ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยการประกันภัยสาหรับผู้ปฏิบตั ิงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยที่ เป็ น การสมควรก าหนดให้ มี ร ะเบี ย บคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ย
การประกันภัยสาหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
อาศั ยอานาจตามความในมาตรา ๔๙ (๕) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการประกันภัย
สาหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ผู้ป ฏิบั ติงาน” หมายความว่า บุค คลที่ได้รับ คาสั่งให้ เดินทางไปปฏิ บัติ งานในพื้ นที่ เสี่ยงภั ย
ที่สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดทาประกันภัยให้
“พื้นที่เสี่ยงภัย”๒ หมายความว่า พื้ นที่ในจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ
อาเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อาเภอสะบ้ าย้อย และอ าเภอเทพา ในจังหวัด สงขลา หรือ พื้ น ที่ ที่ มีก าร
ประกาศใช้กฎอัยการศึกตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก พื้นที่ที่มีการประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือพื้นที่ที่มีประกาศเหตุการณ์อันกระทบ
ต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ
ให้หมายความรวมถึงพื้นที่อื่นที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกาหนด
ข้อ ๔๓ ให้สานักงานจัดทาประกันภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อคุ้มครองการเสียชีวิต
ทุพพลภาพ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ของผู้ปฏิบัติงานไม่ว่ากรณีใด ๆ
ข้อ ๕ ผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับการจัดทาประกันภัยจากสานักงาน จะต้องไม่เป็นผู้ที่หน่วยงานอื่น
ของรัฐจัดทาประกันภัยให้แล้ว โดยใช้งบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แล้วแต่กรณี

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอน ๓๙ ก/หน้า ๒๕/๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ข้อ ๓ บทนิยามคาว่า “พื้นที่เสี่ยงภัย” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย
การประกันภัยสาหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓
ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประกันภัยสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒

๒

ข้อ ๖ การทาประกันภัยตามข้อ ๕ ให้สานักงานแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับประกันภัย
สาหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย ประกอบด้วย
(๑) รองเลขาธิการที่เลขาธิการมอบหมาย เป็นประธาน
(๒) ผู้อานวยการสานักที่เกี่ยวข้องตามที่เลขาธิการมอบหมาย จานวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ
(๓) ผู้อานวยการสานักบริหารกลางหรือผู้แทน เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้รับประกันภัยสาหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยตามข้อ ๖
มีห น้ าที่ แ ละอ านาจในการก าหนดแนวทางการจัด หาและพิ จารณาเงื่อนไข ผลประโยชน์ ที่ จะได้ รับ
อัตราเบี้ยประกัน และเสนอความเห็นต่อเลขาธิการเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้รับประกันภัย
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับประกันภัยตามวรรคหนึ่ง จะต้องเป็นผู้รับประกันภั ยจากบริษัท
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
หรือกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย แล้วแต่กรณี และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิต
หรือประกัน วิน าศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญ าตประกอบธุรกิจประกันชีวิ ต หรือประกันวินาศภัย
ในราชอาณาจั ก ร ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกั น ชี วิ ต หรื อ กฎหมายว่ าด้ วยการประกั น วิ น าศภั ย
แล้วแต่กรณีด้วย๔
ข้อ ๘ การจ่ายเงินเบี้ยประกันภัย ให้สานักงานจ่ายจากเงินงบประมาณของสานักงาน
ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้ ให้ ค ณะกรรมการเป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าด
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๔

ข้อ ๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประกันภัยสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประกันภัยสาหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๕

๕
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