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยเพื่อให้คู่กรณีท าความตกลงในการประนีประนอมและ
ระงับข้อพิพาท แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม พร้อมทั้งจัดท า
ข้อตกลงระหว่างคู่กรณีไว้เป็นหนังสือ 
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 (ง) ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในการด าเนินการเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 (จ) สืบสวน สอบสวน และตรวจสอบเพ่ือหาข้อมูล ข้อเท็จจริง และหลักฐานเกี่ยวกับ  
เรื่องร้องเรียน และเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณารับเรื่องไว้ตรวจสอบของคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ฉ) ด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเรื่ องต่อไปให้องค์กร 
ที่มีอ านาจหน้าที่เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและติดตามผล 
 (ช) ด าเนินการแจ้งให้คู่กรณีและผู้เกี่ยวข้องทราบโดยไม่ล่าช้า ในกรณีที่คณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้ตรวจสอบ 
 (ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 (๓)  กลุ่มงานมาตรฐานรายงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรองร่างรายงานผลการตรวจสอบหรือพิจารณาและร่างข้อเสนอแนะ 
พร้อมจัดท าความเห็นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 
 (ข) ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาระบบและมาตรฐานการตรวจสอบ การวินิจฉัยและ  
การเสนอมาตรการ แนวทาง หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ค) จัดท าสรุปย่อรายงานผลการตรวจสอบหรือพิจารณาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ง) ศึกษา และวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจากการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เพื่อเสนอประเด็นในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนซ้ ารูปแบบเดิม 
 (จ) ตรวจสอบเพ่ือหาข้อมูล ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน พร้อมจัดท าความเห็นกรณีมี 
ค าขอให้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบใหม่ 
 (ฉ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนว่ยงานอื่นที่เกีย่วข้องหรือตามที่ไดร้บั
มอบหมาย 
 (๔)  กลุ่มงานติดตามและสารบบส านวน มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) จัดระบบงานติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการ แนวทาง หรือข้อเสนอแนะ  
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมท้ังวางระบบและดูแลการจัดเก็บส านวนการตรวจสอบ
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และเอกสารต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
 (ข) ติดตามและเร่งรัดการด าเนินการตามมาตรการ แนวทาง หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ค) ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการ แนวทางหรือ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และจัดท าความเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอเพ่ือยุติ  
การติดตามผลการด าเนินการในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานด าเนินการตามมาตรการ แนวทางหรือ
ข้อเสนอแนะแล้ว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 
 (ง) วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทาง
ในการป้องกันหรอืแกไ้ขการละเมดิสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 

 (จ) จัดท าความเห็นและข้อเสนอในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานไม่ด าเนินการตามมาตรการ
หรือแนวทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือด าเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
รายงานต่อคณะรัฐมนตรี 
 (ฉ) จัดท าข้อมูลและเอกสารเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินการตามมาตรการ แนวทางหรือ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือผลการด าเนินการของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เห็นสมควร 
 (ช) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 

 ข้อ ๑๗ ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (๑) สนับสนุนบทบาทและภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในด้านการต่างประเทศ 
 (๒) ศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะด้านนโยบายและมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ด้านสิทธิมนุษยชน 
 (๓) ติดต่อประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับองค์การสหประชาชาติ สถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติของประเทศต่าง ๆ องค์การระหว่างประเทศ องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาน
เอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองค์การระหว่างประเทศที่ประจ าอยู่ในประเทศไทย 
 (๔) ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ ตลอดจนความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ที่ส าคัญหรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในประเทศและภูมิภาค 
 (๕) ประสานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ ทั้งในระดับระหว่าง
ประเทศและระดับภูมิภาค เช่น ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับสหประชาชาติ ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และกลไกต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน เป็นต้น 
 (๖) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในการจัดท ารายงานสถานการณ์ พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
 (๗) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน 
 (๘) ศึกษาและเผยแพร่พันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่าง ๆ ตลอดจน
กลไกในการด าเนินงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 
 (๙) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 

 

 ข้อ ๑๘ ให้ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ กลุ่มงาน ดังนี้ 
 (๑)  ฝ่ายช่วยอานวยการ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอ านวยการ ร่างหนังสือโต้ตอบ 
ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและตดิตามงาน และติดต่อนัดหมายที่เป็น
ภารกิจของส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
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 (จ) จัดท าความเห็นและข้อเสนอในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานไม่ด าเนินการตามมาตรการ
หรือแนวทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือด าเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
รายงานต่อคณะรัฐมนตรี 
 (ฉ) จัดท าข้อมูลและเอกสารเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินการตามมาตรการ แนวทางหรือ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือผลการด าเนินการของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เห็นสมควร 
 (ช) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 

 ข้อ ๑๗ ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (๑) สนับสนุนบทบาทและภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในด้านการต่างประเทศ 
 (๒) ศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะด้านนโยบายและมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ด้านสิทธิมนุษยชน 
 (๓) ติดต่อประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับองค์การสหประชาชาติ สถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติของประเทศต่าง ๆ องค์การระหว่างประเทศ องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาน
เอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองค์การระหว่างประเทศที่ประจ าอยู่ในประเทศไทย 
 (๔) ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ ตลอดจนความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ที่ส าคัญหรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในประเทศและภูมิภาค 
 (๕) ประสานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ ทั้งในระดับระหว่าง
ประเทศและระดับภูมิภาค เช่น ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับสหประชาชาติ ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และกลไกต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน เป็นต้น 
 (๖) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในการจัดท ารายงานสถานการณ์ พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
 (๗) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน 
 (๘) ศึกษาและเผยแพร่พันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่าง ๆ ตลอดจน
กลไกในการด าเนินงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 
 (๙) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 

 

 ข้อ ๑๘ ให้ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ กลุ่มงาน ดังนี้ 
 (๑)  ฝ่ายช่วยอานวยการ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอ านวยการ ร่างหนังสือโต้ตอบ 
ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและตดิตามงาน และติดต่อนัดหมายที่เป็น
ภารกิจของส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
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 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษาเอกสาร 
งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
 (ค) ก าหนดวาระการประชุม จัดเตรียมการประชุมและจัดท าเอกสารที่เก่ียวข้อง จัดท าบันทึก
รายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
 (ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนบัสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 (๒)  กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ๑ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) ประสานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญทั้งในระดับระหว่าง
ประเทศและภูมิภาค ได้แก่ คณะกรรมการพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก และความร่วมมือ 
ในกรอบภูมิภาคอื่นที่เกิดขึ้นใหม่ 
 (ข) ศึกษาและจัดทาข้อเสนอแนะด้านนโยบายและมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบที่รับผิดชอบ 
 (ค) ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ ตลอดจนความเคลื่อนไหวที่ เกี่ยวกับ 
สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ หรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ หรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศและภูมิภาค 
 (ง) ประสานงานและเตรียมการส าหรับการประชุม หรอืการพบหารือท่ัวไปกับบุคคลหรอืผู้แทน
องค์กรจากต่างประเทศ รวมทั้งการจัดท าข้อมูลประกอบการประชุมหรือการพบหารือและการสรุปผล 
 (จ) ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการประชุม การสัมมนากับเครือข่ายความร่วมมือ 
รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะที่เข้าร่วมประชุม จัดท าสรุปผลการประชุม ตลอดจนน าผลการประชุม
มาเผยแพร่ หรือด าเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามความเหมาะสม 
 (ฉ) ประสานงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากบุคคลหรือองค์กรจากต่างประเทศเกี่ยวกั บ 
การส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 (ช) ประสานงานเกี่ยวกับการรับรองคณะบุคคลจากต่างประเทศที่มาศึกษาดูงาน ณ ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ซ) จัดท าร่างหนังสือโต้ตอบทั่วไป อ านวยการแปลหรือสรุปเอกสารส าคัญ จัดล่ามแปลภาษา
ในงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ฌ) สนับสนุนและประสานงานในการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับสากล 
 (ญ) ประสานงานในเรื่องทุนฝึกอบรมที่เกี่ยวกับต่างประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ
บุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ฎ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 (๓)  กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ๒ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) ประสานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนท่ีส าคัญ ท้ังในระดับ
ระหว่างประเทศและภูมิภาค ได้แก่ ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับสหประชาชาติ สถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลไกต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 

 (ข) ศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะด้านนโยบายและมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบที่รับผิดชอบ 
 (ค) ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ ตลอดจนความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
 (ง) ประสานงานและเตรียมการสาหรับการประชุม หรือการพบหารือทั่วไปกับบุคคลหรือผู้แทน
องค์กรจากต่างประเทศ รวมทั้งการจัดท าข้อมูลประกอบการประชุมหรือการพบหารือและการสรุปผล 
 (จ) ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการประชุม การสัมมนากับเครือข่ายความร่วมมือ 
รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะที่เข้าร่วมประชุม จัดท าสรุปผลการประชุม ตลอดจนน าผลการประชุม
มาเผยแพร่ หรือด าเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามความเหมาะสม 
 (ฉ) ประสานงานเก่ียวกับข้อร้องเรียนจากบุคคลหรือองค์กรจากต่างประเทศเกี่ยวกับ  
การส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 (ช) ประสานงานเก่ียวกับการรับรองคณะบุคคลจากต่างประเทศท่ีมาศึกษาดูงาน ณ ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ซ) จัดท าร่างหนังสือโต้ตอบทั่วไป อ านวยการแปลหรือสรุปเอกสารส าคัญ จัดล่ามแปลภาษา
ในงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ฌ) สนับสนุนและประสานงานในการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากลที่ส าคัญหรือมีผลกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ หรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในประเทศและภูมิภาค 
 (ญ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 (๔)  กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) ศึกษาและวิเคราะห์พันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็น
ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ข) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา  
ด้านสิทธิมนุษยชน 
 (ค) ศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในการจัดท ารายงานสถานการณ์พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
 (ง) ประสานงานและเตรียมการส าหรับการประชุม หรือการพบหารือทั่วไปกับบุคคล 
หรือผู้แทนองค์กรจากต่างประเทศที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ รวมทั้งการจัดท าข้อมูลประกอบ  
การประชุมหรือการพบหารือ และการสรุปผล 
 (จ) ศึกษาและเผยแพร่พันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่าง ๆ
ตลอดจนกลไกในการด าเนินงาน เพ่ือเป็นประโยชน์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 
 (ฉ) ประสานกับกลไกของสหประชาชาติ กลไกระดับภูมิภาค และหน่วยงานของรัฐ 
ในการให้ข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามพันธกรณีและมาตรฐาน 
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
 (ช) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
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 (ข) ศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะด้านนโยบายและมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบที่รับผิดชอบ 
 (ค) ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ ตลอดจนความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
 (ง) ประสานงานและเตรียมการสาหรับการประชุม หรือการพบหารือทั่วไปกับบุคคลหรือผู้แทน
องค์กรจากต่างประเทศ รวมทั้งการจัดท าข้อมูลประกอบการประชุมหรือการพบหารือและการสรุปผล 
 (จ) ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการประชุม การสัมมนากับเครือข่ายความร่วมมือ 
รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะที่เข้าร่วมประชุม จัดท าสรุปผลการประชุม ตลอดจนน าผลการประชุม
มาเผยแพร่ หรือด าเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามความเหมาะสม 
 (ฉ) ประสานงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากบุคคลหรือองค์กรจากต่างประเทศเกี่ยวกับ  
การส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 (ช) ประสานงานเกี่ยวกับการรับรองคณะบุคคลจากต่างประเทศที่มาศึกษาดูงาน ณ ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ซ) จัดท าร่างหนังสือโต้ตอบทั่วไป อ านวยการแปลหรือสรุปเอกสารส าคัญ จัดล่ามแปลภาษา
ในงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ฌ) สนับสนุนและประสานงานในการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากลที่ส าคัญหรือมีผลกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ หรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในประเทศและภูมิภาค 
 (ญ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 (๔)  กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) ศึกษาและวิเคราะห์พันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็น
ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ข) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา  
ด้านสิทธิมนุษยชน 
 (ค) ศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในการจัดท ารายงานสถานการณ์พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
 (ง) ประสานงานและเตรียมการส าหรับการประชุม หรือการพบหารือทั่วไปกับบุคคล 
หรือผู้แทนองค์กรจากต่างประเทศที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ รวมทั้งการจัดท าข้อมูลประกอบ  
การประชุมหรือการพบหารือ และการสรุปผล 
 (จ) ศึกษาและเผยแพร่พันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่าง ๆ
ตลอดจนกลไกในการด าเนินงาน เพ่ือเป็นประโยชน์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 
 (ฉ) ประสานกับกลไกของสหประชาชาติ กลไกระดับภูมิภาค และหน่วยงานของรัฐ 
ในการให้ข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตามพันธกรณีและมาตรฐาน 
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
 (ช) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
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 ข้อ ๑๙ ส านักกฎหมาย มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (๑) ติดตาม เฝ้าระวัง ศึกษาและให้ความเหน็เกีย่วกับบทบญัญตัิของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง
ทางปกครอง ที่อาจมีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน หรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย 
หรือหนังสือสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม 
 (๒) จัดระบบงานเกี่ยวกับการติดตามการออกกฎหมาย ส ารวจบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ค าสั่งทางปกครอง ที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน และระบบงานเกี่ยวกับการจัดท า
ความเห็นต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่งทางปกครอง ที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนหรือไม่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือหนังสือสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณี 
ที่จะต้องปฏิบัติตาม 
 (๓) ศึกษา ค้นคว้า และสังเคราะห์ในการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม  
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
 (๔) ศึกษา ตรวจสอบและติดตามการออกกฎหมาย ตลอดจนส ารวจบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ค าสั่งทางปกครองที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน ข้อกฎหมาย ประมวลความเห็นของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และจัดท าเป็นความเห็นเบื้องต้นเสนอคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (๕) เสนอความเห็นด้านกฎหมายเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในเรื่องและปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งนโยบายและแผนงานต่าง ๆ 
 (๖) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมสัญญา 
 (๗) ด าเนินการเกี่ยวกับความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 (๘) ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า จัดท าเอกสาร บทความทางวิชาการ ซึ่งเกี่ยวข้อง 
กับงานกฎหมายและอื่น ๆ 
 (๙) เสนอความเห็นด้านกฎหมายเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในเรื่องและปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งในการปฏิบัติหน้าที่ 
 (๑๐) ด าเนินการจัดท าร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (๑๑) ด าเนินการเกี่ยวกับคดีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นคู่กรณีหรือคู่ความ  
ในคดีที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่กรณีเป็นข้อพิพาทระหว่างบุคคลภายในหน่วยงาน 
 (๑๒) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 

 

 ข้อ ๒๐ ให้ส านักกฎหมาย แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ กลุ่มงาน ดังนี้ 
 (๑)  ฝ่ายช่วยอ านวยการ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 

 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอ านวยการ ร่างหนังสือ
โต้ตอบ ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและติดตามงาน และติดต่อ  
นัดหมายที่เป็นภารกิจของส านักกฎหมาย 
 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษาเอกสาร 
งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของส านักกฎหมาย 
 (ค) ก าหนดวาระการประชุม จัดเตรียมการประชุมและจัดท าเอกสารที่ เกี่ยวข้อง 
จัดท าบันทึกรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
 (ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนบัสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 (๒)  กลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ๑ และ ๒ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) ติดตาม เฝ้าระวัง ศึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ค าส่ังทางปกครอง มาตรการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน นโยบายและแผนงานต่าง ๆ ที่อาจมี
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน หรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ  
สิทธิมนุษยชน ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม 
 (ข) ศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย ตรวจสอบข้อกฎหมาย ศึกษาและประมวล
ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เคยมีหรือความเห็นของบุคคลต่าง ๆ ตามที่จ าเป็น 
เพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดท าเป็นความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ค) ศึกษาและจัดท าความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับบทบัญญัติ
ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งทางปกครองที่เป็นการละเมดิสิทธิมนุษยชน และมีปัญหาความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ 
 (ง) ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์ในการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
 (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
 (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า จัดท าเอกสาร บทความทางวิชาการซึ่งเกี่ยวกับ
งานกฎหมายและอื่น ๆ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ประชาชน และสื่อมวลชน 
 (ช) ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตอบข้อหารือทางกฎหมายในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
แก่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นและประชาชน 
 (ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 (๓)  กลุ่มงานนิติการ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) เสนอความเห็นด้านกฎหมายเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเรื่องและปัญหาต่าง ๆเกี่ยวกับกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งในการปฏิบัติหน้าที่  รวมทั้งกฎ ข้อบังคับหลักเกณฑ์หรือ
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 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอ านวยการ ร่างหนังสือ
โต้ตอบ ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและติดตามงาน และติดต่อ  
นัดหมายที่เป็นภารกิจของส านักกฎหมาย 
 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษาเอกสาร 
งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของส านักกฎหมาย 
 (ค) ก าหนดวาระการประชุม จัดเตรียมการประชุมและจัดท าเอกสารที่ เกี่ยวข้อง 
จัดท าบันทึกรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
 (ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนบัสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 (๒)  กลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ๑ และ ๒ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) ติดตาม เฝ้าระวัง ศึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ค าส่ังทางปกครอง มาตรการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน นโยบายและแผนงานต่าง ๆ ที่อาจมี
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน หรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ  
สิทธิมนุษยชน ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม 
 (ข) ศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย ตรวจสอบข้อกฎหมาย ศึกษาและประมวล
ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เคยมีหรือความเห็นของบุคคลต่าง ๆ ตามที่จ าเป็น 
เพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดท าเป็นความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ค) ศึกษาและจัดท าความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับบทบัญญัติ
ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งทางปกครองที่เป็นการละเมดิสิทธิมนุษยชน และมีปัญหาความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ 
 (ง) ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์ในการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
 (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
 (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า จัดท าเอกสาร บทความทางวิชาการซึ่งเก่ียวกับ
งานกฎหมายและอื่น ๆ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ประชาชน และสื่อมวลชน 
 (ช) ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตอบข้อหารือทางกฎหมายในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
แก่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นและประชาชน 
 (ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 (๓)  กลุ่มงานนิติการ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) เสนอความเห็นด้านกฎหมายเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเรื่องและปัญหาต่าง ๆเกี่ยวกับกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งในการปฏิบัติหน้าที่  รวมทั้งกฎ ข้อบังคับหลักเกณฑ์หรือ
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เงื่อนไขการรับเรื่องกรณีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากผู้ตรวจการแผ่นดินและการส่งเรื่องไปยัง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 (ข) รวบรวม ประมวลข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และกลั่นกรองในเรื่องและปัญหาต่าง ๆ  
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมสัญญา และด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 (ง) ด าเนินการจัดท าร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (จ) วิเคราะห์กฎหมาย ให้ค าปรึกษา ความเห็นทางกฎหมาย ตีความ และวินิจฉัยข้อกฎหมาย 
 (ฉ) ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และตอบข้อหารือทางกฎหมายแก่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่น
และประชาชน 
 (ช) จัดระบบงาน พร้อมสารบัญกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งและมติ  
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพร้อมปรับปรุง
แก้ไขให้ทันสมัย 
 (ซ) ด าเนินการเกี่ยวกับคดีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นคู่กรณีในคดีที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่และอยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองและศาลยุติธรรม 
 (ฌ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 

 ข้อ ๒๑ ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (๑) รวบรวม ประมวลข้อมูลรายงานการตรวจสอบหรือพิจารณาด้านสิทธิมนุษยชน เอกสารทาง
วิชาการเกี่ยวกับงานสิทธิมนุษยชน ต ารา รายงานการศึกษาวิจัย บทความ ค าพิพากษาของศาล 
ค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ ตามกฎหมาย และเอกสารอื่น ๆ เพ่ือการค้นคว้าอ้างอิงและน ามาวิเคราะห์
และจัดท าเป็นฐานขอ้มูลในระบบสารสนเทศให้เหมาะสมแก่สภาพการใช้ประโยชนท์ั้งภายในส่วนราชการ
และให้บริการ 
 (๒) พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานและการบริการ 
 (๓) ด าเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และงานบริหารจัดการเอกสารต่าง ๆ 
 (๔) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 (๕) วางแผนและก าหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (๖) จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานกลาง นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 
 (๗) จัดระบบการส ารวจ รวบรวม ประมวล จัดเก็บและควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ข้อมูลและ
สารสนเทศ รวมทั้งการให้บริการ 
 (๘) ดูแลและพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารงานและให้บริการในส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (๙) พัฒนาระบบฐานข้อมูล รวมทั้งเป็นศูนย์บริการข้อมูลและสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
 (๑๐) ด าเนินการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล สารสนเทศ และระบบ
เครือข่ายสื่อสารสารสนเทศ 
 (๑๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลืองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลและสารสนเทศ
รวมทั้งการสื่อสาร 
 (๑๒) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 ข้อ ๒๒ ให้ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ กลุ่มงาน ดังนี้ 
 (๑)  ฝ่ายช่วยอ านวยการ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอ านวยการ ร่างหนังสือโต้ตอบ 
ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและตดิตามงาน และติดต่อนัดหมายที่เป็น
ภารกิจของส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 
 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษาเอกสาร 
งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 
 (ค) ก าหนดวาระการประชุม จัดเตรียมการประชุมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องจัดท าบันทึก
รายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
 (ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนบัสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 (๒)  กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) วางแผนและก าหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (ข) จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานกลาง นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 
 (ค) พัฒนาโปรแกรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งการบริหารภายในองค์กรและ 
การบริหารเว็บไซต์ขององค์กร 
 (ง) ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลืองานดิจิทัลและโปรแกรมการท างานใหม่ ๆ ขององค์กร 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งหรือตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
 (๓)  กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงาน
และให้บริการในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ข) ด าเนินการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล สารสนเทศ และระบบ
เครือข่ายสื่อสารสารสนเทศ 
 (ค) พัฒนาและตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยด้านดิจิทัลขององค์กร 
 (ง) ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลืองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผ่านระบบดิจิทัล 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งหรือตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
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 (๙) พัฒนาระบบฐานข้อมูล รวมทั้งเป็นศูนย์บริการข้อมูลและสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
 (๑๐) ด าเนินการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล สารสนเทศ และระบบ
เครือข่ายสื่อสารสารสนเทศ 
 (๑๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลืองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลและสารสนเทศ
รวมทั้งการสื่อสาร 
 (๑๒) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 ข้อ ๒๒ ให้ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ กลุ่มงาน ดังนี้ 
 (๑)  ฝ่ายช่วยอ านวยการ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอ านวยการ ร่างหนังสือโต้ตอบ 
ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและตดิตามงาน และติดต่อนัดหมายที่เป็น
ภารกิจของส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 
 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษาเอกสาร 
งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 
 (ค) ก าหนดวาระการประชุม จัดเตรียมการประชุมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องจัดท าบันทึก
รายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
 (ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนบัสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 (๒)  กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) วางแผนและก าหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (ข) จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานกลาง นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 
 (ค) พัฒนาโปรแกรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังการบริหารภายในองค์กรและ 
การบริหารเว็บไซต์ขององค์กร 
 (ง) ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลืองานดิจิทัลและโปรแกรมการท างานใหม่ ๆ ขององค์กร 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งหรือตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
 (๓)  กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงาน
และให้บริการในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ข) ด าเนินการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล สารสนเทศ และระบบ
เครือข่ายสื่อสารสารสนเทศ 
 (ค) พัฒนาและตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยด้านดิจิทัลขององค์กร 
 (ง) ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลืองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ผ่านระบบดิจิทัล 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งหรือตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
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 (๔)  กลุ่มงานสารสนเทศ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (ก) รวบรวม ประมวลข้อมูลรายงานการตรวจสอบหรือพิจารณาด้านสิทธิมนุษยชนเอกสาร
ทางวิชาการเกี่ยวกับงานสิทธิมนุษยชน ต ารา รายงานการศึกษาวิจัย บทความ ค าพิพากษาของศาล  
ค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ ตามกฎหมาย และเอกสารอื่น ๆ และจัดท าเป็นฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ให้เหมาะสมแก่สภาพการใช้ประโยชน์ทั้งภายในส่วนราชการและให้บริการ 
 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และงานบริหารจัดการเอกสารต่าง ๆ 
 (ค) จัดระบบการส ารวจ รวบรวม ประมวล จัดเก็บและควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์  
ข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งการให้บริการ 
 (ง) พัฒนาระบบฐานข้อมูล รวมทั้งเป็นศูนย์บริการข้อมูลและสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งหรือตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
 

 ข้อ ๒๓ หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
 (๑) ด าเนินการวางแผนการตรวจสอบและจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ 
 ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบส่วนราชการที่มีระยะเวลาด าเนินการ
ตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ให้เสนอแผนการตรวจสอบระยะยาวต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี 
 (๒) เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทุกสามเดือน
นับแต่วันที่อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี รวมทั้งจัดท ารายงานผลสรุปการตรวจสอบประจ าปี  
กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 
 (๓) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับท่ัวไป โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน วิเคราะห์และประเมินผล
ด้านการบริหารและการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (๔) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบัญชี   
การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี 
 (๕) ตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้และดูแลรักษาทรัพย์สินทุกประเภทของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 (๖) ตรวจสอบและประเมินผลระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ ภายใน
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วิเคราะ ห์ ประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผล 
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือมาตรการในการ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 (๗) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุง
แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
 (๘) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อจรรยาบรรณและวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบภายใน 

 

 ข้อ ๒๓/๑๓ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้ รับผิดชอบพ้ืนที่ในเขต
จังหวัดภาคใต้ จ านวน ๑๔ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดยะลา 
จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ  
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 (๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ประสาน ตรวจสอบ และติดตามการคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชน 
 (๒) ด าเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน การประสานงานและพัฒนา 
ความร่วมมือกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการสื่อสารองค์กร 
 (๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล 
ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
 (๔) สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 
 (๕) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานช่วยอ านวยการ และระบบงาน
อ านวยการต่าง ๆ 
 (๖) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 
 

 ข้อ ๒๓/๒๔ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มงาน 
ดังนี้ 
 (๑)  กลุ่มงานบริหาร มีหน้าที่และอ านาจในพ้ืนที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานช่วยอ านวยการและระบบงาน
อ านวยการต่าง ๆ 
 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การเงิน การบัญชี การพัสดุครุภัณฑ์ 
เก็บรักษาเอกสาร งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้ 
 (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี และพิธีการต่าง ๆ 
 (ง) ก าหนดวาระการประชุม จัดเตรียมการประชุมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดท าบันทึก
รายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้ 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 
 (๒)  กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีหน้าที่และอ านาจในพ้ืนที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเก่ียวกับการรับและกล่ันกรองรับเรื่องร้องเรียน การประสานการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจัดท าร่างรายงานผลการพิจารณา หรือ 
                                                           
 ๓ ข้อ ๒๓/๑ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและ
ขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๔ ข้อ ๒๓/๒ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและ
ขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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 ข้อ ๒๓/๑๓ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้ รับผิดชอบพ้ืนที่ในเขต
จังหวัดภาคใต้ จ านวน ๑๔ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดยะลา 
จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีขอบเขตหน้าท่ีและอ านาจ  
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 (๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ประสาน ตรวจสอบ และติดตามการคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชน 
 (๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน การประสานงานและพัฒนา 
ความร่วมมือกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการสื่อสารองค์กร 
 (๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล 
ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
 (๔) สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 
 (๕) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานช่วยอ านวยการ และระบบงาน
อ านวยการต่าง ๆ 
 (๖) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 
 

 ข้อ ๒๓/๒๔ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนท่ีภาคใต้ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มงาน 
ดังนี้ 
 (๑)  กลุ่มงานบริหาร มีหน้าที่และอ านาจในพ้ืนที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานช่วยอ านวยการและระบบงาน
อ านวยการต่าง ๆ 
 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การเงิน การบัญชี การพัสดุครุภัณฑ์ 
เก็บรักษาเอกสาร งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้ 
 (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี และพิธีการต่าง ๆ 
 (ง) ก าหนดวาระการประชุม จัดเตรียมการประชุมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดท าบันทึก
รายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้ 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 
 (๒)  กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีหน้าที่และอ านาจในพ้ืนที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับการรับและกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียน การประสานการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจัดท าร่างรายงานผลการพิจารณา หรือ 
                                                           
 ๓ ข้อ ๒๓/๑ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและ
ขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๔ ข้อ ๒๓/๒ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและ
ขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
รวมทั้งการแจ้งผลการด าเนินการให้คู่กรณีและผู้เกี่ยวข้องทราบภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 (ข) ติดตามผลการด าเนินการ รวมท้ังจัดท าความเห็นและข้อเสนอเก่ียวกับ ผลการด าเนินการ
ตามมาตรการ แนวทาง และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ค) จัดท าความเห็นกรณีมีการโต้แย้งหรือมีการขอให้พิจารณารายงานผลการพิจารณา  
หรือรายงานผลการตรวจสอบใหม่ 
 (ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนบัสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 (๓)  กลุ่มงานส่งเสริมและเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน มีหน้าที่และอ านาจในพ้ืนที่
รับผิดชอบ ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน การประสานงานและพัฒนา
ความร่วมมือกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการจัดท าฐานข้อมูลเครือข่าย  
 (ข) สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน  
 (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารองค์กรและเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
 (ง) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง  
เพื่อประกอบการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนประจ าปี รวมทั้งติดตาม
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีพิเศษหรือตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมาย 
เป็นการเฉพาะ 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 
 

 ข้อ ๒๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื ่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขต 
หน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๔๕ 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

                                                           
 ๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนท่ี ๑๗ ก/หน้า ๒๓/๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื ่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขต 
หน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๔๕ 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

                                                           
 ๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนท่ี ๑๗ ก/หน้า ๒๓/๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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ค ำสั่งคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแหง่ชำติ 
ที่ ๓/๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งพนกังานเจ้าหนา้ที่เพื่อตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจรงิ 
ในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงทีถู่กต้องเกี่ยวกบัการละเมดิสิทธิมนุษยชน๑ 

   
 

 ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีค าสั่ง ที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงในการตรวจสอบและรายงาน
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน นั้น 
 เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งข้าราชการและพนักงานราชการซึ่งท าหน้าที่ในการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและพนักงานราชการเป็นไปตาม
ต าแหน่งที่ก าหนด อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๘ วรรคสอง มาตรา ๓๕ วรรคสาม และมาตรา ๓๗ 
ประกอบกับมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้านบริหาร ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๓  
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงมีค าสั่ง ดังนี้ 
 

 ๑. ยกเลิกค าสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงในการตรวจสอบและรายงาน
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

 ๒. ให้ข้าราชการและพนักงานราชการซึ่งด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 ๒.๑ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ๒.๒ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ๒.๓ ผูช้่วยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ๒.๔ เจ้าหน้าที่ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย 
 ๒.๔.๑ ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 ๒.๔.๒ ผู้อ านวยการกลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๑ – ๗ 
 ๒.๔.๓ ข้าราชการ ต าแหน่ง นักวิชาการสิทธิมนุษยชน 
 ๒.๔.๔ พนักงานราชการ ต าแหน่ง นิติกร นักวิชาการสิทธิมนุษยชน และเจ้าหน้าที่  
สิทธิมนุษยชน 
 ๒.๕ เจ้าหน้าที่ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย 
 ๒.๕.๑ ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 ๒.๕.๒ ผู้อ านวยการกลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน 
 ๒.๕.๓ ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานรายงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 ๒.๕.๔ ผู้อ านวยการกลุ่มงานติดตามและสารบบส านวน 
                                                           

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง/หน้า ๗๓/๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 

 ๒.๕.๕ ข้าราชการ ต าแหน่ง นักวิชาการสิทธิมนุษยชน ในกลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่อง
ร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กลุ่มงานมาตรฐานรายงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
และกลุ่มงานติดตามและสารบบส านวน 
 ๒.๕.๖ พนักงานราชการ ต าแหน่ง นิติกร นักวิชาการสิทธิมนุษยชน และเจ้าหน้าที่ 
สิทธิมนุษยชนในกลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  กลุ่มงาน
มาตรฐานรายงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และกลุ่มงานติดตามและสารบบส านวน 
 ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แก่ผู้ได้รับ
การแต่งตั้งทั้งหมดข้างต้น 
 

 ๓. หน้าที่และอ านาจ 
 ๓.๑ ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงในค าร้องท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ๓.๒ ขอให้หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานดังกล่าว หรือ
บุคคลใดมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือมาให้ถ้อยค า หรือส่งวัตถุ 
เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.๓  เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ ใด  ๆ เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือรวบรวม
พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่เคหสถานหรือสถานที่ที่จะเข้าไปนั้นมิได้อยู่ในความ
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ยินยอม ให้เข้าไปได้เมื่อมีหมายค้น  
ของศาล ในการนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานการด าเนินการดังกล่าวให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติทราบด้วย 
 ๓.๔ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๓.๕ ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหาย ในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เห็นว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใดเป็นความผิดอาญาและผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือ
กล่าวโทษด้วยตนเองได้ 
 ๓.๖ หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมาย 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที ่ ๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
   วัส  ติงสมิตร 

   ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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 ๒.๕.๕ ข้าราชการ ต าแหน่ง นักวิชาการสิทธิมนุษยชน ในกลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่อง
ร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กลุ่มงานมาตรฐานรายงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
และกลุ่มงานติดตามและสารบบส านวน 
 ๒.๕.๖ พนักงานราชการ ต าแหน่ง นิติกร นักวิชาการสิทธิมนุษยชน และเจ้าหน้าที่ 
สิทธิมนุษยชนในกลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  กลุ่มงาน
มาตรฐานรายงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และกลุ่มงานติดตามและสารบบส านวน 
 ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แก่ผู้ได้รับ
การแต่งตั้งทั้งหมดข้างต้น 
 

 ๓. หน้าที่และอ านาจ 
 ๓.๑ ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงในค าร้องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ๓.๒ ขอให้หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานดังกล่าว หรือ
บุคคลใดมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือมาให้ถ้อยค า หรือส่งวัตถุ 
เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.๓  เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ ใด  ๆ เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือรวบรวม
พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่เคหสถานหรือสถานที่ที่จะเข้าไปนั้นมิได้อยู่ในความ
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ยินยอม ให้เข้าไปได้เมื่อมีหมายค้น  
ของศาล ในการนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานการด าเนินการดังกล่าวให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติทราบด้วย 
 ๓.๔ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๓.๕ ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหาย ในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เห็นว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใดเป็นความผิดอาญาและผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือ
กล่าวโทษด้วยตนเองได้ 
 ๓.๖ หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมาย 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที ่ ๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
   วัส  ติงสมิตร 

   ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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แนวปฏิบัติในการจดัท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่างคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ หรือส านกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ 

กับองค์กรหรือหนว่ยงานตา่งๆ 
   

 

 โดยท่ี เป็นการสมควรแก้ไขแนวปฏิบัติ ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับองค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆ ให้มีความชัดเจนและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับภารกิจของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้อ านาจไว้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ในคราวประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ จึงมีมติให้ยกเลิกแนวปฏิบัติในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับองค์กร 
หรือหน่วยงานต่างๆ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดท าบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ในกรณีที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นสมควรให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ในเรื่องใดกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ หรือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เสนอแนวคิด หลักการ เหตุผล รวมทั้ง
วัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ  

การจัดท าบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยจะต้องพิจารณาตามเกณฑด์ังต่อไปนี้
ประกอบด้วย 

(๑) ความสอดคล้องของหน้าที่และอ านาจ หรือยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต ิ
หรือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๒) เหตุผลความจ าเป็น หรือประโยชน์ ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะได้รบั ตามหน้าที่และอ านาจในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธิมนษุยชน 

 

ข้อ ๒ ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ประสานองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันพิจารณาเนื้อหาของข้อตกลง และจัดท าเป็นบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ โดยต้องก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไว้ ทั้งนี้ ให้มีสาระส าคัญ
ตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ท้ายแนวปฏิบัตินี้  

ให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติน าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้ว เสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบและก าหนดเวลา
ในการลงนาม 

 

 

 
ข้อ ๓ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ให้จัดขึ้น ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ หรือสถานที่ซึ่งผู้มีอ านาจในการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตกลงกัน แล้วแต่กรณี 
ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เว้นแต่กรณีที่ 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นเรื่องที่มี เนื้อหาเกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยแท้ และเป็นการลงนามระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานในรูปแบบของคณะบุคคล 
ซึ่งอยู่ในสถานะเดียวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก็ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือ 

 

ข้อ ๔ ในกรณีที่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมิได้จัดขึ้นเป็นพิธีตามรูปแบบในข้อ ๓  
ให้เสนอบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  หรือรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้ได้รับมอบหมาย 
แล้วแต่กรณีลงนาม แล้วให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดส่งบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือดังกล่าวให้องค์การหรือหน่วยงานที่ร่วมจัดท าข้อตกลงกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หรือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อลงนามต่อไป 

 

ข้อ ๕ ให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เผยแพร่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ในเว็บไซต์ และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

ข้อ ๖ ในการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ให้ผู้ที่เห็นสมควรให้มีการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือตามข้อ ๑ ร่วมกับหน่วยงานภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการตามขอบเขตของข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนั้น 

 

ข้อ ๗ ให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนดกลไกในการขับเคลื่อน ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ได้จัดท าร่วมกับองค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆ ในเดือนกันยายนของทุกปี โดยให้มีหน้าที่ในการพิจารณาว่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ฉบับใดที่สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหาหรือสมควรยกเลิก และเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พิจารณา 

การยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อมิได้มีการด าเนินการตามบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือตดิตอ่กันเป็นระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปขีึ้นไป 
(๒) เมื่อสถานะหรือภารกิจตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรหรือหน่วยงานเปลี่ยนแปลงไปในทาง  

ที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(๓) เมื่อครบระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(๔) เมื่อได้มีการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์แล้ว 
(๕) เมื่อองค์กรหรือหน่วยงานที่ร่วมท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขอยกเลิกโดยแจ้งเหตุอันสมควร
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ข้อ ๓ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ให้จัดขึ้น ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ หรือสถานที่ซึ่งผู้มีอ านาจในการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตกลงกัน แล้วแต่กรณี 
ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เว้นแต่กรณีที่ 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นเรื่องที่มี เนื้อหาเกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยแท้ และเป็นการลงนามระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานในรูปแบบของคณะบุคคล 
ซึ่งอยู่ในสถานะเดียวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก็ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือ 

 

ข้อ ๔ ในกรณีที่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมิได้จัดขึ้นเป็นพิธีตามรูปแบบในข้อ ๓  
ให้เสนอบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  หรือรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้ได้รับมอบหมาย 
แล้วแต่กรณีลงนาม แล้วให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดส่งบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือดังกล่าวให้องค์การหรือหน่วยงานที่ร่วมจัดท าข้อตกลงกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หรือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อลงนามต่อไป 

 

ข้อ ๕ ให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเผยแพร่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ในเว็บไซต์ และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

ข้อ ๖ ในการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ให้ผู้ที่เห็นสมควรให้มีการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือตามข้อ ๑ ร่วมกับหน่วยงานภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการตามขอบเขตของข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนั้น 

 

ข้อ ๗ ให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนดกลไกในการขับเคลื่อน ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ได้จัดท าร่วมกับองค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆ ในเดือนกันยายนของทุกปี โดยให้มีหน้าที่ในการพิจารณาว่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ฉบับใดที่สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหาหรือสมควรยกเลิก และเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พิจารณา 

การยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อมิได้มีการด าเนินการตามบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือตดิตอ่กันเป็นระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปขีึ้นไป 
(๒) เมื่อสถานะหรือภารกิจตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรหรือหน่วยงานเปลี่ยนแปลงไปในทาง  

ที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(๓) เมื่อครบระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(๔) เมื่อได้มีการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์แล้ว 
(๕) เมื่อองค์กรหรือหน่วยงานที่ร่วมท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขอยกเลิกโดยแจ้งเหตุอันสมควร
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เป็นลายลักษณ์อักษรให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชาติทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(๖) เมื่อมีเหตุอื่นตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควร 
หากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นสมควรให้มีการแก้ไข เพ่ิมเติม หรือยกเลิกบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือฉบับใด ให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประสานองค์กรหรือ
หน่วยงานที่ร่วมจัดท าข้อตกลงนั้นๆ เพ่ือด าเนินการแก้ไข เพ่ิมเติม หรือยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่อไป 
ทั้งนี้ ในการด าเนินการตามวรรคนี้ ให้น าแนวปฏิบัติในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๘ การใดที่ได้ด าเนินการก่อนที่แนวปฏิบัตินี้มีผลใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ ให้การด าเนินการนั้น
เป็นอันใช้ได้ และให้ด าเนินการต่อไปตามแนวปฏิบัตินี้ 

 

ข้อ ๙ กรณีมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ ให้เสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พิจารณา 

 

ให้ใช้แนวปฏิบัตินี้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 

   วัส  ติงสมิตร 
        ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บันทึกข้อตกลงความรว่มมือ 
ระหว่าง 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
และ ..................................................... 

เรื่อง ............................................................................................................................................................ 
 

------------------------------------------------------------------- 
 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ท าขึ้น ณ ..................... เมื่อวันที่ .................................... 
ระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
โดย ................................................. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ เลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งในบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือนี้ เรียกว่า “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ” ฝ่ายหนึ่ง กับ ...................................... โดย .............................................. ซึ่งในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือนี้เรียกว่า “.........................................”  อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมี ............................................. 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นสักขีพยานในนามคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ และ ............................ เป็นสักขีพยานในนาม ..................................... 
 
หลักการและเหตุผล 
 ...................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................... 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑............................................................................................................................................. 
...................................................................................................... 
 ๒................................................................................................................................................
...................................................................................................... 
 ๓................................................................................................................................................
...................................................................................................... 
 
 
 

แบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
 Logo องค์กร

หรือ
หน่วยงานท่ี
ร่วมท า MOU 
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บันทึกข้อตกลงความรว่มมือ 
ระหว่าง 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
และ ..................................................... 

เรื่อง ............................................................................................................................................................ 
 

------------------------------------------------------------------- 
 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ท าข้ึน ณ ..................... เมื่อวันที่ .................................... 
ระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
โดย ................................................. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ เลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งในบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือนี้ เรียกว่า “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ” ฝ่ายหนึ่ง กับ ...................................... โดย .............................................. ซึ่งในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือนี้เรียกว่า “.........................................”  อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมี ............................................. 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นสักขีพยานในนามคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ และ ............................ เป็นสักขีพยานในนาม ..................................... 
 
หลักการและเหตุผล 
 ...................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................... 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑............................................................................................................................................. 
...................................................................................................... 
 ๒................................................................................................................................................
...................................................................................................... 
 ๓................................................................................................................................................
...................................................................................................... 
 
 
 

แบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
 Logo องค์กร

หรือ
หน่วยงานท่ี
ร่วมท า MOU 
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ข้อตกลงความร่วมมือ 
 การด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาต/ิส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ.........................................................จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ตามกรอบภารกิจและอ านาจหน้าที่ของตน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ๑................................................................................................................................................
...................................................................................................... 
 ๒................................................................................................................................................
...................................................................................................... 
 ๓................................................................................................................................................
...................................................................................................... 
  
 ข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป และให้มีก าหนดระยะเวลา 
....... ปี ทั้งนี้ หน่วยงานทั้ง ...... ฝ่าย อาจพิจารณาและตกลงปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพ่ิ มเติม
ข้อตกลงความร่วมมือนี้ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมก็ได้ โดยให้จัดท าเป็นบันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึก
ข้อตกลงนี้ และหากฝ่ายใดประสงค์จะขอยกเลิกก็สามารถกระท าได้ โดยแจ้งเหตุอันสมควรเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ได้ท าขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน หน่วยงานทั้ง 
..... ฝ่าย ได้อ่านและเข้าใจข้อความตลอดโดยละเอียดแล้ว เห็นถูกต้องตามวัตถุประสงค์ จึงลงลายมือชื่อไว้
ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ โดยให้เก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
      ลงนาม ณ วันที่ .............................................................. 
 
 
 
ลงชื่อ ...............................................ในนาม....... 
       (.....................................................) 
ประธาน กสม./เลขาธิการ กสม./รองเลขาธิการ กสม. 
 

ลงชื่อ ...............................................ในนาม....... 
        (.....................................................) 
         ..................................................... 
 
 

ลงชื่อ ................................................................. 
             (.....................................................) 
                              พยาน 

ลงชื่อ ................................................................. 
           (.....................................................) 
                           พยาน 

แนวปฏิบัติในการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ข่าว 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตแิละส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  
 

โดยที่ เป็ นการสมควรก าหนดแนวปฏิบั ติ ในการให้ ข่ าว และการประชาสัม พันธ์ ข่าว 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ให้มีความชัดเจนและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้า
หน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดไว้ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้าง 
ความเข้าใจระหว่างบุคลากรขององค์กรในการเผยแพร่ข่าวที่เป็นทางการขององค์กรต่อ สาธารณะ  
โดยมิให้ตีความแนวปฏิบัตินี้ไปในทางจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล โดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและเสรีภาพทางวิชาการ อันเป็นหลักการส าคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนและสังคม
ประชาธิปไตย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงมีมติให้ก าหนดแนวปฏิบัติเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้ 

 

ข้อ ๑ ในแนวปฏิบัตินี้  
“ข่าว” หมายความว่า ข่าว ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“การให้ข่าว” หมายความว่า การแถลง ชี้แจงข่าวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ

ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต ิและให้หมายความรวมถึง การให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน 
การพูดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การสื่อสารอื่นใดผ่านเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์
และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

ข้อ ๒ ในการให้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและส านักงาน พึงเป็นไปเพ่ือสร้างเสริมทุกภาคส่วน
ของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน 
และก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมและประเทศชาติ โดยก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 

(๑) ข่าวที่เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศที่มีความร้ายแรงหรือกรณีฉุกเฉิน
เร่งด่วน ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ 

(๒) ข่าวเกี่ยวกับการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย  
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แนวปฏิบัติในการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ข่าว 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตแิละส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  
 

โดยที่ เป็ นการสมควรก าหนดแนวปฏิบั ติ ในการให้ ข่ าว และการประชาสัม พันธ์ข่ าว 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ให้มีความชัดเจนและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้า
หน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดไว้ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้าง 
ความเข้าใจระหว่างบุคลากรขององค์กรในการเผยแพร่ข่าวท่ีเป็นทางการขององค์กรต่อ สาธารณะ  
โดยมิให้ตีความแนวปฏิบัตินี้ไปในทางจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล โดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและเสรีภาพทางวิชาการ อันเป็นหลักการส าคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนและสังคม
ประชาธิปไตย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงมีมติให้ก าหนดแนวปฏิบัติเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้ 

 

ข้อ ๑ ในแนวปฏิบัตินี้  
“ข่าว” หมายความว่า ข่าว ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“การให้ข่าว” หมายความว่า การแถลง ชี้แจงข่าวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ

ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต ิและให้หมายความรวมถึง การให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน 
การพูดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การสื่อสารอื่นใดผ่านเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์
และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

ข้อ ๒ ในการให้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและส านักงาน พึงเป็นไปเพ่ือสร้างเสริมทุกภาคส่วน
ของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน 
และก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมและประเทศชาติ โดยก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 

(๑) ข่าวที่เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศที่มีความร้ายแรงหรือกรณีฉุกเฉิน
เร่งด่วน ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ 

(๒) ข่าวเกี่ยวกับการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย  
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(๓) ข่าวเกี่ยวกับภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของประธานกรรมการหรือกรรมการ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ที่มิใช่กรณีตาม (๑) ให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการหรือกรรมการนั้นๆ 
แล้วแต่กรณี 

(๔) ข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจ าหรือภารกิจของส านักงาน ให้เป็นหน้าที่ของเลขาธิการ
หรือบุคคลที่เลขาธิการมอบหมาย 

ในกรณีที่มีความจ าเป็น คณะกรรมการอาจมีมติก าหนดผู้รับผิดชอบในการให้ข่าวเป็นอย่างอื่น
ตามสมควรเป็นรายกรณีก็ได้ 

 

ข้อ ๓ ผู้มีหน้าที่ในการให้ข่าวต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และพึงระมัดระวังการให้ข่าว
หรือการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ อันอาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายหรือเสียความเป็นธรรมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 

 

ข้อ ๔ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานที่ไม่มีหน้าที่ตามแนวปฏิบัตินี้  
พึงระมัดระวังการกระท าใดๆ ในการเผยแพร่ข้อความ ภาพถ่าย หรือภาพเคลื่อนไหว ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ 
ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์ของคณะกรรมการและส านักงาน  

 

ข้อ ๕ กรณีที่มีการให้ข่าวของบุคคลตามข้อ ๒ ขัดแย้งกัน ให้คณะกรรมการหรือส านักงาน  
แล้วแต่กรณี หาทางประสานการปฏิบัติเพ่ือยุติข้อขัดแย้ง แล้วชี้แจงให้ประชาชนทราบทันที 

 

ข้อ ๖ เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ข่าวของคณะกรรมการและส านักงานตามแนวปฏิบัตินี้ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ส านักงาน โดยกลุ่มงานสารนิเทศ ส านักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย  
หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการมอบหมาย มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินสถานการณ์ข่าว
เกี่ยวกับเรื่องที่ประชาชนหรือสื่อมวลชนสนใจ รวมทั้งข่าวอื่นๆ และความเห็นทางวิชาการที่ปรากฏ  
ทางสื่อมวลชนซึ่งเกี่ยวข้องหรืออาจมีผลกระทบต่อนโยบาย บทบาท และภารกิจของคณะกรรมการ 
หรือส านักงาน ตลอดจนการจัดท าและเผยแพร่แถลงการณ์ ข่าวเผยแพร่ หรือเอกสารชี้แจงข่าว 
เพื่อสนับสนุนการให้ข่าวของผู้รับผิดชอบในการให้ข่าวตามข้อ ๒  

ในการจัดท าแถลงการณ์ ข่าวเผยแพร่ หรือเอกสารชี้แจงข่าวตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุผู้รับผิดชอบ
ในการให้ข่าวตามข้อ ๒ ไว้ท้ายแถลงการณ์ ข่าวเผยแพร่ หรือเอกสารชี้แจงข่าวนั้นๆ แล้วแต่กรณีด้วย 
ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่ตามวรรคหนึ่งด าเนินการโดยเสนอเลขาธิการหรือบุคคลที่ เลขาธิการมอบหมาย 
เพ่ือพิจารณาก่อนการเผยแพร่  

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะท างานคณะหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวของ
คณะกรรมการก็ได้ 

 

ข้อ ๗ กรณีมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา 
 

ให้ใช้แนวปฏิบัตินี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 

 วัส  ติงสมิตร 
 ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

แนวปฏิบัติในการรอ้งทุกข์หรอืกล่าวโทษแทนผูเ้สียหายในคดีอาญา 
   

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดแนวปฏิบัติในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
เพ่ือรองรับภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา ๓๗ ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่บัญญัติให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ในกรณี
ที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใดเป็นความผิดอาญาและผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือ
กล่าวโทษด้วยตนเองได้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้านบริหาร ครั้งที่  
๓๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงมีมติให้ก าหนดแนวปฏิบัติเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้ 

 

ข้อ ๑ ในแนวปฏิบัตินี้  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เจ้าหน้าที่ส านักงาน” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนตามระเบียบคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
“พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้อง” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้อง

ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

“ผู้เสียหาย” หมายความว่า บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท าผิดทางอาญา 
ฐานใดฐานหนึ่ง  

 

ข้อ ๒ ภายใต้อายุความคดีอาญา ในกรณีที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใดเป็นความผิดอาญา
และผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเองได้ หากคณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหาย ให้มอบอ านาจเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
เป็นผูย้ื่นค าร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแนวปฏิบัตินี้ 

กรณี ผู้ เสียหายไม่อยู่ ในฐานะที่ จะร้องทุกข์ หรือกล่ าวโทษด้วยตนเองได้ตามวรรคหนึ่ ง  
ให้หมายความรวมถึงกรณีผู้เสียหายอาจได้รับภยันตรายอย่างร้ายแรงแก่ชีวิตหรือร่างกายหากด าเนินการ
ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเอง  

 

ข้อ ๓ ในกรณีที่มีผู้ยื่นค าขอให้คณะกรรมการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายก่อนที่การ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะด าเนินการแล้วเสร็จ ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้อง แล้วแต่กรณี ตรวจค าขอและข้อเท็จจริงเบื้องต้น แล้วท าความเห็นเสนอ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาว่าสมควรด าเนินการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายหรือไม่ต่อไป 

ในกรณีที ่ค าขอตามวรรคหนึ ่ง ยื ่นภายหลังจากที ่คณะกรรมการตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส านักงานเป็นผู้ตรวจค าขอและข้อเท็จจริงเบื้องต้น แล้วท าความเห็น
เสนอคณะกรรมการพิจารณา 
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แนวปฏิบัติในการรอ้งทุกข์หรอืกล่าวโทษแทนผูเ้สียหายในคดีอาญา 
   

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดแนวปฏิบัติในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
เพ่ือรองรับภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา ๓๗ ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่บัญญัติให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ในกรณี
ที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใดเป็นความผิดอาญาและผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือ
กล่าวโทษด้วยตนเองได้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้านบริหาร ครั้งที่  
๓๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงมีมติให้ก าหนดแนวปฏิบัติเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้ 

 

ข้อ ๑ ในแนวปฏิบัตินี้  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เจ้าหน้าที่ส านักงาน” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนตามระเบียบคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
“พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้อง” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบค าร้อง

ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

“ผู้เสียหาย” หมายความว่า บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท าผิดทางอาญา 
ฐานใดฐานหนึ่ง  

 

ข้อ ๒ ภายใต้อายุความคดีอาญา ในกรณีที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใดเป็นความผิดอาญา
และผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเองได้ หากคณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหาย ให้มอบอ านาจเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
เป็นผูย้ื่นค าร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแนวปฏิบัตินี้ 

กรณี ผู้ เสียหายไม่อยู่ ในฐานะที่ จะร้องทุกข์ หรือกล่ าวโทษด้วยตนเองได้ตามวรรคหนึ่ ง  
ให้หมายความรวมถึงกรณีผู้เสียหายอาจได้รับภยันตรายอย่างร้ายแรงแก่ชีวิตหรือร่างกายหากด าเนินการ
ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเอง  

 

ข้อ ๓ ในกรณีที่มีผู้ยื่นค าขอให้คณะกรรมการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายก่อนที่การ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะด าเนินการแล้วเสร็จ ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้อง แล้วแต่กรณี ตรวจค าขอและข้อเท็จจริงเบื้องต้น แล้วท าความเห็นเสนอ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาว่าสมควรด าเนินการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายหรือไม่ต่อไป 

ในกรณีที ่ค าขอตามวรรคหนึ ่ง ยื ่นภายหลังจากที ่คณะกรรมการตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส านักงานเป็นผู้ตรวจค าขอและข้อเท็จจริงเบื้องต้น แล้วท าความเห็น
เสนอคณะกรรมการพิจารณา 
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ในกรณีที่มีผู้ยื่นค าขอให้คณะกรรมการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายโดยมิได้ร้องขอให้
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาความเห็นตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี 
แล้วมีมติให้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหาย ให้ส านักงานด าเนินการตามข้อ ๕ ต่อไป เว้นแต่ 
ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอมิใช่ผู้เสียหาย ให้สอบถามความยินยอมจากผู้เสียหายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในข้อ ๔ ก่อน  

ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติยกค าขอ ให้ส านักงานแจ้งมติให้ผู้ยื่นค าขอทราบเป็นหนังสือ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติดังกล่าว 

 

ข้อ ๔ นอกจากการยื่นค าขอตามข้อ ๓ แล้ว คณะกรรมการอาจมีมติในระหว่างการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายได้ โดยให้ส านักงานมีหนังสือ
สอบถามความยินยอมจากผู้เสียหายภายใต้เงื่อนไข ดังนี้  

(๑) ในกรณีที่ผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ความยินยอมได้ ให้สอบถามความยินยอมจาก  
ผู้มีอ านาจท าการแทนผู้เสียหาย (เท่าที่ทราบ) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(๒) ในกรณีที่ผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ความยินยอมได้ และไม่มีผู้มีอ านาจท าการแทน
ผู้เสียหาย (เท่าที่ทราบ) ที่สามารถให้ความยินยอมได้ ให้ด าเนินการกล่าวโทษแทนการร้องทุกข์ เว้นแต่ 
ในคดีความผิดต่อส่วนตัว ให้ด าเนินการร้องทุกข์แทนผู้เสียหายต่อไป 

(๓) ในกรณีผู้เสียหายหรือผู้มีอ านาจท าการแทนผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี ไม่ให้ความยินยอม  
ให้เสนอคณะกรรมการเพ่ือยุติการด าเนินการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ 

การให้ความยินยอมตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้เสียหายหรือผู้มีอ านาจ  
ท าการแทนผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี  

 

ข้อ ๕ เมื่อคณะกรรมการมีมติให้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ 
แล้วแต่กรณี และในกรณีที ่ต้องได้รับความยินยอม ผู้เสียหายได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือแล้ว 
ให้ส านักงานด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) จัดท าใบมอบอ านาจในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเสนอคณะกรรมการหรือกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายเพ่ือลงนาม 

(๒) จัดท าค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษ แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าหน้าท่ีส านักงาน
ผู้รับมอบอ านาจ 

(๓) ยื่นค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษ แล้วต่อกรณี ต่อพนักงานสอบสวน  
(๔) ติดตามประสานงานทางคดีแล้วรายงานให้คณะกรรมการ และผู้เสียหายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  
 

ข้อ ๖ กรณีมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา 
 

ให้ใช้แนวปฏิบัตินี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธมินุษยชนแห่งชำต ิ
ว่าดว้ยการคดัเลือกบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ 

เพื่อเป็นผูแ้ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย
การคัดเลือกบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพยอ์งค์กรอิสระ จ ากัด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย 
การคัดเลือกบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพยอ์งค์กรอิสระ จ ากัด พ.ศ. ๒๕๖๓” 

 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด 
“ผู้แทนสมาชิก” หมายความว่า บุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับ

การคัดเลือกให้เป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด 
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด 
 

ข้อ ๔ ผู้แทนสมาชิกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
(๑) มีอายุไม่เกินหกสิบปี 
(๒) เป็นบุคลากรของส านักงาน 
(๓) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
(๔) เป็นผู้มีสุขภาพท่ีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๕) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ 
(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในสหกรณ์ 
(๗) ไม่เป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยของสหกรณ์ 
 

ข้อ ๕ เมื่อมีกรณีที่ต้องคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเป็นผู้แทนสมาชิก ให้ส านักหรือหน่วยงานภายใน
ส านักงานที่เลขาธิการมอบหมายด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) จัดท าบัญชีรายชื่อบุคลากรผู้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
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(๒) ประกาศรับสมัครบุคลากรที่ประสงค์จะเป็นผู้แทนสมาชิก ทั้งนี้ ต้องประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สิบห้าวันนับถึงวันรับสมัครวันแรก 

(๓) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรที่ประสงค์จะเป็นผู้แทนสมาชิก 
(๔) จัดให้มีการประชุมบุคลากรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์เพ่ือคัดเลือกบุคลากรที่ประสงค์จะเป็น

ผู้แทนสมาชิกโดยใช้วิธีการลงคะแนนลับ โดยให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น 
ผู้แทนสมาชิก 

เมื่อได้ผูท้ี่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ให้เสนอเลขาธิการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในสิบห้าวัน
นับถัดจากวันที่มีการจัดประชุมตาม (๔) 

กรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้ลงคะแนนเลือกเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเสียงเท่ากัน 
อีกครั้งหนึ่ ง หากยังมีผู้ ได้คะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ เสนอรายชื่อของผู้ที่ ได้คะแนนสูงสุด ในครั้งนี้ 
ให้เลขาธิการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เห็นสมควรเป็นผู้แทนสมาชิก 

 

ข้อ ๖ เมื่อเลขาธิการให้ความเห็นชอบผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๕ วรรคสอง หรือคัดเลือก 
ผู้ที่เห็นสมควรเป็นผู้แทนสมาชิกตามข้อ ๕ วรรคสาม แล้ว ให้ส านักหรือหน่วยงานภายในส านักงาน 
ที่เลขาธิการมอบหมาย แจ้งชื่อผู้แทนสมาชิกให้ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เพ่ือทราบและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ข้อ ๗ ผู้แทนสมาชิกมีหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) เข้าร่วมประชุมตามที่สหกรณ์ก าหนด 
(๒) สรุปผลการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งแล้วรายงานต่อส านักงานและแจ้งบุคลากรทราบ 
(๓) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ที่เป็นประโยชน์ให้บุคลากรทราบ 
(๔) หน้าที่อื่นใดตามที่สหกรณ์ก าหนด 
(๕) หน้าที่อื่นใดตามที่ส านักงานมอบหมาย 
 

ข้อ ๘ ผู้แทนสมาชิกมีวาระการด ารงต าแหน่งสองปีนับแต่วันที่เลขาธิการเห็นชอบ 
ในกรณีที่ผู้แทนสมาชิกพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการคัดเลือก

ผู้แทนสมาชิกใหม่แทน 
 

ข้อ ๙ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ผู้แทนสมาชิกพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ 
(๔) ส านักงานมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 
 

ข้อ ๑๐ กรณีที่ไม่มีบุคลากรที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้แทนสมาชิก ให้เลขาธิการ
มอบหมายให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ ท าหน้าที่เป็นผู้แทนสมาชิก  
และน าความในข้อ ๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๑๑ ในวาระเริ่มแรก ให้ส านักหรือหน่วยงานภายในส านักงานที่เลขาธิการมอบหมาย 
ด าเนินการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นผู้แทนสมาชิกตามข้อ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับถัดจากวันที่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 

 ให้ผู้ที่เป็นผู้แทนสมาชิกอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ผู้แทน
สมาชิกตามระเบียบนี้ 
 

ข้อ ๑๒ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัย

ของเลขาธิการให้เป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๔ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 
บุญเกือ้  สมนกึ 

รองเลขาธกิาร รักษาราชการแทน 
เลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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 ให้ผู้ที่เป็นผู้แทนสมาชิกอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ผู้แทน
สมาชิกตามระเบียบนี้ 
 

ข้อ ๑๒ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัย

ของเลขาธิการให้เป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๔ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 
บุญเกือ้  สมนกึ 

รองเลขาธกิาร รักษาราชการแทน 
เลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธมินุษยชนแห่งชำต ิ
ว่าดว้ยการขอ การเปดิเผย การควบคมุ และการเก็บรกัษาข้อมูลทะเบียนประวตัิราษฎร 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   

 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยการขอ การเปิดเผย การควบคุม และการเก็บรักษาข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  

 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการขอ 
การเปิดเผย การควบคุม และการเก็บรักษาข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๔” 
 

 ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “ข้อมูลทะเบียนราษฎร” หมายความว่า ข้อมูลของบุคคลท่ีแสดงออกในรูปของเอกสาร ภาพ
หรือข้อมูลดิจิทัล โดยมีรายการตามที่ปรากฏในทะเบียนบ้าน เช่น ชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด 
เลขประจ าตัวประชาชน สัญชาติ สถานะเจ้าบ้าน ชื่อบิดา ชื่อมารดา ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เป็นต้น 
ทะเบียนการเกิด ทะเบียนการตาย ทะเบียนประวัติของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และหมายความรวมถึง
ข้อมูลในทะเบียนอื่นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ประโยชน์ข้อมูลในทะเบียนอื่นนอกจาก
ทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย และทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
 “ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร” หมายความว่า ข้อมูลของบุคคลท่ีแสดงออกในรูปแบบของ
เอกสาร ภาพหรือข้อมูลดิจิทัล โดยมีรายการตามที่ปรากฏในข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลอื่น  
ที่บ่งบอกถึงสถานภาพและตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของทะเบียนประวัติ เช่น ภาพใบหน้า ลายพิมพ์นิ้วมือ 
สถานภาพการสมรส ชื่อคู่สมรส ชื่อบุตร ชื่อบุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม ศาสนา วุฒิการศึกษา 
อาชีพ ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้าน ผลการตรวจสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ เป็นต้น 
 “เจ้าของข้อมูล” หมายความว่า บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือทะเบียนประวัติ
ราษฎร 
 “ผู้ควบคุมระบบ” หมายความว่า ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารจัดการระบบข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
ร่วมกับส านักทะเบียนกลาง ผ่านการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าหรับอ่านข้อมูลจากบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนที่ ๑๗ ก/หน้า ๗/๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 “ผู้ใช้ระบบ” หมายความว่า ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้มีสิทธิ
เข้าใช้ระบบข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ผ่านการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมส าหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชน 
 “ผู้ขอข้อมูล” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต ิที่มีความประสงค์จะขอให้เปิดเผยข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือข้อมูล
ทะเบียนประวัติราษฎร โดยการขอตรวจ คัด หรือคัดและรับรองส าเนาข้อมูล ผ่านการเชื่อมโยง
คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมส าหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชน  
 “เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์” หมายความว่า การเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับส านักทะเบียนกลาง เพ่ือใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางและ
ฐานข้อมูลประชาชนของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “โปรแกรมส าหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชน” หมายความว่า โปรแกรมซึ่งกรมการ
ปกครองได้จัดสร้างและพัฒนาขึ้นส าหรับใช้อ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชนแบบเชื่อมตรง 
(online) ซึ่งกรมการปกครองได้อนุญาตให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน 
  

 ข้อ ๔ ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
  

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

     

 ข้อ ๕ การเปิดเผยข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ให้เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล  ภายใต้ภารกิจของคณะกรรมการหรือส านักงาน 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ข้อมูลผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการติดตามผล 
 (๒) ข้อมูลคู่ความและผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีที่คณะกรรมการ ส านักงาน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ กรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาต ิข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของส านักงาน เป็นคู่กรณีหรือคูค่วาม
ในคดีที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 (๓) ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
 (๔) ข้อมูลผู้มีอ านาจหรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้ท าการแทนองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพที่
ประสงค์จะขอให้ส านักงานรับจดแจ้งเป็นองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพ 
 (๕) ข้อมูลข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงาน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 (๖) ข้อมูลข้าราชการบ านาญของส านักงานที่ขอรับสิทธิประโยชน์ 
 (๗) ข้อมูลระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดของข้าราชการส านักงาน (ตามหนังสือแสดงเจตนาระบุตัว
ผู้รับบ าเหน็จตกทอดของข้าราชการ) 
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 “ผู้ใช้ระบบ” หมายความว่า ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้มีสิทธิ
เข้าใช้ระบบข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ผ่านการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมส าหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชน 
 “ผู้ขอข้อมูล” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต ิที่มีความประสงค์จะขอให้เปิดเผยข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือข้อมูล
ทะเบียนประวัติราษฎร โดยการขอตรวจ คัด หรือคัดและรับรองส าเนาข้อมูล ผ่านการเชื่อมโยง
คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมส าหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชน  
 “เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์” หมายความว่า การเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับส านักทะเบียนกลาง เพ่ือใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางและ
ฐานข้อมูลประชาชนของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “โปรแกรมส าหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชน” หมายความว่า โปรแกรมซึ่งกรมการ
ปกครองได้จัดสร้างและพัฒนาขึ้นส าหรับใช้อ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชนแบบเชื่อมตรง 
(online) ซึ่งกรมการปกครองได้อนุญาตให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน 
  

 ข้อ ๔ ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
  

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

     

 ข้อ ๕ การเปิดเผยข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ให้เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล  ภายใต้ภารกิจของคณะกรรมการหรือส านักงาน 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ข้อมูลผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการติดตามผล 
 (๒) ข้อมูลคู่ความและผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีท่ีคณะกรรมการ ส านักงาน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ กรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาต ิข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของส านักงาน เป็นคู่กรณีหรือคูค่วาม
ในคดีที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 (๓) ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
 (๔) ข้อมูลผู้มีอ านาจหรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้ท าการแทนองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพที่
ประสงค์จะขอให้ส านักงานรับจดแจ้งเป็นองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพ 
 (๕) ข้อมูลข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงาน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 (๖) ข้อมูลข้าราชการบ านาญของส านักงานที่ขอรับสิทธิประโยชน์ 
 (๗) ข้อมูลระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดของข้าราชการส านักงาน (ตามหนังสือแสดงเจตนาระบุตัว
ผู้รับบ าเหน็จตกทอดของข้าราชการ) 
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 (๘) ข้อมูลหลักผู้ขาย การท าสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/เช่า เพื่อเข้าฐานข้อมูลผู้ค้า
ของกรมบัญชีกลาง หนังสือหลักประกันต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 (๙) ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 
 (๑๐) ข้อมูลผู้สมัครสอบเข้ารับราชการของส านักงาน 
 (๑๑) ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาของส านักงาน 
 (๑๒) ข้อมูลผู้รับเงินค่าสมนาคุณวิทยากรในการบรรยายและอบรมของส านักงาน 
 (๑๓) ข้อมูลพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาเอกชนด าเนินการเพ่ือการท าสัญญาจ้าง 
 (๑๔) ข้อมูลผู้สมัครสมาชิกศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 
 (๑๕) ข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง 
 

 ข้อ ๖ ให้ส่วนราชการภายในส านักงานก าหนดให้มีผู้ใช้ระบบ ส านัก/หน่วยละไม่เกินสามคน 
เพื่อด าเนินการตามระเบียบนี้ แล้วแจ้งรายชื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบ 
  

 ข้อ ๗ ให้ผู้ใช้ระบบลงทะเบียนการใช้งานระบบกับส านักทะเบียนกลางเพ่ือก าหนดรหัสเจ้าหน้าที่
และขอบเขตการเข้าถึงข้อมูล ตามแบบฟอร์มที่ส านักงานก าหนด 
 เมื่อผู้ใช้ระบบได้รับรหัสเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เก็บรักษาไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผย
โดยเด็ดขาด 
  

หมวด ๒ 
การขอและการเปดิเผยข้อมลู 

   
 

ส่วนที ่๑ 
การขอและการเปดิเผยข้อมลู 
ผ่านการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ 

   
 

 ข้อ ๘ การขอข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรผ่านการเชื่อมโยง
คอมพิวเตอร์ ให้ผู้ขอข้อมูลยื่นค าขอพร้อมหลักฐานที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ในการขอต่อผู้อ านวยการ
ส านัก/หน่วย เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผย ตามแบบฟอร์มที่ส านักงานก าหนด 
 

 ข้อ ๙ เมื่อผู้อ านวยการส านัก/หน่วย พิจารณาค าขอตามข้อ ๘ แล้ว อนุมัติให้เปิดเผยข้อมูลตาม
ค าขอ ให้มอบหมายผู้ใช้ระบบเพื่อด าเนินการเปิดเผยข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของผู้ขอต่อไป 
 การเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง หากผู้อ านวยการส านัก/หน่วย เห็นว่าควรขอความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูล ให้แจ้งผู้ขอข้อมูลด าเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนจึงจะเปิดเผยได้  
และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการน าข้อมูลไปใช้ในทางธุรกิจหรือในเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับ
หน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล 
   

 

 ข้อ ๑๐ ผู้ขอข้อมูลต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ
ตามหน้าที่และอ านาจตามที่แจ้งไว้ในค าขอเท่านั้น และจะต้องไม่ส่งผลกระทบหรือก่อให้ เกิด 
ความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล และห้ามมิให้น าข้อมูลไปใช้เพ่ือประโยชน์ในทางธุรกิจหรือในเรื่องอื่น 
ที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่ราชการโดยเด็ดขาด 
 

ส่วนที ่๒ 
การขอและการเปดิเผยข้อมลู 

ผ่านโปรแกรมส าหรับอ่านขอ้มูลจากบตัรประจ าตวัประชาชน 
   

 

 ข้อ ๑๑ การขอข้อมูลทะเบยีนราษฎรและขอ้มูลทะเบียนประวัตริาษฎรผ่านโปรแกรมส าหรับอ่าน
ข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชน ให้ผู้ขอข้อมูลแจ้งความประสงค์ต่อผู้ใช้ระบบ เพื่อด าเนินการเปิดเผย
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ให้ผู้ขอข้อมูลบันทึกรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการขอใช้ ข้อมูลตาม
แบบฟอร์มที่ส านักงานก าหนด 
 ให้น าความในข้อ ๑๐ มาใช้บังคับกับการขอและการเปิดเผยข้อมูลตามข้อนี้โดยอนุโลม 
 

 ข้อ ๑๒ กรณีเจ้าของข้อมูลยินยอมมอบบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card) ให้ผู้ใช้ระบบด าเนินการเข้าถึงข้อมูลของตนในหน่วยความจ า (IC CHIP) บนบัตรหรือในฐานข้อมูล
ทะเบียนกลางโดยผ่านเครื่องอ่านบัตรหรือโดยวิธีอื่นใด ให้ถือว่าเจ้าของข้อมูลยินยอมให้ผู้ใช้ระบบเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้นั้น 
 

หมวด ๓ 
การควบคมุและการเกบ็รักษาข้อมูล 

   
 

 ข้อ ๑๓ ให้ผู้ใช้ระบบบันทึกการเข้าใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
ผ่านการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชน รวมทั้งเหตุ
ในการเข้าใช้งานทุกครั้ง ตามแบบฟอร์มที่ส านักงานก าหนด และให้รายงานต่อผู้อ านวยการส านัก/หน่วย 
ทราบทุกหนึ่งเดือน 
 เมื่อผู้อ านวยการส านัก/หน่วย ได้รับรายงานการเข้าใช้ข้อมูลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แจ้งผู้ควบคุม
ระบบเพ่ือรวบรวมและรายงานการเข้าใช้ข้อมูล รวมทั้งสถิติการใช้งานระบบของแต่ละส านัก/หน่วย  
ให้เลขาธิการทราบทุกหนึ่งเดือน 
 

 ข้อ ๑๔ ให้ผู้ควบคุมระบบจัดท าบัญชีควบคุมการเข้าใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลทะเบียน
ประวัติราษฎรผ่านการเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้ใช้ระบบตามที่ส านักทะเบียนกลางก าหนด เพ่ือให้ตรวจสอบได้ว่าบุคคลใดเข้าไปตรวจหรือเปิดเผย
ข้อมูลของบุคคลใด เมื่อใด และน าข้อมูลไปใช้เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหรือส านักงาน
หรือไม่ โดยผู้ควบคุมระบบจะต้องตรวจรายงานการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว 
ของผู้ใช้ระบบในแต่ละส านัก/หน่วย  เป็นประจ าทุกวัน ทั้งนี้  ให้จัดเก็บบัญชีดังกล่าวเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าสามปี 
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 ข้อ ๑๐ ผู้ขอข้อมูลต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ
ตามหน้าที่และอ านาจตามที่แจ้งไว้ในค าขอเท่านั้น และจะต้องไม่ส่งผลกระทบหรือก่อให้ เกิด 
ความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล และห้ามมิให้น าข้อมูลไปใช้เพ่ือประโยชน์ในทางธุรกิจหรือในเรื่องอื่น 
ที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่ราชการโดยเด็ดขาด 
 

ส่วนที ่๒ 
การขอและการเปดิเผยข้อมลู 

ผ่านโปรแกรมส าหรับอ่านขอ้มูลจากบตัรประจ าตวัประชาชน 
   

 

 ข้อ ๑๑ การขอข้อมูลทะเบยีนราษฎรและขอ้มูลทะเบียนประวัตริาษฎรผ่านโปรแกรมส าหรับอ่าน
ข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชน ให้ผู้ขอข้อมูลแจ้งความประสงค์ต่อผู้ใช้ระบบ เพื่อด าเนินการเปิดเผย
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ให้ผู้ขอข้อมูลบันทึกรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการขอใช้ ข้อมูลตาม
แบบฟอร์มที่ส านักงานก าหนด 
 ให้น าความในข้อ ๑๐ มาใช้บังคับกับการขอและการเปิดเผยข้อมูลตามข้อนี้โดยอนุโลม 
 

 ข้อ ๑๒ กรณีเจ้าของข้อมูลยินยอมมอบบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card) ให้ผู้ใช้ระบบด าเนินการเข้าถึงข้อมูลของตนในหน่วยความจ า (IC CHIP) บนบัตรหรือในฐานข้อมูล
ทะเบียนกลางโดยผ่านเครื่องอ่านบัตรหรือโดยวิธีอื่นใด ให้ถือว่าเจ้าของข้อมูลยินยอมให้ผู้ใช้ระบบเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้นั้น 
 

หมวด ๓ 
การควบคมุและการเกบ็รักษาข้อมูล 

   
 

 ข้อ ๑๓ ให้ผู้ใช้ระบบบันทึกการเข้าใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
ผ่านการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชน รวมทั้งเหตุ
ในการเข้าใช้งานทุกครั้ง ตามแบบฟอร์มที่ส านักงานก าหนด และให้รายงานต่อผู้อ านวยการส านัก/หน่วย 
ทราบทุกหนึ่งเดือน 
 เมื่อผู้อ านวยการส านัก/หน่วย ได้รับรายงานการเข้าใช้ข้อมูลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แจ้งผู้ควบคุม
ระบบเพ่ือรวบรวมและรายงานการเข้าใช้ข้อมูล รวมทั้งสถิติการใช้งานระบบของแต่ละส านัก/หน่วย  
ให้เลขาธิการทราบทุกหนึ่งเดือน 
 

 ข้อ ๑๔ ให้ผู้ควบคุมระบบจัดท าบัญชีควบคุมการเข้าใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลทะเบียน
ประวัติราษฎรผ่านการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้ใช้ระบบตามที่ส านักทะเบียนกลางก าหนด เพ่ือให้ตรวจสอบได้ว่าบุคคลใดเข้าไปตรวจหรือเปิดเผย
ข้อมูลของบุคคลใด เมื่อใด และน าข้อมูลไปใช้เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหรือส านักงาน
หรือไม่ โดยผู้ควบคุมระบบจะต้องตรวจรายงานการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว 
ของผู้ใช้ระบบในแต่ละส านัก/หน่วย  เป็นประจ าทุกวัน ทั้งนี้  ให้จัดเก็บบัญชีดังกล่าวเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าสามปี 
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 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากผู้ควบคุมระบบพบว่ามีความผิดปกติในการใช้งานข้อมูล  
ให้รายงานให้เลขาธิการพิจารณาโดยเร็ว พร้อมท้ังประสานส านักทะเบียนกลางเพ่ือตรวจสอบและ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
 

 ข้อ ๑๕ กรณีพบว่าเจ้าหน้าที่ของส านักงานผู้ใดน าข้อมูลอย่างหนึ่งอย่างใดที่ได้จากการเข้าใช้
ข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรผ่านการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ส าหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชน ไปใช้ในทางอื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการตามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบนี้ ให้ผู้พบเห็นรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ชั้นจนถึงเลขาธิการ เพ่ือด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือข้อก าหนด 
ทางจริยธรรมของส านักงาน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากผลการด าเนินการพบว่ามีการกระท าดังกล่าวจริง  
ให้ผู้ควบคุมระบบแจ้งส านักทะเบียนกลางทราบด้วย 
  

 ข้อ ๑๖ กรณีมีบุคคลร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการเข้าใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท าให้ได้รับ
ความเสียหาย ให้ผู้ควบคุมระบบตรวจสอบข้อมูลการเข้าใช้และการเปิดเผยข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือ
ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรผ่านการเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าหรับอ่านข้อมูลจากบัตร
ประจ าตัวประชาชนของบุคคลตามข้อร้องเรียน หากพบว่าเจ้าหน้าที่ส านักงานมีการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวโดยมิชอบ หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์และประโยชน์ในการปฏิบัติราชการตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ ให้น าความในข้อ ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 

ประกาศ ณ วนัที ่๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
บุญเกือ้ สมนึก 

เลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนญุาตให้เจ้าหนา้ที่ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ไปสอน หรือบรรยายทางวิชาการ 
    

 เพื่อให้การอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติการไปสอน 
หรือบรรยายทางวิชาการ มีความชัดเจนเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จึงก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาต 
ให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสอน หรือบรรยายทางวิชาการ ดังนี้ 

ข้อ ๑ เจ้าหน้าที่ หมายถึง ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พนักงาน
ราชการตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยพนักงานราชการส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และลูกจ้างตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้าง
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ข้อ ๒ สอน หรือบรรยายทางวชิาการ หมายถึง การให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกในโครงการ/กิจกรรม 
หรือสถานที่ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การสอน การบรรยาย การเสวนา 
การอภิปราย เป็นต้น  

ข้อ ๓ การไปสอน หรือบรรยายทางวิชาการในเวลาราชการ ต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยก าหนดให้ไม่เกิน ๔ หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ และต้องไม่กระทบ 
ต่อการปฏิบัติราชการ โดยให้ผู้บังคับบัญชาระดับส านัก/หน่วย เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองก่อนเสนอ
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา ยกเว้นกรณีได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่หน่วยงานผู้จัดมีหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ โดยตรง ให้ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาต 
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการไปสอน หรือบรรยายทางวิชาการพร้อมแนบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง  
เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณาของเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ข้อ ๔ การไปสอน หรือบรรยายทางวิชาการนอกเวลาราชการ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติราชการ โดยให้ค านึงถึงโอกาสที่อาจได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติราชการในกรณี 
ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และหากผู้นั้นเห็นว่าอาจเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการให้รายงาน
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อทราบหรือพิจารณาตามสมควรแก่กรณี 

ข้อ ๕ การไปสอน หรือบรรยายทางวิชาการต้องมีเนื้อหาไม่กระทบหรือขัดต่อการคุ้มครอง 
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และภาพลักษณ์ขององค์กร โดยค านึงถึงการประพฤติปฏิบัติและวางตนให้เป็นไป
ด้วยความเหมาะสมในฐานะเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ เป็นไปตาม
ข้อก าหนดจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ประกาศส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนญุาตให้เจ้าหนา้ที่ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ไปสอน หรือบรรยายทางวิชาการ 
    

 เพื่อให้การอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติการไปสอน 
หรือบรรยายทางวิชาการ มีความชัดเจนเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จึงก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาต 
ให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสอน หรือบรรยายทางวิชาการ ดังนี้ 

ข้อ ๑ เจ้าหน้าที่ หมายถึง ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พนักงาน
ราชการตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยพนักงานราชการส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และลูกจ้างตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้าง
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ข้อ ๒ สอน หรือบรรยายทางวชิาการ หมายถึง การให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกในโครงการ/กิจกรรม 
หรือสถานที่ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การสอน การบรรยาย การเสวนา 
การอภิปราย เป็นต้น  

ข้อ ๓ การไปสอน หรือบรรยายทางวิชาการในเวลาราชการ ต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยก าหนดให้ไม่เกิน ๔ หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ และต้องไม่กระทบ 
ต่อการปฏิบัติราชการ โดยให้ผู้บังคับบัญชาระดับส านัก/หน่วย เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองก่อนเสนอ
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา ยกเว้นกรณีได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่หน่วยงานผู้จัดมีหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ โดยตรง ให้ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาต 
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการไปสอน หรือบรรยายทางวิชาการพร้อมแนบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง  
เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณาของเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ข้อ ๔ การไปสอน หรือบรรยายทางวิชาการนอกเวลาราชการ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติราชการ โดยให้ค านึงถึงโอกาสที่อาจได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติราชการในกรณี 
ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และหากผู้นั้นเห็นว่าอาจเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการให้รายงาน
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อทราบหรือพิจารณาตามสมควรแก่กรณี 

ข้อ ๕ การไปสอน หรือบรรยายทางวิชาการต้องมีเนื้อหาไม่กระทบหรือขัดต่อการคุ้มครอง 
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และภาพลักษณ์ขององค์กร โดยค านึงถึงการประพฤติปฏิบัติและวางตนให้เป็นไป
ด้วยความเหมาะสมในฐานะเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ เป็นไปตาม
ข้อก าหนดจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ข้อ ๖ กรณีนอกเหนือหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้เป็นดุลยพินิจของเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการพิจารณาเป็นรายกรณี และหากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์นี้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัย 
ของเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นที่สุด 

     ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     โสพล  จรงิจิตร 

     เลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิ
เรื่อง มาตรการปอ้งกนัการรบัสินบน และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิ 

   

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็ นไปตาม
ข้อก าหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงก าหนด
มาตรการป้องกันการรับสินบนส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 

๑. ขอบเขตการใช้บังคับ 
  ๑.๑ มาตรการฉบับนี้ใช้กับเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อันได้แก่ 

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ๑.๒ มาตรการฉบับนี้ใช้กับคู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระท าการในนามส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยจะน าไปปฏิบัติกับบุคคลดังกล่าวตามมาตรการนี้เท่าที่  
จะสามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 

 

๒. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง 
  ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่ควบคุม สนับสนุน และขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม

มาตรการนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการรับสินบนที่อาจเกิดจากกระบวนการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน รวมถึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินการต่อต้านการรับสินบน
ไปยังคู่สัญญาที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระท าการในนามของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

  ๒.๒ ผู้บั งคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้ าที่ รับผิดชอบในการเสริมสร้างความเข้ าใจ 
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเก่ียวกับสาระส าคัญของมาตรการป้องกันการรับสินบนเพ่ือป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ และจะต้องเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการต่อต้านการรับสินบน 

 ๒.๓ เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องศึกษาและปฏิบัติหน้าที่
ให้สอดคล้องมาตรการฉบับนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนมาตรการฉบับนี้  จะต้องรายงาน 
ต่อผู้บังคับบัญชา 

 ๒.๔ การด าเนินการกับคู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระท าการในนามส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะต้องสอดคล้องกับมาตรการฉบับนี้ตั้งแต่เริ่มต้นและในภายหลัง
ความสัมพันธ์ตามความเหมาะสม รวมท้ังจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือให้ค ามั่นในการ
ต่อต้านการรับสินบน 

 

๓. แนวทางการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการรับสินบน 
  ๓.๑ ต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรง 
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ประกาศส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิ
เรื่อง มาตรการปอ้งกนัการรบัสินบน และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิ 

   

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็ นไปตาม
ข้อก าหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงก าหนด
มาตรการป้องกันการรับสินบนส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 

๑. ขอบเขตการใช้บังคับ 
  ๑.๑ มาตรการฉบับนี้ใช้กับเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อันได้แก่ 

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ๑.๒ มาตรการฉบับนี้ใช้กับคู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระท าการในนามส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยจะน าไปปฏิบัติกับบุคคลดังกล่าวตามมาตรการนี้เท่าที่  
จะสามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 

 

๒. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง 
  ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่ควบคุม สนับสนุน และขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม

มาตรการนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการรับสินบนที่อาจเกิดจากกระบวนการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน รวมถึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินการต่อต้านการรับสินบน
ไปยังคู่สัญญาที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระท าการในนามของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

  ๒.๒ ผู้บั งคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้ าที่ รับผิดชอบในการเสริมสร้างความเข้ าใจ 
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับสาระส าคัญของมาตรการป้องกันการรับสินบนเพ่ือป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ และจะต้องเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการต่อต้านการรับสินบน 

 ๒.๓ เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องศึกษาและปฏิบัติหน้าที่
ให้สอดคล้องมาตรการฉบับนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนมาตรการฉบับนี้  จะต้องรายงาน 
ต่อผู้บังคับบัญชา 

 ๒.๔ การด าเนินการกับคู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระท าการในนามส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะต้องสอดคล้องกับมาตรการฉบับนี้ตั้งแต่เริ่มต้นและในภายหลัง
ความสัมพันธ์ตามความเหมาะสม รวมทั้งจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือให้ค ามั่นในการ
ต่อต้านการรับสินบน 

 

๓. แนวทางการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการรับสินบน 
  ๓.๑ ต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรง 
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 ๓.๒ ต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่า
จะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด  

 ๓.๓ ต้องไม่เสนอว่าจะท าให้ สัญญาว่าจะท าให้หรือรับสินบนจากบุคคลอื่นใดโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท า อันมิชอบด้วยหน้าที่และ
กฎหมาย 

 ๓.๔ ต้องไม่รับหรอืให้สินบนในการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างทุกชนิด การด าเนินการตอ้งเป็นไป
อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ๓.๕ ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน และ
ให้ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

 ๓.๖ ต้องให้ความเปน็ธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการให้หรือ
รับสินบน  

 

๔. การกระท าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการให้หรือรับสินบน 
  การกระท าที่มีความเสี่ยงสูงในการให้หรือรับสินบน ซึ่งจะต้องระมัดระวังและปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎ หรือระเบียบอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 
 ๔.๑ ค่าอ านวยความสะดวก 
 ค่าอ านวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ ของรัฐอย่างไม่เป็น

ทางการ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะด าเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้น 
ให้การด าเนินการตามกระบวนการอันชอบด้วยหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติห้ามเจ้าหน้าที่รับค่าอ านวยความสะดวก
ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 ๔.๒ ค่ารับรองและของขวัญ 
 ค่ารับรองและของขวัญ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์

อันดี หรือเป็นการแสดงออกทางมารยาททางสังคม ซึ่งของขวัญอาจอยู่ในหลากหลายรูปแบบไมว่่าจะเปน็
เงิน สินค้า บริการ บัตรก านัล ค่ารับรอง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการหรือ
การศึกษาดูงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น 

 ๑ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติห้ามเจ้าหน้าที่รับค่ารับรองและ
ของขวัญอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ี เว้นแต่เป็นการรับค่ารับรองและของขวัญในนาม
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือเป็นการรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน
จ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 ๔.๓ การรับบริจาค 
 การบริจาคถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในการช่วยเหลือสังคมหรือผู้ด้อยโอกาส 

โดยการรับบริจาคจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจและกระท าอย่างโปร่งใส พร้อมกับมีวัตถุประสงค์  

                                                           

 ๑ ข้อ ๔.๒ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกัน 
การรับสิน (ฉบับที ่๒) 

ในการบริจาคที่ชัดเจน และต้องไม่เป็นการบริจาคที่ท าขึ้นเพ่ื อปกปิดการให้สินบน รวมทั้งต้องมี 
การบันทึกทางบัญชีที่ถูกต้องตามความเป็นจริง  

 

๕. การฝ่าฝืนมาตรการ 
 ๕.๑ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะด าเนินการทางวินัยกับ เจ้าหน้าที่ 

ที่มีพฤติการณ์รับหรือให้สินบน รวมถึงผู้บังคับบัญชาที่เพิกเฉยต่อการกระท าผิดหรือรับทราบว่า 
มีการกระท าผิด แต่ไม่ด าเนินการให้ถูกต้อง และหากพฤติการณ์ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการกระท าผิด 
ตามกฎหมายอื่น ให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามล าดับชั้นจนถึงเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายหรือแจ้งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายนั้น
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 ๕.๒ ในกรณีที่คู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระท าการในนามส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามมาตรการฉบับนี้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจะพิจารณาด าเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี และหากการกระท า
นั้นท าให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับความเสียหาย ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะด าเนินการทางกฎหมายด้วย 

 

๖. การก ากับ ติดตาม และสอบทาน 
 ๖.๑ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะจัดให้มีการตรวจสอบและประเมิน
มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการต่อต้านการรับหรือให้สินบน 
 ๖.๒ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุง
มาตรการฉบับนี้ตามความเหมาะสม ตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่มีนัยส าคัญ เช่น  
มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อสั่งการ เป็นต้น 

 
ประกาศ ณ วนัที่ ๒๕ มิถนุายน ๒๕๖๒ 

โสพล  จรงิจิตร 
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ในการบริจาคที่ชัดเจน และต้องไม่เป็นการบริจาคที่ท าขึ้นเพ่ื อปกปิดการให้สินบน รวมทั้งต้องมี 
การบันทึกทางบัญชีที่ถูกต้องตามความเป็นจริง  

 

๕. การฝ่าฝืนมาตรการ 
 ๕.๑ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะด าเนินการทางวินัยกับ เจ้าหน้าที่ 

ที่มีพฤติการณ์รับหรือให้สินบน รวมถึงผู้บังคับบัญชาที่เพิกเฉยต่อการกระท าผิดหรือรับทราบว่า 
มีการกระท าผิด แต่ไม่ด าเนินการให้ถูกต้อง และหากพฤติการณ์ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการกระท าผิด 
ตามกฎหมายอื่น ให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามล าดับชั้นจนถึงเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายหรือแจ้งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายนั้น
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 ๕.๒ ในกรณีที่คู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระท าการในนามส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามมาตรการฉบับนี้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจะพิจารณาด าเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี และหากการกระท า
นั้นท าให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับความเสียหาย ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะด าเนินการทางกฎหมายด้วย 

 

๖. การก ากับ ติดตาม และสอบทาน 
 ๖.๑ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะจัดให้มีการตรวจสอบและประเมิน
มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการต่อต้านการรับหรือให้สินบน 
 ๖.๒ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุง
มาตรการฉบับนี้ตามความเหมาะสม ตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่มีนัยส าคัญ เช่น  
มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อสั่งการ เป็นต้น 
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ประกาศส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิ
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

   
 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพ่ือเป็นกรอบและแนวทาง 
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นไป  
ตามข้อก าหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงก าหนดมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 

๑. การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 
  ๑.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจน

การใช้ดุลพินิจของผู้ ใต้บั งคับบัญชา ให้ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบั งคับ มาตรฐาน  
คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

  ๑.๒ หากพบว่าในภารกิจใดยังไม่มีมาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานหรือ 
คู่มือการปฏิบัติงานไมท่ันสมยัหรือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัต ิหรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่อาจน ามา 
ซึ่งความไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม และไม่มีประสิทธิภาพ ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
และหรือผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน เสนอให้มีหรือทบทวนมาตรฐานหรือ  
คู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าว 

  ๑.๓ ให้ส านักบริหารกลาง โดยกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ในการสอบทานการใช้ดุลพินิจ 
ในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เพ่ือประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทาง  
การปรับปรุง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 

๒. การใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากร 
 ๒.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจน

การใช้ดุลพินิจของผู้ ใต้บั งคับบัญชา ให้ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบั งคับ มาตรฐาน  
คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหาร
ทรัพยากรอย่างเคร่งครัด 

 ๒.๒ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยที่ด าเนินการได้โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาโดยสืบราคา 
จากท้องตลาดและเลือกรายที่เสนอราคาตามเกณฑ์ที่ส่วนราชการก าหนด โดยยึดถือประโยชน์สูงสุด 
ที่ทางราชการจะได้รับ 

 ๒.๓ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการ หากพบว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็น 
ผู้มีส่วนได้เสียกับประธานกรรมการหรือกรรมการคนหนึ่งคนใด ให้รายงานเลขาธิการคณะกรรมการ 
แห่งชาติเพ่ือพิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้  ห้ามมิให้ประธานกรรมการ 
หรือกรรมการ ที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวเข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอ  

หรือคู่สัญญานั้น หากมีกรณีจ าเป็นต้องมีการชี้แจงในบางเรื่อง เมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้ว
จะต้องออกจากที่ประชุม 

 ๒.๔ กรณีการตรวจรับงาน ให้ตรวจรับงานภายในกรอบระยะเวลาของกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ตลอดจนแนวทางที่เกี่ยวข้อง หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้แจ้ง เหตุผลให้ผู้มีหน้าที่และ
อ านาจทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 

 ๒.๕ กรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินนั้นท าทะเบียน
การยืม-คืน และมีการตรวจสอบรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจ าอย่างเคร่งครัด 

 ๒.๖ ให้คณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ประจ าปี ท าหน้าที่
ตรวจสอบและควบคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ด้วยความถูกต้องและโปร่งใส 

 ๒.๗ ให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานกลาง มีหน้าที่สอบทานการใช้จ่ายและบริหาร
งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค
และแนวทางการปรับปรุงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 

๓. การใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล 
 ๓.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจน

การใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้
ความสามารถ ความเสมอภาค เป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ 

 ๓.๒ ให้ส านักบริหารกลาง โดยกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าระบบและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในการบริหารงานบุคคลด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร อาทิ  การก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ 
ด ารงต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร รายชื่อผู้สมัครเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง การพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูบุคลากรที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ 
หรือเลื่อนต าแหน่งบุคลากร มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร ตลอดจนผลการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง แผนความก้าวหน้าในอาชีพ และแผนพัฒนาบุคลากร 

 

๔. การฝ่าฝืนมาตรการ 
 ในกรณีพบว่าเจ้าหน้าที่คนใดมีการใช้ดุลพินิจอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม และขัดต่อ

ข้อก าหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๙ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
เพ่ือพิจารณาด าเนินการ และหากการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการ 
ทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่นั้น 
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หรือคู่สัญญานั้น หากมีกรณีจ าเป็นต้องมีการชี้แจงในบางเรื่อง เมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้ว
จะต้องออกจากที่ประชุม 

 ๒.๔ กรณีการตรวจรับงาน ให้ตรวจรับงานภายในกรอบระยะเวลาของกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ตลอดจนแนวทางที่เกี่ยวข้อง หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้แจ้ง เหตุผลให้ผู้มีหน้าที่และ
อ านาจทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 

 ๒.๕ กรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินนั้นท าทะเบียน
การยืม-คืน และมีการตรวจสอบรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจ าอย่างเคร่งครัด 

 ๒.๖ ให้คณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ประจ าปี ท าหน้าที่
ตรวจสอบและควบคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ด้วยความถูกต้องและโปร่งใส 

 ๒.๗ ให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานกลาง มีหน้าที่สอบทานการใช้จ่ายและบริหาร
งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค
และแนวทางการปรับปรุงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 

๓. การใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล 
 ๓.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจน

การใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้
ความสามารถ ความเสมอภาค เป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ 

 ๓.๒ ให้ส านักบริหารกลาง โดยกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าระบบและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในการบริหารงานบุคคลด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร อาทิ การก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ 
ด ารงต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร รายชื่อผู้สมัครเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง การพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูบุคลากรที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ 
หรือเลื่อนต าแหน่งบุคลากร มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร ตลอดจนผลการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง แผนความก้าวหน้าในอาชีพ และแผนพัฒนาบุคลากร 

 

๔. การฝ่าฝืนมาตรการ 
 ในกรณีพบว่าเจ้าหน้าที่คนใดมีการใช้ดุลพินิจอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม และขัดต่อ

ข้อก าหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๙ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
เพ่ือพิจารณาด าเนินการ และหากการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการ 
ทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่นั้น 

 
ประกาศ ณ วนัที่ ๒๕ มิถนุายน ๒๕๖๒ 

โสพล  จรงิจิตร 
เลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ประกาศส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิ
เรื่อง มาตรการปอ้งกนัการขดักันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์สว่นรวม 

   
 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นไปตามข้อก าหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นการส่งเสริมการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 

๑. ต้องไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น อันจะท าให้เกิด
ความเสียหายต่อราชการ 

 

๒. ต้องไม่ด าเนินการใดๆ ที่เป็นการช่วยเหลือญาติมิตรหรือพวกพ้อง ให้ได้รับการบรรจุ  แต่งตั้ง 
ในต าแหน่งงานใดๆ ในระบบราชการ  

 

๓. ต้องไม่น าทรัพย์สินใดๆ ของทางราชการไปใช้เพ่ือประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ 
อันจะท าให้เกิดความเสียหายต่อราชการ 

 

๔. ต้องไม่ใช้เวลาท าการของทางราชการเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง พวกพ้อง 
ครอบครัว หรือคนรู้จัก 

๕. ต้องไม่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น 
 

๖. ผู้บังคับบัญชาต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดของผู้ใต้บังคับบัญชา 

 

๗. ผู้บังคับบัญชาต้องไม่หักหรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นที่อาจ
ก่อให้เกิดการใช้หน้าที่และอ านาจของตนเอง ในการจัดหาของขวัญตามประเพณีนิยม หรือวาระต่างๆ  
ซึ่งอาจท าให้เกิดผลต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน 

 

๘. ต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่รายงานหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

๙. ในกรณีพบว่าเจ้าหน้าที่คนใดมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้และพฤติการณ์
ดังกล่าวเป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่นั้นและหากพฤติการณ์ดังกล่าว 
เข้าลักษณะเป็นการกระท าผิดตามกฎหมายอื่น ให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามล าดับชั้นจนถึงเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายหรือแจ้งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และ
อ านาจตามกฎหมายนั้นพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

๑๐. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นเข้มงวด กวดขัน การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา  
เพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และต้องปฏิบัติตน 
เป็นแบบอย่าง ที่ดี ในกรณีผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการนี้ ให้ถือว่าผู้บังคับบญัชาของเจ้าหน้าทีน่ั้นมีส่วนร่วมรูเ้ห็น หรือมีส่วนในการกระท าดงักล่าวดว้ย 
และให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปด าเนินการทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชานั้นด้วย 

 
ประกาศ ณ วนัที่ ๒๕ มิถนุายน ๒๕๖๒ 

โสพล  จรงิจิตร 
เลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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๑๐. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นเข้มงวด กวดขัน การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา  
เพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และต้องปฏิบัติตน 
เป็นแบบอย่าง ที่ดี ในกรณีผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการนี้ ให้ถือว่าผู้บังคับบญัชาของเจ้าหน้าทีน่ั้นมีส่วนร่วมรูเ้ห็น หรือมีส่วนในการกระท าดงักล่าวดว้ย 
และให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปด าเนินการทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชานั้นด้วย 

 
ประกาศ ณ วนัที่ ๒๕ มิถนุายน ๒๕๖๒ 

โสพล  จรงิจิตร 
เลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ประกาศส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลอืกบคุลากรส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เข้ารบัการฝึกอบรมในหลักสตูรที่จดัโดยหน่วยงานภายนอก 
    

 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีประกาศส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้ารับ  
การฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
มีความโปร่งใส ชัดเจน และมีความเหมาะสม 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
 ส านักงาน หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 เลขาธิการ หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 บุคลากร หมายความว่า ข้าราชการและพนักงานราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ รวมทั้งลูกจ้างตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้ างส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 การฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก หมายความว่า หลักสูตร โครงการฝึกอบรม 
หรือที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างศักยภาพ  
โดยหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐหรือเอกชนเป็นผู้จัดขึ้น ซึ่งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติส่งเข้ารับการฝึกอบรม หรือเสนอรายชื่อเป็นผู้เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม 
 

 ข้อ ๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑) มีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรการฝึกอบรมก าหนด 
 (๒) ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นในการเข้ารับการฝึกอบรม  
 (๓) ไม่อยู่ระหว่างการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่น  
 (๔) ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์  หรือเนื้อหารายวิชาในการฝึกอบรม 
ที่ซ้ าซ้อนในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับหลักสูตรที่ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม 
 ส าหรับผู้ที่มีประวัติเคยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรท่ีมีก าหนดระยะเวลาการฝึกอบรมตลอด
หลักสูตรมากกว่าสองเดือนขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมที่มีตารางการฝึกอบรมต่อเนื่องหรือไม่ก็ตาม และ
หรือเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมในระดับเดียวกัน จะต้องเว้นระยะเวลามาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับจาก 
วันสิ้นสุดระยะเวลาการฝึกอบรมถึงวันที่ผู้จัดการฝึกอบรมก าหนดเป็นวันเปิดรับสมัคร 
 กรณีมีเหตุอันสมควรและเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ เลขาธิการอาจพิจารณายกเว้นให้
บุคลากรที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อนี้ นอกจาก (๑) เข้ารับการฝึกอบรมเป็นรายกรณีก็ได้ 
 

 ข้อ ๓ ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ให้พิจารณาจากผู้ที่ด ารง
ต าแหน่งและหรือปฏิบ ัต ิหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องและสอดคล้องกับเนื ้อหาการ ฝึกอบรม รวมถึงการ 
น าความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานตามภารกิจ หน้าที่และอ านาจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 กรณีมีผู้แสดงความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามวรรคหนึ่งมากกว่า
จ านวนที่ก าหนด ให้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามล าดับอาวุโส โดยมีการจัดล าดับ ดังนี้ 
 (๑) ผู้ที่ด ารงต าแหน่งสูงกว่า ถือว่าเป็นผู้อาวุโสกว่า 
 (๒) ถ้าเป็นผู้ด ารงต าแหน่งในระดับเดียวกันหรือเทียบเท่า ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
ในระดับนั้นก่อน ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
 (๓) ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดียวกันหรือเทียบเท่าพร้อมกัน ผู้ใดได้รับ
เงินเดือนมากกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
 (๔) ถ้าเป็นผู้ได้รับเงินเดือนเท่ากัน ผู้ใดมีอายุราชการมากกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
 ในการพิจารณาบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีพนักงานราชการและหรือลูกจ้าง 
เป็นผู้มีคุณสมบัติและประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม ให้ค านึงถึงการจัดสรรจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ส าหรับกลุ่มบุคลากรดังกล่าว โดยพิจารณาถึงความเกี่ยวข้องสอดคล้องของหลักสูตรกับภารกิจงาน  
ในความรับผิดชอบของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นส าคัญ 
 

 ข้อ ๔ บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
ต้องจัดท ารายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงเลขาธิการภายใน 
หกสิบวัน นับแต่วันที่เดินทางกลับถึงส านักงาน 
 

 ข้อ ๕ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้ เลขาธิการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
ค าวินิจฉัยของเลขาธิการให้เป็นที่สุด 
 

 ประกาศ ณ วนัที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 บุญเกือ้ สมนึก 

 รองเลขาธกิาร รักษาราชการแทน 
 เลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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 ข้อ ๓ ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ให้พิจารณาจากผู้ที่ด ารง
ต าแหน่งและหรือปฏิบ ัต ิหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องและสอดคล้องกับเนื ้อหาการ ฝึกอบรม รวมถึงการ 
น าความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานตามภารกิจ หน้าที่และอ านาจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 กรณีมีผู้แสดงความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามวรรคหนึ่งมากกว่า
จ านวนที่ก าหนด ให้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามล าดับอาวุโส โดยมีการจัดล าดับ ดังนี้ 
 (๑) ผู้ที่ด ารงต าแหน่งสูงกว่า ถือว่าเป็นผู้อาวุโสกว่า 
 (๒) ถ้าเป็นผู้ด ารงต าแหน่งในระดับเดียวกันหรือเทียบเท่า ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
ในระดับนั้นก่อน ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
 (๓) ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดียวกันหรือเทียบเท่าพร้อมกัน ผู้ใดได้รับ
เงินเดือนมากกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
 (๔) ถ้าเป็นผู้ได้รับเงินเดือนเท่ากัน ผู้ใดมีอายุราชการมากกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
 ในการพิจารณาบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีพนักงานราชการและหรือลูกจ้าง 
เป็นผู้มีคุณสมบัติและประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม ให้ค านึงถึงการจัดสรรจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ส าหรับกลุ่มบุคลากรดังกล่าว โดยพิจารณาถึงความเกี่ยวข้องสอดคล้องของหลักสูตรกับภารกิจงาน  
ในความรับผิดชอบของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นส าคัญ 
 

 ข้อ ๔ บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
ต้องจัดท ารายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงเลขาธิการภายใน 
หกสิบวัน นับแต่วันที่เดินทางกลับถึงส านักงาน 
 

 ข้อ ๕ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้ เลขาธิการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
ค าวินิจฉัยของเลขาธิการให้เป็นที่สุด 
 

 ประกาศ ณ วนัที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 บุญเกือ้ สมนึก 

 รองเลขาธกิาร รักษาราชการแทน 
 เลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ประกาศส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิ
เรื่อง การจดัระบบข้อมูลข่าวสารสว่นบุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยข้อมูลข่าวสารของราชการ๑ 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีประกาศส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยจัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
และตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอ 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ ได้แก่ 
(๑) ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(๒) พนักงานราชการ ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยพนักงานราชการ

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(๓) ลูกจ้าง ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(๔) อนุกรรมการ ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๖) ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ตามระเบียบคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือเป็นผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

(๗) เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือเป็นผู้ช านาญการ
ประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๘) ผู้มีอ านาจหรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้ท าการแทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และ 
สภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขและสภาวิชาชีพส่ือมวลชน ตามระเบียบคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือก
กันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ 

                                                           

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนพิเศษ ๒๐๗ ง/หน้า ๕๔/๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ 

(๙) ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขและ
สภาวิชาชีพสื่อมวลชน ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกกันเองให้เป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
การจดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ 

 

ข้อ ๒ ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
(๑) ทะเบียนประวัติข้าราชการ 
(๒) แฟ้มประวัติพนักงานราชการ และลูกจ้าง  
(๓) แฟ้มประวัติอนุกรรมการ 
(๔) ทะเบียนและประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๕) ทะเบียนประวัติผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(๖) ทะเบียนประวัติเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการและกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(๗) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจหรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้ท าการแทนองค์กร

เอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขและสภาวิชาชีพสื่อมวลชน 
(๘) เอกสารแสดงการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้แทนองค์กรเอกชนด้าน 

สิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขและสภาวิชาชีพสื่อมวลชน 
(๙) ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 

ข้อ ๓ ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
 (๑) ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ใช้ในการบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๒) ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประจ าประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ใช้เป็นหลักฐานประกอบการเสนอให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้งเป็นผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
และเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แล้วแต่
กรณี 

(๓) อนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ  ใช้เป็นหลักฐานประกอบการเสนอให้คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วแต่กรณี 

(๔) ผู้มีอ านาจหรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้ท าการแทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และ 
สภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขและสภาวิชาชีพสื่อมวลชน ใช้เป็นหลักฐานในการรับจดแจ้ง
เป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขและสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชน 

(๕) ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขและ
สภาวิชาชีพสื่อมวลชน ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของ
ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขและสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชน เพื่อเลือกกันเองให้เป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 
 



329

(๙) ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขและ
สภาวิชาชีพสื่อมวลชน ที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกกันเองให้เป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
การจดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ 

 

ข้อ ๒ ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
(๑) ทะเบียนประวัติข้าราชการ 
(๒) แฟ้มประวัติพนักงานราชการ และลูกจ้าง  
(๓) แฟ้มประวัติอนุกรรมการ 
(๔) ทะเบียนและประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๕) ทะเบียนประวัติผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(๖) ทะเบียนประวัติเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการและกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(๗) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจหรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้ท าการแทนองค์กร

เอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขและสภาวิชาชีพสื่อมวลชน 
(๘) เอกสารแสดงการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้แทนองค์กรเอกชนด้าน 

สิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขและสภาวิชาชีพสื่อมวลชน 
(๙) ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 

ข้อ ๓ ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
 (๑) ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ใช้ในการบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๒) ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประจ าประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ใช้เป็นหลักฐานประกอบการเสนอให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้งเป็นผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
และเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แล้วแต่
กรณี 

(๓) อนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ  ใช้เป็นหลักฐานประกอบการเสนอให้คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วแต่กรณี 

(๔) ผู้มีอ านาจหรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้ท าการแทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และ 
สภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขและสภาวิชาชีพส่ือมวลชน ใช้เป็นหลักฐานในการรับจดแจ้ง
เป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขและสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชน 

(๕) ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขและ
สภาวิชาชีพสื่อมวลชน ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของ
ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขและสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชน เพื่อเลือกกันเองให้เป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ข้อ ๔ วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 
(๑) เจ้าของข้อมูลยื่นค าขอ (แบบฟอร์มที่ก าหนด) ตรวจดูด้วยตนเอง หรือมอบอ านาจเป็นหนังสือ

ให้บุคคลอื่นยื่นค าขอตรวจดูข้อมูลต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(๒) เจ้าของข้อมูลยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอตรวจดูข้อมูลต่อเลขาธิการคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

ข้อ ๕ วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
(๑) เจ้าของข้อมูลเป็นผู้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยท าเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้องยื่นต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติมอบหมาย เป็นผูพิ้จารณาอนุมัติ 
 

ข้อ ๖ แหล่งที่มาของข้อมูล 
(๑) เจ้าของข้อมูล 
(๒) ค าสั่งบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนระดับ เลื่อนเงินเดือน ลงโทษทางวินัยและเอกสารอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
บุญเกือ้  สมนกึ 

เลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยการรับเงนิ การจ่ายเงิน การจดัท าบญัชี และการเก็บรกัษาเงนิกองทุนสวัสดกิาร  

ภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    
 

 โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดให้ มีข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การจัดท าบัญชี และการเก็บรักษา
เงินกองทุนสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ (๒) แห่งระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย
การจัดสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ
สวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การจัดท าบัญชี และการเก็บรักษาเงินกองทุน
สวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 

 ข้อ ๒ ข้อบังคบันี้ให้ใช้บังคบัตั้งแต่บัดนี้เปน็ตน้ไป 
 

 ข้อ ๓ ในขอ้บังคับนี ้
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 
 “กองทุนสวัสดิการ” หมายความว่า กองทุนสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 ข้อ ๔ ให้เหรัญญิกมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการ
ภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
รักษาการตามข้อบังคับนี้ 
 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสวัสดิการภายในส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
 

หมวด ๑ 
การรบัเงนิ 

   
 

 ข้อ ๖ การรับเงินให้รับเป็นเงินสด รับเป็นเช็ค โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนามกองทุนสวัสดิการ 
หรือโดยวิธีอื่นใด และให้ออกใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอย่างอื่นไว้เป็นหลักฐานทุกรายการ  
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ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยการรับเงนิ การจ่ายเงิน การจดัท าบญัชี และการเก็บรกัษาเงนิกองทุนสวัสดกิาร  

ภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    
 

 โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดให้มีข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การจัดท าบัญชี และการเก็บรักษา
เงินกองทุนสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ (๒) แห่งระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย
การจัดสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ
สวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การจัดท าบัญชี และการเก็บรักษาเงินกองทุน
สวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 

 ข้อ ๒ ข้อบังคบันี้ให้ใช้บังคบัตั้งแต่บัดนี้เปน็ตน้ไป 
 

 ข้อ ๓ ในขอ้บังคับนี ้
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 
 “กองทุนสวัสดิการ” หมายความว่า กองทุนสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 ข้อ ๔ ให้เหรัญญิกมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการ
ภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
รักษาการตามข้อบังคับนี้ 
 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสวัสดิการภายในส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
 

หมวด ๑ 
การรบัเงนิ 

   
 

 ข้อ ๖ การรับเงินให้รับเป็นเงินสด รับเป็นเช็ค โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนามกองทุนสวัสดิการ 
หรือโดยวิธีอื่นใด และให้ออกใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอย่างอื่นไว้เป็นหลักฐานทุกรายการ  
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 ข้อ ๗ ให้เหรัญญิกบันทึกบัญชีส าหรับเงินที่ได้รับในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคาร  
แล้วแต่กรณี และหรือบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบงาน 
 ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังก าหนดเวลาปิดบัญชีส าหรับวันนั้นแล้ว ให้บันทึกการรับเงิน 
ในบัญชีดังกล่าวและหรือบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบงานในวันท าการถัดไป 
 

หมวด ๒ 
การจ่ายเงิน 

   
 

 ข้อ ๘ การจ่ายเงนิของกองทนุสวัสดิการ มดีังนี้ 
 (๑) จ่ายเงินคา่ตอบแทนลูกจ้างสวัสดิการตามอตัราทีค่ณะกรรมการก าหนด 
 (๒) จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามปกติของสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (๓) จ่ายเงินยืมทดรองจ่ายในกิจกรรมของสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติที่ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว และให้ผู้ยืมน าส่งคืนใบส าคัญพร้อมทั้งเงินเหลือจ่ายภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันยืม 
 (๔) จ่ายเงินคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแลว้ 
 

 ข้อ ๙ การจ่ายเงินหรือถอนเงินฝาก ต้องมีประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย 
ลงลายมือชื่อร่วมกับเหรัญญิก  
 

 ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินทุกรายการจะต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินไว้เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ
และจะต้องมีการบันทึกรายการจ่ายเงินในบัญชีภายในวันที่จ่ายเงิน 
 

 ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินให้มีใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงินซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้ หรือใบรับรอง
การจ่ายเงินหรือเอกสารอื่นใด โดยระบุว่าเป็นการจ่ายเงินค่าอะไร วันเดือนปีที่จ่ายเงิน จ านวนที่จ่าย 
และให้ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายไว้ด้วยเพ่ือเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน 
 

 ข้อ ๑๒ ให้ประธานกรรมการมีอ านาจก่อหนี้ผูกพัน หรืออนุมัติการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ  
ได้ในวงเงินไม่เกินครั้งละหนึ่งแสนบาท หากเกินกว่าที่ก าหนดไว้นี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก่อน 
 

 ข้อ ๑๓ การขอเบิกเงินให้ระบุวัตถุประสงค์ของการเบิกและให้น าไปจ่ายเฉพาะเพ่ือการนั้น  
จะน าไปจ่ายเพื่อการอื่นไม่ได้ 
 

หมวด ๓ 
การจดัท าบญัช ี
   

 

 ข้อ ๑๔ ให้จัดท าบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ โดยแยกประเภทงาน ลงรายการรับและจ่ายเงิน 
ตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  
 ให้จัดท างบรายรับและรายจ่ายประจ าเดือนเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบภายในสิบห้าวันท าการ
ของเดือนถัดไปเมื่อมีรายการเคลื่อนไหว 

 ข้อ ๑๕ การจัดท าบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการให้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

หมวด ๔ 
การเกบ็รกัษาเงนิ และเอกสารทางการเงิน 

   
 

 ข้อ ๑๖ เพ่ือความปลอดภัยในระหว่างวัน ให้เหรัญญิกน าเงินสดหรือเช็คไปฝากธนาคาร 
ก่อนธนาคารปิดเวลาท าการ  
 ในกรณีท่ีมีการรับเงินภายหลังจากธนาคารปิดท าการแล้ว ให้น าเงินหรือเช็คพร้อมส าเนา
ใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่ใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินทั้งหมดเก็บรักษาไว้  เพ่ือด าเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งในวันท าการถัดไป 
 

 ข้อ ๑๗ ให้เหรัญญิกเก็บเอกสารทางการเงินไว้ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย 
 

 ข้อ ๑๘ สมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานท่ีผู้สอบบัญชีรับรองถูกต้องแล้ว ต้องเก็บรักษาไว้ 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีจึงจะท าลายได้ 
  
        ประกาศ ณ วนัที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  รตญา  กอบศิริกาญจน์ 
  รองเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ 

  ประธานกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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 ข้อ ๑๕ การจัดท าบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการให้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

หมวด ๔ 
การเกบ็รกัษาเงนิ และเอกสารทางการเงิน 

   
 

 ข้อ ๑๖ เพ่ือความปลอดภัยในระหว่างวัน ให้เหรัญญิกน าเงินสดหรือเช็คไปฝากธนาคาร 
ก่อนธนาคารปิดเวลาท าการ  
 ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังจากธนาคารปิดท าการแล้ว ให้น าเงินหรือเช็คพร้อมส าเนา
ใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่ใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินทั้งหมดเก็บรักษาไว้  เพ่ือด าเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งในวันท าการถัดไป 
 

 ข้อ ๑๗ ให้เหรัญญิกเก็บเอกสารทางการเงินไว้ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย 
 

 ข้อ ๑๘ สมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานที่ผู้สอบบัญชีรับรองถูกต้องแล้ว ต้องเก็บรักษาไว้ 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีจึงจะท าลายได้ 
  
        ประกาศ ณ วนัที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  รตญา  กอบศิริกาญจน์ 
  รองเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ 

  ประธานกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยการขอใชร้ถราชการเพ่ืองานสวสัดิการ 

 พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    

 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการขอใช้รถราชการเพื่องานสวัสดิการ 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ (๒) แห่งระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย
การจัดสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ
สวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการขอใช้รถราชการเพื่องานสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 

 ข้อ ๒ ข้อบังคบันี้ให้ใช้บังคบัตั้งแต่บัดนี้เปน็ตน้ไป 
 

 ข้อ ๓ ในขอ้บังคับนี ้
 “คณะกรรมการสวัสดิการ” หมายความว่า คณะกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “ประธานกรรมการสวัสดิการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสวัสดิการภายในส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “งานสวัสดิการ” หมายความว่า กิจกรรมต่างๆ ที่สมาชิกจัดท าขึ้นส าหรับการจัดสวัสดิการ 
ตามข้อ ๑๐ ของระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เช่น งานอุปสมบท งานสมรส พิธีกรรมทางศาสนา หรืองานศพ
ของบิดา มารดา คู่สมรส คู่ชีวิต บุตร หรือผู้อุปการะที่ท าหน้าที่แทนบิดามารดา ของสมาชิก หรือ 
งานจิตอาสาที่จัดโดยส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น 
 “รถราชการ” หมายความว่า รถยนต์ส่วนกลางของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติส าหรับใช้เพ่ือกิจการอันเป็นส่วนรวมของส านักงาน หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งจัดซื้อ
ด้วยเงินงบประมาณ การเช่า หรือการบริจาค แล้วแต่กรณี 
 

 ข้อ ๔ ในการจัดงานสวัสดิการ สมาชิกอาจขอใช้รถราชการเพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากรของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการร่วมงานได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานตามปกติ 
 

 ข้อ ๕ กรณีงานศพ จะขอใช้รถราชการเพ่ือสวัสดิการได้ในวันที่ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นเจ้าภาพ วันฌาปนกิจ หรือวันบรรจุศพเท่านั้น 
 

 ข้อ ๖ ให้สมาชิกเป็นผู้ขอใช้รถราชการ ตามแบบใบขอใช้รถเพ่ือสวัสดิการท่ีคณะกรรมการ
สวัสดิการก าหนด พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นในการขอใช้รถ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น
จนถึงผู้มีอ านาจอนุมัติ 

 กรณีไม่สามารถจัดหารถราชการเพ่ือไปงานดังกล่าวได้ ให้ขออนุมัติประธานกรรมการสวัสดิการ 
เพื่อด าเนินการเช่ารถยนต์เอกชนแทนก็ได้ 
 

 ข้อ ๗ ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจ
อนุมัติการใช้รถราชการเพื่อสวัสดิการตามข้อบังคับนี้ 
 

 ข้อ ๘ เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้รถราชการเพ่ือสวัสดิการแล้ว ให้เบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงตามที่จ่าย
จริง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น จากเงินกองทุนสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  
 ส าหรับค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักของพนักงานขับรถราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เบิกจ่ายจากกองทุน
สวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้ 
 (๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ในอัตราวันละ ๒๔๐ บาท 
 (๒) ค่าที่พัก ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน ๘๐๐ บาท ต่อคืน 
 

 ข้อ ๙ ในการขอใช้รถราชการที่มิได้จัดหามาโดยวิธีการเช่าตามข้อบังคับนี้ ให้พนักงานขับรถ
ราชการท าประกันภัยรถยนต์แบบชั่วคราว โดยใช้เงินจากกองทุนสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 การซ่อมแซมรถราชการที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องจากการจัดสวัสดิการนอกเหนือจาก 
กรณีอุบัติเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้เบิกจ่ายจากเงินกองทุนสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อน  
 

 ข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการสวัสดิการรักษาการตามข้อบังคับนี้ 
 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสวัสดิการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
  
          ประกาศ ณ วนัที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  รตญา  กอบศิริกาญจน์ 
  รองเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ 

  ประธานกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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 กรณีไม่สามารถจัดหารถราชการเพ่ือไปงานดังกล่าวได้ ให้ขออนุมัติประธานกรรมการสวัสดิการ 
เพื่อด าเนินการเช่ารถยนต์เอกชนแทนก็ได้ 
 

 ข้อ ๗ ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจ
อนุมัติการใช้รถราชการเพื่อสวัสดิการตามข้อบังคับนี้ 
 

 ข้อ ๘ เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้รถราชการเพ่ือสวัสดิการแล้ว ให้เบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงตามที่จ่าย
จริง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น จากเงินกองทุนสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  
 ส าหรับค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักของพนักงานขับรถราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เบิกจ่ายจากกองทุน
สวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้ 
 (๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ในอัตราวันละ ๒๔๐ บาท 
 (๒) ค่าที่พัก ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน ๘๐๐ บาท ต่อคืน 
 

 ข้อ ๙ ในการขอใช้รถราชการที่มิได้จัดหามาโดยวิธีการเช่าตามข้อบังคับนี้ ให้พนักงานขับรถ
ราชการท าประกันภัยรถยนต์แบบชั่วคราว โดยใช้เงินจากกองทุนสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 การซ่อมแซมรถราชการที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องจากการจัดสวัสดิการนอกเหนือจาก 
กรณีอุบัติเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้เบิกจ่ายจากเงินกองทุนสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อน  
 

 ข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการสวัสดิการรักษาการตามข้อบังคับนี้ 
 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสวัสดิการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
  
          ประกาศ ณ วนัที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  รตญา  กอบศิริกาญจน์ 
  รองเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ 

  ประธานกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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แบบใบขอใช้รถราชการเพื่อสวัสดิการ 
 

      วันที่........... เดือน................................. พ.ศ. ……... 
 
เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  ข้าพเจ้า..........................................................ต าแหน่ง......................... ..................................... 
สังกัด........................................................ขออนุญาตใช้รถราชการเพ่ือเข้าร่วมงาน………………………………….……. 
............................................................................................................................. ................................................. 
สถานที่จัดงาน  บ้านเลขที่.......................หมู่ที่...............................ถนน........................................... ..................... 
แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ.......... ..........................จังหวัด................................................. 
มีผู้โดยสาร.................คน  คือ.......................................................................................... ...................................... 
...................................................................................................................................... ........................................ 
.......................................................................................... ....................................................................................  
ในวันที่............................................... เวลา...............น. ถึงวนัที่................................................ เวลา.......... .....น. 
 
      ...........................ผู้ขออนุญาต (โทรศัพท์...........................) 
      ...........................ผู้อ านวยการกลุ่มงานฯ (......./......./.......) 
      ...........................ผู้อ านวยการส านักฯ    (......./......./.......) 
เห็นควรอนุญาตให้ใช้รถราชการ 
เลขทะเทียน......................................     
โดย....................................................             อนุญาต 
เป็นพนักงานขับรถ 
 .......................................     ..................................... 
 ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัสดุ           เลขาธิการ กสม. 
  กรรมการสวัสดิการฯ      หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ กสม. มอบหมาย 
 .........../.........../............     .........../.........../............ 
 
 

       ไม่สามารถจัดรถราชการให้ได้     เรียน  ประธานกรรมการสวัสดิการฯ 
  เนื่องจาก……………………………………………..…         เห็นควรอนุมัติให้ด าเนินการเช่ารถยนต์เอกชน 
  ………………………………………………………..…… 

           ……………………………….             อนุมัติ 
       ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัสดุ    
          กรรมการสวัสดิการฯ            ……………….….……….. 
          .........../.........../............         ประธานกรรมการสวัสดิการฯ 
                  .........../.........../............ 
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ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง ก ำหนดภำพเครื่องหมำยรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยรำชกำร  

พุทธศักรำช ๒๔๘๒ (ฉบับที ่๓๐๔) 
   

 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยรำชกำร พุทธศักรำช 
๒๔๘๒ นำยกรัฐมนตรีจึงออกประกำศไว้ ดังนี้ 

 

 ๑ . ให ้ยกเลิกประกำศส ำน ักนำยกรัฐมนตรี เรื ่อง ก ำหนดภำพเครื ่องหมำยรำชกำร  
ตำมพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยรำชกำร พุทธศักรำช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๑๙๘) ลงวันที่ ๗ กรกฎำคม 
๒๕๔๖ 

 

 ๒. ก ำหนดภำพเครื่องหมำยรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
ไว้เป็นเครื่องหมำยรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยรำชกำร พุทธศักรำช ๒๔๘๒ ดังปรำกฏภำพ
และรำยกำรท้ำยประกำศนี้ 

 
    ประกำศ ณ วนัที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชำ 
    นำยกรัฐมนตร ี
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ภาพเครื่องหมายราชการของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
๑. อุณาโลม หมำยถงึ ควำมยิ่งใหญ ่
 

๒. รัศม ีหมำยถึง กำรแผไ่พศำลหรอืกำรให้ควำมชว่ยเหลือประชำชนไปทัว่ทุกทศิ 
 

๓. รูปทรงดอกบัว หมำยถึง ควำมมีคุณธรรม ควำมเอื้ออำทรระหว่ำงเพ่ือนมนุษย์อันเป็นจริยวัตรอันดีงำม
ของคนไทย 
 

๔. รูปคนล้อมเป็นวงกลม หมำยถึง กำรสร้ำงพลังควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนของสังคม เพ่ือเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนส ำคัญในกระบวนกำรพัฒนำประเทศ  
 

๕. รูปมือ หมำยถึง กำรร่วมมือกับทุกภำคส่วนของสังคมทั้งในระดับประเทศและระหว่ำงประเทศ ในกำร
โอบอุ้ม คุ้มครองศักดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย์ สิทธิและเสรีภำพ ด้วยหลักแห่งควำมเสมอภำค และภรำดรภำพ 
 

๖. สีน  าเงิน หมำยถงึ สขีองควำมเชื่อมัน่ของประชำชนและทกุภำคสว่นของสังคม 
 หมำยถงึ ควำมมุ่งมั่น อดทนในกำรท ำงำนเพ่ือประชำชน 
 หมำยถึง ควำมสำมัคคี และกำรประสำนพลังอย่ำงหนักแน่นจำกทุกภำคส่วนของสังคม  
เพ่ือเสริมสร้ำงวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 

ประกาศส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
เรื่อง ผลแห่งค ำวนิิจฉัยของศำลรัฐธรรมนญู๑ 

   
 

 ด้วยศำลรัฐธรรมนูญได้มีค ำวินิจฉัยที่ ๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กันยำยน ๒๕๖๒ ว่ำ พระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มำตรำ ๖๐ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๓ มำตรำ ๒๖ และมำตรำ ๒๗ 
 จึงประกำศให้ทรำบทั่วกัน 
 
     ประกำศ ณ วันท่ี ๕ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
            เชำวนะ  ไตรมำศ 
          เลขำธิกำรส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ  

 

                                                           

 ๑รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๙๖ ก/หน้ำ ๑๗/๑๓ กันยำยน ๒๕๖๒ 
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ประกาศส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
เรื่อง ผลแห่งค ำวนิิจฉัยของศำลรัฐธรรมนญู๑ 

   
 

 ด้วยศำลรัฐธรรมนูญได้มีค ำวินิจฉัยที่ ๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กันยำยน ๒๕๖๒ ว่ำ พระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มำตรำ ๖๐ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๓ มำตรำ ๒๖ และมำตรำ ๒๗ 
 จึงประกำศให้ทรำบทั่วกัน 
 
     ประกำศ ณ วันท่ี ๕ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
            เชำวนะ  ไตรมำศ 
          เลขำธิกำรส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ  

 

                                                           

 ๑รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๙๖ ก/หน้ำ ๑๗/๑๓ กันยำยน ๒๕๖๒ 
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พระราชกฤษฎีกา 
ก ำหนดหนว่ยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ 

ควำมรับผดิทำงละเมดิของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 

   
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว ้ณ วันที ่๓๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เป็นปทีี่ ๕๒ ในรัชกำลปัจจบุัน 
  

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ 
โดยที่เป็นกำรสมควรก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐบำงแห่งเป็นหน่วยงำนของรัฐตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักรำช ๒๕๓๘ และมำตรำ ๔  
แห่งพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ  
ให้ตรำพระรำชกฤษฎีกำขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑ พระรำชกฤษฎีกำนี้เรียกวำ่ “พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติ
ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐” 

 

มำตรำ ๒๑ พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
 

มำตรำ ๓ ให้หน่วยงำนดังต่อไปนี ้ เป็นหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิด 
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(๖๔)๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
 

มำตรำ ๔ ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
 
ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
    พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 
         นำยกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 

                                                           

 ๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๔/ตอนท่ี ๑๖ ก/หน้ำ ๑/๒๑ พฤษภำคม ๒๕๔๐ 
 ๒ มำตรำ ๓ (๖๔) เพิ่มเติมโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิด
ของเจ้ำหน้ำท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๒๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ เนื่องจำกกฎหมำยว่ำด้วยควำมรับผิด
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ได้ก ำหนดหลักกฎหมำยเรื่องควำมรับผิดทำงละเมิดไว้แตกต่ำงจำกหลักในประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและเกิดควำม 
เป็นธรรมแก่เจ้ำหน้ำที่ และกำรจะน ำหลักกำรนี้ไปใช้บังคับกับหน่วยงำนใดที่มิใช่รำชกำรส่วนกลำง รำชกำร
ส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสำหกิจที่จัดตั้งโดยระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำนั้น จะต้อง
ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำอีกชั้นหนึ่ง สมควรก ำหนดหน่วยงำนของรัฐบำงแห่งเป็นหน่วยงำนของรัฐตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐอยู่ในระบบควำมรับผิดอันเดียวกัน จึงจ ำเป็น 
ต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี ้

 
พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิ ดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๖๒๓ 

มำตรำ ๒ พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
  

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยที่กองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัย
และสร้ำงสรรค์ ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ มิได้มีฐำนะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่อ
อย่ำงอื่นและมีฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจที่ตั้ งขึ้นโดย
พระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำ หำกแต่ได้รับกำรจัดตั้งให้มีฐำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐประเภท
หนึ่งตำมพระรำชบัญญัติกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระรำชบัญญัติ
สุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และเป็นส่วนรำชกำรที่เป็นหน่วยงำนอิสระตำมรัฐธรรมนูญและมีฐำนะ
เป็นนิติบุคคล ตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตำมล ำดับ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีกำรก ำหนดให้เป็นหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิด
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติให้กำรก ำหนดให้หน่วยงำนอื่นของรัฐเป็นหน่วยงำนของรัฐตำมกฎหมำยดังกล่ำว  
ต้องตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ ดังนั้น เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ 
เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ 
และเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติซึ่งปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตได้รับ  
ควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชกฤษฎีกำนี้ 

 
 

                                                           

 ๓ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๑๑๕ ก/หน้ำ ๑๗/๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ เนื่องจำกกฎหมำยว่ำด้วยควำมรับผิด
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ได้ก ำหนดหลักกฎหมำยเร่ืองควำมรับผิดทำงละเมิดไว้แตกต่ำงจำกหลักในประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและเกิดควำม 
เป็นธรรมแก่เจ้ำหน้ำที่ และกำรจะน ำหลักกำรนี้ไปใช้บังคับกับหน่วยงำนใดที่มิใช่รำชกำรส่วนกลำง รำชกำร
ส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสำหกิจที่จัดตั้งโดยระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำนั้น จะต้อง
ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำอีกชั้นหนึ่ง สมควรก ำหนดหน่วยงำนของรัฐบำงแห่งเป็นหน่วยงำนของรัฐตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐอยู่ในระบบควำมรับผิดอันเดียวกัน จึงจ ำเป็น 
ต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี ้

 
พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิ ดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๖๒๓ 

มำตรำ ๒ พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
  

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยที่กองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัย
และสร้ำงสรรค์ ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ มิได้มีฐำนะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่อ
อย่ำงอื่นและมีฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจที่ตั้ งขึ้นโดย
พระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำ หำกแต่ได้รับกำรจัดตั้งให้มีฐำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐประเภท
หนึ่งตำมพระรำชบัญญัติกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระรำชบัญญัติ
สุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และเป็นส่วนรำชกำรที่เป็นหน่วยงำนอิสระตำมรัฐธรรมนูญและมีฐำนะ
เป็นนิติบุคคล ตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตำมล ำดับ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีกำรก ำหนดให้เป็นหน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิด
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติให้กำรก ำหนดให้หน่วยงำนอื่นของรัฐเป็นหน่วยงำนของรัฐตำมกฎหมำยดังกล่ำว  
ต้องตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ ดังนั้น เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ 
เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ 
และเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติซึ่งปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตได้รับ  
ควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชกฤษฎีกำนี้ 

 
 

                                                           

 ๓ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๑๑๕ ก/หน้ำ ๑๗/๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
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กฎกระทรวง 
ก ำหนดหนว่ยงำนของรัฐที่สำมำรถขอใหเ้จ้ำพนักงำนบังคับคดี 

ด ำเนินกำรบงัคับทำงปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ๑ 

   
  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัตวิิธปีฏิบัตริำชกำรทำงปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ และมำตรำ ๖๓/๑๕ วรรคหก แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นำยกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก ำหนดหน่วยงำนของรัฐที่สำมำรถขอให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดี
ด ำเนินกำรบังคับทำงปกครองแทน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ข้อ ๒ ให้หน่วยงำนดังต่อไปนี้ เป็นหน่วยงำนของรัฐที่สำมำรถขอให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำร
บังคับทำงปกครองตำมมำตรำ ๖๓/๑๕ 

(๑) ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
(๒) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
(๓)๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
(๔)๓ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
(๕)๔ ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 
(๖)๕ ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
(๗)๖ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
(๘)๗ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
(๙)๘ ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 
(๑๐)๙ กองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ 

                                                           
 ๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ ๑๓๗/ตอนที่ ๖๘ ก/หน้ำ ๑/๒๘ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
 ๒ ข้อ ๒ (๓) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดหน่วยงำนของรัฐที่สำมำรถขอให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับ
ทำงปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๓ ข้อ ๒ (๔) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดหน่วยงำนของรัฐที่สำมำรถขอให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับ
ทำงปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๔ ข้อ ๒ (๕) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดหน่วยงำนของรัฐที่สำมำรถขอให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับ
ทำงปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๕ ข้อ ๒ (๖) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดหน่วยงำนของรัฐที่สำมำรถขอให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับ
ทำงปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๖ ข้อ ๒ (๗) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดหน่วยงำนของรัฐที่สำมำรถขอให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับ
ทำงปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๗ ข้อ ๒ (๘) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดหน่วยงำนของรัฐที่สำมำรถขอให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับ
ทำงปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๘ ข้อ ๒ (๙) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดหน่วยงำนของรัฐที่สำมำรถขอให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับ
ทำงปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(๑๑)๑๐ ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน) 
(๑๒)๑๑ หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) 
(๑๓)๑๒ ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) 
(๑๔)๑๓ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
(๑๕)๑๔ สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน) 
(๑๖)๑๕ ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(๑๗)๑๖ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 
 
 

ให้ไว ้ณ วันที ่๒๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
 ๙ ข้อ ๒ (๑๐) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดหน่วยงำนของรัฐที่สำมำรถขอให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับ
ทำงปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑๐ ข้อ ๒ (๑๑) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดหน่วยงำนของรัฐที่สำมำรถขอให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับ
ทำงปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑๑ ข้อ ๒ (๑๒) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดหน่วยงำนของรัฐที่สำมำรถขอให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับ
ทำงปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑๒ ข้อ ๒ (๑๓) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดหน่วยงำนของรัฐที่สำมำรถขอให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับ
ทำงปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑๓ ข้อ ๒ (๑๔) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดหน่วยงำนของรัฐที่สำมำรถขอให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับ
ทำงปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑๔ ข้อ ๒ (๑๕) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดหน่วยงำนของรัฐที่สำมำรถขอให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับ
ทำงปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑๕ ข้อ ๒ (๑๖) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดหน่วยงำนของรัฐที่สำมำรถขอให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับ
ทำงปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑๖ ข้อ ๒ (๑๗) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดหน่วยงำนของรัฐที่สำมำรถขอให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับ
ทำงปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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(๑๑)๑๐ ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน) 
(๑๒)๑๑ หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) 
(๑๓)๑๒ ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) 
(๑๔)๑๓ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
(๑๕)๑๔ สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน) 
(๑๖)๑๕ ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(๑๗)๑๖ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 
 
 

ให้ไว ้ณ วันที ่๒๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
 ๙ ข้อ ๒ (๑๐) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดหน่วยงำนของรัฐที่สำมำรถขอให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับ
ทำงปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑๐ ข้อ ๒ (๑๑) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดหน่วยงำนของรัฐที่สำมำรถขอให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับ
ทำงปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑๑ ข้อ ๒ (๑๒) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดหน่วยงำนของรัฐที่สำมำรถขอให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับ
ทำงปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑๒ ข้อ ๒ (๑๓) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดหน่วยงำนของรัฐที่สำมำรถขอให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับ
ทำงปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑๓ ข้อ ๒ (๑๔) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดหน่วยงำนของรัฐที่สำมำรถขอให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับ
ทำงปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑๔ ข้อ ๒ (๑๕) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดหน่วยงำนของรัฐที่สำมำรถขอให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับ
ทำงปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑๕ ข้อ ๒ (๑๖) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดหน่วยงำนของรัฐที่สำมำรถขอให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับ
ทำงปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑๖ ข้อ ๒ (๑๗) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดหน่วยงำนของรัฐที่สำมำรถขอให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับ
ทำงปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่มำตรำ ๖๓/๑๕  
แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐสำมำรถยื่นค ำขอ 
ฝ่ำยเดียวต่อศำลเพ่ือให้ศำลออกหมำยบังคับคดีตั้งเจ้ำพนักงำนบังคับคดีเพ่ือบังคับให้เป็นไปตำมค ำสั่ง
ทำงปกครองที่ก ำหนดให้ช ำระเงินได้ และกำรที่จะน ำหลักกำรนี้ไปใช้บังคับแก่หน่วยงำนอื่นของรัฐที่มิใช่
กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นและมีฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วนภูมิภำคและ
รำชกำรส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องก ำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น เพ่ือให้กำรบังคับตำมค ำสั่งทำงปกครอง 
ที่ก ำหนดให้ช ำระเงินของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น สมควรก ำหนดให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เป็นหน่วยงำนของรัฐที่สำมำรถขอให้เจ้ำพนักงำน
บังคับคดีด ำเนินกำรบังคับทำงปกครองได้ และโดยที่ปัจจุบันได้มีกำรก ำหนดให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นหน่วยงำนของรัฐตำมมำตรำ ๖๓/๑๕ ด้วยแล้ว สมควรปรับปรุงโดยน ำมำรวมอยู่ในกฎกระทรวง
ฉบับเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบและอำ้งอิงของเจ้ำหน้ำที่และประชำชนทั่วไป จึงจ ำเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้ 

 

กฎกระทรวงก ำหนดหนว่ยงำนของรัฐที่สำมำรถขอให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับทำงปกครอง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓๑๗ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่มำตรำ ๖๓/๑๕  
แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติ 
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