
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



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



(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือน  
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

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

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้ว
เกินห้าปี 

การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการ  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  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคล  
เพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  มาใช้บังคับ 
กับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการตามระเบียบนี้ด้วยโดยอนุโลม   
เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑



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  และผลงานความเชี่ยวชาญพิเศษตามความต้องการของแผนงาน
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

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑



(๑) ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณที่แล้วมาไม่น้อยกว่าแปดเดือน  
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  มาใช้ในการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน
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

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑



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

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑



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 
ขอ้ 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 าผิดตามวรรคหนึ่ง  ให้เลขาธิการพิจารณาสอบสวนให้ได้ความจริง
และยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑



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



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



(๓) กรณีที่ ได้มีการรายงานหรือส่งเรื่องหรือน าส านวนเสนอให้ เลขาธิการโดยถูกต้อง 
ตามระเบียบที่ใช้อยู่ในขณะนั้น  และเลขาธิการพิจารณาเรื่องนั้นยังไม่เสร็จ  ให้เลขาธิการพิจารณา 
ตามระเบียบนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

้หนา   ๒๖
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บัญชีค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการทั่วไป 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

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

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๗,๐๐๐ 
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะและกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ๘,๐๐๐ 

 
 


