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	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออกระเบียบ	ประกาศ	และ
แนวปฏิบัติต่างๆ	 โดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐	เพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ
	 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	โดยส�านักกฎหมาย
ซึ่งมีหน้าที่และอ�านาจเกี่ยวกับการจัดระบบงาน	 พร้อมสารบัญกฎหมาย	 
กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	และมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติและส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พร้อมปรับปรุง
แก้ไขให้ทันสมัย	 ในการนี้	 เพ่ือให้การด�าเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยจึงได้รวบรวมกฎหมายและระเบียบต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส�านักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อเป็นคู่มืออ้างอิง
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ข้าราชการ	
พนักงานราชการ	 และเจ้าหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	ต่อไป
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รัฐธรรมนูญ

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐
 
พระราชบัญญัติ

	 ๑.	 พระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐

	 ๒.	 พระราชบัญญัติ เ งิน เดือน	 เงินประจ�าต�าแหน ่ง 	 และประโยชน ์ตอบแทนอื่น 
	 	 ของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๓.	 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐
 
ระเบียบ

	 ๑.	 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเง่ือนไข 
	 	 การจดแจ้ง	 การรับจดแจ้ง	 และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน 
	 	 และสภาวิชาชีพ	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๒.	 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาติว ่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
	 	 ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๓.	 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ 
	 	 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๔.	 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ัง 
	 	 และการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าที่	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๕.	 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ัง	 
	 	 และการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการ	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๖.	 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว ่าด้วยการรักษาราชการแทนและ 
	 	 การปฏิบัติราชการแทน	พ.ศ.	๒๕๖๑	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 ๗.	 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน 
	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	พ.ศ.	๒๕๖๑	

	 ๘.	 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป	 การบริหาร 
	 	 งานบุคคล	การงบประมาณ	การเงินและทรัพย์สิน	และการด�าเนินการอื่นของส�านักงาน 
	 	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐
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	 ๙.	 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาติว ่าด ้วยการจ ่ายค ่าเบี้ยประชุม 
	 	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและ 
	 	 คณะอนกุรรมการข้าราชการส�านกังานคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๑๐.	ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาติว ่าด ้วยเงินค ่าตอบแทนพิ เศษ 
	 	 ของข้าราชการส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๑๑.	ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก�าหนดคุณสมบัติ	วิธีการสรรหา	 
	 	 และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 และ 
	 	 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม

	 ๑๒.	ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส�านักงาน 
	 	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๑๓.	ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว ่าด้วยพนักงานราชการส�านักงาน 
	 	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๑๔.	ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างส�านักงานคณะกรรมการ 
	 	 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๑๕.	ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการลาของข้าราชการส�านักงาน 
	 	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๑๖.	ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว ่าด ้วยการบริหารงานบุคคลของ 
	 	 ข้าราชการส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๑	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 ๑๗.	ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	 
	 	 พ.ศ.	๒๕๖๐

	 ๑๘.	ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง 
	 	 และค่าเดินทางของพยานซ่ึงมาให้ความเห็นหรือถ้อยค�า	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๑๙.	ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๒๐.	ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน 
	 	 คณะกรรมการหรือบุคคล	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๒๑.	ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
	 	 ของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๒

	 ๒๒.	ระเบียบคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตว่ิาด้วยการรบั	การจ่าย	และการเกบ็รกัษาเงนิ 
		 	 พ.ศ.	๒๕๖๒
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	 ๒๓.	ระเบียบส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตว่ิาด้วยข้อมลูข่าวสารของราชการ	 
	 	 พ.ศ.	๒๕๕๕

	 ๒๔.	ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจ้างและการแต่งต้ังบุคคล 
	 	 เพื่อเป็นผู ้ช�านาญการประจ�าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เลขานุการและ 
  ผูช่้วยเลขานกุารประจ�าประธานกรรมการและกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๒๕.	ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบ 
	 	 ของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๑	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 ๒๖.	ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบ 
	 	 ของข้าราชการ	 พนักงานราชการ	 และลูกจ้าง	 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
	 	 แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๒๗.	ระเบียบคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตว่ิาด้วยการประกันภยัรถยนต์ของส�านกังาน 
	 	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๒๘.	ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประกันภัยส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
	 	 ในพื้นท่ีเสี่ยงภัย	พ.ศ.	๒๕๖๒

	 ๒๙.	ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว ่าด ้วยการประกันสุขภาพของ 
	 	 ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๒
 
ประกาศ

	 ๑.	 ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	เร่ือง	เทียบต�าแหน่งข้าราชการส�านักงาน 
	 	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 ๒.	 ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	เรื่อง	หลักเกณฑ์การจัดประเภทต�าแหน่ง 
	 	 และระดับต�าแหน่ง	พ.ศ.	๒๕๖๑	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 ๓.	 ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เรื่อง	หลักเกณฑ์การย้ายและการเลื่อน 
	 	 ข้าราชการส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 หรือการโอนข้าราชการ 
	 	 ตามกฎหมายอื่น	พ.ศ.	๒๕๖๑	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 ๔.	 ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เรื่อง	 การแบ่งส่วนราชการภายในและ 
	 	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และอ�านาจของส่วนราชการในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 
	 	 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๕.	 ประกาศส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เรื่อง	หลักเกณฑ์การอนุญาต 
	 	 ให้เจ้าหน้าท่ีของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ไปสอน	หรือบรรยาย 
	 	 ทางวิชาการ
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๒๗๕

๒๘๕

๒๙๓

๓๐๓

๓๑๐

๓๑๑

๓๑๓

๓๑๕

๓๑๖

๓๒๐

๓๒๙

๓๕๖

สารบัญ (ต่อ)
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มาตรฐานและข้อก�าหนดทางจริยธรรม

	 ๑.	 มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	และผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ	 
	 	 รวมท้ังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและ 
	 	 องค์กรอิสระ	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๒.	 ข้อก�าหนดทางจริยธรรมข้าราชการ	 พนักงานราชการ	 และลูกจ้างของส�านักงาน 
	 	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๑
 
ข้อบังคับ

	 ๑.	 ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
	 	 ว่าด้วยการรับเงิน	การจ่ายเงิน	การจัดท�าบัญชี	และการเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการ 
	 	 ภายในส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๒

	 ๒.	 ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
	 	 ว่าด้วยการขอใช้รถราชการเพื่องานสวัสดิการ	พ.ศ.	๒๕๖๒
 
แนวปฏิบัติ

	 ๑.	 แนวปฏบิตัใินการจดัท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างคณะกรรมการสิทธมินษุยชน 
  แห่งชาติ	หรือส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ

	 ๒.	 แนวปฏิบัติในการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ข่าวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
	 	 แห่งชาติ	และส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 ๓.	 แนวปฏิบัติในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
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๓๖๓
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ตราไว้  ณ  วันที่  ๖  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 

ศุภมัสดุ  พระพุทธศาสนกาลเป็นอดีตภาค  ๒๕๖๐  พรรษา  ปัจจุบันสมัย  จันทรคตินิยม   
กุกกุฏสมพัตสร  จิตรมาส  ชุณหปักษ์  ทสมีดิถี  สุริยคติกาล  เมษายนมาส  ฉัฏฐสุรทิน  ครุวาร  โดยกาลบริเฉท   

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ประกาศว่า  นายกรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลว่า  นับแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก  
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม  
พุทธศักราช  ๒๔๗๕  เป็นต้นมา  การปกครองของประเทศไทยได้ดํารงเจตนารมณ์ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อเนื่องมาโดยตลอด  แม้ได้มีการยกเลิก  แก้ไขเพิ่มเติม  และประกาศใช้
รัฐธรรมนูญเพื่อจัดระเบียบการปกครองให้เหมาะสมหลายคร้ัง  แต่การปกครองก็มิได้มีเสถียรภาพหรือ
ราบรื่นเรียบร้อยเพราะยังคงประสบปัญหาและข้อขัดแย้งต่าง ๆ  บางครั้งเป็นวิกฤติทางรัฐธรรมนูญที่หา
ทางออกไม่ได้  เหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการท่ีมีผู้ไม่นําพาหรือไม่นับถือยําเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง  
ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอํานาจ  หรือขาดความตระหนักสํานึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชน  
จนทําให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผล  ซึ่งจําต้องป้องกันและแก้ไขด้วยการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้
กฎหมาย  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม  แต่เหตุอีกส่วนหนึ่งเกิดจากกฎเกณฑ์
การเมืองการปกครองที่ยังไม่เหมาะสมแก่สภาวการณ์บ้านเมืองและกาลสมัย  ให้ความสําคัญแก่รูปแบบ
และวิธีการย่ิงกว่าหลักการพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่อาจนํากฎเกณฑ์ที่มีอยู่มาใช้แก่พฤติกรรม
ของบุคคลและสถานการณ์ในยามวิกฤติที่มีรูปแบบและวิธีการแตกต่างไปจากเดิมให้ได้ผล 

����������������.indd   1 27/8/2562   12:26:38
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๑)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๘  จึงได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็นหลัก
ในการปกครอง  และเป็นแนวทางในการจัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน  โดยได้กําหนดกลไก
เพื่อจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งแก่การปกครองประเทศข้ึนใหม่ด้วยการจัดโครงสร้างของหน้าที่ 
และอํานาจขององค์กรต่าง ๆ   ตามรัฐธรรมนูญ  และสัมพันธภาพระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารให้เหมาะสม  
การให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  สุจริต  เที่ยงธรรมและมีส่วนในการป้องกันหรือแก้ไขวิกฤติของประเทศตามความจําเป็น 
และความเหมาะสม  การรับรอง  ปกป้อง  และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยให้ชัดเจนและครอบคลุม
อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น  โดยถือว่าการมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลักการจํากัดตัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น   
แต่การใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เพื่อคุ้มครองส่วนรวม  การกําหนดให้รัฐมีหน้าที่ 
ตอ่ประชาชนเช่นเดียวกับการให้ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐ  การวางกลไกป้องกัน  ตรวจสอบ  และขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่เข้มงวด  เด็ดขาด  เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล
เข้ามามีอํานาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อํานาจตามอําเภอใจ  และการกําหนดมาตรการป้องกัน 
และบริหารจัดการวิกฤติการณ์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  ตลอดจนได้กําหนดกลไกอื่น ๆ   
ตามแนวทางท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ระบุไว้  เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติซึ่งผู้เข้ามาบริหารประเทศแต่ละคณะ 
จะได้กําหนดนโยบายและวิธีดําเนินการที่เหมาะสมต่อไป  ทั้งยังสร้างกลไกในการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ  
ที่สําคัญและจําเป็นอย่างร่วมมือร่วมใจกัน  รวมตลอดทั้งการลดเง่ือนไขความขัดแย้งเพื่อให้ประเทศมีความสงบสุข
บนพื้นฐานของความรู้รักสามัคคีปรองดอง  การจะดําเนินการในเร่ืองเหล่านี้ให้ลุล่วงไปได้  จําต้องอาศัย 
ความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงานทั้งหลายของรัฐตามแนวทางประชารัฐภายใต้กฎเกณฑ์
ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
และลักษณะสังคมไทย  หลักความสุจริต  หลักสิทธิมนุษยชน  และหลักธรรมาภิบาล  อันจะทําให้สามารถ
ขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความม่ันคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน  ทั้งในทาง
การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ในการดําเนินการดังกล่าว  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ในหลักการและเหตุผลของบทบัญญัติต่าง ๆ  เป็นระยะ ๆ  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงร่างรัฐธรรมนูญ 
และความหมายโดยผ่านทางสื่อต่าง ๆ  อย่างกว้างขวาง  และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสารัตถะของ
ร่างรัฐธรรมนูญด้วยการเสนอแนะข้อควรแก้ไขเพิ่มเติม  เมื่อการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ  ก็ได้เผยแพร่
ร่างรัฐธรรมนูญและคําอธิบายสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญโดยสรุปในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าใจ
เนื้อหาสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญได้โดยสะดวกและเป็นการทั่วไป  และจัดให้มีการออกเสียงประชามติ
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

เพื่อให้ความเห็นชอบแก่ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ  ในการน้ี  สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเสนอประเด็น
เพิ่มเติมอีกประเด็นหน่ึงเพื่อให้มีการออกเสียงประชามติในคราวเดียวกันด้วย  การออกเสียงประชามติ
ปรากฏผลว่า  ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติ
เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติมดังกล่าว  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึงดําเนินการแก้ไข 
ร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติม  และได้ส่งให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าเป็นการชอบด้วยผลการออกเสียงประชามติแล้วหรือไม่  ซึ่งต่อมาศาลรัฐธรรมนูญ 
ได้วินิจฉัยให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมข้อความบางส่วน  และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
ได้ดําเนินการแก้ไขตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว  นายกรัฐมนตรีจึงนําร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวาย  ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญนั้น 
คืนมาแก้ไขเพ่ิมเติมเฉพาะบางประเด็นได้ เม่ือดําเนินการแล้วเสร็จ นายกรัฐมนตรีจึงนําร่างรัฐธรรมนูญนั้น
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
สืบไป ทรงพระราชดําริว่าสมควรพระราชทานพระราชานุมัติ 

จึงมีพระราชโองการดํารัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้
ขึ้นไว้ ให้ใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ซึ่งได้ตราไว้   
ณ  วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป 

ขอปวงชนชาวไทย  จงมีความสมัครสโมสรเป็นเอกฉันท์ ในอันที่จะปฏิบัติตามและพิทักษ์รักษา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี้  เพื่อธํารงคงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและอํานาจอธิปไตยของ 
ปวงชนชาวไทย  และนํามาซึ่งความผาสุกสิริสวัสดิ์พิพัฒนชัยมงคล  อเนกศุภผลสกลเกียรติยศสถาพรแก่ 
อาณาประชาราษฎรทั่วสยามรัฐสีมา  สมดั่งพระราชปณิธานปรารถนาทุกประการ  เทอญ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว  จะแบ่งแยกมิได้ 
มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข 
มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย  พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข 

ทรงใช้อํานาจนั้นทางรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  และศาล  ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

����������������.indd   3 27/8/2562   12:26:41



กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

4

หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

รัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  องค์กรอิสระ  และหน่วยงานของรัฐ  ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป 
ตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  และหลักนิติธรรม  เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ
ประชาชนโดยรวม 

มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาคของบุคคล 
ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน 
มาตรา ๕ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  บทบัญญัติใดของกฎหมาย  กฎ  

หรือข้อบังคับ  หรือการกระทําใด  ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  บทบัญญัติหรือการกระทํานั้นเป็นอันใช้บังคับ
มิได้  

เม่ือไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด  ให้กระทําการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้น 
ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

หมวด  ๒ 
พระมหากษัตริย์ 

 
 

มาตรา ๖ องค์พระมหากษัตริย์ทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ  ผู้ใดจะละเมิดมิได้ 
ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ  มิได้ 
มาตรา ๗ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ  และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก 
มาตรา ๘ พระมหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหน่งจอมทัพไทย 
มาตรา ๙ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจทีจ่ะสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ์  

และพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรี

คนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรี 
คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวง 

ที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา  และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๑ การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตําแหน่ง  ให้เป็นไป

ตามพระราชอัธยาศัย 
ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือ 

ให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตําแหน่ง 
ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่นหรือ 

ให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตําแหน่ง 
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๑๒ องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองอื่น  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐ  หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง  หรือข้าราชการเว้นแต่การเป็นข้าราชการในพระองค์ 
ในตําแหน่งองคมนตรี  และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด ๆ 

มาตรา ๑๓ ก่อนเข้ารับหน้าที่  องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ 
ด้วยถ้อยคํา  ดังต่อไปนี้ 

“ข้าพระพุทธเจ้า  (ชื่อผู้ปฏิญาณ)  ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า  ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์  และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน  
ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

มาตรา ๑๔ องคมนตรีพ้นจากตําแหน่งเม่ือตาย  ลาออก  หรือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจาก
ตําแหน่ง 

มาตรา ๑๕ การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์พ้นจากตําแหน่ง  ให้เป็นไปตาม 
พระราชอัธยาศัย 

การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์  ให้เป็นไปตาม 
พระราชอัธยาศัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๑๖ ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร  หรือจะทรงบริหาร
พระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม  จะทรงแต่งตั้งบุคคลคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นคณะข้ึน  ให้เป็น
ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้  และในกรณีที่ทรงแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์   
ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ 
ตามมาตรา  ๑๖  หรือในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เพราะ
ยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น  แต่ต่อมาคณะองคมนตรีพิจารณาเห็นว่ามีความจําเป็นสมควร
แต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์และไม่อาจกราบบังคมทูลให้ทรงแต่งตั้งได้ทันการ  ให้คณะองคมนตรี
เสนอชื่อบุคคลคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นคณะ  ตามลําดับที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกําหนดไว้ก่อนแล้ว  
ให้ เป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์  แล้วแจ้งประธานรัฐสภาเพื่อประกาศในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย์  แต่งตั้งผู้นั้นขึ้นเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ 

มาตรา ๑๘ ในระหว่างที่ไม่มีผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา  ๑๗  ให้ประธาน
องคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 

ในกรณีที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๑๗   
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรีทําหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว 
ไปพลางก่อน 
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในระหว่างที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหน่ึง  หรือในระหว่างที่
ประธานองคมนตรีทําหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคสอง  ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ 
ในฐานะเป็นประธานองคมนตรีมิได้  ในกรณีเช่นว่านี้ ให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหน่ึงขึ้น 
ทําหน้าที่ประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 

มาตรา ๑๙ ก่อนเข้ารับหน้าที่  ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา  ๑๖  
หรือมาตรา  ๑๗  ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาด้วยถ้อยคํา  ดังต่อไปนี้ 

“ข้าพเจ้า  (ชื่อผู้ปฏิญาณ)  ขอปฏิญาณว่า  ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์  (พระปรมาภิไธย)  
และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน  ทั้งจะรักษาไว้ 
และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งและปฏิญาณตนมาแล้ว  ไม่ต้องปฏิญาณตนอีก 
มาตรา ๒๐ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๑  การสืบราชสมบัติให้เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาล

ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์  พระพุทธศักราช  ๒๔๖๗ 
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์  พระพุทธศักราช  ๒๔๖๗   

เป็นพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ  เม่ือมีพระราชดําริประการใด  ให้คณะองคมนตรีจัดทํา
ร่างกฎมณเฑียรบาลแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อมีพระราชวินิจฉัย  
เม่ือทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว  ให้ประธานองคมนตรีดําเนินการแจ้งประธานรัฐสภา
เพื่อให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภาทราบ  และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  
และเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้ง
พระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์  พระพุทธศักราช  ๒๔๖๗  แล้ว   
ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ  และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ  
และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทข้ึนทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป  แล้วให้ประธาน
รัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ 

ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้
ตามวรรคหน่ึง  ให้คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามมาตรา  ๒๐  ต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ  ในการน้ี  จะเสนอพระนามพระราชธดิาก็ได้  เม่ือรัฐสภา
ให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป  
แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ 

����������������.indd   6 27/8/2562   12:26:44



กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

7

หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๒ ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์
ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ตามมาตรา  ๒๑  ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน  แต่ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงในระหว่างที่ได้แต่งตั้งผู้สําเร็จราชการ
แทนพระองค์ไว้ตามมาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๑๗  หรือระหว่างเวลาที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการ
แทนพระองค์ตามมาตรา  ๑๘  วรรคหนึ่ง  ให้ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์นั้น ๆ  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้สําเร็จราชการ
แทนพระองค์ต่อไป  ทั้งนี้  จนกว่าจะได้ประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ 
ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ 

ในกรณีที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้และเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
ต่อไปตามวรรคหนึ่ง  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ประธานองคมนตรีทําหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 

ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึ่ง  หรือทําหน้าที่ 
ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวตามวรรคสอง  ให้นํามาตรา  ๑๘  วรรคสาม  มาใช้บังคับ 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๑๗  หรือมาตรา  ๒๑  
วรรคสอง  หรือประธานองคมนตรีจะต้องเป็นหรือทําหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา  ๑๘  
วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  หรือมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  และอยู่ในระหว่างที่ไม่มีประธานองคมนตรี   
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้คณะองคมนตรีที่เหลืออยู่เลือกองคมนตรีคนหนึ่งเพื่อทําหน้าที่ 
ประธานองคมนตรี  หรือเป็นหรือทําหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา  ๑๘  วรรคหนึ่ง 
หรือวรรคสอง  หรือตามมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๔ การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  
พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทําต่อพระรัชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว   
หรือต่อผู้แทนพระองค์ก็ได้ 

ในระหว่างที่ยังมิได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตามวรรคหน่ึง  จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ซึ่ง 
ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนก็ได้ 

หมวด  ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

 
 

มาตรา ๒๕ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะ
ในรัฐธรรมนูญแล้ว  การใดท่ีมิได้ห้ามหรือจํากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น  บุคคลย่อมมีสิทธิ 
และเสรีภาพที่จะทําการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ  ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพ
เช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ  ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ  บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถ 
ใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ  สามารถยกบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ 

บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระทําความผิดอาญา
ของบุคคลอื่น  ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๖ การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไป
ตามเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเง่ือนไขไว้  กฎหมายดังกล่าว 
ต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม  ไม่เพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ   
และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้  รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจําเป็นในการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพไว้ด้วย 

กฎหมายตามวรรคหน่ึง  ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป  ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด 
กรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง 

มาตรา ๒๗ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย  มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล  ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกําเนิด  เชื้อชาติ  

ภาษา  เพศ  อายุ  ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  
ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  
หรือเหตุอื่นใด  จะกระทํามิได้ 

มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพ 
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น  หรือเพื่อคุ้มครองหรืออํานวยความสะดวกให้แก่เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  
หรือผู้ด้อยโอกาส  ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 

บุคคลผู้เป็นทหาร  ตํารวจ  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กร
ของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  เว้นแต่ที่จํากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับการเมือง  สมรรถภาพ  วินัย  หรือจริยธรรม 

มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทํามิได้  เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่น

ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
การค้นตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกาย

จะกระทํามิได้  เว้นแต่มีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

การทรมาน  ทารุณกรรม  หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระทํามิได้ 
มาตรา ๒๙ บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา  เว้นแต่ได้กระทําการอันกฎหมายท่ีใช้อยู่ในเวลา 

ที่กระทํานั้นบัญญัติเป็นความผิดและกําหนดโทษไว้  และโทษที่จะลงแก่บุคคลน้ันจะหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทําความผิดมิได้ 

ในคดีอาญา  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่มีความผิด  และก่อนมีคําพิพากษา 
อันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทําความผิด  จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทําความผิดมิได้ 

การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจําเลยให้กระทําได้เพียงเท่าที่จําเป็น  เพื่อป้องกันมิให้มีการหลบหนี 
ในคดีอาญา  จะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองมิได้ 
คําขอประกันผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาและจะเรียกหลักประกัน 

จนเกินควรแก่กรณีมิได้  การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๓๐ การเกณฑ์แรงงานจะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แห่งกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ  หรือในขณะท่ีมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก  หรือในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ 

มาตรา ๓๑ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติ
หรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน  แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย   
ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ  และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว  เกียรติยศ  ชื่อเสียง  และครอบครัว 
การกระทําอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง  หรือการนําข้อมูล 

ส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ  จะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

มาตรา ๓๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง  หรือการค้นเคหสถาน 

หรือที่รโหฐานจะกระทํามิได้  เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๓๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  การพูด  การเขียน  การพิมพ์  

การโฆษณา  และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น  การจํากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความม่ันคงของรัฐ  เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคลอื่น  เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของ
ประชาชน 

เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง  แต่การใช้เสรีภาพน้ันต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของ 
ปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  และต้องเคารพและไม่ปิดก้ันความเห็นต่างของบุคคลอ่ืน 

มาตรา ๓๕ บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร 
หรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
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การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอ่ืนเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง  จะกระทํามิได้ 
การให้นําข่าวสารหรือข้อความใด ๆ   ที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจัดทําขึ้นไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจ

ก่อนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อใด ๆ  จะกระทํามิได้  เว้นแต่จะกระทําในระหว่างเวลาท่ีประเทศ 
อยู่ในภาวะสงคราม 

เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอ่ืนต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน   

รัฐจะกระทํามิได้  หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนไม่ว่าเพื่อประโยชน์ในการโฆษณา
หรือประชาสัมพันธ์  หรือเพื่อการอื่นใดในทํานองเดียวกันต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระยะเวลาท่ีกําหนดและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 

เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง  แต่ให้คํานึงถึงวัตถุประสงค์
และภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วย 

มาตรา ๓๖ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใด ๆ 
การตรวจ  การกัก  หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลส่ือสารถึงกัน  รวมทั้งการกระทําด้วยประการใด ๆ  

เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระทํามิได้  เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาล 
หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก 
ขอบเขตแห่งสิทธิและการจํากัดสิทธิเช่นว่าน้ี  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

ที่ตราข้ึนเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค  การป้องกันประเทศ  หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ   
หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น  และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม  ภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของ
ตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืน  โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ  
ผลกระทบต่อผู้ถูกเวนคืน  รวมทั้งประโยชน์ที่ผู้ถูกเวนคืนอาจได้รับจากการเวนคืนนั้น 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  ให้กระทําเพียงเท่าที่จําเป็นต้องใช้เพื่อการที่บัญญัติไว้ในวรรคสาม  
เว้นแต่เป็นการเวนคืนเพื่อนําอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ที่ถูกเวนคืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและกําหนดระยะเวลา 
การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ให้ชัดแจ้ง  ถ้ามิได้ใช้ประโยชน์เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่ กําหนด 
หรือมีอสังหาริมทรัพย์เหลือจากการใช้ประโยชน์  และเจ้าของเดิมหรือทายาทประสงค์จะได้คืน  ให้คืนแก่
เจ้าของเดิมหรือทายาท 
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ระยะเวลาการขอคืนและการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนที่มิได้ใช้ประโยชน์  หรือที่เหลือจาก
การใช้ประโยชน์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท  และการเรียกคืนค่าทดแทนท่ีชดใช้ไป  ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

การตรากฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยระบุเจาะจงอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ที่ถูกเวนคืนตามความจําเป็น  มิให้ถือว่าเป็นการขัดต่อมาตรา  ๒๖  วรรคสอง 

มาตรา ๓๘ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ที่ตราขึ้นเพื่อความม่ันคงของรัฐ  ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน  หรือการผังเมือง   
หรือเพื่อรักษาสถานภาพของครอบครัว  หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์ 

มาตรา ๓๙ การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร  หรือห้ามมิให้ผู้มีสัญชาติไทย
เข้ามาในราชอาณาจักร  จะกระทํามิได้ 

การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด  จะกระทํามิได้ 
มาตรา ๔๐ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความม่ันคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ  การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  การป้องกัน 
หรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด  การคุ้มครองผู้บริโภค  การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จําเป็น  
หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น 

การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง  ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ
หรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา 

มาตรา ๔๑ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
(๑) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(๒) เสนอเร่ืองราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว 
(๓) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเว้นการกระทําของข้าราชการ  

พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
มาตรา ๔๒ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม  สหกรณ์  สหภาพ  องค์กร  ชุมชน  

หรือหมู่คณะอื่น 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ  เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
หรือเพื่อการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด 
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มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
(๑) อนุรักษ์  ฟื้นฟู  หรือส่งเสริมภูมิปัญญา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  และจารีตประเพณี

อันดีงามทั้งของท้องถ่ินและของชาติ   
(๒) จัดการ  บํารุงรักษา  และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
(๓) เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

หรือชุมชน  หรืองดเว้นการดําเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน  
และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว  ทั้งนี้  หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้
ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

(๔) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน   
สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหน่ึง  หมายความรวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินหรือรัฐในการดําเนินการดังกล่าวด้วย 
มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความม่ันคงของรัฐ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน  หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 

มาตรา ๔๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการบริหารพรรคการเมือง  ซึ่งต้องกําหนด 
ให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้  เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการกําหนดนโยบาย
และการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และกําหนดมาตรการให้สามารถดําเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงําหรือชี้นํา 
โดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น  รวมทั้งมาตรการกํากับดูแลมิให้สมาชิกของพรรคการเมือง
กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

มาตรา ๔๖ สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง 
บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค 
องค์กรของผู้บริโภคตามวรรคสองมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดพลัง

ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง  
อํานาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค  และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ  ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๔๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ   
บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ 
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   
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มาตรา ๔๘ สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครอง
และช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ 

บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ  และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิ
ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๔๙ บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ 

ผู้ใดทราบว่ามีการกระทําตามวรรคหนึ่ง  ย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทําดังกล่าวได้   

ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีคําส่ังไม่รับดําเนินการตามที่ร้องขอ  หรือไม่ดําเนินการภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ  ผู้ร้องขอจะย่ืนคําร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้   

การดําเนินการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการดําเนินคดีอาญาต่อผู้กระทําการตามวรรคหนึ่ง 
หมวด  ๔ 

หน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
 

 

มาตรา ๕๐ บุคคลมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) ป้องกันประเทศ  พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ  ผลประโยชน์ของชาติ  และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  

รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
(๔) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 
(๕) รับราชการทหารตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
(๖) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  และไม่กระทําการใดที่อาจก่อให้เกิด

ความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม 
(๗) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ

เป็นสําคัญ 
(๘) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ  รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 
(๙) เสียภาษีอากรตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
(๑๐) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
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หมวด  ๕ 
หน้าที่ของรัฐ   

 
 

มาตรา ๕๑ การใดท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้   ถ้าการนั้น 
เป็นการทําเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง  ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตาม
และเร่งรัดให้รัฐดําเนินการ  รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง  เพื่อจัดให้ประชาชน 
หรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๕๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  เอกราช  อธิปไตย  บูรณภาพ
แห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย  เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ  ความม่ันคงของรัฐ  
และความสงบเรียบร้อยของประชาชน  เพื่อประโยชน์แห่งการน้ี  รัฐต้องจัดให้มีการทหาร  การทูต   
และการข่าวกรองท่ีมีประสิทธิภาพ 

กําลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย 
มาตรา ๕๓ รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
มาตรา ๕๔ รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ 

ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง   

เพื่อพัฒนาร่างกาย  จิตใจ  วินัย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาให้สมกับวัย  โดยส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย 

รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ  รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ  โดยรัฐมีหน้าที่ดําเนินการ  กํากับ  ส่งเสริม  และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  ท้ังนี้  ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย 
ต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ  และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีวินัย  ภูมิใจในชาติ  สามารถเชี่ยวชาญได้
ตามความถนัดของตน  และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

ในการดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง  หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม  รัฐต้องดําเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน 

ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าในการศึกษา  
และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน  
หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อน
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ภาษีด้วย  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ  ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้การบริหารจัดการกองทุน
เป็นอิสระและกําหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

มาตรา ๕๕ รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง  
เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  และส่งเสริม 
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง  ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุม  และป้องกันโรค  
การรักษาพยาบาล  และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย 

รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
มาตรา ๕๖ รัฐต้องจัดหรือดําเนินการให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต

ของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
โครงสร้างหรือโครงข่ายข้ันพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจําเป็นต่อ 

การดํารงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความม่ันคงของรัฐ  รัฐจะกระทําด้วยประการใดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์
ของเอกชนหรือทําให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดมิได้ 

การจัดหรือดําเนินการให้มีสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  รัฐต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บ
ค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 

การนําสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชนดําเนินการทางธุรกิจไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  รัฐต้องได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม  โดยคํานึงถึงการลงทุนของรัฐ  ประโยชน์ที่รัฐและเอกชนจะได้รับ   
และค่าบริการที่จะเรียกเก็บจากประชาชนประกอบกัน 

มาตรา ๕๗ รัฐต้อง 
(๑) อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม   

และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ  และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะสําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน  ชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วม
ในการดําเนินการด้วย 

(๒) อนุรักษ์  คุ้มครอง  บํารุงรักษา  ฟื้นฟู  บริหารจัดการ  และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และความหลากหลายทางชีวภาพ  ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล 
และย่ังยืน  โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถ่ินที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมดําเนินการและได้รับประโยชน์
จากการดําเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๕๘ การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินการ  ถ้าการนั้นอาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  หรือส่วนได้เสีย
สําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง  รัฐต้องดําเนินการให้มีการศึกษา 
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน  และจัดให้มีการรับฟัง
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หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เก่ียวข้องก่อน  เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา
ดําเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ 

บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล  คําชี้แจง  และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการดําเนินการ
หรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง 

ในการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหน่ึง  รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน  
ชุมชน  ส่ิงแวดล้อม  และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด  และต้องดําเนินการให้มีการเยียวยา 
ความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า   

มาตรา ๕๙ รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
ที่มิใช่ข้อมูลเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  และต้องจัดให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก   

มาตรา ๖๐ รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็น
สมบัติของชาติ  เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน 

การจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคล่ืนความถ่ีตามวรรคหน่ึง  ไม่ว่าจะใช้เพื่อส่งวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และโทรคมนาคม  หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
ความม่ันคงของรัฐ  และประโยชน์สาธารณะ  รวมตลอดท้ังการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จาก 
คลื่นความถี่ด้วย  ทั้งนี้  ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ   

รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อรับผิดชอบและกํากับ 
การดําเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ให้เป็นไปตามวรรคสอง  ในการน้ี  องค์กรดังกล่าวต้องจัดให้มีมาตรการ
ป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจําเป็น  
ป้องกันมิให้คลื่นความถ่ีรบกวนกัน  รวมตลอดทั้งป้องกันการกระทําที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้
หรือปิดก้ันการรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของประชาชน  และป้องกันมิให้บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่คํานึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป  รวมตลอดทั้ง 
การกําหนดสัดส่วนขั้นต่ําที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่จะต้องดําเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ  ท้ังนี้  
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๖๑ รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ของผู้บริโภคด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้านการรู้ข้อมูลที่เป็นจริง  ด้านความปลอดภัย  ด้านความเป็นธรรม
ในการทําสัญญา  หรือด้านอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

มาตรา ๖๒ รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลัง
ของรัฐมีเสถียรภาพและม่ันคงอย่างย่ังยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  และจัดระบบภาษี
ให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม 
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หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับกรอบการดําเนินการ
ทางการคลังและงบประมาณของรัฐ  การกําหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ  การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง  และการบริหารหนี้สาธารณะ 

มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจาก 
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด  รวมทั้งกลไกในการส่งเสริม 
ให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้  ต่อต้าน  หรือชี้เบาะแส  โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

หมวด  ๖ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ 

 
 

มาตรา ๖๔ บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นแนวทางให้รัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบาย
ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็น
พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว   

การจัดทํา  การกําหนดเป้าหมาย  ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย  และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ  ทั้งนี้  กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับ
การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย   

ยุทธศาสตร์ชาติ  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๖๖ รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาค 

ในการปฏิบัติต่อกัน  และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน  ให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ  
และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและของคนไทยในต่างประเทศ   

มาตรา ๖๗ รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น 
ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือ 

มาช้านาน  รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท
เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา  และต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทําลาย
พระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด  และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดําเนินมาตรการ 
หรือกลไกดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๖๘ รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ  
เป็นธรรม  และไม่เลือกปฏิบัติ  และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก  รวดเร็ว   
และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร 
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

รัฐพึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม  ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
โดยเคร่งครัด  ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงําใด ๆ 

รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จําเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส 
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให้ 

มาตรา ๖๙ รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี   
และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ  ให้เกิดความรู้  การพัฒนา  และนวัตกรรม  เพื่อความเข้มแข็งของสังคม
และเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ 

มาตรา ๗๐ รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ  ให้มีสิทธิดํารงชีวิต
ในสังคมตามวัฒนธรรม  ประเพณี  และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข  ไม่ถูกรบกวน  
ทั้งนี้  เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือเป็นอันตราย 
ต่อความมั่นคงของรัฐ  หรือสุขภาพอนามัย 

มาตรา ๗๑ รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สําคัญ
ของสังคม  จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม  ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง  รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดี  มีคุณภาพและความสามารถสูงข้ึน 
รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ยากไร้  และผู้ด้อยโอกาส   

ให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง 
หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  รวมตลอดท้ังให้การบําบัด  ฟื้นฟูและเยยีวยาผู้ถูกกระทําการดังกล่าว 

ในการจัดสรรงบประมาณ  รัฐพึงคํานึงถึงความจําเป็นและความต้องการท่ีแตกต่างกันของเพศ  วัย  
และสภาพของบุคคล  ทั้งนี้  เพื่อความเป็นธรรม 

มาตรา ๗๒ รัฐพึงดําเนินการเกี่ยวกับที่ดิน  ทรัพยากรน้ํา  และพลังงาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดิน 

ตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(๒) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ  

รวมตลอดท้ังพัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่   
(๓) จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ทํากินได้อย่างทั่วถึง

และเป็นธรรม 
(๔)  จัดให้มีทรัพยากรน้ําที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน  รวมทั้ง

การประกอบเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการอื่น 
(๕)  ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า  รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุน 

ให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างย่ังยืน 
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หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๗๓ รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง  มีความปลอดภัย  โดยใช้ต้นทุนต่ํา   
และสามารถแข่งขันในตลาดได้  และพึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ทํากินโดยการปฏิรูปที่ดิน 
หรือวิธีอื่นใด   

มาตรา ๗๔ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการทํางานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพ
และวัยและให้มีงานทํา  และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทํางาน  
ได้รับรายได้  สวัสดิการ  การประกันสังคม  และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การดํารงชีพ  และพึงจัดให้มี
หรือส่งเสริมการออมเพ่ือการดํารงชีพเมื่อพ้นวัยทํางาน 

รัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการ 
มาตรา ๗๕ รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง  เป็นธรรม  และย่ังยืน  สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม  และพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ 

รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน  เว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็น 
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ  การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  การจัดให้มีสาธารณูปโภค  
หรือการจัดทําบริการสาธารณะ 

รัฐพึงส่งเสริม  สนับสนุน  คุ้มครอง  และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ  
และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน 

ในการพัฒนาประเทศ  รัฐพึงคํานึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ
และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน  ประกอบกัน   

มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
ส่วนท้องถิ่น  และงานของรัฐอย่างอื่น  ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยหน่วยงานของรัฐ
ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน  การจัดทําบริการสาธารณะ  
และการใชจ้่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  รวมตลอดทั้งพัฒนา
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว  
ไม่เลือกปฏิบัติ  และปฏบิัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

รัฐพึงดําเนินการให้มีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ  ให้เป็นไป 
ตามระบบคุณธรรม  โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อํานาจ  หรือกระทําการ
โดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่  หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณา
ความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
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หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรม
สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ํากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จําเป็น  และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย 
ที่หมดความจําเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์  หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
โดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน  และดําเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ   
ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ  รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง  วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น 
และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน  และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน  
เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว  รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด
โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องประกอบด้วย  เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทต่าง ๆ  ที่เปล่ียนแปลงไป 

รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จําเป็น  พึงกําหนดหลักเกณฑ์
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ  ที่บัญญัติไว้ 
ในกฎหมายให้ชัดเจน  และพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง   

มาตรา ๗๘ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ด้านต่าง ๆ  การจัดทําบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  รวมตลอดท้ังการตัดสินใจทางการเมือง  และการอื่นใด 
บรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน 

หมวด  ๗   
รัฐสภา 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๗๙ รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน  ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้ 
มาตรา ๘๐ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา  ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธาน

รัฐสภา 
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หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้  ให้ประธานวุฒิสภาทําหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน 

ในระหว่างที่ประธานวุฒิสภาต้องทําหน้าที่ประธานรัฐสภาตามวรรคสอง  แต่ไม่มีประธานวุฒิสภา  
และเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในระหว่างไม่มีสภาผู้แทนราษฎร  ให้รองประธานวุฒิสภาทําหน้าที่ประธานรัฐสภา  
ถ้าไม่มีรองประธานวุฒิสภา  ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีอายุมากที่สุดในขณะนั้นทําหน้าที่ประธานรัฐสภา   
และให้ดําเนินการเลือกประธานวุฒิสภาโดยเร็ว 

ประธานรัฐสภามีหน้าที่และอํานาจตามรัฐธรรมนูญ  และดําเนินกิจการของรัฐสภา  ในกรณี 
ประชุมร่วมกันให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

ประธานรัฐสภาและผู้ทําหน้าที่แทนประธานรัฐสภาต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ 
รองประธานรัฐสภามีหน้าที่และอํานาจตามรัฐธรรมนูญ  และตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย 
มาตรา ๘๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ  จะตราข้ึนเป็น

กฎหมายได้ก็แต่โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๔๕  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ 

ที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว  ให้นายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธย  และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

มาตรา ๘๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  จํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ 
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา  มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก  
ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา  ๑๐๑  (๓)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  
(๑๐)  หรือ  (๑๒)  หรือมาตรา  ๑๑๑  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๗)  แล้วแต่กรณี  และให้ประธานแห่งสภา 
ที่ได้รับคําร้อง  ส่งคําร้องน้ันไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ 

เม่ือได้รับเรื่องไว้พิจารณา  หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง  
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย   
และเม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแล้ว  ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับ
คําร้องตามวรรคหน่ึง  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง  ให้ผู้นั้น
พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่  แต่ไม่กระทบต่อกิจการที่ผู้นั้นได้กระทําไปก่อนพ้นจากตําแหน่ง 

มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสอง   
เป็นจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาคนใดคนหน่ึงมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง  ให้ส่งเร่ืองไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง
ได้ด้วย   
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หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ส่วนที่  ๒ 
สภาผู้แทนราษฎร 

 
 

มาตรา ๘๓ สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจํานวนห้าร้อยคน  ดังนี้ 
(๑) สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจํานวนสามร้อยห้าสิบคน 
(๒) สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจํานวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน 
ในกรณีที่ตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด  และยังไม่มีการเลือกตั้ง 

หรือประกาศช่ือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้ึนแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีมีเหตุใด ๆ  ที่ทําให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีจํานวนไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบคน  
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 

มาตรา ๘๔ ในการเลือกตั้งทั่วไป  เม่ือมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกตั้งถึงร้อยละ
เก้าสิบห้าของจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดแล้ว  หากมีความจําเป็นจะต้องเรียกประชุมรัฐสภา  
ก็ให้ดําเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได้  โดยให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่   
แต่ต้องดําเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบตามจํานวนตามมาตรา  ๘๓  โดยเร็ว  ในกรณีเช่นนี้  
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่ 

มาตรา ๘๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ให้ใช้วิธี
ออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  โดยให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละหนึ่งคน  
และผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้คนละหน่ึงคะแนน  โดยจะลงคะแนนเลือกผู้สมัคร
รับเลือกตั้งผู้ใด  หรือจะลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้ 

ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด   
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการสมัครรับเลือกตั้ง  การออกเสียงลงคะแนน  การนับคะแนน  
การรวมคะแนน  การประกาศผลการเลือกตั้ง  และการอื่นที่เก่ียวข้อง  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  โดยกฎหมายดังกล่าวจะกําหนดให้
ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องย่ืนหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้ประกอบการสมัครรับเลือกตั้งด้วยก็ได้ 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งเม่ือตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว  มีเหตุอันควร 
เชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของ 
เขตเลือกตั้งทั้งหมด  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบเบ้ืองต้นและประกาศผลการเลือกตั้ง 
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกต้ัง  ทั้งนี้  การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็น 
การตัดหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดําเนินการสืบสวน  ไต่สวน  หรือวินิจฉัยกรณี
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หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําการทุจริตในการเลือกตั้ง  หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม 

มาตรา ๘๖ การกําหนดจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่ง
เขตเลือกตั้ง  ให้ดําเนินการตามวิธีการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ให้ใช้จํานวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มี
การเลือกตั้ง  เฉลี่ยด้วยจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามร้อยห้าสิบคน  จํานวนที่ได้รับให้ถือว่า 
เป็นจํานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 

(๒) จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จํานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนตาม  (๑)  ให้ มีสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน  โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง 

(๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจํานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน  ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจํานวนราษฎรท่ีถึงเกณฑ์จํานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 

(๔) เม่ือได้จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดตาม  (๒)  และ  (๓)  แล้ว  ถา้จํานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบสามร้อยห้าสิบคน  จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการคํานวณตาม  (๓)  
มากที่สุด  ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน  และให้เพิ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามวิธีการดังกล่าวแก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคํานวณนั้นในลําดับรองลงมาตามลําดับจนครบจํานวน
สามร้อยห้าสิบคน 

(๕)  จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน  ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็น
เขตเลือกตั้งเท่าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี  โดยต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน  
และต้องจัดให้มีจํานวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน 

มาตรา ๘๗ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ต้องเป็นผู้ซึ่ง
พรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกส่งสมัครรับเลือกตั้ง  และจะสมัครรับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตมิได้ 

เมื่อมีการสมัครรับเลือกตั้งแล้ว  ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองจะถอนการสมัครรับเลือกตั้ง
หรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เฉพาะกรณีผู้สมัครรับเลือกตัง้ตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้าม  และต้องกระทําก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง 

มาตรา ๘๘ ในการเลือกตั้งทั่วไป  ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคล
ซึ่งพรรคการเมืองน้ันมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง  และให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ  และให้นําความในมาตรา  ๘๗  วรรคสอง  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
มาตรา ๘๙ การเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา  ๘๘  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
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หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อ  โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด   

(๒) ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรี 
ตามมาตรา  ๑๖๐  และไม่เคยทําหนังสือยินยอมตาม  (๑)  ให้พรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้งคราวน้ัน 

การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิได้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น 
มาตรา ๙๐ พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว  ให้มีสิทธิ 

ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้ 
การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ  ให้พรรคการเมืองจัดทําบัญชีรายชื่อพรรคละหนึ่งบัญชี  

โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งของแต่ละพรรคการเมืองต้องไม่ซ้ํากัน  และไม่ซ้ํากับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  โดยส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

การจัดทําบัญชีรายชือ่ตามวรรคสอง  ต้องให้สมาชิกของพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย  
โดยต้องคํานึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ  และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง   

มาตรา ๙๑ การคํานวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง  
ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) นําคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหารด้วยห้าร้อยอันเป็นจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร 

(๒) นําผลลัพธ์ตาม  (๑)  ไปหารจํานวนคะแนนรวมท้ังประเทศของพรรคการเมืองแต่ละพรรค 
ที่ได้รับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขต  จํานวนที่ได้รับให้ถือเป็นจํานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้   

(๓) นําจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมีได้ตาม  (๒)  ลบด้วยจํานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง  
ผลลัพธ์คือจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับ 

(๔) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู้ไดร้ับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
เท่ากับหรือสูงกว่าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม  (๒)  ให้พรรคการเมืองนั้น
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจํานวนที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง  และไม่มีสิทธิได้รับ 
การจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  และให้นําจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายช่ือทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มีจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ต่ํากว่าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม  (๒)  ตามอัตราส่วน  แต่ต้อง 
ไม่มีผลให้พรรคการเมืองใดดังกล่าวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจํานวนที่จะพึงมีได้ตาม  (๒) 
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หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๕) เม่ือได้จํานวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองแล้ว  ให้ผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งตามลําดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น  
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดตายภายหลังวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้งแต่ก่อนเวลาปิดการลงคะแนน
ในวันเลือกตั้ง  ให้นําคะแนนที่มีผู้ลงคะแนนให้มาคํานวณตาม  (๑)  และ  (๒)  ด้วย 

การนับคะแนน  หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณ  การคิดอัตราส่วน  และการประกาศผลการเลือกตั้ง  
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

มาตรา ๙๒  เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่า
คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น  ให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่   
และมิให้นับคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับไปใช้ในการคํานวณตามมาตรา  ๙๑  ในกรณีเช่นนี้  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่  โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเดิม
ทุกรายไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่นั้น 

มาตรา ๙๓ ในการเลือกตั้งทั่วไป  ถ้าต้องมีการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ในบางเขต
หรือบางหน่วยเลือกตั้งก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  หรือการเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ  หรือยังไม่มีการประกาศ
ผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งไม่ว่าด้วยเหตุใด  การคํานวณจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละ
พรรคการเมืองพึงมี  และจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองพึงได้รับ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ในกรณีที่ผลการคํานวณตามวรรคหนึ่งทําให้จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ของพรรคการเมืองใดลดลง  ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในลําดับท้าย
ตามลําดับพ้นจากตําแหน่ง 

มาตรา ๙๔ ภายในหนึ่งปีหลังจากวันเลือกตั้งอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป  ถ้าต้องมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดขึ้นใหม่  เพราะเหตุที่การเลือกตั้ง 
ในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ให้นําความในมาตรา  ๙๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่างไม่ว่าด้วยเหตุใดภายหลังพ้นเวลาหน่ึงปี
นับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป  มิให้มีผลกระทบกับการคํานวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมือง 
จะพึงมีตามมาตรา  ๙๑ 

มาตรา ๙๕ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(๑) มีสัญชาติไทย  แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ  ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 
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หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง  หรือมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร  จะขอลงทะเบียน
เพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  ณ  สถานที่  และตามวันเวลา  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังโดยมิได้แจ้งเหตุอันสมควรตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  อาจถูกจํากัดสิทธิบางประการตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๙๖ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง  เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
(๑) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
มาตรา ๙๗ บุคคลผู้ มี คุณสมบัติดั งต่อไปน้ี   เป็นผู้ มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลา

ติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง  เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา  
ระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน   

(๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย 
 (ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกัน 

ไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
 (ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
 (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน 

ไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา 
 (ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ  หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี 
มาตรา ๙๘ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้  เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนใด  ๆ   
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หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๙๖  (๑)  (๒)  หรือ  (๔) 
(๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้ง 
(๖) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๗) เคยได้รับโทษจําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง  เว้นแต่ในความผิด 

อันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่  

หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๙) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะร่ํารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๐) เคยต้องคํ าพิพากษาอันถึ งที่ สุ ดว่ ากระทํ าความผิดต่อตํ าแหน่ งหน้ าที่ ร าชการ   
หรือต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระทาํความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน 
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด
ฐานเป็นผู้ผลิต  นําเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานัก  
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง   
(๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํานอกจากข้าราชการการเมือง 
(๑๓) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๑๔) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี 
(๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือ 

เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 
(๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 
(๑๗) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมอืง 
(๑๘) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา  ๑๔๔  หรือมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม   
มาตรา ๙๙ อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีกําหนดคราวละส่ีปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร  จะมีการควบรวมพรรคการเมืองที่ มีสมาชิกเป็นสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรมิได้ 
มาตรา ๑๐๐ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเร่ิมตั้งแต่วันเลือกตั้ง 
มาตรา ๑๐๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง  เมื่อ 
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หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร  หรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๙๓ 
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๙๗ 
(๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙๘ 
(๗) กระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา  ๑๘๔  หรือมาตรา  ๑๘๕ 
(๘) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก   
(๙) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้น

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมือง 
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น  ในกรณีเช่นนี้  ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้น
มิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ  ให้ถือว่าสิ้นสุด
สมาชิกภาพนับแต่วันที่พ้นสามสิบวันดังกล่าว 

(๑๐) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง  แต่ในกรณีที่ขาดจากการเป็นสมาชิกของ 
พรรคการเมืองเพราะมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็นสมาชิก  และสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีคําสั่ง 
ยุบพรรคการเมือง  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถอืว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนดหกสิบวันนั้น 

(๑๑) พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา  ๑๔๔  หรือมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม 
(๑๒) ขาดประชุมเกินจํานวนหน่ึงในส่ีของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลา 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(๑๓) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  แม้จะมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ

ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
มาตรา ๑๐๒ เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง  พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตรา 

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่  เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ 

การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ต้องเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๐๓ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มี 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป 

การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา  และให้กระทําได้เพียงคร้ังเดียว 
ในเหตุการณเ์ดียวกัน 
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หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในราชกิจจานุเบกษา  ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าส่ีสิบห้าวันแต่ไม่เกินหกสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ  วันเลือกตั้งนั้นต้องกําหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้ง
ตามวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดตามมาตรา  ๑๐๒  หรือมาตรา  ๑๐๓  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะกําหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้  แต่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง  แต่เพื่อประโยชน์ในการนับอายุตามมาตรา  ๙๕  (๒)  และมาตรา  ๙๗  (๒)  ให้นับถึง 
วันเลือกตั้งที่กําหนดไว้ตามมาตรา  ๑๐๒  หรือมาตรา  ๑๐๓  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๐๕ เมื่อตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงเพราะเหตุอื่นใด  นอกจากถึงคราว
ออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร  หรือเม่ือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
ให้ดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้ึนแทนตําแหน่งที่ว่าง  
เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  และให้นําความในมาตรา  ๑๐๒   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๒) ในกรณีที่เป็นตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แทนตําแหน่งที่ว่าง  โดยต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ตําแหน่งนั้นว่างลง  
หากไม่มีรายชื่อเหลืออยู่ในบัญชีที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม  (๑)  ให้เริ่มนับแต่วันเลือกตั้ง 
แทนตําแหน่งที่ว่าง  ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม  (๒)  ให้เร่ิมนับแต่ 
วันถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจานเุบกษา  และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาํแหน่งที่ว่างนัน้  
อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่ 

การคํานวณสัดส่วนคะแนนของพรรคการเมืองสําหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
เมื่อมีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้เป็นไปตามมาตรา  ๙๔ 

มาตรา ๑๐๖ ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว  พระมหากษัตริย์ 
จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรท่ีมีจํานวนสมาชิก
มากที่สุด  และสมาชิกมิได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

ในกรณีที่พรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง  มีสมาชิกเท่ากัน  ให้ใช้วิธีจับสลาก   
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นําฝ่ายค้าน 

ในสภาผู้แทนราษฎร 
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หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้นจากตําแหน่งเม่ือขาดคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง  หรือเมื่อมีเหตุ
ตามมาตรา  ๑๑๘  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ในกรณีเช่นนี้  พระมหากษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้งผู้นําฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่าง 

ส่วนที่  ๓ 
วุฒิสภา 

 
 

มาตรา ๑๐๗ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสองร้อยคน  ซึ่งมาจากการเลือกกันเอง 
ของบุคคลซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์  อาชีพ  ลักษณะ  หรือประโยชน์ร่วมกัน  หรือทํางาน
หรือเคยทํางานด้านต่าง ๆ  ที่หลากหลายของสังคม  โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ทําให้ประชาชน 
ซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ 

การแบ่งกลุ่ม  จํานวนกลุ่ม  และคุณสมบัติของบุคคลในแต่ละกลุ่ม  การสมัครและรับสมัคร  
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเอง  การได้รับเลือก  จํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีจากแต่ละกลุ่ม   
การข้ึนบัญชีสํารอง  การเล่ือนบุคคลจากบัญชีสํารองข้ึนดํารงตําแหน่งแทน  และมาตรการอื่นใดที่จําเป็น
เพื่อให้การเลือกกันเองเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  และเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม  จะกําหนดมิให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน  หรือจะกําหนดให้มี 
การคัดกรองผู้สมัครรับเลือกด้วยวิธีการอื่นใดที่ผู้สมัครรับเลือกมีส่วนร่วมในการคัดกรองก็ได้ 

การดําเนินการตามวรรคสอง  ให้ดําเนินการตั้งแต่ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  และระดับประเทศ  
เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ 

ในกรณีที่ตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไม่ครบตามวรรคหนึ่ง  ไม่ว่าเพราะเหตุตําแหน่งว่างลง  
หรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา  และไม่มีรายชื่อบุคคลที่สํารองไว้เหลืออยู่  
ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่  แต่ในกรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภาเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง 
ของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดและอายุของวุฒิสภาเหลืออยู่เกินหนึ่งปี  ให้ดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ขึ้นแทนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง  ในกรณีเช่นว่านี้  ให้ผู้ได้รับเลือก
ดังกล่าวอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ 

การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  และภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา
มีผลใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันเริ่มดําเนินการเพื่อเลือกไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  การกําหนดดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และให้นําความใน
มาตรา  ๑๐๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๘ สมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
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หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

 (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก 
 (๓) มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์  หรือทํางานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่าสิบปี  

หรือเป็นผู้มีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

 (๔) เกิด  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  ทํางาน  หรือมีความเก่ียวพันกับพื้นที่ที่สมัครตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา  ๙๘  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  

(๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๕)  (๑๖)  (๑๗)  หรือ  (๑๘) 
 (๒) เป็นข้าราชการ 
 (๓) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เว้นแต่ ได้พ้นจากการเป็นสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
 (๔) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
 (๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง  เว้นแต่ได้พ้นจากการดํารงตําแหน่ง

ในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
 (๖) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี  เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

นับถึงวันสมัครรับเลือก 
 (๗) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็น

สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
 (๘) เป็นบุพการี  คู่สมรส  หรือบุตรของผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  

ข้าราชการการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน  
หรือผู้ดํารงตําแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองค์กรอิสระ 

 (๙) เคยดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา ๑๐๙ อายุของวุฒิสภามีกําหนดคราวละห้าปีนับแต่วันประกาศผลการเลือก 
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือก 
เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง  ให้สมาชิกวุฒิสภาอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี

สมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่ 
มาตรา ๑๑๐ เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง  ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม่ตามมาตรา  ๑๐๗  

วรรคห้า 
มาตรา ๑๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง  เมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา 
(๒) ตาย 
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หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๐๘ 
(๕) ขาดประชุมเกินจํานวนหน่ึงในส่ีของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลา 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา 
(๖) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  แม้จะมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ

ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
(๗) กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๑๓  หรือกระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา  ๑๘๔  

หรือมาตรา  ๑๘๕ 
(๘) พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา  ๑๔๔  หรือมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม   
มาตรา ๑๑๒ บุคคลผู้เคยดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้ว 

ยังไม่เกินสองปี  จะเป็นรัฐมนตรีหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมิได้  เว้นแต่เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

มาตรา ๑๑๓ สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ 
ส่วนที่  ๔ 

บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง 
 

 

มาตรา ๑๑๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย  
ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย  หรือความครอบงําใด ๆ  และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม  โดยปราศจากการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ 

มาตรา ๑๑๕ ก่อนเข้ารับหน้าที่  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตน
ในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยคํา  ดังต่อไปนี้ 

“ข้าพเจ้า  (ชื่อผู้ปฏิญาณ)  ขอปฏิญาณว่า  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   
เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน  ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทุกประการ” 

มาตรา ๑๑๖ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ละสภา  มีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภา
คนหนึ่งหรือสองคน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ  ตามมติของสภา 

ในระหว่างการดํารงตําแหน่ง  ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นกรรมการบริหาร
หรือดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได้ 

มาตรา ๑๑๗ ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรดํารงตําแหน่งจนสิ้นอายุของ 
สภาผู้แทนราษฎรหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
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ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหน่งจนถึงวันสิ้นอายุของวุฒิสภา  เว้นแต่ในระหว่างเวลา
ตามมาตรา  ๑๐๙  วรรคสาม  ให้ประธานและรองประธานวุฒิสภายังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

มาตรา ๑๑๘ ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  และประธานและรองประธานวุฒิสภา  
ย่อมพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา  ๑๑๗  เมื่อ 

(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก 
(๒) ลาออกจากตําแหน่ง 
(๓) ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  หรือข้าราชการการเมืองอื่น 
(๔) ต้องคําพิพากษาให้จําคุก  แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่ 

เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  
หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

มาตรา ๑๑๙ ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีหน้าที่และอํานาจดําเนินกิจการ
ของสภาน้ัน ๆ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  รองประธานสภามีหน้าที่และอํานาจตามที่ประธานสภามอบหมาย  
และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเม่ือประธานสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา  และผู้ทําหน้าที่แทน  ต้องวางตนเป็นกลาง 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

เม่ือประธานและรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎรหรือประธานและรองประธานวุฒิสภาไม่อยู่ในที่ประชุม  
ให้สมาชิกแห่งสภานั้น ๆ  เลือกกันเองให้สมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในคราวประชุมนั้น 

มาตรา ๑๒๐ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาต้องมีสมาชิกมาประชุม 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา  จึงจะเป็นองค์ประชุม  เว้นแต่ 
ในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้  สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะกําหนดองค์ประชุมไว้ในข้อบังคับ
เป็นอย่างอื่นก็ได้ 

การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ  เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
ในรัฐธรรมนูญ 

สมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธาน 
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

รายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคนต้องเปิดเผยให้ประชาชน
ทราบได้ทั่วไป  เว้นแต่กรณีการประชุมลับหรือการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ 

การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดํารงตําแหน่งใด  ให้กระทําเป็นการลับ  
เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๒๑ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป  ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นคร้ังแรก 
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ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ  หนึ่งให้มีกําหนดเวลาหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน   
แต่พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายเวลาออกไปก็ได้ 

การปิดสมัยประชุมสามัญประจําปีก่อนครบกําหนดเวลาหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน  จะกระทําได้ก็แต่ 
โดยความเห็นชอบของรัฐสภา 

วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหน่ึง  ให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง   
ส่วนวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่สอง  ให้เป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรกําหนด  แต่ในกรณีที่
การประชุมคร้ังแรกตามวรรคหน่ึงมีเวลาจนถึงสิ้นปีปฏิทินไม่เพียงพอท่ีจะจัดให้มีการประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีคร้ังที่สอง  จะไม่มีการประชุมสมัยสามัญประจําปีครั้งที่สองสําหรับปีนั้นก็ได้ 

มาตรา ๑๒๒ พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภา  ทรงเปิดและทรงปิดประชุม 
พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเปิดประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี

ครั้งแรกด้วยพระองค์เอง  หรือจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระรัชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว  
หรือผู้ใดผู้หน่ึง  เป็นผูแ้ทนพระองค์  มาทํารัฐพิธีก็ได้ 

เม่ือมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ  พระมหากษัตริย์จะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุม
สมัยวิสามัญก็ได้ 

ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๒๓  และมาตรา  ๑๒๖  การเรียกประชุม  การขยายเวลาประชุม  และการปิด
ประชุมรัฐสภา  ให้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๑๒๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน  หรือสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา   
มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียก
ประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้   

ให้ประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
มาตรา ๑๒๔ ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ที่ประชุมวุฒิสภา  หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา  

สมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยคําใดในทางแถลงข้อเท็จจริง  แสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน   
ย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด  ผู้ใดจะนําไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใด ๆ  มิได้ 

เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไม่คุ้มครองสมาชิกผู้กล่าวถ้อยคําในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใด  หากถ้อยคําที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา  
และการกล่าวถ้อยคําน้ันมีลักษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่
รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น 

ในกรณีตามวรรคสอง  ถ้าสมาชิกกล่าวถ้อยคําใดท่ีอาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรี 
หรือสมาชิกแห่งสภาน้ันได้รับความเสียหาย  ให้ประธานแห่งสภาน้ันจัดให้มีการโฆษณาคําชี้แจงตามที่บุคคลน้ัน
ร้องขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับการประชุมของสภาน้ัน  ทั้งนี้  โดยไม่กระทบ
ต่อสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล 
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เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตราน้ี  ย่อมคุ้มครองไปถึงผู้พิมพ์และผู้โฆษณารายงานการประชุม 
ตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือรัฐสภา  แล้วแต่กรณี  และคุ้มครองไปถึงบุคคล 
ซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริง  หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม  ตลอดจนผู้ดําเนินการ
ถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใดซึ่งได้รับอนุญาตจาก
ประธานแห่งสภานั้นด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๕ ในระหว่างสมัยประชุม  ห้ามมิให้จับ  คุมขัง  หรือหมายเรียกตัวสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไปทําการสอบสวนในฐานะท่ีสมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา  
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก  หรือเป็นการจับในขณะกระทําความผิด 

ในกรณีที่ มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระทําความผิด   
ให้รายงานไปยังประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยพลัน  และเพื่อประโยชน์ในการประชุมสภา  
ประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับเพื่อให้มาประชุมสภาได้ 

ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อน
สมัยประชุม  เม่ือถึงสมัยประชุม  พนักงานสอบสวนหรือศาล  แล้วแต่กรณี  ต้องสั่งปล่อยทันทีถ้าประธานแห่งสภา
ที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้ร้องขอ  โดยศาลจะสั่งให้มีประกันหรือมีประกันและหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา  ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอก
หรือในสมัยประชุม  ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมก็ได้  แต่ต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่
สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา 

มาตรา ๑๒๖ ในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร  ไม่ว่าด้วยเหตุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ  
สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ  หรือเหตุอื่นใด  จะมีการประชุมวุฒิสภามิได้  เว้นแต่ 

(๑) มีกรณีที่รัฐสภาต้องดําเนินการตามมาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  
หรือมาตรา  ๑๗๗ 

(๒) มีกรณีที่วุฒิสภาต้องประชุมเพื่อทําหน้าที่พิจารณาให้บุคคลดํารงตําแหน่งใดตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ 

เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่ง  ให้วุฒิสภาดําเนินการประชุมได้  โดยให้ประธานวุฒิสภานําความ 
กราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ  และ 
ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ   

ในกรณีตาม  (๑)  ให้วุฒิสภาทําหน้าที่รัฐสภา  แต่การให้ความเห็นชอบตามมาตรา  ๑๗๗  ต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

มาตรา ๑๒๗ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  การประชุมวุฒิสภา  และการประชุมร่วมกัน 
ของรัฐสภา  ย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่กําหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่ละสภา  แต่ถ้าคณะรัฐมนตรี  
หรือสมาชิกของแต่ละสภา  หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน  มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในส่ีของจํานวน
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สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา  หรือจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  แล้วแต่กรณี  
ร้องขอให้ประชุมลับ  ก็ให้ประชุมลับ 

มาตรา ๑๒๘ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจตราข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือก
และการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภา  รองประธานสภา  เรื่องหรือกิจการอันเป็นหน้าที่และอํานาจของ
คณะกรรมาธิการสามัญแต่ละชุด  การปฏิบัติหน้าที่และองค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ  วิธีการประชุม  
การเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ  การเสนอญัตติ  
การปรึกษา  การอภิปราย  การลงมติ  การบันทึกการลงมติ  การเปิดเผยการลงมติ  การต้ังกระทู้ถาม  
การเปิดอภิปรายท่ัวไป  การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย  และการอื่นที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งมีอํานาจ
ตราข้อบังคับเก่ียวกับประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ  และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการ 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

ในข้อบังคับตามวรรคหน่ึงในส่วนที่เก่ียวกับการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่ามีสาระสําคัญเก่ียวกับเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  หรือคนพิการ
หรือทุพพลภาพ  ต้องกําหนดให้บุคคลประเภทดังกล่าวหรือผู้แทนองค์กรเอกชนท่ีทํางานเก่ียวกับบุคคล
ประเภทนั้นโดยตรง  ร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการวิสามัญ
ทั้งหมด  และในส่วนที่เก่ียวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ  ต้องกําหนดให้
ผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วย 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด 

มาตรา ๑๒๙ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็น
คณะกรรมาธิการสามัญ  และมีอํานาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก  ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ  หรือคณะกรรมาธิการร่วมกันตามมาตรา  ๑๓๗  เพื่อกระทํากิจการ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง  
หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  และรายงานให้สภาทราบตามระยะเวลาท่ีสภากําหนด   

การกระทํากิจการ  การสอบหาข้อเท็จจริง  หรือการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่
และอํานาจของสภา  และหน้าที่และอํานาจตามที่ระบุไว้ในการต้ังคณะกรรมาธิการก็ดี  ในการดําเนินการของ
คณะกรรมาธิการก็ดี  ต้องไม่เป็นเรื่องซ้ําซ้อนกัน  ในกรณีที่การกระทํากิจการ  การสอบหาข้อเท็จจริง   
หรือการศึกษาในเรื่องใดมีความเกี่ยวข้องกัน  ให้เป็นหน้าที่ของประธานสภาท่ีจะต้องดําเนินการให้คณะกรรมาธิการ
ที่เกี่ยวข้องทุกชุดร่วมกันดําเนินการ 

ในการสอบหาข้อเท็จจริง  คณะกรรมาธิการจะมอบอํานาจหรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลใด
กระทําการแทนมิได้ 

คณะกรรมาธิการตามวรรคหน่ึงมีอํานาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด  หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเร่ืองที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาอยู่นั้นได้  
แต่การเรียกเช่นว่านั้นมิให้ใช้บังคับแก่ผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อํานาจในกระบวนวิธี
พิจารณาพิพากษาอรรถคดี  หรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล  และมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ดํารงตําแหน่ง
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ในองค์กรอิสระในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามหน้าที่และอํานาจโดยตรงในแต่ละองค์กรตามบทบัญญัติ 
ในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  แล้วแต่กรณี 

ให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการท่ีคณะกรรมาธิการสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษา  
ที่จะต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดหรือในกํากับ  ให้ข้อเท็จจริง  ส่งเอกสาร  หรือแสดงความเห็น
ตามที่คณะกรรมาธิการเรียก 

ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการประชุม  รายงานการดําเนินการ  รายงาน 
การสอบหาข้อเท็จจริง  หรือรายงานการศึกษา  แล้วแต่กรณี  ของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบ  
เว้นแต่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  มีมติมิให้เปิดเผย 

เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๒๔  ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทําหน้าที่และผู้ปฏิบัติตามคําเรียก
ตามมาตรานี้ด้วย 

กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท้ังหมด  ต้องมีจํานวนตามหรือใกล้เคียงกับ
อัตราส่วนของจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร 

ในระหว่างท่ียังไม่มีข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา  ๑๒๘  ให้ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กําหนดอัตราส่วนตามวรรคแปด 

มาตรา ๑๓๐ ให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 

ทางการเมือง   
(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
มาตรา ๑๓๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แต่โดย 
(๑) คณะรัฐมนตรี  โดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง 
(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ของสภาผู้แทนราษฎร   
มาตรา ๑๓๒ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  นอกจากที่บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้   

ให้กระทําเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ 
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หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อรัฐสภา  และให้รัฐสภา
ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวัน  
โดยการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม  ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา  ถ้าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  
ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่เสนอตามมาตรา  ๑๓๑ 

(๒) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยังศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระ
ที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้ความเห็น  ในกรณีที่ศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง  ไม่มีข้อทักท้วง
ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างดังกล่าว  ให้รัฐสภาดําเนินการต่อไป 

(๓) ในกรณีที่ศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง  เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบมีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  หรือทําให้ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้  ให้เสนอความเห็นไปยังรัฐสภา   
และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว  
ในการนี้  ให้รัฐสภามีอํานาจแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอของศาลฎีกา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอิสระ  
ตามที่เห็นสมควรได้  และเม่ือดําเนินการเสร็จแล้ว  ให้รัฐสภาดําเนินการต่อไป 

มาตรา ๑๓๓ ร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน  และจะเสนอได้ก็แต่โดย 
(๑) คณะรัฐมนตรี 
(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบคน 
(๓) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหม่ืนคนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด  ๓   

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  หรือหมวด  ๕  หน้าที่ของรัฐ  ทั้งนี้  ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย 

ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีผู้เสนอตาม  (๒)  หรือ  (๓)  เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน  
จะเสนอได้ก็ต่อเม่ือมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๓๔ ร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน  หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การตั้งขึ้น  ยกเลิก  ลด  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  ผ่อน  หรือวางระเบียบการบังคับอันเก่ียวกับ
ภาษีหรืออากร 

(๒) การจัดสรร  รับ  รักษา  หรือจ่ายเงินแผ่นดิน  หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน 
(๓) การกู้เงิน  การคํ้าประกัน  การใช้เงินกู้  หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ 
(๔) เงินตรา 
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หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน  ให้เป็นอํานาจ
ของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎร 
ทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย 

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากรณีตามวรรคสอง   
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีดังกล่าว 

มติของที่ประชุมร่วมกันตามวรรคสอง  ให้ใช้เสียงข้างมากเป็นประมาณ  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๓๕ ร่างพระราชบัญญัติใดที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอ
และในชั้นรับหลักการไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน  แต่สภาผู้แทนราษฎรได้แก้ไขเพิ่มเติม  
และประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นเองหรือมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทักท้วงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นทําให้มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
สั่งระงับการพิจารณาไว้ก่อน  เพื่อดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๑๓๔  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่ 

ในกรณีที่ที่ประชมุร่วมกันตามวรรคหน่ึงวินิจฉัยว่า  การแก้ไขเพิ่มเติมทําให้ร่างพระราชบัญญัตินั้น 
มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัตินั้น
ไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง  ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ให้คํารับรอง  ให้สภาผู้แทนราษฎรดําเนินการแก้ไขเพื่อมิให้
ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน 

มาตรา ๑๓๖ เม่ือสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและลงมติเห็นชอบแล้ว  
ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา  วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ที่เสนอมานั้นให้เสร็จภายในหกสิบวัน  แต่ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน  
ต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบวัน  ทั้งนี้  เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษ
ซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน  กําหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม  และให้เร่ิมนับแต่วันที่ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา 

ระยะเวลาในวรรคหนึ่ง  ไม่ให้นับรวมระยะเวลาท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา  ๑๓๙   

ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติไม่เสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าวุฒิสภา
ได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น 

ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงินไปยังวุฒิสภา  ให้ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรแจ้งให้วุฒิสภาทราบและให้ถือเป็นเด็ดขาด  หากมิได้แจ้ง  ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้น
ไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน   

มาตรา ๑๓๗ เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว 
(๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร  ให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๘๑ 
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หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร  ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและ 
ส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร 

(๓) ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม  ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร  
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม  ให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๘๑  ถ้าเป็นกรณีอื่น  
ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ  มีจํานวนเท่ากันตามท่ีสภาผู้แทนราษฎรกําหนด  
ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น  และให้คณะกรรมาธิการร่วมกัน
รายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง  ถ้าสภาทั้งสอง
ต่างเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว  ให้ดําเนินการต่อไป
ตามมาตรา  ๘๑  ถ้าสภาใดสภาหน่ึงไม่เห็นชอบด้วย  ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น
แล้วหรือไม่  ให้ยับย้ังร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน 

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันต้องมีกรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  และให้นําความในมาตรา  ๑๕๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ถ้าวุฒิสภาไม่ส่งร่างพระราชบัญญัติคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรภายในกําหนดเวลาตามมาตรา  ๑๓๖  
ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น  และให้ดําเนินการตามมาตรา  ๘๑  ต่อไป 

มาตรา ๑๓๘ สภาผู้แทนราษฎรจะยกร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ตามมาตรา  ๑๓๗  
ขึ้นพิจารณาใหม่ได้เมื่อพ้นหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่   

(๑) วันที่วุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรสําหรับกรณีการยับย้ัง
ตามมาตรา  ๑๓๗  (๒) 

(๒) วันที่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย  สําหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา  ๑๓๗  (๓)   
ในกรณีตามวรรคหน่ึง  ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร

หรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว  ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  
และให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๘๑ 

ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๔๓  วรรคสี่  ระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันตามวรรคหนึ่ง  ให้ลดเหลือสิบวัน
ในกรณีร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับย้ังไว้นั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน   

มาตรา ๑๓๙ ในระหว่างที่มีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติใดตามมาตรา  ๑๓๗  คณะรัฐมนตรี
หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการ
ของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับย้ังไว้มิได้ 

ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือส่งให้พิจารณานั้น  
เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้อง
ยับย้ังไว้  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญ
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หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

วินิจฉัย  ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับย้ังไว้  ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

มาตรา ๑๔๐ การจ่ายเงินแผ่นดิน  จะกระทําได้เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย  กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายเก่ียวด้วยการโอนงบประมาณ  
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  หรือกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน
จะจ่ายไปก่อนก็ได้  แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ในกรณีเช่นว่านี้  ต้องตั้ง
งบประมาณรายจ่ายชดใช้ในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายหรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณถัดไป   

มาตรา ๑๔๑ งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ทําเป็นพระราชบัญญัติ  ถ้าพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่  ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน 

รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของรัฐสภา  ศาล  องค์กรอิสระ  
และองค์กรอัยการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ   
ในกรณีที่เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่  รัฐสภา  ศาล  องค์กรอิสระ  
หรือองค์กรอัยการจะยื่นคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการโดยตรงก็ได้ 

มาตรา ๑๔๒ ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   
ต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้  ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน  
และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

มาตรา ๑๔๓ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  สภาผู้แทนราษฎรจะต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยห้าวันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร 

ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  
ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น  และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณา 

ในการพิจารณาของวุฒิสภา  วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในยี่สิบวัน
นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา  โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ  มิได้  ถ้าพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว  
ให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น  ในกรณีเช่นนี้และในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ  
ให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๘๑ 

ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  ให้นําความในมาตรา  ๑๓๘  วรรคสอง  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  โดยให้สภาผู้แทนราษฎรยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที 

����������������.indd   41 27/8/2562   12:26:55



กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

42

หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม  มิให้นับรวมระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา 
ตามมาตรา  ๑๔๔  วรรคสาม   

มาตรา ๑๔๔ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได้  
แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู้ 
(๓) เงินที่กําหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือคณะกรรมาธิการ  การเสนอ  การแปรญัตติ  

หรือการกระทําด้วยประการใด  ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการ 
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย  จะกระทํามิได้ 

ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา  เห็นว่ามีการกระทําที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสอง   
ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา  และศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระทําที่ฝ่าฝืน
บทบัญญัติตามวรรคสอง  ให้การเสนอ  การแปรญัตติ  หรือการกระทําดังกล่าวเป็นอันสิ้นผล  ถ้าผู้กระทําการ
ดังกล่าวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  ให้ผู้กระทําการน้ันสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย  และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผู้นั้น  แต่ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้กระทําการหรืออนุมัติให้กระทําการหรือรู้ว่ามีการกระทําดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับย้ัง  ให้คณะรัฐมนตรี
พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย  และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ของรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งนั้น  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้อยู่ในที่ประชุมในขณะท่ีมีมติ  และ 
ให้ผู้กระทําการดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินนั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบีย้ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจัดทําโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการดําเนินการ
อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ถ้าได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือหรือมีหนังสือ
แจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ  ให้พ้นจากความรับผิด   

การเรียกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคสี่  ให้กระทําได้ภายในย่ีสิบปีนับแต่วันที่มีการจัดสรร
งบประมาณน้ัน 

ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้รับแจ้งตามวรรคสี่   
ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดําเนินการสอบสวนเป็นทางลับโดยพลัน   
หากเห็นว่ากรณีมีมูล  ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อดําเนินการต่อไปตามวรรคสาม  และไม่ว่า
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หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

กรณีจะเป็นประการใด  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและศาลรัฐธรรมนูญ 
หรือบุคคลใดจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผู้แจ้งมิได้ 

มาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว  ให้นายกรัฐมนตรี 
รอไว้ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา  ถ้าไม่มีกรณีต้องดําเนินการตามมาตรา  ๑๔๘  
ให้นําขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในย่ีสิบวันนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว 

มาตรา ๑๔๖ ร่างพระราชบัญญัติใด  พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทาน
คืนมายังรัฐสภา  หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา  รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่  
ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของทั้งสองสภาแล้ว  ให้นายกรัฐมนตรีนําร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกคร้ังหนึ่ง  
เม่ือพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน  ให้นายกรัฐมนตรี 
นําพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึง่ว่าพระมหากษัตริย์
ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว 

มาตรา ๑๔๗ ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร  
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ  หรือที่รัฐสภา 
ให้ความเห็นชอบแล้วแต่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย  หรือเม่ือพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา  
ให้เป็นอันตกไป 

บรรดาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ 
ที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง  ถ้าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภา  
สภาผู้แทนราษฎร  หรือวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  พิจารณาต่อไป  ถ้ารัฐสภาเห็นชอบด้วยก็ให้รัฐสภา   
สภาผู้แทนราษฎร  หรือวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  พิจารณาต่อไปได้  แต่คณะรัฐมนตรีต้องร้องขอภายใน 
หกสิบวันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป 

มาตรา ๑๔๘ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนําร่างพระราชบัญญัติใดข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา  ๘๑   

(๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชกิทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  หรือตราข้ึนโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  ให้เสนอ
ความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา  หรือประธานรัฐสภา  แล้วแต่กรณี  แล้วให้ประธาน
แห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย  และแจ้งให้นายกรัฐมนตรี
ทราบโดยไม่ชักช้า 

(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  
หรือตราข้ึนโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย  และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า 
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หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  นายกรัฐมนตรีจะนําร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้   

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ   
หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  และข้อความดังกล่าวเป็นสาระสําคัญ   
ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ   
แต่มิใช่กรณีตามวรรคสาม  ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป  และให้นายกรัฐมนตรี
ดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๘๑ 

มาตรา ๑๔๙ ให้นําความในมาตรา  ๑๔๘  มาใช้บังคับแก่ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือรัฐสภา  
แล้วแต่กรณี  ให้ความเห็นชอบแล้ว  ก่อนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๕๐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี 
ในเร่ืองใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้  ตามข้อบังคับการประชุม 
แห่งสภานั้น ๆ  ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้มีการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าไว้ด้วย 

รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผย 
เพราะเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญของแผ่นดิน 

มาตรา ๑๕๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
เป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ   

เม่ือได้มีการเสนอญัตติตามวรรคหนึ่งแล้ว  จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรมิได้  เว้นแต่จะมี 
การถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไม่ได้คะแนนเสียงตามวรรคสี่ 

เมื่อการอภิปรายทั่วไปส้ินสุดลง  โดยมิใช่ด้วยมติให้ผ่านระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป   
ให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ  การลงมติในกรณีเช่นว่านี้มิให้กระทําในวันเดียวกับ
วันที่การอภิปรายสิน้สุดลง 

มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ 
สภาผู้แทนราษฎร   

รัฐมนตรีคนใดพ้นจากตําแหน่งเดิมแต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในตําแหน่งอื่นภายหลังจากวันที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อตามวรรคหนึ่ง  หรือพ้นจากตําแหน่งเดิมไม่เกินเก้าสิบวันก่อนวันที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อตามวรรคหนึ่ง  แต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในตําแหน่งอื่น  ให้รัฐมนตรีคนนั้น
ยังคงต้องถูกอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจต่อไป 
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หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๑๕๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  จะเข้าชื่อกันเพื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริง
หรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี  โดยไม่มีการลงมติก็ได้   

มาตรา ๑๕๓ สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของวุฒิสภา  มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจง
ปัญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ 

มาตรา ๑๕๔ การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา   ๑๕๑   มาตรา   ๑๕๒   
หรือมาตรา  ๑๕๓  แล้วแต่กรณี  ให้กระทําได้ปีละหนึ่งครั้ง 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา  ๑๕๑  ที่สิ้นสุดลงด้วยมติ 
ให้ผ่านระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป   

มาตรา ๑๕๕ ในกรณีที่มีปัญหาสําคัญเก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศ  
สมควรที่จะปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี  ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
จะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายท่ัวไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได้  ในกรณีนี้  ประธานรัฐสภา
ต้องดําเนินการให้มีการประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง  แต่รัฐสภาจะลงมติในปัญหา 
ที่อภิปรายมิได้ 

การประชุมตามวรรคหน่ึงให้ประชุมลับ  และคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมด้วย 
ส่วนที่  ๕ 

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
 

 

มาตรา ๑๕๖ ในกรณีต่อไปนี้  ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน 
(๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา  ๑๗ 
(๒) การปฏิญาณตนของผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาตามมาตรา  ๑๙ 
(๓) การรับทราบการแก้ไขเพิ่ ม เติมกฎมณเฑียรบาลว่ าด้วยการสืบราชสันตติวง ศ์   

พระพุทธศักราช  ๒๔๖๗  ตามมาตรา  ๒๐ 
(๔) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา  ๒๑   
(๕) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา  ๑๒๑ 
(๖) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา  ๑๒๒ 
(๗) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๑๓๒   
(๘) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติใหม่ 

ตามมาตรา  ๑๔๖   
(๙) การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา  ๑๔๗ 
(๑๐) การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา  ๑๕๕  และมาตรา  ๑๖๕ 
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หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑๑) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา  ๑๕๗ 
(๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา  ๑๖๒ 
(๑๓) การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา  ๑๗๗ 
(๑๔) การรับฟังคําชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา  ๑๗๘   
(๑๕) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๒๕๖ 
(๑๖) กรณีอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๕๗ ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา  ในระหว่าง 

ที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภา  ให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางก่อน 
ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา  ให้นําบทท่ีใช้แก่สภาทั้งสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่ 

ในเร่ืองการตั้งคณะกรรมาธิการ  กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมีจํานวนตาม
หรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจํานวนสมาชิกของแต่ละสภา 

หมวด  ๘ 
คณะรัฐมนตรี 

 
 

มาตรา ๑๕๘ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคน  
ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี  มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน 

นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา  ๑๕๙ 
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการดํารงตําแหน่ง

ติดต่อกันหรือไม่  แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตําแหน่ง 
มาตรา ๑๕๙ ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง

เป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๖๐  และเป็นผู้มีชื่ออยู่
ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา  ๘๘  เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิก
ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ 
สภาผู้แทนราษฎร   

การเสนอชื่อตามวรรคหน่ึงต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร   

มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี  ต้องกระทํา 
โดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย  และมีคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ของสภาผู้แทนราษฎร 

มาตรา ๑๖๐ รัฐมนตรีต้อง 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
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หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปี 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๕) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
(๖) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙๘ 
(๗) ไม่เป็นผู้ต้องคําพิพากษาให้จําคุก  แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด  หรือมีการรอการลงโทษ   

เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุกระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา  ๑๘๖  

หรือมาตรา  ๑๘๗  มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง 
มาตรา ๑๖๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่  รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคํา  

ดังต่อไปนี้ 
“ข้าพระพุทธเจ้า  (ชื่อผู้ปฏิญาณ)  ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า  ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดี 

ต่อพระมหากษัตริย์  และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เพ่ือประโยชน์ของประเทศและประชาชน  
ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

ในกรณีที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนที่จะถวายสัตย์ปฏิญาณ  
ให้คณะรัฐมนตรีนั้นดําเนินการตามมาตรา  ๑๖๒  วรรคสองได้  ในกรณีเช่นนี้  ให้คณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๖๘  (๑)  
พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังกล่าว 

มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
ซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ  แนวนโยบายแห่งรัฐ  และยุทธศาสตร์ชาติ  และต้องชี้แจงแหล่งที่มา
ของรายได้ที่จะนํามาใช้จ่ายในการดําเนินนโยบาย  โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ  ทั้งนี้  ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันเข้ารับหน้าที่ 

ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหน่ึง  หากมีกรณีที่สําคัญและจําเป็นเร่งด่วน  ซึ่งหากปล่อยให้
เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สําคัญของแผ่นดิน  คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะดําเนินการไปพลางก่อน
เพียงเท่าที่จําเป็นก็ได้ 

มาตรา ๑๖๓ รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเข้าประชุมและแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น 
ในที่ประชุมสภาแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนในสภาผู้แทนราษฎร
ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย  และให้นําเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๒๔  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๖๔ ในการบริหารราชการแผ่นดิน  คณะรัฐมนตรีต้องดําเนินการตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  และนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา  และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่และใช้อํานาจด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  เปิดเผย  และมีความรอบคอบ
และระมัดระวังในการดําเนินกิจการต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม 
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หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) รักษาวินัยในกิจการที่เก่ียวกับเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
อย่างเคร่งครัด 

(๓) ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(๔) สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม  ผาสุก  และสามัคคีปรองดองกัน 
รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของตน  รวมทั้ง 

ต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในการกําหนดนโยบายและการดําเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
มาตรา ๑๖๕ ในกรณีที่มีปัญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรี

เห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยัง
ประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้  ในกรณีเช่นว่านี้  รัฐสภา
จะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้ 

มาตรา ๑๖๖ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  คณะรัฐมนตรีจะขอให้มีการออกเสียงประชามติ 
ในเรื่องใดอันมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เก่ียวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ได้  ทั้งนี้  
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๑๖๗ รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตําแหน่ง  เมื่อ 
(๑) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา  ๑๗๐ 
(๒) อายุสภาผู้แทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก 
(๔) พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา  ๑๔๔ 
เม่ือรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตําแหน่งตาม  (๑)  (๓)  หรือ  (๔)  ให้ดําเนินการเพื่อให้มีคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม่

ตามมาตรา  ๑๕๘  และมาตรา  ๑๕๙   
มาตรา ๑๖๘ ให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๑๖๗  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่  เว้นแต่ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่ง 
ตามมาตรา  ๑๖๗  (๑)  เพราะเหตุขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙๘  หรือมาตรา  ๑๖๐  
(๔)  หรือ  (๕)  นายกรัฐมนตรีจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้   

(๒) ในกรณีพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๑๖๗  (๔)  คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งจะอยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปมิได้   

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้ตาม  (๒)  หรือคณะรัฐมนตรีที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ลาออกทั้งคณะ  และเป็นกรณีที่ไม่อาจดําเนินการตามมาตรา  ๑๕๘  และมาตรา  ๑๕๙  ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด  
หรือยังดําเนินการตามมาตรา  ๑๕๘  และมาตรา  ๑๕๙  ไม่แล้วเสร็จ  ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติหน้าที่แทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้น ๆ  เฉพาะเท่าที่จําเป็นไปพลางก่อน  โดยให้ปลัดกระทรวงคัดเลือกกันเอง 
ใหค้นหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี 

����������������.indd   48 27/8/2562   12:26:57



กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

49

หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๑๖๙ คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๑๖๗  (๒)  และต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ตามมาตรา  ๑๖๘  ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้   

(๑) ไม่กระทําการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ  หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพัน
ต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป  เว้นแต่ที่กําหนดไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

(๒)  ไม่แต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําหรือพนักงานของ
หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่  หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
หรือพ้นจากตําแหน่ง  หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก่อน 

(๓) ไม่กระทําการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
หรือจําเป็น  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 

(๔) ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทําการใดอันอาจมีผลต่อการเลือกตั้ง  
และไม่กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

มาตรา ๑๗๐ ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๖๐ 
(๕) กระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา  ๑๘๖  หรือมาตรา  ๑๘๗ 
(๖) มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๗๑ 
นอกจากเหตุที่ทําให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหน่ึงแล้ว  ความเป็นรัฐมนตรี

ของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเม่ือครบกําหนดเวลาตามมาตรา  ๑๕๘  วรรคสี่  ด้วย 
ให้นําความในมาตรา  ๘๒  มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีตาม  (๒)  (๔)  หรือ  (๕)  

หรือวรรคสอง  โดยอนุโลม  เพื่อประโยชน์แห่งการนี้  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจส่งเร่ืองให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วย   

มาตรา ๑๗๑ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 

มาตรา ๑๗๒ ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัย
สาธารณะ  ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ  พระมหากษัตริย์ 
จะทรงตราพระราชกําหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ 

การตราพระราชกําหนดตามวรรคหน่ึง  ให้กระทําได้เฉพาะเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน 
ที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ 
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ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป  ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณา
โดยไม่ชักช้า  ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า  คณะรัฐมนตรี
ต้องดําเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว  
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติหรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎร 
ยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
ให้พระราชกําหนดนั้นตกไป  แต่ทั้งนี้ไม่กระทบต่อกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกําหนดนั้น 

หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด  
และพระราชกําหนดนั้นต้องตกไปตามวรรคสาม  ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือยกเลิก  มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่การไม่อนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผล 

ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดนั้น  หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและ 
สภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของสภาผู้แทนราษฎร  ให้พระราชกําหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป 

การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกําหนด  ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
ในกรณีไม่อนุมัติ  ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภา  และการยืนยันการอนุมัติ
พระราชกําหนด  จะต้องกระทําในโอกาสแรกท่ีมีการประชุมสภานั้น ๆ 

มาตรา ๑๗๓ ก่อนที่สภาผู้ แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุ มัติพระราชกําหนดใด  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของแต่ละสภา  มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชกําหนดนั้น 
ไม่เป็นไปตามมาตรา  ๑๗๒  วรรคหนึ่ง  และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพื่อวินิจฉัย  และให้รอการพิจารณาพระราชกําหนดนั้นไว้ก่อน
จนกว่าจะได้รับแจ้งคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ   

ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง  และให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
แจ้งคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็นนั้นมา 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกําหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา  ๑๗๒  วรรคหนึ่ง   
ให้พระราชกําหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกําหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา  ๑๗๒  วรรคหน่ึง   
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

มาตรา ๑๗๔ ในกรณีที่ มีความจําเป็นต้องมีกฎหมายเก่ียวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา 
ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน  พระมหากษัตริย์จะทรง 
ตราพระราชกําหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ 
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ให้นําความในมาตรา  ๑๗๒  วรรคสาม  วรรคส่ี  วรรคห้า  วรรคหก  และวรรคเจ็ด  มาใช้บังคับแก่
พระราชกําหนดที่ได้ตราขึ้นตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม  แต่ถ้าเป็นการตราขึ้นในระหว่างสมัยประชุม  จะต้อง
นําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในสามวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

มาตรา ๑๗๕ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัด
ต่อกฎหมาย 

มาตรา ๑๗๖ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใช้และเลิกใช้กฎอัยการศึก 
ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะแห่งเป็นการรีบด่วน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร

ย่อมกระทําได้ตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก 
มาตรา ๑๗๗ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงครามเม่ือได้รับ

ความเห็นชอบของรัฐสภา 
มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด

เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 
มาตรา ๑๗๘ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ  

สัญญาสงบศึก  และสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ 
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย  หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทย 

มีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้องออก
พระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา  และหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ  สังคม  หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง  ต้องได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา  ในการนี้  รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  หากรัฐสภา
พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ 

หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  สังคม  หรือการค้า  หรือการลงทุน 
ของประเทศอย่างกว้างขวางตามวรรคสอง  ได้แก่  หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี  เขตศุลกากรร่วม  
หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  หรือทําให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด 
หรือบางส่วน  หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ให้มีกฎหมายกําหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับ
การเยียวยาท่ีจําเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทําหนังสือสัญญาตามวรรคสามด้วย   

เม่ือมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม่  คณะรัฐมนตรี 
จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้  ทั้งนี้  ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

มาตรา ๑๗๙ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ 
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มาตรา ๑๘๐ พระมหากษัต ริย์ทรงแต่ งตั้ งข้ าราชการฝ่ ายทหารและฝ่ายพลเรือน   
ตําแหน่งปลัดกระทรวง  อธิบดี  และเทียบเท่า  และทรงให้พ้นจากตําแหน่ง  เว้นแต่กรณีที่พ้นจากตําแหน่ง
เพราะความตาย  เกษียณอายุ  หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ   

มาตรา ๑๘๑ ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําและมิใช่
ข้าราชการการเมือง  จะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอื่นมิได้ 

มาตรา ๑๘๒ บทกฎหมาย  พระราชหัตถเลขา  และพระบรมราชโองการอนัเก่ียวกับราชการแผ่นดิน  
ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๘๓ เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรี  ประธาน
และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานและรองประธานวุฒิสภา  ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภา  ให้กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

บําเหน็จบํานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรีซึ่งพ้นจากตําแหน่ง  ให้กําหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา 

หมวด  ๙ 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

 
 

มาตรา ๑๘๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง 
(๑) ไม่ดํารงตําแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ   

หรือตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
(๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ  หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  

หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ  หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะ
เป็นการผูกขาดตัดตอน  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  ทั้งนี้  ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ  จากหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษ
นอกเหนือไปจากท่ีหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ  ในธุรกิจ 
การงานปกติ 

(๔) ไม่กระทําการใด ๆ  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซง 
การใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนโดยมิชอบ 

มาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบ้ียหวัด  บําเหน็จ  
บํานาญ  เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารงตําแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา  สภาผู้แทนราษฎร  
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หรือวุฒิสภา  หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดินที่เก่ียวกับกิจการของสภา  หรือกรรมการ
ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ 

ให้นํา  (๒)  และ  (๓)  มาบังคับใช้แก่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา  และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น 
ที่ดําเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้  ผู้ร่วมดําเนินการ  หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภาให้กระทําการตามมาตราน้ีด้วย 

มาตรา ๑๘๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่ง 
การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระทําการใด ๆ  อันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่าย 
หรือแทรกแซงเพ่ือประโยชน์ของตนเอง  ของผู้อื่น  หรือของพรรคการเมือง  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม   
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหน้าที่ประจําของข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้าง
ของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่  หรือราชการส่วนท้องถ่ิน 

(๒) กระทําการในลักษณะที่ทําให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบ
ในการจัดทําโครงการใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐ  เว้นแต่เป็นการดําเนินการในกิจการของรัฐสภา   

(๓) การบรรจุ  แต่งตั้ง  โยกย้าย  โอน  เลื่อนตําแหน่ง  เลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจากตําแหน่ง
ของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําและมิใช่ข้าราชการการเมือง  พนักงาน  หรือลูกจ้างของ
หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่  หรือราชการส่วนท้องถ่ิน   

มาตรา ๑๘๖ ให้นําความในมาตรา  ๑๘๔  มาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม  เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การดํารงตําแหน่งหรือการดําเนินการที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่หรืออํานาจของรัฐมนตรี   
(๒) การกระทําตามหน้าที่และอํานาจในการบริหารราชการแผ่นดิน  หรือตามนโยบายที่ได้แถลง

ต่อรัฐสภา  หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ 
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง  รัฐมนตรีต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งกระทําการใดไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อม  อันเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเอง  
ของผู้อืน่  หรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามที่กําหนดในมาตรฐานทางจริยธรรม 

มาตรา ๑๘๗ รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้
ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติ  และ 
ต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใด 

ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีตามวรรคหน่ึงต่อไป  ให้แจ้งประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแตว่ันที่ไดร้ับแต่งตั้ง  และให้โอนหุ้น
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ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลซ่ึงจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น  ทั้งนี้  ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

รัฐมนตรีจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
ตามวรรคสองไม่ว่าในทางใด ๆ  มิได้ 

มาตราน้ีเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น  ให้ใช้บังคับแก่คู่สมรสและ 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรี  และการถือหุ้นของรัฐมนตรีที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของ
บุคคลอ่ืนไม่ว่าโดยทางใด ๆ  ด้วย 

 
หมวด  ๑๐ 

ศาล 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๑๘๘ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอํานาจของศาล  ซึ่งต้องดําเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย  และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ 

ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว  เป็นธรรม  และปราศจากอคติทั้งปวง 

มาตรา ๑๘๙ บรรดาศาลท้ังหลายจะต้ังขึ้นได้แต่โดยพระราชบัญญัติ 
การตั้งศาลขึ้นใหม่หรือกําหนดวิธีพิจารณาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือที่มีข้อหา 

ฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลที่มีตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ๆ  จะกระทํามิได้ 
มาตรา ๑๙๐ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากตําแหน่ง   

แต่ในกรณีที่พ้นจากตําแหน่งเพราะความตาย  เกษียณอายุ  ตามวาระ  หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ  
ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 

มาตรา ๑๙๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่  ผู้พิพากษาและตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์
ด้วยถ้อยคํา  ดังต่อไปนี้ 

“ข้าพระพุทธเจ้า  (ชื่อผู้ปฏิญาณ)  ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า  ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดี 
ต่อพระมหากษัตริย์  และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยปราศจากอคติทั้งปวง  
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน  และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร  ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และกฎหมายทุกประการ” 
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มาตรา ๑๙๒ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับหน้าที่และอํานาจระหว่างศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  
หรือศาลทหาร  ให้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน  
ประธานศาลปกครองสูงสุด  หัวหน้าสํานักตุลาการทหาร  และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินส่ีคนตามที่กฎหมายบัญญัติ  
เป็นกรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับหน้าที่และอํานาจระหว่างศาลตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๑๙๓ ให้แต่ละศาล  ยกเว้นศาลทหาร  มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการที่มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  และการดําเนินการอื่น  โดยให้มีหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานของแต่ละศาล  ทั้งนี้  ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ให้ศาลยุติธรรมและศาลปกครองมีระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสม
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ส่วนที่  ๒ 
ศาลยุติธรรม 

 
 

มาตรา ๑๙๔ ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง  เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอํานาจของศาลอ่ืน 

การจัดตั้ง  วิธีพิจารณาคดี  และการดําเนินงานของศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
มาตรา ๑๙๕ ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา  โดยองค์คณะ 

ผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษา
อาวุโสซึ่งเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา  ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  
จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  โดยให้เลือกเป็นรายคดี 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

คําพพิากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
ศาลฎีกาได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําพิพากษา 

การวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามวรรคสี่  ให้ดําเนินการโดยองค์คณะของศาลฎีกา
ซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 
หรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาซึ่งไม่เคยพิจารณา
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หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

คดีนั้นมาก่อน  และได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจํานวนเก้าคน  โดยให้เลือกเป็นรายคดี   
และเม่ือองค์คณะของศาลฎีกาดังกล่าวได้วินิจฉัยแล้ว  ให้ถือว่าคําวินิจฉัยนั้นเป็นคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ 
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 

ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําพิพากษาให้ผู้ ใด 
พ้นจากตําแหน่ง  หรือคําพิพากษานั้นมีผลให้ผู้ใดพ้นจากตําแหน่ง  ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์ตามวรรคสี่หรือไม่  
ให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งตั้งแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําพิพากษา 

หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ตามวรรคส่ี  และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคห้า   
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมือง 

มาตรา ๑๙๖ การบริหารงานบุคคลเก่ียวกับผู้พิพากษาศาลยุติธรรมต้องมีความเป็นอิสระ  
และดําเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน  
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ข้าราชการตุลาการ  บรรดาที่ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการไม่เกินสองคน  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ส่วนที่  ๓ 
ศาลปกครอง 

 
 

มาตรา ๑๙๗ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อํานาจ
ทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดําเนินกิจการทางปกครอง  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น   
อํานาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง  ไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระซึ่งเป็นการใช้อํานาจ

โดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระนั้น ๆ 
การจัดตั้ง  วิธีพิจารณาคดี  และการดําเนินงานของศาลปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
มาตรา ๑๙๘ การบริหารงานบุคคลเก่ียวกับตุลาการศาลปกครองต้องมีความเป็นอิสระ   

และดําเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่งประกอบด้วยประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน  
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการในศาลปกครอง  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการ
ในศาลปกครองไม่เกินสองคน  บรรดาที่ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการศาลปกครอง  ทั้งนี้  ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 
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หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ส่วนที่  ๔ 
ศาลทหาร 

 
 

มาตรา ๑๙๙ ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระทําความผิดเป็นบุคคล 
ซึ่งอยู่ในอํานาจศาลทหารและคดีอื่น  ทั้งนี้  ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ   

การจัดตั้ง  วิธีพิจารณาคดี  และการดําเนินงานของศาลทหาร  ตลอดจนการแต่งตั้งและการให้ตุลาการ
ศาลทหารพ้นจากตําแหน่ง  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ   

หมวด  ๑๑ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

 
 

มาตรา ๒๐๐ ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจํานวนเก้าคนซ่ึงพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งจากบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปี  ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  จํานวนสามคน 

(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี  ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  จํานวนสองคน 

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  และยังมีผลงานทางวิชาการ
เป็นที่ประจักษ์  จํานวนหนึ่งคน 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ดํารง
ตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  
และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์  จํานวนหนึ่งคน 

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดี 
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า  หรือตําแหน่งไม่ต่ํากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  
จํานวนสองคน 

ในกรณีไม่อาจเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาตาม  (๑)  ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะเลือกบุคคล
จากผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก็ได้ 

การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้นับถึงวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา  
แล้วแต่กรณี  ในกรณีจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลดระยะเวลา 
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองลงก็ได้  แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่าสองปีมิได้ 

มาตรา ๒๐๑ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ด้วย 
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หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่ถึงหกสิบแปดปีในวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับ

การสรรหา 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๕) มีสุขภาพท่ีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรา ๒๐๒ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระใด 
(๒) ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙๘  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  

(๑๗)  หรือ  (๑๘) 
(๓) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง  หรือสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ินในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 
(๕) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ

การคัดเลือกหรือสรรหา 
(๖) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(๗) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถ่ิน  

หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๘) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท  หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน  หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๙) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ   
(๑๐) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง   
มาตรา ๒๐๓ เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  

ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา  ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ประธานศาลฎีกา  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร  และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด  เป็นกรรมการ 
(๔) บุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๐๑  และไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามมาตรา  ๒๐๒  และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ  ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ  องค์กรละหน่ึงคน  
เป็นกรรมการ 
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หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาตาม  (๒)  หรือกรรมการสรรหาตาม  (๔)  มีไม่ครบ
ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 
ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร  ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการสรรหา   
ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา 
ให้เป็นที่สุด 

ในการสรรหา  ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรให้ได้บุคคลซ่ึงมีความรับผิดชอบสูง  
มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่  และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม  โดยนอกจาก
การประกาศรับสมัครแล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมท่ัวไปได้ด้วย  
แต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น 

มาตรา ๒๐๔ ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของวุฒิสภา   

ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด  ให้ดําเนินการสรรหา
หรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู้นั้น  แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 

เม่ือผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว  ให้เลือกกันเองให้คนหนึ่ง
เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ  แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ 

ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ  และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๒๐๕ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยที่ยังมิได้
พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๒๐๒  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  หรือยังประกอบวิชาชีพตาม  (๙)  อยู่  ต้องแสดงหลักฐาน
ว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพตามมาตรา  ๒๐๒  (๖)  (๗)  (๘)  หรือ  (๙)  แล้ว  ต่อประธานวุฒิสภา
ภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภากําหนด  ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูล
ตามมาตรา  ๒๐๔  วรรคสี่  ในกรณีที่ไม่แสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ  
และให้ดําเนินการคัดเลือกหรือสรรหาใหม่ 

มาตรา ๒๐๖ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา  ๒๐๔  ถ้ามีผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน  ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน 
ศาลรัฐธรรมนูญแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ต้องรอให้มีผู้ได้รับความเห็นชอบครบเก้าคน  
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หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว  ให้ศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป
พลางก่อนได้  โดยในระหว่างนั้น  ให้ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่มีอยู่ 

มาตรา ๒๐๗ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

มาตรา ๒๐๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๐๑  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๐๒   
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก   
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี 
(๕) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้พ้นจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เพราะเหตุฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ 

(๖) พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม   
ประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออกจากตําแหน่ง  ให้พ้นจากตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วย   
ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่พ้นจาก

ตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่แทน 
ในกรณีที่มีปัญหาว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดพ้นจากตําแหน่งตาม  (๑)  หรือ  (๓)  หรือไม่   

ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา  ๒๐๓  เป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด   

การร้องขอ  ผู้มีสิทธิร้องขอ  การพิจารณา  และการวินิจฉัยตามวรรคส่ี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๐๙ ในระหว่างที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระและยังไม่มี 
การแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได้ 

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกรณีมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน 
มาตรา ๒๑๐ ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย   
(๒) พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของสภาผู้แทนราษฎร  วฒุิสภา  รัฐสภา  

คณะรัฐมนตรี  หรือองค์กรอิสระ 
(๓) หน้าที่และอํานาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
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หน้า   ๖๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

การย่ืนคําร้องและเง่ือนไขการยื่นคําร้อง  การพิจารณาวินิจฉัย  การทําคําวินิจฉัย  และการดําเนินงาน
ของศาลรัฐธรรมนูญ  นอกจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

ให้นําความในมาตรา  ๑๘๘  มาตรา  ๑๙๐  มาตรา  ๑๙๑  และมาตรา  ๑๙๓  มาใช้บังคับแก่
ศาลรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๑๑ องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการน่ังพิจารณาและในการทําคําวินิจฉัย
ต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าเจ็ดคน 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก  เว้นแต่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
เม่ือศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องใดไว้พิจารณาแล้ว  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดจะปฏิเสธไม่วินิจฉัย

โดยอ้างว่าเรื่องน้ันไม่อยู่ในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญมิได้ 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด  มีผลผูกพันรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  องค์กรอิสระ  

และหน่วยงานของรัฐ 
มาตรา ๒๑๒ ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด  ถ้าศาลเห็นเอง 

หรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายน้ันต้องด้วยมาตรา  ๕  และยังไม่มีคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เก่ียวกับบทบัญญัตินั้น  ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
เพื่อวินิจฉัย  ในระหว่างนั้น  ให้ศาลดําเนินการพิจารณาต่อไปได้แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว 
จนกว่าจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคําโต้แย้งของคู่ความตามวรรคหน่ึง  ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย  ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับเร่ืองดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง  แต่ไม่กระทบต่อคําพิพากษาของศาล 
อันถึงที่สุดแล้ว  เว้นแต่ในคดีอาญาให้ถือว่าผู้ซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาว่ากระทําความผิดตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยมาตรา  ๕  นั้น  เป็นผู้ไม่เคยกระทําความผิดดังกล่าว  
หรือถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัวไป  แต่ทั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ 

มาตรา ๒๑๓ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นคําร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยว่าการกระทํานั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๑๔ ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๒๓๕  
วรรคสาม  และมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน  ให้ประธานศาลฎีกาและประธาน 
ศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญทําหน้าที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นการชั่วคราวให้ครบเก้าคน  โดยให้ผู้ซึ่งได้รับ
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แต่งตั้งทําหน้าที่ในฐานะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้จนกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ตนทําหน้าที่แทน 
จะปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน   

หมวด  ๑๒ 
องค์กรอิสระ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๒๑๕ องค์กรอิสระเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  ให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย   

การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อํานาจขององค์กรอิสระต้องเป็นไปโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  กล้าหาญ  
และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ 

มาตรา ๒๑๖ นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในส่วน
ที่ว่าด้วยองค์กรอิสระแต่ละองค์กรแล้ว  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามทั่วไปดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(๒) มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๐๑  (๑)  (๓)  (๔)  และ  (๕) 
(๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๐๒   
มาตรา ๒๑๗ เม่ือมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง 

ในองค์กรอิสระนอกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา
ตามมาตรา  ๒๐๓  ที่จะดําเนินการสรรหา  เว้นแต่กรรมการสรรหาตามมาตรา  ๒๐๓  (๔)  ให้ประกอบด้วย
บุคคลซึ่งแต่งตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่องค์กรอิสระที่ต้องมีการสรรหา   

ให้นําความในมาตรา  ๒๐๓  มาตรา  ๒๐๔  มาตรา  ๒๐๕  และมาตรา  ๒๐๖  มาใช้บังคับแก่
การสรรหาตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๑๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจาก
ตําแหน่งเม่ือ 

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

หรือมีลักษณะต้องห้ามเฉพาะตามมาตรา  ๒๒๒  มาตรา  ๒๒๘  มาตรา  ๒๓๒  มาตรา  ๒๓๘  หรือ 
ตามมาตรา  ๒๔๖  วรรคสอง  และตามกฎหมายท่ีตราขึ้นตามมาตรา  ๒๔๖  วรรคสี่  แล้วแต่กรณี   
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ให้นําความในมาตรา  ๒๐๘  วรรคสอง  วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคห้า  และมาตรา  ๒๐๙  
มาใช้บังคับแก่การพ้นจากตําแหน่งของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม   
ถ้ามีจํานวนเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง  ให้นําความในมาตรา  ๒๑๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

มาตรา ๒๑๙ ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 
ขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ  และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้ใช้บังคับได้  ทั้งนี้  มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์
ของชาติ  และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะ
ร้ายแรง 

ในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหน่ึง  ให้รับฟังความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎร  
วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรี  ประกอบด้วย  และเม่ือประกาศใช้บังคับแล้วให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกวุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรีด้วย  แต่ไม่ห้ามสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือคณะรัฐมนตรีที่จะกําหนด
จริยธรรมเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน  แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรม
ตามวรรคหนึ่ง  และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๒๐ ให้องค์กรอิสระแต่ละแห่ง  นอกจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  มีหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบงานธุรการ  ดําเนินการ  และอํานวยความสะดวก  เพื่อให้องค์กรอิสระบรรลุภารกิจและหน้าที่
ตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  และเป็นไปตามมติหรือแนวทางที่องค์กรอิสระกําหนด  โดยให้มี
หัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งโดยความเห็นชอบขององค์กรอิสระแต่ละองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบ 
การบริหารงานของหน่วยงานนั้น  รับผิดชอบขึ้นตรงต่อองค์กรอิสระ  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๒๑ ในการปฏิบัติหน้าที่  ให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร  และถ้าองค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระทําการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แต่อยู่ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่น  ให้แจ้งองค์กรอิสระนั้นทราบเพื่อดําเนินการตามหน้าที่ 
และอํานาจต่อไป   

ส่วนที่  ๒ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๒๒๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคนซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา  จากบุคคลดังต่อไปนี้   

(๑) ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ  ที่จะยังประโยชน์แก่การบริหารและจัดการ
การเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  ซึ่งได้รับการสรรหา
จากคณะกรรมการสรรหา  จํานวนห้าคน 
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(๒) ผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  
และเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีผู้พิพากษา  หรือตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีอัยการมาแล้วเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าห้าปี  ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  จํานวนสองคน 

ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งตาม  (๑)  ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๓๒  
(๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  หรือเป็นผู้ทํางานหรือเคยทํางานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าย่ีสิบปี  ทั้งนี้  ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๒๓ กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ในระหว่างที่กรรมการการเลือกต้ังพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ
การเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  แต่ถ้ามี
กรรมการการเลือกตั้งเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คนให้กระทําได้แต่เฉพาะการที่จําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

มาตรา ๒๒๔ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดหรือดําเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การเลือกสมาชิกวุฒิสภา  

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถิ่น  และการออกเสียงประชามติ 
(๒) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกตาม  (๑)  ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม   

และควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  เพื่อการนี้  ให้มีอํานาจสืบสวน
หรือไต่สวนได้ตามท่ีจําเป็นหรือที่เห็นสมควร 

(๓) เม่ือผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม  (๒)  หรือเมื่อพบเห็นการกระทําที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า
การเลือกตั้งหรือการเลือกตาม  (๑)  มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือการออกเสียงประชามติ
เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้มีอํานาจสั่งระงับ  ยับย้ัง  แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้ง 
หรือการเลือก  หรือการออกเสียงประชามติ  และสั่งให้ดําเนินการเลือกตั้ง  เลือก  หรือออกเสียงประชามติใหม่
ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย  หรือทุกหน่วย 

(๔) สั่งระงับการใช้สทิธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตาม  (๑)  
ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี  เม่ือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระทําการหรือรู้เห็น
กับการกระทําของบุคคลอื่น  ที่มีลักษณะเป็นการทุจริต  หรือทําให้การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม   

(๕) ดูแลการดําเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(๖) หน้าที่และอํานาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
ในการสืบสวนหรือไต่สวนตาม  (๒)  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้กรรมการการเลือกตั้ง 

แต่ละคนดําเนินการ  หรือมอบหมายให้คณะบุคคลดําเนินการภายใต้การกํากับของกรรมการการเลือกตั้ง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดก็ได้ 
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หน้า   ๖๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

การใช้อํานาจตาม  (๓)  ให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระทําความผิดมีอํานาจ
กระทําได้สําหรับหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทําความผิด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

มาตรา ๒๒๕ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือก  ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า 
การเลือกตั้งหรือการเลือกนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ
สั่งให้มีการเลือกตั้งหรือการเลือกใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น  ถ้าผู้กระทําการนั้นเป็นผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือก  แล้วแต่กรณี  หรือรู้เห็นกับการกระทําของบุคคลอื่น  ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวตามมาตรา  ๒๒๔  (๔) 

คําสั่งตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๒๒๖ เม่ือมีการดําเนินการตามมาตรา  ๒๒๕  หรือภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้ง

หรือการเลือกแล้ว  มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกต้ังหรือผู้สมัครรับเลือกผู้ใดกระทําการทุจริต
ในการเลือกตั้งหรือการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทําของบุคคลอื่น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งย่ืนคําร้อง
ต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น   

การพิจารณาของศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง  ให้นําสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นหลักในการพิจารณา  และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ให้ศาลมีอํานาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ 

ในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งกระทําความผิดตามที่ถูกร้อง  ให้ศาลฎีกา 
สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี 

เม่ือศาลฎีกามีคําสั่งรับคําร้องไว้พิจารณาแล้ว  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภา  ให้ผู้นัน้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระทําความผิด  
และเมื่อศาลฎีกามีคําพิพากษาว่าผู้นั้นกระทําความผิด  ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสี่เป็นจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี 

ให้นํามาตรานี้ไปใช้บังคับแก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม  
แต่ให้อํานาจของศาลฎีกาเป็นอํานาจของศาลอุทธรณ์  และให้คําส่ังหรือคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด 

การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ตามมาตรานี้  ให้เป็นไปตามระเบียบของ 
ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งต้องกําหนดให้ใช้ระบบไต่สวนและให้ดําเนินการโดยรวดเร็ว 

มาตรา ๒๒๗ ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  หรือเม่ือประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ  มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้จับ  
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หน้า   ๖๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

คุมขัง  หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปสอบสวน  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  หรือในกรณีที่จับในขณะกระทําความผิด 

ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระทําความผิด  หรือจับหรือคุมขังกรรมการ 
การเลือกตั้งในกรณีอื่น  ให้รายงานต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน  และให้ประธานกรรมการ
การเลือกตั้งมีอํานาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้  แต่ถ้าประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ถูกจับหรือคุมขัง   
ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าที่มีอยู่เป็นผู้ดําเนินการ 

ส่วนที่  ๓ 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๒๒๘ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจํานวนสามคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนํา
ของวุฒิสภา  จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  และมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่ํากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า
หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่ากรมตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด  โดยต้อง
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  จํานวนสองคน  และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดําเนินกิจการ
อันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่าย่ีสิบปี  จํานวนหนึ่งคน   

มาตรา ๒๒๙ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

มาตรา ๒๓๐ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  

ระเบียบ  หรือคําสั่ง  หรือขั้นตอนการปฏิบตัิงานใด ๆ  บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
แก่ประชาชน  หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จําเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ   

(๒) แสวงหาข้อเท็จจริงเม่ือเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อน 
หรือความไม่เป็นธรรมนั้น 

(๓) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการท่ีหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามหมวด  ๕  หน้าที่ของรัฐ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องไม่ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินตาม  
(๑)  หรือ  (๒)  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ
ตามที่เห็นสมควรต่อไป 

����������������.indd   66 27/8/2562   12:27:03



กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

67

หน้า   ๖๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในการดําเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  หากเป็นกรณีที่เ ก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน   
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดําเนินการต่อไป 

มาตรา ๒๓๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๒๓๐  ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่อง 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  ให้เสนอเร่ือง 
พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ  และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้   
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(๒) กฎ  คําสั่ง  หรือการกระทําอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีปัญหา
เก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง   
และให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

ส่วนที่  ๔ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
 

มาตรา ๒๓๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วย
กรรมการจํานวนเก้าคน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา
โดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  บัญชี  เศรษฐศาสตร์  การบริหารราชการแผ่นดิน  หรือการอื่นใดอันเป็น
ประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีผู้พิพากษา  อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  
ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง  หรืออธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี   

(๔) ดํารงตําแหน่งหรอืเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี  และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 

(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพโดยประกอบวิชาชีพ
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอช่ือ  และได้รับการรับรอง
การประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น 
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หน้า   ๖๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๖) เป็นผู้มีความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร  การเงิน  การคลัง   
การบัญชี  หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ํากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจํากัดมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสิบปี 

(๗) เคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖)  รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 
การนับระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา  

แล้วแต่กรณี 
มาตรา ๒๓๓ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปี

นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
ในระหว่างที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ   

และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้   
เว้นแต่จะมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน   

มาตรา ๒๓๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่และอํานาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ํารวย
ผิดปกติ  ทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  เพื่อดําเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญ
หรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๒) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ  กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  
หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ ในการยุติธรรม   
เพื่อดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๓) กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่ง 
ในองค์กรอิสระ  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  และเจ้าหน้าที่ของรัฐย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของตน   
คู่สมรส  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
ของบุคคลดังกล่าว  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๔) หน้าที่และอํานาจอื่นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติที่จะต้องจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางที่จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ   
เกิดความรวดเร็ว  สุจริต  และเที่ยงธรรม  ในกรณีจําเป็นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอํานาจ
เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดําเนินการแทนในเรื่องที่มิใช่เป็นความผิดร้ายแรง   
หรือที่เป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางระดับหรือกําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยธุรการ 
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หน้า   ๖๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้ดําเนินการสอบสวนหรือไต่สวนเบื้องต้น
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตก็ได้ 

มาตรา ๒๓๕ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๓๖  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีการกล่าวหาว่า 
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเฉพาะท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ใดมีพฤติการณ์ตามมาตรา  ๒๓๔  (๑)  ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวน
ข้อเท็จจริง  และหากมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการท้ังหมดเท่าที่มีอยู่เห็นว่าผู้นั้น 
มีพฤติการณ์หรือกระทําความผิดตามที่ไต่สวนให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าเป็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  ให้เสนอเร่ือง 
ต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย  ทั้งนี้  ให้นําความในมาตรา  ๒๒๖  วรรคเจ็ด  มาใช้บงัคับแก่การพิจารณาพิพากษา
ของศาลฎีกาโดยอนุโลม 

(๒) กรณีอื่นนอกจาก  (๑)  ให้ส่งสํานวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟ้องคดี 
ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  หรือดําเนินการอื่นตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เม่ือศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง   
ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคําพิพากษา  เว้นแต่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจะมีคําส่ังเป็นอย่างอื่น  ในกรณีที่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระทําความผิดตามที่ 
ถูกกล่าวหา  แล้วแต่กรณี  ให้ผู้ต้องคําพิพากษาน้ันพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่  และให้เพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นและจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด  ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ 
สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป  
และไม่มีสิทธิดํารงตําแหน่งทางการเมืองใด ๆ 

ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด
ฐานรํ่ารวยผิดปกติหรือทุจริตต่อหน้าที่  ให้ริบทรัพย์สินที่ผู้นั้นได้มาจากการกระทําความผิด  รวมทั้ง 
บรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรพัย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 
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หน้า   ๗๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

การพิจารณาของศาลฎีกาและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ให้นําสํานวน
การไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหลักในการพิจารณา  และ 
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ให้ศาลมีอํานาจไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ 

ให้นํามาตราน้ีมาใช้บังคับแก่กรณีที่บุคคลตามมาตรา  ๒๓๔  (๓)  จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหน้ีสิน  หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง
ที่ควรแจ้งให้ทราบ  และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นด้วย
โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๓๖ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกของทั้งสองสภา  
จํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาหรือประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน  มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระทําการตามมาตรา  ๒๓๔  (๑)  โดยย่ืนต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐาน
ตามสมควร  หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามกีารกระทําตามที่ถูกกล่าวหา  ให้ประธานรัฐสภา
เสนอเร่ืองไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและ 
มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  เพื่อไต่สวนหาข้อเท็จจริง 

คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  หน้าที่และอํานาจ  วิธีการไต่สวน  ระยะเวลาการไต่สวน   
และการดําเนินการอื่นที่จําเป็นของคณะผู้ไต่สวนอิสระ  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ   

มาตรา ๒๓๗ เมื่อดําเนินการไต่สวนแล้วเสร็จ  ให้คณะผู้ไต่สวนอิสระดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้สั่งยุติเรื่อง  และให้คําสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด   
(๒) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง   

ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย  โดยให้นําความในมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคหก  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๓) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ตามที่ถูกกล่าวหา  และมิใช่กรณีตาม  (๒)  ให้ส่งสํานวน
การไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมือง  และให้นําความในมาตรา  ๒๓๕  วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคห้า  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๕ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๒๓๘ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคน   
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา  จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  กฎหมาย  การบัญชี  การตรวจสอบภายใน  การเงินการคลัง  
และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน  ทั้งนี้  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 
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หน้า   ๗๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๓๙ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

มาตรา ๒๔๐ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๓) กํากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม  (๑)  และ  (๒)  และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน

การคลังของรัฐ 
(๔) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  หรือเสนอแนะเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  รวมทั้งการให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่อง
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 

(๕) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ถูกสั่งลงโทษตาม  (๕)  อาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง  

ในการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดต้องคํานึงถึงนโยบายการตรวจเงินแผ่นดนิและหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินตาม  (๑)  และ  (๒)  ประกอบด้วย 

มาตรา ๒๔๑ ให้มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนํา
ของวุฒิสภาโดยได้รับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน   

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  และให้นําความในมาตรา  ๒๐๔  
วรรคหน่ึง  วรรคสอง  และวรรคส่ี  และมาตรา  ๒๐๕  มาใช้บังคับแก่การแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ด้วยโดยอนุโลม 

การสรรหา  การคัดเลือก  และการเสนอชื่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

มาตรา ๒๔๒ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่โดยเที่ยงธรรม  เป็นกลาง  และปราศจาก
อคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ  โดยมีหน้าที่และอํานาจดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับ 
การตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด  และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน 
การคลังของรัฐ 

(๒) ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ   
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หน้า   ๗๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๓) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)   
(๔) กํากับและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตาม  (๓) 
มาตรา ๒๔๓ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยรับผิดชอบ

ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยธุรการของคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน 

วาระการดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน   

มาตรา ๒๔๔ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็น
การทุจริตต่อหน้าที่  จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย   
หรืออาจทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ไม่มีอํานาจจะดําเนินการใดได้  ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการการเลือกต้ัง  หรือหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณี  เพื่อทราบ
และดําเนินการตามหน้าท่ีและอํานาจต่อไป   

ในการดําเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  หรือหน่วยงานอื่นตามท่ีได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดทําขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือของหน่วยงานอื่นนั้น  แล้วแต่กรณี   

มาตรา ๒๔๕ เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลัง
ของรัฐ  ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเสนอผลการตรวจสอบการกระทําที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง  ต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณา 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบดังกล่าว  ให้ปรึกษาหารือ
ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  หากที่ประชุมร่วม
เห็นพ้องกับผลการตรวจสอบนั้น  ให้ร่วมกันมีหนังสือแจ้งสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรี 
เพื่อทราบโดยไม่ชักช้า  และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวตอ่ประชาชนเพื่อทราบด้วย   

ส่วนที่  ๖ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 

มาตรา ๒๔๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคน   
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
เป็นกลางทางการเมือง  และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์   
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หน้า   ๗๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ 
ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  การสรรหา  และการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ทั้งนี้  บทบัญญัติเก่ียวกับการสรรหาต้องกําหนดให้ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วม 
ในการสรรหาด้วย   

มาตรา ๒๔๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า  

และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน  รวมทั้ง
การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

(๒) จัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี  และเผยแพร่ต่อประชาชน 

(๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา  
คณะรัฐมนตรี  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ   
หรือคําสั่งใด ๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

(๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 

(๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชน 
(๖) หน้าที่และอํานาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
เม่ือรับทราบรายงานตาม  (๑)  และ  (๒)  หรือข้อเสนอแนะตาม  (๓)  ให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว  กรณีใดไม่อาจดําเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการดําเนินการ  
ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า 

ในการปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องคํานึงถึงความผาสุกของประชาชน
ชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสําคัญด้วย 

หมวด  ๑๓ 
องค์กรอัยการ 

 
 

มาตรา ๒๔๘ องค์กรอัยการมีหน้าที่และอํานาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว  เที่ยงธรรม  

และปราศจากอคติทั้งปวง  และไม่ให้ถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครอง 
การบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  และการดําเนินการอื่นขององค์กรอัยการให้มีความเป็นอิสระ  

โดยให้มีระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสมและการบริหารงานบุคคล
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หน้า   ๗๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

เก่ียวกับพนักงานอัยการต้องดําเนินการโดยคณะกรรมการอัยการ  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประธานกรรมการ
ซึ่งต้องไม่เป็นพนักงานอัยการ  และผู้ทรงคุณวุฒิบรรดาที่ได้รับเลือกจากพนักงานอัยการ  ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว
อย่างน้อยต้องมีบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นพนักงานอัยการมาก่อนสองคน  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

กฎหมายตามวรรคสาม  ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้พนักงานอัยการกระทําการหรือดํารงตําแหน่งใด 
อันอาจมีผลให้การส่ังคดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามวรรคสอง  หรืออาจทําให้มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์  
ทั้งนี้  มาตรการดังกล่าวต้องกําหนดให้ชัดแจ้งและใช้เป็นการทั่วไป  โดยจะมอบอํานาจให้มีการพิจารณา
เป็นกรณี ๆ  ไปมิได้ 

หมวด  ๑๔ 
การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 

มาตรา ๒๔๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑  ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่ง 
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้  ตามวิธีการและรูปแบบองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่กฎหมายบัญญัติ 

การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบใดให้คํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน
และความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้  จํานวนและความหนาแน่นของประชากร  และพ้ืนที่ 
ที่ต้องรับผิดชอบ  ประกอบกัน 

มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และอํานาจโดยเฉพาะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการดําเนินการใด  ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามวรรคส่ี  และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหน้าที่
และอํานาจ  ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรท่ีเก่ียวกับหน้าที่และอํานาจดังกลา่วของส่วนราชการให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย 

ในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดท่ีเป็นหน้าที่และอํานาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ถ้าการร่วมดําเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการมอบหมายให้เอกชน
หรือหน่วยงานของรัฐดําเนินการ  จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะดําเนินการเอง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมหรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ
ดําเนินการนั้นก็ได้   

รัฐต้องดําเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษี
ที่เหมาะสม  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้  เพื่อให้สามารถ
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หน้า   ๗๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ  ในระหว่างที่ยังไม่อาจดําเนินการได้  ให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปพลางก่อน 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เก่ียวกับการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  ต้องให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร  การจัดทําบริการสาธารณะ  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  
การเงินและการคลัง  และการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องทําเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม  การป้องกันการทุจริต   
และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  และต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์  และการป้องกัน
การก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถ่ินด้วย 

มาตรา ๒๕๑ การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
ซึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ  การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันเพื่อให้สามารถพัฒนาร่วมกัน 
หรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ 

มาตรา ๒๕๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง   
ผู้บริหารท้องถ่ินให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นหรือในกรณี

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ  จะให้มาโดยวิธีอื่นก็ได้  แต่ต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนด้วย  ทั้งนี้  ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ   

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  ซึ่งต้องคํานึงถึงเจตนารมณ์ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย 

มาตรา ๒๕๓ ในการดําเนินงาน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่น
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น 
มีส่วนร่วมด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ   

มาตรา ๒๕๔ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิเข้าชื่อกัน 
เพื่อเสนอข้อบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ิน  หรือผู้บริหารท้องถ่ินได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่กฎหมายบัญญัติ 

หมวด  ๑๕ 
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

 
 

มาตรา ๒๕๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ  จะกระทํามิได้ 
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หน้า   ๗๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๕๖ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๕๕  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  ให้กระทําได้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี  หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา   
หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกวา่ห้าหม่ืนคนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย   

(๒) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภาและให้รัฐสภา
พิจารณาเป็นสามวาระ 

(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ  ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย  
และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น  ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  ซึ่งในจํานวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

(๔) การพิจารณาในวาระท่ีสองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา  โดยการออกเสียงในวาระที่สองน้ี  
ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ  แต่ในกรณีที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ประชาชนเป็นผู้เสนอ  
ต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนของประชาชนที่เข้าชื่อกันได้แสดงความคิดเห็นด้วย 

(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว  ให้รอไว้สิบห้าวัน  เมื่อพ้นกําหนดนี้แล้วให้รัฐสภา
พิจารณาในวาระท่ีสามต่อไป 

(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย  ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย  
และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  โดยในจํานวนนี้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิก
มิได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี  ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  เห็นชอบด้วย
ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน  และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

(๗) เม่ือมีการลงมติเห็นชอบตาม  (๖)  แล้ว  ให้รอไว้สบิห้าวัน  แล้วจึงนําร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย  และให้นําความในมาตรา  ๘๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๘) ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด  ๑  บททั่วไป  หมวด  ๒  
พระมหากษัตริย์  หรือหมวด  ๑๕  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  หรือเร่ืองที่เก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ  หรือเร่ืองที่เก่ียวกับหน้าที่หรืออํานาจของศาล 
หรือองค์กรอิสระ  หรือเร่ืองที่ทําให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออํานาจได้  ก่อนดําเนินการ
ตาม  (๗)  ให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ  ถ้าผลการออกเสียง
ประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม  จึงให้ดําเนินการตาม  (๗)  ต่อไป 
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หน้า   ๗๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๙) ก่อนนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยตาม  (๗)  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกทั้งสองสภารวมกัน  มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา  หรือของทั้งสองสภารวมกัน  แล้วแต่กรณี  มีสิทธิเข้าชื่อกัน
เสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภา  แล้วแต่กรณี  ว่าร่างรัฐธรรมนูญ
ตาม  (๗)  ขัดต่อมาตรา  ๒๕๕  หรือมีลักษณะตาม  (๘)  และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับเร่ืองดังกล่าว 
ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ  และให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันที่ได้รับเรื่อง  ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  นายกรัฐมนตรีจะนําร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้   

หมวด  ๑๖ 
การปฏิรูปประเทศ 

 
 

มาตรา ๒๕๗ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ต้องดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย  มีความสามัคคีปรองดอง  มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา 
ด้านจิตใจ 

(๒) สังคมมีความสงบสุข  เป็นธรรม  และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ํา 
(๓) ประชาชนมีความสุข  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มาตรา ๒๕๘ ให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง  ๆ  ให้เกิดผล  ดังต่อไปนี้ 
ก. ด้านการเมือง 
 (๑) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดท้ังการตรวจสอบ
การใช้อํานาจรัฐ  รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน  และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง
และออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงําไม่ว่าด้วยทางใด 

 (๒) ให้การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้  เพื่อให้
พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน  มีกระบวนการ
ให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
และการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ  ซื่อสัตย์สุจริต  และมีคุณธรรมจริยธรรม  เข้ามาเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

 (๓) มีกลไกที่กําหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบาย 
ที่มิได้วิเคราะห์ผลกระทบ  ความคุ้มค่า  และความเส่ียงอย่างรอบด้าน 
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หน้า   ๗๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

 (๔) มีกลไกที่กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

 (๕) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 (๑) ให้มีการนําเทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

และการจัดทําบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน  และเพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 

 (๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน  เพื่อให้เป็น
ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน 

 (๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกําลังคน
ภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ  โดยต้องดําเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน 

 (๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้ มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทํางานในหน่วยงานของรัฐ  และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ
และผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล  มีความซื่อสัตย์สุจริต  กล้าตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกต้อง  
โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  
เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีมาตรการ
คุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 

 (๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว  เปิดเผย  ตรวจสอบได้  
และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

ค. ด้านกฎหมาย 
 (๑) มีกลไกให้ดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับต่าง ๆ  ที่ใช้บังคับ 

อยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา  ๗๗  และพัฒนาให้สอดคล้อง 
กับหลักสากล  โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการดําเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จําเป็น
เพื่อให้การทํางานเกิดความคล่องตัว  โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  และไม่สร้างภาระแก่ประชาชน 
เกินความจําเป็น  เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้  มีนิติทัศนะ  และยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 

 (๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก  และสามารถเข้าใจเน้ือหาสาระของกฎหมายได้ง่าย 

 (๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอร่างกฎหมาย 
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ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
 (๑) ให้มีการกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า  และมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้  รวมตลอดทั้งการสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการตามกฎหมาย 
อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและความไม่เป็นธรรมในสังคม 

 (๒) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวน
กับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม  กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย
ให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ  และสร้างความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน 
และพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา  รวมทั้งกําหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จาก 
นิติวิทยาศาสตร์  และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานที่มีอิสระจากกัน  
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก 

 (๓) เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ   ที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรม  
ให้มุ่งอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 

 (๔) ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับ
หน้าที่  อํานาจ  และภารกิจของตํารวจให้เหมาะสม  และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการตํารวจให้เกิดประสิทธิภาพ  มีหลักประกันว่าข้าราชการตํารวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม  
ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง  และโยกย้าย  และการพิจารณาบําเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรม 
ที่ชัดเจน  ซ่ึงในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องคํานึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน  
เพื่อให้ข้าราชการตํารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ  ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด  มีประสิทธิภาพ  
และภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน   

จ. ด้านการศึกษา 
 (๑) ให้สามารถเร่ิมดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา

ตามมาตรา  ๕๔  วรรคสอง  เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย  จิตใจ  วินัย  อารมณ์  สังคม   
และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

 (๒) ให้ดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา  ๕๔  วรรคหก  ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

 (๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต  คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง  ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน  รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพครู 
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 (๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด  
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว  โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ
และระดับพื้นที่   

ฉ. ด้านเศรษฐกิจ 
 (๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้ประเทศชาติ

และประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ  อย่างย่ังยืน  โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 (๒) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนําความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 (๓) ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรม  ลดความเหล่ือมล้ํา  เพิ่มพูนรายได้ของรัฐ

ด้านต่าง ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ  และปรับปรุงระบบการจัดทําและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิผล 

 (๔) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการแต่ละขนาดให้มีความสามารถ 
ในการแข่งขันอย่างเหมาะสม  และส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งสร้างกลไกเพิ่มโอกาสในการทํางานและการประกอบอาชีพของประชาชน 

ช. ด้านอื่น ๆ 
 (๑) ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่ มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรมและย่ังยืน   

โดยคํานึงถึงความต้องการใช้น้ําในทุกมิติ  รวมทั้งความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ
ประกอบกัน 

 (๒) จัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม  รวมท้ังการตรวจสอบกรรมสิทธิ์
และการถือครองที่ดินทั้งประเทศเพื่อแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสทิธิครอบครองที่ดินอย่างเป็นระบบ 

 (๓) จัดให้มีระบบจัดการและกําจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ  เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
และสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ  ได้ 

 (๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการ  
และการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน 

 (๕) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วน 
ที่เหมาะสม 

มาตรา ๒๕๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๖๐  และมาตรา  ๒๖๑  การปฏิรูปประเทศตามหมวดน้ี  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการ
จัดทําแผน  การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  
การวัดผลการดําเนินการ  และระยะเวลาดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน  ซึ่งต้องกําหนดให้เร่ิมดาํเนินการปฏิรูป
ในแต่ละด้านภายในหน่ึงปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุ
ในระยะเวลาห้าปี   
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ให้ดําเนินการตรากฎหมายตามวรรคหนึ่ง  และประกาศใช้บังคับภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่ 
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

ในระหว่างที่กฎหมายตามวรรคหน่ึงยังไม่มีผลใช้บังคับ  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการปฏิรูป 
โดยอาศัยหน้าที่และอํานาจที่มีอยู่แล้วไปพลางก่อน 

มาตรา ๒๖๐ ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา  ๒๕๘  ง.  ด้านกระบวนการยุติธรรม  (๔)  
ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็น
ข้าราชการตํารวจมาก่อน  เป็นประธาน 

(๒) ผู้เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตํารวจซ่ึงอย่างน้อยต้องมีผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรวมอยู่ด้วย  
มีจํานวนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  เป็นกรรมการ   

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็น
ข้าราชการตํารวจมาก่อน  มีจํานวนเท่ากับกรรมการตาม  (๒)  เป็นกรรมการ 

(๔) ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  เลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรม  และอัยการสูงสุด  เป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
เม่ือครบกําหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว  ถ้าการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ  

ให้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตํารวจดําเนินการตามหลักอาวุโสตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๖๑ ในการปฏิรูปตามมาตรา  ๒๕๘  จ.  ด้านการศึกษา  ให้มีคณะกรรมการที่มี
ความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดําเนินการศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะและร่างกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการต่อไป 

ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้  และให้คณะกรรมการดําเนินการศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จ
และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ัง   

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๒๖๒ ให้คณะองคมนตรีซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
เป็นคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๒๖๓ ในระหว่างที่ ยั ง ไ ม่ มีสภาผู้ แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้   
ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  
ยังคงทําหน้าที่รัฐสภา  สภาผู้แทนราษฎร  และวุฒิสภาต่อไป  และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  ทําหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

����������������.indd   81 27/8/2562   12:27:08



กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

82

หน้า   ๘๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หรือสมาชิกวุฒิสภา  ตามลําดับ  ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป
ที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้ 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แล้ว  ต้องมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้าม  รวมทั้งเหตุแห่งการส้ินสุดสมาชิกภาพตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มาตรา  ๙๘  ยกเว้น  (๓)  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  และ  (๑๕) 
(๒) มาตรา  ๑๐๑  ยกเว้น 
 (ก) กรณีตาม  (๖)  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับมาตรา  ๙๘  ยกเว้น  (๓)  (๑๒)  (๑๓)  

(๑๔)  และ  (๑๕) 
 (ข) กรณีตาม  (๗)  เฉพาะในกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ที่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย  และในส่วนที่เก่ียวกับ
มาตรา  ๑๘๔  (๑) 

(๓) มาตรา  ๑๐๘  ยกเว้น  ก.  คุณสมบัติตาม  (๓)  และ  (๔)  และ  ข.  ลักษณะต้องห้าม
ตาม  (๑)  (๒)  และ  (๗)  แต่เฉพาะกรณีตาม  (๑)  นั้น  ไม่รวมส่วนที่เก่ียวกับมาตรา  ๙๘  (๓)  และ  (๑๕) 

มิให้นํามาตรา  ๑๑๒  มาใช้บังคับแก่การดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดท่ีห้ามมิให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางการเมือง  มิให้นํามาใช้บังคับแก่

การดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีตามมาตรา  ๒๖๔  ข้าราชการการเมืองที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๒๖๔  หรือเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ตามมาตรา  ๒๖๕  หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรานี้ 

ในระหว่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  สภาผู้แทนราษฎร  และวุฒิสภา  ตามวรรคหน่ึง  
ให้อํานาจของประธานรัฐสภา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือประธานวุฒิสภา  ตามรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย  
เป็นอํานาจของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ในระหว่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  หากมีตําแหน่งว่างลง  หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามวรรคสอง  เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแทนก็ได้ 

เม่ือมีการเลือกตั้งทั่วไปคร้ังแรกภายหลังจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้  เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๒๖๔ ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป
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หน้า   ๘๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

คร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่  และให้นําความในมาตรา  ๒๖๓  วรรคสาม  มาใช้บังคับแก่ 
การดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม 

รัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แล้ว  ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้
สําหรับรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๖๐  ยกเว้น  (๖)  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับมาตรา  ๙๘  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  
และ  (๑๕)  และต้องพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๑๗๐  ยกเว้น  (๓)  และ  (๔)  แต่ในกรณีตาม  (๔)  
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับมาตรา  ๙๘  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  และ  (๑๕)  และยกเว้นมาตรา  ๑๗๐  (๕)   
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการดําเนินการตามมาตรา  ๑๘๔  (๑) 

การดําเนินการแต่งตั้งรัฐมนตรีในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๑)  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  และรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  
แต่ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสองด้วย 

ให้นํ าความในมาตรา  ๒๖๓  วรรคเจ็ด  มาใช้บั งคับแก่การสมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งและวรรคสามด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๖๕ ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้  ยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลัง 
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ 

ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติยังคงมีหน้าที่และอํานาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๑)  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และให้ถือว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าวในส่วนที่เก่ียวกับอํานาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป 

ให้นําความในมาตรา  ๒๖๓  วรรคเจ็ด  มาใช้บังคับแก่การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๖๖ ให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนเพื่อจัดทํา
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ  จนกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน 
การดําเนินการปฏิรูปประเทศที่ตราขึ้นตามมาตรา  ๒๕๙ 
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หน้า   ๘๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะปรับเปลี่ยน
โครงสร้างหรือวิธีการทํางานของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้การปฏิรูปประเทศตามหมวด  ๑๖  
การปฏิรูปประเทศ  มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้   

ให้นําความในมาตรา  ๒๖๓  วรรคเจ็ด  มาใช้บังคับแก่การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๖๗ ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๑)  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  
เพื่อจัดทําร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังต่อไปน้ีให้แล้วเสร็จ  และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะจัดทําร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมก็ได้  ทั้งนี้  เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ 
และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  และต้องมุ่งหมายให้มีการขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  
และต้องทําให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  และเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันพ้นจากตําแหน่ง  แต่ต้องไม่ช้ากว่าวันพ้นจากตําแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามมาตรา  ๒๖๓ 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็ว  
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะขอให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ตามวรรคหนึ่งเพิ่มขึ้นก็ได้  แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสามสิบคน 
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หน้า   ๘๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึง  เม่ือได้รับร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้ว  สภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ  ในกรณีที่ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว  
ให้ถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้นตามที่
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอ   

เม่ือสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ   
ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เ ก่ียวข้อง   
และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา  ถ้าศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่ เก่ียวข้อง   
หรือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ตรงตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  ให้แจ้งให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ 
ได้รบัร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น  และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนสิบเอ็ดคน  ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือประธานองค์กรอิสระท่ีเก่ียวข้อง  
และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมอบหมาย  
ฝ่ายละห้าคน  เพื่อพิจารณาแล้วเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
เพื่อให้ความเห็นชอบ  ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินสองในสามของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
เป็นอันตกไป  ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่ถึงสองในสามดังกล่าว  ให้ถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ให้ความเห็นชอบตามร่างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอ  และให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๘๑   

เพื่อประโยชน์แห่งการขจัดส่วนได้เสีย  ห้ามมิให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากตาํแหน่งตามวรรคสอง   

มาตรา ๒๖๘ ให้ดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จ
ภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๒๖๗  (๑)  (๒)  (๓)  
และ  (๔)  มีผลใช้บังคับแล้ว 

มาตรา ๒๖๙ ในวาระเร่ิมแรก  ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสองร้อยห้าสิบคน   
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคําแนะนํา  โดยในการสรรหา 
และแต่งตั้งให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหน่ึงซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  และมีความเป็นกลางทางการเมือง  
จํานวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบสองคน  มีหน้าที่ดําเนินการสรรหาบุคคลซ่ึงสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภา  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
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หน้า   ๘๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

 (ก) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา  ๑๐๗  
จํานวนสองร้อยคนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  โดยให้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา  ๒๖๘  ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  
แล้วนํารายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 (ข) ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ 
ที่เหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศมีจํานวนไม่เกิน 
สี่ร้อยคน  ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภากําหนดแล้วนํารายชื่อเสนอต่อคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ทั้งนี้  ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดตาม  (ก) 

 (ค) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกผู้ได้รับเลือกตาม  (ก)  จากบัญชีรายชื่อ 
ที่ได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ให้ได้จํานวนห้าสิบคน  และคัดเลือกรายชื่อสํารองจํานวนห้าสิบคน  
โดยการคัดเลือกดังกล่าวให้คํานึงถึงบุคคลจากกลุ่มต่าง ๆ  อย่างทั่วถึง  และให้คัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายช่ือ 
ที่ได้รับการสรรหาตาม  (ข)  ให้ได้จํานวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คนรวมกับผู้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม   
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้บัญชาการทหารเรือ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  และผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติ  เป็นสองร้อยห้าสิบคน  และคัดเลือกรายชื่อสํารองจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม  (ข)  
จํานวนห้าสิบคน  ทั้งนี้  ให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามมาตรา  ๒๖๘ 

(๒) มิให้นําความในมาตรา  ๑๐๘  ข.  ลักษณะต้องห้าม  (๖)  ในส่วนที่เก่ียวกับการเคยดํารง
ตําแหน่งรัฐมนตรีมาใช้บังคับแก่ผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับสรรหาตาม  (๑)  (ข)  และมิให้ 
นําความในมาตรา  ๑๐๘  ข.  ลักษณะต้องห้าม  (๒)  มาตรา  ๑๘๔  (๑)  และมาตรา  ๑๘๕  มาใช้บังคับ
แก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่ง 

(๓) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาตินํารายชื่อบุคคลซ่ึงได้รับการคัดเลือกตาม  (๑)  (ค)  
จํานวนสองร้อยห้าสิบคนดังกล่าวขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป  
และให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

(๔) อายุของวุฒิสภาตามมาตราน้ีมีกําหนดห้าปีนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง  
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง  ถ้ามีตําแหน่งว่างลง  ให้เลื่อน
รายช่ือบุคคลตามลําดับในบัญชีสํารองตาม  (๑)  (ค)  ขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน  โดยให้ประธานวุฒิสภา
เป็นผู้ดําเนินการและเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  สําหรับสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่ง   
เม่ือพ้นจากตําแหน่งที่ดํารงอยู่ในขณะได้รับแตง่ตั้งเป็นสมาชิกวุฒสิภาก็ให้พ้นจากตําแหน่งสมาชิกวฒุิสภาด้วย  
และให้ดําเนินการเพื่อแต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่งแทน  ให้สมาชิกวุฒิสภา
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่ว่าง  อยู่ในตําแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ 
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หน้า   ๘๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๕) ในระหว่างที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลในบัญชีรายชื่อสํารองข้ึนเป็นสมาชิกวุฒิสภา
แทนตําแหน่งที่ว่างตาม  (๔)  หรือเป็นกรณีที่ไม่มีรายชื่อบุคคลเหลืออยู่ในบัญชีสํารอง  หรือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
ที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่ง  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ 

(๖) เม่ืออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม  (๔)  ให้ดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา  ๑๐๗  ต่อไป  
และให้นําความในมาตรา  ๑๐๙  วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๗๐ นอกจากจะมีหน้าที่และอํานาจตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว  ให้วุฒิสภา
ตามมาตรา  ๒๖๙  มีหน้าที่และอํานาจติดตาม  เสนอแนะ  และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหมวด  ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  ในการน้ี  ให้คณะรัฐมนตรี
แจ้งความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือน 

ร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด  ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  ให้เสนอ 
และพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

ร่างพระราชบัญญัติใดที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการ
ตามหมวด  ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  ให้แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบพร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น  
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมิได้แจ้งว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด  ๑๖   
การปฏิรูปประเทศ  หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็น 
ร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด  ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของแต่ละสภา  อาจเข้าชื่อกันร้องขอต่อประธานรัฐสภา
เพื่อให้วินิจฉัย  การย่ืนคําร้องดังกล่าวต้องย่ืนก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  จะพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วเสร็จ 

เม่ือประธานรัฐสภาได้รับคําร้องตามวรรคสาม  ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการร่วม  
ซึ่งประกอบด้วยประธานวุฒิสภาเป็นประธาน  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหน่ึง  ผู้นําฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร  ผู้แทนคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง  และประธานคณะกรรมาธิการสามัญคนหนึ่งซึ่งเลือกกันเอง
ระหว่างประธานคณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะเป็นกรรมการ  เพื่อวินิจฉัย   

การวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมตามวรรคสี่ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ  คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการร่วมดังกล่าวให้เป็นที่สุด  และให้ประธานรัฐสภาดําเนินการไปตามคําวินิจฉัยนั้น 

มาตรา ๒๗๑ ในวาระเริ่มแรกภายในอายุของวุฒิสภาตามมาตรา  ๒๖๙  การพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยับย้ังไว้ตามมาตรา  ๑๓๗  (๒)  หรือ  (๓)  ให้กระทํา
โดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา  ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเก่ียวกับ 

(๑) การแก้ไขเพิ่มเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตําแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม  หรือความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  เฉพาะเมื่อการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
มีผลให้ผู้กระทําความผิดพ้นจากความผิดหรือไม่ต้องรับโทษ 
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(๒) ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ว่ามีผลกระทบต่อการดําเนินกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง 

มติของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหน่ึง  ต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา 

มาตรา ๒๗๒ ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่ มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้   การให้ 
ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ดําเนินการตามมาตรา  ๑๕๙  เว้นแต่ 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา  ๑๕๙  วรรคหน่ึง  ให้กระทําในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา  และ 
มติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๕๙  วรรคสาม  ต้องมีคะแนนเสียง 
มากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 

ในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง  หากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ใน 
บัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา  ๘๘  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  และสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
จํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภา
ขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง 
แจ้งไว้ตามมาตรา  ๘๘  ในกรณีเช่นนั้น  ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลัน  
และในกรณีที่รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทั้งสองสภาให้ยกเว้นได้  ให้ดําเนินการตามวรรคหน่ึงต่อไป  โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง
แจ้งไว้ตามมาตรา  ๘๘  หรือไม่ก็ได้ 

มาตรา ๒๗๓ ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  และผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป  และเม่ือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เก่ียวข้องที่จัดทําขึ้นตามมาตรา  ๒๖๗   
ใช้บังคับแล้ว  การดํารงตําแหน่งต่อไปเพียงใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว  
ในระหว่างเวลาที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นตามมาตรา  ๒๖๗  การพ้นจากตําแหน่ง
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ให้เป็นไป 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

การดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ  และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญนี้   

ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  
การพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามข้อกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับ
อยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
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มาตรา ๒๗๔ ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เป็นองค์กรตามมาตรา  ๖๐  วรรคสาม  และ 
ให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  
และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๒๗๕ ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา  ๖๕  วรรคสอง  ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  และดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ 

มาตรา ๒๗๖ ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระดําเนินการให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม 
ตามมาตรา  ๒๑๙  ภายในหน่ึงปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว  ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจากตําแหนง่ 

ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตาํแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหน่ึง  
ระยะเวลาหนึ่งปีตามวรรคหนึ่งให้นับแต่วันที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 
ที่ตั้งขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่  และให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่ง
ในองค์กรอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นใหม่ด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๗๗ นอกจากท่ีบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญนี้  ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกฎหมาย
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  ๑๙๖  มาตรา  ๑๙๘  และมาตรา  ๒๔๘  วรรคสาม  ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้   

ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายให้เป็นไปตามมาตรา  ๑๙๖  มาตรา  ๑๙๘  
และมาตรา  ๒๔๘  วรรคสาม  ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง  
และคณะกรรมการอัยการ  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  ทําหน้าที่คณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง  และคณะกรรมการอัยการตามมาตรา  ๑๙๖  มาตรา  ๑๙๘  
และมาตรา  ๒๔๘  วรรคสาม  แล้วแต่กรณี  ไปพลางก่อน 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  ๒๔๘  วรรคสี่  
ห้ามมิให้พนักงานอัยการดํารงตาํแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการอื่นของรัฐในทํานองเดียวกัน  
หรือดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือกิจการอื่นใดท่ีมีวัตถุประสงค์มุ่งหาผลกําไรหรือรายได้ 
มาแบ่งปันกัน  หรือเป็นที่ปรึกษาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  หรือดํารงตําแหน่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

มาตรา ๒๗๘ ให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการให้หน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีกําหนดดําเนินการ
ให้จัดทําร่างกฎหมายที่จําเป็นตามมาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๒  และมาตรา  ๖๓  ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้น 
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หน้า   ๙๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่มีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหลายหน่วยงาน  ให้คณะรัฐมนตรีกําหนดระยะเวลาท่ีแต่ละหน่วยงาน
ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จตามความจําเป็นของแต่ละหน่วยงาน  แต่ทั้งนี้เม่ือรวมแล้วต้องไม่เกินสองร้อย 
สี่สิบวันตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงไม่อาจดําเนินการได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  
ให้คณะรัฐมนตรีสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นพ้นจากตําแหน่ง 

มาตรา ๒๗๙ บรรดาประกาศ  คําสั่ง  และการกระทําของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
หรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  หรือที่จะ
ออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา  ๒๖๕  วรรคสอง  ไม่ว่าเป็นประกาศ  คําสั่ง  หรือการกระทําที่มีผลใช้บังคับ
ในทางรัฐธรรมนูญ  ทางนิติบัญญัติ  ทางบริหาร  หรือทางตุลาการ  ให้ประกาศ  คําสั่ง  การกระทํา  
ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ  คําสั่ง  หรือการกระทํานั้น  เป็นประกาศ  คําสั่ง  การกระทํา  หรือการปฏิบัติ
ที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย  และมีผลใช้บังคับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป  การยกเลิก 
หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหรือคําสั่งดังกล่าว  ให้กระทําเป็นพระราชบัญญัติ  เว้นแต่ประกาศหรือคําสั่ง 
ที่มีลักษณะเป็นการใช้อํานาจทางบริหาร  การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้กระทําโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี
หรือมติคณะรัฐมนตรี  แล้วแต่กรณี 

บรรดาการใด ๆ   ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่  ๑)  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ว่าเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  รวมทั้ง 
การกระทําที่เก่ียวเนื่องกับกรณีดังกล่าว  ให้ถือว่าการน้ันและการกระทํานั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

	 	
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ 

และเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๗  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถ
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนํา
และยินยอมของสภานิติบัญญัตแิห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

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

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(๒) พระราชบัญญัติเคร่ืองแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
(๓) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๓/๒๕๖๐  เร่ือง  มาตรการแก้ไขปัญหา

ความต่อเนื่องของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ลงวันที่  ๕  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“สิทธิมนุษยชน”  หมายความว่า  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ  เสรีภาพและความเสมอภาค

ของบุคคล  บรรดาที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ  ตามกฎหมาย  หรือตามหนังสือสัญญา
ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และให้หมายความรวมถึง

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหนา้ที่”  หมายความว่า  เลขาธิการ  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง

ของสํานักงาน  และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กําหนดไว้เป็นประการอ่ืน  
การใดที่กําหนดให้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  ถ้าได้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งหนังสือ
หรือเอกสารให้บุคคลน้ัน  ณ  ภูมิลําเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ให้ถือว่าได้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว  
และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไป  ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใด
ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  เป็นการดําเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้คณะกรรมการ  หรือเลขาธิการ   
มีอํานาจกําหนดหรือมีคําสั่งเร่ืองใด  ถ้ามิได้กําหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  ให้คณะกรรมการหรือ
เลขาธิการกําหนดโดยทําเป็นระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  แล้วแต่กรณี  และถ้าระเบียบ  ประกาศ  หรือ
คําสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลท่ัวไป  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และให้ดําเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย  
ทั้งนี้  ถ้าระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งใดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว้  คณะกรรมการหรือ
เลขาธิการต้องกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย   
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๖ ในการปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ
องค์กรอิสระทุกองค์กร  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีผู้กระทําการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ใน
หน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่น  ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งองค์กรอิสระที่เก่ียวข้องเพื่อ
ดําเนินการตามหน้าท่ีและอํานาจต่อไปโดยไม่ชักช้า   

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการดําเนินการเรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ
อาจเข้าลักษณะเป็นการกระทําที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่นด้วย  ให้คณะกรรมการ
ปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานร่วมกันเพื่อให้ 
การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ําซ้อนกัน 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคสอง  ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
มีอํานาจเชิญประธานองค์กรอิสระอื่นมาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและกําหนดแนวทางร่วมกันได้  และ
ให้องค์กรอิสระทุกองค์กรปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

มาตรา ๗ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 

มาตรา ๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคน   
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา  จากผู้เป็นกลางทางการเมือง  และมีความรู้ 
และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี  
ในด้านดังต่อไปนี้  อย่างน้อยด้านละหนึ่งคนแต่จะเกินด้านละสองคนมิได้ 

(๑) มีประสบการณ์ในการทํางานด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกัน 
(๒) มีความรู้ความเชี่ ยวชาญ ในการสอนห รือทํ างานวิจัย เก่ียวกับ สิทธิมนุษยชนใน

ระดับอุดมศึกษา 
(๓) มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
(๔) มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงานภาครัฐที่เก่ียวกับการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน 
(๕) มีความรู้และประสบการณ์ด้านปรัชญา  วัฒนธรรม  ประเพณี  และวิถีชีวิตของไทย 

เป็นที่ประจักษ์ที่จะยังประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้นับถึงวันสมัครหรือวันที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการสรรหา  

แล้วแต่กรณี   
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๙ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา  ๘  แล้ว  กรรมการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๕) มีสุขภาพท่ีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรา ๑๐ กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระใด 
(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนใด  ๆ   
(๕) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว  หรือถูกเพิกถอนสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้ง 
(๙) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่  

หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ

ร่ํารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือ 
ต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน 
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด 
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต  นําเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ
หรือเจ้าสํานัก  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน   

(๑๓) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง   
(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑๕) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ  การแปรญัตติ  หรือ 
การกระทําด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการมีส่วน 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๑๖) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  หรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง   

(๑๗) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง  หรือ
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสบิปีก่อนเข้ารับการสรรหา 

(๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ
การสรรหา 

(๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือ

กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๒๒) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท  หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน  หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
(๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
(๒๕) เป็นผู้ที่มีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดแจ้ง 
มาตรา ๑๑ เม่ือมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  ให้เป็นหน้าที่

และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา  ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ประธานศาลฎีกา  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร  และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด  เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน  องค์กรละหนึ่งคน  ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสามคน  

เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้แทนสภาทนายความหน่ึงคน  ผู้แทนสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข 

เลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน  และผู้แทนสภาวิชาชีพสื่อมวลชนเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๖) อาจารย์ประจําหรือผู้เคยเป็นอาจารย์ประจําในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสอนหรือทํางานวิจัย
หรือทํางานด้านสิทธิมนุษยชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี  ซึ่งกรรมการตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  
(๕)  มีมติเลือกด้วยคะแนนเสียงสองในสาม  หนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา  และให้สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนตาม  (๔)  และสภาวิชาชีพตาม  (๕)  ต้องเป็นองค์กรหรือ 
สภาวิชาชีพที่ได้จดแจ้งไว้กับสํานักงาน  โดยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการจดแจ้ง  การรับจดแจ้ง  
และการเลือกกันเองให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  โดยต้องกําหนดให้มีการเลือกกันเอง 
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีที่ต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

วิธีการเลือกกรรมการสรรหาตาม  (๖)  ให้เป็นไปตามที่กรรมการสรรหาตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  
และ  (๕)  ตกลงร่วมกัน  ในกรณีที่พ้นกําหนดระยะเวลาตามวรรคสามแล้วยังไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
สรรหาตาม  (๒)  หรือ  (๕)  หรือมีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใดและมีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาตาม  (๔)  
อย่างน้อยหน่ึงคน  ให้กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ดําเนินการตกลงและเลือกกรรมการสรรหาตาม  (๖)   
ได้ต่อไป  โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันพ้นกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม 

ในกรณีที่พ้นกําหนดเวลาการเลือกกรรมการสรรหาตาม  (๖)  แล้ว  ยังไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการสรรหาตาม  (๒)  (๕)  หรือ  (๖)  หรือมีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใดและมีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
สรรหาตาม  (๔)  อย่างน้อยหน่ึงคน  ให้คณะกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อํานาจ 
ไปพลางก่อนได้  โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

มาตรา ๑๒ ให้กรรมการสรรหาตามมาตรา  ๑๑  (๔)  (๕)  และ  (๖)  อยู่ในวาระการดํารงตําแหน่ง
จนถึงวันก่อนวันที่มีกรณีที่ต้องสรรหากรรมการใหม่  แต่ไม่รวมถึงการสรรหาใหม่หรือการสรรหาเพ่ิมเติม
ตามมาตรา  ๑๓  วรรคห้า  มาตรา  ๑๔  วรรคสองและวรรคสาม  และมาตรา  ๑๕  และให้กรรมการสรรหา
ดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระเมื่อตาย  ลาออก  ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้าม 

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ เป็นกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ งแล้ว  จะเป็นกรรมการสรรหาใน
คณะกรรมการสรรหาสําหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่นในขณะเดียวกันมิได้ 

ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการสรรหาว่างลง  ให้ดําเนินการให้ มีการเลือกกรรมการสรรหา 
แทนโดยเร็ว  ในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการสรรหาใหม่  ถ้ายังมีกรรมการสรรหาต้ังแต่ห้าคนขึ้นไป   
ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓ ในการสรรหากรรมการ  ให้คณะกรรมการสรรหาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม  

ไม่เลือกปฏิบัติ  และปราศจากอคติทั้งปวง  โดยอย่างน้อยการสรรหาต้องมีกระบวนการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปถึงกระบวนการสรรหากรรมการ  โดยอย่างน้อย

ต้องระบุจํานวนตําแหน่งกรรมการท่ีจะสรรหา  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่จะใช้ในการสรรหา 
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ทุกขั้นตอน  และเพื่อประโยชน์แห่งการน้ี  ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือให้แสดงความคิดเห็น
ในเร่ืองที่เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม  เพื่อประกอบ 
การพิจารณาด้วย 

(๒) การสรรหากรรมการให้กระทําโดยการประกาศรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลซ่ึงมี 
ความเหมาะสมท่ัวไปเพื่อเข้ารับการสรรหาซ่ึงต้องกระทําโดยเปิดเผย  โดยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การสรรหาจะต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้นด้วย  และให้มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับ 
การสรรหาให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  เพื่อรับฟังข้อมูลเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้เข้ารับการสรรหาดังกล่าว
เพื่อประกอบการพิจารณาในการสรรหาด้วย   

(๓) ในการสรรหา  ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรให้ ได้บุคคลซ่ึงมี 
ความรับผิดชอบสูง  มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่  และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดี
ของสังคม  มีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสําเร็จ  รวมตลอดท้ังคํานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของทั้งหญิงและชาย  และส่งเสริมความเป็นพหุสังคม  และให้คณะกรรมการสรรหาส่งข้อมูลที่ใช้ใน 
การพิจารณาคัดสรรไปยังวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย   

การกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ต้องเพียงพอที่จะเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถสมัครหรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาได้อย่างทั่วถึง  และทําให้กรรมการสรรหาสามารถพิจารณาคัดสรร
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ในการสรรหา  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยและให้กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึกเหตุผล 
ในการเลือกไว้ด้วย 

ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
คณะกรรมการสรรหา 

ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสี่  หรือมีแต่ยังไม่ครบจํานวนที่จะต้องสรรหา  ให้มี
การลงคะแนนใหม่สําหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม  ถ้ายังได้ไม่ครบตามจํานวนให้มีการลงคะแนน 
อีกครั้งหนึ่ ง  ในกรณีที่ การลงคะแนนครั้งหลังนี้ยังได้บุคคลไม่ครบตามจํานวนที่จะต้องสรรหา   
ให้ดําเนินการสรรหาใหม่สําหรับจํานวนที่ยังขาดอยู่ 

มาตรา ๑๔ ผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ  ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหารายใด  ให้ดําเนินการสรรหาบุคคลใหม่
แทนผูน้ั้น  แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา 
ในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาในคร้ังใหม่นี้ไม่ได้ 

เม่ือมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว  หากเป็นกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วย  
ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่  ถ้ามี  เพื่อเลือกกันเองให้คนหน่ึง
เป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ  ในกรณีที่ผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบยังได้ 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ไม่ครบจํานวนที่ต้องสรรหา  แต่เม่ือรวมกับกรรมการซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่  ถ้ามี  มีจํานวนถึงห้าคน  
ก็ให้ดําเนินการประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการได้  และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว   
ให้คณะกรรมการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปพลางก่อนได้  โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่า
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  และให้ดําเนินการสรรหาเพ่ิมเติมให้ครบตามจํานวน 
ที่ต้องสรรหาต่อไปโดยเร็ว 

ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ  และ
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๑๕ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการโดยที่ยังมิได้พ้นจากตําแหน่ง
ตามมาตรา  ๑๐  (๒๐)  (๒๑)  หรือ  (๒๒)  หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา  ๑๐  (๒๓)  อยู่   
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้ว  ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลา 
ที่ประธานวุฒิสภากําหนด  ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง
กรรมการ  ในกรณีที่ไม่ได้แสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ  และให้
ดําเนินการสรรหาใหม่ 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือ 
ผู้ได้รับการสรรหา  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 

การเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนด   

การวินิจฉัย  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 
ให้นําความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม  แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหาว่า
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได้ 

มาตรา ๑๗ ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาได้รับเบ้ียประชุมและ
ค่าตอบแทนอื่นตามที่ประธานวุฒิสภากําหนด  แต่สําหรับเบ้ียประชุมให้กําหนดให้ได้รับเป็นรายคร้ัง 
ที่มาประชุมในอัตราไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาได้รับในแต่ละเดือน  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๘ การนําคดีอันเก่ียวเนื่องกับการได้มา  คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  หรือ 
การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการสรรหาไปสู่ศาลปกครอง  ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการสรรหา  และมิให้นําบทบัญญัติว่าด้วยมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับ 

มาตรา ๑๙ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  
และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  หรือพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๒๐  (๔)   
ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน 

มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๘  หรือมาตรา  ๙  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๐ 
(๔) พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๔๐  วรรคสาม 
เมื่อประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งประธานกรรมการ  ให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการด้วย 
ในกรณีที่มีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตําแหน่งตาม  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  หรือไม่  ให้เป็นหน้าที่

และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด   
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการเลือก

กรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่ง 

ที่ว่าง  ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  แต่ถ้ามีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน  ให้กระทําได้
แต่เฉพาะการท่ีจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

ในกรณีที่กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายใน 
หนึ่งร้อยห้าสิบวันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ  แต่ถ้ากรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากการพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง 

มาตรา ๒๑ เม่ือมีผู้ร้องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตําแหน่ง 
ตามมาตรา  ๒๐  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเร่ืองต่อประธานกรรมการสรรหาภายในห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ  และให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ในการวินิจฉัย 
ให้ถือเสียงข้างมากและให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย  ในกรณีที่มีเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการสรรหา
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

หลักฐานตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่กรรมการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง  และมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง  
ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่ มี 
ลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการทําหน้าที่เป็นกรรมการเป็นการชั่วคราวให้ครบเจ็ดคน  โดยให้ผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งทําหน้าที่ ในฐานะกรรมการได้จนกว่ากรรมการที่ตนทําหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ ได้   
หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน   
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มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๐  วรรคห้า  การประชุมของคณะกรรมการต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม   
ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้  ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม 

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก  โดยประธานในที่ประชุม
และกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติโดยจะงดออกเสียงมิได้  และให้กรรมการคนหนึ่ง 
มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึน
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมตามวรรคสองเฉพาะในกรณีมีการพิจารณาวินิจฉัย 
ตามมาตรา  ๒๖  (๒)  หรือ  (๔)  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม  แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะลาออกจากตําแหน่งก่อนมีการลงมติ 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม  ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประชุม 
ที่คณะกรรมการกําหนด   

มาตรา ๒๔ ในระหว่างการดํารงตําแหน่ง  กรรมการต้องไม่รับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือ
ประโยชน์อื่นใดจาก 

(๑) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
(๒) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียนสาขาอยู่ใน

หรือนอกราชอาณาจักร 
(๓) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรโดยมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีทุนหรือเป็นผู้ถือหุ้น

เกินร้อยละสี่สิบเก้า  ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดให้พิจารณาตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทดังกล่าว  หุ้นที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือหรือโดยตัวแทนของบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อ  ให้ถือว่าเป็นหุ้น 
ที่ถือโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทย 

(๔) องค์การหรือนิติบุคคลที่มีรายได้หลักจากทุนหรือเงินอุดหนุนจากต่างประเทศ 
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีที่กรรมการได้รับเชิญจากองค์การระหว่างประเทศหรือ

หน่วยงานของรัฐต่างประเทศให้ไปประชุมหรือสัมมนาในต่างประเทศโดยผู้เชิญเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้  
ทั้งนี้  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว 

มาตรา ๒๕ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อํานาจ
ของคณะกรรมการต้องเป็นไปโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  กล้าหาญ  และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้
ดุลพินิจ  และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ทั้งต้องคํานึงถึงความผาสุกของประชาชน
ชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสําคัญ  ในระหว่างการดํารงตําแหน่งกรรมการจะเข้ารับ
การศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด  ๆ   มิ ได้   เว้นแต่ เป็นหลักสูตรหรือโครงการ 
ที่คณะกรรมการเป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะสําหรับกรรมการ 
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ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  ต้องคํานึงถึงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามและบริบท
ของสังคมไทยเป็นสําคัญด้วย 

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี 

โดยไม่ล่าช้า  และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน  รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

(๒) จัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี  และเผยแพร่ต่อประชาชน 

(๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา  
คณะรัฐมนตรี  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือ
คําสั่งใด ๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

(๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม   

(๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชน   
มาตรา ๒๗ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๒๖  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่

และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) ส่งเสริม   สนับสนุน   และร่วมมือแก่บุคคล   หน่วยงานของรัฐ  และภาคเอกชน   

ในการศึกษา  วิจัย  และเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน  รวมตลอดทั้งใน 
การให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(๒) ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนท่ัวไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของ
แต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน  และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นซึ่งอาจแตกต่างกันในทาง
วัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต  และศาสนา 

(๓) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ  องค์กรเอกชน  และ
องค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน 

(๔) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติ
ตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(๕) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
(๖) หน้าที่และอํานาจอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น 
มาตรา ๒๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้คณะกรรมการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทํางาน  และต้องดําเนินการตามมติของคณะกรรมการ  เว้นแต่ 
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ที่มีบทบัญญัติหรือที่คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการแต่ละคนกระทําได้  ให้กรรมการแต่ละคน 
มีอํานาจที่จะดําเนินการดังกล่าวได้  แต่ในการใช้อํานาจนั้นจะต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกันด้วย  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการจะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
เป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นแทนคณะกรรมการก็ได้ 

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่จําเป็นต้องได้ข้อมูลหรือมีการศึกษาเร่ืองใด  คณะกรรมการจะขอให้
สํานักงานจ้างบุคคลหรือสถาบันซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญดําเนินการในเร่ืองนั้นได้ตามที่จําเป็น  หรือ 
ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทนก็ได้  โดยต้อง
คํานึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้น  ทั้งนี้  ก่อนการจ้างหรือแต่งตั้ง  คณะกรรมการ 
ต้องกําหนดเป้าหมาย  ผลสัมฤทธิ์  และระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ให้ชัดเจน 

หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง  และค่าตอบแทนของบุคคลหรือสถาบัน  หรือการแต่งตั้งอนุกรรมการ  
การพ้นจากตําแหน่ง  ค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอื่น  และวิธีปฏิบัติงานของอนุกรรมการ   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้กรรมการ
และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

กรรมการไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง  ทางอาญา  หรือทางปกครอง  เนื่องจากการที่ตนได้ปฏิบัติ
ตามหน้าที่และอํานาจโดยสุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   

มาตรา ๓๑ เงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการ   
ให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น   และให้ ได้ รับ เบ้ียประชุมเป็นรายค ร้ังเท่ ากับกรรมการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 

ให้กรรมการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจําตําแหน่งของประธานกรรมการหรือกรรมการ  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๒ กรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปีมีสิทธิได้รับบําเหน็จตอบแทน 
เป็นเงินซึ่งจ่ายคร้ังเดียวเมื่อพน้จากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครบวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 
ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทนนั้น  ให้นําอัตราเงินเดือนตามมาตรา  ๓๑  คูณด้วยจํานวนปี 

ที่ดํารงตําแหน่ง  เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี 

����������������.indd   102 27/8/2562   12:27:17



กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

103

หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

สิทธิในบําเหน็จตอบแทนนั้น  เป็นสิทธิเฉพาะตัว  จะโอนไม่ได้  เว้นแต่กรณีตาย  ให้ตกได้แก่ 
คู่สมรสและทายาทท่ีได้แจ้งไว้  และถ้าการตายน้ันเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติหน้าที่  
ให้ได้รับเป็นสองเท่าของบําเหน็จตอบแทนที่กําหนดไว้ตามวรรคสอง 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการตามหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 
 

มาตรา ๓๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการโดยมุ่งหมายที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ  และให้เฝ้าระวังและ
ติดตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศอย่างต่อเนื่อง   

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการดําเนินการโดยการประสานหรือแสวงหา
ความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ  องค์กรเอกชน  และภาคประชาสังคม 

มาตรา ๓๔ เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าโดยทางใด  ไม่ว่าจะมีผู้แจ้งหรือ 
ผู้ร้องเรียนหรือไม่ก็ตามว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น  ให้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มา 
ซึ่งข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและทําความจริงให้ปรากฏโดยไม่ล่าช้า  และต้องศึกษาและวิเคราะห์ให้ทราบถึง
สาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน  โดยมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาและป้องกันมิให้เกิดการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนในเร่ืองนั้นหรือลักษณะเดียวกันนั้นขึ้นอีก 

บุคคลใดที่ได้รับความเสียหายหรือพบเห็นว่ามีการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน   
ย่อมมีสิทธิแจ้งหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด   
ซึ่งต้องไม่มีลักษณะเป็นการสร้างข้ันตอนโดยไม่จําเป็น  และต้องดําเนินการโดยมุ่งหมายให้การเสนอเร่ือง
ต่อคณะกรรมการเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว  และไม่มีลักษณะบังคับให้ต้องเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งหรือ 
ผู้ร้องเรียน  เว้นแต่เป็นการร้องเรียนเก่ียวกับประโยชน์ของผู้ร้องเรียนเป็นการเฉพาะตัว  ซึ่งจําเป็น 
ต้องทราบตัวบุคคลเพื่อประโยชน์ในการติดต่อขอข้อมูลหรือแจ้งผลการดําเนินการ   

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ถ้าเป็นกรณีที่มีผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน  เม่ือผลการพิจารณา 
เป็นประการใด  ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนทราบด้วย  เว้นแต่ผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน 
มิได้แจ้งสถานที่อยู่ที่จะติดต่อได้ 

มาตรา ๓๕ ในการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงตามมาตรา  ๓๔  คณะกรรมการ 
อาจดําเนินการโดยประการใด ๆ  ซึ่งต้องไม่สร้างข้ันตอนหรือเป็นภาระแก่บุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องมากเกินจําเป็น  และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องชี้แจงและ
แสดงพยานหลักฐานประกอบคําชี้แจงของตนได้ตามสมควร 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการมีอํานาจดังต่อไปนี้  ซึ่งต้อง
กระทําเท่าที่จําเป็น 
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(๑) ขอให้หน่วยงานของรัฐ  ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานดังกล่าว  หรือ
บุคคลใด  มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน  หรือมาให้ถ้อยคํา  หรือส่งวัตถุ  
เอกสาร  หลักฐาน  หรือพยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาภายในระยะเวลา 
ที่คณะกรรมการกําหนด  ในกรณีที่หน่วยงานหรือบุคคลใดไม่ดําเนินการตามที่คณะกรรมการร้องขอ  
คณะกรรมการจะออกคําสั่งให้หน่วยงานหรือบุคคลนั้นดําเนินการดังกล่าวก็ได้   

(๒) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ  เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ในกรณีที่เคหสถานหรือสถานที่ที่จะเข้าไปน้ันมิได้อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน
ของรัฐ  และเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ยินยอม  ให้เข้าไปได้เมื่อมีหมายของศาล 

(๓) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย  ค่าเบ้ียเลี้ยง  และค่าเดินทางของบุคคล
ซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยคํา  และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ในการดําเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่  ดําเนินการแทนคณะกรรมการได้  เว้นแต่การออกคําส่ังตาม  (๑)  ให้มอบหมายได้เฉพาะ
กรรมการ  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการดําเนินการตาม  (๒ )  ให้ดําเนินการต่อหน้าผู้ครอบครองหรือดูแลสถานที่  หรือ 
ผู้ซึ่งเก่ียวข้อง  หรือถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้  ก็ให้ดําเนินการต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคน 
ซึ่งได้ขอร้องให้มาเป็นพยาน  ในการน้ี  ให้ผู้ครอบครองหรือดูแลสถานที่  หรือผู้ซึ่งเก่ียวข้องให้ความร่วมมือ  
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปโดยสะดวก 

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า  การละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีใด
เป็นเร่ืองเฉพาะตัวเป็นรายกรณี  ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เก่ียวข้องเพื่อแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนดังกล่าวตามหน้าที่และอํานาจภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า
หกสิบวัน  โดยให้คณะกรรมการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไข 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว  รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ในกรณีนั้นด้วย  แล้วแต่กรณี 

ให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวข้องดําเนินการให้เป็นไปตามที่ ได้รับแจ้งภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  แล้วแจ้งผลการดําเนินการให้คณะกรรมการทราบภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เก่ียวข้องไม่อาจดําเนินการได้เนื่องจากไม่อยู่ในหน้าที่และ
อํานาจของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนนั้น  หรือเป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริต  หรือได้มีการแก้ไข
ปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว  หรือมีเหตุจําเป็นอื่นใด  ให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนพ้นกําหนดเวลา 
ตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวข้องมิได้ดําเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสาม
ภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้คณะกรรมการจัดทํารายงานเสนอคณะรัฐมนตรี 
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หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเร่ืองใดเป็นความผิดอาญาและผู้เสียหาย 
ไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเองได้  ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายมีอํานาจร้องทุกข์หรือกล่าวโทษได้โดยให้ถือว่าเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

มาตรา ๓๘ ในกรณี ที่ กรรมการผู้ ใดพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจําเป็น 
ต้องดําเนินการโดยเร่งด่วน  ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะเป็นภยันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของบุคคล 
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่มีทางเยียวยาได้ในภายหลัง  กรรมการผู้นั้นอาจแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ 
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหน้าที่และอํานาจของ
หน่วยงานนั้นได้  แล้วแจ้งให้คณะกรรมการทราบ  ในกรณีจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้กรรมการผู้นั้น 
อาจสั่งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
ตามที่เห็นสมควรได้ 

ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคําสั่งตามวรรคหนึ่ง
ที่จะต้องปฏิบัติตามคําส่ังนั้น   

มาตรา ๓๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖  ห้ามมิให้คณะกรรมการรับเร่ืองที่คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้  ไว้พิจารณา 

(๑) เร่ืองที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเร่ืองที่ศาลมีคําพิพากษา  คําสั่ง  หรือคําวินิจฉัย
เสร็จเด็ดขาดแล้ว  เว้นแต่เป็นการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบ  หรือคําสั่ง  ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

(๒) เรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ 
(๓) เร่ืองที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่น  หรือที่องค์กรอิสระอื่นรับไว้ดําเนินการ

ตามหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระนั้นแล้ว  แต่ไม่ตัดอํานาจในการที่จะขอรับทราบผลการพิจารณา
ขององค์กรอิสระที่รับเร่ืองไว้ดําเนินการ 

(๔) เป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริตและการพิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
โดยส่วนรวม 

(๕) เรื่องที่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว   
(๖) เป็นเร่ืองที่คณะกรรมการเคยพิจารณาแลว้เห็นว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  เว้นแต่

จะปรากฏพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจทําให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป 
(๗) เรื่องอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ในกรณีที่ความปรากฏในภายหลังว่าเป็นเร่ืองที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการ 

สั่งยุติเรื่อง 
มาตรา ๔๐ ให้คณะกรรมการจัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ของประเทศประจําปีให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินเพื่อเสนอต่อรัฐสภาและ
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หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

คณะรัฐมนตรี  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ทั้งนี้  ให้กรรมการมาแถลงรายงานดังกล่าว
ต่อรัฐสภาด้วย 

ในกรณีที่ มีสถานการณ์อันกระทบหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นอย่างร้ายแรง   
ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบแล้วจัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศในเร่ืองนั้นขึ้นเป็นการเฉพาะ  เพื่อรายงานให้รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว  พร้อมทั้ง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการจัดทํารายงานตามวรรคหน่ึงไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาจะขยายเวลา
ออกไปอีกไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันก็ได้แต่ต้องแจ้งให้รัฐสภาทราบ  ในกรณีที่ยังไม่สามารถเสนอรายงาน
ดั งกล่ าวต่ อ รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ได้ภ ายใน กําหนด เวลาที่ ขยายโดยไม่ มี เหตุ อั นสมควร   
ให้คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ 

การจัดทํ ารายงานตามมาตรานี้   ให้ กระทํ าเป็นการส รุป   โดยอ ย่างน้ อยในรายงาน 
ต้องประกอบด้วย  ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  โดยมิให้
ระบุรายละเอียดอันเป็นการเปิดเผยความลับของบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องโดยไม่จําเป็น  และ
ต้องคํานึงถึงความถูกต้อง  เป็นธรรม  และผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสําคัญด้วย  ทั้ งนี้   
ให้หน่วยงานของรัฐที่คณะกรรมการร้องขอ  แจ้งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เก่ียวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในส่วนท่ีอยู่ในหน้าที่และอํานาจให้คณะกรรมการทราบ  และให้นําความในมาตรา  ๓๕  (๑)  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๑ ให้คณะกรรมการจัดให้มีแผนการดําเนินการตามมาตรา  ๔๐  เพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าที่แต่ละกรณีเป็นไปโดยไม่ชักช้า  และแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้   

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการแก้ไขปัญหาหรือการป้องกันเพื่อมิให้เกิด 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องใดหรือลักษณะใดข้ึนอีก  จําเป็นต้องมีการกําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือ
คําสั่งใด  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  ให้คณะกรรมการจัดทําข้อเสนอแนะเสนอต่อรัฐสภา  
คณะรัฐมนตรี  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อดําเนินการตามหน้าท่ีและอํานาจต่อไป 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่รัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับรายงานหรือ
ข้อเสนอแนะตามมาตรา  ๓๖  วรรคสี่  มาตรา  ๔๐  หรือมาตรา  ๔๒  แล้ว  ให้รัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว  กรณีใดไม่อาจดําเนินการได้
หรือต้องใช้เวลาในการดําเนินการให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการอาจเผยแพร่รายงานหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
หรือผลการดําเนินการของรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ เก่ียวข้อง 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปได้ 
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หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๔๔ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าโดยทางใดว่ามีการรายงานสถานการณ์
เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม  คณะกรรมการต้องตรวจสอบและ
ชี้แจงหรือจัดทํารายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องของสถานการณ์นั้นโดยไม่ชักช้า  เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป  และให้สรุปไว้ในรายงานตามมาตรา  ๔๐  วรรคหนึ่ง  ด้วย  ทั้งนี้  ให้นําความ 
ในมาตรา  ๓๕  (๑)  มาใช้บังคับแก่การตรวจสอบโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๕ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  ให้คณะกรรมการ 
จัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  โดยอย่างน้อยให้คณะกรรมการสรุปปัญหา  
อุปสรรค  และข้อเสนอแนะในการดําเนินการด้วย  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป   

มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลอันทําให้สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน  
รวมท้ังข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เว้นแต่ 
เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่และอํานาจหรือตามกฎหมายหรือตามคําสั่งศาล 

ผู้จัดทําและเผยแพร่รายงานตามหมวดน้ี  หากได้กระทําโดยสุจริต  ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง  
ทางอาญา  ทางปกครอง  หรือทางวินัย   

หมวด  ๓ 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 

มาตรา ๔๗ ให้มีสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เป็นส่วนราชการและ 
มีฐานะเป็นนิติบุคคล  อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ   

มาตรา ๔๘ สํานักงานมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการและดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่กําหนดไว้

ในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และกฎหมายอ่ืน 
(๒) อํานวยความสะดวก   ช่วยเหลือ   ส่งเส ริม   และสนับสนุน   การปฏิบัติ งานของ

คณะกรรมการและกรรมการ 
(๓) ศึกษา  รวบรวม   วิ เคราะห์ข้อมูล   และสนับสนุนให้ มีการวิจัยเก่ียวกับงานของ

คณะกรรมการ  รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ  องค์กรเอกชน  หรือองค์กรอื่นใดในด้าน 
สิทธิมนุษยชน  เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย  
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแนวทางที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๔๙ ในการกํากับดูแลสํานักงาน  ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกระเบียบหรือ

ประกาศ  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
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(๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของสํานักงานและขอบเขตหน้าที่และอํานาจของส่วนราชการ
ดังกล่าว 

(๒) การกําหนดตําแหน่ง  การจัดประเภทตําแหน่ง  ระดับตําแหน่ง  และการเทียบตําแหน่ง  
อัตราเงินเดือน  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหน่ง  และค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการ  
พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงาน 

(๓) การกําหนดคุณสมบัติ  การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การออกจากราชการ  วินัย
และการลงโทษทางวินัย  การร้องทุกข์  การอุทธรณ์การลงโทษ  และการอื่นที่จําเป็นในการบริหารงาน
บุคคลสําหรับข้าราชการและพนักงานราชการของสํานักงาน  รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง
ของสํานักงาน 

(๔) การบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สิน  การงบประมาณ  และการพัสดุของสํานักงาน 
(๕) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของ

สํานักงาน 
(๖) การกําหนดคุณสมบัติ  วิธีการสรรหา  และการคัดเลือกเลขาธิการ 
(๗) การกําหนดเคร่ืองแบบและการแต่งเคร่ืองแบบของกรรมการ  ข้าราชการ  พนักงาน

ราชการ  และลูกจ้างของสํานักงาน 
(๘) การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการ  

รวมท้ังเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจําประธานกรรมการและกรรมการ  และการกําหนดเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่บุคคลดังกล่าว 

(๙) การอื่นใดอันจําเป็นต่อการกํากับหรือควบคุมการดําเนินงานของสํานักงานหรือการบังคับ
บัญชาเลขาธิการ  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงาน  หรือการทําให้บุคคลดังกล่าว
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  และ  (๘)  ต้องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า  และ
ความคล่องตัว   

การกําหนดตาม  (๒)  ต้องคํานึงถึงค่าครองชีพ  และความเพียงพอในการดํารงชีพ  และภาระ
ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของบุคลากรแต่ละสายงานและระดับด้วย 

ในการออกระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการคํานึงถึง 
ความเที่ยงธรรม  ขวัญและกําลังใจของบุคลากร 

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่ลงนามในระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบแล้ว  
และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๕๐ ข้าราชการสํานักงาน  ได้แก่  บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
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ให้ข้าราชการสํานักงานเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
การใดอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลที่มิได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ 
โดยอนุโลม 

การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการสํานักงาน  ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๕๑ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามมาตรา  ๕๐  วรรคสาม  ให้คณะกรรมการ
ทําหน้าที่   เป็น   ก .พ .  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน   และมีอํานาจแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือทําหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงานได้  โดยมีองค์ประกอบและ
หน้าที่และอํานาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทําหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ในการปฏิบั ติหน้ าที่ ของคณะกรรมการในฐานะองค์กรกลางบริหารงาน บุคคลและ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  ให้มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมเช่นเดียวกับ  ก.พ.  หรือ  อ.ก.พ.  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๕๒ ให้คณะกรรมการออกข้อกําหนดทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ข้าราชการ  
พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงาน  ทั้งนี้  ข้อกําหนดทางจริยธรรมดังกล่าวต้องระบุด้วยว่า 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษอย่างใด 

มาตรา ๕๓ ให้สํานักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  
และลูกจ้างของสํานักงาน  และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน  ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ   
โดยคณะกรรมการจะกําหนดให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการก็ได้ 

ให้เลขาธิการทําหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 
มาตรา ๕๔ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสํานักงาน  และการแต่งตั้ง 

ให้ดํารงตําแหน่ง  ให้ผู้มีอํานาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ  เม่ือได้ดําเนินการสรรหาและคัดเลือก 

ตามมาตรา  ๔๙  (๖)  แล้ว  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและนําความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 

(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนอกจาก  (๑)  หรือเทียบเท่า  
เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอํานาจส่ังบรรจุและนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 

(๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอื่นนอกจาก  (๑)  และ  (๒)  ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอํานาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
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มาตรา ๕๕ ในกิจการของสํานักงานท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้เลขาธิการเป็นผู้แทน 
ของสํานักงาน  เพื่อการนี้  เลขาธิการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติราชการแทนก็ได้  ตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการกําหนด   

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ถ้าเป็นกิจการสําคัญเก่ียวกับการงบประมาณของสํานักงาน  
และกิจการอื่นใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  ให้เลขาธิการ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน   

มาตรา ๕๖ ให้คณะกรรมการเสนองบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของ
คณะกรรมการและสํานักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณหรือ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  แล้วแต่กรณี  ในการเสนองบประมาณรายจ่ายดังกล่าว 
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา  ๕๘  วรรคสอง
ประกอบด้วย 

ในกรณี ที่ คณะกรรมการเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ ได้ รับการจัดสรรให้ ไม่ เพี ยงพอ   
ให้คณะกรรมการเสนอคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร 
ได้โดยตรง 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้คณะกรรมการแจ้งให้
คณะรัฐมนตรีทราบถึงรายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย 

มาตรา ๕๗ เมื่ อพ ระราชบัญญั ติ งบประมาณ รายจ่ ายประจํ าปี งบประมาณห รือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามมาตรา  ๕๖  ใช้บังคับแล้ว  ให้สํานักงานจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็น
การทั่วไป 

การใช้จ่ายเงินของสํานักงานต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามวรรคหนึ่ง  
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นการเฉพาะกรณี   

ในการเบิกงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  ให้สํานักงานส่งข้อมูลคําขอเบิกงบประมาณ 
ต่อกรมบัญชีกลาง  โดยให้ระบุจํานวนเงินที่ จะต้องใช้ในแต่ละงวด   งวดละสามเดือน   และให้
กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงินให้แก่สํานักงานภายในสามวันก่อนวันขึ้นงวดใหม่  แต่ในกรณีที่สํานักงาน 
มีความจําเป็นต้องใช้เงินมากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด  ให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้ตามที่สํานักงานร้องขอ   

มาตรา ๕๘ ให้สํานักงานจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญชีภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสํานักงาน  โดยให้ทําการตรวจสอบรับรองบัญชี
และการเงินทุกประเภทของสํานักงาน  รวมทั้งประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสํานักงาน   
โดยแสดงให้เห็นด้วยว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ประหยัด  ได้ผลตามเป้าหมาย   
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มีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธ์ิ  และคุ้มค่าเพียงใด  แล้วทํารายงานเสนอผลการสอบบัญชีต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี  โดยไม่ชักช้า 

หมวด  ๔ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๕๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา  ๓๕  (๑)  มาตรา  ๔๐  
วรรคส่ี  หรือมาตรา  ๔๔  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  หรือฝ่าฝืนมาตรา  ๔๖  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 
หกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๖๐ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับพ้นจากตําแหน่ง
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  แต่ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

ให้ผู้ซึ่ งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามวรรคหนึ่ งมีสิทธิได้รับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง   
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามที่ได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  
และให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จตอบแทนตามมาตรา  ๓๒  โดยให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งเพราะลาออก  
โดยให้คํานวณระยะเวลาต้ังแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจนถึงวันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

ในกรณีผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามวรรคหนึ่ง  ตาย  ลาออก  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ไม่ว่าด้วยเหตุใด  และมีผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ถึงก่ึงหนึ่ง  ให้นําความในมาตรา  ๒๒  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม   

มาตรา ๖๑ ในวาระเร่ิมแรก  ให้การดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  นอกจากต้องดําเนินการตามหมวด  ๑  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  แล้ว   
ให้เป็นไปตามกระบวนการและกําหนดเวลาดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการจดแจ้ง  การรับจดแจ้ง  และการเลือกกันเอง
ตามมาตรา  ๑๑  วรรคสาม  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับ  และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการท่ัวไป 
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หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) ให้สํานักงานประกาศการรับจดแจ้งและดําเนินการรับจดแจ้งการเป็นองค์กรเอกชน 
ด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรา  ๑๑  (๔)  และสภาวิชาชีพตามมาตรา  ๑๑  (๕)  ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่ที่ระเบียบตาม  (๑)  ใช้บังคับ 

(๓) ให้องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพซึ่งได้รับการจดแจ้งตาม  (๒ )  
ดําเนินการเลือกกันเองเพื่อเป็นกรรมการสรรหาตามมาตรา  ๑๑  (๔)  และ  (๕)  ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่พ้นกําหนดเวลาตาม  (๒) 

(๔) ให้กรรมการสรรหาตามมาตรา  ๑๑  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ตกลงวิธีการเลือก
กรรมการสรรหาตามมาตรา  ๑๑  (๖)  ให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลาตาม  (๓)  
และดําเนินการเลือกกรรมการสรรหาตามมาตรา  ๑๑  (๖)  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
ข้อตกลงวิธีการเลือกดังกล่าว 

(๕) เมื่อพ้นกําหนดเวลาตาม  (๔)  แล้ว  ให้กรรมการสรรหาตามมาตรา  ๑๑  ดําเนินการจัดทํา
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาท่ีจะใช้ในการสรรหาตามมาตรา  ๑๓  (๑)  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่พ้นกําหนดเวลาตาม  (๔)   

(๖) ให้กรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่พ้นกําหนดเวลา
ตาม  (๕) 

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของ
คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด  และให้นําความในมาตรา  ๑๘   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๒ ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ยังคงเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   

มาตรา ๖๓ ให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เป็นสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

บรรดาสิทธิ  หน้าที่  และความผูกพันใด  ๆ  ที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มีอยู่กับบุคคลใดในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้โอนมาเป็นของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๖๔ ให้โอนบรรดางบประมาณ  ทรัพย์สิน  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาเป็นของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และให้ถือว่าสิทธิและประโยชน์อื่นใดซึ่งข้าราชการ   
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หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างดังกล่าวได้รับตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  เป็นสิทธิและประโยชน์อื่นใดที่ได้รับต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   
เว้นแต่จะมีระเบียบที่ออกตามมาตรา  ๔๙  (๒)  กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ให้พระราชบัญญัติเคร่ืองแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ยังคงมีผลใช้บังคับ
ต่อไป  จนกว่าจะมีระเบียบตามมาตรา  ๔๙  (๗)  ใช้บังคับ   

มาตรา ๖๕ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่งและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการตามมาตรา  ๓๑  ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเงินเดือน  
เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นเช่นเดียวกับประธานกรรมการหรือกรรมการใน 
องค์กรอิสระอื่น  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๖๖ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับ  ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   
ทั้งนี้  จนกว่าจะมีระเบียบ  ข้อกําหนด  ประกาศ  หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   

มาตรา ๖๗ บรรดาการดําเนินการใด ๆ  ตามหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งดําเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ถ้าการนั้นอยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้ถือว่าการนั้นเป็นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ส่วนการดําเนินการต่อไปให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตร ี
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หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๑๓๐  (๑๐)  มาตรา  ๒๔๖  มาตรา  ๒๔๗  และมาตรา  ๒๖๗  บัญญัติให้มี
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เพ่ือกําหนดคุณสมบัติ  
ลักษณะต้องห้าม  การสรรหา  การพ้นจากตําแหน่ง  หน้าที่และอํานาจ  ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล  ความเห็น  และเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องที่จะใช้
ประกอบการพิจารณาและดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ให้เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย  โดยการดําเนินการดังกล่าวมีความจําเป็นต้องมีการกระทบหรือจํากัดสิทธิ 
หรือเสรีภาพของบุคคลบางประการ  และเป็นไปเท่าที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ประกอบกับเพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักสากลเก่ียวกับกระบวนการได้มาซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ต้องมาจากความหลากหลายของ 
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
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พระราชบัญญัติ 

เงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง 
และประโยชนต์อบแทนอื่นของประธานกรรมการ 

และกรรมการในองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปทีี่  ๓  ในรัชกาลปัจจบุัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง   และประโยชน์ 

ตอบแทนอ่ืนของประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและ  
ผู้ตรวจการแผ่นดิน  ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ   
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา่  “พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง  ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน  ประธานกรรมการและกรรมการป้อ งกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

(๒) พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง  ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน  ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติ  และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

(๓) พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง  ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน  ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติ  และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  ประธานกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
และให้หมายความรวมถึงประธานผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย 

“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลื อกตั้ ง  กรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และให้หมายความรวมถึง
ผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย 

มาตรา ๕ ให้ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตามอัตราในบัญชีท้าย
พระราชบัญญัตินี้   

มาตรา ๖ ให้ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตัง้  ประธานผู้ตรวจการแผน่ดินและ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน  ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  และ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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จนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มีสิทธิได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตามอัตรา  
ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้  โดยให้รับเพิ่มขึ้นเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่   

ให้น าอัตราเงินเดือนตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้  มาใช้บังคับแก่การค านวณบ าเหน็จตอบแทน
ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน  ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  และ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ที่ใช้บังคับ 
อยู่ในขณะที่ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่ง  แล้วแต่กรณี   

มาตรา ๗ ให้ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อน
วันที่พระราชบัญญตัินีใ้ช้บังคับ  มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดอืนและเงินประจ าต าแหนง่ในอัตราและ
ช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้  โดยให้รับเพิ่มขึ้นเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่   

(๑) ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ถึงวันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ให้ประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเงินเดือนในอัตราเดือนละ  ๖๗ ,๐๖๐  บาท  และให้ได้รับ 
เงินประจ าต าแหน่งในอัตราเดือนละ  ๔๒ ,๕๐๐  บาท  และให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ได้รับเงินเดือนในอัตราเดือนละ  ๖๕,๙๘๐  บาท  และให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอัตราเดือนละ  
๔๑,๕๐๐  บาท 

(๒) ตั้งแต่วันที่   ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ถึงวันที่   ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเงินเดือนในอัตราเดือนละ  ๖๘,๑๔๐  บาท  และ 
ให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอัตราเดือนละ  ๔๕,๕๐๐  บาท  และให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้รับเงินเดือนในอัตราเดือนละ  ๖๗,๐๖๐  บาท  และให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอัตราเดือนละ  
๔๒,๕๐๐  บาท 

(๓) ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้ประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเงินเดือนในอัตราเดือนละ  ๗๐ ,๘๗๐  บาท  และให้ได้รับ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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เงินประจ าต าแหน่งในอัตราเดือนละ  ๔๕,๕๐๐  บาท  และให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเงินเดือน
ในอัตราเดือนละ  ๖๙,๗๕๐  บาท  และให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอัตราเดือนละ  ๔๒,๕๐๐  บาท 

(๔) ตั้งแต่วันที่   ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเงินเดือนในอัตราเดือนละ  ๗๔,๔๒๐  บาท  และ 
ให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอัตราเดือนละ  ๔๕,๕๐๐  บาท  และให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้รับเงินเดือนในอัตราเดือนละ  ๗๓,๒๔๐  บาท  และให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอัตราเดือนละ  
๔๒,๕๐๐  บาท 

(๕) ตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  จนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเ งินเดือนและ 
เงินประจ าต าแหน่งตามอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘ ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนของประธานกรรมการและกรรมการ 
ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  ถ้าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพ่ิม
เป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราและไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่  การปรับให้กระท าโดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกาและให้ถือว่าบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
เป็นบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในกรณีที่การปรับเป็น  
ร้อยละเท่ากันทุกอัตราดังกล่าว  หากท าให้อัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาท  ให้ปรับตัวเลขเงินเดือน
ของอัตราดังกล่าวให้เพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท  และมิให้ถือว่าเป็นการปรับอัตราร้อยละที่แตกต่างกัน 

มาตรา ๙ ให้ประธานกรรมการและกรรมการมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การประกันสุขภาพ 
(๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงิน  วิธีการเบิกจ่าย  และอัตราค่าประกันสุขภาพ  และค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประธานผู้ตรวจการแผน่ดิน
และผู้ตรวจการแผ่นดิน  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน  และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แต่ละคณะก าหนด 

ระเบียบตามวรรคสองเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๑๐ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มีสิทธิได้รับเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอื่น 

้หนา   ๑๔
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ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน  ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  และ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และระเบียบ 
ท่ีออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  จนกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช้บังคับ 

มาตรา ๑๑ บรรดาระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานกรรมการและ
กรรมการการเลือกตั้ง  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน  ประธานกรรมการและ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
และผู้ตรวจการแผ่นดิน  ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  และ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๒ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ประธานกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของตน 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

 
 
 

้หนา   ๑๕
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บัญชีอตัราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 
ของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

 

ต าแหนง่ เงินเดือน 
(บาท/เดอืน) 

เงินประจ า 
ต าแหนง่ 

(บาท/เดอืน) 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
กรรมการการเลือกตั้ง 

๘๑,๙๒๐ 
๘๐,๕๔๐ 

๕๐,๐๐๐ 
๔๒,๕๐๐ 

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

๘๑,๙๒๐ 
๘๐,๕๔๐ 

๕๐,๐๐๐ 
๔๒,๕๐๐ 

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

๘๑,๙๒๐ 
๘๐,๕๔๐ 

๕๐,๐๐๐ 
๔๒,๕๐๐ 

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

๘๑,๙๒๐ 
๘๐,๕๔๐ 

๕๐,๐๐๐ 
๔๒,๕๐๐ 

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๘๑,๙๒๐ 
๘๐,๕๔๐ 

๕๐,๐๐๐ 
๔๒,๕๐๐ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๖๐  บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีสถานะเป็นองค์กรฝ่ายตุลาการซึ่งมีความแตกต่างจาก 
องค์กรอิสระอ่ืนตามรัฐธรรมนูญที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ   จึงสมควรยกเลิกบทบัญญัติในส่วน 
ที่เกี่ยวกับเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานศาลรัฐธรรมนูญและ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือตราเป็นกฎหมายเฉพาะ  อีกทั้งสมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวให้ครอบคลุม 
การได้รับเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานกรรมการและกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ตลอดจนสมควรปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของ
ประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับบัญชีเงินเดือน  
ค่าจ้าง  และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐและเหมาะสมกับภาวะทางเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไป    
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้   

้หนา   ๑๖
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 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการจดแจ้ง  การรับจดแจ้ง  และการเลือกกันเอง 

ขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการจดแจ้ง  การรับจดแจ้ง  และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
และสภาวิชาชีพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  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 ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

รับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“องค์กรเอกชน”  หมายความว่า  องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน 
“สภาวิชาชีพ”  หมายความว่า  สภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข  และสภาวิชาชีพ

สื่อมวลชน  ที่จัดตั้งโดยบทบัญญัติของกฎหมาย   
“คําขอ”  หมายความว่า  คําขอรับการจดแจ้งเป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ 
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบน้ี 
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
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 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

หมวด  ๑ 
การจดแจ้งและการรับจดแจ้ง 

เป็นองค์กรเอกชนและสภาวิชาชีพ 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
การย่ืนคําขอ 

 
 

ข้อ ๖ องค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพใดที่มีความประสงค์จะขอให้สํานักงานรับจดแจ้ง 
ตามมาตรา  ๑๑  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ต้องย่ืนคําขอตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อ ๗ องค์กรเอกชนท่ีประสงค์จะขอให้สํานักงานรับจดแจ้งตามข้อ  ๖  ต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยบทบัญญัติของกฎหมายไทย 
(๒) มีวัตถุประสงค์และการดําเนินการเก่ียวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(๓) มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่จัดตั้ง  และมีผล

การดําเนินงานเป็นที่ประจักษ์ 
(๔) ไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง  หรือแสวงหากําไรจากการดําเนินการ 
ในการขอจดแจ้งตามวรรคหน่ึง  ให้ยื่นคําขอพร้อมเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจหรือผู้ได้รับมอบอํานาจให้ทําการแทนองค์กร 
(๒) หนังสือรับรองหรือหนังสือสําคัญแสดงการจัดตั้ง 
(๓) สําเนาข้อบังคับหรือระเบียบขององค์กรที่ระบุวัตถุประสงค์  และโครงสร้างขององค์กร 
(๔) หลักฐานแสดงการแต่งตั้งกรรมการขององค์กร 
(๕) รายงานผลการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมหรือคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่จัดตั้ง 
ข้อ ๘ สภาวิชาชีพที่ประสงค์จะขอให้สํานักงานรับจดแจ้งตามข้อ  ๖  ต้องย่ืนคําขอโดยผู้มีอํานาจ 

ทําการแทนสภาวิชาชีพที่จัดตั้งโดยบทบัญญัติของกฎหมาย 
ในการขอจดแจ้งตามวรรคหน่ึง  ให้ยื่นคําขอพร้อมเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจหรือ

ผู้ได้รับมอบอํานาจให้ทําการแทนสภาวิชาชีพ 
(๒) หลักฐานการเป็นสภาวิชาชีพตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
(๓) สําเนาหนังสือรับรองหรือคําสั่งแต่งตั้งเป็นผู้มีอํานาจทําการแทนสภาวิชาชีพ 
(๔) หลักฐานการให้ความเห็นชอบในการยื่นคําขอจดแจ้งของสภาวิชาชีพ 
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 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ ๙ คําขอให้ยื่น  ณ  สํานักงาน  หรือสถานท่ีที่สํานักงานกําหนด  หรือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ  และให้สํานักงานออกใบรับคําขอให้แก่องค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพผู้ยื่นคําขอไว้เป็นหลักฐาน  
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ได้รับคําขอ  ทั้งนี้  ตามแบบที่สํานักงานกําหนด   

ส่วนที่  ๒ 
การรับจดแจ้ง  การเปล่ียนแปลง 

การยกเลิก  และการต่ออายุการจดแจ้ง 
 

 

ข้อ ๑๐ ให้สํานักงานตรวจสอบคําขอ  เอกสาร  หลักฐาน  เบ้ืองต้น  ภายในเจ็ดวันทําการ 
นับแต่วันที่ได้รับคําขอ  หากมีข้อบกพร่องในสาระสําคัญหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน  ให้ผู้ยื่นคําขอ
ดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ถ้าองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพนั้น 
ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้สํานักงานพิจารณาไม่รับคําขอ  แล้วแจ้งให้องค์กรเอกชนหรือ
สภาวิชาชีพนั้นทราบภายในเจ็ดวันทําการ  ทั้งนี้  การพิจารณาไม่รับคําขอไม่ตัดสิทธิองค์กรเอกชนหรือ 
สภาวิชาชีพที่จะยื่นคําขอใหม่ 

ให้สํานักงานพิจารณาคําขอให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอหรือวันที่ได้รับเอกสาร
ที่ได้มีการแก้ไขตามวรรคหนึ่ง  แล้วแต่กรณี   

ในการพิจารณาตามวรรคสอง  สํานักงานอาจขอให้ผู้แทนองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพมาให้ถ้อยคํา
หรือชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานหรือผลการดําเนินการขององค์กร  หรือขอความเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับขึ้นทะเบียนตามระเบียบว่าด้วยการนั้นก็ได้ 

ข้อ ๑๑ เม่ือสํานักงานพิจารณารับจดแจ้งองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพใด  ให้ประกาศการรับจดแจ้ง
แล้วแจ้งให้องค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพนั้นทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่รับจดแจ้ง  พร้อมปิดประกาศ
รับการจดแจ้งไว้  ณ  สํานักงาน  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

ในกรณีที่สํานักงานไม่รับจดแจ้งองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพใด  ให้แจ้งเร่ืองพร้อมด้วยเหตุผล
ให้องค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพนั้นทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ไม่รับจดแจ้ง  พร้อมทั้งแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์ด้วย 

ข้อ ๑๒ องค์กรเอกชนที่ได้รับจดแจ้ง  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตราสารหรือข้อบังคับเก่ียวกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กร  ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้สํานักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี 
การเปลี่ยนแปลง 

ข้อ ๑๓ องค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพใดที่มีความประสงค์ขอยกเลิกการจดแจ้ง  ให้แจ้งเป็น
หนังสือต่อสํานักงานเพื่อทราบ  และให้ถือว่าการยกเลิกการจดแจ้งมีผลตั้งแต่วันที่สํานักงานได้รับหนังสือ 

ข้อ ๑๔ ภายใต้บังคับข้อ  ๗  และข้อ  ๘  การจดแจ้งองค์กรเอกชนและสภาวิชาชีพให้มีอายุ
คราวละห้าปี  นับแต่วันที่ได้รับการจดแจ้ง 
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 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ก่อนวันครบกําหนดอายุการจดแจ้งไม่น้อยกว่าหกสิบวันแต่ไม่เกินเก้าสิบวัน  ให้องค์กรเอกชน
หรือสภาวิชาชีพที่มีความประสงค์ต่ออายุการจดแจ้งย่ืนหนังสือแสดงความประสงค์  ทั้งนี้  ในส่วนของ
องค์กรเอกชนให้ยื่นผลการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ที่ผ่านมาต่อสํานักงานเพื่อพิจารณาด้วย   

ให้สํานักงานแจ้งผลการพิจารณาตามวรรคสองให้องค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพทราบ  และให้มี
อายุการจดแจ้งอีกคราวละห้าปีนับแต่วันครบอายุการจดแจ้งหรือต่ออายุการจดแจ้ง  แล้วแต่กรณี   
ในกรณีไม่ต่ออายุการจดแจ้งให้นําความในข้อ  ๑๑  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
การเพิกถอนการจดแจ้ง 

 
 

ข้อ ๑๕ องค์กรเอกชนที่ได้รับการจดแจ้ง  อาจถูกเพิกถอนการจดแจ้งได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ความเป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยบทบัญญัติของกฎหมายไทยส้ินสุดลง 
(๒) ไม่ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ตามข้อ  ๗  วรรคหนึ่ง  (๒)  เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี 
(๓) กระทําการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชนนั้น 
(๔) ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงตราสารหรือข้อบังคับเก่ียวกับวัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน 

ให้สํานักงานทราบภายในเวลาที่กําหนดตามข้อ  ๑๒  โดยไม่มีเหตุสมควร 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๗   
ข้อ ๑๖ สภาวิชาชีพใดท่ีกฎหมายจัดตั้งถูกยกเลิก  ให้สํานักงานเพิกถอนการจดแจ้งสภาวิชาชีพนั้น 
ข้อ ๑๗ ผู้ใดทราบเหตุตามข้อ  ๑๕  หรือข้อ  ๑๖  อาจแจ้งเป็นหนังสือต่อสํานักงานเพื่อขอให้

เพิกถอนการจดแจ้ง 
ข้อ ๑๘ เม่ือปรากฏเหตุตามข้อ  ๑๕  ข้อ  ๑๖  หรือมีผู้แจ้งตามข้อ  ๑๗  ให้สํานักงานมีอํานาจ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเพิกถอนการจดแจ้งองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพได้ 
ในกรณีที่สํานักงานมีคําสั่งให้เพิกถอนการจดแจ้ง  ให้แจ้งผลการเพิกถอนการจดแจ้งต่อองค์กร

เอกชนหรือสภาวิชาชีพนั้นพร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ด้วย  และปิดประกาศไว้  ณ  สํานักงาน  และ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศ 

ให้สํานักงานรายงานการเพิกถอนการจดแจ้งองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพให้คณะกรรมการ
ทราบโดยเร็ว  ทั้งนี้  กรณีที่มีการแจ้งตามข้อ  ๑๗  ให้สํานักงานแจ้งผลให้ผู้แจ้งทราบด้วย 
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 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

หมวด  ๓ 
การอุทธรณ์ 

 
 

ข้อ ๑๙ องค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพที่ไม่เห็นด้วยกับการไม่รับจดแจ้งตามข้อ  ๑๑  วรรคสอง  
หรือไม่เห็นด้วยกับคําสั่งเพิกถอนการจดแจ้งตามข้อ  ๑๘  วรรคสอง  มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

วิธีการย่ืนคําอุทธรณ์ให้นําความในข้อ  ๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๒๐ คําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้งและเหตุผลของการอุทธรณ์  โดยผู้อุทธรณ์

อาจส่งหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณามาพร้อมกับคําอุทธรณ์ด้วยก็ได้  ทั้งนี้  กรณีมีการมอบอํานาจ 
ให้ลงลายมือชื่อแทน  ให้แนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมกับคําอุทธรณ์ด้วย 

ข้อ ๒๑ ให้สํานักงานตรวจคําอุทธรณ์ว่าครบถ้วนตามข้อ  ๒๐  หรือไม่  หากเห็นว่าครบถ้วน 
ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์ 

ในกรณีที่สํานักงานเห็นว่าคําอุทธรณ์ไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๒๐  ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ดําเนินการแก้ไข
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  เมื่อได้รับคําอุทธรณ์ที่ครบถ้วนแล้ว  ให้เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์ที่แก้ไขแล้ว 

ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ดําเนินการแก้ไขคําอุทธรณ์ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้สํานักงานเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาต่อไป 

ข้อ ๒๒ ในการพิจารณาคําอุทธรณ์ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนคําสั่งของสํานักงาน 
ได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย  และอาจมีมติเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงคําสั่งนั้น 
ไปในทางใดก็ได้  มติของคณะกรรมการให้เป็นที่สุดในชั้นการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 

ให้สํานักงานแจ้งมติของคณะกรรมการให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่คณะ
กรรรมการพิจารณาคําอุทธรณ์แล้วเสร็จ  และให้ดําเนินการตามผลการพิจารณาคําอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการโดยเร็ว  ทั้งนี้  ให้นําความในข้อ  ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 
การเลือกกันเองขององค์กรเอกชนและสภาวิชาชีพ 

 
 

ข้อ ๒๓ องค์กรเอกชนและสภาวิชาชีพที่ได้รับการจดแจ้งแล้ว  มีสิทธิและหน้าที่ในการเสนอชื่อ
ผู้แทนเพื่อเลือกกันเองให้เป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๔ นอกจากลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  บุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือตามข้อ  ๒๓  จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 
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 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๑) เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย 
(๒) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ  ผู้บริหาร  หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรเอกชน  หรือเป็นสมาชิก

ของสภาวิชาชีพที่ได้รับการจดแจ้ง 
(๓) เป็นผู้มีสุขภาพท่ีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๔) ไม่เป็นผู้แทนขององค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพอื่นในขณะเดียวกัน 
(๕) ไม่เคยถูกคณะกรรมการวินิจฉัยว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง  ให้เสนอก่อนมีการประชุมตามข้อ  ๒๕  ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการ

ทั้งนี้  ตามแบบท่ีสํานักงานกําหนด 
ข้อ ๒๕ เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
มาตรา  ๑๑  ให้สํานักงานจัดให้มีการประชุมผู้แทนองค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพแต่ละสภาตามข้อ  ๒๓  
แล้วแต่กรณีเพื่อเลือกกันเองให้เป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายใน 
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีที่ต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
โดยให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายดําเนินการประชุม 

ในการจัดการประชุมตามวรรคหนึ่ง  ให้สํานักงานคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกทางกายภาพ
แก่คนพิการ  พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการนําเสนอข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการเลือกกันเองท่ีหลากหลาย 

ข้อ  ๒๖  ในการประชุมตามข้อ  ๒๕  จะต้องมีผู้แทนตามข้อ  ๒๓  มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม   

ในการประชุมตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้แทนที่ประสงค์จะเป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แสดงแนวทางในการทําหน้าที่ของกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อนการลงคะแนนเสียง   

ให้ผู้แทนตามวรรคหนึ่งแต่ละคน  มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนที่ประสงค์จะเป็นกรรมการ
สรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เท่ากับจํานวนของผู้แทนองค์กรเอกชนหรือของผู้แทนสภาวิชาชีพ
แต่ละสภาตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
กําหนดไว้  แล้วแต่กรณี  โดยวิธีการลงคะแนนลับ 

ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามวรรคสาม  ต้องเป็นผู้ที่
ได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับของผู้แทนองค์กรเอกชนหรือของผู้แทนสภาวิชาชีพแตล่ะสภา  แล้วแต่กรณี  
ทั้งนี้  ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง 

ในกรณีที่ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดคนใดได้คะแนนเสียงน้อยกว่าก่ึงหนึ่งของผู้แทนองค์กรเอกชนหรือ
ของผู้แทนสภาวิชาชีพแต่ละสภา  ให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดห้าลําดับแรกจนกว่า
จะได้คะแนนสูงสุดไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง 

หากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกผู้ที่ได้คะแนน
เท่ากันจนกว่าจะได้ผู้ได้คะแนนสูงสุดตามวรรคสาม  ตามจํานวนที่ยังขาดอยู่ 
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 หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ให้สํานักงานส่งรายชื่อผู้ได้รับเลือกตามวรรคสอง  ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยเร็ว 
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่องค์กรเอกชนหรือสภาวิชาชีพใดขอยกเลิกการจดแจ้งตามข้อ  ๑๓  ไม่ต่ออายุ

การจดแจ้งตามข้อ  ๑๔  ถูกเพิกถอนการจดแจ้งตามข้อ  ๑๘  หรือผู้แทนที่ได้รับเลือกจากองค์กรเอกชน
หรือสภาวิชาชีพขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามข้อ  ๒๔  ให้ผู้แทนที่ได้รับเลือกจากองค์กรเอกชน
หรือสภาวิชาชีพนั้น ๆ  พ้นจากการเป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย  ทั้งนี้   
ให้สํานักงานดําเนินการตามข้อ  ๒๕  ต่อไป 

ข้อ ๒๘ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของผู้แทนองค์กรเอกชนและสภาวิชาชีพ 
ที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๑๒   

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๙ ให้องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 
ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนี้  เป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการจดแจ้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
มาตรา  ๑๑  วรรคสาม  จนกว่าการรับรองนั้นจะสิ้นผลตามระเบียบนี้   

ข้อ ๓๐ ในวาระเริ่มแรก  ให้สํานักงานประกาศการรับจดแจ้งและดําเนินการรับจดแจ้งการเป็น
องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพแต่ละสภา  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ระเบียบน้ีมีผลใช้บังคับ  การอุทธรณ์คําสั่งตามระเบียบนี้  ไม่เป็นเหตุให้กระทบกระเทือนต่อระยะเวลา 
การดําเนินการดังกล่าว 

ให้สํานักงานจัดให้มีการประชุมผู้แทนองค์กรเอกชนและสภาวิชาชีพแต่ละสภา  เพื่อดําเนินการ
เลือกกันเองให้เป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ 
พ้นกําหนดการดําเนินการตามวรรคหน่ึง   

ข้อ ๓๑ การใดท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  หรือตามข้อกําหนด  
ประกาศ  คําสั่ง  มติของคณะกรรมการ  หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  
ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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   หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดย ท่ี เ ป็นการสมควรกํ าหนดให้ มี ระ เ บียบคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  มาตรา  ๒๗  (๕)  มาตรา  ๓๔  วรรคสอง  
มาตรา  ๓๕  วรรคสาม  มาตรา  ๓๙  (๗)  มาตรา  ๔๘  วรรคสอง  และมาตรา  ๔๙  (๙)   
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

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

ข้อ ๒ 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  และให้หมายความรวมถึง

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เรื่องร้องเรียน”  หมายความว่า  เรื่องที่มีผู้แจ้งหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติว่ามีการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น  และให้
หมายความรวมถึงเร่ืองที่มีการขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดําเนินการ 

“คําร้อง”  หมายความว่า  เรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มี 
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  หรือเร่ืองร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับไว้
เพื่อดําเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

“ผู้ร้อง”  หมายความว่า  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเสียหายหรือพบเห็นว่ามีการกระทํา  
หรือการละเลยการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ซึ่งแจ้งหรือร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน  และให้หมายความรวมถึงผู้ทําการแทนที่ได้รับมอบหมาย 
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   หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

“ผู้ถูกร้อง”  หมายความว่า  บุคคลหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนซ่ึงถูกกล่าวอ้างว่ากระทํา
หรือละเลยการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

“เจ้าหน้าที่สํานักงาน”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง  ของสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

“เจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียน”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง   
ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ผู้ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับและตรวจเรื่องร้องเรียน   

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

“พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคําร้อง”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง  
ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งได้รับมอบหมาย 
ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ 

“ผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายความว่า  บุคคลท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการนั้น 

มาตราที่อ้างถึงในระเบียบนี้  ให้หมายถึงมาตราของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ  ๕  ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ การดําเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนและคําร้องของเจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียนและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคําร้องตามระเบียบนี้  ให้มีการปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาชั้นต้น   
ก่อนเสนอเรื่องหรือความเห็นต่อคณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ  
พิจารณา 

ข้อ ๗ ระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้  คณะกรรมการอาจย่นหรือขยายได้ตามที่
เห็นสมควร  ทั้งนี้  ให้คํานึงถึงความจําเป็นและประโยชน์แห่งการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยไม่ล่าช้า 
เป็นสําคัญ   

การขอขยายระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้ขอแสดงเหตุผลและความจําเป็นหรือข้อขัดข้อง 
เพื่อขอขยายระยะเวลาในแต่ละเรื่องต่อคณะกรรมการประกอบการพิจารณา  และให้บันทึกเหตุดังกล่าว
ไว้ในสํานวนด้วย 
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   หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ ๘ การตรวจดูหรือขอข้อมูล  ข้อเท็จจริง  บรรดาเอกสารหรือพยานหลักฐานท่ีได้มา 
ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้สํานักงานพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  
และระเบียบว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๙ ในการดําเนินการตามระเบียบนี้  ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบคําร้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคําร้องผู้ใดทราบเองหรือ  
ถูกคัดค้านว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองร้องเรียนหรือคําร้องใด  ห้ามมิให้ผู้นั้น
เข้าร่วมในการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนหรือคําร้องนั้นตามระเบียบนี้   

การพิจารณาตามวรรคสอง  ให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ  
โดยอนุโลม  โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้ชี้ขาด 

ข้อ ๑๐ การแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้  และการกําหนด
คุณสมบัติและวิธีปฏิบัติงานตลอดจนค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว  ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ  
ว่าด้วยการนั้น 

หมวด  ๒ 
การย่ืนและตรวจเรื่องร้องเรียน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การย่ืนเรื่องร้องเรียน 

 
 

ข้อ ๑๑ ผู้ร้องมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้  
ในหมวดนี้ 

กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการดําเนินการตามมาตรา  ๒๓๐  วรรคสาม  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ให้ถือว่าเป็นการย่ืนเร่ืองร้องเรียน 
ตามระเบียบนี้  และให้สํานักงานดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้ต่อไป 

ข้อ ๑๒ เรื่องร้องเรียนที่ทําเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุ 
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องในกรณีที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของผู้ร้องเป็นการเฉพาะตัว   
(๒) ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเป็นเหตุแห่งการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเป็น 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เร่ืองร้องเรียนตามวรรคหนึ่งต้องจัดทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  กรณีเร่ืองร้องเรียน 

เป็นภาษาอื่นให้ผู้ร้องจัดแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษด้วย  เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่น 
ในกรณีที่เร่ืองร้องเรียนมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียน

ดาํเนินการตามข้อ  ๑๕  วรรคสอง  ต่อไป 
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   หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ ๑๓ การย่ืนเรื่องร้องเรียนตามข้อ  ๑๒  ให้กระทําได้  ดังนี้ 
(๑) ยื่นต่อสํานักงานหรือสถานที่ที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) ยื่นต่อกรรมการคนใดคนหน่ึง 
(๓) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
(๔) ส่งด้วยวิธีการหรือรูปแบบอื่น  เช่น  ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือส่ืออื่น ๆ 
ข้อ ๑๔ นอกจากการยื่นเรื่องร้องเรียนตามข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓  ผู้ร้องอาจแจ้งหรือ

ร้องเรียนด้วยวาจา  หรือทางโทรศัพท์  หรือโดยวิธีอื่นใดก็ได้ 
ในการรับเรื่องร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าหน้าที่สํานักงานบันทึกการร้องเรียนตามแบบที่

คณะกรรมการกําหนด   

ส่วนที่  ๒ 
การตรวจเรื่องร้องเรียน 

 
 

ข้อ ๑๕ เม่ือได้รับเรื่องร้องเรียนให้สํานักงานมอบหมายเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนดําเนินการ  
ตรวจเร่ืองร้องเรียนให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่อไป   

ในการตรวจเร่ืองร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง  เจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียนอาจแสวงหาข้อเท็จจริง
เบื้องต้นเพื่อกลั่นกรองว่า  เรื่องร้องเรียนมีมูลและอยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการหรือไม่   
ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนใดไม่ถูกต้อง  ไม่ครบถ้วน  หรือไม่ชัดเจน  หรือมีข้อบกพร่องในสาระสําคัญ   
ให้แจ้งผู้ร้องดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  หรือเพิ่มเติมรายละเอียดให้ชัดเจน  หรือจะเชิญผู้ร้องมาพบ 
เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง  หรือขอเอกสารหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ได้  รวมถึงดําเนินการใด ๆ  เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่เพียงพอต่อการทําความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการได้ 

ในกรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอาจกระทําได้ด้วยวิธีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ  
องค์กรเอกชน  หรือองค์กรอื่นใดในด้านสิทธิมนุษยชน  หรือการประสานกับบุคคลอ่ืนใดในการคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชนแก่ผู้ร้อง  ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนดําเนินการได้โดยคํานึงถึงความจําเป็นเร่งด่วน   
และเหมาะสมแก่กรณี  รวมทั้งต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อมิให้เกิดผลกระทบที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้อง  
ผู้ถูกร้อง  หรือผู้เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๖ เม่ือได้ตรวจเรื่องร้องเรียนตามข้อ  ๑๕  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียนจัดทําบันทึก  
สรุปเรื่องร้องเรียนและข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน  พร้อมความเห็นว่าควรรับไว้เป็นคําร้องในประเด็น  
สิทธิมนุษยชนเร่ืองใด  หรือควรไม่รับไว้เป็นคําร้องด้วยเหตุผลใด  แล้วเสนอคณะกรรมการภายในสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย   
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   หน้า   ๑๑ 
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ในกรณีที่การตรวจเร่ืองร้องเรียนจําเป็นต้องมีการแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อ  ๑๕  วรรคสอง  
ให้เจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียนดําเนินการและจัดทําบันทึกสรุปเร่ืองร้องเรียนตามวรรคหน่ึง  แล้วเสนอ
คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาไปตามข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ 

เร่ืองร้องเรียนที่จะเสนอให้คณะกรรมการรับไว้เป็นคําร้อง  ต้องปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน
พอสมควรที่ทําให้เห็นว่ามีมูลอันสมควรได้รับการตรวจสอบด้วย 

ก่อนการพิจารณาบันทึกสรุปเร่ืองร้องเรียน  คณะกรรมการอาจกําหนดให้มีกระบวนการ
กลั่นกรองเรื่องร้องเรียนด้วยก็ได้  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาในการดําเนินการ  ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

บันทึกสรุปเร่ืองร้องเรียนตามข้อนี้  ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนใดมีลักษณะตามมาตรา  ๓๙  ให้เจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียน

ทําความเห็นเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาไม่รับไว้เป็นคําร้อง 
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง  เจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียนอาจทําความเห็นเสนอคณะกรรมการ

เพื่อพจิารณาไม่รับเร่ืองร้องเรียนใดไว้เป็นคําร้องได้  หากเร่ืองร้องเรียนนั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) เร่ืองที่ข้อเท็จจริงไม่เพียงพอต่อการพิจารณาและไม่สามารถติดต่อผู้ร้องได้  ทั้งการพิจารณาต่อไป

จะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม 
(๒) เรื่องท่ีผู้ร้องประสงค์ขอถอนเร่ืองร้องเรียน  ทั้งนี้  การถอนเรื่องร้องเรียนต้องมีหนังสือ 

ลงลายมือชื่อผู้ร้องประกอบการพิจารณาด้วย 
(๓) เรื่องที่คณะกรรมการเคยพิจารณาแล้ว  และไม่ปรากฏหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจ  

ทําให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป 
(๔) เรื่องที่ผู้ได้รับความเสียหายไม่ประสงค์ให้คณะกรรมการตรวจสอบ   
(๕) เรื่องอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ในระหว่างการตรวจสอบตามหมวด  ๓  หากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคําร้องเห็นว่า 

คําร้องใดมีลักษณะตามวรรคสอง  อาจทําความเห็นเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณายุติเร่ืองได้   
โดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๓๓  วรรคสี่  ต่อไป 

ข้อ ๑๘ เร่ืองร้องเรียนใดที่คณะกรรมการเห็นว่าควรได้รับการดําเนินการแก้ไขโดยหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่มีหน้าที่และอํานาจโดยตรง  คณะกรรมการอาจส่งเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวให้หน่วยงานน้ัน
พิจารณาแก้ไขภายในเวลาที่กําหนดก็ได้   

สํานักงานอาจขอทราบผลการดําเนินการแก้ไขตามวรรคหนึ่ง  และแจ้งให้คณะกรรมการ 
เพื่อทราบหรือพิจารณาต่อไป  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าเรื่องร้องเรียนใดอยู่ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่น
ตามมาตรา  ๖  ให้สํานักงานดําเนินการตามมติคณะกรรมการต่อไป 
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   หน้า   ๑๒ 
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ข้อ ๒๐ เม่ือคณะกรรมการพิจารณามีมติตามข้อ  ๑๖  ข้อ  ๑๗  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  
ข้อ  ๑๘  หรือข้อ  ๑๙  แล้ว  ให้สํานักงานแจ้งให้ผู้ร้องทราบเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ 
ได้มีมติดังกล่าว 

หมวด  ๓ 
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 
 

ข้อ ๒๑ เม่ือคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ  ๑๖  แล้วเห็นว่าเรื่องร้องเรียนมีมูล  หรือในกรณีที่
ความปรากฏต่อคณะกรรมการว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นโดยไม่มีผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน  และ
คณะกรรมการมีมติให้รับไว้เป็นคําร้อง  ให้มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคําร้องเป็นผู้ดําเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป 

ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งมิใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคําร้องร่วมดําเนินการด้วยก็ได้ 

ข้อ ๒๒ ในกรณีคําร้องที่รับไว้ตรวจสอบตามข้อ  ๒๑  จํานวนมากกว่าหนึ่งคําร้องข้ึนไปมีข้อกล่าวอ้าง  
หรือประเด็นร้องเรียนอย่างเดียวกันหรือเก่ียวเนื่องใกล้ชิดกันหรือมี คู่กรณีเดียวกันหรือร่วมกัน   
ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา  จะมีมติให้พิจารณารวมกันไปก็ได้ 

ข้อ ๒๓ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคําร้องได้รับมอบหมายแล้ว  ให้ดําเนินการตรวจสอบ
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเทจ็จริงตามมาตรา  ๓๕  ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย   

ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  หากเป็นการขอให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีหนังสือ
ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐาน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคําร้องสรุปรายละเอียด
ข้อเท็จจริงตามคําร้องให้เพียงพอแก่การชี้แจงได้โดยถูกต้องครบถ้วนด้วย  เว้นแต่เป็นปัญหาข้อกฎหมาย  
หรือเป็นปัญหาข้อเท็จจริงแต่ไม่มีความจําเป็นที่ต้องตรวจสอบอีก  พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาในการ
ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐาน  แลว้แจ้งให้บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวทราบด้วย 

ในกรณีที่ไม่อาจชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานได้ทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตาม  
วรรคสอง  บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องอาจขอขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการได้ครั้งละไม่เกิน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกําหนด  แต่ให้ขอขยายได้ไม่เกินสองครั้ง   

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ต้องให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการ  
กรรมการ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคําร้องแจ้งบุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องนั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  เว้นแต่กรณีจําเป็นเร่งด่วน  อาจแจ้งกําหนดวันนัด
ตรวจสอบล่วงหน้าตามที่คณะกรรมการ  กรรมการ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  แล้วแต่กรณี  เห็นสมควร 

ในวันนัดตรวจสอบ  บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีสิทธิชี้แจงเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้  
ในกรณีเป็นการชี้แจงเป็นหนังสือ  คณะกรรมการ  กรรมการ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  แล้วแต่กรณี   
อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ 

����������������.indd   147 27/8/2562   12:27:38



กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

148

   หน้า   ๑๓ 
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หากไม่อาจมาปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการ  กรรมการ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ตามวรรคหน่ึงได้  
บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอาจมอบอํานาจเป็นหนังสือให้มีผู้แทนมาดําเนินการได้  ทั้งนี้   
การดําเนินการของผู้แทนดังกล่าวให้ถือเป็นการดําเนินการของบุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องนั้น 

บันทึกการให้ถ้อยคําตามข้อนี้  ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อ ๒๕ ในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการ  

กรรมการ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในฐานะพยาน  ต้องแจ้งให้บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องดังกล่าวทราบว่า  กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  แล้วแต่กรณี  เป็นเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญาและการให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย 

ถ้าบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องฝ่ายใดจําเป็นต้องใช้ล่ามหรือสื่ออื่น  เพื่อให้สามารถเข้าใจ
หรือให้ถ้อยคําได้  ให้บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวแจ้งถึงเหตุนั้นให้สํานักงานทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันนัด
เพื่อจัดหาล่ามหรือสื่ออื่นให้ 

ข้อ ๒๖ คู่กรณีและพยานมีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในกระบวนการ
ตรวจสอบได้  แต่ห้ามมิให้ทนายความหรือที่ปรึกษาตอบคําถามแทนคู่กรณีหรือพยานฝ่ายตน   
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ  กรรมการ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  นั้น 

ในระหว่างการตรวจสอบ  หากคณะกรรมการ  กรรมการ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  เห็นว่า
ทนายความหรือที่ปรึกษาของคู่กรณีหรือพยานมีพฤติการณ์หรือความประพฤติไม่เหมาะสม  คณะกรรมการ  
กรรมการ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  นั้น  อาจไม่อนุญาตให้ทนายความหรือที่ปรึกษาเข้าร่วมในกระบวนการ
ตรวจสอบคร้ังน้ันได้  โดยให้มีการตรวจสอบในวันนั้นต่อไป  และให้บันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในสํานวนด้วย  
ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิคู่กรณีหรือพยานที่จะนําทนายความหรือท่ีปรึกษาเข้าร่วมการตรวจสอบครั้งต่อไป 

ในการให้ถ้อยคําของคู่กรณีหรือพยานฝ่ายหน่ึง  คู่กรณีหรือพยานอีกฝ่ายหนึ่ง  รวมทั้ง
ทนายความหรือที่ปรึกษาของฝ่ายดังกล่าวจะเข้ารับฟังไม่ได้  เว้นแต่คณะกรรมการ  กรรมการ   
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  จะกําหนดเป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๒๗ ในการรับฟังถ้อยคําของคู่กรณีหรือพยานซ่ึงเป็นเด็กหรือเยาวชน  คณะกรรมการ  
กรรมการ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  อาจจัดให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมในการรับฟัง
ถ้อยคําด้วยตามสมควรแก่กรณี 

ข้อ ๒๘ ในการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง  หากมีกรณีที่จะต้องขอหมายของศาล
เพื่อเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ซึ่งมิได้อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ  และเจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองไม่ยินยอม   ให้กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา   ๓๕   วรรคสาม   
เสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและมอบอํานาจให้กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น  เป็นผู้ยื่นคําร้อง
หรือดําเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ  เก่ียวกับการขอออกหมายค้นต่อศาล  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
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   หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดทําเป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้  
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบอํานาจก็ได้   

ข้อ ๒๙ ในการเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ตามข้อ  ๒๘  ให้ดําเนินการต่อหน้าผู้ครอบครอง
หรือดูแลสถานที่  หรือผู้ซึ่งเก่ียวข้อง  ในกรณีที่หาบุคคลดังกล่าวไม่ได้  ก็ให้ดําเนินการต่อหน้าบุคคลอื่น
อย่างน้อยสองคน  ซึ่งได้ขอร้องให้มาเป็นพยาน  ในการน้ี  ให้ผู้ครอบครอง  หรือดูแลสถานที่   
หรือผู้ซึ่งเก่ียวข้องให้ความร่วมมือเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปโดยสะดวก 

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งพยานหลักฐาน
ภายในกําหนดระยะเวลาตามข้อ  ๒๓  วรรคสาม  หรือกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องไม่มา 
ให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการ  กรรมการ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๒๔  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบคําร้องรายงานต่อคณะกรรมการพร้อมความเห็นว่า  ข้อเท็จจริง  พยานหลักฐาน   
หรือถ้อยคําของบุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องดังกล่าว  มีความจําเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณา
หรือไม่เพียงใด  ทั้งนี้  เพื่อประกอบการพิจารณาออกคําสั่งให้บุคคลหรือหน่วยงานน้ันดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  (๑)   

คําสั่งตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด 
ในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  (๑)  

โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคําร้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป 
เพื่อให้การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นไปโดยไม่ล่าช้า  หากคณะกรรมการพิจารณา

ตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่า  ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการพิจารณา
ต่อไปได้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคําร้องดําเนินการตรวจสอบและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบต่อไป  
ตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ 

ข้อ ๓๑ ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  คณะกรรมการอาจกําหนดพยานผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อมาให้ความเห็นประกอบการพิจารณา  ส่วนการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาน้ัน  
ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๓๒ ในการดําเนินการเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ  และ
ป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์อันมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในวงกว้าง  คณะกรรมการอาจนํากระบวนการ 
ไต่สวนสาธารณะ  การพิจารณารวมคําร้อง  การจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ  การศึกษาวิจัย  หรือ 
การอื่นใดอันสมควรแก่กรณี  มาใช้ประกอบการตรวจสอบในเร่ืองที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่สาเหตุของปัญหาเก่ียวข้องกับนโยบาย  กฎหมาย  กฎ  รวมถึงระบบที่ก่อให้เกิด 
การเลือกปฏิบัติ 

(๒) กรณีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง 
(๓) กรณีที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม 
(๔) กรณีอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
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   หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๔ 
การจัดทํารายงาน  และการแจ้งผล 

 
 

ข้อ ๓๓ เม่ือได้ดําเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว  หากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคําร้อง
เห็นว่ามีการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ให้จัดทํารายงาน 
ผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตรวจสอบเสร็จสิ้น   

รายงานผลการตรวจสอบอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อของผู้ร้องและผู้ถูกร้อง  เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการให้ปกปิดชื่อ  หรือเป็นเร่ืองที่

คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ 
(๒) สรุปข้อเท็จจริงตามเร่ืองร้องเรียนและความประสงค์ของผู้ร้อง  เว้นแต่เป็นเร่ืองที่

คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ 
(๓) รายละเอียดข้อเท็จจริงที่เก่ียวกับพฤติการณ์และสาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(๔) ข้อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้อง 
(๕) ความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลที่มีความเห็นดังกล่าว 
(๖) มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ซึ่งต้องกําหนดโดยชัดแจ้งว่าบุคคล
หรือหน่วยงานใด  มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายใดและด้วยวิธีการอย่างไร  รวมทั้งระยะเวลา 
ในการดําเนินการตามมาตรการหรือแนวทางดังกล่าว   

ในกรณีที่การแก้ไขปัญหาหรือการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใดหรือ
ลักษณะใดเกิดขึ้นอีก  จําเป็นต้องมีการกําหนดมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
หรือการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือคําส่ังใด  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  
อาจจัดทําข้อเสนอแนะตามมาตรา  ๔๒  ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคําร้องเห็นว่า  การกระทําหรือการละเลยการกระทํานั้น  
ไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  หรือมีเหตุให้ยุติเรื่องในระหว่างการตรวจสอบตามมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  
หรือข้อ  ๑๗  วรรคสาม  ให้เสนอคณะกรรมการยุติเรื่องและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบตามข้อนี้ด้วย  
โดยอนุโลม  ทั้งนี้  คณะกรรมการอาจมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อบุคคลหรือหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องไว้ในรายงานผลการตรวจสอบน้ันด้วยก็ได้   

ก่อนการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ  คณะกรรมการอาจกําหนดให้มีกระบวนการ
กลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบด้วยก็ได้  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาในการดําเนินการ  
ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
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   หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ให้สํานักงานจัดทํารายงานผลการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบในเรื่องนั้น 

รายงานผลการตรวจสอบตามข้อน้ี  ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อ ๓๔ ในการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจาก 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนตามข้อ  ๓๓  วรรคสอง  (๖)  ควรคํานึงถึงความสําคัญในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การท่ีผู้ ได้รับความเสียหายสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค 

และมีประสิทธิภาพ   
(๒) การเข้าถึงข้อเท็จจริงที่เ ก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกลไกการเยียวยา 

ตามความเหมาะสม   
(๓) การได้รับการแก้ไขหรือชดเชยความเสียหายท่ีเกิดขึ้นอย่างเพียงพอและโดยไม่ล่าช้า 
ข้อ ๓๕ ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้พิจารณาคําร้องรวมกันตามข้อ  ๒๒  ให้จัดทํา

รายงานเป็นฉบับเดียวกัน 
ข้อ ๓๖ ให้สํานักงานแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมด้วยรายงานไปยังผู้เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
(๑) แจ้งไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องตามข้อ  ๓๓   
(๒) แจ้งไปยังผู้ร้อง  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ร้องมิได้แจ้งสถานที่อยู่ที่จะติดต่อได้ 
การแจ้งผลตามวรรคหน่ึง  ให้ทําเป็นหนังสือภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้ดําเนินการตามข้อ  ๓๓  

วรรคหก  เสร็จสิ้นแล้ว 
ข้อ ๓๗ เม่ือบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ต้องดําเนินการตามข้อ  ๓๓  วรรคสอง  (๖)  

ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบแล้ว  ให้ดําเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา  ที่กําหนดและแจ้งผลการดําเนินการให้คณะกรรมการทราบ 

ในกรณีที่การดําเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการไม่อาจกระทําให้แล้วเสร็จ
ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้บุคคลหรือหน่วยงานขอขยายระยะเวลาการดําเนินการต่อคณะกรรมการ  
พร้อมทั้งเหตุผลและระยะเวลาที่ขอขยายก่อนที่กําหนดระยะเวลาเดิมจะสิ้นสุดลง  แต่ห้ามมิให้ขอขยาย
ระยะเวลาการดําเนินการมากกว่าสองครั้ง 

ข้อ ๓๘ ในการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ  พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคําร้อง 
อาจเสนอต่อสํานักงานเพื่อขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นประกอบได้  ทั้งนี้  ตามระเบียบคณะกรรมการ 
ว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๓๙ ในกรณีที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเร่ืองใดเป็นความผิดอาญา  และผู้เสียหายไม่อยู่ใน
ฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเองได้  คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการหรือเจ้าหน้าที่
สํานักงาน  ดําเนินการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายได้ 
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   หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

กรณีผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะท่ีจะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษตามวรรคหน่ึงได้  ให้หมายความรวมถึง
กรณีผู้เสียหายอาจได้รับภยันตรายอย่างร้ายแรงแก่ชีวิตหรือร่างกายหากดําเนินการร้องทุกข์หรือ
กล่าวโทษด้วยตนเอง 

หมวด  ๕ 
การติดตามผล  และการขอให้พิจารณาใหม่ 

 
 

ข้อ ๔๐ เม่ือพ้นระยะเวลาที่ต้องดําเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการ 
ตามข้อ  ๓๗  แล้ว  แต่บุคคลหรือหน่วยงานมิได้แจ้งผลการดําเนินการ  ให้สํานักงานมีหนังสือสอบถาม 
ผลการดําเนินการหรือการดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับมาตรการหรือแนวทางนั้น 

ในกรณีที่ได้มีหนังสือสอบถามผลการดําเนินการแล้ว  แต่บุคคลหรือหน่วยงานมิได้แจ้งผล 
การดําเนินการ  หรือปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลหรือหน่วยงานมิได้ดําเนินการตามมาตรการหรือแนวทาง
ของคณะกรรมการโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้สํานักงานเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อจัดทํารายงาน
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  ตามมาตรา  ๓๖  วรรคสี่  ต่อไป 

ข้อ ๔๑ ให้สํานักงานติดตามผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อ  ๔๐  วรรคสอง  
แล้วเสนอคณะกรรมการทราบภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด  ในกรณีที่ เห็นสมควร  
คณะกรรมการอาจเผยแพร่รายงานของคณะกรรมการหรือผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรี 
ให้ประชาชนทราบตามมาตรา  ๔๓  วรรคสอง  ก็ได้ 

ข้อ ๔๒ สํานักงานอาจเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณายุติการติดตามผลการดําเนินการ   
ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานได้ดําเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการ
ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสําคัญแล้ว 

(๒) กรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานไม่อาจดําเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการได้  
โดยมีเหตุอันสมควรตามมาตรา  ๓๖   

(๓) กรณีที่คู่กรณีได้มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล  หรือเร่ืองที่ศาลมีคําพิพากษา  คําสั่ง  หรือ  
คําวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว  ในประเด็นเดียวกันกับมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการ 

(๔) กรณีที่การดําเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการจะไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป 
(๕) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
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   หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร  หรือเม่ือคู่กรณี  บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
การดําเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการตามข้อ  ๓๓  วรรคสอง  (๖)  มีคําขอให้
พิจารณารายงานผลการตรวจสอบใหม่  คณะกรรมการอาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อเท็จจริงหรือ
ความเห็นตามรายงานผลการตรวจสอบเดิมได้  ในกรณีดังต่อไปนี้   

(๑) มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทําให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปใน
สาระสําคัญ 

(๒) คณะกรรมการมีมติโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใด  และต่อมาข้อเท็จจริงหรือ 
ข้อกฎหมายนั้นเปล่ียนแปลงไปในสาระสําคัญในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ขอ 

การย่ืนคําขอตาม  (๑)  ให้กระทําได้เฉพาะเมื่อผู้ขอไม่อาจทราบถึงเหตุนั้นมาก่อนในการ
พิจารณาคร้ังที่แล้วโดยไม่ใช่ความผิดของผู้ขอ 

คําขอตามวรรคหนึ่งให้จัดทําเป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด  ยื่นต่อสํานักงาน
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ขอได้รู้หรือควรได้รู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้  ทั้งนี้  ให้นําความใน
ข้อ  ๑๓  มาใช้บังคับกับการย่ืนคําขอโดยอนุโลม 

การเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมผลการตรวจสอบที่ทําให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป 
ในสาระสําคัญ  ให้คณะกรรมการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบฉบับใหม่  โดยให้ระบุถึงรายงานผลการ
ตรวจสอบฉบับเดิม  พร้อมทั้งเหตุผลที่ทําให้มีการพิจารณาใหม่ไว้ด้วย  และให้นําความในหมวด  ๔   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๔ เม่ือสํานักงานได้รับคําขอตามข้อ  ๔๓  แล้ว  ให้ตรวจคําขอว่าเป็นไปตามเงื่อนไข 
ที่กําหนดไว้หรือไม่  แล้วเสนอคณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ   

กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าคําขอเป็นไปตามเงื่อนไขและมีเหตุอันสมควร 
ให้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบใหม่ในประเด็นใด  ให้มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคําร้อง 
เพื่อดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นนั้นต่อไป  ทั้งนี้  ให้นําความในหมวด  ๓  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

กรณีที่คณะกรรมการมีมติไม่รับคําขอไว้พิจารณา  ให้สํานักงานมีหนังสือแจ้งผู้ขอทราบภายใน
สิบห้าวันนับแต่วนัที่ได้มีมติดังกล่าว 

ข้อ ๔๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ  ให้สํานักงาน
รวบรวมมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน  รวมทั้งการเยียวยา 
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   หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ตามข้อ  ๓๓  วรรคสอง  (๖)  พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค
และเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการตามมาตรการหรือแนวทางดังกล่าวได้  เสนอคณะกรรมการพิจารณา 
เม่ือส้ินปีงบประมาณ  เพื่อจัดทําเป็นข้อเสนอแนะต่อรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ตามมาตรา  ๔๒  ต่อไป 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๔๖ การใดที่ได้ดําเนินการก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ  ให้การดําเนินการนั้น
เป็นอันใช้ได้  และให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบนี้  เว้นแต่คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  256๑ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประชุม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประชุม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“การประชุม”  หมายความวา่  การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และให้หมายความรวมถึง

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง  ของสํานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
หรือสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ข้อ ๕ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้  
ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานหรือข้อกําหนดทางจริยธรรม  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบน้ี 
ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด   
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 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๗ ประธานกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ  ดังนี้ 
(๑) กําหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  เว้นแต่มีเรื่องสําคัญ

เร่งด่วน  อาจเรียกหรือนัดประชุมหรือส่ังให้เลขาธิการเรียกหรือนัดประชุมเม่ือใดก็ได้ 
(๒) สั่งให้จัดระเบียบวาระการประชุม  หรือให้ความเห็นชอบการจัดระเบียบวาระการประชุม 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุมและมีหน้าที่และอํานาจ
ตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๘ ประธานในที่ประชุมมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมและดําเนินการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อย 
(๒) ออกคําสั่งใด ๆ  ตามความจําเป็นเพื่อรักษาความเรียบร้อยในการประชุม 
(๓) วินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการประชุม 
(๔) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติหรือระเบียบกําหนด 
ข้อ ๙ ให้เลขาธิการทําหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมและให้มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แจ้งนัดประชุมตามคําสั่งของประธานกรรมการ 
(๒) จัดระเบียบวาระการประชุม  และเอกสารประกอบท่ีเก่ียวข้อง 
(๓) รับผิดชอบและควบคุมการจัดทํารายงานการประชุม 
(๔) แจ้งหรือยืนยันมติของที่ประชุมไปยังผู้เก่ียวข้อง 
(๕) จัดเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลทั้งปวงที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับการประชุม 
(๖) ดําเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายบัญญัติหรือระเบียบกําหนด  หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
กรณีเลขาธิการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย

ให้ปฏิบัติราชการแทน  ทําหน้าที่เป็นเลขานุการ 
ให้มีผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่   
ข้อ ๑๐ การนัดประชุมต้องทําเป็นหนังสือ  และแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ในเวลาอันสมควร  เว้นแต่กรรมการน้ันจะได้ทราบวันนัดในที่ประชุมแล้ว  กรณีดังกล่าวจะทําเป็นหนังสือ
หรือกําหนดนัดประชุมโดยวิธีอื่นเฉพาะกรรมการท่ีไม่ได้มาประชุมก็ได้ 

ในกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน  ประธานกรรมการจะนัดประชุมโดยวิธีอื่นก็ได้ 
ในกรณีที่มีเหตุอันควร  ประธานกรรมการอาจสั่งงดการประชุมตามท่ีนัดไว้แล้วก็ได้ 
ขอ้ ๑๑ กรรมการคนหนึ่งคนใดอาจขอให้ประธานกรรมการบรรจุเรื่องหน่ึงเรื่องใดเข้าในระเบียบวาระ

การประชุมได้ 
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 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

เมื่อมีการขอให้บรรจุเร่ืองใดเข้าในระเบียบวาระการประชุมตามวรรคหน่ึง  ให้ประธานกรรมการ  
พิจารณาบรรจุเรื่องนั้นเข้าในระเบียบวาระการประชุม 

ข้อ ๑๒ การจัดระเบียบวาระการประชุมให้จัดลําดับ  ดังนี้ 
(๑) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
(๒) เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
(๓) เรื่องเพื่อทราบ 
(๔) เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งก่อน 
(๕) เรื่องเพื่อพิจารณา 
(๖) เรื่องอื่น ๆ 
ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นสมควร  จะจัดลําดับระเบียบวาระการประชุมให้แตกต่างจากที่กําหนด

ในวรรคหนึ่งก็ได้ 
ข้อ ๑๓ ให้เลขาธิการส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เก่ียวข้องไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม  

เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นอาจส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องไปให้ในภายหลังก็ได้ 
ในกรณีที่มีระเบียบวาระการประชุมหรือเอกสารเพิ่มเติม  ให้เลขาธิการส่งระเบียบวาระการประชุม

หรือเอกสารดังกล่าวให้แก่กรรมการโดยเร็ว 
ข้อ ๑๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งโดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
การประชุม 

 
 

ข้อ ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดเท่าที่ มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม  ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้   
ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม 

ในกรณีเร่ืองใดเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญสมควรพิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาดโดยกรรมการทุกคนที่มีอยู่  
คณะกรรมการอาจกําหนดให้กรรมการทุกคนที่มีอยู่เป็นองค์ประชุมเพื่อพิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาดในเร่ืองน้ันได้ 

การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมของกรรมการ  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๒๓  วรรคสาม 

ข้อ ๑๖ ในการประชุม  ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้  นอกจากเลขาธิการ  ผู้ช่วยเลขานุการ  และ
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเร่ืองที่เสนอที่ประชุมแล้ว  ให้เป็นไปตามท่ีประธานในที่ประชุมอนุญาต   
เว้นแต่ที่ประชุมมีมติกําหนดเป็นอย่างอื่น 

ให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในการประชุมทุกคร้ัง 
ในกรณีมีการพิจารณาเร่ืองที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย  ให้กรรมการผู้นั้นออกจากที่ประชุม 

เป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาและมีมติเรื่องนั้น   
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 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

การมีส่วนได้เสียของกรรมการในเรื่องที่มีการพิจารณาตามวรรคสาม  ได้แก่   
(๑) เป็นคู่กรณีหรือเก่ียวข้องโดยตรง 
(๒) เป็นคู่หม้ันหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
(๓) เป็นญาติของคู่กรณี  คือ  เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ  หรือเป็นพี่น้องหรือ

ลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น  หรือเป็นญาติเก่ียวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 
(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม  หรือผู้อนุบาล  หรือผู้พิทักษ์  หรือผู้แทนหรือตัวแทน

ของคู่กรณี 
(๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของคู่กรณี 
(๖) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่มีผู้คัดค้านว่ากรรมการผู้ใดมีลักษณะตามข้อ  ๑๖  วรรคสี่  ให้มีการเรียกประชุม

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคัดค้านนั้น  และเม่ือกรรมการผู้ถูกคัดค้านได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและ 
ตอบข้อซักถามแล้วให้ออกจากห้องประชุม  โดยให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ 

ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของกรรมการที่เหลืออยู่  ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  มติดังกล่าวให้กระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ
และให้เป็นที่สุด 

การคัดค้าน  ให้ทําเป็นหนังสือพร้อมแสดงหลักฐานย่ืนต่อประธานกรรมการ 
ข้อ ๑๘ เม่ือที่ประชุมได้ลงมติไปแล้ว  หากปรากฏภายหลังว่ากรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย 

ตามข้อ  ๑๖  วรรคส่ี  มติที่ประชุมย่อมไม่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว  เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเสียใหม่ก็ได้ 

ข้อ ๑๙ ความในข้อ  ๑๖  วรรคสาม  และข้อ  ๑๗  ไม่ให้นํามาใช้บังคับแก่กรณีที่มีความจําเป็น
เร่งด่วน  หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ 

ข้อ ๒๐ ถ้าประธานในท่ีประชุมหรือกรรมการเสียงข้างมากท่ีมาประชุม  เสนอให้ประชุมลับ   
ก็ให้ดําเนินการประชุมลับ 

ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมลับได้  ได้แก่  กรรมการ  เลขาธิการ  และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากท่ีประชุม 
ข้อ ๒๑ ในการประชุม  ให้ดําเนินการประชุมตามลําดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้   

เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอื่น 
เร่ืองที่จัดตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว  กรรมการหรือสํานักงานจะถอนเร่ืองออกจากวาระ

การประชุมได้ต่อเม่ือที่ประชุมมีมติอนุญาตและให้บันทึกเหตุผลไว้ในรายงานการประชุมด้วย 
ในกรณีมีเรื่องเร่งด่วนใดนอกเหนือจากที่จัดไว้ในระเบียบวาระการประชุม  ที่ประชุมอาจมีมติ 

ให้นําเรื่องเร่งด่วนนั้นมาพิจารณาเพิ่มเติมได้  โดยให้บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุมด้วย 
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 หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ ๒๒ ในระหว่างการประชุม  ห้ามมิให้ผู้ใดบันทึกเสียงหรือภาพ  หรือเผยแพร่ข้อมูลในการประชุม
ด้วยเคร่ืองมือใด ๆ  เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการจัดทํารายงานการประชุม  หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  
โดยได้รับอนุญาตจากท่ีประชุม 

ในกรณีมีการบันทึกเสียงหรือภาพเพื่อประโยชน์ในการจัดทํารายงานการประชุมให้เก็บรักษา
ข้อมูลเสียงหรือภาพที่บันทึกไว้จนกว่าที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งนั้นแล้ว   
จึงจะทําลายหรือลบข้อมูลเสียงหรือภาพดังกล่าวได้ 

หมวด  ๓ 
การลงมติและการทบทวนมติ 

 
 

ข้อ ๒๓ การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนกรรมการ
ที่เป็นองค์ประชุม  โดยประธานในท่ีประชุมและกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ 
โดยจะงดออกเสียงมิได้   

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

วิธีการออกเสียงลงมติให้กระทําโดยเปิดเผย  เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับ  
วิธีการลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมกําหนด 

ข้อ ๒๔ ประธานในที่ประชุมจะสั่งให้รวมหรือแยกประเด็นในการพิจารณาหรือลงมติก็ได้   
เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๒๕ มติของคณะกรรมการให้มีผลทันที  เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่น 
ข้อ ๒๖ เรื่องใดซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติแล้ว  คณะกรรมการอาจพิจารณาทบทวน

และมีมติใหม่ได้  ถ้ามีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใหม่  หรือเหตุอื่นใด  อันอาจทําให้เรื่องที่พิจารณาและ
มีมติไปแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ 

การขอให้คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนใหม่   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กําหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

หมวด  ๔ 
รายงานการประชุม 

 
 

ข้อ ๒๗ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายชื่อกรรมการท่ีมาและไม่มาประชุม  รวมทั้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
(๒) เรื่องที่ที่ประชุมพิจารณา 
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 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๓) ความเห็นของที่ประชุม 
(๔) มติของที่ประชุม 
(๕) ผู้จดรายงานการประชุม 
ในกรณีเป็นการประชุมลับ  ที่ประชุมอาจมีมติให้จดรายงานการประชุมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้  

และให้มีการบันทึกเหตุผลไว้ 
ข้อ ๒๘ ถ้ากรรมการท่ีมาประชุมและร่วมลงมติมีความเห็นแย้ง  ให้บันทึกความเห็นแย้ง 

พร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานประชุม  และถ้ากรรมการผู้มีความเห็นแย้งเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือ 
ก็ให้บันทึกไว้ด้วย  และให้แนบหนังสือนั้นไว้กับรายงานการประชุม 

ในกรณีที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการ  กรรมการที่ไม่มาประชุมครั้งใด  
อาจมีข้อสังเกตส่วนบุคคลในเรื่องที่มีการพิจารณามีมติแล้ว  ซึ่งไม่ถือว่าเป็นความเห็นแย้งที่ต้องบันทึกไว้ใน
รายงานการประชุมคร้ังที่มีการพิจารณาเร่ืองน้ัน  โดยอาจเสนอข้อสังเกตในการประชุมคร้ังถัดมาที่กรรมการ   
ผู้นั้นได้เข้าร่วมก็ได้   

ข้อ ๒๙ รายงานการประชุมของคณะกรรมการจะต้องมีการรับรองในการประชุมคร้ังถัดไป  
เว้นแต่ที่ประชุมจะกําหนดเป็นอย่างอื่น 

รายงานการประชุมที่กรรมการยังมิได้รับรองเพราะเหตุที่วาระการดํารงตําแหน่งสิ้นสุดลงหรือ 
พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่  ให้เลขาธิการแจ้งเป็นหนังสือให้กรรมการผู้นั้นตรวจสอบความถูกต้อง   
แล้วให้เลขาธิการบันทึกเหตุนั้นไว้  และเป็นผู้รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมนั้น 

ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจจัดประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมได้  ให้นําความ
ในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ให้บันทึกเหตุดังกล่าวไว้แนบท้ายรายงานการประชุมด้วย   

ข้อ ๓๐ การแก้ไข  เพิ่มเติม  หรือตัดทอน  ข้อความหนึ่งข้อความใดในรายงานการประชุม 
ที่รับรองแล้วจะกระทํามิได้  เว้นแต่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยอันไม่กระทบต่อสาระสําคัญ 
ของมติที่ประชุม 

การแก้ไข  เพิ่มเติม  หรือตัดทอนรายงานการประชุม  ต้องแก้ไข  เพิ่มเติม  หรือตัดทอนให้ตรงกับ
การที่ได้มีการกล่าวในที่ประชุมครั้งนั้น  โดยไม่เป็นการเพิ่มข้อความหรือสาระสําคัญอื่นใดที่ไม่ได้กล่าว 
ในที่ประชุม 

ในกรณีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อความหรือสาระสําคัญของการประชุม  นอกจากการแก้ไข  
เพิ่มเติม  หรือตัดทอนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑   

ข้อ ๓๑ ให้สํานักงานเก็บรักษาระเบียบวาระการประชุม  เอกสารที่เก่ียวข้อง  และรายงานการประชุม 
ไว้ในที่ปลอดภัยไม่น้อยกว่าสิบปี 

การทําลายเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 
เอกสารและรายงานการประชุมลับ  ให้จัดเก็บรักษาไว้ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ 

ของทางราชการ 
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 หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ ๓๒ การเปิดเผยหรืองดเปิดเผยรายงานการประชุมทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้เป็นไปตามท่ี
สํานักงานพิจารณาตามระเบียบนี้  ภายใต้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการและระเบียบว่าด้วยการนั้น 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓๓ การใดที่ได้ดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย 
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และยังไม่แล้วเสร็จ  ให้การดําเนินการนั้น
เป็นอันใช้ได้  และให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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   หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง  และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้ง  และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

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

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

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบน้ี 
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปน้ี
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นแทนก็ได้  ทั้งนี ้  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

(๑) ข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้าง  ของสํานักงาน 
(๒) ข้าราชการ  พนักงานของรัฐ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  หรือเจ้าหน้าที่ที่เรียกชื่ออย่างอื่น

ในหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ไม่ใช่บุคคลตาม  (๑) 
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   หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ ๖ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบุคคลตามข้อ  ๕  และปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน 
(๒) ผ่านการอบรมหลักสูตรสําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่และผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่สํานักงานกําหนด 
(๓) ไม่มีส่วนได้เสียกับงานที่จะปฏิบัติ  หรืออาจให้หรือได้รับประโยชน์โดยมิชอบจาก 

การปฏิบัติหน้านั้น ๆ 
(๔) ไม่เคยถูกคณะกรรมการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน   
(๕) ไม่อยู่ระหว่างการถูกดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินการทางจริยธรรม 
กรณีตาม  (๒)  คณะกรรมการอาจมีมติยกเว้นได้  แต่ต้องจัดให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวเข้ารับ

การอบรมภายในระยะเวลาและเง่ือนไขที่สํานักงานกําหนด 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์  วิธีการแต่งตั้ง  และการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 

 
 

ข้อ ๗ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๕  (๒)  ให้กระทําได้เท่าที่จําเป็นและสมควร
แก่กรณี  ทั้งนี้  ต้องได้รับความยินยอมจากผู้นั้นและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้นด้วย 

ข้อ ๘ ให้สํานักงานพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งตามข้อ  ๖  
ที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือสํานักงานเห็นสมควรแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  และเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา   

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่   
ให้สํานักงานจัดทําบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ัง  โดยให้นํากฎหมาย 

ว่าด้วยบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้   
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอันยกเลิกเม่ือมีเหตุตามข้อ  ๑๐ 

ข้อ ๙ คําสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องกําหนดหน้าที่ที่มอบหมายและระยะเวลา 
ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นให้ชัดเจน 

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ข้อ ๑๐ พนักงานเจ้าหน้าที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ครบกําหนดระยะเวลาตามคําสั่งแต่งตั้ง 
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   หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๓) ดําเนินการตามหน้าท่ีที่ได้รับแต่งตั้งเสร็จสิ้น 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๖ 
(๕) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
นอกจากกรณีตามวรรคหน่ึง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลตามข้อ  ๕  (๒)  

พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อย่ืนหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการ 

หมวด  ๓ 
การปฏิบตัิหน้าที่และการกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 

ข้อ ๑๑ ให้พนักงานเจ้าหน้ าที่ ที่ ได้ รับแต่ งตั้ งเพื่ อทํ าหน้ าที่ ในการตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน  ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น  และ
ที่กําหนดไว้ในคําสั่งแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการอาจกําหนดให้มีหัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้สั่ง
และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๓ กรณีมีการกล่าวหาว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบ  หรือมาตรฐานทางจริยธรรม  ให้สํานักงานดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป 

ข้อ ๑๔ กรณีที่ความปรากฏว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย  ระเบียบ  มติคณะกรรมการ  หรือด้วยเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการกําหนด  ให้สํานักงานเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่ งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นหยุด  ระงับ   แก้ไขการกระทําใด ๆ   
หรือดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๑๕ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ
ของสํานักงาน  ทั้งนี้  ตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามวรรคหน่ึง  ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปและกลับจาก 
ที่อยู่หรือที่พักหรือที่ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลตามข้อ  ๕  (๒)   
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายด้วย   

ข้อ ๑๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง   
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   หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๑๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  เป็นพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้ต่อไป  เว้นแต่คณะกรรมการจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น   

การใดท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
และยังไม่แล้วเสร็จ  ให้การดําเนินการนั้นเป็นอันใช้ได้  และให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  256๑ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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 หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง  และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้ง  และการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

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

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“อนุกรรมการ”  หมายความว่า  บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นอนุกรรมการใน

คณะอนกุรรมการตามระเบียบนี้ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขานุการ”  หมายความว่า  ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับ

แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ 
“ผู้ช่วยเลขานุการ”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้าง  ของสํานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบน้ี 
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
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 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ในกรณีที่ต้องได้ข้อมูลหรือมีการศึกษาเร่ืองใดและเป็นกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ก็ได้ 

ข้อ ๖ อนุกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเป็นกลาง  ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม  
รวมทั้งต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชนประกอบด้วย  ทั้งนี้  ให้นําข้อกําหนด 
ทางจริยธรรมข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างสํานักงาน  มาใช้บังคับกับอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ข้อ ๗ การประชุมของคณะอนุกรรมการตามระเบียบนี้  ให้นําระเบียบคณะกรรมการ 
ว่าด้วยการนั้น  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง  และการพ้นจากตําแหน่ง 

 
 

ข้อ ๘ ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้  ต้องกําหนดหน้าที่  
เป้าหมาย  ผลสัมฤทธิ์  และระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการไว้ในคําสั่งแต่งตั้ง 
ให้ชัดเจน 

ให้มีประธานและอนุกรรมการรวมกันในแต่ละคณะไม่เกินเจ็ดคน  เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติ
เป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๙ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกรณีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ตามข้อ  ๕  ต้องเป็นการแต่งตั้ง 
ในเรื่องที่มีความจําเป็นต้องได้ข้อมูลหรือความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิอย่างหลากหลายรอบด้าน  
และจําเป็นต้องมีการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาอย่างเป็นระบบ   

ข้อ ๑๐ อนุกรรมการต้องมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  หรือมีประสบการณ์ 
มาไม่น้อยกว่าห้าปี  ในด้านที่ต้องให้ข้อมูลหรือศึกษาตามข้อ  ๙  รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบห้าปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป  เว้นแต่ได้พ้นโทษ

มาแล้วเกินห้าปีนับถึงวันได้รับการเสนอช่ือ  หรือเป็นความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 
(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ

หรือราชการส่วนท้องถ่ิน  เพราะการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
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 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๖) ไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดแจ้ง   
(๗) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน  เพราะมีทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้นผิดปกติ  หรือรํ่ารวยผิดปกติ 
(๘) ไม่เคยมีประวัติการถูกชี้มูลว่าเป็นผู้กระทําผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  กระทําความผิดต่อ

ตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  เว้นแต่ต่อมาภายหลัง 
ศาลวินิจฉัยว่าผู้นั้นมิได้กระทําความผิดตามที่ถูกชี้มูล 

(๙) ไม่เป็นบุคคลผู้มีความบกพร่องทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลติดยาเสพติดให้โทษ 
กรณีตาม  (๑)  (๒)  และ  (๔)  คณะกรรมการอาจมีมติยกเว้นได้ 
ข้อ ๑๑ อนุกรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ดําเนินการตามหน้าท่ีที่ได้รับแต่งตั้งเสร็จสิ้น 
(๒) ครบระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
(๓) ตาย 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๐ 
(๕) ลาออก 
(๖) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 
(๗) คณะกรรมการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ข้อ ๑๒ ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  ให้สํานักงานเสนอรายชื่อบุคคลพร้อมคํารับรองการมี

คุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๐  และคํายินยอมของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการ  
รวมทั้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง  ทั้งนี้  
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งให้ประธานกรรมการหรือกรรมการเป็นประธานอนุกรรมการก็ได้ 

ในการเสนอรายชื่อตามวรรคหน่ึง  ให้สํานักงานเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการด้วย 

หมวด  ๓ 
วิธีการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมการ 

 
 

ข้อ ๑๓ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาดําเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้ง   
โดยต้องจัดทําบันทึกสรุปข้อมูลหรือผลการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดไว้ในคําสั่งแต่งตั้ง  ทั้งนี้  การขอขยายเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน 
คําสั่งแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให้คณะอนุกรรมการหรืออนุกรรมการหยุดหรือระงับ 
หรือแก้ไขการกระทําใด ๆ  ที่ปรากฏว่าขัดต่อกฎหมาย  ระเบียบ  หรือมติของคณะกรรมการ 
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 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

หมวด  ๔ 
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
 

 

ข้อ ๑๕ การจ่ายเบี้ยประชุม  ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณสํานักงานตามอัตราและหลักเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ทั้งนี้  แบบและวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่สํานักงานกําหนด 

ข้อ ๑๖ การประชุมคณะอนุกรรมการต้องมีอนุกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนอนุกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิเบิกเบ้ียประชุมตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๗ ให้อนุกรรมการได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะคร้ังที่มาประชุม  และให้ได้รับ 
เบี้ยประชุมแต่ละคณะอนุกรรมการเพียงครั้งเดียวในหนึ่งวัน  ในอัตรา  ดังนี้ 

(๑) ประธานอนุกรรมการ  ครั้งละหนึ่งพันห้าร้อยบาท  แต่รวมกันแล้วไม่เกินห้าคร้ังต่อเดือน 
(๒) อนุกรรมการ  ครั้งละหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาท  แต่รวมกันแล้วไม่เกินห้าคร้ังต่อเดือน 
กรณีที่ประธานอนุกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้อนุกรรมการซ่ึงทําหน้าที่เป็นประธาน

อนุกรรมการ  ได้รับเบ้ียประชุมในอัตราเดียวกับประธานอนุกรรมการ 
ข้อ ๑๘ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการ  ให้ได้รับเบ้ียประชุมในอัตรา

เดียวกับอนุกรรมการตามข้อ  ๑๗  วรรคหนึ่ง  (๒)  และถ้าอนุกรรมการเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการด้วย  
ให้เบิกเบ้ียประชุมได้เพียงตําแหน่งเดียว 

ผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการ  มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมไม่เกินสองคน 
ข้อ ๑๙ กรณีผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการหลายคณะ  ถ้าอนุกรรมการ 

ผู้นั้นได้เข้าร่วมประชุมในคณะอนุกรรมการต่างคณะกันภายในวันเดียวกันซึ่งเป็นคนละช่วงเวลากัน   
ให้ผู้นั้นได้รับเบ้ียประชุมของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะท่ีได้เข้าร่วมประชุม  แต่ในหน่ึงวันให้เบิกเบ้ียประชุม 
ได้ไม่เกินสองคณะ 

ข้อ ๒๐ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของอนุกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ 
ว่าด้วยการนั้น 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษา

ราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรักษาราชการแทน 
และการปฏิบัติราชการแทน 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 
การรักษาราชการแทน 

   
 

ข้อ ๖ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้กรรมการ  
ผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน หากกรรมการผู้มีอายุสูงสุดซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ในขณะนั้นไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้กรรมการผู้มีอายุสูงสุดล าดับถัดไปซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้น  
เป็นผู้รักษาราชการแทน 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ผู้รักษาราชการแทนตามข้อนี้อาจมอบอ านาจเป็นหนังสือให้กรรมการ
ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 

ข้อ ๗ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองเลขาธิการ  
เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองเลขาธิการหลายคน ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งรองเลขาธิการคนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ประธาน

                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๓๕ ก/หน้า ๑๘/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
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๒ 
 
กรรมการแต่งตั้งข้าราชการในส านักงาน ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับส านักหรือ
เทียบเท่าข้ึนไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 

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 หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ เลขาธิการจะแต่งตั้งข้าราชการในส่วนราชการภายในระดับส านักนั้น ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดับต้น หรือประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 

ในกรณีที่ส่วนราชการภายในระดับส านักใด ไม่มีข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น 
หรือประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ เลขาธิการจะแต่งตั้ง
ข้าราชการส านักงานซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับส านักอ่ืนหรือเทียบเท่าขึ้นไป
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานที่ไม่ได้ขึ้นต่อส านัก หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ เลขาธิการจะแต่งตั้งข้าราชการภายในกลุ่มงานนั้นหรือข้าราชการในส านักงานคนใดคนหนึ่งตามที่
เลขาธิการเห็นสมควรเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้รักษาราชการแทนตามระเบียบนี้มีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนรักษาราชการแทน 
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ง ก าหนดหรือแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใด

เป็นองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือคณะอ่ืนใด หรือให้มีหน้าที่และอ านาจอย่างใด  
ให้ผู้รักษาราชการแทนมีหน้าที่และอ านาจเป็นองค์ประกอบในคณะนั้น ๆ หรือมีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียว  
กับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
หรือค าสั่งนั้น จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 

 

หมวด ๒ 
การปฏิบัติราชการแทน 

   
 

ข้อ ๑๒ อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอ่ืนที่ประธาน
กรรมการจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งใดหรือมติของ
คณะกรรมการในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะกรรมการ  
ในเรื่องนั้น มิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอ านาจไว้ ประธาน
กรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการผู้ใดผู้หนึ่งปฏิบัติราชการแทนได้ 

ข้อ ๑๓ อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอ่ืนที่ผู้ด ารง
ต าแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งใด หรือมติของ
คณะกรรมการในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะกรรมการ
ในเรื่องนั้น มิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืนหรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอ านาจไว้ ผู้ด ารงต าแหน่ง
นั้นอาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ ดังต่อไปนี้ 

                                                           
 ๒ ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติ
ราชการแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓ 
 

(๑) เลขาธิการอาจมอบอ านาจให้รองเลขาธิการหรือหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับส านักหรือ
เทียบเท่าข้ึนไปปฏิบัติราชการแทนได้ 

(๒) หัวหน้าส่วนราชการภายในระดับส านักอาจมอบอ านาจให้ข้าราชการในส านักปฏิบัติราชการแทนได้
ตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด 

ข้อ ๑๔ การมอบอ านาจให้ท าเป็นหนังสือ และเมื่อมีการมอบอ านาจแล้ว ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ 
ต้องรับมอบอ านาจนั้น โดยผู้มอบอ านาจจะก าหนดให้ผู้รับมอบอ านาจสามารถมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่น
ปฏิบัติราชการแทนต่อไป โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการใช้อ านาจนั้นไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๑๕ ในการมอบอ านาจ ให้ผู้มอบอ านาจพิจารณาถึงการอ านวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบ  
ตามสภาพต าแหน่งของผู้รับมอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอ านาจตามวัตถุประสงค์
ของการมอบอ านาจดังกล่าว 

เมื่อได้มอบอ านาจแล้ว ผู้มอบอ านาจมีหน้าที่ก ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบ
อ านาจ และให้มีอ านาจแนะน าหรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้ 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือ 
มอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับ 
ผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ 

ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ง ก าหนดหรือแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใด
เป็นองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือคณะอ่ืนใด หรือให้มีหน้าที่และอ านาจอย่างใด  
ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีหน้าที่และอ านาจเป็นองค์ประกอบในคณะนั้น ๆ หรือมีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับ
ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในการปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
หรือค าสั่งนั้น จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 

 ข้อ ๑๗  การใดที่ได้ด าเนินการก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ ให้การด าเนินการนั้น
เป็นอันใช้ได้ และให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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๔ 
 
ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒๓ 

                                                           
 ๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๘๖ ก/หน้า ๒๑/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
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 หน้า   ๗  
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มถิุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
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 ๒ 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  และมีประสบการณ์

ในการสอน  การวิจัย  การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  หรือมีความช านาญพิเศษในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ  
เช่น  ด้านการศึกษา  มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  กฎหมาย  การงบประมาณและการเงิน  
การบริหารงานบุคคล  การปกครอง  การศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  และด้านอื่น ๆ  ซึ่งความเห็นของ
ผู้นั้นอาจเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  กรรมการ  คณะอนุกรรมการ  ส านักงาน  
พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือคณะท างานที่คณะกรรมการหรือส านักงานแต่งตั้ง 

ข้อ ๕ ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปี 
(๒) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
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 หน้า   ๘  
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มถิุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๓) ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดแจ้ง 
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
เกี่ยวกับประวัติของบุคคลดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน  เสนอต่อ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

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   

หรือคณะท างานที่คณะกรรมการหรือส านักงานแต่งตั้งอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว  
มาให้ค าปรึกษาหรือให้ความเห็นประกอบการพิจารณาได้   ในการนี้  ผู้ทรงคุณวุฒิอาจเข้าร่วมประชุม 
หรือท าความเห็นเป็นหนังสือก็ได้ 

การเข้าร่วมประชุมหรือท าความเห็นเป็นหนังสือตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ทรงคุณวุฒิมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนในอัตราวันละหรือเรื่องละสองพันบาท  แล้วแต่กรณี  และในกรณีมาเข้าร่วมประชุมให้มีสิทธิ
ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้นด้วย 
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 หน้า   ๙  
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มถิุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนอยู่ก่อนวันที่ ระเบียบนี้ ใช้บังคับ 
และมีคุณสมบัติตามระเบียบนี้  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบนี้จนกว่าจะถึงก าหนดทบทวนประกาศ 
ขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๕ การใดที่อยู่ระหว่างการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ   พ.ศ.  ๒๕๕๔  แนวปฏิบัติ   
หรือมติของคณะกรรมการอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ  ให้การด าเนินการนั้นเป็นอันใช้ได้  
และให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๖ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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   หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล 

การงบประมาณ  การเงินและทรัพย์สิน  และการดําเนินการอื่น   
ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้ 
การบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  การเงินและทรัพย์สิน  และการดําเนินการอื่น 
ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยสามารถนําบทบัญญัติ
หรือข้อกําหนดแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศของราชการมาใช้บังคับกับการบริหารราชการ
ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  จึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป  
การบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  การเงินและทรัพย์สิน  และการดําเนินการอื่นของสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้นําบทบัญญัติหรือข้อกําหนดแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศ

ของทางราชการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  การเงินและ
ทรัพย์สินและการดําเนินการอื่น  ที่ใช้บังคับกับข้าราชการพลเรือนสามัญ  และพนักงานราชการมาใช้บังคับ 
กับข้าราชการและพนักงานราชการของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยอนุโลม  เว้นแต่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ได้ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือมีมติเป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๔ บทบัญญัติหรือข้อกําหนดในกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศ 
ที่นํามาใช้บังคับตามข้อ  ๓  นั้น  ให้คําว่า 

“คณะรัฐมนตรี”  หรือ  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“นายกรัฐมนตรี”  หรือ  “รัฐมนตรี”  หมายถึง  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม  และมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี”  หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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   หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

“หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายถึง  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ข้อ ๕ บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา  (ก.ร.)  

เก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป  การบริหารงานบุคคล  และการดําเนินการอื่น  ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศหรือคําสั่ง
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเรื่องดังกล่าวซึ่งออกตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  รักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  2560 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล 

และคณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่มาตรา  ๕๑  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทําหน้าที่เป็น  ก.พ.  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  และมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้  โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
และคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  ให้มีสิทธิได้รับค่าเบ้ียประชุมเช่นเดียวกับ  ก.พ.  หรือ  อ.ก.พ.  
แล้วแต่กรณี 

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

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจ่าย 
ค่าเบ้ียประชุม  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะประธาน

องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะกรรมการองค์กรกลาง

บริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“อนุกรรมการ”  หมายความว่า  อนุกรรมการข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้ง 
ข้อ ๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลาง

บริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ให้สํานักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเบิกจ่ายค่าเบ้ียประชุมให้ประธานกรรมการและกรรมการเป็นรายเดือน  เฉพาะในเดือน 
ที่ ได้ร่วมประชุม  ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ กําหนดสําหรับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 
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 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ ๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเบิกจ่ายค่าเบ้ียประชุม 
ให้อนุกรรมการ  ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ กําหนดสําหรับคณะอนุกรรมการที่ ได้รับเบ้ียประชุม 
เป็นรายครั้งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 

ข้อ ๖ ให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และในคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่กําหนดสําหรับเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ 

ข้อ ๗ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบน้ี 
ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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   หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่ เป็นการสมควรกําหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย 
เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

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

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย 
เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษ

ของข้าราชการรัฐสภาสามัญสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ข้าราชการสํานักงาน”  หมายความว่า  ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ข้อ ๕ ให้ข้าราชการสํานักงานได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่าย

ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้ 
ข้อ ๖ อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสํานักงาน  ประเภทและระดับต่าง ๆ   

ให้เป็นไปตามบัญชีเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสํานักงานท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๗ ข้าราชการสํานักงานผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษในเดือนใด  ต้องมีผลการปฏิบัติราชการ

ในเดือนนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  และต้องมี
ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนวันทําการในเดือนนั้น 

ข้าราชการสํานักงานผู้ใดขาดราชการหรือละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในเดือนใด  
ห้ามมิให้จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับวันที่ขาดราชการหรือละทิ้งหน้าที่ราชการดังกล่าว 

กรณีมีภารกิจที่ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเร่งด่วน  ข้าราชการสํานักงานผู้ใดไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ห้ามมิให้จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับวันที่ 
ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าว 

ข้อ ๘ ข้าราชการสํานักงานผู้ใดถูกสั่งพักราชการ  ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
หรืออยู่ระหว่างอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
สําหรับระยะเวลาดังกล่าว 
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   หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ ๙ ข้าราชการสํานักงานผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
ในเดือนที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๗  วรรคหนึ่ง  เป็นเวลาหนึ่งเดือน 

ข้าราชการสํานักงานผู้ใดถูกสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน  ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
ในเดือนที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๗  วรรคหนึ่ง  เป็นเวลาสามเดือน 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการสํานักงานผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษตั้งแต่วันที่ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มีคําสั่งให้ข้าราชการสํานักงานผู้นั้น 
รับราชการต่อไป   

ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการสํานักงานกรณีพ้นจากการเป็น
ข้าราชการสํานักงาน  ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนที่มีคําสั่งให้ข้าราชการสํานักงานผู้นั้นพ้นจากการเป็นข้าราชการ
สํานักงาน  ในกรณีถึงแก่ความตายให้จ่ายได้ถึงวันที่ข้าราชการสํานักงานผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

ข้อ ๑๒ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบน้ี 
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  มีนาคม  พ.ศ.  256๑ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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บัญชีเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
อัตรา 

(บาท/เดือน) 
ต าแหน่ง 

ประเภทบริหาร 
ต าแหน่ง 

ประเภทอ านวยการ 
ต าแหน่ง 

ประเภทวิชาการ 
ต าแหน่ง 

ประเภทท่ัวไป 

๓๓,๐๐๐ 
ระดับสูงที่ได้รับ 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 
ในอัตรำ ๒๑,๐๐๐ บำท 

   

๒๕,๐๐๐  
 ระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับ 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 
ในอัตรำ ๑๕,๖๐๐ บำท 

 

๒๒,๐๐๐ 
ระดับสูงที่ได้รับ 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 
ในอัตรำ ๑๔,๕๐๐ บำท 

 ระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับ 
เงินประจ ำต ำแหน่ง 

ในอัตรำ ๑๓,๐๐๐ บำท 

 

๒๐,๐๐๐ ระดับต้น ระดับสูง   
๑๘,๐๐๐   ระดับเชี่ยวชำญ  
๑๖,๐๐๐  ระดับต้น ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับอำวุโส 
๑๔,๐๐๐   ระดับช ำนำญกำร  
๑๒,๐๐๐    ระดับช ำนำญงำน 

๑๐,๐๐๐   ระดับปฏิบัติกำร 
ครบ ๓ ปี 

 

๘,๐๐๐   ระดับปฏิบัติกำร ระดับปฏิบัติงำน 
ครบ ๔ ปี 

๗,๐๐๐    ระดับปฏิบัติงำน 
ครบ ๒ ปี 

๖,๐๐๐    ระดับปฏิบัติงำน 
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๒ 
 

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

 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ                                                                                                            อำยุ             ปี 
ต ำแหน่ง                                                    ระดับ              
สังกัด                                                                       อัตรำเงินค่ำตอบแทนพิเศษ               บำท/เดือน 
การมาปฏิบัติราชการประจ าเดือน                      พ.ศ.   

จ ำนวนวันท ำกำร                                            วัน 
จ ำนวน ๓ ใน ๔ ของวันท ำกำร                            วัน 
จ ำนวนวันมำปฏิบัติรำชกำร                                วัน 
จ ำนวนวันขำดรำชกำร                                      วัน 
จ ำนวนวันละทิ้งหน้ำที่รำชกำร                             วัน 
จ ำนวนวันที่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเร่งด่วน 
ตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ                               วัน    

- มำสำย                                                    วัน 
- ลำกิจ                                                      วัน 
- ลำป่วย                                                    วัน 
- ลำพักผ่อน                                                วัน 
- ไปรำชกำร (ตำมหลักฐำนที่แนบ)                      วัน 
- ลำอื่นๆ                                                    วัน 
-                                                              วัน 

 
รับรองว่ำถูกต้องตำมควำมเป็นจริง 

 
.................................................... 
(...................................................) 
ผู้ได้รับมอบหมำยตรวจสอบวันลำ* 

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

(..............................................) 
ผู้ปฏิบัติรำชกำร 
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๓ 
 

ผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 
การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น พอใช้ ด ี ดีมาก 

๑. คุณภำพของงำน พิจำรณำจำกควำมถูกต้อง ควำมครบถ้วนควำมสมบูรณ์ 
และควำมประณีต หรือคุณภำพอ่ืนๆ 

   

๒. ปริมำณงำน พิจำรณำจำกปริมำณงำนเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยข้อตกลง
หรือมำตรฐำนของงำน 

   

๓. ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ปฏิบัติ กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำยโดยเต็มใจ มุ่งมั่นท ำงำนให้ส ำเร็จลุล่วงและยอมรับผลที่เกิด
จำกกำรท ำงำน 

    

๔. กำรรักษำวินัยข้ำรำชกำร กำรปฏิบัติตนตำมระเบียบแบบแผน 
ทำงรำชกำร และประพฤติตนเป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรเคำรพระเบียบต่ำง ๆ 
กำรปฏิบัติตนเหมำะสมกับกำรเป็นข้ำรำชกำร ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
ข้อก ำหนดจริยธรรมข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

   

      อยู่ในเกณฑ์ 
      ไม่อยู่ในเกณฑ์ (ให้แสดงเหตุผลด้วย) …………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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๔ 
 

สรุปการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
๑.  มีจ ำนวนวันมำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร                     อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับเงินค่ำตอบแทนพิเศษ 
                                                                     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับเงินค่ำตอบแทนพิเศษ 
๒.  ผลกำรพิจำรณำของผู้บังคับบัญชำ                       อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับเงินค่ำตอบแทนพิเศษ 
                                                                     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับเงินค่ำตอบแทนพิเศษ 
                                                                                  ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่ำตอบแทนพิเศษ 
                                                                                  ไม่ได้รับเงินค่ำตอบแทนพิเศษ เพรำะถูกลงโทษ 
                                                                                  ภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 
                                                                                  ตำมค ำสั่งที่                    ลว. 
                                                                                  ไม่ได้รับเงินค่ำตอบแทนพิเศษ เพรำะถูกสั่ง 
                                                                                  พักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำร 
                                                                                  ตำมค ำสั่งที่                    ลว. 
        
       มีสิทธิได้รับเงินค่ำตอบแทนพิเศษเต็มเดือน 
       มีสิทธิได้รับเงินค่ำตอบแทนพิเศษ โดยมีจ ำนวนวันที่ไม่ได้รับเงินค่ำตอบแทนพิเศษ                            วัน 
 
 

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

ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น 
 

 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

     เห็นด้วยกับผลกำรพิจำรณำของผู้บังคับบัญชำชั้นต้น 
      มีควำมเห็นแตกต่ำงจำกกำรพิจำรณำของผู้บังคับบัญชำชั้นต้น (ให้แสดงเหตุผลด้วย) 
 
 
 
 

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

ผู้บังคับบัญชำชั้นเหนือขึ้นไป 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือก 

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

   
  

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนด
คุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๖) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ 
วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งเลขาธิการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเลขาธิการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

ที่คณะกรรมการในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล (ก.ส.) ก าหนด โดยจะต้องด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร 
ระดับสูง มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลมาด ารงต าแหน่งเลขาธิการในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

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

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หนึ่งคน เป็นประธาน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการบริหาร ด้านกฎหมาย และด้านสิทธิมนุษยชน ด้านละหนึ่งคน เป็นกรรมการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับส านักที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เป็นเลขานุการ๒ 

ในกรณีตาม (๑) ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและด าเนินการสรรหาตามวรรคสอง  
ได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนที่เลขาธิการผู้นั้นจะเกษียณอายุราชการ๓ 

                                                           
 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 
 ๓ ข้อ ๕ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ 
วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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2 
 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการสรรหาก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหา โดยอาจ
ก าหนดให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ การเสนอวิสัยทัศน์ การทดสอบความรู้ความสามารถ หรือวิธีการอย่างอ่ืนวิธีการใด
วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาประกาศ 
รับสมัครโดยก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร รายละเอียดขอบเขตงานในหน้าที่ ลักษณะงาน 
และข้อมูลอื่นที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งเลขาธิการ  

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และด าเนินการสรรหา
โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการและประสบการณ์ โดยจะต้อง
เสนอผลงานอันเป็นที่ประจักษ์มาด้วย ทั้งนี ้ตามวิธีการทีค่ณะกรรมการสรรหาก าหนด 

เมื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วให้เสนอบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาจ านวนไม่เกินสามราย 
โดยเรียงล าดับชื่อตามตัวอักษร พร้อมทั้งระบุเหตุผลและความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการสรรหาดังกล่าว  
ต่อประธานกรรมการ เพ่ือประกอบการพิจารณา๔ 

กรณีที่คณะกรรมการสรรหาได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่าไม่มีผู้ใดสมควรได้รับการสรรหา  
ให้รายงานต่อประธานกรรมการแล้วเริ่มด าเนินการตามข้อ ๖ ใหม่๕ 

ข้อ ๘ คณะกรรมการสรรหาอาจแต่งตั้งคณะท างานเพื่อช่วยด าเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได้ 
ข้อ ๙๖ ให้ประธานกรรมการพิจารณาเลือกผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ  

จากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ แล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ  
กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายชื่อที่ประธานกรรมการเสนอ ให้ประกาศผล 

การคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการให้ทราบทั่วกัน แล้วด าเนินการตามมาตรา 
๕๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 

กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายชื่อที่ประธานกรรมการเสนอมายังไม่สมควรได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ ให้ประธานกรรมการพิจารณาเลือกผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
เลขาธิการจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาที่เหลือ ถ้ามี ทีละราย เสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
หากคณะกรรมการเห็นชอบด้วย ให้ด าเนินการตามวรรคสอง 

กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายชื่อที่ประธานกรรมการเสนอมายังไม่สมควรได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ และรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาหมดบัญชีแล้ว ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาเพ่ือด าเนินการสรรหาใหม่ โดยอาจแต่งตั้งจากกรรมการสรรหาคนเดิมก็ได้ 

ข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยนั้น 

ให้เป็นที่สุด 
 

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

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
                                                           
 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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3 
 
ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือก
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๗ 

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

3 
 
ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือก
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๗ 

                                                           
 ๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๘๐ ก/หน้า ๗/๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๙  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
“พนักงานราชการ”  หมายความว่า  พนักงานราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“คณะกรรมการสวัสดกิาร”  หมายความว่า  คณะกรรมการสวัสดิการภายในส านกังานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“สวัสดิการภายในส านักงาน”  หมายความว่า  กิจกรรมหรือกิจการใด  ๆ  ท่ีคณะกรรมการสวัสดกิาร

จัดให้มีขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการ  พนักงานราชการ  
และลูกจ้าง  เพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการท่ีทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการ  
พนักงานราชการ  และลูกจ้างเป็นกรณีปกติ  หรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการ  หรือ
ที่คณะกรรมการสวัสดิการเห็นสมควรให้จัดเพิ่มขึ้นในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

“การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ”  หมายความว่า  การด าเนินกิจกรรมหรือกิจการสวัสดิการ   
ซึ่งเป็นไปในทางการค้ากับบุคคลทั่วไป 

“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
“กองทุนสวัสดิการ”  หมายความว่า  กองทุนสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑
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ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
หมวด  ๑ 

การจดัสวัสดิการภายในส านกังาน 
 

ข้อ ๕ เลขาธิการอาจริเริ่มหรอือาจมอบหมายให้ด าเนนิการหรอืสนับสนนุให้มกีารด าเนนิการ
จัดสวัสดิการตามข้อ  ๑๐  ภายในส านักงานตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ ๖ การจัดสวสัดกิารภายในส านักงานประเภทใดให้ค านงึถงึสภาพ  ความพรอ้ม  ความตอ้งการ
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 าเนินการคัดเลือกกรรมการแทน  
เว้นแต่วาระของกรรมการดังกล่าวเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน   จะไม่คัดเลือกกรรมการแทนก็ได้   
ในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการสวัสดิการมีจ านวนเท่าที่เหลืออยู ่

(๔) ผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการภายในส านักงานตามข้อ  ๑๓  เป็นกรรมการและเลขานุการ   
การคัดเลือกกรรมการตาม  (๓)  ให้เป็นไปตามวิธีการที่เลขาธิการก าหนด 
ให้คณะกรรมการสวัสดิการคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งที่มีคุณวุฒิหรือมีประสบการณ์ทางด้านการเงิน

และบญัชี  เปน็เหรญัญิก  มหีน้าทีด่ าเนินการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชขีองกองทุนสวัสดิการ 
ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการเป็นผู้ช่วยเลขานุการจ านวนสองคน 
ข้อ ๙ คณะกรรมการสวัสดิการตามข้อ  ๘  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบาย  อ านวยการ  และควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการภายในส านักงานให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง   

้หนา   ๘
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(๒) ออกข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติคณะกรรมการสวัสดิการเกี่ยวกับการจ่ายเงิน  การจัดท าบัญชี  
การเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการ  ระเบียบการให้บริการร้านค้าสวัสดิการ  เพ่ือใช้ในการด าเนินการจัดสวัสดิการ
ภายในส านักงานประเภทต่าง ๆ  หรือที่ได้มีเพ่ิมเติมในภายหลัง  โดยให้ออกเป็นข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติ
คณะกรรมการสวัสดิการ 

(๓) อนุมัติให้มีการจัดและยุบเลิกการจัดสวัสดิการประเภทต่าง ๆ  ในส านักงาน 
(๔) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะท างาน  เพ่ือด าเนินการจัดท าสวัสดิการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของการจัดสวัสดิการภายในส านักงานตามระเบียบนี้ 
(๕) ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการประจ าปีเพ่ือรายงานผลการด าเนินการจัดสวัสดิการ

และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ 
(๖) ควบคุมการรับเงินและใช้จ่ายเงินของกองทุนสวัสดิการ 
(๗) อนุมัติการจ้างลูกจ้างของสวัสดิการภายในส านักงาน  ก าหนดค่าตอบแทน  จัดแบ่งงาน   

ก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  รวมทั้งจัดระบบการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 
(๘) ก าหนดอัตราค่าบริการในการใช้บริการที่สวัสดิการภายในส านักงานจัดขึ้น 
(๙) อนุมัติหรือมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือลงนาม

ในเอกสารต่าง ๆ   แทนคณะกรรมการสวสัดิการ  และจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการรว่มกบัเหรัญญิก  ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการสวัสดิการก าหนด 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดที่จ าเป็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส านักงานหรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

ข้อบังคับ  ข้อปฏิบัติ  หรือเอกสารใดมีข้อความจ ากัดอ านาจของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท านิติกรรม
ในเรื่องใดแทนคณะกรรมการสวัสดิการ  ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยให้สมาชิกและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทราบ
โดยทั่วกัน 

ข้อ ๑๐ เลขาธิการอาจริเริ่มหรือสนับสนุนให้ด าเนินการจัดสวัสดิการภายในส านักงาน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การออมทรัพย์ 
(๒) การให้กู้เงิน 
(๓) การเคหะสงเคราะห์ 
(๔) การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(๕) การกีฬาและนันทนาการ  การทัศนศึกษาและการส่งเสริมด้านการศึกษา 
(๖) การให้บริการของร้านค้าสวัสดิการ 
(๗) การฝึกอบรม  การสัมมนา  การประชุมการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิก 
(๘) การจัดพิมพ์หนังสือ  วารสาร  หรือสิ่งพิมพ์อื่น 
(๙) การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน 

้หนา   ๙
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(๑๐) การให้บริการหรือการช่วยเหลือแก่สมาชิกในด้านอื่น  ๆ  เช่น  การช่วยเงินค่าอาหาร   
เงินช่วยค่าเดินทาง  เงินช่วยค่าเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกาย   เงินทุนการศึกษา  เงินสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย  หรือการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ  แก่สมาชิกท่ีได้ด าเนินการมาแล้วในส านักงานก่อนที่ได้ใช้
ระเบียบนี้ 

(๑๑) การจัดสวัสดิการอื่น ๆ  ตามมติคณะกรรมการสวัสดิการก าหนดเพ่ิมเติมหรือตามมติ
คณะกรรมการ 

(๑๒) การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี 
ข้อ ๑๑ สมาชิกมีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการสวัสดิการให้มีการจัดสวัสดิการภายในส านักงาน

ตามระเบียบนี้ได้ 
ข้อ ๑๒ สมาชิก  มี  ๒  ประเภท 
(๑) สมาชิกสามัญ  ได้แก่  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง 
(๒) สมาชิกสมทบ  ได้แก่  สมาชิกสามัญที่พ้นจากการปฏิบัติงานในส านักงานและสมัครเป็น

สมาชิก 
ข้อ ๑๓ ให้เลขาธิการแต่งตั้งสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท างานสวัสดิการภายใน

ส านักงาน  และท าหน้าที่บริหารงานสวัสดิการภายในส านักงานให้เป็นตามมติคณะกรรมการสวัสดิการ
และระเบียบนี้  รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าแผนงาน  โครงการ  และงบประมาณประจ าปีเสนอคณะกรรมการสวัสดิการ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(๒) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสวัสดิการในการออกข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติ    
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 การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างตามระเบียบนี้   
ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการ 

้หนา   ๑๐
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ข้อ ๑๖ ภายใต้บังคับกฎหมายและมติคณะกรรมการ  เลขาธิการมีอ านาจด าเนินการเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดสวัสดิการภายในส านักงานตามความจ าเป็น  สมควร  และประหยัด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาอนุมัติให้สวัสดิการภายในส านักงานใช้ทรัพย์สินหรือสถานที่ส านักงาน  เพ่ือประโยชน์
แก่การจัดสวัสดิการภายในส านักงานได้ 

(๒) พิจารณาอนุมัติให้ซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษาสถานที่  หรือทรัพย์สินตาม  (๑)  โดยให้ใช้จ่าย
จากเงินกองทุนสวัสดิการก่อน  ในกรณีท่ีเงินกองทุนสวัสดิการมีไม่เพียงพอ  เลขาธิการอาจพิจารณาอนุมัติ
ให้เจียดจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อการนี้ได้ 

(๓) พิจารณาอนุมัติให้ใช้น้ า  กระแสไฟฟ้า  หรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่น  เพ่ือให้จัดสวัสดิการ
ภายในส านักงานได้ 

หมวด  ๒ 
การเงิน  การบญัชีและการตรวจสอบ 

 
ข้อ ๑๗ ให้สวัสดิการภายในส านักงานจัดตัง้กองทุนขึ้น  เรียกว่า  “กองทุนสวัสดิการส านกังาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”  แยกต่างหากจากเงินอื่นของส านักงาน  เพ่ือสะสมทุนและใช้จ่าย
ส าหรับการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสวัสดิการภายในส านักงาน   

ข้อ ๑๘ กองทุนสวัสดิการอาจมีรายได้  ดังนี้ 
(๑) เงินค่าธรรมเนียมสมาชิกตามอัตราและระยะเวลาจ่ายที่คณะกรรมการสวัสดิการก าหนด 
(๒) เงินรายรับจากการจัดกิจกรรมหรือการจัดบริการของสวัสดิการภายในส านักงาน 
(๓) เงินบริจาคเพื่อการจัดสวัสดิการภายในส านักงาน 
(๔) เงินอุดหนุนหรือรายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือส านักงานจัดสรรให้ประจ าปี 
(๕) ดอกผลของเงินรายได้ตาม  (๑)  ถึง  (๔) 
(๖) รายได้อื่น  ๆ 
ข้อ ๑๙ ให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการหรือผู้ที่คณะกรรมการสวัสดิการ

มอบหมาย  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน  
เพื่อเสนอคณะกรรมการสวัสดิการพิจารณา   

ข้อ ๒๐ ให้สวัสดิการภายในส านักงานเปิดบัญชีเงินฝากของกองทุนสวัสดิการไว้กับธนาคารพาณิชย์  
ตามมติคณะกรรมการสวัสดิการ 

ข้อ ๒๑ ให้เหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบการเงินทั้งปวงของเงินกองทุนสวัสดิการ  รวมทั้งจะต้อง
จัดท าและเก็บรักษาบัญชีรายรับ  รายจ่าย  บัญชีทรัพย์สิน  หนี้สิน  ตลอดจนบัญชีอย่างอื่นที่จ าเป็น   
เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของสวัสดิการภายในส านักงาน 

้หนา   ๑๑
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ระบบบัญชีให้จัดท าตามระบบบัญชีสากล  และให้จัดท างบรายรับรายจ่ายประจ าเดือนเสนอ
คณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือทราบ  พร้อมกับจัดท ารายงานการเงินประจ าเดือนส่งให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ของส านักงาน  ทั้งนี้  ภายในสิบห้าวันท าการของเดือนถัดไปเมื่อมีรายการเคลื่อนไหว 

ข้อ ๒๒ การปิดบัญชีให้กระท าปีละครั้งตามปีปฏิทิน   และให้เหรัญญิกจัดท างบการเงิน 
ซึ่งประกอบด้วย  งบรายรับรายจ่าย  และงบดุล  เพ่ือด าเนินการตามข้อ  ๒๓  ภายในหกสิบวันนับแต่ 
วันสิ้นปีบัญชี 

ข้อ ๒๓ ทุกปี ให้ผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานหรือผู้มีคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี 
ที่คณะกรรมการสวัสดิการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี  ท าการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินของสวัสดิการ
ภายในส านักงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับงบการเงินตามข้อ  ๒๒ 

ข้อ ๒๔ ผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานหรือผู้สอบบัญชีตามข้อ  ๒๓  มีหน้าที่ตรวจสอบ 
สมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของสวัสดิการภายในส านักงาน   และรับรองบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับงบการเงิน  แล้วเสนอคณะกรรมการและเลขาธิการทราบ 

ผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานหรือผู้สอบบัญชีมีหน้าที่รายงานผลการสอบบัญชีเสนอ 
ต่อคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือพิจารณาและประเมินผลการจัดสวัสดิการ   และให้คณะกรรมการ
สวัสดิการส่งส าเนารายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการดังกล่าวให้
คณะกรรมการทราบโดยเร็ว 

ให้คณะกรรมการสวัสดิการประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการประจ าปี  
ของปีที่ล่วงมาแล้ว  ซึ่งแสดงงบการเงินประจ าปี  ได้แก่  งบรายรับรายจ่าย  และงบดุล  ที่ผู้ตรวจสอบภายใน  
ของส านักงานหรือผู้สอบบัญชีรับรองถูกต้องภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการรับรอง  ให้สมาชิกทราบ  
โดยทั่วกัน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสวัสดิการก าหนด 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๒๕ ให้โอนเงินของกองทุนสวัสดิการตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจัดสวัสดิการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  มาเป็นของกองทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๖ ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการและออกข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติคณะกรรมการ
สวัสดิการเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินหรือข้อปฏิบัติคณะกรรมการสวัสดิการในเรื่องอื่น ๆ  ให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑
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ในวาระเริ่มแรกที่ยังไม่มีกรรมการสวัสดิการจากผู้แทนสมาชิกซึ่งคัดเลือกกันเอง   ให้กรรมการ
สวัสดิการซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งท าหน้าที่คณะกรรมการสวัสดิการไปก่อนจนกว่าจะมีผู้แทนสมาชิกตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยพนักงานราชการส านกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาตวิ่าด้วยพนกังานราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๙  (๒)  (๓)  (๗)  และ  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รยีกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาตวิ่าด้วยพนักงานราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษ

ของพนักงานราชการสังกัดส 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  หรือมติคณะกรรมการ  

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ที่ก าหนดให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือเป็นข้อห้ามในเรื่องใด   ให้ถือว่าพนักงานราชการมีหน้าที่ 
ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือต้องห้ามเช่นเดียวกับข้าราชการหรือลูกจ้างด้วย   ทั้งนี้  เว้นแต่ 
เรื่องใดมีก าหนดไว้แล้วโดยเฉพาะในระเบียบนี้หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง  หรือเป็นกรณีที่ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกาศก าหนดให้พนักงานราชการประเภทใดหรือต าแหน่ง 
ในกลุ่มงานลักษณะใดได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับข้าราชการหรือลูกจ้างในบางเรื่อง  
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ   

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑
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ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด   
หมวด  ๑ 

พนักงานราชการ 
 

ข้อ ๗ พนักงานราชการมีสองประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พนักงานราชการทั่วไป  ได้แก่  พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเป็นงานประจ าทั่วไป

ของส านักงานในด้านงานบริการ  งานเทคนิค  งานบริหารทั่วไป  งานวิชาชีพเฉพาะ  และงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(๒) พนักงานราชการพิเศษ  ได้แก่  พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้

หรือความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษเพ่ือปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นเฉพาะเรื่อง  
ของส านักงาน  หรือมีความจ าเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าว 

ข้อ ๘ ในการก าหนดต าแหน่งของพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานราชการพิเศษ   
ให้ก าหนดโดยจ 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  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑
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(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือน  
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้ว
เกินห้าปี 

การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหน่ึงเข้าเป็นพนักงานราชการ   ต้องก าหนด 
ให้บุคคลผู้นั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม  
ตามแบบที่ส านักงานก าหนดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

(๗) ไม่ เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก   ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ   รัฐวิสาหกิจ   
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส านักงานก าหนดไว้ในประกาศการสรรหา 
หรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปเพ่ือความจ าเป็นหรือเหมาะสม 
กับภารกิจของส านักงาน 

ความใน  (๑)  ไม่ให้ใช้บังคับแก่พนักงานราชการชาวต่างประเทศซึ่งส านักงานจ าเป็นต้ อง 
จ้างตามข้อผูกพันหรือตามความจ าเป็นของภารกิจของส านักงาน 

ในกรณีที่มีการก าหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของพนักงานราชก ารเพ่ิมขึ้น   
หรือก าหนดแนวทางปฏิบัติในการจ้างพนักงานราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ  ให้น าข้อก าหนดดังกล่าวมาใช้บังคับกับการจ้างพนักงานราชการตามระเบียบนี้ด้วยโดยอนุโลม   
เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๑๐ ให้ ส านั กงานจัดท ากรอบอัตราก าลั งพนักงานราชการเป็นระยะเวลาสี่ปี   
โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการของส านักงานและแผนงบประมาณ   

การก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการตามวรรคหนึ่ง  หรือเปลี่ยนกรอบอัตราก าลัง    
ให้ส านักงานเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๑๑ ให้น าหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเก่ียวกับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคล  
เพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  มาใช้บังคับ 
กับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการตามระเบียบนี้ด้วยโดยอนุโลม    
เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑
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ข้อ ๑๒ การจ้างพนักงานราชการให้กระท าเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปีหรือตามโครงการ
ที่มีก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้   โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้   ทั้งนี้  ตามความเหมาะสม 
และความจ 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  และสิทธิประโยชน ์

 
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
ตามแผนงานหรือโครงการด้วย 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ส านักงานต้องการว่าจ้างพนักงานราชการทั่วไปที่มีประสบการณ์ตรงตาม
ลักษณะงานในต าแหน่งท่ีว่าจ้าง  ให้ผู้ได้รับการวา่จ้างไดร้ับการปรับอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นได้ร้อยละห้า  
ต่อทุกประสบการณ์สองปี  แต่ต้องไม่เกินห้าช่วง 

ข้อ ๑๗ ให้พนักงานราชการทั่วไปได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีตามผล 
การประเมินการปฏิบัติงานในวันที่  ๑  ตุลาคมของทุกปี  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

้หนา   ๒๐
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(๑) ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณท่ีแล้วมาไม่น้อยกว่าแปดเดือน  
เพื่อจูงใจให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี 

(๒) ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี 
(๓) การเลื่อนค่าตอบแทนต้องไม่เกินอัตราร้อยละหกของฐานค่าตอบแทนที่ได้รับ 
ทั้งนี้  ให้ส านักงานเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีให้พนักงานราชการทั่วไปในสังกัดภายในวงเงิน

ร้อยละสี่ของอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้พนักงานราชการทั่วไปที่มีอยู่  ณ  วันที่  ๑  กันยายน 
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีการค านวณเพ่ือปรับอัตราค่าตอบแทน   หรือเลื่อนค่าตอบแทน   

หากค านวณแล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาท  ให้ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท 
ข้อ ๑๙ พนักงานราชการทั่วไปผู้ใดผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือตอสัญญาจ้าง   

ให้น าผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ในข้อ  ๑๗  มาใช้ในการพิจารณาเล่ือนค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานราชการทั่วไปผู้นั้น 

ข้อ ๒๐ ให้พนักงานราชการทั่วไปได้รับค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายของส านักงาน  ตามบัญชีค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการทั่วไปท้ายระเบียบนี้ 

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 าหนดสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการตามระเบียบ  
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  มาใช้บังคับกับการได้รับสิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่งด้วย
โดยอนุโลม  เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๒๒ ให้พนักงานราชการได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม 

้หนา   ๒๑
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ข้อ ๒๓ ให้พนักงานราชการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิด   
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ส าหรับพนักงานราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  
เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

หมวด  ๓ 
การประเมินผลการปฏบิัตงิาน 

 
ข้อ ๒๔ ในระหว่างสัญญาจ้าง   ให้ส านักงานจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานราชการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป  ให้กระท าในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 (ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง 
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ  ให้กระท าในกรณีการประเมินผลส าเร็จ

ของงานตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
ให้น าแนวทางเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามระเบียบ   

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  มาใช้บังคับกับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งด้วย
โดยอนุโลม  เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น  

ข้อ ๒๕ พนักงานราชการผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ   ๒๔  ให้ถือว่า
สัญญาจ้างของพนักงานราชการผู้นั้นสิ้นสุดลง  โดยให้ส านักงานแจ้งให้พนักงานราชการทราบภายในเจ็ดวัน  
นับแต่วันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผู้นั้น 

ข้อ ๒๖ ให้ส านักงานรายงานผลการด าเนินการจ้างพนักงานราชการ   รวมทั้งปัญหา  
อุปสรรคหรือข้อเสนอแนะ  ต่อคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

หมวด  ๔ 
วินัยและการรกัษาวนิัย 

 
ข้อ ๒๗ พนักงานราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามที่ก าหนดในระเบียบนี้  ตามที่ส านักงาน

ก าหนด  และตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง  และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

ข้อ ๒๘ พนักงานราชการต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดตามที่ก าหนดไว้ เป็นข้อห้ามและ   
ข้อปฏิบัติที่ส านักงานก าหนด 

้หนา   ๒๒
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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 าแหน่ง 

ที่ส านักงานก าหนดวันเวลาการมาท างาน 
(๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานจนท าให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดจนเป็นเหตุ

ให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง   ส าหรับต าแหน่งที่ส านักงานก าหนดการท างาน 
ตามเป้าหมาย 

(๘) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือกระท าความผิดอาญาโดยมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก
หรือหนักกว่าโทษจ าคุก 

(๙) ดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 
(๑๐) การกระท าอื่นใดที่ส านักงานก าหนดว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ข้อ ๓๐ เมื่ อมีกรณี ที่พนักงานราชการถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินั ยอย่างร้ายแรง   

ให้เลขาธิการจัดให้มีคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือด าเนินการสอบสวนโดยเร็ว  และต้องให้โอกาสพนักงาน
ราชการที่ถูกกล่าวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพ่ือให้ เกิดความเป็นธรรม   ในกรณีที่ผล 
การสอบสวนปรากฏว่าพนักงานราชการผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้เลขาธิการมีค าสั่งไล่ออก  แต่ถ้า 
ไม่มีมูลกระท าความผิด  ให้สั่งยุติเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการการสอบสวนพนักงานราชการ  ให้เป็นไปตามที่ส านักงานก าหนด 
ข้อ ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าพนักงานราชการกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามที่ส านักงาน

ก าหนด   ให้ เลขาธิการสั่ งลงโทษภาคทัณ ฑ์   ตัด เงินค่ าตอบแทน   หรือลดเงินค่ าตอบแทน   
ตามควรแก่กรณี  ให้เหมาะสมกับความผิด 

ในการพิจารณาการกระท าผิดตามวรรคหน่ึง  ให้เลขาธิการพิจารณาสอบสวนให้ได้ความจริง
และยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑
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ข้อ ๓๒ ให้น าแนวทางเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยของพนักงานราชการตามระเบียบ  
ส านักนายกรัฐมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ  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 านักงานอาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานราชการผู้ใดก่อนครบก าหนด 

ตามสัญญาจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า   และไม่เป็นเหตุที่พนักงานราชการจะเรียกร้อง
ค่าตอบแทนการเลิกจ้างได้  เว้นแต่กรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๒๓ 

ข้อ ๓๗ เพื่อประโยชน์แห่งทางราชการ  ส านักงานอาจสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างก็ได้  โดยไม่เป็นเหตุให้พนักงานราชการอ้างขอเลิกสัญญาจ้าง
หรือเรียกร้องประโยชนต์อบแทนใด  ๆ  ในการนี้  อาจได้รับค่าล่วงเวลาหรือค่าตอบแทนอื่นจากการสั่งให้
ไปปฏิบัติงานดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามข้อ  ๒๑ 

ข้อ ๓๘ ในกรณีที่บุคคลใดพ้นจากการเป็นพนักงานราชการแล้ว   หากการปฏิบัติงาน 
ของบุคคลนั้นในระหว่างที่เป็นพนักงานราชการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส านักงาน   ให้บุคคลดังกล่าว
รับผิดชอบในความเสียหายนั้น  เว้นแต่เป็นความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย  ในการนี้  ส านักงาน 
อาจหักค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้นจะได้รับจากส านักงานไว้เพ่ือช าระค่าความเสียหายดังกล่าวก็ได้ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑
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ข้อ ๓๙ ในกรณีที่มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการเลิกสัญญาจ้างพนักงานราชการ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  ให้น าแนวทางดังกล่าวมาใช้บังคับกับการเลิก
สัญญาจ้างพนักงานราชการตามระเบียบนี้ด้วยโดยอนุโลม  เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ ๔๐ ผู้ใดเป็นพนักงานราชการของส านักงานอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ ใช้บังคับ   
ให้ผู้นั้นเป็นพนักงานราชการตามระเบียบนี้ต่อไป 

ในวาระเริ่มแรก  ให้ส านักงานจัดให้พนักงานราชการตามวรรคหนึ่งท าสัญญาตามหลักเกณฑ์  
ในระเบียบนี้   โดยให้ ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้ งสิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ   ไม่น้อยกว่าค่าตอบแทน 
และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ที่ผู้นั้นเคยได้รับอยู่เดิม  เว้นแต่ระยะเวลาจ้างของสัญญา  ให้มีระยะเวลา 
เท่าที่เหลืออยู่ของสัญญาจ้างเดิม 

ในกรณีพนักงานราชการตามวรรคหนึ่งผู้ใดที่ส านักงานเริ่มจ้างผู้นั้นไม่เกินสามสิบวันก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ส านักงานอาจท าสัญญาตามวรรคสองโดยใช้ระยะเวลาตามระเบียบนี้ก็ได้ 

การด าเนินการตามวรรคสองให้กระท าให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 
ข้อ ๔๑ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกประกาศ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  เพ่ือปฏิบัติการตาม

ระเบียบนี้  ให้น าประกาศ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัด 
หรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ข้อ ๔๒ พนักงานราชการผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรให้ออกจากราชการ  
อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งลงโทษผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
ตามระเบียบที่ใช้อยู่ในขณะนั้น  ส่วนการสอบสวน  การพิจารณา  และการด าเนินการเพ่ือลงโทษ 
หรือให้ออกจากราชการ  ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  เว้นแต่ 

(๑) กรณีที่เลขาธิการได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามระเบียบที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไปแล้ว  
ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังสอบสวนไม่เสร็จ  ให้สอบสวนตามระเบียบนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

(๒) ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามระเบียบที่ใช้อยู่ในขณะนั้น   
เสร็จไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้การสอบสวนหรือพิจารณา  แล้วแต่กรณีนั้น  เป็นอันใช้ได้ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑
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(๓) กรณีที่ ได้มีการรายงานหรือส่งเรื่องหรือน าส านวนเสนอให้ เลขาธิการโดยถูกต้อง 
ตามระเบียบที่ใช้อยู่ในขณะนั้น  และเลขาธิการพิจารณาเรื่องนั้นยังไม่เสร็จ  ให้เลขาธิการพิจารณา 
ตามระเบียบนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑
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บัญชีค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการทั่วไป 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
พนักงานราชการ อัตรา (บาท/เดือน) 
กลุ่มงานบริการ ๕,๐๐๐ 
กลุ่มงานเทคนิค ๖,๐๐๐ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๗,๐๐๐ 
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะและกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ๘,๐๐๐ 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยลูกจ้างส านกังานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้าง
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๙  (๒)  (๓)  (๕)  (๗)  และ  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

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

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ ใช้บั งคับเมื่ อพ้นก าหนดหนึ่ งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก”  หมายความว่า  คณะกรรมการสรรหา  คัดเลือก   

และบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  บุคลากรประเภทที่ได้รับการจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย 

ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เพ่ือปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการชั่วคราว  
เป็นรายเดือนและมีก าหนดเวลาจ้าง  แต่ทั้งนี้  ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปีงบประมาณ 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด   
หมวด  ๑ 

คณะกรรมการสรรหาคดัเลอืก 
 

ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย  เลขาธิการ  เป็นประธาน  
รองเลขาธิการที่ได้รับมอบหมาย  เป็นรองประธาน  ข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ  
ผู้อ านวยการส านัก  และผู้อ านวยการกลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ  เป็นกรรมการ  โดยมีข้าราชการ  
ในส านักที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลของส านักงานเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และอ านาจปฏิบัติการตามระเบียบนี้  
รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑
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(๑) การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับลูกจ้าง  ยกเว้นการด าเนินการทางวินัย   
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้าง 
(๓) สรรหาหรือคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน  (๒)  เพ่ือประโยชน์ในการจ้าง 
(๔) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือท าการใด  ๆ  อันอยู่ในหน้าที่และอ านาจคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก

ตามระเบียบนี้ 
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
ข้อ ๖ การประชุมของคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกตามระเบียบนี้   ให้น าระเบียบ

คณะกรรมการว่าด้วยการนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
หมวด  ๒ 

ลูกจ้างของส านักงาน 
 

ข้อ ๗ ส านักงานจะมีลูกจ้างต าแหน่ งใด  จ านวนเท่าใด  และจะต้องใช้คุณสมบัติ 
เฉพาะต าแหน่งใด  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกก าหนด  โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ  
ความคุ้มค่า  ความคล่องตัว  ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ  และปริมาณและคุณภาพของงาน 

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  หรือมีร่างกายหรือจิตใจ  

ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ 
(๘) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน  ถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว  

ในลักษณะเดียวกับพักงานหรือพักราชการ 
(๙) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้ว
เกินห้าปี 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑
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การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นลูกจ้าง  ต้องก าหนดให้บุคคลผู้นั้น
ยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม  
ตามแบบที่ส านักงานก าหนดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

(๑๐) ไม่ เป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ   
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  เพราะกระท าผิดวินัย 

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
กรณีหย่อนความสามารถ  บกพร่องในหน้าที่   หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม  หรือกรณีมีมลทิน  
หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของส านักงาน  อาจจ้างลูกจ้างที่ขาดคุณสมบัติ
ตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ได้  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

หมวด  ๓ 
การจ้าง  การแตง่ตัง้  และการจัดท าและรักษาทะเบียนประวัติ 

 
ข้อ ๙ การจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้าง  ให้ด าเนินการจ้างและแต่งตั้งจากผู้ที่ผ่าน

กระบวนการสรรหาหรือคดัเลือกตามที่คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกก าหนด 
ข้อ ๑๐ ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอ านาจสั่งจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างทุกต าแหน่ง 
ข้อ ๑๑ ให้ส านักงานออกบัตรประจ าตัวให้แก่ลูกจ้างตามแบบที่ส านักงานก าหนด 
ข้อ ๑๒ ให้ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการจัดท าและรักษาทะเบียนประวัติ 

ของลูกจ้าง 
หมวด  ๔ 

วันเวลาท างาน  และการลาหยุดงาน 
 

ข้อ ๑๓ วันเวลาท างาน  วันหยุดราชการตามประเพณี  วันหยุดราชการประจ าปี  ให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น 

ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาของข้าราชการส านักงานตามระเบียบคณะกรรมการ
ว่าด้วยการนั้น  มาใช้บังคับกับการลาหยุดงานของลูกจ้างด้วยโดยอนุโลม  เว้นแต่การลาหยุดงาน  
ของพนักงานขับรถยนต์ประจ าต าแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ให้เป็นอ านาจของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  แล้วแต่กรณี 

 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑
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หมวด  ๕ 
ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนเปน็รายเดือน  ประโยชนต์อบแทนอื่น 

สวัสดกิารและการสงเคราะห์อื่น 
 

ข้อ ๑๔ อัตราค่าจ้างและการให้ได้รับค่าจ้าง  รวมทั้งประโยชน์ตอบแทนอื่นของลูกจ้าง   
ให้เป็นดังเช่นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ  ส่วนสวัสดิการและการสงเคราะห์อื่นและประโยชน์เกื้อกูล
ของลูกจ้าง  ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๑๕ ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่าย
ของส านักงานในอัตราคนละ  ๓,๕๐๐  บาทต่อเดือน  โดยให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้าง
ควบกับเงินค่าจ้าง   

ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการ  
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการส านักงาน  มาใช้บังคับกับการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ  
ตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 

หมวด  ๖ 
เครื่องแบบและการแต่งเครือ่งแบบ 

 
ข้อ ๑๖ เครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของลูกจ้าง  ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ

ว่าด้วยการนั้น 
หมวด  ๗ 

วินัย  การสอบสวน  และการลงโทษทางวนิัย 
 

ข้อ ๑๗ ให้น าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการเกี่ยวกับวินัย  
การรักษาวินัย  และการด าเนินการทางวินัยของลูกจ้าง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

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

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

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑
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(๔) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  อันเป็นเหตุให้เกิด  
ความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

หมวด  ๘ 
การออกจากงาน  และการอุทธรณก์ารลงโทษ 

 
ข้อ ๒๐ สัญญาจ้างลูกจ้างสิ้นสุดเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ครบก าหนดตามสัญญาจ้าง 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๘  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่กรณีได้รับ 

การยกเว้นตามข้อ  ๘  วรรคสอง 
(๕) ถูกลงโทษในกรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(๖) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นควรให้ออก  

ส าหรับพนักงานขับรถยนต์ประจ าต าแหน่งผู้นั้น 
(๗) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้นจาก  

การปฏิบัติหน้าที่  ส าหรับพนักงานขับรถยนต์ประจ าต าแหน่งผู้นั้น   
ข้อ ๒๑ การอุทธรณ์การลงโทษให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๒๒ ให้ส านักงานจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งและกรอบอัตราก าลังของลูกจ้าง 
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ   

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ส านักงานขอรับการจัดสรรงบประมาณในการจ้างลูกจ้าง
โดยให้ด าเนินการจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

้หนา   ๓๑
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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 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการลา 
ของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ 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  ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
“ลาติดตามคู่สมรส”  หมายความว่า  ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ  
หรือทางราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปตามความต้องการของทางราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปท าการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้น
เหมือนเต็มเวลาราชการ  แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน   
ณ  ต่างประเทศ 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

้หนา   ๓๒
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ การลาทุกประเภทตามระเบียบนี้   ถ้ามีกฎหมาย   ระเบี ยบ   หรือมติของ
คณะกรรมการก าหนดเกี่ ยวกับการลาประเภทใดไว้ เป็นพิ เศษ   ผู้ลาและผู้มีอ านาจพิจารณา 
หรืออนุญาตการลาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ  หรือมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการลา 
ประเภทนั้นด้วย 

ข้อ ๖ ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา  และการใช้อ านาจพิจารณาหรืออนุญาต 
การลาส าหรับข้าราชการ  ให้เป็นไปตามตารางการลาของข้าราชการที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้   

ในกรณีที่ผู้มีอ านาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้   
และมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอ านาจอนุญาตได้   ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลา 
ต่อผู้มีอ านาจอนุญาตชั้นเหนือขึ้นไปเพ่ือพิจารณา  และเมื่ออนุญาตแล้ว  ให้แจ้งให้ผู้มีอ านาจอนุญาต 
ตามระเบียบทราบด้วย 

ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้แก่  
ผู้ด ารงต าแหน่งใด  เป็นผู้พิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได้  โดยให้ค านึงถึงระดับต าแหน่งและความรับผิดชอบ
ของผู้รับมอบอ านาจเป็นส าคัญ 

การลาของข้าราชการในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจ าสัปดาห์หรือวันหยุดราชการ
ประจ าปีเพ่ือให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน  ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสม
และจ าเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้  โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๗ ข้าราชการผู้ใดได้รับค าสั่งให้ไปช่วยราชการ  ณ  หน่วยงานอ่ืนใดของทางราชการ  
หากประสงค์จะลาป่วย  ลาคลอดบุตร  ลากิจส่วนตัว  ลาพักผ่อน  หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก 
หรือเข้ารับการเตรียมพล  ในระหว่างเวลาที่ไปช่วยราชการ  ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชา 
ของหน่วยงานที่ไปช่วยราชการ  แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจ านวนวันลาให้ส านักงานทราบอย่างน้อย 
ปีละสองครั้ง 

การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง  ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้มีอ านาจพิจารณา
หรืออนุญาตการลาของส านักงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดส าหรับการลาประเภทนั้น 

ข้อ ๘ การนับวันลาตามระเบียบนี้ให้นับตามปีงบประมาณ 
การนับวันลาเพ่ือประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา   อนุญาตให้ลา  และค านวณวันลา 

ให้นับต่อเนื่องกัน  โดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย    
เว้นแต่การนับเพ่ือประโยชน์ในการค านวณวันลาส าหรับวันลาป่วยที่มิใช่วันลาป่วยตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  วันลาไปช่วยเหลือ
ภริยาที่คลอดบุตร  วันลากิจส่วนตัว  และวันลาพักผ่อน  ให้นับเฉพาะวันท าการ 

้หนา   ๓๓
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การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน   จะเป็นในปีงบประมาณเดียวกัน 
หรือไม่ก็ตาม  ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง  ถ้าจ านวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอ านาจของผู้มีอ านาจอนุญาต  
ระดับใด  ให้น าใบลานั้นเสนอขึ้นไปตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต 

การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย  ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้น ๆ 
ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา  หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการ   

ให้เสนอขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตให้ลา   และให้ถือว่าการลา 
เป็นอันสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ   

ข้อ ๙ ข้าราชการที่ได้รบัอนญุาตใหล้าไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  ลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่
ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ  ๒๐  หรือลาพักผ่อน  ซึ่งได้หยุดราชการไปแล้วแต่ยังไม่ครบก าหนด  
ถ้ามีราชการจ าเป็นเกิดขึ้น  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่าง 
การลาก็ได้ 

การลาของข้าราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา  ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันมา
ปฏิบัติราชการ  เว้นแต่ผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา  ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันเดินทางกลับ 

ข้อ ๑๐ เพ่ือควบคุมใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี ้ ให้ส านักงานจัดท าบญัชลีงเวลาการปฏิบัติราชการ  
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   อนุญาตให้ลา   
และยกเลิกวันลา  ส าหรับการลาป่วย  ลาพักผ่อน  หรือลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ตามข้อ  2๐  ก็ได้  ทั้งนี้  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย   รัดกุม  
สามารถตรวจสอบตัวบุคคล  และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้ 

ข้อ ๑๒ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามระเบียบนี้  
หรือในระหว่างวันหยุดราชการ  ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงเลขาธิการ 

ส าหรับเลขาธิการให้เสนอขออนุญาตต่อประธานกรรมการ 
ข้อ ๑๓ ข้าราชการผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ   

ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในท้องที่นั้น  หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับข้าราชการผู้นั้นและมิได้เกิดจาก
ความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของข้าราชการผู้นั้นเอง  โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรง 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑

����������������.indd   215 27/8/2562   12:27:59



กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

216

จนเป็นเหตุขัดขวางท าให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ  ณ  สถานที่ตั้งตามปกติได้  ให้ข้าราชการผู้นั้น 
รีบรายงานพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ท าให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับจนถึงเลขาธิการทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ   

ส าหรับเลขาธิการให้รายงานต่อประธานกรรมการ 
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือเลขาธิการเห็นว่าการที่ ข้ าราชการผู้นั้น ไม่สามารถ  

มาปฏิบัติราชการได้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง  ให้สั่งให้การหยุดราชการของข้าราชการ 
ผู้นั้นไม่นับเป็นวันลาตามจ านวนวันที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว    
ถ้าเห็นว่าไม่เป็นพฤติการณ์พิเศษ  ให้ถือว่าวันที่ข้าราชการผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว 

ข้อ ๑๔ การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา  ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
การจ่ายเงินเดือน  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 ข้าราชการซึ่ งประสงค์จะลาป่วยเพ่ือรักษาตัว   ให้ เสนอหรือจัดส่งใบลา 
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น  จะเสนอ
หรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑
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ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้  จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้  
แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 

การลาป่วยตั้งแต่สามสิบวันขึ้นไป   ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ ได้ขึ้นทะเบียน 
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย  ในกรณีจ าเป็นหรือเห็นสมควร   
ผู้มีอ านาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อื่นซึ่งผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ 

การลาป่วยไม่ถึงสามสิบวัน  ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน  ถ้าผู้มีอ านาจอนุญาต
เห็นสมควร  จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา  หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจ
จากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 

ส่วนที ่ ๒ 
การลาคลอดบุตร 

 

ข้อ ๑๗ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบตุร  ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อผู้บังคับบญัชา
ตามล าดับจนถงึผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา  เว้นแตไ่ม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้  จะให้ผู้อืน่
ลาแทนก็ได้  แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว  ให้เสนอหรือจดัส่งใบลาโดยเร็ว  โดยไม่ต้องมีใบรับรองของแพทย์   

การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด  ก่อน  หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้  แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว
ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน 

ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว   แต่ไม่ได้คลอดบุตร 
ตามก าหนด  หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป  ให้ผู้มีอ านาจอนุญาตอนุญาตให้ยกเลิก
วันลาคลอดบุตรได้  โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 

การลาคลอดบุตรที่คาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบก าหนดวันลาของการลาประเภทนั้น  
ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง  และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร 

ส่วนที ่ ๓ 
การลาไปชว่ยเหลือภริยาที่คลอดบตุร 

 
 

ข้อ ๑๘ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร 
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน  
เก้าสิบวัน  นับแต่วันที่คลอดบุตร  และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ 
ไม่เกินสิบห้าวันท าการ 

ผู้มีอ านาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้ 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑
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ส่วนที่  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  หากประสงค์จะลากิจส่วนตัว 
เพื่อเลี้ยงดูบุตรให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันท าการ 

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   
แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก 

ข้อ ๒๒ ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจ าปี   หรือลาพักผ่อนประจ าปีแล้ว 
แต่ไม่ครบสิบวนัท าการ  ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ  ๆ  ไปได้  แต่วันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกินยี่สิบวันท าการ 

ส าหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี   ให้มีสิทธิน าวันลาพักผ่อนสะสม 
รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกินสามสิบวันท าการ 

ข้อ ๒๓ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต  และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑
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ข้อ ๒๔ การอนุญาตให้ลาพักผ่อน   ผู้มีอ านาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือ 
หลายครั้งก็ได้  โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 

ส่วนที ่ ๖ 
การลาอปุสมบทหรอืการลาไปประกอบพิธีฮัจย ์

 
 

ข้อ ๒๕ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  หรือข้าราชการที่นับถือ
ศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์   ณ   เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดีอาระเบีย   
ให้ เสนอหรือจัดส่ งใบลาต่อผู้บั งคับบัญชาตามล าดับจนถึ งผู้มี อ านาจพิจารณาหรืออนุญาต  
ก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน   

ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้   ให้ชี้แจงเหตุผล 
ความจ าเป็นประกอบการลา  และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณา 
ให้ลาหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๒๖ ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบท  หรือได้รับอนุญาต
ให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อ  ๒๕  แล้ว  จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 
ภายในสิบวันนับแต่วันเริ่มลา  และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายในห้าวันนับแต่ 
วันที่ลาสิกขาหรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  ทั้งนี้  จะต้อง
นับรวมอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา 

ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบท   หรือได้รับอนุญาตให้ลา 
ไปประกอบพิธีฮัจย์  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 

้หนา   ๓๘
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ข้อ ๒๘ เมื่อข้าราชการที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว  
ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายในเจ็ดวัน  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็น  
ผู้มีอ านาจอนุญาตอาจขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสิบห้าวัน   

ส่วนที ่ ๘ 
การลาไปศกึษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน 

 

ข้อ ๒๙ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา   ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน 
ในประเทศหรือต่างประเทศ  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต
เพื่อพิจารณาอนุญาต 

ส่วนที ่ ๙ 
การลาไปปฏิบตัิงานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 

 

ข้อ ๓๐ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  ให้เสนอ 
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงประธานกรรมการเพื่อพิจารณาอนุญาต   โดยถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการ 
ไปท าการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ 

ข้อ ๓๑ ข้าราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี  
เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ  ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดเวลา   
และให้รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้ประธานกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแต่  
วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัตงิานตามวรรคหนึง่  ให้ใช้แบบรายงานตามที่ส านักงานก าหนด 
ส่วนที ่ ๑๐ 

การลาติดตามคู่สมรส 
 

ข้อ ๓๒ ข้าราชการซึ่ งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส   ให้ เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ไม่เกินสองปี   และในกรณี
จ าเป็น  อาจอนุญาตให้ลาตอ่ไดอ้ีกสองปี  แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี  ถ้าเกินสี่ปีให้ลาออกจากราชการ 

ข้อ ๓๓ การพิจารณาอนุญาตใหข้้าราชการลาตดิตามคู่สมรส  ผู้มีอ านาจอนุญาตจะอนุญาต
ให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ  แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลา
ตามที่ก าหนดในข้อ  ๓๒  และจะต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงาน 
ในต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกัน   ไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศ
เดียวกันหรือไม่ก็ตาม 

้หนา   ๓๙
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ข้อ ๓๔ ข้าราชการที่ลาติดตามคู่สมรสครบก าหนดระยะเวลาตามข้อ  ๓๒  ในระหว่างเวลา
ที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว  ไม่มีสิทธิขอลา
ติดตามคู่สมรสอีก  เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจ าในประเทศไทย  
แล้วต่อมาได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก   จึงจะมีสิทธิขอลา
ติดตามคู่สมรสตามข้อ  ๓๒  ใหม่ 

ส่วนที ่ ๑๑ 
การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพ 

 
 

ข้อ ๓๕ ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่
หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าท่ี   จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ   
หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ  แล้วแต่กรณี  มีสิทธิลาไปฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา   แต่ไม่เกิน 
สิบสองเดือน   

ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอื่น  
นอกจากที่ก าหนดในวรรคหนึง่  และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นวา่ยังสามารถรับราชการต่อไปได้  
หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้ าที่ ราชการ   ให้ผู้มี อ านาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไป 
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา    
แต่ไม่เกินสิบสองเดือน   

หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ   หน่วยงานอื่นของรัฐ
องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะ  หรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ  เป็นผู้จัด
หรือร่วมจัด 

ข้อ ๓๖ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ   ๓๕  ให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาต  พร้อมแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลา  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ามี)  เพื่อพิจารณาอนุญาต  และเมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการเพ่ือไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ 

ส่วนที ่ ๑๒ 
การลาประเภทอื่น 

 
ข้อ ๓๗ กรณีที่มีการก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

พลเรือนมีสิทธิลาประเภทอื่น  ให้ส านักงานเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการลาของข้าราชการเป็น

้หนา   ๔๐
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การเฉพาะราย  หรือก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการลา  การพิจารณา  และการอนุญาต
เป็นการทั่วไปก็ได้ 

บทเฉพาะกาล 
 

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

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๔  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิ

้หนา   ๔๑
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคลของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบ
ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
“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 านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้  
 

หมวด ๑ 
หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 

   
 

ข้อ ๕ คณะกรรมการท าหน้าที่เป็น ก.พ. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และมีหน้าที่
และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านมาตรฐานค่าตอบแทน การบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมตลอดท้ังการวางแผนก าลังคนและด้านอื่น ๆ 

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ
ส านักงานเพื่อให้ส านักงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ 

(๓) ออกประกาศและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้  
รวมตลอดทั้งการให้ค าแนะน าหรือวางแนวทางในการปฏิบัติการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๘๑ ก/หน้า ๓๒/๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๑ 
 ๒ ข้อ ๓ บทนิยามค าว่า “ผู้ช่วยเลขาธิการ” เพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒ 
 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกาศและระเบียบดังกล่าวเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ให้ใช้บังคับได ้

(๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ระเบียบนี้ รวมตลอดทั้งก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติในกรณีท่ีเป็นปัญหา 

(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
คุณวุฒิอย่างอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส านักงาน และการก าหนดอัตราเงินเดือน
หรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับต าแหน่งและประเภทต าแหน่งส าหรับคุณวุฒิดังกล่าว 

(๖) ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ
ส านักงาน เพ่ือรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังตรวจสอบและ
ติดตามการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

(๗) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด และ 
การควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการส านักงาน 

(๘) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามระเบียบนี้ 
(๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
ข้อ ๖ การประชุมของคณะกรรมการ ให้เลขาธิการท าหน้าที่เป็นเลขานุการ และให้รองเลขาธิการ 

ที่เลขาธิการมอบหมายและผู้อ านวยการส านักบริหารกลางท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ข้อ ๗ ในกรณทีีม่ีการน ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. กฎ ก.พ.ค. ระเบียบและ

หลักเกณฑ์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับนั้น ให้ค าว่า 
“คณะรัฐมนตรี” “ก.พ.” “ก.พ.ค.” รวมทั้ง “อ.ก.พ.กระทรวง”และ “อ.ก.พ.กรม” ในกรณีที่ไม่ได้

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการส 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 
การบริหารงานบุคคล 

   
ส่วนที่ ๑ 

ข้าราชการส านักงาน 
   

 

ข้อ ๙ การก าหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการขอยกเว้นลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการส านักงาน ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบ  
และหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่
คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
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๓ 
 

ข้อ ๑๐ ต าแหน่งข้าราชการส านักงาน มี ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้ 
(๑)๓ ต าแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ต าแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ และต าแหน่งอ่ืน

ที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทบริหาร 
(๒) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ได้แก่หัวหน้าส่วนราชการภายในระดับส านัก ผู้อ านวยการกลุ่มงาน 

และต าแหน่งอื่นทีค่ณะกรรมการก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
(๓) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามท่ี

คณะกรรมการก าหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งนั้น 
(๔) ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งที่มิใช่ต าแหน่งประเภทบริหาร ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 

และต าแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ข้อ ๑๑ ระดับต าแหน่งข้าราชการส านักงาน มีดังต่อไปนี้  
(๑)๔ ต าแหน่งประเภทบริหาร มีระดับ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ระดับต้น 
(ข) ระดับสูง 

(๒) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ มีระดับดังต่อไปนี้ 
(ก) ระดับต้น 
(ข) ระดับสูง 

(๓) ต าแหน่งประเภทวิชาการ มีระดับดังต่อไปนี้ 
(ก) ระดับปฏิบัติการ 
(ข) ระดับช านาญการ 
(ค) ระดับช านาญการพิเศษ 
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ 
(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ 

(๔) ต าแหน่งประเภททั่วไป มีระดับดังต่อไปนี้ 
(ก) ระดับปฏิบัติงาน 
(ข) ระดับช านาญงาน 
(ค) ระดับอาวุโส 

การจัดประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
 

ส่วนที่ ๒ 
การก าหนดต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน  

เงินประจ าต าแหน่ง และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการ 
   

 

 ข้อ ๑๒ ต าแหน่งข้าราชการส านักงานจะมีในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด และเป็นต าแหน่งประเภทใด 
สายงานใด ระดับใด ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยต้องค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
ความไม่ซ้ าซ้อนและประหยัด เป็นหลัก และต้องเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามข้อ ๑๓ 

                                                           
 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 
 

ข้อ ๑๓ ต าแหน่งข้าราชการส านักงาน ให้เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการ
ส านักงานแนบท้ายระเบียบนี้ 

ให้ส านักงานจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ โดยจ าแนกเป็น
ประเภทและสายงานตามลักษณะงานและจัดต าแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่มีคุณภาพของงาน
เท่ากันโดยประมาณเป็นระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน 

ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ให้ระบุชื่อต าแหน่งในสายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก และคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหน่งไว้ด้วย 

ข้อ ๑๔ ต าแหน่งใดบังคับบัญชาข้าราชการส านักงานในส่วนราชการในฐานะใด ให้เป็นไปตามที่  
คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๑๕ การได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการส านักงาน ให้น ากฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน  

ข้อ ๑๖ การให้ข้าราชการส านักงานได้รับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งในบางสายงานหรือต าแหน่ง 
ที่มีเหตุพิเศษ เงินค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ การก าหนดวันเวลา
ท างาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจ าปี และการลาหยุดราชการของข้าราชการส านักงาน 
ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ หรือมติของคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น 
 

ส่วนที่ ๓ 
การคัดเลือก การบรรจุ และการแต่งตั้ง 

   
 

ข้อ ๑๗ ในการคัดเลือก การบรรจุ และการแต่งตั้งที่มิได้ก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. 
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ข้อ ๑๘ การก าหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการ ให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๑๙ การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการส านักงานให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารนอกจาก
เลขาธิการ ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ และประเภทอ านวยการ ให้ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการ
เลือกสรรที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง เพ่ือให้ได้รายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ต าแหน่ง และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 
จะด าเนินการได้ต่อเมื่อเลือกผู้นั้นจากรายชื่อดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 

 

ส่วนที่ ๔  
การย้าย การเลื่อน หรือการโอน  

   
 

ข้อ ๒๐ การย้ายและการเลื่อนข้าราชการส านักงานไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ให้พิจารณา 
โดยค านึงถึงระบบคุณธรรม ลักษณะของงานในต าแหน่งนั้น ผลสัมฤทธิ์ของงาน และประสิทธิภาพขององค์กร 
รวมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ตลอดจนศักยภาพ ความประพฤติ  และ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้นั้น 

การย้ายและการเลื่อนข้าราชการส านักงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด จะกระท าได้ต่อเมื่อผู้นั้น  
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
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๕ 
 
ส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นที่คณะกรรมการอนุมัติให้แต่งตั้ง
ข้าราชการส านักงานซึ่งมีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้น 
 ข้อ ๒๑ การย้ายหรือการโอนข้าราชการผู้ใดไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ต่ ากว่าเดิม  
หรือประเภทต าแหน่งที่มีเงินประจ าต าแหน่งที่ต่ ากว่าต าแหน่งเดิม จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอม 
จากข้าราชการผู้ถูกย้ายหรือโอนนั้น 

ข้อ ๒๒ การโอนข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนมาบรรจุเป็นข้าราชการส านักงาน อาจกระท าได้ถ้าเจ้าตัว
สมัครใจ และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุท าความตกลงกับเจ้าสังกัด โดยต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นและประโยชน์ 
ที่ส านักงานจะได้รับจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ขอโอน 

การโอนข้าราชการการเมืองมาเป็นข้าราชการส านักงานตามระเบียบนี้จะกระท ามิได้ 
ข้อ ๒๓ การย้าย การเลื่อน หรือการโอนตามที่ก าหนดในส่วนนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไข ทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด  
 

ส่วนที่ ๕ 
การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ  

และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 
   

 

ข้อ ๒๔ ให้ส านักงานมีหน้าที่ด าเนินการให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ 
แก่ข้าราชการส านักงาน เพ่ือให้ข้าราชการส านักงานมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต  
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของส านักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๒๕ ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนต่อผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเที่ยงธรรม  
และเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด ารงตนเป็นข้าราชการที่ดี 

ข้อ ๒๖ ข้าราชการส านักงานผู้ใดประพฤติตนอยู่ในข้อก าหนดทางจริยธรรมและระเบียบวินัย  
และปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของส านักงาน ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนให้ตามควรแก่กรณี และจะให้บ าเหน็จความชอบอย่างอ่ืนซึ่งอาจเป็นค าชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ
หรือรางวัลด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการ 
จะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน  

ข้อ ๒๗ การให้ข้าราชการส านักงานไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
หรือต่างประเทศ ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการ 
จะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งให้น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการด้วย 

ข้อ ๒๙ ข้าราชการส านักงานผู้ใดถึงแก่ความตายเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญหรือให้ได้รับสิทธิ

����������������.indd   228 27/8/2562   12:28:02



กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

229

๖ 
 
ประโยชน์อ่ืน ทั้งนี้ ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๓  
การด าเนินการทางวินัย  

   
ส่วนที่ ๑ 

วินัย การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย 
   

 

ข้อ ๓๐ วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ของข้าราชการ
ส านักงาน ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ออกตามความ
ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ที่ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๓๑ ในการด าเนินการทางวินัย หากคณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่อาจ
ด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลา ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) กรณีการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายเวลาสอบสวนตามความจ าเป็น และให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน และติดตามเร่งรัดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย 

(๒) กรณีการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือขอขยายเวลาตามความจ าเป็น ในการนี้ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
จะขยายเวลาให้ตามท่ีเห็นสมควรโดยต้องแสดงเหตุผลไว้ด้วย หรือจะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนยุติการ
ด าเนินการแล้วพิจารณาสั่งหรือด าเนินการต่อไปก็ได้ 

ข้อ ๓๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนจัดท ารายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนถูกต้องครบถ้วนแล้วให้พิจารณา
สั่งหรือด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดวินัยตามข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่องโดยท าเป็นค าสั่ง 
(๒) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน 

หรือลดเงินเดือน ตามควรแก่กรณี ให้เหมาะสมกับความผิดโดยท าเป็นค าสั่ง 
(๓) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษจะงดโทษให้โดยให้

ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้โดยท าเป็นค าสั่งงดโทษ 
(๔) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน จะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ 
ลดโทษลงต่ ากว่าปลดออก โดยท าเป็นค าสั่ง 

(๕) ในกรณีท่ีเห็นว่าผลการสอบสวนยังไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษเพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
แต่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ ประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน  ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการ
ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ให้พิจารณาด าเนินการส่ังให้ผู้ถูกกล่าวหาออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จ
บ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

ข้อ ๓๓ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งลงโทษ หรือสั่งยุติเรื่อง หรืองดโทษแล้ว ให้รายงานต่อคณะกรรมการ 
ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 
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๗ 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการด าเนินการทางวินัยเป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม  หากมีมติ 
เป็นประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการมีมติ 

ในกรณีตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการมีอ านาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ส่วนที่ ๒ 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

   
 

ข้อ ๓๔ ข้าราชการผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบค าสั่ง 

การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
เมื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุด าเนินการให้เป็นไปตาม 

ค าวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีค าวินิจฉัย 
 ข้อ ๓๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการมีอ านาจไม่รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์ หรือ 
มีค าวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกค าสั่งลงโทษ และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้อุทธรณ์หรือให้ด าเนินการอ่ืนใด  
เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

ข้อ ๓๖ ข้าราชการส านักงานผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของ
ผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ได้ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด  
ในส่วนนี้ 

ข้อ ๓๗ ในกรณีท่ีเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาที่ด ารงต าแหน่งต่ ากว่าเลขาธิการ ให้ร้องทุกข์
ต่อเลขาธิการ และให้เลขาธิการเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ 

การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากเลขาธิการ ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการเป็นผู้มี
อ านาจวินิจฉัยร้องทุกข ์

การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
ข้อ ๓๘ ในการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้ผู้มีอ านาจวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์มีอ านาจพิจารณาไม่รับเรื่อง 

ร้องทุกข์ ยกค าร้องทุกข์ หรือมีค าวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกค าสั่ง และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้องทุกข์
หรือให้ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

ข้อ ๓๙ ให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงานด้านอุทธรณ์ร้องทุกข์ 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 านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
ข้อ ๔๐ การคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓๙ (๒) ให้เลขาธิการเสนอบัญชีรายชื่อ 

ผู้สมควรเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมท้ังระบุผลงานโดยย่อของแต่ละคนเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 
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ให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓๙ (๒) มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละสองปี เมื่อพ้นวาระแล้ว 
อาจได้รับเลือกให้เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓๙ (๒) ได้อีก แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว ให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓๙ (๒) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการมีมติให้ออก  
ข้อ ๔๑ ให้คณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงานด้านอุทธรณ์ร้องทุกข์ตามข้อ ๓๙ มีหน้าที่และอ านาจ

ในการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 
เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย 
 

หมวด ๔ 
การออกจากราชการ  
   

 

ข้อ ๔๒ การออกจากราชการของข้าราชการส านักงาน ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
กฎ ก.พ. ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ  
โดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 

ข้อ ๔๓ ในระหว่างที่คณะกรรมการยังมิได้ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
การก าหนดต าแหน่ง และมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งของข้าราชการส านักงานตามระเบียบนี้ ให้น าบทบัญญัติ
หรือข้อก าหนดแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะกรรมการที่มีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้
มีผลใช้บังคับ มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

การใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการตามบทบัญญัติหรือข้อก าหนดแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ หรือมติคณะกรรมการที่ได้เริ่มด าเนินการไปแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 
ให้ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะกรรมการดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้ว
เสร็จและให้มีผลใช้บังคับได้ ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบนี้และไม่อาจน ากฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนมาบังคับใช้โดยอนุโลมได้ การจะด าเนินการในเรื่องนั้นต่อไปอย่างไร ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

นายวัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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๙ 
 

บัญชีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ๕ 
         

ล าดับ
ที ่

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 

3 วิชาการ ๓-๑-๐๑ วิชาการสิทธิมนุษยชน นักวิชาการสิทธิมนุษยชน ที่ปรึกษาส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
ด้านสิทธิมนุษยชน 

ทรงคุณวุฒิ 

4 วิชาการ ๓-๑-๐๒ วิชาการสิทธิมนุษยชน นักวิชาการสิทธิมนุษยชน  ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 
5 วิชาการ ๓-๑-๐๓ นิติการ นิติกร  ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 
6 วิชาการ ๓-๑-๐๔ ทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 
7 วิชาการ ๓-๑-๐๕ วิชาการพัสด ุ นักวิชาการพัสด ุ  ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 
8 
9 
 

10 

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 

11 วิชาการ ๓-๒-๐๒ วิชาการเงินและบญัชี นักวิชาการเงินและบญัชี  ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 
12 วิชาการ ๓-๒-๐๓ วิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 
13 วิชาการ ๓-3-๐1 ประชาสมัพันธ์ นักประชาสัมพันธ์  ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 
14 ทั่วไป ๔-๑-๐๑ ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน-อาวุโส 
15 ทั่วไป ๔-๒-๐๑ ปฏิบัติงานการเงินและบญัชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน-อาวุโส 

        
 
 

 
 

 
 
 

                                                           
 ๕ บัญชีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๐ 
 
ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๖ 
 

 
 
 

                                                           
 ๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๗๓ ก/หน้า ๒๘/๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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๑๐ 
 
ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๖ 
 

 
 
 

                                                           
 ๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๗๓ ก/หน้า ๒๘/๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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   หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“พนักงานราชการ”  หมายความว่า  พนักงานราชการตามระเบียบคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยพนักงานราชการ 
“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งได้รับ

ค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย   
“อนุกรรมการ”  หมายความว่า  อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามระเบียบคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง  และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ   
“ผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายความว่า  บุคคลท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ 
ข้อ ๔ การใดท่ีมิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ให้นําพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ไปราชการ  และระเบียบที่เก่ียวข้องของกระทรวงการคลัง  มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้   
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   หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบนี้  ให้เบิกได้ภายในวงเงินและเงื่อนไข 
ที่กระทรวงการคลังกําหนด  ทั้งนี้  คําว่า  “ปลัดกระทรวง”  “อธิบดี”  “หัวหน้าส่วนราชการ”   
“ผู้ว่าราชการจังหวัด”  “ผู้มีอํานาจอนุมัติ”  ให้หมายถึง  “เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ” 

ข้อ ๕ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ 
ตามระเบียบนี้ 

(๑) ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย  สําหรับเลขาธิการ 
(๒) เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย  สําหรับบุคคลอื่นนอกจาก  (๑) 
ข้อ ๖ ผู้เดินทางซึ่งดํารงตําแหน่งผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

และเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ตามระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ให้เบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการตามหลักเกณฑ์และอัตรา  ดังนี้ 

(๑) ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับข้าราชการสํานักงาน  ตําแหน่งประเภทวิชาการ   
ระดับทรงคุณวุฒิ 

(๒) เลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับข้าราชการสํานักงาน  ตําแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชํานาญการพิเศษ   

(๓) ผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เบิกค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับข้าราชการสํานักงาน  ตําแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชํานาญการ 

ข้อ ๗ อนุกรรมการให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตรา
เดียวกับข้าราชการสํานักงาน  ตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ   

ข้อ ๘ ผู้ทรงคุณวุฒิให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตรา
เดียวกับข้าราชการสํานักงาน  ตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ 

ข้อ ๙ ให้อนุกรรมการ  และผู้ทรงคุณวุฒิ  มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือมาปฏิบัติ
ราชการและกลับจากการปฏิบัติราชการ  ณ  สํานักงาน  หรือสถานที่ที่สํานักงานกําหนดด้วย 
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   หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ ๑๐ การเดินทางไปราชการตามระเบียบนี้ที่ต่อเนื่องกันระหว่างการใช้พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  กับระเบียบนี้  สําหรับสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือ 
ที่ก่อหนี้ผูกพันไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ   

ข้อ ๑๑ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบน้ี 
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  2560 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของพยานซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยคํา 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของพยานซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยคํา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

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

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงและ

ค่าเดินทางของพยานบุคคล  พยานผู้ทรงคุณวุฒิ  พยานผู้เชี่ยวชาญ  และพนักงานเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
(๒) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงและ

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

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

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
“พยาน”  หมายความว่า  พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ   
“พยานบุคคล”  หมายความว่า  บุคคลผู้รู้เห็นเหตุการณ์หรือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับเร่ืองที่

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ขอหรือมีคําสั่ง
ให้มาให้ถ้อยคําเป็นพยาน  ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติไว้  และให้หมายความรวมถึงผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ขอหรือมีคําส่ังให้มาให้ถ้อยคําในฐานะพยานด้วย 

“พยานผู้เชี่ยวชาญ”  หมายความว่า  บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์เฉพาะด้าน  
ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตกํิาหนด 
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 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

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

“ผู้ร้อง”  หมายความว่า  ผู้ร้องตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

“ผู้ถูกร้อง”  หมายความว่า  ผู้ถูกร้องตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

“ค่าเดินทาง”  หมายความว่า  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่น 
“พาหนะส่วนตัว”  หมายความว่า  พาหนะซึ่งมิใช่ของทางราชการ  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์

ของผู้เดินทางหรือไม่ก็ตาม 
“ค่าใช้จ่ายอื่น”  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายอื่นที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง   

หากไม่จ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่สามารถเดินทางถึงที่หมายได้  และต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่ระเบียบนี้
กําหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบน้ี 
ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ ให้พยานซึ่งคณะกรรมการ  กรรมการ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ขอหรือมีคําสั่ง 
มาให้ความเห็นหรือถ้อยคํามีสิทธิได้รับค่าเบี้ยเล้ียงและค่าเดินทางตามอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

กรณีขอให้คณะกรรมการกําหนดบุคคลใดเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญให้แสดงเอกสารหลักฐาน 
ความเป็นผู้เชี่ยวชาญของบุคคลนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการด้วย 

บรรดารูปแบบและรายการเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบนี้ให้เป็นไปตามที่
สํานักงานกําหนด   

ข้อ ๗ การเดินทางมาให้ความเห็นหรือถ้อยคําของพยานตามระเบียบนี้  ให้สํานักงาน
พิจารณาอนุมัติและดําเนินการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางตามระเบียบนี้   

กรณีพยานตามวรรคหน่ึง  เป็นบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของรัฐ  ให้ใช้สิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าเดินทางตามอัตราของทางราชการ  และหากใช้สิทธิการเบิกเงินจากต้นสังกัดแล้ว  พยานผู้นั้นไม่มีสิทธิ
เบิกจากสํานักงานอีก 

ข้อ ๘ กรณีมีค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้  ให้สํานักงานมีดุลพินิจในการอนุมัติให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจรงิ  ทั้งนี้  ให้แนบหลักฐานการจ่ายหรือ
ใบรับรองการจ่ายตามแบบท่ีสํานักงานกําหนดเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
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 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

หมวด  ๒ 
พยานบุคคล 

 
 

ข้อ ๙ ในเร่ืองร้องเรียนหรือคําร้องหนึ่งให้ขอหรือมีคําสั่งให้พยานบุคคลมาให้ถ้อยคําในฐานะพยาน
ได้ไม่เกิน  ๕  คน  เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นคณะกรรมการอาจกําหนดจํานวนพยานบุคคลเพิ่มเติมก็ได้ 

ข้อ ๑๐ พยานบุคคลให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในอัตรา  ดังนี้ 
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายวัน  ตามอัตราบัญชีหมายเลข  ๑  ท้ายระเบียบนี้ 
(๒) ค่าพาหนะประจําทางให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง  ไม่เกินอัตราค่าโดยสารและค่าธรรมเนียม

รถไฟปรับอากาศนอนช้ัน  ๒  หรือรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ  ๒๔  ที่นั่ง  เว้นแต่กรณีที่เดินทางโดย
เคร่ืองบินให้เบิกได้ไม่เกินอัตราสูงสุดของค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมรถไฟหรือรถโดยสารประจําทางดังกล่าว  
แล้วแต่กรณี 

(๓) การเดินทางโดยพาหนะรับจ้างให้เบิกได้เฉพาะการเดินทางที่มีความจําเป็นโดยให้เบิกในอัตรา  
ดังนี้ 

 (๓.๑) จากท่ีอยู่หรือที่พักถึงสถานีขนส่งประจําทาง  สถานที่พาหนะประจําทางจอดรับ  
หรือท่าอากาศยาน  และจากสถานีขนส่งประจําทาง  สถานที่พาหนะประจําทางจอดส่ง  หรือท่าอากาศยาน 
ถึงที่อยู่หรือทีพ่ัก  ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 

 (๓.๒) จากสถานีขนส่งประจําทาง  ท่าอากาศยาน  ถึงสํานักงานหรือสถานที่ที่กําหนด  
และจากสํานักงานหรือสถานที่ที่กําหนดถึงสถานีขนส่งประจําทาง  ท่าอากาศยาน  ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 

 (๓.๓) จากที่อยู่หรือที่พักหรือที่ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเดียวกันกับที่คณะกรรมการ  
กรรมการ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ขอหรือมีคําสั่งมาให้ถ้อยคําในฐานะพยาน  ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 

 (๓.๔) จากที่อยู่หรือที่พักหรือที่ปฏิบัติงานซึ่งต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัดเพื่อมาให้ถ้อยคํา
ในฐานะพยาน  ให้เบิกค่าพาหนะข้ามเขตจังหวัดตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดโดยอนุโลม 

(๔) การเดินทางโดยใช้พาหนะส่วนตัวให้จ่ายชดเชยเป็นค่าพาหนะตามอัตราที่กระทรวงการคลัง
กําหนดโดยอนุโลม  และมิให้เบิกค่าธรรมเนียมการผ่านทางใด ๆ  อีก  สําหรับการคํานวณระยะทาง 
เพื่อเบิกจ่ายให้คํานวณตามเส้นทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรงซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวก
และปลอดภัย  กรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงให้ใช้ระยะทางตามเส้นทางของหน่วยงานอ่ืนที่ตดัผ่าน  
และกรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงและของหน่วยงานอื่น  ให้ผู้เดินทางเป็นผู้รับรองระยะทาง 
ในการเดินทาง 

ข้อ ๑๑ พยานบุคคลที่เป็นคนพิการซ่ึงมีบัตรประจําตัวคนพิการท่ีออกโดยนายทะเบียนกลาง
หรือนายทะเบียนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ซึ่งโดยสภาพ
ทางกายภาพไม่อาจเดินทางตามข้อ  ๑๐  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ได้  และมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 
จ้างเหมาบริการพาหนะเพื่อเดินทางมาให้ถ้อยคําตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
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 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติไว้  ให้อยู่ในดุลพินิจของสํานักงานใน 
การพิจารณาอนุมัติค่าเดินทาง  โดยให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราค่าจ้างเหมาบริการพาหนะทั่วไป  
เว้นแต่โดยสภาพทางกายภาพไม่อาจเดินทางโดยพาหนะประเภทท่ัวไปได้  ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง 
ไม่เกินอัตราค่าจ้างเหมาบริการพาหนะประเภทพิเศษที่กําหนดไว้ในบัญชีหมายเลข  ๓  ท้ายระเบียบนี้   

การจ่ายค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับพาหนะตามวรรคหนึ่ง  ให้จ่ายโดยเทียบเคียงกับอัตรา
เงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนดโดยอนุโลม  
ทั้งนี้  ให้แนบหลักฐานการจ่ายหรือใบรับรองการจ่ายตามแบบที่สํานักงานกําหนดเป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย  โดยผู้ช่วยเหลือในการเดินทางตามข้อนี้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเดินทางตามข้อ  ๑๕  อีก 

ข้อ ๑๒ พยานบุคคลซึ่งเป็นคนพิการที่ไม่มีบัตรประจําตัวคนพิการตามข้อ  ๑๑  หรือกรณีเป็นบุคคล
ซึ่งโดยสภาพทางกายภาพไม่อาจเดินทางตามข้อ  ๑๐  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ได้  หากคณะกรรมการ  กรรมการ  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  เห็นสมควร  ให้เบิกค่าเดินทางได้ในอัตราตามข้อ  ๑๑  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓ พยานบุคคลให้เบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่ กําหนดไว้ในบัญชี
หมายเลข  ๒  ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๔ กรณีที่คณะกรรมการ  กรรมการ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ขอหรือมีคําสั่งให้ผู้ร้อง
หรือผู้ถูกร้องมาให้ถ้อยคําในฐานะพยาน  ให้สํานักงานพิจารณาอนุมัติให้ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องนั้นเป็นผู้มีสิทธิ
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางได้ในฐานะและอัตราเดียวกับพยานบุคคล 

ข้อ ๑๕ กรณีที่พยานบุคคล  ผู้ร้อง  หรือผู้ถูกร้อง  ที่มาให้ถ้อยคําในฐานะพยาน  มีความจําเป็นต้อง
มีล่ามเพื่อแปลภาษาร่วมเดินทางมาด้วย  หรือกรณีที่พยานบุคคล  ผู้ร้อง  หรือผู้ถูกร้อง  ที่มาให้ถ้อยคํา 
ในฐานะพยานเป็นเด็ก  เยาวชน  คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลําบาก  หรือผู้ที่
คณะกรรมการกําหนด  ซึ่งจําเป็นต้องมีผู้อื่นช่วยเหลือในการเดินทางร่วมเดินทางมาด้วย  หากคณะกรรมการ  
กรรมการ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  พิจารณาเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือค่าเบ้ียเลี้ยงและค่าเดินทาง 
ตามระเบียบนี้  ให้สํานักงานพิจารณาอนุ มัติและดําเนินการเบิกจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงและค่าเดินทาง 
ให้ผู้ทําหน้าที่ล่ามหรือผู้ช่วยเหลือในการเดินทางดังกล่าวในอัตราเดียวกับพยานบุคคล 

หมวด  ๓ 
พยานผู้เชี่ยวชาญ 

 
 

ข้อ ๑๖ พยานผู้เชี่ยวชาญให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในอัตรา  ดังนี้ 
(๑) ค่าเบ้ียเลี้ ยงให้ เบิกในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายวันตามอัตราบัญชีหมายเลข   ๑   

ท้ายระเบียบนี้ 
(๒) ค่าพาหนะประจําทางให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง  ในกรณีที่ เดินทางโดยเครื่องบินให้เบิก 

ในอัตราชั้นประหยัด 
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 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๓) การเดินทางโดยพาหนะรับจ้างให้เบิกได้เฉพาะการเดินทางที่มีความจําเป็นโดยให้เบิกในอัตรา  
ดังนี้ 

 (๓.๑) จากที่อยู่หรือที่พักถึงสถานีขนส่งประจําทาง  สถานที่พาหนะประจําทางจอดรับ  
หรือท่าอากาศยาน  และจากสถานีขนส่งประจําทาง  สถานที่พาหนะประจําทางจอดส่ง  หรือท่าอากาศยาน 
ถึงที่อยู่หรือที่พัก  ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 

 (๓.๒) จากสถานีขนส่งประจําทาง  ท่าอากาศยานถึงสํานักงานหรือสถานที่ที่กําหนด  และ
จากสํานักงานหรือสถานที่ที่กําหนดถึงสถานีขนส่งประจําทาง  ท่าอากาศยาน  ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 

 (๓.๓) จากที่อยู่หรือที่พักหรือที่ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเดียวกันกับที่คณะกรรมการ  
กรรมการ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ขอหรือมีคําส่ังให้มาทําหน้าที่พยานผู้เชี่ยวชาญ  ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 

 (๓.๔) จากที่อยู่หรือที่พักหรือที่ปฏิบัติงานซึ่งต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัดเพื่อทําหน้าที่
พยานผู้เชี่ยวชาญ  ให้เบิกค่าพาหนะข้ามเขตจังหวัดตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดโดยอนุโลม 

(๔) การเดินทางโดยใช้พาหนะส่วนตัวให้จ่ายชดเชยเป็นค่าพาหนะตามอัตราที่กระทรวงการคลัง
กําหนดโดยอนุโลม  และมิให้เบิกค่าธรรมเนียมการผ่านทางใด ๆ  อีก  สําหรับการคํานวณระยะทาง 
เพื่อเบิกจ่ายให้คํานวณตามเส้นทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรงซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวก
และปลอดภัย  กรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงให้ใช้ระยะทางตามเส้นทางของหน่วยงานอ่ืนที่ตัดผ่าน  
และกรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงและของหน่วยงานอื่น  ให้ผู้เดินทางเป็นผู้รับรองระยะทาง 
ในการเดินทาง 

ข้อ ๑๗ พยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งโดยสภาพทางกายภาพไม่อาจเดินทางตามข้อ  ๑๖  (๒)  (๓)  
และ  (๔)  ได้  และมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องจ้างเหมาบริการพาหนะเพื่อเดินทางมาให้ความเห็น
ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
บัญญัติไว้  ให้อยู่ในดุลพินิจของสํานักงานในการพิจารณาอนุมัติค่าเดินทาง  โดยให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 
แต่ไม่เกินอัตราค่าจ้างเหมาบริการพาหนะประเภททั่วไป  เว้นแต่โดยสภาพทางกายภาพไม่อาจเดินทาง 
โดยพาหนะประเภททั่วไปได้  ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราค่าจ้างเหมาบริการพาหนะประเภทพิเศษ
ท่ีกําหนดไว้ในบัญชีหมายเลข  ๓  ท้ายระเบียบนี้   

การจ่ายค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับพาหนะตามวรรคหนึ่ง  ให้จ่ายโดยเทียบเคียงกับอัตรา
เงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนดโดยอนุโลม  
ทั้งนี้  ให้แนบหลักฐานการจ่ายหรือใบรับรองการจ่ายตามแบบที่สํานักงานกําหนดเป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย  โดยผู้ช่วยเหลือในการเดินทางตามข้อนี้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเดินทางตามข้อ  ๑๙  อีก 

ข้อ ๑๘ พยานผู้เชี่ยวชาญให้เบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราท่ีกําหนดไว้ในบัญชี
หมายเลข  ๒  ท้ายระเบียบนี้ 
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 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ ๑๙ กรณีที่พยานผู้เชี่ยวชาญ  มีความจําเป็นต้องใช้ล่ามแปลภาษา  หรือจําเป็นต้องมี 
ผู้ช่วยเหลือในการเดินทาง  หากคณะกรรมการ  กรรมการ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  พิจารณาเห็นสมควร
ให้ความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางตามระเบียบนี้แก่ผู้ทําหน้าที่ล่ามแปลภาษาหรือผู้ช่วยเหลือ 
ในการเดินทางดังกล่าว  ให้สํานักงานพิจารณาอนุมัติและดําเนินการเบิกจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงให้ผู้ทําหน้าที่ล่าม
หรือผู้ให้ความช่วยเหลือการเดินทางดังกล่าวในอัตราเดียวกับพยานบุคคล  และค่าเดินทางในอัตราเดียวกับ 
พยานผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ ๒๐ กรณีที่สํานักงานต้องจัดหาล่ามแปลภาษาให้กับพยานตามที่กฎหมายหรือระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องกําหนดไว้  ให้สํานักงานพิจารณาอนุมัติและดําเนินการเบิกจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงและค่าเดินทาง 
ให้กับล่ามที่จัดหาดังกล่าวในอัตราเดียวกับพยานผู้เชี่ยวชาญ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ไม่มีผลกระทบกับการเบิกหรือจ่ายเงินที่ได้ดําเนินการไปแล้วโดยชอบด้วย
ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงและค่าเดินทางของ
พยานบุคคล  พยานผู้ทรงคุณวุฒิ  พยานผู้เชี่ยวชาญ  และพนักงานเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงและ 
ค่าเดินทางของพยานบุคคล  พยานผู้ทรงคุณวุฒิ  พยานผู้เชี่ยวชาญ  และพนักงานเจ้าหน้าที่  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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บัญชีหมายเลข ๑ 
อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 

 

ผู้เดินทาง อัตราเหมาจ่าย : คน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 
 

 
บญัชีหมายเลข ๒ 
อัตราค่าเช่าทีพ่กั 

 

ผู้เดินทาง อัตราค่าเช่าทีพ่กั : คน 

พยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ ไม่เกินวันละ ๑,๖๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 
 

 
บญัชีหมายเลข ๓ 

อัตราค่าจ้างเหมาบรกิารพาหนะ 
 

ประเภทของพาหนะ อัตราค่าจ้างเหมา 

๑. พาหนะประเภททั่วไป ไม่เกินวันละ ๑,๘๐๐ บาท 
๒. พาหนะประเภทพิเศษ ไม่เกินวันละ ๓,๐๐๐ บาท 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยการงบประมาณ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มรีะเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติว่าด้วยการงบประมาณ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๙  (๔)  และมาตรา  ๕๖  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ 

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รยีกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“งบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่า  จ านวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ประกอบด้วยรายจ่ายจากเงินอุดหนุนจากรัฐตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ 
ให้จ่ายจากเงินรายรับประเภทอื่นของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

“เงินรายรับ”  หมายความว่า  เงินท่ีส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับ  ได้แก่ 
(๑) เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม   
(๒) เงินงบประมาณประจ าปีเหลือจ่าย 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาค   
(๔) เงินรายได้หรือเงินอื่นใดที่กฎหมายก าหนดไม่ต้องน าส่งคลัง  หรือส านักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ท าความตกลงกับกระทรวงการคลังให้เก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง 
“แผนงาน”  หมายความว่า  แผนงานที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้   

ให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  และมติคณะรัฐมนตรี  
ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  เว้นแต่คณะกรรมการก าหนดเป็นอย่างอื่น 

้หนา   ๖
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ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้   
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด   
หมวด  ๑ 

การจดัท าและการเสนองบประมาณรายจ่าย   
 
 

ข้อ ๖ ให้ส านักงานจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายตามมติของคณะกรรมการเสนอต่อ
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  และ 

แผนการปฏิบัติงานจ าแนกตามแผนงาน  ผลผลิต  โครงการ  และข้อมูลอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
(๒) ค าชี้แจงประกอบค าขอเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน  งบประมาณรายจ่ายในปีที่ล่วงมาแล้ว  

ผลการด าเนินงาน  และความสัมพันธ์ระหว่างเงินรายรับกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง 
หมวด  ๒ 

การจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี   
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  และการบรหิารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
 

ข้อ ๙ ให้ส านักงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือใช้จ่ายงบประมาณ  โดยจ าแนกรายการ
และลักษณะการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับแผนงาน  งาน  และโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป   

กรณีแผนปฏิบัติการประจ าปีได้รับอนุมัติไม่ทันปีงบประมาณใหม่   ให้ส านักงานด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ล่วงมาแล้วไปพลางก่อนเฉพาะงบบุคลากรและงบด าเนินงานไม่เกินร้อยละห้าสิบ  
ทั้งนี้  ให้ส านักงานเร่งด าเนินการจัดท าแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณใหม่ 

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพันของส านักงาน  ให้กระท าได้แต่เฉพาะที่ได้ก าหนดไว้ 
ในแผนงาน  งาน  โครงการ  และรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

้หนา   ๗
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การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายจ่ายจะกระท ามิได้  เว้นแต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓ 

ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการมีหน้าที่และอ านาจจัดสรรและรับผิดชอบในการจ่ายเงินหรือก่อหนี้
ผูกพันให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ข้อ ๑๒ การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายข้ามแผนงานจะกระท ามิได้    
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๓ การเปลี่ยนแปลงรายการต่างไปจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   หรือ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  โดยไม่เพ่ิมวงเงินรวมของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและไม่กระทบต่อ
แผนการด าเนินงานที่คณะกรรมการอนุมัติ  ให้เลขาธิการเป็นผู้อนุมัติ 

ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการประเภทค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยไม่เกินหนึ่งล้านบาท  
และรายการประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกินสิบล้านบาทต่อรายการ  ให้กระท าได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากเลขาธิการ  และไม่กระทบต่อแผนการด าเนินงานที่คณะกรรมการอนุมัติ 

ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการประเภทค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยเกินหนึ่งล้านบาท  
และรายการประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินเกินสิบล้านบาทต่อรายการ  ให้กระท าได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และไม่กระทบต่อแผนการด าเนินงาน 
ที่คณะกรรมการอนุมัติ 

การเปลี่ยนแปลงรายการประเภทค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามวรรคสองหรือวรรคสาม
ที่เป็นการเพ่ิมวงเงินแต่ละหน่วยไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่ได้รับอนุมัติแล้ว  ให้เป็นอ านาจของเลขาธิการ 

การเพ่ิมวงเงินตามวรรคสี่  ให้ใช้เงินเหลือจ่ายจากรายจ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ด าเนินการจัดซื้อแล้ว 

การเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง  วรรคสองและวรรคสามที่กระทบต่อแผนการด าเนินงาน 
ที่คณะกรรมการอนุมัติไว้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงรายการ  วงเงิน  ระยะเวลา  หรือรายละเอียด
ของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโดยไม่เพ่ิมวงเงินก่อหนี้ผูกพัน   ให้ส านักงาน 
ท าความตกลงกับส านักงบประมาณและรายงานให้คณะกรรมการเพ่ือทราบภายในสิบห้าวัน   เว้นแต่
ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก าหนดให้ไม่ต้องขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ   
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติ 

(๒) การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพ่ิมวงเงินก่อหนี้ผูกพัน  ให้ส านักงานเสนอขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการ  และรายงานส านักงบประมาณเพื่อทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ 
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(๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพ่ิมวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  
ให้ส านักงานเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเพ่ือขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี  โดยส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้ส านักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีด้วย 

ข้อ ๑๕ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณใด   ให้กระท าภายใน
ปีงบประมาณนั้น  เว้นแต่ 

(๑) เป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ   
(๒) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ  หรือมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  

แต่มีความจ าเป็นต้องกันเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปีงบประมาณ   
กรณีตาม  (๑)  และ  (๒)  ต้องมีการกันเงินไว้ตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้นด้วย   

หมวด  ๓ 
การควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณและการรายงานผลการปฏิบตัิงาน 

 
 

ข้อ ๑๖ ให้ส านักงานจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการทุกหกเดือน 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๑๗ การใดซึ่งกระท าไปแล้วในขั้นตอนใดก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ   ให้เป็นอันใช้ได้ 
ตามระเบียบนี้  แต่การด าเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิ

้หนา   ๙
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยการเบกิจ่ายเงนิค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่าย 
เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๙  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งโดย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการในคณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการในคณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  หรือเลขาธิการคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

“บุคคล”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หรือเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ข้อ ๔ คณะกรรมการหรือบุคคลที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบนี้  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

และบริหารพัสดุภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ทั้งนี้  ตามบัญชีท้ายระเบียบนี้ 

(๒) คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างซึ่งได้รับแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง 

(๓) คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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(๔) คณะกรรมการจัดหาประกันสุขภาพตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยการนั้น 

(๕) คณะกรรมการหรือบคุคลซึง่ท าหน้าทีส่ืบสวนหรือสอบสวนข้อเท็จจริง  และคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยข้าราชการ  พนักงานราชการหรือลูกจ้าง  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
หรือตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการนั้น  แล้วแต่กรณี 

(๖) คณะกรรมการสอบสวนทางจริยธรรมตามข้อก าหนดทางจริยธรรมขา้ราชการ  พนักงานราชการ  
และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๗) คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

ข้อ ๕ การประชุมคณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบน้ี  จะต้องมีผู้เข้าประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการนั้น  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อ  ๔   
ได้รับค่าตอบแทน  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  

ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบนี้  ในอัตราคนละ  ๑,๒๐๐  บาท  ต่องาน 
ข้อ ๘ คณะกรรมการตามข้อ  ๔  (๑)  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ในงานจ้างก่อสร้าง  และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  ให้ได้รับค่าตอบแทนกรณีออกตรวจงานจ้าง  ณ  สถานที่
ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ท างานจ้าง  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง  ในอัตรา  ๓๕๐  บาท  ต่อคนต่อวัน 
(๒) ผู้ควบคุมงานก่อสร้างซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  ในอัตรา  ๓๕๐  บาท   

ต่อวันต่องาน  และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  (ผู้ปฏิบัติการ)  ในอัตรา  ๓๐๐  บาท  ต่อวันต่องาน 
ข้อ ๙ หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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บัญชีการจ่ายค่าตอบแทนไม่เกินจํานวนครั้ง 

 

ลําดับ คณะกรรมการ จ่ายค่าตอบแทนได ้
ไม่เกินจํานวน (ครั้ง)

๑ คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
๑.๑ คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง เฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตามสัญญา เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ขึ้นไป และคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑.๑.๑ คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งต้ังให้รับผิดชอบจัดทําร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

๑ 

๑.๑.๒ คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งต้ังให้รับผิดชอบจัดทําแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง 

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 อจัด จ้างที่ มี วงเงินตามสัญญา 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 คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจนับพัสดุประจําปี ๑ 
๑.๑.๑๐ คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ 

หรือสูญไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้ 
๑ 

๑.๒ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา 
๑.๒.๑ คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งต้ังให้รับผิดชอบจัดทําร่างขอบเขต

ของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
๑ 

๑.๒.๒ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ๑ 
๑.๒.๓ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ๑ 
๑.๒.๔ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑ 
๑.๒.๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ตามงวดงาน 

(ไม่เกิน ๓ ครั้ง) 
๑.๓ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

๑.๓.๑ คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งต้ังให้รับผิดชอบจัดทําร่างขอบเขต
ของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

๑ 

๑ .๓ .๒ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน 

๑ 

����������������.indd   250 27/8/2562   12:28:13



กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

251

๒ 
๑ .๓ .๓ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

ก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
๑ 

๑ .๓ .๔ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างโดยวิธีเจาะจง 

๑ 

๑ .๓ .๕ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 

๑ 

๑.๓.๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง 

ตามงวดงาน 
(ไม่เกิน ๓ ครั้ง) 

๒ คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานก่อสร้างซึ่งได้รับแต่งต้ังตาม
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง 

๒ 

๓ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 

๓ 

๔ คณะกรรมการจัดหาประกันสุขภาพตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการนั้น 

๑ 

๕ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พนักงาน
ราชการหรือลูกจ้าง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 
๕.๑ คณะกรรมการสืบสวนหรือสอบสวนข้อเท็จจริง ๓ 
๕.๒ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ๓ 
๕.๓ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ๕ 

๖ คณะกรรมการสอบสวนทางจริยธรรมตามข้อกําหนดทางจริยธรรม
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสํานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

๓ 

๗ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเบิก
ค่าเช่าบ้านข้าราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

๑  
(ต่อการตรวจสอบ

ข้าราชการ ๑ ราย ต่อ
ปีงบประมาณ) 
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๓ 
หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนบุคคล 

 
ที่ ................. 

ใบสําคญัรบัเงิน 
 

วันที่ ............. เดือน ..................................พ.ศ. ........... 
 ข้าพเจ้า...............................................................อยู่บ้านเลขที่ ........................................ 
แขวง/ตําบล...................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด................................... 
ได้รับเงินจากสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังรายการดังต่อไปนี้ 
 

รายการ จํานวนเงิน 
บาท ส.ต. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

รวมเงิน   
 

 จํานวนเงิน (..............................................................................................) 
 
   ลงชื่อ...................................................... ผู้รับเงิน 
   (..................................................) 
 
   ลงชื่อ........................................................ ผู้จ่ายเงิน 
   (..................................................) 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส านกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย  
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

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

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติวา่ด้วยการเบิกจา่ย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ค่าใช้จ่าย”  หมายความว่า  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายในการบริหารงานประจ าตามหน้าที่ 

และอ านาจของส านักงาน  หรือรายจ่ายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  ซึ่งเป็น  
การเบิกจ่ายจากค่าใช้จ่ายด าเนินงานในลักษณะค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค  
หรือรายจ่ายอื่นใดที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน  และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายท่ีเกิดจากภารกิจ  
ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายด้วย 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้  ส านักงานต้องด าเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย  กฎ  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๖ ค่าใช้จ่ายใดที่มีกฎหมายหรือระเบียบคณะกรรมการก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ   
ให้เลขาธิการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามรายการและอัตราที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือระเบียบนั้น 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๒
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ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบคณะกรรมการก าหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายใดไว้เป็นการเฉพาะ
ตามวรรคหนึ่ง  ให้เลขาธิการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามรายการและอัตราที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  กฎ  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังหรือที่ได้รับความเห็นชอบ
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  ให้เลขาธิการอนุมัติ
เบิกจ่ายโดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์  ความคุ้มค่า  และประโยชน์ของทางราชการ  ทั้งนี้  ตามรายการและ
หลักเกณฑ์แนบท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคคลภายนอกท่ีนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในข้อ  ๙  ให้เลขาธิการ
อนุมัติเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนได้ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ 

หมวด  ๓ 
ค่าใช้สอย 

 
 

ข้อ ๑๑ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย  ให้เลขาธิการอนุมัติเบิกจ่ายโดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์   
ความคุ้มค่า  และประโยชน์ของทางราชการ  ทั้งนี้  ตามรายการแนบท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๒ ค่าใช้สอยดังต่อไปนี้  มิให้เบิกจ่าย   

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๒
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(๑) ค่าจัดท าสมุดบันทึก  สมุดฉีก  หรือของช าร่วย  เนื่องในโอกาสต่าง  ๆ 
(๒) ค่าจัดพิมพ์  ค่าจัดส่ง  ค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  ส าหรับบัตรอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ   

และค่าจัดพิมพ์นามบัตรให้แก่บุคลากรภายในส านักงาน 
(๓) ค่าพวงมาลัย  ดอกไม้  ของขวัญ  หรือของเยี่ยมผู้ป่วย  เพ่ือมอบให้กับส่วนราชการ  

หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานเอกชน  หรือบุคคล  เนื่องในโอกาสต่าง  ๆ 
(๔) ค่าทิป 
(๕) เงินหรือสิ่งของบริจาค 
(๖) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ  หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในส านักงาน 
ค่าใช้สอยที่ ไม่ให้ เบิกจ่ายนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง  ให้ เป็นไปตามที่

คณะกรรมการก าหนด 
ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  เก็บเอกสารหรือพัสดุต่าง ๆ   

และการเช่าที่ดินเพ่ือใช้ในราชการ  รวมทั้งค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเช่าซึ่งค านวณผลประโยชน์ตอบแทน 
ที่จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่านอกเหนือจากค่าเช่าด้วยแล้ว  ให้เลขาธิการอนุมัติเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง  ทั้งนี้   
อัตราที่เบิกจ่ายต้องไม่สูงกว่าอัตราตามท้องตลาด 

ข้อ ๑๔ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีในชั้นศาลหรือการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ  
ให้เลขาธิการอนุมัติเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง   

ข้อ ๑๕ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหายยื่นค าขอให้ส านักงานชดใช้กรณีที่
เจ้าหน้าที่ของส านักงานได้กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าท่ี  ให้เลขาธิกา รอนุมัติ
เบิกจ่ายโดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการนั้น   

หมวด  ๔ 
ค่าวัสด ุ

 
 

ข้อ ๑๖ ค่าวัสดุตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ  
ให้เลขาธิการอนุมัติเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงโดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์   ความคุ้มค่า  และประโยชน์ 
ของทางราชการ 

หมวด  ๕ 
ค่าสาธารณูปโภค 

 
 

ข้อ ๑๗ ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคดังต่อไปนี้  ให้เลขาธิการ
อนุมัติเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงโดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์  ความคุ้มค่า  และประโยชน์ของทางราชการ   

(๑) ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ าประปา  หรือค่าโทรศัพท์  ของส านักงาน 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๒
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(๒) ค่าบริการไปรษณีย์  ค่าฝากส่งไปรษณีย์  ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  
หรือค่าเช่าตู้ไปรษณีย์   

(๓) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสาร 
และโทรคมนาคม  เช่น  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต  ค่าเคเบิ้ลทีวี   
ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าวิทยุสื่อสาร  หรือวิทยุติดตามตัว  เป็นต้น 

(๔) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์  และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 
(๕) ค่าธรรมเนียมธนาคารเก่ียวกับการท าธุรกรรมทางการเงินเพ่ือความสะดวกของส านักงาน 

ที่มิใช่เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๑๘ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใดที่ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติตามที่
กระทรวงการคลังก าหนดไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
หรือแนวทางการปฏิบัตินั้นต่อไปจนแล้วเสร็จ  และให้มีผลใช้บังคับได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖2 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิ

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๒
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รายการแนบท้าย 
 

ค่าตอบแทน 
ล าดับ รายการ หลักเกณฑ์ 

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 านวนหน้าและภาษาที่ ใช้
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 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
ต่าง ๆ 
(๒) ค่าหรีด หรือพวงมาลา ส าหรับสักการะศพ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนอันเกี่ยวกับการร่วมพิธีหรือ
สักการะศพ ให้เบิกจ่ายในนามของส านักงานเป็นส่วนรวมเฉพาะสักการะศพผู้ที่เคยให้ความ
ช่วยเหลือ หรือเป็นผู้เคยท าประโยชน์ให้แก่ประเทศหรือส านักงานจนเป็นที่ประจักษ์ชัด 

๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ และให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม
และระบบการสื่อสารอ่ืน ๆ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุม 
คาบเก่ียวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น เป็นต้น 

๗. ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม หรือของที่ระลึก ส าหรับกรณีรับรองหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกที่มา
ติดต่องานของส านักงาน เช่น การเข้ามาดูงาน การเยี่ยมชมส านักงาน การแถลงข่าวของส านักงาน 
หรือการมายื่นเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 
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 ๒ 

ล าดับ รายการ 
๘.  (๑) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของส านักงานที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งาน

ปกติหรือจากเหตุสุดวิสัยที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง 
(๒) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของส านักงานที่ได้รับความเสียหายซึ่งมิได้เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือ
ช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกติหรือจากเหตุสุดวิสัยที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง เมื่อส านักงานจ่าย
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว ให้ด าเนินการหาผู้รับผิดทางละเมิดตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

๙. (๑) ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่ส านักงานมอบให้ชาวต่างประเทศกรณีเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราวหรือกรณีชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทยเกี่ยวกับงานของส านักงาน  
(๒) ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่ส านักงานมอบให้กรณีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือส านักงาน
หรือกรณมีีหน่วยงานเข้าเยี่ยมชมส านักงาน 

๑๐. ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ของขวัญ ของรางวัล หรือของที่           
ระลึก ส าหรับข้าราชการที่เกษียณอายุ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือหรือควรได้รับการยกย่องจาก
ส านักงาน 

๑๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และโปรแกรมอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งส่วน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องในการดังกล่าวด้วย  

๑๒. ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ หรือค่าบัตร
โดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีส่วนราชการสั่งให้งด 
หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ ที่ท าให้ไม่สามารถเดินทางได้  

๑๓. ค่าธรรมเนียมอ่ืน 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 เพ่ือใช้ในส านักงานโดยส่วนรวม 
๑๙. ค่าบริการในการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือจัดเก็บขยะของส านักงาน 
๒๐. ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ส าหรับรถยนต์ของส านักงาน

ตามระเบียบว่าด้วยรถราชการ ซึ่งส านักงานได้มาโดยวิธีการซื้อ การยืม หรือรับบริจาค หรือได้รับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศและขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของ
ส านักงาน การเช่า หรือรถส่วนตัวของข้าราชการผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา
รถประจ าต าแหน่งส าหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจ าต าแหน่งที่ ได้จัดหามาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 

๒๑. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ วิทยุ หรือช่องทางสื่อสารอ่ืน ๆ 
๒๒. ค่าพาหนะกรณีได้รับมอบหมายให้เดินทางไปปฏิบัติราชการซึ่งส านักงานไม่สามารถจัดรถยนต์

ส่วนกลางให้ได้ 
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 ๓ 

ล าดับ รายการ 
๒๓. ค่าตรวจสอบเพื่อการรับรองระบบการท างานหรือมาตรฐานการท างาน 
๒๔. ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ของส านักงาน รวมทั้งค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุ

หรือพัสดุภัณฑ์ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมในประเทศหรือระหว่างประเทศ              
ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

๒๕. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงานอ่ืน เพ่ือใช้ปฏิบัติราชการกรณีจ าเป็น
เร่งด่วนเป็นการชั่วคราว 

๒๖. ค่าตรวจร่างกายของบุคลากรเพ่ือตรวจหาความผิดปกติที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่                 
ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ข้าราชการจะใช้สิทธิเบิกจ่ายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยการรับ  การจ่าย  และการเก็บรักษาเงิน   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรับ  
การจ่าย  และการเก็บรักษาเงิน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  49  (4)  แห่งพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรับ   
การจ่าย  และการเก็บรักษาเงิน  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 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 านวยการ
ส านักที่รับผิดชอบด้านการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุ  ของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  หรือต าแหน่งอื่นใดที่เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน 

“เจ้าหน้าที่การเงิน”  หมายความว่า  ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติผู้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  หรือเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  หรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่น 
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 

“เจ้าหน้าที่ส านักงาน”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนั กงานราชการ  และลูกจ้าง   
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

“ปีงบประมาณ”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  ของปีหนึ่ง  ถึงวันที่   
30  กันยายน  ของปีถัดไป  และให้ใช้ปี  พ.ศ.  ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น 

“หลักฐานการจ่าย”  หมายความว่า  หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน  หรือ
เจ้าหนี้ตามข้อผูกพันหรือตามข้อก าหนดในกฎหมาย  หรือระเบียบแล้ว 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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ข้อ 4 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอืน่ใดทีไ่ม่ได้ก าหนดไวใ้นระเบียบนี ้ ให้น าระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการเงินของกระทรวงการคลังมาใช้บังคับโดยอนุโลม  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้   
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นที่สุด 
หมวด  1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 6 ให้ส านักงานเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารของรัฐในนามส านักงาน  แยกตาม

ประเภทของเงิน  ดังนี้ 
(1) บัญชีเงินฝากเงินงบประมาณ 
(2) บัญชีเงินฝากเงินนอกงบประมาณ 
(3) บัญชีเงินฝากนอกเหนือจาก  (1)  และ  (2) 
ข้อ 7 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายที่มิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้  ให้ส านักงาน

เก็บรักษาเงินงบประมาณนั้นไว้สมทบเป็นเงินรายรับเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีต่อ  ๆ  ไป   
โดยไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลัง 

ข้อ 8 ให้ส านักงานมีเงินทดรองราชการไว้ใช้ตามจ านวนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  
และถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 

ข้อ 9 การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะน าเงินนั้นไปจ่าย  และห้ามมิให้ขอเบิกเงิน
จนกว่าจะถึงก าหนดหรือใกล้จะถึงก าหนดจ่าย  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่ต้องขอเบิกล่วงหน้าบางส่วน  
เพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการ 

เงินที่ขอเบิกเพื่อการใดให้น าไปจ่ายได้เฉพาะเพื่อการนั้นเท่านั้น  จะน าไปจ่ายเพ่ือการอื่นไม่ได้ 
ข้อ 10 การจ่ายเงินหรือก่อหนีผู้กพัน  ให้ท าได้เฉพาะที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  

หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้   
การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง  ให้เลขาธิการอนุมัติตามภารกิจ 

ของส านักงาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด  ให้เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นไปจ่าย

หากมีความจ าเป็นไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นได้ทัน  ให้ขออนุมัติเลขาธิการ 
เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณถัดไปได้  แต่ค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องไม่เป็นการก่อหนี้
ผูกพันเกินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติในปีนั้น 

ข้อ 12 ค่าใช้จ่ายเงินงบกลาง  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ  หรือรายการอื่นที่
กระทรวงการคลังก าหนด  ถ้าค้างเบิกให้น ามาเบกิจากเงินงบกลางรายการนั้น ๆ  ของปีงบประมาณถัดไป 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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ข้อ 13 ค่าใช้จ่ายตามประเภทที่กระทรวงการคลังก าหนด  ซึ่งมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายประจ า
หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อส านักงานได้รับแจ้งให้ช าระหนี้  และให้น ามา
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับแจ้งให้ช าระหนี้ 

ข้อ 14 การอนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นอ านาจของเลขาธิการ 
หมวด  2 
การรบัเงนิ 

 
ส่วนที ่ ๑ 

หลักฐานการรบัเงนิ 
 

ข้อ ๑5 ใบเสร็จรับเงิน  ให้ใช้ตามแบบที่ส านักงานก าหนด  และให้มีส าเนาเย็บติดไว้กับเล่ม
อย่างน้อยหนึ่งฉบับ 

ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยคอมพิวเตอร์  ให้เป็นไปตามที่ส านักงานก าหนด   
ข้อ ๑6 ให้หน่วยเบิกจ่ายจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้  เพ่ือการตรวจสอบได้ว่าจัดพิมพ์

ขึ้นจ านวนเท่าใด  ได้จ่ายไปเท่าใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  และเจ้าหน้าที่ผู้ใดไปด า เนินการจัดเก็บเงิน 
เมื่อวันเดือนปีใด 

ข้อ 17 ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท  เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการรับช าระ
เป็นประจ าและมีจ านวนมากราย  จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งส าหรับการรับช าระเงินประเภทนั้นก็ได้ 

ข้อ 18 ห้ามขูดลบเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมจ านวนเงิน  หรือชื่อผู้ช าระเงินในใบเสร็จรับเงิน   
หากลงรายการรับเงินผิดพลาด  ให้ขีดฆ่าจ านวนเงนิและเขียนใหม่ทั้งจ านวน  แล้วให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อ
ก ากับการขีดฆ่านั้นไว้  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 

้หนา   ๑๕
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ข้อ 19 ใบเสร็จรับเงินเล่มใดส าหรับรับเงินของปีงบประมาณใด  ให้ใช้รับเงินภายใน
ปีงบประมาณนั้น  เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่  ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่  ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ได้ใช้  
ให้คงติดไว้กับเล่ม  แต่ให้ปรุ  เจาะรู  หรือประทับตราเลิกใช้  เพ่ือให้เป็นที่สังเกตมิให้น ามาใช้รับเงิน  
ได้อีกต่อไป 

ข้อ 20 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายรายงานเลขาธิการทราบว่ามีใบเสร็จรับเงิน  
อยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  และได้ใช้ไปแล้วเล่มใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  อย่างช้า  
ไม่เกินวันที่  31  ตุลาคม  ของปีงบประมาณถัดไป 

ข้อ ๒1 ให้หน่วยเบิกจ่ายเก็บรักษาส าเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ยังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย  อย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้  และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บไว้
อย่างเอกสารธรรมดาได้ 

ส่วนที ่ ๒ 
วิธีการรบัเงนิ 

 
ข้อ ๒2 การรับเงิน  ให้รับเป็นเงินสด  หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนามส านักงาน  เว้นแต่

การรับเป็นเช็ค  ดร๊าฟต์  ตราสารอย่างอื่น  หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือโดยวิธีอื่นใด  ให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 

การรับเงิน  ให้เจ้าหน้าที่การเงินผู้รับผิดชอบของหน่วยเบิกจ่ายออกใบเสร็จรับเงินให้แก่  
ผู้ช าระเงินทุกครั้ง  เว้นแต่การรับเงินตามค าขอเบิกเงินจากคลัง  การรับเงินดอกเบี้ย เงินฝากธนาคาร  
และการรับเงินที่มีเอกสารของส านักงานระบุจ านวนเงินที่ช าระอันมีลักษณะเช่นเดียวกับใบเสร็จรับเงิน  
โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมจ านวนที่รับจ่ายในลักษณะเดียวกับใบเสร็จรับเงิน 

ข้อ ๒3 ให้หน่วยเบิกจ่ายบันทึกบัญชีส าหรับเงินที่ได้รับในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร  แล้วแต่กรณี  ภายในวันที่ได้รับเงินนั้น 

ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังก าหนดเวลาปิดบัญชีส าหรับวันนั้นแล้ว  ให้ออกใบเสร็จรับเงิน  
ในวันดังกล่าว  และบันทึกการรับเงินในบัญชีดังกล่าวในวันท าการถัดไป 

เงินประเภทใดที่มีการออกใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่ง ๆ  หลายฉบับ  จะรวมเงินรับประเภทนั้น
ตามส าเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกในบัญชีรายการเดียวก็ได้  โดยแสดงให้ทราบว่าเป็นเงินรับ  
ตามใบเสร็จเลขที่ใดถึงเลขที่ใด  จ านวนเงินรวมรับทั้งสิ้นเท่าใด  ไว้ด้านหลังส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย 

ข้อ ๒4 เพ่ือความปลอดภัยในระหว่างวัน  ให้เจ้าหน้าที่การเงินผู้มีหน้าที่รับช าระเงินของ 
หน่วยเบิกจ่าย  น าเงินสด  เช็ค  หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น  ไปฝากธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้ตามข้อ  ๖  
ก่อนธนาคารปิดเวลาท าการ  โดยให้แยกบัญชีตามประเภทของเงินที่ได้รับ 
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ข้อ ๒5 ก่อนสิ้นวันท าการ  ให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดท าใบสรุปการรับเงินตามแบบที่ส านักงาน
ก าหนด  และตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนเงินที่ได้รับกับส าเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่น  
ที่ใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินและฝากเงิน  และรายการบันทึกบัญชี 

หมวด  ๓ 
การจ่ายเงิน 

 
ส่วนที ่ ๑ 

หลักฐานการจ่ายเงิน 
 

ข้อ 26 ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ  สั่งอนุมัติการจ่ายเงินพร้อมกับลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่าย  
หรือหลักฐานการขอรับช าระหนี้ทุกฉบับ  หรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติในหน้างบหลักฐานการจ่ายก็ได้ 

ข้อ 27 การจ่ายเงินของส านักงาน  ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงินซึ่งผู้รั บเงิน 
เป็นผู้ออกให้  หรือรายงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือใบรับรองการจ่ายเงิน  หรือเอกสาร
อื่นใดที่ส านักงานก าหนดเป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ 28 ให้ผู้จ่ายเงินประทับตราจ่ายเงินแล้ว  ลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย  และลงวันเดือนปี 
ที่จ่ายในหลักฐานการจ่ายทุกฉบับ  ทั้งนี้   หากเป็นการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ให้เป็น 
ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 

ข้อ 29 การจ่ายเงินจะต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและจะต้องมี
การบันทึกรายการจ่ายเงินในบัญชีภายในวันที่จ่ายเงิน 

ข้อ ๓0 กรณีที่ยังมิได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน
เรียกหลักฐานการจ่ายหรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐาน 

ข้อ ๓1 เจ้ าหน้ าที่ ส านั กงานหรือผู้ รับบ านาญที่ ไม่สามารถมารับ เงิน ได้ด้ วยตนเอง
นอกเหนือจากการโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็น
ผู้รับเงินแทนก็ได้  โดยใช้ใบมอบฉันทะตามแบบที่ส านักงานก าหนด 

การจ่ายเงินนอกเหนือจากการโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ให้แก่บุคคลที่ไม่ไดก้ าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  หากบุคคลนั้นไม่สามารถมารบัเงินได้ด้วยตนเอง  จะท าหนังสือ
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นมารับเงินแทนก็ได้ 

การจ่ายเงินในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง  ให้น าหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๓2 หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินออกให้อย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ  สถานที่อยู่  หรือที่ท าการของผู้รับเงิน 

้หนา   ๑๗
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(๒) วันเดือนปีที่รับเงิน 
(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
(๔) จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
(๕) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 
ข้อ ๓3 กรณีเจ้าหน้าที่ส านักงานจ่ายเงินรายการใดซึ่งไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้

หรือใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓2  หรือการจ่ายเงินในต่างประเทศ  ซึ่งตามกฎหมาย 
หรือประเพณีนิยมของประเทศนั้น ๆ  ไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน  ให้ผู้จ่ายเงินนั้นท าใบรับรองการจ่ายเงิน  
โดยระบุว่าเป็นการจ่ายเงินค่าอะไร  วันเดือนปีที่จ่ายเงิน  จ านวนที่จ่าย  และให้ลงลายมือชื่อรับรอง 
การจ่ายไว้ด้วย 

ในกรณีที่หลักฐานการจ่ายเป็นอย่างอื่น  ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจาก  
ผู้ช าระเงินตามวรรคหนึ่งได้  ให้แนบหลักฐานนั้นไปพร้อมกับใบรับรองการจ่ายเงินเพ่ือตรวจสอบ  
การจ่ายเงิน   

ข้อ ๓4 ในกรณีหลักฐานการจ่ายสูญหายหรือช ารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้ก่อนการเบิก
จ่ายเงิน  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) ถ้าใบเสร็จรับเงินสูญหายหรือช ารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้  ให้ใช้ส าเนาใบเสร็จรับเงิน
ซึ่งผู้รับเงินรับรองแล้วแทนได้ 

(๒) ถ้าใบส าคัญรับเงินสูญหายหรือช ารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้หรือไม่อาจขอส าเนา
ใบเสร็จรับเงินตาม  (๑)  แล้วแต่กรณี  ให้ผู้จ่ายเงินท าใบรับรองการจ่ายเงิน  โดยชี้แจงเหตุผลและ
พฤติการณ์ที่หลักฐานการจ่ายสูญหายหรือช ารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้หรือไม่อาจขอส าเนา
ใบเสร็จรับเงินได้พร้อมค ารับรองว่ายังไม่เคยน าหลักฐานการจ่ายมาเบิกจ่ายและถ้าหากค้นพบภายหลัง 
ก็จะไม่น ามาเบิกจ่ายอีก  เสนอต่อเลขาธิการหรือผู้ที่ เลขาธิการมอบหมาย  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ   
เมื่อได้รับอนุมัติแล้วก็ให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานการจ่ายได้ 

ข้อ 35 กรณีหลักฐานการจ่ายสูญหายหรือช ารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้ภายหลังจาก 
การเบิกจ่ายเงิน  และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังมิได้ท าการตรวจสอบ  ให้เลขาธิการแต่งตั้ง
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  

้หนา   ๑๘
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โดยชี้แจงเหตุผลและพฤติการณ์ที่เอกสารนั้นสูญหายหรือช ารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้  และไม่อาจ
ขอส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารได้  เสนอเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายพิจารณาอนุมัติ  และ  
เมื่อมีการอนุมัติแล้วก็ให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานได้ 

(๒) กรณีเป็นเอกสารอื่นที่ไม่ใช่หลักฐานการจ่าย  ให้ใช้ส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารนั้นก่อน  
หากไม่อาจขอส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารได้  และมีเหตุผลความจ าเป็นท่ีไม่อาจขอส าเนาหรือภาพถ่าย
เอกสารได้  ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายพิจารณาอนุมัติให้ใช้เอกสารอื่นที่มีสาระส าคัญ  
ที่จะสามารถน ามาใช้เป็นหลักฐานการจ่ายแทนเอกสารที่สูญหายหรือช ารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐาน  
การจ่ายนั้นได้ 

(๓) การอนุมัติให้ใช้ส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารหรือเอกสารอื่นแทนต้นฉบับเอกสารที่สูญหาย
หรือช ารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้ตาม  (๑)  และ  (๒)  นั้น  ให้กระท าได้เมื่อหน่วยงานที่มีหน้าที่ 
เก็บรักษาหรือดูแลเอกสารด าเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน  ในการแจ้งความ  ให้แสดงถึง
สาเหตุและพฤติการณ์ที่เอกสารนั้นสูญหายหรือช ารุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานการจ่ายได้  และให้มี
รายงานประจ าวันรับแจ้งของพนักงานสอบสวนเป็นหลักฐานประกอบด้วย 

ข้อ 36 หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก  การแก้ไขหลักฐานการจ่าย  ให้ใช้วิธี
ขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่  และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่ง 

ข้อ 37 ให้หน่วยเบิกจ่ายเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายที่ยังไม่ได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย   
อย่าให้สูญหายหรือช ารุดได้  และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บอย่างเอกสารธรรมดา 

ส่วนที ่ ๒ 
วิธีการจ่ายเงิน 

 
ข้อ 38 ในการจ่ายเงิน  ให้จ่ายเป็นเช็ค  ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
(1) การจ่ายจากเงินทดรองราชการซึ่งเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด   
(2) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักงานหรือผู้รับบ านาญ   
เพื่อประโยชน์ในการจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง  ส านักงานจะจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือ

ด้วยวิธีอื่นใดก็ได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 
ข้อ 39 การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(1) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  ในกรณีซื้อทรัพย์สิน  จ้างท าของ  หรือ 

เช่าทรัพย์สิน  ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  โดยขีดฆ่าค าว่า  “หรือผู้ถือ”  ออก  
และขีดคร่อมด้วย 

(๒) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินนอกจากกรณีตาม  (๑)  ให้ออกเช็คสั่งจ่าย 
ในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  โดยขีดฆ่าค าว่า  “หรือผู้ถือ”  ออก  และจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้ 
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(๓) ในกรณีสั่งจ่ายเงินเพ่ือขอรับเงินสดมาจ่าย  ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่การเงิน  
ของหน่วยเบิกจ่าย  และขีดฆ่าค าว่า  “หรือผู้ถือ”  ออก  ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด 

ห้ามลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า  โดยยังมิได้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อผู้รับเงิน   
วันที่ที่ออกเช็คและจ านวนเงินที่สั่งจ่าย 

ข้อ ๔0 การเขียนหรือพิมพ์จ านวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร  ให้เขียนหรือพิมพ์  
ให้ชิดเส้น  และชิดค าว่า  “บาท”  หรือขีดเส้นหน้าจ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่ให้มีช่องว่าง
ที่จะเขียนหรือพิมพ์จ านวนเงินเพ่ิมเติมได้  และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุลหรือชื่อผู้รับเงินจนชิดค าว่า  
“หรือผู้ถือ”  โดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้ 

ข้อ ๔1 การใช้เช็ค  ให้เรียงตามล าดับเลขที่ในสมุดเช็ค  เช็คฉบับใดเขียนหรือพิมพ์ผิดและ
ต้องการยกเลิก  ให้ขีดฆ่า  แล้วเขียนค าว่ายกเลิก  หรือประทับตรายกเลิกในตัวเช็ค  แล้วน าเช็ค  
ฉบับที่ยกเลิกมาติดไว้กับต้นขั้วเช็คเพ่ือเป็นหลักฐานว่าได้ยกเลิกเช็คฉบับนั้น 

ข้อ ๔2 ให้ท าทะเบียนจ่ายเช็คตามแบบที่ส านักงานก าหนด  เพื่อควบคุมการจ่ายเช็คทุกฉบับ 
ข้อ ๔3 การจ่ายเงินทุกกรณี  ถ้าผู้จ่ายมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องหักภาษีใด ๆ  ไว้  ณ  ที่จ่าย  

ให้ท าการหักภาษี  ณ  ที่จ่ายไว้  และด าเนินการน าส่งกรมสรรพากรตามเวลาที่ก าหนด 
ข้อ 44 เงินค้างเบิกข้ามปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณปัจจุบันหนึ่งปี  ให้หน่วยเบิกจ่าย

รายงานข้อเท็จจริงสรุปโดยชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ
ที่เกิดค่าใช้จ่าย  หรือภายในปีงบประมาณที่ได้ก่อหนี้  พร้อมทั้งแนบส าเนาหลักฐานการก่อหนี้ผูกพัน  
หรือส าเนาเอกสารที่ เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพ่ือพิจารณาตรวจสอบและรับรอง 
ยอดค่าใช้จ่ายค้างเบิกของปีงบประมาณก่อนว่ามียอดค้างเบิกไม่เกินและเพียงพอที่จะน ามาเบิกค่าใช้จ่าย
ค้างเบิกในงบประมาณปีปัจจุบันได้  เพื่อเสนอเลขาธิการอนุมัติ 

ค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีตามวรรคหนึ่งจะต้องไม่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับแต่ละรายการ 
ของปีปัจจุบันที่ขอเบิก 

ข้อ 45 การจ่ายเงินเดือนหรือเงินอื่นใดให้แก่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
กรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาต ิ เจ้าหน้าที่ส านักงาน  หรือบุคคลอื่นใดที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนหรือเงินอื่น
จากส านักงาน  ให้จ่ายเป็นเช็ค  หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของแต่ละคนตามที่ได้แจ้งไว้กับ
ส านักงาน  หรือจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 46 ให้หน่วยเบิกจ่ายจัดท าทะเบียนคุมการรับ - จ่ายเช็คที่มีอยู่ทั้งหมดตามแบบที่
ส านักงานก าหนด  และเก็บรักษาเช็คกับต้นขั้วเช็คซึ่งยังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย  อย่าให้สูญหาย
หรือช ารุดได้  และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้ 

้หนา   ๒๐
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ส่วนที่  ๓ 
การจ่ายเงินยืม 

 
ข้อ 47 การจ่ายเงินยืม  จะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ท าสัญญาการยืมเงินตามแบบที่ 

ส านักงานก าหนด  และผู้มีอ านาจได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น 
ข้อ 48 ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินยืม 
ข้อ 49 การอนุมัติให้ยืมเงินเพ่ือใช้ในราชการ  ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าที่

จ าเป็นและห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินครั้งใหม่ในเมื่อผู้ยืมยังมิได้ช าระคืนเงินยืมครั้งเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน 
ข้อ ๕๐  การยืมเงินของผู้ยืมที่ไม่มีเงินใด ๆ  ที่ส านักงานจะหักส่งใช้คืนเงินยืมได้  ให้ผู้ยืม 

น าหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันพร้อมทั้งท าสัญญาวางหลักทรัพย์  หรือให้ข้าราชการส านักงานท าสัญญา
ค้ าประกันไว้ต่อส านักงาน 

ข้อ 5๑ สัญญาการยืมเงินให้จัดท าขึ้นสองฉบับ  เมื่อผู้ยืมได้รับเงินตามสัญญาการยืมแล้ว  
ให้ลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินทั้งสองฉบับ  พร้อมกับมอบให้หน่วยเบิกจ่ายผู้ให้ยืมเก็บรักษา
ไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ  และให้ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ  ทั้งนี้   หากเป็นการจ่ ายเงินยืมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 

ข้อ ๕๒ การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินยืมจากเงินงบประมาณ  ให้กระท าได้เฉพาะรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
(๒) รายการค่าสาธารณูปโภคเฉพาะค่าบริการไปรษณีย์   
ข้อ ๕๓ กรณีที่ต้องจ่ายเงินยืมส าหรับการปฏิบัติราชการที่ติดต่อคาบเกี่ยวจากปีงบประมาณ

ปัจจุบันไปถึงปีงบประมาณถัดไป  ให้เบิกเงินยืมงบประมาณในปีปัจจุบัน  โดยให้ถือว่าเป็นรายจ่าย  
ของงบประมาณปีปัจจุบัน  และให้ใช้จ่ายเงินยืมคาบเกี่ยวปีงบประมาณถัดไป  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันเริ่มต้น
ปีงบประมาณใหม่ 

(๒) ส าหรับกรณีอื่น ๆ  นอกจาก  (๑)  ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเริ่มต้น
ปีงบประมาณใหม่ 

ข้อ ๕๔ การจ่ายเงนิยืมจากเงินรายรับประเภทอื่น  ให้กระท าได้เฉพาะเพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของเงินรายรับประเภทนั้น   

ข้อ ๕๕ การจ่ายเงินยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  ให้จ่ายได้
ส าหรับระยะเวลาไม่เกินเก้าสิบวัน  หากจ าเป็นต้องจ่ายเกินกว่าก าหนดเวลาดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติ
จากเลขาธิการ 

้หนา   ๒๑
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ข้อ 5๖ ผู้ยืมจะต้องใช้เงินยืมตามที่ระบุไว้ในรายการและวัตถุประสงค์ในสัญญาการยืมเงิน
เท่านั้น 

ข้อ 5๗ ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายที่ถูกต้องและหรือเงินเหลือจ่าย  (ถ้ามี)  ภายในก าหนด
ระยะเวลา  ดังนี้ 

(๑) กรณีเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรชั่วคราวหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว  ให้ส่งแก่หน่วยเบิกจ่ายผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับจากวันกลับมาถึง 

(๒) การยืมเงินไปเพื่อเปน็คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การประชุม  การสัมมนา  หรือที่มีชื่อเรียก
เป็นอย่างอื่น  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ให้ส่งแก่หน่วยเบิกจ่ายผู้ให้ยืมภายในสามสิบวันนั บจาก 
วันเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการแต่ละครั้ง 

(๓) การยืมเงินเพ่ือใช้ในราชการนอกจาก  (๑)  หรือ  (2)  ให้ส่งแก่หน่วยเบิกจ่ายผู้ให้ยืม
ภายในสามสิบวันนับจากวันได้รับเงิน 

ในกรณีผู้ยืมได้รับเงินแล้ว  แต่ปรากฏว่าเหตุอันต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ยืมเงินระงับไป  
ให้ผู้ยืมน าเงินยืมทั้งจ านวนที่ได้รับส่งแก่หน่วยเบิกจ่ายผู้ให้ยืมทันทีในโอกาสแรก 

ข้อ 5๘ ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งใช้คืนเงินยืมแล้ว  ภายหลังมีเหตุต้องทักท้วง  ให้เจ้าหน้าที่การเงิน
แจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยเร็ว  แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามข้อทักท้วงภายในสิบห้าวันนั บจากวันที่
รับทราบข้อทักท้วง  หากผู้ยืมมิได้ด าเนินการตามข้อทักท้วงและไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบ   
ก็ให้ด าเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน  โดยถือว่าผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืมเท่าจ านวนที่ทักท้วงนั้น 

ข้อ 5๙ เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่าย  (ถ้ามี)  ให้เจ้าหน้าที่การเงินผู้รับคืน
บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงิน  พร้อมทั้งออกใบรับใบส าคัญและใบเสร็จรับเงิน  (ถ้ามี)  ตามแบบที่
ส 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 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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หมวด  ๔ 
การเกบ็รกัษาเงนิ 

 
ส่วนที ่ ๑ 

สถานทีเ่ก็บเงิน 
 

ข้อ ๖๒ ให้ส านักงานจัดให้มตีู้นริภัยส 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 6๕ ให้เลขาธิการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินประจ าหน่วย

เบิกจ่ายอย่างน้อยสามคน  และกรรมการเก็บรักษาเงินส ารองในจ านวนเท่ากันเพื่อท าหน้าที่เป็นกรรมการ
เก็บรักษาเงินในกรณีกรรมการเก็บรักษาเงินไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินส ารองจะแต่งตั้งไว้เป็นการประจ าก็ได้ 
ข้อ 6๖ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินสองคนถือลูกกุญแจตู้นิรภัยคนละดอก  และให้กรรมการ 

เก็บรักษาเงินที่เหลืออีกหนึ่งคนเก็บรักษารหัส  ทั้งนี้  ให้กรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนมีหน้าที่ลงลายมือชื่อ
บนกระดาษปิดทับตู้นิรภัย   

ในกรณีที่มีห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก  การถือลูกกุญแจห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก  ให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการถือลูกกุญแจตู้นิรภัยโดยอนุโลม 

ข้อ 6๗ ในกรณีที่กรรมการเก็บรักษาเงินไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ส่งมอบลูกกุญแจแก่
กรรมการเก็บรักษาเงินส ารอง  พร้อมบันทึกการส่งมอบและรับมอบ  และลงลายมือชื่อไว้ 

ข้อ 6๘ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินและกรรมการเก็บรักษาเงินส ารองตรวจนับตัวเงินและ
เอกสารแทนตัวเงินซึ่งเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยให้ถูกต้องตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  พร้อมกับ  
ลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินและกรรมการเก็บรักษาเงินส ารองทุกคนไว้ในรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันนั้นด้วย 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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ห้ามกรรมการเก็บรักษาเงินหรือกรรมการเก็บรักษาเงินส ารองมอบลูกกุญแจให้บุคคลอื่น  
ท าหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน  เว้นแต่เป็นกรณีการมอบลูกกุญแจให้กับกรรมการเก็บรักษาเงินส ารอง 
ตามข้อ  6๗ 

ข้อ 6๙ กรรมการเก็บรักษาเงินหรือกรรมการเก็บรักษาเงินส ารองต้องเก็บรักษาลูกกุญแจไว้  
ในที่ปลอดภัย  ไม่ให้สูญหายหรือให้ผู้ใดลักลอบน าไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้  หากปรากฏว่าลูกกุญแจสูญหาย  
หรือมีกรณีสงสัยว่าจะมีผู้ปลอมแปลงลูกกุญแจ  ให้รีบรายงานเลขาธิการทราบเพื่อสั่งการโดยด่วน 

ส่วนที ่ ๓ 
วิธีการเก็บรกัษาเงนิ 

 
ข้อ ๗๐ ให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยเบิกจ่ายจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันตามแบบที่

ส านักงานก าหนดเป็นประจ าทุกวัน 
ในกรณีที่วันใดไม่มีรายการรับจ่ายเงิน  จะไม่ท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันส าหรับวันนั้นก็ได้  

แต่ให้หมายเหตุไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่มีการรับจ่ายเงินของวันถัดไปให้ทราบด้วยว่า  
มีวันใดบ้างที่ผ่านมาไม่มีรายการรับจ่ายเงิน 

ข้อ ๗๑ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน  ให้เจ้าหน้าที่การเงินน าเงินที่จะเก็บรักษาและรายงาน 
เงินคงเหลือประจ 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 าเงินเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย  และให้กรรมการเก็บรักษาเงิน
รายงานให้เลขาธิการทราบทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

ข้อ ๗๔ เมื่อน าเงินและเอกสารแทนตัวเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัยแล้ว  ให้กรรมการเก็บรักษาเงิน  
ใส่กุญแจตู้นิรภัยให้เรียบร้อย  แล้วลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินแต่ละคนบนกระดาษปิดทับ  
เพื่อปิดบนตู้นิรภัยในลักษณะที่แผ่นกระดาษปิดทับจะต้องถูกท าลายเมื่อมีการเปิดตู้นิรภัย   

ในกรณีที่ตู้นิรภัยตั้งอยู่ในห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก  การลงลายมือชื่อบนกระดาษปิดทับ 
ของกรรมการเก็บรักษาเงินจะกระท าที่ประตูห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กแต่เพียงแห่งเดียวก็ได้ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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ข้อ ๗๕ ในวันท าการถัดไป  หากจะต้องน าเงินออกจ่าย  ให้กรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงิน  
ที่เก็บรักษาทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยเบิกจ่ายรับไปจ่าย  โดยให้เจ้าหน้าที่การเงินของ  
หน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อรับเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันก่อนวันท าการที่รับเงินไปจ่าย 

ข้อ 7๖ การเปิดประตูห้องม่ันคง  ประตูกรงเหล็ก  หรือตู้นิรภัย  ให้กรรมการเก็บรักษาเงิน
ตรวจกุญแจ  และลายมือชื่อบนแผ่นกระดาษปิดทับของกรรมการเก็บรักษาเงิน  เมื่อปรากฏว่าอยู่ใน
สภาพเรียบร้อยจึงให้เปิดได้ 

หากปรากฏว่าแผ่นกระดาษปิดทับของกรรมการเก็บรักษาเงินอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อยหรือ  
มีพฤติการณ์อื่นใดที่ผิดปกตแิละสงสัยว่าจะมีการทุจริต  ให้รายงานให้เลขาธิการทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการ
ตามที่เห็นสมควรต่อไป 

หมวด  ๕ 
การกนัเงนิไว้เบกิเหลือ่มปแีละการขยายเวลาเบกิจ่ายเงนิ 

 
ข้อ 7๗ กรณีที่ส านักงานได้ก่อหนี้ ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี งบประมาณ  ซึ่ งมีวงเงินตั้ งแต่ 

หนึ่งแสนบาทขึ้นไป  หรือตามจ านวนที่กระทรวงการคลังก าหนด  และไม่สามารถเบิกเงินไปช าระหนี้  
ได้ทันสิ้นปีงบประมาณ  ให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต่อเลขาธิการอีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณ
ถัดไป   

หากส านักงานยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในระยะเวลาที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี   
แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินต่อเลขาธิการได้อีก  
ครั้งละไม่เกินหกเดือน  รวมแล้วไม่เกินสองปีงบประมาณ  พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น 
ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินเพื่อประกอบการพิจารณา 

ข้อ 7๘ กรณี ที่ ส านักงานไม่ ได้ก่อหนี้ ผูก พัน  แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้ เงินต่อไป   
ให้ส านักงานก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  แล้วเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 7๙ ให้ส านักงานยื่นขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้ไม่เกินวันท าการสุดท้ายของปีงบประมาณนั้น
ส่วนการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ให้ยื่นขอก่อนสิ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินหรือขอขยายเวลา  
ไว้เดิม  พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น 

หมวด  ๖ 
การจดัท าบญัชีและรายงานการเงิน 

 
ข้อ ๘๐ ให้ส านักงานจัดให้มีการบันทึกบัญชีตามหลักการและนโยบายบัญชีที่กระทรวงการคลัง

ก าหนดโดยอนุโลม 
ข้อ ๘๑ ให้เลขาธิการเสนอรายงานการเงินประจ าปีของส านักงานต่อคณะกรรมการภายใน  

เก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณเพื่อทราบ 

้หนา   ๒๕
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บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 8๒ การใดที่ ได้ ด า เนิ นก ารไปก่อนระเบี ยบนี้ มี ผลใช้บั งคับและยั งไม่ แล้ ว เสร็จ   
ให้การด าเนินการนั้นเป็นอันใช้ได้  และให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้   

ข้อ 8๓ บรรดาระเบียบ  หลักเกณฑ์  หรือวิธีปฏิบัติ  ซึ่งมีผลใช้บังคับก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  
คงให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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 หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยการจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจําประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ.  2561 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจ้าง
และการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการประจําประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔9  (8)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕60  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจ้างและ
การแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการประจําประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยผู้ชํานาญการประจํา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  2559 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ผู้ชํานาญการ”  หมายความว่า  บุคคลที่ได้รับการจ้างและแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เป็น

ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามระเบียบนี้   
“เลขานุการ”  หมายความว่า  บุคคลที่ได้รับการจ้างและแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการ

ประจําประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามระเบียบนี้   
“ผู้ช่วยเลขานุการ”  หมายความว่า  บุคคลที่ได้รับการจ้างและแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น

ผู้ช่วยเลขานุการประจําประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ตามระเบียบนี้   

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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 หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ 5 ให้ผู้ชํานาญการ  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามระเบียบนี้อยู่ภายใต้ข้อกําหนด
ทางจริยธรรมข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง  ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

ข้อ 6 ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบน้ี 
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
หมวด  ๑ 

ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 

ข้อ 7 ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  หรือสํานักงาน  พิจารณาเสนอรายช่ือบุคคลที่เห็นสมควร
แต่งตั้งให้เป็นผู้ชํานาญการต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

การแต่งตั้งผู้ชํานาญการ  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ออกคําสั่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
ทั้งนี้  ไม่เกินจํานวนอัตราที่กําหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้   

ให้สํานักงานเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้ชํานาญการเพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบนี้ 

ข้อ 8 ผู้ชํานาญการต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้   
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปี 
(3) มีสุขภาพท่ีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(6) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุก  เพราะกระทําความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

(7) ไม่เป็นบุคคลที่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิด 
อันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   

(8) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา   
(9) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น

หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(10) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ   

หรือราชการส่วนท้องถ่ิน  เพราะกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง   
(๑1) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
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 หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๑2) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท  หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน  หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด   

(๑3) ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ   
(14) ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดแจ้ง 
ข้อ 9 ผู้ชํานาญการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีในสาขาที่เก่ียวข้อง  หรือเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ  

โดยมีผลงาน  ประสบการณ์  หรือดําเนินงานในองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ 
อันเป็นที่ประจักษ์  หรือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะและประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการกําหนด  แลว้แต่กรณี   

(๒) เป็นผู้ที่สามารถศึกษา  ตรวจสอบ  วิเคราะห์สถานการณ์  และปรากฏการณ์ทางสังคม   
ในมุมมองสิทธิมนุษยชน  รวมทั้งสามารถให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ  เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตามภารกิจของคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ ๑๐ ผู้ชํานาญการมีหน้าที่ให้คําปรึกษา  ข้อเสนอแนะ  ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ  
ประธานกรรมการและกรรมการ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  โดยปฏิบัติงาน 
เต็มเวลาของราชการปกติ   

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชํานาญการรายงานตัวต่อสํานักงานพร้อมด้วยหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

(1) ใบรายงานตัวตามแบบที่สํานักงานกําหนด 
(2) ประวัติการรับราชการหรือการทํางาน 
(3) สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือหลักฐานการเปล่ียนชื่อหรือ

นามสกุล  (ถ้ามี) 
(4) ใบรับรองตนเองว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๘ 
(5) หลักฐานแสดงคุณสมบัติเฉพาะตามข้อ  9 
(6) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด  ๑  นิ้ว  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  จํานวน  ๒  รูป 
(7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน  1  เดือน   
ให้สํานักงานออกบัตรประจําตัวแก่ผู้ชํานาญการ  โดยให้นํากฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัว

เจ้าหน้าที่ของรัฐและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  พร้อมทั้งจัดทําทะเบียนประวัติ 
ไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้  บัตรประจําตัวเป็นอันยกเลิกเม่ือพ้นจากตําแหน่ง 

ข้อ ๑๒ ผู้ชํานาญการต้องปฏิบัติตามนโยบาย  มติ  คําสั่งของคณะกรรมการ  รวมทั้งกฎ  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  และแบบธรรมเนียมของทางราชการ  ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือแนวทาง 
ที่สํานักงานกําหนด 
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 หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่มีความดีความชอบเป็นพิเศษ  
ให้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามที่กฎหมายหรือระเบียบ 
ว่าด้วยการนั้นกําหนด 

ข้อ 1๓ วันเวลาทํางาน  วันหยุดราชการตามประเพณี  วันหยุดราชการประจําปี  และการลา
ของผู้ชํานาญการ  ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น  และมติของคณะกรรมการ 

การลาให้อยู่ในอํานาจพิจารณาอนุญาตของประธานกรรมการ   
ข้อ ๑๔ ให้ผู้ชํานาญการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนไม่เกินอัตราที่กําหนดในบัญชีท้าย

ระเบียบนี้  โดยเบิกจ่ายตามปีงบประมาณรายจ่าย  และสิ้นสุดเมื่อผู้ชํานาญการพ้นจากตําแหน่งตามระเบียบนี้ 
ให้ผู้ชํานาญการมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การประกันสุขภาพ  โดยมีเบี้ยประกันไม่เกินอัตราที่กําหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้ 
(๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น 
ข้อ ๑๕ ให้ผู้ชํานาญการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนตามแบบรายงานที่

สํานักงานกําหนด  และส่งสํานักงานทุกสามเดือนภายในห้าวันทําการของเดือนถัดไป  เว้นแต่รายงาน 
รอบสุดท้ายให้ส่งภายในวันที่  ๑  ของเดือนกันยายน   

ให้สํานักงานรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  เสนอคณะกรรมการเพ่ือประกอบการพิจารณา
ตามข้อ  ๗  ก่อนพ้นจากตําแหน่งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ข้อ ๑๖ ผู้ชํานาญการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  8 
(๔) ขาดคุณสมบัติเฉพาะตามข้อ  9   
(๕) สิ้นสุดปีงบประมาณรายจ่ายของแต่ละปี 
(๖) คณะกรรมการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(๗) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 

หมวด  ๒ 
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจําประธานกรรมการและกรรมการ 

 
 

ข้อ ๑๗ การแต่งตั้งและการพ้นจากตําแหน่งของเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ  ให้เลขาธิการ
เป็นผู้ออกคําสั่งตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการเห็นสมควร  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ไม่เกินจํานวนอัตรา
ที่กําหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้ 

ให้สํานักงานเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ  เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบนี้ 
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 หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ ๑๘ เลขานุการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้   
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี   
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์   
(3) มีประสบการณ์ในการทํางานหลังจากสําเร็จการศึกษาตาม  (๑)  ไม่น้อยกว่าห้าปี 
(4) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  ข้าราชการการเมือง  หรือข้าราชการ

รัฐสภาฝ่ายการเมือง 
(5) ไม่เป็นพนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ่น  

หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา   
(6) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
(7) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(8) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นเช่นเดียวกับข้าราชการสํานักงาน   
(9) มีสุขภาพท่ีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อ ๑๙ ผู้ช่วยเลขานุการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังตอ่ไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี   
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  ข้าราชการการเมือง  หรือข้าราชการ

รัฐสภาฝ่ายการเมือง 
(๔) ไม่เป็นพนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ่น  

หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา   
(๕) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
(๗) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นเช่นเดียวกับข้าราชการสํานักงาน   
(8) มีสุขภาพท่ีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อ 2๐ เลขานุการมีหน้าที่กลั่นกรองงานและเสนอความเห็นตลอดจนประสานการปฏิบัติงาน

ในภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของประธานกรรมการหรือกรรมการ  งานบริหารทั่วไป  งานเลขานุการ
ในสว่นของประธานกรรมการหรือกรรมการ  การค้นคว้าทางวิชาการ  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
วินิจฉัยเร่ืองต่าง ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการหรือกรรมการ  
แล้วแต่กรณี  โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาของราชการปกติ 

ข้อ ๒๑ ผู้ช่วยเลขานุการมีหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานของเลขานุการตามข้อ  2๐  และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการหรือกรรมการ  แล้วแต่กรณี  โดยปฏิบัติงานเต็มเวลา 
ของราชการปกติ 
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 หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ 2๒ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ  รายงานตัวต่อสํานักงาน
พร้อมด้วยหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบรายงานตัวตามแบบที่สํานักงานกําหนด 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล  

(ถ้ามี) 
(๓) หลักฐานแสดงคุณสมบัติตามข้อ  ๑๘  หรือข้อ  ๑๙  แล้วแต่กรณี 
(4) ใบรับรองตนเองว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๘  หรือข้อ  ๑๙  แล้วแต่กรณี 
(5) รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด  ๑  นิ้ว  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  จํานวน  ๒  รูป 
(6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน  1  เดือน   
ให้สํานักงานออกบัตรประจําตัวแก่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ  โดยให้นํากฎหมาย 

ว่าด้วยบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  พร้อมทั้งจัดทํา
ทะเบียนประวัติไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้  บัตรประจําตัวเป็นอันยกเลิกเม่ือพ้นจากตําแหน่ง 

ข้อ ๒๓ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการต้องปฏิบัติตามนโยบาย  มติ  คําสั่งของคณะกรรมการ  
รวมทั้งกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และแบบธรรมเนียมของทางราชการ  ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการ   
หรือแนวทางที่สํานักงานกําหนด 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการเห็นสมควรว่าบุคคลตามวรรคหน่ึงปฏิบัติหน้าที่ 
มีความดีความชอบเป็นพิเศษ  ให้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
ตามที่กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้นกําหนด 

ข้อ ๒๔ วันเวลาทํางาน  วันหยุดราชการตามประเพณี  วันหยุดราชการประจําปี  การลงเวลา
ปฏิบัติงาน  และการลาของเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ  ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ 
ว่าด้วยการนั้น  และมติของคณะกรรมการ 

การลาให้อยู่ในอํานาจพิจารณาอนุญาตของบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจําประธานกรรมการ  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอํานาจ

พิจารณาอนุญาต 
(๒) เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจํากรรมการคนใด  ให้กรรมการคนน้ันเป็นผู้มีอํานาจ

พิจารณาอนุญาต 
ข้อ ๒๕ ให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนไม่เกินอัตรา 

ที่กําหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้  โดยเบิกจ่ายตามปีงบประมาณรายจ่าย  และสิ้นสุดเม่ือพ้นจากตําแหน่ง
ตามระเบียบนี้ 

ให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การประกันสุขภาพ  โดยมีเบี้ยประกันไม่เกินอัตราที่กําหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้ 
(๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น 

����������������.indd   290 27/8/2562   12:28:26



กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

291

 หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ ๒๖ เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๘  หรือข้อ  ๑๙  แล้วแต่กรณี   
(๔) ประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการประจําอยู่  แล้วแต่กรณี  

พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่   
(๕) ประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการประจําอยู่  แล้วแต่กรณี  

เห็นสมควรให้พ้นจากตําแหน่ง 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ 2๗ ให้ผู้ชํานาญการ  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ  ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  2559   
ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนี้  เป็นผู้ชํานาญการ  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ตามระเบียบนี้  แล้วแต่กรณี  โดยให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  จนกว่าจะมีคําสั่ง
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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บัญชีจ ำนวนอัตรำ และค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือน 

ของผู้ช ำนำญกำรประจ ำคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ประจ ำประธำนกรรมกำรและกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

 
ต ำแหน่ง จ ำนวน ค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือน 

/อัตรำ 
๑. ผู้ช ำนำญกำรประจ ำคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ๗ อัตรำ ๕๐,๐๐๐ บำท 

๒. เลขำนุกำรประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ๑ อัตรำ ๓๕,๐๐๐ บำท 

๓. เลขำนุกำรกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เท่ำกับจ ำนวนกรรมกำร ๓๕,๐๐๐ บำท 

๔. ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ๑ อัตรำ ๒๕,๐๐๐ บำท 

๕. ผู้ช่วยเลขำนุกำรกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เท่ำกับจ ำนวนกรรมกำร  ๒๕,๐๐๐  บำท 
 
 

 
บัญชีประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ของผู้ช ำนำญกำรประจ ำคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ประจ ำประธำนกรรมกำรและกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

1. กำรประกันสุขภำพ เบี้ยประกันเท่ำท่ีจ่ำยจริง ไม่เกิน 1๕,000 บำท ต่อคนต่อปี 
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร มีสิทธิเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรตำมระเบียบคณะกรรมกำร

สิทธิมนุษยชนแห่งชำติว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและ 

การแต่งเครื่องแบบของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 49 (7) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่ง

เครื่องแบบของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561” 
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย 
“อดีตกรรมการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งเคยเป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาแล้ว แต่พ้นจากต าแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปตามกฎหมาย 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ข้อ ๔ เครื่องแบบกรรมการ ให้มี ๒ ชนิด คือ 
(๑)  เครื่องแบบปฏิบัติราชการ มี 2 ประเภท 
 (ก) เครื่องแบบสีกากีคอพับ 
 (ข) เครื่องแบบสีกากีคอแบะ 
(๒)  เครื่องแบบพิธีการ มี 5 ประเภท 
 (ก) เครื่องแบบปกติขาว 
 (ข) เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง  
 (ค) เครื่องแบบครึ่งยศ 
 (ง) เครื่องแบบเต็มยศ 
 (จ) เครื่องแบบสโมสร 
ให้น ากฎส านักนายกรัฐมนตรีออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนพุทธศักราช 

๒๔๗๘ ในส่วนที่ก าหนดส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ มาใช้บังคับกับการแต่งเครื่องแบบของกรรมการโดยอนุโลม 
ส าหรับอินทรธนู เครื่องหมายแสดงสังกัด และหมวก ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้๒ 

 
 

                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๗๖ ก/หน้า ๒๕/๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
 ๒ ข้อ ๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบ
ของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ข้อ ๔/๑๓ หมวกของกรรมการให้ใช้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการตามข้อ ๔ (๑) กรรมการชาย ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีกาก ี 

กะบังหน้าหมวกท าด้วยสักหลาดสีด า ที่ขอบโค้งของกะบังหน้าหมวกปักด้วยดิ้นสีทองเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์  
โดยปักหรือท ามาบรรจบกันที่ตรงกลางของกะบังหน้าหมวก มีระยะห่างกันพองาม พื้นกะบังหน้าหมวกด้านล่างสีด า 
สายรัดคางสีทองกว้างประมาณ ๑ เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม 
ผ้าพันหมวกสีด าคาดแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง ๓ แถบ แถบใหญ่กว้างประมาณ๑.๒ เซนติเมตร ๒ แถบ 
ที่ขอบบนและขอบล่างของผ้าพันหมวก แถบเล็กกว้างประมาณ ๖ มิลลิเมตร อยู่ระหว่างกลางของแถบใหญ่  
ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง สูงประมาณ ๕.๕ เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีด า ตามแบบแนบท้าย
ระเบียบนี้ 

กรรมการหญิง ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีกากี แต่เป็นทรงอ่อนพับปีก ผ้าพันหมวกสีด า ตรงกลางด้านหน้า
ของผ้าพันหมวกปักด้วยดิ้นสีทองเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ มีระยะห่างกันพองาม ล้อมด้วยแถบไหมทองหรือวัตถุเทียม
ไหมทอง ๓ แถบ แถบใหญ่กว้างประมาณ ๑.๒ เซนติเมตร ๒ แถบ ที่ขอบบนและขอบล่างของผ้าพันหมวก  
แถบเล็กกว้างประมาณ ๖ มิลลิเมตร อยู่ระหว่างกลางของแถบใหญ่ ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง  
สูงประมาณ ๔.๕ เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีด า ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 

(๒) กรณีแต่งเครื่องแบบพิธีการตามข้อ ๔ (๒) ให้ใช้หมวกมีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับหมวก
เครื่องแบบปฏิบัติราชการ เว้นแต่สีของหมวก ผ้าพันหมวก และหมอนสักหลาดส าหรับปักครุฑพ่าห์ เป็นสีขาว  
ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 

การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันควร 
ข้อ ๕ ให้ใช้อินทรธนูส าหรับการแต่งเครื่องแบบของกรรมการ ดังนี้ 
(๑) เครื่องแบบปฏิบัติราชการตามข้อ ๔ (๑) ให้ใช้อินทรธนูอ่อน กว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 11 เซนติเมตร 

ส าหรับกรรมการชาย และกว้าง 4.5 เซนติเมตร ยาว 10.5 เซนติเมตร ส าหรับกรรมการหญิง มีแถบสีเหลือง 
หรือสีทอง กว้าง 3 เซนติเมตร ติดทางต้นอินทรธนู 1 แถบ และแถบกว้าง 1 เซนติเมตร ติดเรียงต่อไปอีก 2 แถบ  
มีเครื่องหมายแสดงสังกัดขนาดความสูง 4.5 เซนติเมตร ส าหรับกรรมการชาย และขนาดความสูง 4 เซนติเมตร 
ส าหรับกรรมการหญิง ท าด้วยโลหะสีทอง ติดทับบนแถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน  
1 เซนติเมตร ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 

(๒) เครื่องแบบพิธีการตามข้อ ๔ (๒) ให้ใช้อินทรธนูแข็ง กว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร ส าหรับ
กรรมการชาย และกว้าง 4.5 เซนติเมตร ยาว 12.5 เซนติเมตร ส าหรับกรรมการหญิง พ้ืนสักหลาดหรือก ามะหยี่สีด า 
ปักดิ้นทองลายรักร้อยรูปทรงดอกบัว ติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ติดดุมสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก 
มีเครื่องหมายแสดงสังกัดขนาดความสูง 4.5 เซนติเมตร ส าหรับกรรมการชาย และขนาดความสูง 4 เซนติเมตร 
ส าหรับกรรมการหญิง ท าด้วยโลหะสีทอง ติดทับอยู่บนอินทรธนูค่อนมาทางด้านไหล่ ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้  

ข้อ ๖ ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดเป็นรูปทรงหยดน้ า ภายในเป็นรูปคนล้อมเป็นวงกลมและรูปมือมีอุณาโลม
และรัศมีอยู่ด้านบน ท าด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ ขนาดความสูง 3 เซนติเมตร ติดที่คอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้าง
ของเครื่องแบบ ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 

ส าหรับกรรมการหญิง ให้ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่คอแบะของเสื้อตอนบนทั้งสองข้าง เหนือแนว
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ข้อ ๗ ให้กรรมการและอดีตกรรมการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ตามระเบียบของทางราชการ 

                                                           
 ๓ ข้อ ๔/๑ เพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบ 
ของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ข้อ ๘ ให้กรรมการและอดีตกรรมการประดับเหรียญเชิดชูเกียรติ เครื่องหมายแสดงความสามารถ 
เครื่องหมายกิตติมศักดิ์ เข็มแสดงวิทยฐานะ เครื่องหมายหรือเข็มอ่ืนใดตามระเบียบของทางราชการหรือระเบียบ  
ของส่วนราชการนั้น ๆ ได้ตามสมควร  

ข้อ ๙ การแต่งเครื่องแบบตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้แต่งตามหมายของส านักพระราชวัง หรือระเบียบ 
หรือตามท่ีคณะกรรมการก าหนด ในโอกาสอันควร  

ข้อ 10 อดีตกรรมการให้มีสิทธิแต่งเครื่องแบบพิธีการตามข้อ 4 (2) ได้เช่นเดียวกับกรรมการ เว้นแต่ 
ให้ติดเครื่องหมายอักษร นก ท าด้วยโลหะโปร่งสีทอง สูง 2.5 เซนติเมตร ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนด้านขวา  

ส าหรับอดีตกรรมการหญิงให้ประดับที่หน้าอกเสื้อเบื้องขวา 
ข้อ 11 อดีตกรรมการผู้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบ 
(1) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 
(2) เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี 
(3) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด หรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิด 

อันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(4) ประพฤติตนในทางที่อาจเป็นการเสื่อมเสียเกียรติของกรรมการ และประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติสั่งให้ผู้นั้นงดแต่งเครื่องแบบส าหรับอดีตกรรมการ ในระยะเวลาที่ก าหนดหรือตลอดไป 
ข้อ 12 กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับจะแต่งเครื่องแบบตามประกาศคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง เครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามระเบียบนี้ก็ได้  
ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  

 

 
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นายวัส   ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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อินทรธนูแข็งของเครื่องแบบพิธีการส าหรับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
_______________ 

 

ลายรักร้อย  
ออกแบบโดย นายสุเมธ  พุฒพวง  

ส านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
 

          แนวคิดการออกแบบ  เป็นการปรับแบบลวดลายอินทรธนูเครื่องแบบ 
          พิธีการของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดิม  

 
 
 

 
ความหมาย ลายรักร้อยรูปทรงดอกบัว จ านวน 3 ดอก หมายถึง 
ความรัก ความสามัคคี และการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 
ซึ่ งดอกบั ว  เป็นตราสัญลักษณ์ของส านั กงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
ก าหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
ราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 198) หมายถึง ความมีคุณธรรม 
ความเอ้ืออาทรระหว่างเพ่ือนมนุษย์ อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของ 
คนไทย 
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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 

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 

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 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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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. 

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. 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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เครื่องหมายแสดงสงักัดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 
เครื่องหมายแสดงสังกัด 

ท าด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ  
ขนาดความสูง 3 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องหมายแสดงสงักัดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 
เครื่องหมายแสดงสังกัด 

ท าด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ  
ขนาดความสูง 3 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

่
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หมวกเครื่องแบบปฏิบตัิราชการส าหรับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ๔ 
 

กรรมการชาย 
 

 
 
 

กรรมการหญิง 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 ๔ หมวกเครื่องแบบปฏิบัติราชการส าหรับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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หมวกเครื่องแบบพิธีการส าหรับกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ 
 
 

กรรมการชาย 
 

 
 
 
 

กรรมการหญิง 
 

 
 
 
 

หมวกเครื่องแบบพิธีการส าหรับกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ 
 
 

กรรมการชาย 
 

 
 
 
 

กรรมการหญิง 
 

 
 
 
 

หมวกเครื่องแบบพิธีการส าหรับกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ 
 
 

กรรมการชาย 
 

 
 
 
 

กรรมการหญิง 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑๕ 
 

                                                           
 ๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน้า ๑๒/๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยเคร่ืองแบบและการแต่งเคร่ืองแบบของข้าราชการ  พนักงานราชการ   

และลูกจ้าง  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ.  2561 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบ 
และการแต่งเคร่ืองแบบของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง  สํานักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  49  (7)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบ
และการแต่งเคร่ืองแบบของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง  สํานักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
“ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“พนักงานราชการ”  หมายความว่า  พนักงานราชการตามระเบียบคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยพนักงานราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ว่าด้วยลูกจ้างสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ข้อ ๔ เคร่ืองแบบข้าราชการ  ให้มี  ๒  ชนิด  คือ 
(๑) เคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ  มี  2  ประเภท 
 (ก) เคร่ืองแบบสีกากีคอพับ 
 (ข) เคร่ืองแบบสีกากีคอแบะ 
(๒) เคร่ืองแบบพิธีการ  มี  5  ประเภท 
 (ก) เคร่ืองแบบปกติขาว 
 (ข) เคร่ืองแบบปกติกากีคอตั้ง 
 (ค) เคร่ืองแบบคร่ึงยศ 
 (ง) เคร่ืองแบบเต็มยศ 
 (จ) เคร่ืองแบบสโมสร 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑
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ให้นํากฎสํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน
พุทธศักราช  ๒๔๗๘  ในส่วนที่กําหนดสําหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ  มาใช้บังคับกับการแต่งเครื่องแบบ 
ของข้าราชการโดยอนุโลม  สําหรับอินทรธนูและเครื่องหมายแสดงสังกัด  ให้เป็นไปตามแบบแนบท้าย
ระเบียบนี้ 

ข้อ ๕ เคร่ืองแบบพนักงานราชการ  ให้มี  ๒  ชนิด  คือ 
(๑) เคร่ืองแบบปกติ 
(๒) เคร่ืองแบบพิธีการ  มี  ๓  ประเภท 
 (ก) เคร่ืองแบบปกติขาว 
 (ข) เคร่ืองแบบคร่ึงยศ 
 (ค) เคร่ืองแบบเต็มยศ 
ให้นําประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยพนักงานราชการเกี่ยวกับเคร่ืองแบบพนักงานราชการ  มาใช้บังคับกับการแต่งเคร่ืองแบบของ
พนักงานราชการโดยอนุโลม  สําหรับอินทรธนูและเครื่องหมายแสดงสังกัด  ให้เป็นไปตามแบบแนบท้าย
ระเบียบนี้ 

ข้อ ๖ ให้ใช้อินทรธนูสําหรับการแต่งเคร่ืองแบบของพนักงานราชการ  ดังนี้ 
(๑) เครื่องแบบปกติตามข้อ  ๕  (๑)  ให้ใช้อินทรธนูอ่อน  กว้าง  5.5  เซนติเมตร  ยาว  9.5  เซนติเมตร  

มีแถบกว้าง  1  เซนติเมตร  เว้นระยะห่างระหว่างแถบ  0.5  เซนติเมตร  มีตราสัญลักษณ์สํานักงานสูง  
2.5  เซนติเมตร  ทาํด้วยโลหะสีทอง  ประดับบนแถบพ้ืนสักหลาดสีกากี  ติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้าง
จากไหล่ไปคอ  ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 

(๒) เคร่ืองแบบพิธีการตามข้อ  ๕  (๒)  ให้ใช้อินทรธนูแข็ง  ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้   
ข้อ ๗ เคร่ืองแบบลูกจ้าง  ให้มี  ๒  ชนิด  คือ 
(๑) เคร่ืองแบบปฏิบัติงาน 
(๒) เคร่ืองแบบพิธีการ  มี  ๓  ประเภท 
 (ก) เคร่ืองแบบปกติขาว 
 (ข) เคร่ืองแบบคร่ึงยศ 
 (ค) เคร่ืองแบบเต็มยศ 
ให้นําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจํา  มาใช้บังคับกับเคร่ืองแบบ

ของลูกจ้างโดยอนุโลม  สําหรับเคร่ืองหมายแสดงสังกัด  ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้   
ข้อ ๘ ให้มีเคร่ืองหมายแสดงสังกัดเป็นรูปทรงหยดน้ํา  ภายในเป็นรูปคนล้อมเป็นวงกลม

และรูปมือ  มีอุณาโลมและรัศมีอยู่ด้านบน  ทําด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ  ขนาดความสูง  3  เซนติเมตร  
ติดที่คอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้างของเครื่องแบบ  ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้   

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑
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สําหรับข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างหญิง  ให้ติดเคร่ืองหมายแสดงสังกัดที่คอแบะ
ของเสื้อตอนบนทั้งสองข้าง  เหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ข้อ ๙ ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง  ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ให้ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ได้ตามระเบียบของทางราชการ   

ข้อ ๑๐ ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง  ผู้ซึ่งได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ  เคร่ืองหมาย
แสดงความสามารถ  เครื่องหมายกิตติมศักดิ์  เข็มแสดงวิทยฐานะ  เคร่ืองหมายหรือเข็มอื่นใด  แล้วแต่กรณี  
ให้ประดับเคร่ืองหมายหรือเข็มน้ัน  ตามระเบียบของทางราชการหรือระเบียบของส่วนราชการน้ัน ๆ  
ตามสมควร   

ข้อ ๑๑ การแต่งเคร่ืองแบบตามที่ กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้แต่งตามหมายของสํานัก
พระราชวัง  หรือระเบียบ  หรือตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  หรือเลขาธิการคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติกําหนด  ในโอกาสอันควร 

ข้อ 1๒ ข้าราชการนอกประจําการ  ให้ใช้เคร่ืองแบบและการแต่งเคร่ืองแบบเช่นเดียวกับ
ข้าราชการประจําการ  เว้นแต่ให้ติดเคร่ืองหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเส้ือด้านหน้าข้างซ้าย  และ
เครื่องหมายอักษร  นก  ทําด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ  สูง  ๒  เซนติเมตร  ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างขวา 

ข้อ 13 ภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ข้าราชการและพนักงานราชการ  
จะใช้เคร่ืองหมายแสดงสังกัดตามกฎหมายว่าด้วยเคร่ืองแบบข้าราชการรัฐสภา  หรือกฎหมายว่าด้วย
เคร่ืองแบบพนักงานราชการรัฐสภา  แล้วแต่กรณี  หรือตามระเบียบนี้ก็ได้ 

ข้อ ๑4 ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑
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อินทรธนูและเครื่องหมายต าแหน่งบนอินทรธนู 
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

ประเภทต าแหน่ง อินทรธนูและเครื่องหมายต าแหน่งบนอินทรธนู 

ทั่วไป วิชาการ อ านวยการ บริหาร เครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ 

 
 
 

 
 

 
ระดับ 

ทรงคุณวุฒิ 
 

ระดับ 
เชี่ยวชาญ 

 
 

 
ระดับสูง 

 
 
 

ระดับสูง 
 
 

 
 

 
๑ แถบใหญ่ ๑ แถบเล็กขมวด 

เพิ่มครุฑพ่าห ์
 

 
ช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน 

 

 
 
 

ระดับ 
อาวุโส 

 
 

 
ระดับ 

ช านาญการพิเศษ 
 

ระดับ 
ช านาญการ 

 
 
 

ระดับต้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
๑ แถบใหญ่ ๑ แถบเล็กขมวด 

 

 
ช่อชัยพฤกษ์ 

 

 
ระดับ 

ช านาญงาน 

 
ระดับ 

ปฏิบัติการ 

  
 
 
 
 

 

 
๓ แถบเล็ก แถบบนขมวด 

 

 
ช่อชัยพฤกษ์ มีดอก ๓ ดอก 

 

 
ระดับ 

ปฏิบัติงาน 
 

    
๒ แถบเล็ก แถบบนขมวด 

 

 
ช่อชัยพฤกษ์ มีดอก ๒ ดอก 
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อินทรธนูเคร่ืองแบบปกติ และเคร่ืองแบบพิธีการ 
พนักงานราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 

ต าแหน่งประเภท 
อินทรธนูและเครื่องหมายต าแหน่งบนอินทรธนู 

เครื่องแบบปกติ เครื่องแบบพิธีการ 

แบบพิเศษ 

  
 
 
 
 
 

แบบทั่วไป 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อินทรธนูเคร่ืองแบบปกติ และเคร่ืองแบบพิธีการ 
พนักงานราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 

ต าแหน่งประเภท 
อินทรธนูและเครื่องหมายต าแหน่งบนอินทรธนู 

เครื่องแบบปกติ เครื่องแบบพิธีการ 

แบบพิเศษ 

  
 
 
 
 
 

แบบทั่วไป 
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อินทรธนูและเครื่องหมายต าแหน่งบนอินทรธนูของเครื่องแบบปกติ 
พนักงานราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบพิเศษ แบบทั่วไป 

๙.๕ ซม. 

๕.๕ ซม. 

๑ ซม. 

๑ ซม. 

๒.๕ ซม. 

๑ ซม. 

๑ ซม. 

๐.๕ ซม. 

๑ ซม. 

๐.๕ ซม. 

อินทรธนูและเครื่องหมายต าแหน่งบนอินทรธนูของเครื่องแบบปกติ 
พนักงานราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบพิเศษ แบบทั่วไป 

๙.๕ ซม. 

๕.๕ ซม. 

๑ ซม. 

๑ ซม. 

๒.๕ ซม. 

๑ ซม. 

๑ ซม. 

๐.๕ ซม. 

๑ ซม. 

๐.๕ ซม. 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

308

����������������.indd   308 27/8/2562   12:28:33



กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

309

เครื่องหมายแสดงสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 

 

 

 

 

 

 

เครื่องหมายแสดงสังกัด 
ท าดว้ยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ  

ขนาดความสูง 3 เซนติเมตร 
 

เครื่องหมายแสดงสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 

 

 

 

 

 

 

เครื่องหมายแสดงสังกัด 
ท าดว้ยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ  

ขนาดความสูง 3 เซนติเมตร 
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยการประกนัภัยรถยนต์ของส านกังานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย 
การประกันภัยรถยนต์ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

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

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประกันภัย
รถยนต์ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ 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    
ผู้นั้นต้องรับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย 

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นที่สุด 
 

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

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิ

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยการประกนัภัยส าหรบัผู้ปฏิบตัิงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวา่ด้วยการประกันภยั
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา   ๔๙  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประกันภัย
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ผู้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  บุคคลที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

ที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดท าประกันภัยให้ 
“พ้ืนที่เสี่ยงภัย”  หมายความว่า  พ้ืนที่ในจังหวัดยะลา  จังหวัดปัตตานี  จังหวัดนราธิวาส  และ

อ าเภอจะนะ  อ าเภอนาทวี  อ าเภอสะบ้าย้อย  และอ าเภอเทพา  ในจังหวัดสงขลา  และให้หมายความ
รวมถึงพ้ืนที่ที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก   พ้ืนที่ที่มีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   หรือพ้ืนที่ที่มีประกาศ
เหตุการณ์อันกระทบตอ่ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าดว้ยการรกัษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร  

ข้อ ๔ ให้ส านักงานจัดท าประกันภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเพ่ือคุ้มครองการเสียชีวิต  
ทุพพลภาพ  หรือบาดเจ็บ  ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ข้อ ๕ ผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับการจัดท าประกันภัยจากส านักงาน   จะต้องไม่เป็นผู้ที่
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดท าประกันภัยให้แล้ว  โดยใช้งบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  
กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  หรือกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๖ การท าประกันภัยตามข้อ  ๕  ให้ส านักงานแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับ
ประกันภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย  ประกอบด้วย   

(๑) รองเลขาธิการที่เลขาธิการมอบหมาย  เป็นประธาน   

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มีนาคม   ๒๕๖๒
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(๒) ผู้อ านวยการส านักที่ เกี่ยวข้องตามที่ เลขาธิการมอบหมาย   จ านวนไม่เกินสามคน   
เป็นกรรมการ 

(๓) ผู้อ านวยการส านักบริหารกลางหรือผู้แทน  เป็นกรรมการและเลขานุการ   
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้รับประกันภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัยตามข้อ  ๖  

มีหน้าที่และอ านาจในการก าหนดแนวทางการจัดหาและพิจารณาเงื่อนไข   ผลประโยชน์ที่จะได้รับ   
อัตราเบี้ยประกัน  และเสนอความเห็นต่อเลขาธิการเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้รับประกันภัย 

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับประกันภัยตามวรรคหนึ่ง  จะต้องเป็นผู้รับประกันภัยจากบริษัท 
ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต   หรือสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 

ข้อ ๘ การจ่ายเงินเบี้ยประกันภัย  ให้ส านักงานจ่ายจากเงินงบประมาณของส านักงาน   
ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มีนาคม   ๒๕๖๒
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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  “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประกันสุขภาพ
ของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ 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 านักงานจัดตั้ งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการประกันสุขภาพประจ าปีให้แก่ประธานกรรมการหรือกรรมการ   โดยมีอัตราค่าประกันสุขภาพ 
ไม่เกินอัตราเงินประจ าต าแหน่งของประธานกรรมการหรือกรรมการ  แล้วแต่กรณี  ตามบัญชีท้ายกฎหมาย 
ว่าด้วยเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการ 
ในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

ข้อ ๕ เมื่อมีกรณีที่ต้องจัดหาประกันสุขภาพตามระเบียบนี้  ให้ส านักงานแต่งตั้งคณะกรรมการ  
ประกอบด้วย   

(๑) รองเลขาธิการที่เลขาธิการมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง  เป็นกรรมการ 
(๓) ข้าราชการส านักงานที่เลขาธิการมอบหมายจ านวนสองคน  เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัสดุ  เป็นกรรมการและเลขานุการ   

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และอ านาจก าหนดแนวทางการจัดหาและพิจารณา
เงื่อนไข  ผลประโยชน์ที่จะได้รับ  และอัตราเบี้ยประกันสุขภาพ  เพื่อเสนอเลขาธิการพิจารณาอนุมัติ 

เมื่อเลขาธิการอนุมัติตามวรรคสองแล้ว   ให้เสนอประธานกรรมการและกรรมการทราบ   
แล้วด าเนินการพิจารณาจัดท าสัญญาประกันสุขภาพต่อไป 

ข้อ ๖ ให้ส านักงานดูแลหนว่ยงานที่ให้ความคุ้มครองด้านประกันสุขภาพด าเนินการให้เป็นไป
ตามสัญญาประกันสุขภาพหรือกรมธรรม์ประกันภัย 

ข้อ ๗ ในการท าสัญญาประกันสุขภาพหรือกรมธรรม์ประกันภัย 
(๑) ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับความคุ้มครองจากการประกันสุขภาพตามเงื่อนไข

ในกรมธรรม์ประกันภัย 
(๒) ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการเป็นผู้มีสิทธิหรือเป็ นบุคคลในครอบครัว 

ของผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล   ให้ได้รับการชดเชย 
ค่ารักษาพยาบาลจากการประกันสุขภาพตามระเบียบนี้ก่อน   และมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การรักษาพยาบาลจากทางราชการเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่จากส่วนราชการเจ้าสังกัดที่ผู้มีสิทธินั้นใช้สิทธิ 
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล   โดยใช้หลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลที่บริษัท
ประกันภัยได้รับรองว่าผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลไปแล้วจ านวนเงินเท่าไรเป็นหลักฐาน  
ในการเบิก 

(๓) ในกรณีที่ประธานกรรมการหรอืกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา
ประกันสุขภาพ  ให้สิทธิที่ได้รับเงินเกี่ยวกับการประกันสุขภาพสิ้นสุดลงเมื่อพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่    
เว้นแต่เป็นการรักษาต่อเนื่องตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย  ทั้งนี้  เป็นเวลาไม่เกินสามสิบวัน   

ข้อ ๘ หลักฐานการจ่ายเงินและวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าประกันสุขภาพ  ให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง  แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   พ.ศ.  ๒๕๖๐  
มาตรา  ๖๐  มีสิทธิได้รับการประกันสุขภาพตามระเบียบนี้ด้วย 

ข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เรื่อง  เทียบตําแหน่งข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เฉพาะในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา  54  (2)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๙  (2)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
จึงออกประกาศเก่ียวกับการเทียบตําแหน่งข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ไว้ดังต่อไปนี้ 

ตําแหน่ง 
ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาต ิ

ด้านสิทธิมนุษยชน  (นักวิชาการสิทธิมนุษยชน) 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ 

ตําแหน่งเทียบเท่า 
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

(นักบริหาร) 
ตําแหน่งประเภทบริหาร  ระดับสูง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   
 

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 หลักเกณฑ์การจัด
ประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ข้อ 4๒ ต าแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ต าแหน่งที่มีหน้าที่และอ านาจในการบริหารงานในฐานะเลขาธิการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือต าแหน่งอ่ืนที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทบริหาร 
ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ 

ข้อ ๕๓ ต าแหน่งประเภทบริหาร มี 2 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
(1)  ต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(ข) ต าแหน่งอื่นท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น 

(2)  ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
(ก) เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(ข) รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(ค) ต าแหน่งอื่นท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

ข้อ ๖๔ ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ได้แก่ ต าแหน่งที่มีหน้าที่และอ านาจในการบริหารงานในฐานะ
หัวหน้าส่วนราชการภายในระดับส านักหรือผู้อ านวยการกลุ่มงาน หรือต าแหน่งอ่ืนที่ คณะกรรมการก าหนด 
ให้เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ 

 
                                                           
 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 
 ๔ ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภทต าแหน่ง
และระดับต าแหน่ง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒ 
 

ข้อ ๗ ต าแหน่งประเภทอ านวยการ มี ๒ ระดับ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ได้แก่ 

(ก) ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
(ข) ต าแหน่งอื่นท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น 

(๒)๕ ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ได้แก่ 
(ก) ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก 
(ข) ต าแหน่งอื่นท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง 

ข้อ ๘ ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ต าแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ในทางวิชาการ  
ซึ่งคณะกรรมการก าหนดว่าต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งนั้น  
โดยมีการจ าแนกตามลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเป็นหลัก หรือต าแหน่งอ่ืนที่คณะกรรมการ
ก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการตามประกาศนี้ 

ข้อ ๙ ต าแหน่งประเภทวิชาการ มี ๕ ระดับ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้นโดยใช้ความรู้

ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับ แนะน า และตรวจสอบ 
(๒) ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 (ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และ

ความช านาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก 
 (ข) ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างานซึ่งต้องก ากับ แนะน า และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม

ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก 

(๓) ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 (ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  

และความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก 
 (ข) ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างานซึ่งต้องก ากับ แนะน า และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม

ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก 

(๔) ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ ต าแหน่งที่ต้องด าเนินการศึกษา วิจัย สั่งสมความรู้
หรือผลการศึกษาวิจัยในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือให้มีการค้นคว้าอ้างอิงต่อไปได้ ก ากับ แนะน า ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน และสอน ฝึกอบรม หรือเผยแพร่ความรู้ในระดับส านักงาน ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก 
และมีผลกระทบในวงกว้าง 

 (ข) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาของส านักงานซึ่งใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก 
และมีผลกระทบในวงกว้าง 

                                                           
 ๕ ข้อ ๗ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภท
ต าแหน่งและระดับต าแหน่ง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒ 
 

ข้อ ๗ ต าแหน่งประเภทอ านวยการ มี ๒ ระดับ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ได้แก่ 

(ก) ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
(ข) ต าแหน่งอื่นท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น 

(๒)๕ ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ได้แก่ 
(ก) ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก 
(ข) ต าแหน่งอื่นท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง 

ข้อ ๘ ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ต าแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ในทางวิชาการ  
ซึ่งคณะกรรมการก าหนดว่าต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งนั้น  
โดยมีการจ าแนกตามลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเป็นหลัก หรือต าแหน่งอ่ืนที่คณะกรรมการ
ก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการตามประกาศนี้ 

ข้อ ๙ ต าแหน่งประเภทวิชาการ มี ๕ ระดับ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้นโดยใช้ความรู้

ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับ แนะน า และตรวจสอบ 
(๒) ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 (ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และ

ความช านาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก 
 (ข) ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างานซึ่งต้องก ากับ แนะน า และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม

ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก 

(๓) ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 (ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  

และความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก 
 (ข) ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างานซึ่งต้องก ากับ แนะน า และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม

ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก 

(๔) ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ ต าแหน่งที่ต้องด าเนินการศึกษา วิจัย สั่งสมความรู้
หรือผลการศึกษาวิจัยในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือให้มีการค้นคว้าอ้างอิงต่อไปได้ ก ากับ แนะน า ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน และสอน ฝึกอบรม หรือเผยแพร่ความรู้ในระดับส านักงาน ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก 
และมีผลกระทบในวงกว้าง 

 (ข) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาของส านักงานซึ่งใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก 
และมีผลกระทบในวงกว้าง 

                                                           
 ๕ ข้อ ๗ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภท
ต าแหน่งและระดับต าแหน่ง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓ 
 

 (ค) ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างานซึ่งต้องก ากับ แนะน า และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการท่ียากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง 

(๕) ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ต าแหน่งที่ต้องด าเนินการศึกษา วิจัย สั่งสมความรู้
หรือผลการศึกษาวิจัยในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือให้มีการค้นคว้าอ้างอิงต่อไปได้ และสอนฝึกอบรมหรือเผยแพร่
ความรู้ในระดับส านักงาน หรือระดับชาติ ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการ
ที่ยากและซับซ้อนมากเป็นพิเศษ และมีผลกระทบในวงกว้างต่อนโยบายระดับส านักงานหรือระดับชาติ 

 (ข) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาของส านักงานซึ่งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
และผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากเป็นพิเศษ และมีผลกระทบในวงกว้างต่อนโยบายระดับส านักงานหรือระดับชาติ 

ข้อ ๑๐ ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งซึ่งมิใช่ต าแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการ 
และประเภทวิชาการ แต่เป็นต าแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งเน้นการใช้ทักษะ และฝีมือในการปฏิบัติงาน โดยมี
การจ าแนกตามลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเป็นหลัก และในกรณีที่เห็นสมควร
คณะกรรมการจะก าหนดว่าต าแหน่งใดต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
ต าแหน่งนั้นด้วยก็ได้ หรือต าแหน่งอ่ืนที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภททั่วไปตามประกาศนี้ 

ข้อ ๑๑ ต าแหน่งประเภททั่วไป มี ๓ ระดับ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ได้แก่ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งปฏิบัติงาน

ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า และตรวจสอบ 
(๒) ต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงาน ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 (ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และ

ความช านาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก 
 (ข) ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างานซึ่งต้องก ากับ แนะน า และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม

ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก 

(๓) ต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 (ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และ

ความช านาญงานคอ่นข้างสูง ในงานเทคนิคเฉพาะด้านหรืองานที่ใช้ทักษะและความช านาญเฉพาะตัว ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก 

 (ข) ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างานซึ่งต้องก ากับ แนะน า และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่
หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก 

ข้อ ๑๒ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดให้ต าแหน่งอ่ืนใด
นอกจากที่ก าหนดไว้แล้วในประกาศนี้ เป็นต าแหน่งประเภทใดและระดับใดตามประกาศนี้ก็ได้ 

ข้อ ๑๓ การปฏิบัติงานใดที่จะเป็นการปฏิบัติงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ 
ของงานสูง หรือต้องใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานที่ยุ่งยากซับซ้อน หรือต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหา หรือมีผลกระทบของงานในระดับใด ให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
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๓ 
 

 (ค) ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างานซึ่งต้องก ากับ แนะน า และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการท่ียากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง 

(๕) ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ต าแหน่งที่ต้องด าเนินการศึกษา วิจัย สั่งสมความรู้
หรือผลการศึกษาวิจัยในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือให้มีการค้นคว้าอ้างอิงต่อไปได้ และสอนฝึกอบรมหรือเผยแพร่
ความรู้ในระดับส านักงาน หรือระดับชาติ ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการ
ที่ยากและซับซ้อนมากเป็นพิเศษ และมีผลกระทบในวงกว้างต่อนโยบายระดับส านักงานหรือระดับชาติ 

 (ข) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาของส านักงานซึ่งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
และผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากเป็นพิเศษ และมีผลกระทบในวงกว้างต่อนโยบายระดับส านักงานหรือระดับชาติ 

ข้อ ๑๐ ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งซึ่งมิใช่ต าแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการ 
และประเภทวิชาการ แต่เป็นต าแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งเน้นการใช้ทักษะ และฝีมือในการปฏิบัติงาน โดยมี
การจ าแนกตามลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเป็นหลัก และในกรณีที่เห็นสมควร
คณะกรรมการจะก าหนดว่าต าแหน่งใดต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
ต าแหน่งนั้นด้วยก็ได้ หรือต าแหน่งอ่ืนที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภททั่วไปตามประกาศนี้ 

ข้อ ๑๑ ต าแหน่งประเภททั่วไป มี ๓ ระดับ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ได้แก่ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งปฏิบัติงาน

ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า และตรวจสอบ 
(๒) ต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงาน ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 (ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และ

ความช านาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก 
 (ข) ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างานซึ่งต้องก ากับ แนะน า และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม

ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก 

(๓) ต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 (ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และ

ความช านาญงานคอ่นข้างสูง ในงานเทคนิคเฉพาะด้านหรืองานที่ใช้ทักษะและความช านาญเฉพาะตัว ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก 

 (ข) ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างานซึ่งต้องก ากับ แนะน า และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่
หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก 

ข้อ ๑๒ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดให้ต าแหน่งอ่ืนใด
นอกจากที่ก าหนดไว้แล้วในประกาศนี้ เป็นต าแหน่งประเภทใดและระดับใดตามประกาศนี้ก็ได้ 

ข้อ ๑๓ การปฏิบัติงานใดที่จะเป็นการปฏิบัติงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ 
ของงานสูง หรือต้องใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานที่ยุ่งยากซับซ้อน หรือต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหา หรือมีผลกระทบของงานในระดับใด ให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 
๔ 

 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

นายวัส ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����������������.indd   318 27/8/2562   12:28:37



กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

319

๕ 
 
ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๖ 

 

                                                           
 ๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๗๓ ก/หน้า ๓๐/๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายและการเลื่อนข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีหลักเกณฑ์การย้ายและการเลื่อนข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกประกาศ ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้าย 
และการเลื่อนข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน 
พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
“ข้าราชการส านักงาน” หมายความว่า ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
“ข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน” หมายความว่า ข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ

ข้าราชการตามกฎหมายอื่น 
“ย้าย” หมายความว่า การแต่งต้ังข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้ด ารง

ต าแหน่งหนึ่งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นต าแหน่งประเภท
เดียวกันหรือต่างประเภทกันก็ได้ 

“โอน” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนให้ด ารงต าแหน่งในส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นต าแหน่งประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกันก็ได้ 

“เลื่อน” หมายความว่า การแต่งต้ังข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทเดียวกันในระดับที่สูงกว่าเดิม 

“ระดับที่ต่ ากว่าเดิม” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติให้ด ารงต าแหน่งประเภทเดียวกันในระดับที่ต่ ากว่าเดิม 

“ต าแหน่งระดับควบ” หมายความว่า ต าแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่สามารถปรับให้เป็นต าแหน่งที่มีระดับสูงขึ้นหรือต่ าลงได้ภายใน
กรอบระดับต าแหน่งตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

                                                           
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๘๑ ก/หน้า ๕๓/๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๑ 
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๒ 
 

ข้อ ๔๒ ในกรณีที่เป็นการย้าย การเลื่อน หรือการโอนตามข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ ข้อ 29/1 
ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งแล้ว การก าหนดให้ข้าราชการที่เข้ารับการพิจารณาการย้าย  
การเลื่อน หรือการโอน ที่ต้องได้รับเงินเดือนและมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม อาจท าได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๕ การย้าย การเลื่อน หรือการโอนข้าราชการที่ถูกย้ายหรือโอน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที ่
ต่ ากว่าเดิม หรือประเภทต าแหน่งที่มีเงินประจ าต าแหน่งที่ต่ ากว่าต าแหน่งเดิม ในประเภท สายงาน และระดับ
เดียวกับท่ีผู้นั้นเคยด ารงอยู่เดิมก่อนมีการย้ายหรือการโอนไปแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ต่ ากว่าเดิม หรือ
ประเภทต าแหน่งที่มีเงินประจ าต าแหน่งที่ต ากว่าต าแหน่งเดิม ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 

ข้อ 6๓ การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้นหรือประเภทบริหารระดับต้น 
ให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ย้ายหรือโอนผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการหรือประเภทบริหาร 
แล้วแต่กรณี ตามประกาศนี้ 

(๒) ย้ายหรือโอนผู้ซึ่งได้รับการเลือกให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้นหรือประเภทบริหาร
ระดับต้น แล้วแต่กรณี ตามประกาศนี้การย้ายหรือการโอนข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับสูงให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้
ความยินยอมแล้ว 

ข้อ ๗ เพ่ือประโยชน์ในการย้าย การเลื่อน หรือการโอนข้าราชการไปแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้จัดแบ่งต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 

(๑) กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอัตรา 
๑๕,๖๐๐ บาท 

(๒) กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอัตรา 
๑๓,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๘ เพ่ือประโยชน์ในการย้าย การเลื่อน หรือการโอนข้าราชการไปแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง ให้จัดแบ่งต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 

(๑) กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ ต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และต าแหน่งอ่ืน  
ที่คณะกรรมการก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอัตราเดียวกับ
ต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

(๒) กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ ต าแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และต าแหน่งอ่ืน 
ที่คณะกรรมการก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอัตราเดียวกับ
ต าแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

การย้ายหรือการโอนข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ ให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว 

                                                           
 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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๓ 
 

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นเป็นพิเศษที่ไม่อาจด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในประกาศนี้ การด าเนินการในเรื่องนั้นจะสมควรด าเนินการประการใด ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

 

หมวด ๑ 
การย้าย 

   
 

ข้อ ๑๐ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
ทั่วไปในระดับเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ  

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที ่
ต่ ากว่าเดิม ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว  

ข้อ ๑๑ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
ทั่วไป ให้กระท าได้เฉพาะผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปมาก่อน โดยให้ย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ
ที่ไม่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยด ารงอยู่เดิมในต าแหน่งประเภททั่วไป และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 

ข้อ ๑๒ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปซึ่งเคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
มาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยด ารงอยู่เดิมในต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปซึ่งเคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน 
ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการในระดับที่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยด ารงอยู่เดิมในต าแหน่งประเภท
วิชาการ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๒๗ แล้ว ทั้งนี้ ให้ย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงกว่าระดับท่ีผู้นั้นเคยด ารงอยู่เดิมได้ไม่เกินหนึ่งระดับ 

ข้อ ๑๓ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญลงมา 
ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการในระดับเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ  

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ต่ ากว่าเดิม 
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว 

ข้อ ๑๔ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิในกลุ่มที่ 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 านาจสั่งบรรจุ 
จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๒๗ แล้ว  

ข้อ ๑๕ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปซึ่งไม่เคยด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้กระท าได้เฉพาะการย้ายไปด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับปฏิบัติการเท่านั้น โดยผู้มีอ านาจสั่งบรรจุอาจด าเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้นั้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และถึงล าดับที่ที่จะบรรจุ
และแต่งตั้งผู้นั้น 

(๒) ผู้นั้นได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการในกรณีที่มีเหตุพิเศษในต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ 

(๓) กรณีอ่ืนที่มีเหตุผลความจ าเป็นเป็นพิเศษตามที่คณะกรรมการก าหนด 
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๔ 
 

ข้อ ๑๖ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการหรือประเภทบริหาร ไปแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้กระท าได้เฉพาะผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน และผู้มีอ านาจ
สั่งบรรจุจะต้องพิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) การย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยด ารงอยู่เดิมในต าแหน่งประเภท
วิชาการ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ  

(๒) การย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยด ารงอยู่เดิมในต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๒๗ แล้ว 

ข้อ ๑๗ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการในระดับเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการไปแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับ  
ที่ต่ ากว่าเดิม ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว 

ข้อ ๑๘ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ ซึ่งเคยด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้นมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ  

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการซึ่งเคยด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับสูงมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ  

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการซึ่งเคยด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับสูงมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว 

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการระดับต้นมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๒๙ แล้ว  

ข้อ ๑๙ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการซึ่งไม่เคยด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๒๘ แล้ว  

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการซึ่งไม่เคยด ารงต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้
ต่อเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๒๙ แล้ว  

ข้อ ๒๐ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ
ที่ต่ ากว่าเดิม ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว 

ข้อ 20/1๔ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ หรือประเภทอ านวยการ  
ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นให้อยู่
ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ  

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ หรือประเภทอ านวยการซึ่งไม่เคย
ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ผู้มีอ านาจ
สั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 29/1 แล้ว 

                                                           
 ๔ ข้อ ๒๐/๑ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้าย และการเลื่อน
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๕ 
 

ข้อ ๒๑ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่  ๑ ตามข้อ 
๘ (๑) หรือในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มเดียวกัน ให้อยู่
ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) ไปแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๘ (๑) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อ 
ได้ด าเนินการตามข้อ ๓๑ แล้ว  

ข้อ ๒๒ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการซึ่งเคยด ารงต าแหน่งประเภท
บริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๘ (๑) มาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ 
ตามข้อ ๘ (๑) ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ หรือประเภทอ านวยการซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) มาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ในกลุ่มท่ี ๒ ตามข้อ ๘ (๒) ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ  

การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ หรือประเภทอ านวยการซึ่งเคยด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) มาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูงในกลุ่มท่ี ๑ ตามข้อ ๘ (๑) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๓๑ แล้ว  

ข้อ ๒๓ การย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ หรือประเภทอ านวยการซึ่งไม่เคย
ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ให้กระท าได้
เฉพาะการย้ายไปด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) เท่านั้น โดยผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๓๐ แล้ว  
 

หมวด ๒ 
การเลื่อน 

   
 

ข้อ ๒๔ การเลื่อนข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการ 
และประเภทบริหาร เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในประเภทเดียวกัน ให้ด าเนินการตามที่
ก าหนดในหมวด ๓ การด าเนินการเพ่ือย้าย หรือเลื่อน ทั้งนี้ ให้เลื่อนขึ้นเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ 
ที่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นด ารงอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งระดับ 

ข้อ ๒๕ การเลื่อนข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นเพ่ือแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้กระท าได้เฉพาะการเลื่อนขึ้นเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๗ (๒) และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อ 
ได้ด าเนินการตามข้อ ๒๗ แล้ว 

ข้อ 25/1๕ การเลื่อนข้าราชการส านักงานผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ให้กระท าได้เฉพาะการเลื่อนขึ้นเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
ประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ 8 (๒) และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้ด าเนินการ
ตามข้อ 29/1 แล้ว 

 
 

                                                           
 ๕ ข้อ ๒๕/๑ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้าย และการเลื่อน
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๖ 
 

หมวด ๓ 
การด าเนินการเพ่ือย้าย หรือเลื่อน   

   
 

ข้อ ๒๖ การเลื่อนข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานเพ่ือแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงาน ให้ด าเนินการโดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับต าแหน่งระดับช านาญงาน และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 
จะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

การเลื่อนข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งระดับอาวุโส ให้ด าเนินการโดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะ ความช านาญงาน และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งระดับอาวุโส โดยให้ส านักงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินแล้ว  
ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๒๗ การย้ายและเลื่อนข้าราชการส านักงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้ด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การย้ายในระดับช านาญการตามข้อ ๑๒ วรรคสอง และข้อ ๑๖ (๒) และการเลื่อนข้าราชการส านักงาน
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ ให้ด าเนินการ 
โดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความช านาญงาน
และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับต าแหน่งระดับช านาญการ โดยให้คณะกรรมการประเมินที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
แต่งตั้งเป็นผู้ประเมินบุคคลและประเมินผลงาน การประเมินผลงานจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมิน
บุคคลแล้ว และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินผลงานแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

(๒) การย้ายในระดับช านาญการพิเศษตามข้อ ๑๒ วรรคสอง และข้อ ๑๖ (๒) และการเลื่อนข้าราชการ
ส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ 
ให้ด าเนินการโดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 
ความช านาญงาน และประสบการณ์สูงเหมาะสมกับต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ โดยให้คณะกรรมการ
ประเมินที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินบุคคลและประเมินผลงาน การประเมินผลงานจะด าเนินการ
ได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินบุคคลแล้ว และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินผล
งานแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

(๓) การย้ายในระดับเชี่ยวชาญตามข้อ ๑๒ วรรคสอง และข้อ ๑๖ (๒) และการเลื่อนข้าราชการส านักงาน 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ  
ให้ด าเนินการโดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมากเหมาะสมกับต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ โดยให้คณะกรรมการประเมิน 
ทีผู่้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินบุคคลและประเมินผลงาน การประเมินผลงานจะด าเนินการได้ต่อเมื่อ
ผู้นั้นผ่านการประเมินบุคคลแล้ว และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินผลงานแล้ว 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

(๔) การย้ายในระดับทรงคุณวุฒิตามข้อ ๑๒ วรรคสอง ข้อ ๑๔ วรรคสอง และข้อ ๑๖ (๒) และ 
การเลื่อนข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ
ทรงคุณวุฒิที่ว่าง ให้ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการเลือกสรรที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง เพ่ือให้ได้รายชื่อ
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๗ 
 
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษเหมาะสมกับ
ต าแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้เลือกผู้นั้นจากรายชื่อดังกล่าวแล้ว 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

การเลื่อนข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าต าแหน่งที่ผู้นั้นครองอยู่เป็นต าแหน่ง
ระดับควบและเป็นการเลื่อนผู้นั้นขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นเองในระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ 
หรือระดับเชี่ยวชาญ และการย้ายข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้นเพ่ือแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ การประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่ก าหนดไว้ใน (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี แต่ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุเป็นผู้ประเมินบุคคล 

ข้อ ๒๘ การย้ายข้าราชการส านักงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้นตาม 
ข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง ให้ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการเลือกสรรทีผู่้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งเพ่ือให้ได้รายชื่อ
ผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้เลือก
ผู้นั้นจากรายชื่อดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๒๙ การย้ายข้าราชการส านักงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูงตามข้อ ๑๘ 
วรรคสี่ และข้อ ๑๙ วรรคสอง และการเลื่อนข้าราชการส านักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ให้ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการ เลือกสรรที ่
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง เพ่ือให้ได้รายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง และผู้มีอ านาจ
สั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้เลือกผู้นั้นจากรายชื่อดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ข้อ 29/1๖ การย้ายข้าราชการส านักงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น 
ตามข้อ 20/1 วรรคสอง และการเลื่อนข้าราชการส านักงานผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น  
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตามข้อ 25/1 ให้ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการ
เลือกสรรที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง เพ่ือให้ได้รายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น  
หรือต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง แล้วแต่กรณี และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้เลือกผู้นั้น
จากรายชื่อดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๓๐ การย้ายข้าราชการส านักงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒  
ตามข้อ ๘ (๒) และข้อ ๒๓ ให้ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการเลือกสรรที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง และ 
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้เลือกผู้นั้นจากผลการเลือกสรรดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๓๑ การย้ายข้าราชการส านักงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ 
ตามข้อ ๘ (๑) ข้อ ๒๑ วรรคสอง และข้อ ๒๒ วรรคสาม ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการก าหนด
คุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

หมวด ๔ 
การโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น   

   
 

ข้อ ๓๒ การโอนข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนมาบรรจุเป็นข้าราชการส านักงานอาจกระท าได้ถ้าเจ้าตัว
สมัครใจ โดยผู้มีอ านาจสั่งบรรจุท าความตกลงกับเจ้าสังกัด ทั้งนี้ จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทใด สายงานใด 
                                                           
 ๖ ข้อ ๒๙/๑ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้าย และการเลื่อน
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๘ 
 
ระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุเป็นผู้พิจารณาก าหนด แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับ 
ต้องไม่สูงกว่าข้าราชการส านักงานที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความช านาญงานในระดับเดียวกัน และ 
เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการของผู้ขอโอนเข้ารับราชการในขณะท่ีเป็นข้าราชการ
ของหน่วยงานอ่ืนนั้น เป็นเวลาราชการของข้าราชการส านักงานด้วย ทั้งนี้ ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการโอน 
ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนด
เป็นอย่างอ่ืน 

 

บทเฉพาะกาล 
   

 

ข้อ ๓๓ ในระหว่างที่ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้น ากฎ 
ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 

การใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการตามบทบัญญัติหรือข้อก าหนดแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ หรือมติคณะกรรมการที่ได้เริ่มด าเนินการไปแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 
ให้ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะกรรมการดังกล่าวต่อไปจนกว่า 
จะแล้วเสร็จและให้มีผลใช้บังคับได้ ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามประกาศนี้และไม่อาจน ากฎหมาย 
ว่าด้วยข้าราชการพลเรือนมาบังคับใช้โดยอนุโลมได้ การจะด าเนินการ ในเรื่องนั้นต่อไปอย่างไร ให้เป็น 
ไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

นายวัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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๙ 
 
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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ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เรื่อง  การแบ่งสว่นราชการภายในและขอบเขตหนา้ที่และอ านาจของส่วนราชการ 

ในสังกดัส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ 
พ.ศ.  2561 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา   49  (1)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕6๐  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เรื่อง  การแบ่ง  
ส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าท่ีและอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการ
ภายในและก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๕6  ลงวันที่  28  ตุลาคม  ๒๕๕6 

ข้อ ๔ ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้  
โดยให้ขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๑) ส านักบริหารกลาง 
(2) ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(3) ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(4) ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
(5) ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
(6) ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(7) ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
(8) ส านักกฎหมาย 
(9) ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 

(10) หน่วยตรวจสอบภายใน 
ข้อ ๕ ส านักบริหารกลาง  มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานบริหารทั่วไป  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ  

งานพิธีการ  งานรักษาความปลอดภัย  งานช่วยอ านวยการ  และปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล 

(๓) จัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคล  รวมท้ังการเสริมสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรม 

(๔) พัฒนาระบบงานและจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการ   
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

(5) บริหารงบประมาณและแผนการเงิน  ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  
และการพัสดุ 

(6) จัดท าแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(7) ปฏิบัติงานที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการใดของส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(8) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ ให้ส านักบริหารกลาง  แบ่งออกเป็น  5  กลุ่มงาน  ดังนี้ 
(๑) กลุ่มงานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (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) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
(๒) กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล   รวมทั้งการเสริมสร้างวินัย 

และระบบคุณธรรม 
 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานวินัย   การอุทธรณ์และการร้องทุกข์   และข้อก าหนด 

ทางจริยธรรมข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง 
 (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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 (ง) จัดท าโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  การวางแผนก าลังคน  การก าหนดต าแหน่ง  
การก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง   และกรอบอัตราก าลังของข้าราชการ   พนักงานราชการ   
และลูกจ้าง 

 (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหา  การบรรจุแต่งตั้ง  ย้าย  โอน  การเล่ือนระดับ   
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน   รวมทั้งการเลื่อนเงินเดือนและการเลื่อน
ค่าตอบแทน 

 (ฉ) ด าเนินการเกีย่วกับการจัดท า  และรักษาทะเบยีนประวตัิ  การควบคุมการเกษียณอายุ
ราชการ  การจัดท าข้อมูลทรัพยากรบุคคล 

 (ช) จัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ   ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 
และลูกจ้าง 

 (ซ) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบ าเหน็จบ านาญ  งานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
(กบข.)  และงานประกันสังคม 

 (ฌ) จัดระบบงานด้านสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ญ) ด าเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 (ฎ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
(๓) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) พัฒนาระบบงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ข) จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านกังานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ  

รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 (ค) จัดท าแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   และด าเนินการเ ก่ียวกับการพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล  ตลอดจนปฐมนิเทศบุคลากรที่บรรจุใหม่ 
 (ง) สร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับบุคลากรของส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (จ) จัดท าฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 (ฉ) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
 (ช) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
(๔) กลุ่มงานคลัง  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ควบคุม  ก ากับ  ตรวจสอบ  และจัดระบบงานการเงินทุกประเภทและการบัญชี 

ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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 (ข) ด าเนินการรับ - เบิกจ่าย  และน าส่งเงินทุกประเภท 
 (ค) ด าเนินการจัดท าบัญชีและทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง 
 (ง) จัดท าแผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากกระทรวงการคลัง 
 (จ) ด าเนินการขออนุมัติเงินประจ างวดและเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ  รวมทั้งควบคุม  

และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (ฉ) จัดท ารายงานการเงิน  การบัญชี  และฐานะเงินงบประมาณ 
 (ช) ด าเนินการเก็บรักษาและควบคุมเงินคงเหลือ 
 (ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
(๕) กลุ่มงานพัสดุ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ควบคุม  ก ากับ  ตรวจสอบ  และจัดระบบงานพัสดุ 
 (ข) ด าเนินการจัดท าบัญชีและทะเบียนคุมเกี่ยวกับพัสดุ 
 (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ  โดยวางแผนการจัดซื้อ  จัดหา  จัดจ้าง   

จ้างเหมาบริการ  ด าเนินการท าสัญญาซื้อ  สัญญาจ้าง  รวมทั้งควบคุมเก็บรักษา  เบิกจ่ายและจ าหน่ายพัสดุ 
 (ง) ควบคุม  ตรวจสอบ  และดูแลรักษาอาคารสถานที่  ยานพาหนะ  ระบบสาธารณปูโภค  

โสตทัศนูปกรณ์  และระบบรักษาความปลอดภัย 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๗ ส านักกิจการคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหง่ชาติ  มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
(๑) อ านวยการ  สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ด้านบริหาร 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  กลั่นกรองในเรื่องและปัญหาต่าง ๆ  พร้อมเสนอความเห็นตามที่ได้รับ

มอบหมาย  เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   ประธานกรรมการ 
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๔) ติดตามและประสานงานการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประเด็นการเข้าร่วมประชุม 
ของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๕) ติดตามและประสานการด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    
ด้านบริหาร  และรายงานความก้าวหน้า  พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

(6) ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    
และกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งในองค์การอิสระอื่น 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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(7) จัดท าทะเบียนประวัติประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(8) จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร  แผนปฏิบัติงานประจ าปี  แผนงบประมาณ  

รวมทั้งจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(9) ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของนโยบาย  แผนงาน  และแผนงบประมาณ 

(10) จัดท าร่างรายงานประจ าปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 
(11) บริหารจัดการงานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน 
(12) รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการเพ่ือสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ 
(13) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ ให้ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   แบ่งออกเป็น  1  ฝ่าย   

๓  กลุ่มงาน  ดังนี้ 
(1) ฝ่ายช่วยอ านวยการ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  กลั่นกรองเรื่อง  งานช่วยอ านวยการ  ร่างหนังสือ

โต้ตอบ  ย่อเรื่อง  ตรวจทานหนังสือ  งานระเบียบแบบแผน  ช่วยวางแผนและติดตามงาน  และติดต่อ 
นัดหมายที่เป็นภารกิจของส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ   แผนปฏิบัติการ   การพัสดุ  ครุภัณฑ์   
เก็บรักษาเอกสาร  งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเร่ืองต่าง  ๆ  ของส านักกิจการคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ค) ก าหนดวาระการประชุม   จัดเตรียมการประชุมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
จัดท าบันทึกรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ  รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

 (ง) ด าเนินการจัดจ้างท ารูปเล่ม  ออกแบบ  และจัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี  หรือรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง   เพ่ือประกอบการเสนอต่อรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี   
และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

(2) กลุ่มงานอ านวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   มีหน้าที่และอ านาจ  
ดังนี้ 

 (ก) อ านวยการ   สนับสนุนและประสานงานเก่ียวกับภารกิจของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติด้านบริหาร 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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 (ค) ติดตามและประสานการด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
และรายงานความก้าวหน้า  พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

 (ง) ศึกษา  วิเคราะห์  กลั่นกรองในเรื่องและปัญหาต่าง ๆ  พร้อมเสนอความเห็นตามท่ี
ได้รับมอบหมาย  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ  ประธานกรรมการ  
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (จ) ติดตามและประสานงานการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประเด็นการเข้าร่วมประชุม 
ของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งในองค์การอิสระอื่น 

 (ช) จัดท าทะเบียนประวัติประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
(3) กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) จัดท านโยบายยุทธศาสตร์  เป้าหมายการด าเนนิงาน  ก าหนดกรอบวงเงนิงบประมาณ  

แผนงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ข) ศึกษา  วิเคราะห์  และด าเนินการเก่ียวกับการวางระบบการจัดท าค าของบประมาณ

และจัดท าค าของบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ตลอดจนวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณ   

 (ค) ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  และรายงานผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการใช้จา่ย  
เงินงบประมาณ 

 (ง) ติดตาม  วิเคราะห์  ประเมินผล  และรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย  
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ตลอดจนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 (จ) วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และแผนปฏิบัติการประจ าปีพร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือ 
การปรับปรุงและพัฒนา 

 (ฉ) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ช) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ   
 (ซ) จัดท าร่างรายงานประจ าปีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณา 
 (ฌ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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(4) กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ศึกษาปัญหา  วิเคราะห์  สังเคราะห์  และพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน  

ตลอดจนการก าหนดโจทย์การศึกษาวิจัยเพ่ือป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน   
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   รวมทั้งข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 (ข) จัดท าข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยและแผนการศึกษาวิจัยประจ าปีของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ค) ด าเนินการบริหารจัดการโครงการศึกษาวิจัยตามแผนการศึกษาวิจัยประจ าปี 
ให้มีประสิทธิภาพ 

 (ง) รวบรวม  และประมวลข้อมูล  เพ่ือน าผลการศึกษาวิจัยไปขับเคล่ือนทางวิชาการ 
และสังคม  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการป้องกัน  และแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ตลอดจน
เสริมสร้างความตระหนัก  และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน   

 (จ) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานความร่วมมือแก่บุคคล   หน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม  ในการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน   หาแหล่งเงินทุนและ 
แหล่งศึกษาวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

 (ฉ) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการศึกษาวิจัยตามแผนงานการศึกษาวิจัย
ประจ าปีและแผนงานโครงการประจ าปี  พร้อมทั้งจัดท ารายงานการศึกษาวิจัยและผลงานการศึกษาวิจัย
ประจ าปีหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 (ช) ให้ค าปรึกษา   ข้อเสนอแนะ  ค าแนะน า  และสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัย 
ด้านสิทธิมนุษยชน 

 (ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๙ ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
(1) พิจารณา  เสนอความเห็น  วางแผน  อ านวยการ  ประสานงาน  ควบคุมและก ากับดูแล  

การด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน   
(2) ด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเรื่องต่อไปให้องค์กรอื่น   

เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและติดตามผล   
(3) ด าเนินการสืบสวน  หรือตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการยื่นค าร้อง  หรือเรื่องที่คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบโดยไม่ล่าช้าทั้งเชิงกรณีและเชิงระบบ   เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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(4) จัดท าร่างรายงานผลการพิจารณาหรือร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  รวมทั้งก าหนดมาตรการในการเยียวยาผู้ได้รับ 
ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

(5) พิจารณาเสนอความเห็นในกรณีที่มีการโต้แย้งรายงานผลการพิจารณาหรือรายงาน 
ผลการตรวจสอบ 

(6) ด าเนินการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล  การพัฒนารูปแบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการใน 
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(7) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(8) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๐ ให้ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  แบ่งออกเป็น  ๑  ฝ่าย  7  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  เก็บรักษา
เอกสาร  งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ  ของส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 (ง) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 (จ) พัฒนาระบบงาน  รูปแบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินงานด้านการคุ้มครอง  

สิทธิมนุษยชน 
 (ฉ) จัดระบบงานทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลเ ก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   

เพื่อประโยชน์ในการศึกษา  วิเคราะห์  และค้นคว้า 
 (ช) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
(2) กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ๑  ถึง  7  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) พิจารณา  เสนอความเห็น  วางแผน  อ านวยการ  ประสานงาน  ควบคุมและก ากับดูแล 

การด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน   

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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 (ข) ด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเรื่องต่อไปให้องค์กรอื่น
เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและติดตามผล 

 (ค) ด าเนินการสืบสวนหรือตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการยื่นค าร้อง   หรือเรื่องที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการกระท า  
หรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่ล่าช้าทั้งเชิงกรณีและเชิงระบบ    
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ง) รับผิดชอบส านวนค ารอ้ง  เสนอความเห็นในเรือ่งที่ตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน
และเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติ 
ที่ไม่เป็นธรรม  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (จ) จัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบหรือพิจารณาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามมติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   รวมท้ังการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 (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   รวมทั้ง  
ส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 

(๔) พัฒนามาตรการและกลไก  เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการปกป้อง  คุ้มครอง  และพิทักษ์  
สิทธิมนุษยชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(๕) ประสานการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานภาครัฐ   ภาคเอกชน  
ชุมชน  ท้องถิ่น  และภาคประชาสังคม  และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเปน็เครอืข่ายในการส่งเสรมิ  
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(๖) ประสานการพัฒนาระบบและวิธีการท างานในลักษณะการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่าย
ด้านสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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(๗) เสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งร่วมกับองค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน 
และการรวมกลุ่มของเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   รวมทั้งกลไกเครือข่าย 
ในการติดตาม  เฝ้าระวัง  และตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาท  ภารกิจ  และกิจกรรมขององค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน 
(๙) ด าเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารสาธารณะเพ่ือสร้างความรู้   ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่า  

การเคารพ  และการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 
(๑๐) ติดตาม  ประมวลและวิเคราะห์ข่าว  บทความ  และข่าวสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   ต่อบทบาท  
ภารกิจ  และภาพลักษณ์องค์กร  ตลอดจนชี้แจงท าความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน 

(๑๑) เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีแก่สาธารณชนในบทบาท   ภารกิจ   
และกิจกรรมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(12) พัฒนาองค์ความรู้  การปรับเปล่ียนเจตคติ  เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชน  ท้องถิ่น  ภาคประชาสังคมและประชาชน  ตลอดจนสื่อมวลชน 

(๑3) ผลิตสื่อ  รณรงค์  และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
(14) จัดท าวารสารวิชาการ 
(๑5) ด าเนินการเกี่ยวกับงานโฆษกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   รวมทั้งประสาน

และอ านวยความสะดวกแก่ส่ือมวลชนในการเผยแพร่ข่าว   การแถลงข่าว  และการให้สัมภาษณ์ 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๑6) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๒ ให้ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  แบ่งออกเป็น  ๑  ฝ่าย  4  กลุ่มงาน  ดังนี้ 
(๑) ฝ่ายช่วยอ านวยการ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  กลั่นกรองเรื่อง  งานช่วยอ านวยการ  ร่างหนังสือ

โต้ตอบ  ย่อเรื่อง  ตรวจทานหนังสือ  งานระเบียบแบบแผน  ช่วยวางแผนและติดตามงาน  และติดต่อนัดหมาย 
ที่เป็นภารกิจของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 

 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ  การพัสดุครุภัณฑ์  เก็บรักษา
เอกสาร  งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ  ของส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 

 (ค) ก าหนดวาระการประชุม   จัดเตรียมการประชุมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
จัดท าบันทึกรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ  รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

 (ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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(๒) กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา   ท้ังในและนอกระบบการศึกษา 

และการศึกษาตามอัธยาศัย  ตลอดจนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  พัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
ให้เกิดความตระหนัก  เห็นคุณค่า  และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 (ข) ส่ง เสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือการเคารพและการปฏิบัติตาม  
หลักสิทธิมนุษยชนในทุกภาคส่วนในสังคม 

 (ค) ส่งเสริม  สนับสนุน  และผลักดันให้เกิดการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน   
รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 

 (ง) พัฒนามาตรการและกลไก  เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิมนุษยชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 (จ) จัดท าวารสารวิชาการ 
 (ฉ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
(๓) กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ประสานการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานภาครัฐ  

ภาคเอกชน  ชุมชน  ท้องถิ่น  และภาคประชาสังคม  และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 (ข) ประสานการพัฒนาระบบและวิธีการท างานในลักษณะการมีส่วนร่วมขององค์กร
เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 (ค) เสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งร่วมกับองค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน   
และการรวมกลุ่มของเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   รวมทั้งกลไกเครือข่าย 
ในการติดตาม  เฝ้าระวังและตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 (ง) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาท   ภารกิจ  และกิจกรรมขององค์กรเครือข่าย 
ด้านสิทธิมนุษยชน 

 (จ) ดูแลและจัดการฐานข้อมูลเครือข่ายองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน   เ พ่ือส่งเสริม 
และสนับสนุนความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน 

 (ฉ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

(๔) กลุ่มงานสื่อสารองค์กร  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับการส่ือสารสาธารณะเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่า   

การเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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 (ข) ติดตาม  ประมวล  และวิเคราะห์ข่าว  บทความ  และข่าวสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ต่อบทบาท  
ภารกิจและภาพลักษณ์องค์กร  ตลอดจนชี้แจงท าความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน 

 (ค) เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีแก่สาธารณชนในบทบาทภารกิจ   
และกิจกรรมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ง) พัฒนาองค์ความรู้  การปรับเปลี่ยนเจตคติ  และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชน  ท้องถิ่น  ภาคประชาสังคมและประชาชน  ตลอดจน
สื่อมวลชน 

 (จ) เผยแพร่มาตรการในการส่งเสริมและการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน    
หรือแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติที่ ไม่เป็นธรรมให้สาธารณชนทราบตามมติของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ฉ) ผลิตสื่อรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
 (ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานโฆษกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   รวมทั้ง

ประสานและอ านวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าว  การแถลงข่าว  และการให้สัมภาษณ์
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

(5) กลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค  มีหน้าที่และอ านาจ  
ดังนี้ 

 (ก) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พ่ึงของชุมชนเพื่อการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 (ข) ประสาน  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน 

 (ค) จัดหลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
 (ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๓ ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ  

ดังนี้ 
(1) จัดท าค าชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงาน

สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา   

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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(2) จัดท าแผนการด าเนินการจัดท ารายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ าปี  
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยไม่ชักช้า 

(3) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน   รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล  ข้อเท็จจริง   
เพื่อประกอบการจัดท ารายงาน 

(4) จัดท าร่างรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ าปี  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 

(5) จัดท าร่างรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศข้ึนเป็นการเฉพาะ  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 

(6) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ 
(7) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ 

ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๔ ให้ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน   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 านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ  การพัสดุ  ครุภัณฑ์  เก็บรักษา
เอกสาร  งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ  ของส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชน 

 (ค) ก าหนดวาระการประชุม   จัดเตรียมการประชุมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
จัดท าบันทึกรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ  รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

 (ง) ด าเนินการจัดจ้างท ารูปเล่ม   ออกแบบ  และจัดพิมพ์รายงานผลการประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ าปี  รวมทั้งด าเนินการเสนอต่อรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  และเผยแพร่ 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

(๒) กลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  1  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธมินุษยชนด้านสิทธิพลเมอืงและสิทธทิางการเมอืง  

และจัดท าแผนการด าเนินการจัดท ารายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิดังกล่าว   เพ่ือให้การปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปโดยไม่ชักช้า   

 (ข) ตรวจสอบข้อมูล  ข้อเท็จจริง  เพื่อประกอบการจัดท ารายงาน   

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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 (ค) จัดท าร่างรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ าปีในส่วนที่เกี่ยวข้อง    
เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 

 (ง) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
(3) กลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  2  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ   สังคม  

วัฒนธรรม  และภาคธุรกิจ  และจัดท าแผนการด าเนินการจัดท ารายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ
ดังกล่าว  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยไม่ชักช้า   

 (ข) ตรวจสอบข้อมูล  ข้อเท็จจริง  เพื่อประกอบการจัดท ารายงาน   
 (ค) จัดท าร่างรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ าปีในส่วนที่เกี่ยวข้อง    

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 
 (ง) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
(4) กลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  3  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ   ได้แก่  กลุ่มเด็ก   

กลุ่มสตรี  กลุ่มคนพิการ  กลุ่มชาติพันธุ์  และกลุ่มเฉพาะอื่น ๆ  และจัดท าแผนการด าเนินการจัดท า
รายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิดังกล่าว  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยไม่ชักช้า   

 (ข) ตรวจสอบข้อมูล  ข้อเท็จจริง  เพื่อประกอบการจัดท ารายงาน   
 (ค) จัดท าร่างรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ าปีในส่วนที่เกี่ยวข้อง    

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 
 (ง) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ 
 (จ) รวบรวมข้อมูลร่างรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง  สิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และภาคธุรกิจ  และกลุ่มเฉพาะ  ได้แก่  กลุ่มเด็ก  
กลุ่มสตรี  กลุ่มคนพิการ  กลุ่มชาติพันธุ์  และกลุ่มเฉพาะอื่น ๆ  เพ่ือเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติพิจารณาและให้ความเห็นชอบ 

 (ฉ) จัดท าค าชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงาน
สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม   เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 

 (ช) จัดท าร่างรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ 
ขึ้นเป็นการเฉพาะ  เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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 (ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๕ ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ  
ดังนี้ 

(1) จัดระบบงาน  ระบบฐานข้อมูล  และด าเนินการเกี่ยวกับการรับค าร้อง  การกลั่นกรอง   
รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน  และจัดท าส านวนการตรวจสอบ  รวมทั้งการจัดท าสารบบรายงาน  
ผลการตรวจสอบหรือพิจารณา  และข้อเสนอแนะ 

(2) ด าเนินการแจ้งให้คู่กรณีและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   
(4) สืบสวน  สอบสวน  และตรวจสอบเพ่ือหาข้อมูล  ข้อเท็จจริง  และหลักฐานเกี่ยวกับ 

เรื่องร้องเรียน  และเสนอความเห็นในการพิจารณารับเรื่องไว้ตรวจสอบ  รวมทั้งพิจารณากรณีมีค าขอ 
ให้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบใหม่ 

(5) ด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเรื่องต่อไปให้องค์กร 
ที่มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการ 

(6) กลั่นกรองร่างรายงานผลการตรวจสอบหรือพิจารณาและร่างข้อเสนอแนะ   พร้อมจัดท า
ความเห็นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 

(7) พัฒนาระบบและมาตรฐานการตรวจสอบ  การวินิจฉัย  และการเสนอมาตรการ  แนวทาง  
หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

(8)  จัดระบบงาน  และด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการ  
แนวทาง  หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   และการเยียวยาผู้ได้รับ 
ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน   รวมทั้ งระบบการจัดเก็บส านวนการตรวจสอบ 
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(9) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่    
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๖ ให้ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   แบ่งออกเป็น  ๑  ฝ่าย   
3  กลุ่มงาน  ดังนี้ 

(๑) ฝ่ายช่วยอ านวยการ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  กลั่นกรองเรื่อง  งานช่วยอ านวยการ  ร่างหนังสือ

โต้ตอบ  ย่อเรื่อง  ตรวจทานหนังสือ  งานระเบียบแบบแผน  ช่วยวางแผนและติดตามงาน  และติดต่อ 
นัดหมายที่เป็นภารกิจของส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ  การพัสดุครุภัณฑ์  เก็บรักษา
เอกสาร  งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ  ของส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน 

 (ค) ก าหนดวาระการประชุม   จัดเตรียมการประชุมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
จัดท าบันทึกรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ  รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

 (ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

(๒) กลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   มีหน้าที่  
และอ านาจ  ดังนี้ 

 (ก) จัดระบบงาน  ระบบฐานข้อมูล  และด าเนนิการเกีย่วกับการรับค าร้อง  การกลั่นกรอง  
รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน  และจัดท าส านวนการตรวจสอบ  รวมท้ังการจัดท าสารบบรายงาน  
ผลการตรวจสอบหรือพิจารณา  และจัดระบบงานและระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 (ข) ด าเนินการแจ้งให้คู่กรณีและผู้เกี่ยวข้องทราบภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยเพ่ือให้คู่กรณีท าความตกลงในการประนีประนอม

และระงับข้อพิพาท  แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  พร้อมทั้ง
จัดท าข้อตกลงระหว่างคู่กรณีไว้เป็นหนังสือ 

 (ง) ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในการด าเนินการเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   
 (จ) สืบสวน  สอบสวน  และตรวจสอบเพ่ือหาข้อมูล  ข้อเท็จจริง  และหลักฐานเกี่ยวกับ  

เรื่องร้องเรียน  และเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณารับเรื่องไว้ตรวจสอบของคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ฉ) ด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเรื่องต่อไปให้องค์กร
ที่มีอ านาจหน้าที่เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและติดตามผล 

 (ช) ด าเนินการแจ้งให้คู่กรณีและผู้เกี่ยวข้องทราบโดยไม่ล่าช้า  ในกรณีที่คณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้ตรวจสอบ 

 (ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

(3) กลุ่มงานมาตรฐานรายงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ศึกษา   วิ เคราะห์   กลั่นกรองร่างรายงานผลการตรวจสอบหรือพิจารณา 

และร่างข้อเสนอแนะ  พร้อมจัดท าความเห็นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 
 (ข) ศึกษา  วิเคราะห์  เพ่ือพัฒนาระบบและมาตรฐานการตรวจสอบ   การวินิจฉัย   

และการเสนอมาตรการ  แนวทาง  หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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 (ค) จัดท าสรุปย่อรายงานผลการตรวจสอบหรือพิจารณาและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ง) ศึกษา  และวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจากการตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน  เพ่ือเสนอประเด็นในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ซ้ ารูปแบบเดิม 

 (จ) ตรวจสอบเพื่อหาข้อมูล  ข้อเท็จจริง  และพยานหลักฐาน  พร้อมจัดท าความเห็นกรณี  
มีค าขอให้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบใหม่ 

 (ฉ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

(4) กลุ่มงานติดตามและสารบบส านวน  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) จัดระบบงานติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการ  แนวทาง  หรือข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  รวมท้ังวางระบบและดูแลการจัดเก็บส านวนการตรวจสอบ 
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  และเอกสารต่าง ๆ   
ที่เกี่ยวข้อง 

 (ข) ติดตามและเร่งรัดการด าเนินการตามมาตรการ   แนวทาง  หรือข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ค) ตรวจสอบ  วิเคราะห์  และประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการ   แนวทาง   
หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ  และจัดท าความเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอเพื่อยตุิ  
การติดตามผลการด าเนินการในกรณีท่ีบุคคลหรือหน่วยงานด าเนินการตามมาตรการ   แนวทาง   
หรือข้อเสนอแนะแล้ว  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 

 (ง) วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค   และประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการ   
หรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน  รวมท้ังการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจาก  
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 (จ) จัดท าความเห็นและข้อเสนอในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานไม่ด าเนินการตามมาตรการ
หรือแนวทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   หรือด าเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ในการรายงานต่อคณะรัฐมนตรี 

 (ฉ) จัดท าข้อมูลและเอกสารเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินการตามมาตรการ   แนวทาง   
หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   หรือผลการด าเนินการของรัฐสภา  
คณะรัฐมนตรี  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปตามที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควร 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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 (ช) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๗ ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
(๑) สนับสนุนบทบาทและภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   และส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในด้านการต่างประเทศ   
(๒) ศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะด้านนโยบายและมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ  

ด้านสิทธิมนุษยชน 
(๓) ติดต่อประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับองค์การสหประชาชาติ   สถาบัน   

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศตา่ง ๆ   องค์การระหว่างประเทศ  องค์กรภาครัฐและเอกชน  ตลอดจน  
สถานเอกอัครราชทูต  สถานกงสุล  และองค์การระหว่างประเทศที่ประจ าอยู่ในประเทศไทย 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  และรายงานสถานการณ์  ตลอดจนความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับ 
สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญหรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในประเทศและภูมิภาค 

(๕) ประสานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ   ทั้งในระดับ 
ระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค  เช่น  ความร่วมมือด้านสิทธิมนษุยชนกับสหประชาชาต ิ ความร่วมมอื
ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับระหว่างประเทศ   ระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก   
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และกลไกต่าง ๆ  ด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน  เป็นต้น 

(๖) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือประโยชน์ในการจัดท ารายงานสถานการณ์  พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

(๗) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล  เ พ่ือให้ข้อเสนอแนะในการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชน 

(๘) ศึกษาและเผยแพร่พันธกรณีและมาตรฐานสิทธมินุษยชนระหว่างประเทศต่าง ๆ  ตลอดจน
กลไกในการด าเนินงาน  เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 

(๙) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๘ ให้ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  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 านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ  การพัสดุครุภัณฑ์  เก็บรักษา
เอกสาร  งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ  ของส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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 (ค) ก าหนดวาระการประชุม   จัดเตรียมการประชุมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
จัดท าบันทึกรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ  รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

 (ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

(๒) กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  ๑  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ประสานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนท่ีส าคัญทั้งในระดับ

ระหว่างประเทศและภูมิภาค  ได้แก่  คณะกรรมการพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก  และความร่วมมือ
ในกรอบภูมิภาคอื่นที่เกิดขึ้นใหม่ 

 (ข) ศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะด้านนโยบายและมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบที่รับผิดชอบ 

 (ค) ศึกษา  วิเคราะห์  และรายงานสถานการณ์  ตลอดจนความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับ 
สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ  หรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ  หรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศและภูมิภาค 

 (ง) ประสานงานและเตรียมการส าหรับการประชุม  หรือการพบหารือทั่วไปกับบุคคล 
หรือผู้แทนองค์กรจากต่างประเทศ  รวมท้ังการจัดท าข้อมูลประกอบการประชุมหรือการพบหารือ   
และการสรุปผล 

 (จ) ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการประชุม   การสัมมนากับเครือข่าย 
ความร่วมมือ  รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะที่เข้าร่วมประชุม  จัดท าสรุปผลการประชุม  ตลอดจน
น าผลการประชุมมาเผยแพร่  หรือด าเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามความเหมาะสม 

 (ฉ) ประสานงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากบุคคลหรือองค์กรจากต่างประเทศเกี่ยวกับ  
การส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 (ช) ประสานงานเกี่ยวกับการรับรองคณะบุคคลจากต่างประเทศที่มาศึกษาดูงาน   
ณ  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ซ) จัดท าร่างหนังสือโต้ตอบทั่วไป  อ านวยการแปลหรือสรุปเอกสารส าคัญ  จัดล่าม
แปลภาษาในงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

 (ฌ) สนับสนุนและประสานงานในการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับสากล 

 (ญ) ประสานงานในเรื่องทุนฝึกอบรมท่ีเก่ียวกับต่างประเทศ  ท้ังระยะส้ันและระยะยาว  
ของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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 (ฎ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

(๓) กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  ๒  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ประสานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ   ทั้งในระดับ

ระหว่างประเทศและภูมิภาค  ได้แก่  ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับสหประชาชาติ   สถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และกลไกต่าง ๆ  ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 

 (ข) ศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะด้านนโยบายและมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบที่รับผิดชอบ 

 (ค) ศึกษา  วิเคราะห์  และรายงานสถานการณ์  ตลอดจนความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับ  
สิทธิมนุษยชน 

 (ง) ประสานงานและเตรียมการส าหรับการประชุม  หรือการพบหารือทั่วไปกับบุคคล  
หรือผู้แทนองค์กรจากต่างประเทศ  รวมท้ังการจัดท าข้อมูลประกอบการประชุมหรือการพบหารือ   
และการสรุปผล 

 (จ) ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการประชุม  การสัมมนากับเครือข่าย   
ความร่วมมือ  รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการคณะที่เข้าร่วมประชุม   จัดท าสรุปผลการประชุม   
ตลอดจนน าผลการประชุมมาเผยแพร่  หรือด าเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามความเหมาะสม 

 (ฉ) ประสานงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากบุคคลหรือองค์กรจากต่างประเทศเกี่ยวกับ   
การส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 (ช) ประสานงานเกี่ยวกับการรับรองคณะบุคคลจากต่างประเทศที่มาศึกษาดูงาน   
ณ  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ซ) จัดท าร่างหนังสือโต้ตอบทั่วไป  อ านวยการแปลหรือสรุปเอกสารส าคัญ  จัดล่าม
แปลภาษาในงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

 (ฌ) สนับสนุนและประสานงานในการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  
เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศ   ระดับภูมิภาค  และระดับสากลที่ส าคัญ   
หรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ  หรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในประเทศและภูมิภาค 

 (ญ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

(๔) กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธมินษุยชนระหว่างประเทศ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ศึกษาและวิเคราะห์พันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

ในประเด็นต่าง ๆ  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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 (ข) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา   
ด้านสิทธิมนุษยชน 

 (ค) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล   เ พ่ือประโยชน์ในการจัดท ารายงานสถานการณ์ 
พร้อมข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

 (ง) ประสานงานและเตรียมการส าหรับการประชุม  หรือการพบหารือทั่วไปกับบุคคล  
หรือผู้แทนองค์กรจากต่างประเทศที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  รวมท้ังการจัดท าข้อมูลประกอบ 
การประชุมหรือการพบหารือ  และการสรุปผล 

 (จ) ศึกษาและเผยแพร่พันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่าง  ๆ  
ตลอดจนกลไกในการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นประโยชน์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 

 (ฉ) ประสานกับกลไกของสหประชาชาติ  กลไกระดับภูมิภาค  และหน่วยงานของรัฐ   
ในการให้ข้อมูล  ความเห็น  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามพันธกรณีและมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

 (ช) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๙ ส านักกฎหมาย  มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
(1) ติดตาม  เฝ้าระวัง  ศึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  

ค าส่ังทางปกครอง  ที่อาจมีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน  หรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  
หรือหนังสือสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม 

(2) จัดระบบงานเกี่ยวกับการติดตามการออกกฎหมาย  ส ารวจบทบัญญัติของกฎหมาย  กฎ  
ระเบียบ  ค าสั่งทางปกครอง  ที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน  และระบบงานเกี่ยวกับการจัดท า
ความเห็นต่อกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ค าสั่งทางปกครอง  ที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนหรือไม่สอดคล้องกบั
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 าสั่งทางปกครองท่ีกระทบต่อสิทธิมนุษยชน   ข้อกฎหมาย  ประมวลความเห็นของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้เกี่ยวข้อง  วิเคราะห์และจัดท าเป็นความเห็นเบ้ืองต้นเสนอ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๕) เสนอความเห็นด้านกฎหมายเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ในเรื่องและปัญหาต่าง ๆ  เกี่ยวกับ

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่งในการปฏิบัติหน้าที่   รวมทั้งนโยบาย 
และแผนงานต่าง ๆ 

(๖) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมสัญญา 
(๗) ด าเนินการเกี่ยวกับความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรหรือหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้อง 
(๘) ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา  ค้นคว้า  จัดท าเอกสาร  บทความทางวิชาการ  ซึ่งเกี่ยวข้อง

กับงานกฎหมายและอื่น ๆ 
(๙) เสนอความเห็นด้านกฎหมายเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ  และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ในเรื่องและปัญหาต่าง ๆ  เกี่ยวกับ
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่งในการปฏิบัติหน้าที่ 

(๑๐) ด าเนินการจัดท าร่างกฎหมาย   กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ   และค าสั่ง 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(1๑) ด าเนินการเกี่ยวกับคดีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นคู่กรณีหรือคู่ความ 
ในคดีที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  เว้นแต่กรณีเป็นข้อพิพาทระหว่างบุคคลภายในหน่วยงาน 

(1๒) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๒๐ ให้ส านักกฎหมาย  แบ่งออกเป็น  ๑  ฝ่าย  3  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  เก็บรักษา
เอกสาร  งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ  ของส านักกฎหมาย 

 (ค) ก าหนดวาระการประชุม   จัดเตรียมการประชุมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
จัดท าบันทึกรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ  รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

 (ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

(๒) กลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  ๑  และ  2  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ติดตาม  เฝ้าระวัง  ศึกษาและให้ความเห็นเก่ียวกับบทบัญญัติของกฎหมาย   กฎ  

ระเบียบ  ค าสั่งทางปกครอง  มาตรการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  นโยบายและแผนงานต่าง ๆ  

้หนา   ๓๒
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ที่อาจมีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน  หรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  หรือหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม 

 (ข) ศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย  ตรวจสอบข้อกฎหมาย  ศึกษา 
และประมวลความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่ีเคยมีหรือความเห็นของบุคคลต่าง  ๆ  
ตามที่จ าเปน็  เพ่ือประกอบการวิเคราะห์และจัดท าเปน็ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ค) ศึกษาและจัดท าความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับ
บทบัญญัติของกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือค าสั่งทางปกครองท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
และมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ   

 (ง) ศึกษา  ค้นคว้าและวิเคราะห์ในการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือค าสั่งใด ๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

 (จ) ด าเนินการเก่ียวกับความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 (ฉ) ด าเนินการเก่ียวกับการศึกษา  ค้นคว้า  จัดท าเอกสาร  บทความทางวิชาการ 
ซึ่งเกี่ยวกับงานกฎหมายและอื่น ๆ  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน  ให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชน  ท้องถิ่น  ภาคประชาสังคม  ประชาชน  และสื่อมวลชน   

 (ช) ให้ค าปรึกษา   ค าแนะน า   ตอบข้อหารือทางกฎหมายในประเด็นเกี่ยวกับ 
สิทธิมนุษยชน  แก่ส่วนราชการ  หน่วยงานอื่นและประชาชน 

 (ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

(๓) กลุ่มงานนิติการ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) เสนอความเห็นด้านกฎหมายเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเรื่องและปัญหาต่าง  ๆ  
เกี่ยวกับกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่งในการปฏิบัติหนา้ที่  รวมทั้งกฎ  ข้อบังคบั  
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการรับเรื่องกรณีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากผู้ตรวจการแผ่นดิน    
และการส่งเรื่องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน   

 (ข) รวบรวม  ประมวลข้อมูล  ศึกษา  วิเคราะห์  และกลั่นกรองในเรื่องและปัญหาต่าง ๆ  
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมสัญญา  และด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

้หนา   ๓๓
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 (ง) ด าเนินการจัดท าร่างกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่ง 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (จ) วิเคราะห์กฎหมาย  ให้ค าปรึกษา  ความเห็นทางกฎหมาย  ตีความ  และวินิจฉัย 
ข้อกฎหมาย 

 (ฉ) ให้ค าปรึกษา  ค าแนะน า  และตอบข้อหารือทางกฎหมายแก่ส่วนราชการ  หน่วยงานอื่น  
และประชาชน 

 (ช) จัดระบบงาน  พร้อมสารบัญกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  
และมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
พร้อมปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย 

 (ซ) ด าเนินการเกี่ยวกับคดีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นคู่กรณีในคดีที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่และอยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองและศาลยุติธรรม 

 (ฌ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๒๑ ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน  มีขอบเขตหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
(1) รวบรวม  ประมวลข้อมูลรายงานการตรวจสอบหรือพิจารณาด้านสิทธิมนุษยชน  เอกสาร

ทางวิชาการเกี่ยวกับงานสิทธิมนุษยชน  ต ารา  รายงานการศึกษาวิจัย  บทความ  ค าพิพากษาของศาล  
ค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  และเอกสารอื่น ๆ  เพื่อการค้นคว้าอ้างอิงและน ามาวเิคราะห์  
และจัดท าเป็นฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศให้เหมาะสมแก่สภาพการใช้ประโยชน์ทั้งภายในส่วนราชการ  
และให้บริการ 

(2) พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศ  เพื่อการบริหารงานและการบริการ 
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุด  หอจดหมายเหตุ  และงานบริหารจัดการเอกสารต่าง  ๆ 
(4) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(5) วางแผนและก าหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(6) จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานกลาง  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 
(7) จัดระบบการส ารวจ  รวบรวม  ประมวล  จัดเก็บและควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ข้อมูล

และสารสนเทศ  รวมทั้งการให้บริการ 
(8) ดูแลและพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ   เพ่ือใช้ในการบริหารงานและให้บริการ   

ในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(9) พัฒนาระบบฐานข้อมูล  รวมทั้งเป็นศูนย์บริการข้อมูลและสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

้หนา   ๓๔
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(๑0) ด าเนินการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ข้อมูล  สารสนเทศ  และระบบ
เครือข่ายสื่อสารสารสนเทศ 

(๑1) ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และช่วยเหลืองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลและสารสนเทศ  
รวมทั้งการสื่อสาร 

(๑2) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๒๒ ให้ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน  แบ่งออกเป็น  ๑  ฝ่าย  3  กลุ่มงาน  ดังนี้ 
(๑) ฝ่ายช่วยอ านวยการ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  กลั่นกรองเรื่อง  งานช่วยอ านวยการ  ร่างหนังสือ

โต้ตอบ  ย่อเรื่อง  ตรวจทานหนังสือ  งานระเบียบแบบแผน  ช่วยวางแผนและติดตามงาน  และติดต่อ 
นัดหมายที่เป็นภารกิจของส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 

 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ  การพัสดุครุภัณฑ์  เก็บรักษา
เอกสาร  งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ  ของส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 

 (ค) ก าหนดวาระการประชุม   จัดเตรียมการประชุมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
จัดท าบันทึกรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ  รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

 (ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

(2) กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) วางแผนและก าหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (ข) จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานกลาง  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 
 (ค) พัฒนาโปรแกรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังการบริหารภายในองค์กร 

และการบริหารเว็บไซต์ขององค์กร 
 (ง) ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และช่วยเหลืองานดิจิทัลและโปรแกรมการท างานใหม่  ๆ   

ขององค์กร 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
(3) กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ  เพ่ือใช้ในการบริหารงาน 

และให้บริการในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (ข) ด าเนินการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ข้อมูล  สารสนเทศ  และระบบ

เครือข่ายสื่อสารสารสนเทศ 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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 (ค) พัฒนาและตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยด้านดิจิทัลขององค์กร 
 (ง) ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และช่วยเหลืองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผ่านระบบดิจิทัล 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
(4) กลุ่มงานสารสนเทศ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
 (ก) รวบรวม  ประมวลข้อมูลรายงานการตรวจสอบหรือพิจารณาด้านสิทธิมนุษยชน  

เอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับงานสิทธิมนุษยชน  ต ารา  รายงานการศึกษาวิจัย  บทความ  ค าพิพากษาของศาล  
ค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  และเอกสารอื่น ๆ  และจัดท าเป็นฐานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศให้เหมาะสมแก่สภาพการใช้ประโยชน์ทั้งภายในส่วนราชการและให้บริการ 

 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุด  หอจดหมายเหตุ  และงานบริหารจัดการเอกสารต่าง ๆ 
 (ค) จัดระบบการส ารวจ  รวบรวม  ประมวล  จัดเก็บและควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์

ข้อมูลและสารสนเทศ  รวมทั้งการให้บริการ 
 (ง) พัฒนาระบบฐานข้อมูล  รวมทั้งเป็นศูนย์บริการข้อมูลและสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
 (จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๒๓ หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
(๑) ด าเนินการวางแผนการตรวจสอบและจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีเสนอต่อเลขาธกิาร

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ 
 ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบส่วนราชการที่มีระยะเวลา

ด าเนินการตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป  ให้เสนอแผนการตรวจสอบระยะยาวต่อเลขาธิการคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี 

(๒) เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    
ทุกสามเดือนนับแต่วันที่อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี  รวมทั้งจัดท ารายงานผลสรุปการตรวจสอบ
ประจ าปี  กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  ให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 

(๓) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง  ๆ  โดยใช้เทคนิค 
และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับทั่วไป  โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน  วิเคราะห์
และประเมินผลด้านการบริหารและการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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(๔) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ  การบริหารการเงิน  การบัญชี  
การบริหาร พัสดุ และทรัพย์สิน   ให้ เป็น ไปตามนโยบาย   กฎหมาย   ข้อบั งคับ   ระ เบี ยบ   
และมติคณะรัฐมนตรี 

(๕) ตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้และดูแลรักษาทรัพย์สินทุกประเภทของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประหยัด 

(๖) ตรวจสอบและประเมินผลระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ  ภายใน
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   วิเคราะห์  ประเมิน  และปรับปรุงประสิทธิผล 
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงาน   และเสนอแนะวิธีป้องกัน   หรือมาตรการ 
ในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

(๗) ติดตามผลการตรวจสอบ  เสนอแนะ  และให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ  เพ่ือให ้
การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

(๘) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อจรรยาบรรณและวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบภายใน 

ข้อ ๒๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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ประกาศส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ไปสอน หรือบรรยายทางวิชาการ 
............................................................... 

 
เพ่ือให้การอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติการไปสอน หรือ

บรรยายทางวิชาการ มีความชัดเจนเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จึงก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ 
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสอน หรือบรรยายทางวิชาการ ดังนี้ 

ข้อ 1 เจ้าหน้าที่ หมายถึง ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พนักงาน
ราชการตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยพนักงานราชการส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และลูกจ้างตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ข้อ 2 สอน หรือบรรยายทางวิชาการ หมายถึง การให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกในโครงการ/กิจกรรม 
หรือสถานที่ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การสอน การบรรยาย การเสวนา  
การอภิปราย เป็นต้น  

ข้อ 3 การไปสอน หรือบรรยายทางวิชาการในเวลาราชการ ต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยก าหนดให้ไม่เกิน 4 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ และต้องไม่กระทบ 
ต่อการปฏิบัติราชการ โดยให้ผู้บังคับบัญชาระดับส านัก/หน่วย เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองก่อนเสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา ยกเว้นกรณีได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นอย่างอ่ืน 

 ในกรณีที่หน่วยงานผู้จัดมีหนังสือถึงเจ้าหน้าที่โดยตรง ให้ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตระบุรายละเอียด
เก่ียวกับการไปสอน หรือบรรยายทางวิชาการพร้อมแนบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ข้อ 4 การไปสอน หรือบรรยายทางวิชาการนอกเวลาราชการ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติ
ราชการ โดยให้ค านึงถึงโอกาสที่อาจได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติราชการในกรณี 
ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และหากผู้นั้นเห็นว่าอาจเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการให้รายงานเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือทราบหรือพิจารณาตามสมควรแกก่รณ ี

ข้อ 5 การไปสอน หรือบรรยายทางวิชาการต้องมีเนื้อหาไม่กระทบหรือขัดต่อการคุ้มครอง ส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน และภาพลักษณ์ขององค์กร โดยค านึงถึงการประพฤติปฏิบัติและวางตนให้เป็นไปด้วย 
ความเหมาะสมในฐานะเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเป็นไปตามข้อก าหนด
จริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2561 

 
/ข้อ 6 กรณ.ี.. 
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ข้อ 6 กรณีนอกเหนือหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้เป็นดุลยพินิจของเลขาธิการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการพิจารณาเป็นรายกรณี และหากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์นี้  ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้วิ นิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัย 
ของเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นที่สุด 
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 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรฐานทางจริยธรรมของ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  และผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๒๑๙  บัญญัติให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   
และผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของ 
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ  ซึ่งจะต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ
และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง  
เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ  รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของ
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระยึดถือปฏิบัติ   

มาตรฐานทางจริยธรรมน้ีให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรี  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๒๑๙  วรรคสอง  ด้วย   

อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๒๑๙  ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ  
จึงร่วมกันจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมซ่ึงได้รับฟังความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และ
คณะรัฐมนตรีประกอบแล้ว  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ มาตรฐานทางจริยธรรมนี้เรียกว่า  “มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
และผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของ 
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ มาตรฐานทางจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับแก่บุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
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 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๒) ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  ได้แก่  ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง  
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน  ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

(๓) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๔) หัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ  ได้แก่  เลขาธิการสํานักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  และเลขาธิการคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

มาตรฐานทางจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  และ
คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๒๑๙  วรรคสอง  ด้วย 

ข้อ ๔ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และ
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ร่วมกันรักษาการตามมาตรฐานทางจริยธรรมนี้   

หมวด  ๑ 
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ 

 
 

ข้อ ๕ ต้องยึดม่ันและธํารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์   
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ข้อ ๖ ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  เอกราช  อธิปไตย  บูรณภาพ 
แห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย  เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ  ความมั่นคงของรัฐ  
และความสงบเรียบร้อยของประชาชน   

ข้อ ๗ ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน   
ข้อ ๘ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  เพื่อตนเอง

หรือผู้อื่น  หรือมีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
ข้อ ๙ ต้องไม่ขอ  ไม่เรียก  ไม่รับ  หรือยอมจะรับทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดในประการ 

ที่อาจทําให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่   
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 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ ๑๐ ต้องไม่รับของขวัญของกํานัล  ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  เว้นแต่เป็นการรับ 
จากการให้โดยธรรมจรรยา  และการรับท่ีมีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับให้รับได้ 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

 
 

ข้อ ๑๑ ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม  ทั้งนี้  
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ข้อ ๑๒ ยึดม่ันหลักนิติธรรม  และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน   
ข้อ ๑๓ ปฏิบัติหน้าที่ ด้ วยความยุติธรรม   เป็นอิสระ  เป็นกลาง  และปราศจากอคติ   

โดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพล  กระแสสังคม  หรือแรงกดดันอันมิชอบด้วยกฎหมาย  โดยคํานึงถึงสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน  ทั้งนี้  ตามความเหมาะสมแห่งสถานภาพ   

ข้อ ๑๔ รักษาไว้ซึ่งความลับในการประชุม  การพิจารณาวินิจฉัย  รวมทั้งเคารพต่อมติของ 
ที่ประชุมฝ่ายข้างมาก  และเหตุผลของทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัด   

ข้อ ๑๕ ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือส่ือมวลชนอันอยู่ในความรับผิดชอบ
ของตน  ถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน   

ข้อ ๑๖ ไม่ให้คําปรึกษาแก่บุคคลภายนอก  หรือแสดงความคิดเห็น  หรือข้อมูลต่อส่ือสาธารณะ  
หรือสาธารณชนในเร่ืองที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา  อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสียความเป็นธรรม 
แก่การปฏิบัติหน้าที่  เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กร   

ข้อ ๑๗ ไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่ง 
ข้อ ๑๘ ไม่ปล่อยปละละเลยหรือยินยอมให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ในกํากับดูแลหรือ

ความรับผิดชอบของตน  เรียก  รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่กรณี  หรือจากบุคคลอื่นใด
ในประการที่อาจทําให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน   

ข้อ ๑๙ ไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณี  ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย  ผู้มีอิทธิพล  หรือผู้มีความประพฤติ
หรือผู้ มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย  อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
ในการปฏิบัติหน้าที่   
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 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ ๒๐ ไม่กระทําการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  จนเป็นเหตุทําให้
ผู้ถูกกระทําได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้ถูกกระทําอยู่ในภาวะ
จําต้องยอมรับในการกระทํานั้น   

ไม่นําความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใดมาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพลครอบงําให้ใช้ดุลพินิจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด   

หมวด  ๓ 
จริยธรรมทั่วไป 

 
 

ข้อ ๒๑ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถ  และยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรม  
โปร่งใสและตรวจสอบได้  และปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของชาติ  และความผาสุกของประชาชนโดยรวม 

ข้อ ๒๒ อุทิศเวลาแก่ทางราชการ  ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจ  เพื่อประโยชน์
ส่วนตัวหรือผู้อื่น   

ข้อ ๒๓ ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเต็มใจ  ให้บริการด้วยความรวดเร็ว  เสมอภาค  ถูกต้อง  
โปร่งใส  ปราศจากอคติ  และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   

ข้อ ๒๔ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด  คุ้มค่า  โดยระมัดระวังมิให้
เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จําเป็น   

ข้อ ๒๕ รักษาความลับของทางราชการตามกฎหมาย  และระเบียบแบบแผนของราชการ   
ข้อ ๒๖ ปฏิบัติ  กํากับดูแลหรือบังคับบัญชาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  

และการดําเนินการอื่น  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และระบบคุณธรรม  รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม   

หมวด  ๔ 
การฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

 
 

ข้อ ๒๗ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด  ๑  ให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรง   
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 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด  ๒  และหมวด  ๓  จะถือว่า 
มีลักษณะร้ายแรงหรือไม่  ให้พิจารณาถึงพฤติกรรมของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ  เจตนาและความร้ายแรง
ของความเสียหายท่ีเกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ  นั้น 

ข้อ ๒๘ การดําเนินการแก่บุคคลตามข้อ  ๓  ว่ากระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมนี้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

นุรักษ์  มาประณีต 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

 
ศุภชัย  สมเจริญ 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 

พลเอก  วิทวัส  รชตะนันทน์ 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน  ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 

พลตํารวจเอก  วัชรพล  ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   

 
พลเอก  ชนะทัพ  อินทามระ 

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

วัส  ติงสมิตร   
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อกําหนดทางจริยธรรม 
ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ.  2561 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีข้อกําหนดทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ข้าราชการ  พนักงาน
ราชการ  และลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกข้อกําหนด
ทางจริยธรรมไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อกําหนดทางจริยธรรมนี้เรียกว่า  “ข้อกําหนดทางจริยธรรมข้าราชการ  พนักงานราชการ  
และลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ข้อกําหนดทางจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประมวลจริยธรรมกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ลงวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 

ข้อ ๔ ในข้อกําหนดทางจริยธรรมนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ข้อกําหนดทางจริยธรรม”  หมายความว่า  ข้อกําหนดทางจริยธรรมข้าราชการ  พนักงานราชการ  

และลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ข้อ 5 เจ้าหน้าที่พึงประพฤติปฏิบัติ  และวางตนอยู่ในกรอบข้อกําหนดทางจริยธรรมนี้ 

อย่างเคร่งครัด  ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี  ควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป 
ข้อ 6 ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามข้อกําหนดทางจริยธรรมนี้ 
กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อกําหนดทางจริยธรรมน้ี  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

หมวด  ๑ 
จริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ 

 
 

ข้อ 7 ยึดมั่นและธํารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ข้อ 8 พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  เอกราช  อธิปไตย  บูรณภาพแห่งอาณาเขต
และเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย  เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ  ความม่ันคงของรัฐและความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน 

ข้อ 9 ถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
ข้อ 10 เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาคของบคุคลที่ได้รับ

การรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  หรือตามกฎหมายไทย  หรือตามหนังสือสัญญา 
ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม  โดยคํานึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทย
และผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสําคัญ 

ข้อ 11 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  เพื่อตนเอง
หรือผู้อื่น  หรือมีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

ข้อ 12 ไม่ขอ  ไม่เรียก  ไม่รับ  หรือยอมจะรับทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดในประการ 
ที่อาจทําใหก้ระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ ๑3 ไม่รับของขวัญของกํานัล  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  เว้นแต่เป็นการรับจากการให้
โดยธรรมจรรยา  และการรับท่ีมีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับให้รับได้  

หมวด  ๒ 
จริยธรรมอันเป็นค่านยิมหลัก 

 
 

ข้อ ๑4 ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม  ทั้งนี้  
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ข้อ ๑5 ยึดม่ันหลักนิติธรรม  และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ข้อ ๑6 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม  เป็นอิสระ  เป็นกลาง  และปราศจากอคติ  โดยไม่หวั่นไหว

ต่ออิทธิพล  กระแสสังคม  หรือแรงกดดันอันมิชอบด้วยกฎหมาย  โดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
ทั้งนี้  ตามความเหมาะสมแห่งสถานภาพ 

ข้อ ๑7 ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยู่ในความรับผิดชอบของตน  
ถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน 
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ ๑8 ไม่ให้คําปรึกษาแก่บุคคลภายนอก  หรือแสดงความคิดเห็น  หรือข้อมูลต่อสื่อสาธารณะ 
หรือสาธารณชน  ในเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา  อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสียความเป็นธรรม
แก่การปฏิบัติหน้าที่  เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กร 

ข้อ ๑9 ไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่ง 
ข้อ 20 ไม่ปล่อยปละละเลยหรือยินยอมให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ในกํากับดูแล

หรือความรับผิดชอบของตน  เรียก  รับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดจากคู่กรณี   
หรือจากบุคคลอื่นใดในประการที่อาจทําให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

ข้อ 21 ไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณี  ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย  ผู้มีอิทธิพล  หรือผู้มีความประพฤติ
หรือผู้ มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย  อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเช่ือถือศรัทธาของประชาชน 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ ๒2 ไม่กระทําการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  จนเป็นเหตุทําให้
ผู้ถูกกระทําได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้ถูกกระทําอยู่ในภาวะ
จําต้องยอมรับในการกระทํานั้น 

ไม่นําความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใดมาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพลครอบงําให้ใช้ดุลพินิจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด 

หมวด  ๓ 
จริยธรรมทั่วไป 

 
 

ข้อ 23 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  
ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

ข้อ 24 มุ่งแก้ปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว   
มีจิตสํานึกในการให้บริการและไม่เลือกปฏิบัติ  รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสํานักงาน
และประชาชน 

ข้อ 25 อุทิศเวลาแก่ทางราชการ  ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ 
ส่วนตนหรือผู้อื่น  หรือกระทํากิจการใดอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ 26 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อย  ไม่ดูหม่ินเหยียดหยามเพื่อนร่วมงาน   
รักษาและเสริมสร้างความสามัคคี  และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

ข้อ 27 ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ  เย่ียงที่พึงปฏิบัติ 
ในวิชาชีพ  ตรงไปตรงมา  ปราศจากอคติส่วนตน  และตั้งอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานและความเหมาะสม
ตามควรแก่กรณี 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ 28 รักษาความลับของทางราชการที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่  การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ
โดยเจ้าหน้าที่จะกระทําได้ต่อเม่ือมีหน้าที่และอํานาจหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

ข้อ ๒9 ปฏิบัติ  กํากับดูแลหรือบังคับบัญชาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ
และการดําเนินการอื่น  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และระบบคุณธรรม  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม   

ข้อ 30 ไม่ใช้เวลาราชการ  เงิน  ทรัพย์สิน  บุคลากร  บริการ  หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ของสํานักงานไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น  เว้นแต่มีกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบให้กระทําได้ 

ข้อ 31 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด  คุ้มค่า  โดยระมัดระวัง 
มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จําเป็น  

ข้อ 32 ไม่ลอกหรือนําผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเอง 
การกล่าว  คัด  ลอก  เลียน  หรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์   

จะต้องแสดงการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น 
หมวด  4 

กลไกและระบบการใช้บังคับ 
 

 

ข้อ 33 ให้เลขาธิการกํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
ทางจริยธรรมนี้ 

ข้อ 34 กรณีมีการร้องเรียนหรือความปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด
ทางจริยธรรมน้ี  ให้เลขาธิการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จํานวนสามคนแต่ไม่เกินห้าคน  เป็นกรรมการดําเนินการสอบสวน
และเสนอความเห็นต่อเลขาธิการเพื่อประกอบการพิจารณา 

กรณี มีการร้องเรียนหรือความปรากฏว่าเลขาธิการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด 
ทางจริยธรรมน้ี  หรือมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  และผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  
รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ  
พ.ศ.  2561  ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบสวน  หรือแต่งตั้งบุคคลจํานวนสามคนแต่ไม่เกินห้าคน  
เป็นกรรมการดําเนินการสอบสวนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ 

ข้อ ๓5 การร้องเรียนให้ทําเป็นหนังสือระบุชื่อและลายมือชื่อของผู้ร้องพร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริง
หรือพฤติการณ์แห่งการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้ชัดแจ้ง  หากคําร้องใดไม่มีรายการดังกล่าวข้างต้น  
คณะกรรมการหรือเลขาธิการ  แล้วแต่กรณี  อาจไม่รับเร่ืองไว้พิจารณาก็ได้ 

ข้อ ๓6 การดําเนินการสอบสวนตามข้อกําหนดทางจริยธรรมนี้  คณะกรรมการสอบสวน 
ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงและเสนอพยานหลักฐานประกอบคําช้ีแจงของตนได้ตามสมควร   
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ ๓7 เม่ือดําเนินการสอบสวนตามข้อ  34  แล้ว  หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดทางจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดทางจริยธรรม  ให้คณะกรรมการหรือเลขาธิการ  แล้วแต่กรณี  สั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ว่ากล่าวตักเตือนผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจา   
(๒) ให้ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแก้ไขหรือดําเนินการให้ถูกต้อง 
(๓) สั่งให้ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามปรับปรุงหรือพัฒนาตนเอง 
ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งนําพฤติกรรมของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด 

ทางจริยธรรมไปเป็นเง่ือนไขสําคัญเพื่อประกอบการพิจารณาเร่ืองการสรรหา  การบรรจุและแต่งตั้ง   
การเลื่อนตําแหน่ง  การเลื่อนเงินเดือน  การย้ายหรือการโอน  และการพิจารณาความดีความชอบด้วย 

ข้อ ๓8 กรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่ามีมูลเป็นการกระทําผิดทางวินัยด้วย  ให้ดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น  ต่อไป 

ข้อ 39 การสั่งการของคณะกรรมการหรือเลขาธิการ  แล้วแต่กรณี  ตามข้อ  ๓7  ให้ถือเป็นที่สุด  
เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําให้ผลการส่ังการนั้นเปลี่ยนแปลงไป  หรือคณะกรรมการ 
มีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ 40 เจ้าหน้าที่ผู้ใดถูกร้องเรียนว่าประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  อยู่ก่อนวันที่
ข้อกําหนดทางจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ผู้รับผิดชอบตามประมวลจริยธรรมดังกล่าวดําเนินการสอบสวน 
และสั่งลงโทษผู้นั้น  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในประมวลจริยธรรมน้ันต่อไป  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การจัดท าบัญชี และการเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการ  

ภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 

_______________ 
 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การจัดท าบัญชี และการเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการ
ภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 9 (2) แห่งระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการสวัสดิการภายใน
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การจัดท าบัญชี และการเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการ
ภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2562” 
 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 
 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 
 “กองทุนสวัสดิการ” หมายความว่า กองทุนสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 
 
 ข้อ 4 ให้เหรัญญิกมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการ
ภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 
 ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
รักษาการตามข้อบังคับนี ้
 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสวัสดิการภายในส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
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หมวด 1 
การรับเงิน 

_______________ 
 
 ข้อ 6 การรับเงินให้รับเป็นเงินสด รับเป็นเช็ค โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนามกองทุนสวัสดิการ หรือ
โดยวิธีอ่ืนใด และให้ออกใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอย่างอ่ืนไว้เป็นหลักฐานทุกรายการ  
 
 ข้อ 7 ให้เหรัญญิกบันทึกบัญชีส าหรับเงินที่ได้รับในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคาร แล้วแต่กรณี 
และหรือบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบงาน 
 ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังก าหนดเวลาปิดบัญชีส าหรับวันนั้นแล้ว ให้บันทึกการรับเงินในบัญชี
ดังกล่าวและหรือบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบงานในวันท าการถัดไป 
 

หมวด 2 
การจ่ายเงิน 

_______________ 
 
 ข้อ 8 การจ่ายเงินของกองทุนสวัสดิการ มีดังนี้ 
 (1) จ่ายเงินค่าตอบแทนลูกจ้างสวัสดิการตามอัตราที่คณะกรรมการก าหนด 
 (2) จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามปกติของสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (3) จ่ายเงินยืมทดรองจ่ายในกิจกรรมของสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติที่ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว และให้ผู้ยืมน าส่งคืนใบส าคัญพร้อมทั้งเงินเหลือจ่ายภายในสามสิบวัน  
นับแต่วันยืม 
 (4) จ่ายเงินค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
 ข้อ 9 การจ่ายเงินหรือถอนเงินฝาก ต้องมีประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 
ลงลายมือชื่อร่วมกับเหรัญญิก  
 
 ข้อ 10 การจ่ายเงินทุกรายการจะต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินไว้เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและ
จะต้องมีการบันทึกรายการจ่ายเงินในบัญชีภายในวันที่จ่ายเงิน 
 
 ข้อ 11 การจ่ายเงินให้มีใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงินซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้ หรือใบรับรองการ
จ่ายเงินหรือเอกสารอ่ืนใด โดยระบุว่าเป็นการจ่ายเงินค่าอะไร วันเดือนปีที่จ่ายเงิน จ านวนที่จ่าย และ 
ให้ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน 
 
 ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการมีอ านาจก่อหนี้ผูกพัน หรืออนุมัติการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ  
ได้ในวงเงินไม่เกินครั้งละหนึ่งแสนบาท หากเกินกว่าที่ก าหนดไว้นี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 
 
 ข้อ 13 การขอเบิกเงินให้ระบุวัตถุประสงค์ของการเบิกและให้น าไปจ่ายเฉพาะเพ่ือการนั้น จะน าไป
จ่ายเพื่อการอ่ืนไม่ได้ 
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หมวด 3 
การจัดท าบัญชี 

_______________ 
 
 ข้อ 14 ให้จัดท าบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ โดยแยกประเภทงาน ลงรายการรับและจ่ายเงิน          
ตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  
 ให้จัดท างบรายรับและรายจ่ายประจ าเดือนเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบภายในสิบห้าวันท าการของ
เดือนถัดไปเมื่อมีรายการเคลื่อนไหว 
 
 ข้อ 15 การจัดท าบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการให้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

หมวด 4 
การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน 

_______________ 
 
 ข้อ 16 เพ่ือความปลอดภัยในระหว่างวัน ให้เหรัญญิกน าเงินสดหรือเช็คไปฝากธนาคารก่อนธนาคาร
ปิดเวลาท าการ  

 ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังจากธนาคารปิดท าการแล้ว ให้น าเงินหรือเช็คพร้อมส าเนา
ใบเสร็จรับเงินและเอกสารอ่ืนที่ใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินทั้งหมดเก็บรักษาไว้ เพ่ือด าเนินการตามวรรคหน่ึง
ในวันท าการถัดไป 
 
 ข้อ 17 ให้เหรัญญิกเก็บเอกสารทางการเงินไว้ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย 
 
 ข้อ 18 สมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานที่ผู้สอบบัญชีรับรองถูกต้องแล้ว ต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าห้าปีจึงจะท าลายได้ 
  
  ประกาศ ณ วันที่           พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 
 

   (นางสาวรตญา  กอบศิริกาญจน์) 
   ประธานกรรมการสวัสดิการ 

   ภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยการขอใช้รถราชการเพ่ืองานสวัสดิการ 

 พ.ศ. 2562 
_______________ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการขอใช้รถราชการเพื่องานสวัสดิการ 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 9 (2) แห่งระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการสวัสดิการภายใน
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการขอใช้รถราชการเพื่องานสวัสดิการ พ.ศ. 2562” 
 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 
 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 
 “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 หรืองานศพของบิดา 
มารดา คู่สมรส คู่ชีวิต บุตร หรือผู้อุปการะที่ท าหน้าที่แทนบิดามารดา ของสมาชิก หรืองานจิตอาสาที่จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น 
 “รถราชการ” หมายความว่า รถยนต์ส่วนกลางของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ส าหรับใช้เพ่ือกิจการอันเป็นส่วนรวมของส านักงาน หรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งจัดซื้อด้วยเงิน
งบประมาณ การเช่า หรือการบริจาค แล้วแต่กรณี 
 
 ข้อ 4 ในการจัดงานสวัสดิการ สมาชิกอาจขอใช้รถราชการเพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากรของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการร่วมงานได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยไม่ให้เกิด
ความเสียหายต่อการปฏิบัติงานตามปกติ 

����������������.indd   371 27/8/2562   12:29:02



กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

372

- 2 - 
 
 ข้อ 5 กรณีงานศพ จะขอใช้รถราชการเพ่ือสวัสดิการได้ในวันที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเป็นเจ้าภาพ วันฌาปนกิจ หรือวันบรรจุศพเท่านั้น 
 
 ข้อ 6 ให้สมาชิกเป็นผู้ขอใช้รถราชการ ตามแบบใบขอใช้รถเพ่ือสวัสดิการที่คณะกรรมการสวัสดิการ
ก าหนด พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นในการขอใช้รถ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงผู้มีอ านาจ
อนุมัติ 
 กรณีไม่สามารถจัดหารถราชการเพ่ือไปงานดังกล่าวได้ ให้ขออนุมัติประธานกรรมการสวัสดิการ 
เพ่ือด าเนินการเช่ารถยนต์เอกชนแทนก็ได้ 
 
 ข้อ 7 ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจ
อนุมัติการใช้รถราชการเพ่ือสวัสดิการตามข้อบังคับนี้ 
 
 ข้อ 8 เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้รถราชการเพ่ือสวัสดิการแล้ว ให้เบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงตามที่จ่ายจริง 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น จากเงินกองทุนสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 ส าหรับค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักของพนักงานขับรถราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เบิกจ่ายจากกองทุน
สวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้ 
 (๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ในอัตราวันละ ๒๔๐ บาท 
 (๒) ค่าท่ีพัก ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกิน ๘๐๐ บาท ต่อคืน 
 
 ข้อ 9 ในการขอใช้รถราชการที่มิได้จัดหามาโดยวิธีการเช่าตามข้อบังคับนี้ ให้พนักงานขับรถราชการ
ท าประกันภัยรถยนต์แบบชั่วคราว โดยใช้เงินจากกองทุนสวัสดิการภายในส านักงาน คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 การซ่อมแซมรถราชการที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องจากการจัดสวัสดิการนอกเหนือจาก 
กรณอุีบัติเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้เบิกจ่ายจากเงินกองทุนสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติก่อน  
 
 ข้อ 10 ให้ประธานกรรมการสวัสดิการรักษาการตามข้อบังคับนี้ 
 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสวัสดิการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
  

  ประกาศ ณ วันที่         เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

   (นางสาวรตญา  กอบศิริกาญจน์) 
   รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

   ประธานกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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แบบใบขอใช้รถราชการเพื่อสวัสดิการ 
 

      วันที่........... เดือน................................. พ.ศ. ……... 
 
เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  ข้าพเจ้า..........................................................ต าแหน่ง.............................................................. 
สังกัด........................................................ขออนุญาตใช้รถราชการเพ่ือเข้าร่วมงาน………………………………….……. 
.................................................................................................................................. ............................................ 
สถานที่จัดงาน  บ้านเลขที่.......................หมู่ที.่..............................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 
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       ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัสดุ    
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แนวปฏิบัติในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

กับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ 
--------------- 

 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขแนวปฏิบัติในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับองค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆ ให้มีความชัดเจนและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับภารกิจของคณะกรรมการ           
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้อ านาจไว้ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
จึงมีมติให้ยกเลิกแนวปฏิบัติในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
หรือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
และก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ในกรณีที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ     
หรือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นสมควรให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ          
ในเรื่องใดกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
หรือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เสนอแนวคิด หลักการ เหตุผล รวมทั้งวัตถุประสงค์                           
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ  
 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยจะต้องพิจารณาตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ประกอบด้วย 
 (๑) ความสอดคล้องของหน้าที่และอ านาจ หรือยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ หรือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (๒) เหตุผลความจ าเป็น หรือประโยชน์ ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะได้รับ ตามหน้าที่และอ านาจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 ข้อ ๒ ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ประสานองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันพิจารณาเนื้อหาของข้อตกลง และจัดท าเป็นบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ โดยต้องก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไว้ ทั้งนี้ ให้มีสาระส าคัญ
ตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ท้ายแนวปฏิบัตินี้  
 ให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติน าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้ว เสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบและก าหนดเวลาในการ
ลงนาม 

/ ข้อ ๓ ... 
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แนวปฏิบัติในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

กับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ 
--------------- 

 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขแนวปฏิบัติในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับองค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆ ให้มีความชัดเจนและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับภารกิจของคณะกรรมการ           
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้อ านาจไว้ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
จึงมีมติให้ยกเลิกแนวปฏิบัติในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
หรือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
และก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ในกรณีที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ     
หรือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นสมควรให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ          
ในเรื่องใดกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
หรือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เสนอแนวคิด หลักการ เหตุผล รวมทั้งวัตถุประสงค์                           
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ  
 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยจะต้องพิจารณาตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ประกอบด้วย 
 (๑) ความสอดคล้องของหน้าที่และอ านาจ หรือยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ หรือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (๒) เหตุผลความจ าเป็น หรือประโยชน์ ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะได้รับ ตามหน้าที่และอ านาจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 ข้อ ๒ ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ประสานองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันพิจารณาเนื้อหาของข้อตกลง และจัดท าเป็นบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ โดยต้องก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไว้ ทั้งนี้ ให้มีสาระส าคัญ
ตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ท้ายแนวปฏิบัตินี้  
 ให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติน าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้ว เสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบและก าหนดเวลาในการ
ลงนาม 

/ ข้อ ๓ ... 

 ๒  
  
 ข้อ ๓ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ให้จัดขึ้น ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ หรือสถานที่ซึ่งผู้มีอ านาจในการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตกลงกัน แล้วแต่กรณี 

ให้ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือรองเลขาธิการคณะกรรมการ                      
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เว้นแต่กรณีที่
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติโดยแท้ และเป็นการลงนามระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานในรูปแบบของคณะบุคคลซึ่งอยู่ในสถานะ
เดียวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก็ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
โดยประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ข้อ ๔ ในกรณีที่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมิได้จัดขึ้นเป็นพิธีตามรูปแบบในข้อ ๓                     
ให้เสนอบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ               
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี             
ลงนาม แล้วให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว                  
ให้องค์การหรือหน่วยงานที่ร่วมจัดท าข้อตกลงกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือลงนามต่อไป 

ข้อ ๕ ให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเผยแพร่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ             
ในเว็บไซต์ และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ข้อ ๖ ในการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ให้ผู้ที่เห็นสมควรให้มีการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือตามข้อ ๑ ร่วมกับหน่วยงานภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับ
มอบหมาย ด าเนินการตามขอบเขตของข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือนั้น 
 ข้อ ๗ ให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก าหนดกลไกในการขับเคลื่อน ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ได้จัดท าร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงาน
ต่างๆ ในเดือนกันยายนของทุกปี โดยให้มีหน้าที่ในการพิจารณาว่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับใดที่สมควร
แก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหาหรือสมควรยกเลิก และเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา 
 การยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เมื่อมิได้มีการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ติดต่อกันเป็นระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป 
 (๒) เมื่อสถานะหรือภารกิจตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรหรือหน่วยงานเปล่ียนแปลงไปในทาง
ที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
 (๓) เมื่อครบระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
 (๔) เมื่อได้มีการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์แล้ว 
 (๕) เมื่อองค์กรหรือหน่วยงานที่ร่วมท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขอยกเลิกโดยแจ้งเหตุ            
อันสมควรเป็นลายลักษณ์อักษรให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชาติทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 (๖) เมื่อมีเหตุอ่ืนตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควร 
 

/ หากคณะ ... 
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 ๓  
 

 หากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการแก้ไข เพ่ิมเติม หรือยกเลิกบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือฉบับใด ให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประสานองค์กรหรือหน่วยงาน             
ที่ร่วมจัดท าข้อตกลงนั้นๆ เพื่อด าเนินการแก้ไข เพ่ิมเติม หรือยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่อไป ทั้งนี้ ในการ
ด าเนินการตามวรรคนี้ ให้น าแนวปฏิบัติในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ ๘ การใดท่ีได้ด าเนินการก่อนที่แนวปฏิบัตินี้มีผลใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ ให้การด าเนินการ
นั้นเป็นอันใช้ได้ และให้ด าเนินการต่อไปตามแนวปฏิบัตินี้ 
 ข้อ ๙ กรณีมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ ให้เสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติพิจารณา 
 ให้ใช้แนวปฏิบัตินี้ตั้งแต่วันที่  ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
 
 
 

(นายวัส ติงสมิตร) 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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 ๔  
 

 
 
 
 
 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่าง 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
และ ..................................................... 

เรื่อง ............................................................................................................................................................ 
 

------------------------------------------------------------------- 
 

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ท าขึ้น ณ .......................................... เมื่อวันที่ .................................... 
ระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดย ......................  
......................... ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/               
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซ่ึงในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ เรียกว่า “คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” ฝ่ายหนึ่ง กับ ...................................... 
โดย .............................................. ซึ่งในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เรียกว่า “.........................................”             
อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมี ...................................  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นสักขีพยานในนาม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ .................................... 
เป็นสักขีพยานในนาม .................................................... 
 
หลักการและเหตุผล 
 ............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................ 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. ........................................................................................................................... .............................. 
............................................................................................ 
 ๒. ........................................................................................................................... .............................. 
............................................................................................ 
 ๓. ........................................................................................................................... .............................. 
............................................................................................ 
 

แบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
 

Logo องค์กร
หรือ

หน่วยงานท่ี
ร่วมท า MOU 
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 ๕  
 
ข้อตกลงความร่วมมือ 
 การด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ.........................................................จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันตาม
กรอบภารกิจและอ านาจหน้าที่ของตน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. ........................................................................................................................... .............................. 
............................................................................................ 
 ๒. ........................................................................................................................... .............................. 
............................................................................................ 
 ๓. ........................................................................................................................... .............................. 
............................................................................................ 
  
 ข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป และให้มีก าหนดระยะเวลา ....... ปี 
ทั้งนี้  หน่วยงานทั้ง ...... ฝ่าย อาจพิจารณาและตกลงปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลง                 
ความร่วมมือนี้ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมก็ได้ โดยให้จัดท าเป็นบันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ และหาก
ฝ่ายใดประสงค์จะขอยกเลิกก็สามารถกระท าได้ โดยแจ้งเหตุอันสมควรเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ได้ท าขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน หน่วยงานทั้ง ..... ฝ่าย 
ได้อ่านและเข้าใจข้อความตลอดโดยละเอียดแล้ว เห็นถูกต้องตามวัตถุประสงค์ จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน    
เป็นส าคัญ โดยให้เก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 

ลงนาม ณ วันที่ .............................................................. 
 
 
 

ลงชื่อ ...............................................ในนาม....... 
(.....................................................) 

ประธาน กสม./เลขาธิการ กสม./รองเลขาธิการ กสม. 
 

ลงชื่อ ...............................................ในนาม....... 
(.....................................................) 
...................................................... 

 
 

ลงชื่อ ................................................................. 
(.....................................................) 

พยาน 

ลงชื่อ ................................................................. 
(.....................................................) 

พยาน 
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แนวปฏิบัติในการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ข่าวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

________________ 
 
 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดแนวปฏิบัติในการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ข่าวของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้มีความชัดเจนและเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สอดคล้องกับภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
รวมท้ังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ .ศ. 
๒๕๖๑ ก าหนดไว้ รวมทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างบุคลากรขององค์กรในการเผยแพร่ข่าวที่เป็น
ทางการขององค์กรต่อสาธารณะ โดยมิให้ตีความแนวปฏิบัตินี้ไปในทางจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล 
โดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพทางวิชาการ อันเป็นหลักการส าคัญของการเคารพ
สิทธิมนุษยชนและสังคมประชาธิปไตย 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 านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึง  การให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน                
การพูดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การสื่อสารอ่ืนใดผ่านเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์
และเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ 
 “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) ข่าวที่เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศท่ีมีความร้ายแรงหรือกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน 
ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ 
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๒ 
 

 (๒) ข่าวเกี่ยวกับการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย  
 (๓) ข่าวเกี่ยวกับภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของประธานกรรมการหรือกรรมการตามท่ี
ได้รับมอบหมาย ที่มิใช่กรณีตาม (๑) ให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการหรือกรรมการนั้นๆ แล้วแต่กรณี 
 (๔) ข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจ าหรือภารกิจของส านักงาน ให้เป็นหน้าที่ของเลขาธิการ             
หรือบุคคลที่เลขาธิการมอบหมาย 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็น คณะกรรมการอาจมีมติก าหนดผู้รับผิดชอบในการให้ข่าวเป็นอย่างอ่ืนตาม
สมควรเป็นรายกรณีก็ได้ 
 

 ข้อ ๓  ผู้มีหน้าที่ในการให้ข่าวต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และพึงระมัดระวังการให้ข่าว
หรือการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือเสียความเป็นธรรมแก่การปฏิบัติหน้าที่  
   
 ข้อ ๔   ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงาน ที่ไม่มีหน้าที่ตามแนวปฏิบัตินี้                   
พึงระมัดระวังการกระท าใดๆ ในการเผยแพร่ข้อความ ภาพถ่าย หรือภาพเคลื่อนไหว ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ    
ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์ของคณะกรรมการและส านักงาน  
 

 ข้อ ๕  กรณีที่มีการให้ข่าวของบุคคลตามข้อ ๒ ขัดแย้งกัน ให้คณะกรรมการหรือส านักงาน แล้วแต่กรณี 
หาทางประสานการปฏิบัติเพื่อยุติข้อขัดแย้ง แล้วชี้แจงให้ประชาชนทราบทันที 
 
 ข้อ ๖   เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ข่าวของคณะกรรมการและส านักงานตามแนวปฏิบัตินี้เป็นไป            
ด้วยความเรียบร้อย ให้ส านักงาน โดยกลุ่มงานสารนิเทศ ส านักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย หรือบุคคลที่
คณะกรรมการหรือเลขาธิการมอบหมาย มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินสถานการณ์ข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่
ประชาชนหรือสื่อมวลชนสนใจ รวมทั้งข่าวอ่ืนๆ และความเห็นทางวิชาการที่ปรากฏทางสื่อมวลชน                 
ซึ่งเกี่ยวข้องหรืออาจมีผลกระทบต่อนโยบาย บทบาท และภารกิจของคณะกรรมการหรือส านักงาน ตลอดจน
การจัดท าและเผยแพร่แถลงการณ์ ข่าวเผยแพร่ หรือเอกสารชี้แจงข่าว เพ่ือสนับสนุนการให้ข่าวของ
ผู้รับผิดชอบในการให้ข่าวตามข้อ ๒  
 ในการจัดท าแถลงการณ์ ข่าวเผยแพร่ หรือเอกสารชี้แจงข่าวตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุผู้รับผิดชอบในการ
ให้ข่าวตามข้อ ๒ ไว้ท้ายแถลงการณ์ ข่าวเผยแพร่ หรือเอกสารชี้แจงข่าวนั้นๆ แล้วแต่กรณีด้วย ทั้งนี้ ให้ผู้มี
หน้าที่ตามวรรคหนึ่งด าเนินการโดยเสนอเลขาธิการหรือบุคคลที่เลขาธิการมอบหมายเพ่ือพิจารณาก่อนการ
เผยแพร่  
 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะท างานคณะหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวของคณะกรรมการก็ได้ 
  
 ข้อ ๗ กรณีมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา 
  
 ให้ใช้แนวปฏิบัตินี้ ตั้งแต่วันที่ ๑  พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

 
(นายวัส  ติงสมิตร) 

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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แนวปฏิบัติในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายในคดีอาญา 
________________ 

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดแนวปฏิบัติในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายในคดีอาญา           
เพ่ือรองรับภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา ๓๗ ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีอ านาจร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ในกรณีที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใด
เป็นความผิดอาญาและผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าว โทษด้วยตนเองได้ คณะกรรมการ       
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงมีมติ
ให้ก าหนดแนวปฏิบัติเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 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

ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 

“ผู้เสียหาย” หมายความว่า บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท าผิดทางอาญาฐานใด
ฐานหนึ่ง  

 
ข้อ ๒ ภายใต้อายุความคดีอาญา ในกรณีที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใดเป็นความผิดอาญา

และผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเองได้ หากคณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหาย ให้มอบอ านาจเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ส านักงานเป็น             
ผู้ยื่นค าร้องทุกขห์รือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในแนวปฏิบัตินี้ 

กรณีผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเองได้ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความ
รวมถึงกรณีผู้เสียหายอาจได้รับภยันตรายอย่างร้ายแรงแก่ชีวิตหรือร่างกายหากด าเนินการร้องทุกข์ หรือ
กล่าวโทษด้วยตนเอง  
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๒ 
 

ข้อ ๓ ในกรณีที่มีผู้ยื่นค าขอให้คณะกรรมการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายก่อนที่การ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะด าเนินการแล้วเสร็จ ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบค าร้อง แล้วแต่กรณี ตรวจค าขอและข้อเท็จจริงเบื้องต้น แล้วท าความเห็นเสนอ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาว่าสมควรด าเนินการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายหรือไม่ ต่อไป 

ในกรณีที ่ค าขอตามวรรคหนึ ่ง ยื ่นภายหลังจากที ่คณะกรรมการตรวจสอบการละเมิด             
สิทธิมนุษยชนเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส านักงานเป็นผู้ตรวจค าขอและข้อเท็จจริงเบื้องต้น แล้วท าความเห็นเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา 

ในกรณีที่มีผู้ยื่นค าขอให้คณะกรรมการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายโดยมิได้ร้องขอให้
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาความเห็นตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี 
แล้วมีมติให้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหาย ให้ส านักงานด าเนินการตามข้อ ๕ ต่อไป เว้นแต่ในกรณีที่
ผู้ยื่นค าขอมิใช่ผู้เสียหาย ให้สอบถามความยินยอมจากผู้เสียหายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ก่อน  

ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติยกค าขอ ให้ส านักงานแจ้งมติให้ผู ้ยื ่ นค าขอทราบเป็นหนังสือ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติดังกล่าว 

 
ข้อ ๔ นอกจากการยื่นค าขอตามข้อ ๓ แล้ว คณะกรรมการอาจมีมติในระหว่างการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายได้ โดยให้ส านักงานมีหนังสือสอบถาม
ความยินยอมจากผู้เสียหายภายใต้เงื่อนไข ดังนี้  

(๑) ในกรณีที่ผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ความยินยอมได้ ให้สอบถามความยินยอมจาก           
ผู้มีอ านาจท าการแทนผู้เสียหาย (เท่าที่ทราบ) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(๒) ในกรณีที่ผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ความยินยอมได้ และไม่มีผู้มีอ านาจท าการแทน
ผู้เสียหาย (เท่าที่ทราบ) ที่สามารถให้ความยินยอมได้ ให้ด าเนินการกล่าวโทษแทนการร้องทุกข์ เว้นแต่ใน
คดีความผิดต่อส่วนตัว ให้ด าเนินการร้องทุกข์แทนผู้เสียหายต่อไป 

(๓) ในกรณีผู้เสียหายหรือผู้มีอ านาจท าการแทนผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี ไม่ให้ความยิ นยอม          
ให้เสนอคณะกรรมการเพ่ือยุติการด าเนินการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ 

การให้ความยินยอมตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้เสียหายหรือผู้มีอ านาจ           
ท าการแทนผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี  

 
ข้อ ๕ เมื่อคณะกรรมการมีมติให้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ 

แล ้วแต่กรณี และในกรณีที ่ต ้องได ้ร ับความยินยอม ผู ้เส ียหายได ้ให ้ความยินยอมเป็นหนังส ือแล ้ว 
ให้ส านักงานด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) จัดท าใบมอบอ านาจในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเสนอคณะกรรมการหรือกรรมการ    
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายเพ่ือลงนาม 

(๒) จัดท าค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษ แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ผู้รับมอบอ านาจ 
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๓ 
 

(๓) ยื่นค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษ แล้วต่อกรณี ต่อพนักงานสอบสวน  
(๔) ติดตามประสานงานทางคดีแล้วรายงานให้คณะกรรมการ และผู้เสียหายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  
 
ข้อ ๖ กรณีมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา 
 
ให้ใช้แนวปฏิบัตินี้  ตั้งแต่วันที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
 
 

(นายวัส  ติงสมิตร) 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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. 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

วันที่ ........... เดือน ................................... พ.ศ. .............. 
 

....................................................................................................................................... ................... ผู้ร้อง 
ระหว่าง 
 .....................................................................................................................................................  ผู้ถูกร้อง 

 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดย ........................................................ กรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ ผู้ได้รับมอบหมายให้มีอ านาจลงนามในใบมอบอ านาจแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ            
ตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ................................. ................ ขอมอบอ านาจให้ 
................................................................................ ต าแหน่ง .................................................................................... 
อยู่ที่ ....................................................................................................................................................................... ... 
โทรศัพท์ ............................................ ท าการ  ร้องทุกข ์  กล่าวโทษ ต่อ ............................................................... 
แทน ................................................................... ผู้เสียหาย ซึ่งไม่อยู่ในฐานะท่ีจะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเองได้   
โดยให้ถือว่า ......................... ...................................... ผู้รับมอบอ านาจ เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมาย            
วิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๗ 

ในการนี้ ผู้มอบอ านาจยอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจได้ท าการแทนผู้มอบอ านาจ ภายใน
ขอบเขตตามที่ได้รับมอบอ านาจข้างต้นทุกประการ  

 
ลงชื่อ     ผู้มอบอ านาจ 
       (....................................................) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 
ลงชื่อ  ผู้รับมอบอ านาจ 
       (.....................................................)          
 
ลงชื่อ  พยาน 
       (......................................................) 
 
ลงชื่อ  พยาน 
       (......................................................) 

 

   ใบมอบอ านาจ 
    ให้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหาย 
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