ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยการจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้ชานาญการประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการประจาประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจ้าง
และการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้ชานาญการประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการประจาประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบ
ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการจ้างและ
การแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้ชานาญการประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการประจาประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยผู้ชานาญการประจา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ผู้ ช านาญการ” หมายความว่ า บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การจ้ า งและแต่ ง ตั้ ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น
ผู้ชานาญการประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามระเบียบนี้
“เลขานุการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการจ้างและแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการ
ประจาประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามระเบียบนี้
“ผู้ช่ว ยเลขานุ การ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการจ้างและแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้า ที่ เ ป็ น
ผู้ช่วยเลขานุการประจาประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามระเบียบนี้
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้อ ๕ ให้ ผู้ชานาญการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามระเบียบนี้อยู่ภายใต้ข้อกาหนด
ทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที่ ๑๔ ก/หน้า ๔๔/๙ มีนาคม ๒๕๖๑

๒
ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
ผู้ชานาญการประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้อ ๗ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ หรือสานักงาน พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควร
แต่งตั้งให้เป็นผู้ชานาญการต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
การแต่งตั้งผู้ชานาญการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ออกคาสั่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ไม่เกินจานวนอัตราที่กาหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
ให้สานักงานเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้ชานาญการเพื่อให้เป็นไปตามที่กาหนดในระเบียบนี้
ข้อ ๘ ผู้ชานาญการต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบปี
(๓) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) ไม่ เ คยต้ อ งค าพิ พ ากษาหรื อ ค าสั่ ง ของศาลอั น ถึ ง ที่ สุ ด ให้ ท รั พ ย์ สิ น ตกเป็ น ของแผ่ น ดิ น
เพราะร่ ารวยผิ ด ปกติ ห รื อ เคยต้ อ งค าพิ พ ากษาอั น ถึ ง ที่ สุ ด ให้ ล งโทษจ าคุ ก เพราะกระท าความผิ ด
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๗) ไม่เป็น บุคคลที่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิ พากษาถึง ที่สุด ให้จาคุก เว้นแต่ในความผิด
อันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(๙) ไม่เป็น พนั กงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
(๑๐) ไม่ เ คยถู ก ไล่ อ อก ปลดออก หรื อ ให้ อ อกจากราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น เพราะกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๑๑) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองหรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๑๒) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรที่ดาเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกาไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
(๑๓) ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
(๑๔) ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดแจ้ง
ข้อ ๙ ผู้ชานาญการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ตากว่
่ าปริญญาตรีในสาขาที่เกีย่ วข้อง หรือเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ
โดยมีผลงาน ประสบการณ์ หรือดาเนินงานในองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ

๓
อั น เป็ น ที่ ประจั กษ์ หรื อเป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณสมบั ติ เฉพาะและประสบการณ์ ต ามที่ คณะกรรมการก าหนด
แล้วแต่กรณี
(๒) เป็ น ผู้ ที่ ส ามารถศึ ก ษา ตรวจสอบ วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ และปรากฏการณ์ ท างสั ง คม
ในมุ ม มองสิ ทธิ มนุ ษ ยชน รวมทั้ งสามารถให้คาปรึก ษาและข้อ เสนอแนะ เพื่ อ ส่ ง เสริ มและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนตามภารกิจของคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อ ๑๐ ผู้ ช านาญการมี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษา ข้ อ เสนอแนะ ให้ ค วามเห็ น ต่ อ คณะกรรมการ
ประธานกรรมการและกรรมการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยปฏิบัติงาน
เต็มเวลาของราชการปกติ
ข้อ ๑๑ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชานาญการรายงานตัวต่อสานักงานพร้อมด้วยหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) ใบรายงานตัวตามแบบที่สานักงานกาหนด
(๒) ประวัติการรับราชการหรือการทางาน
(๓) สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือ
นามสกุล (ถ้ามี)
(๔) ใบรับรองตนเองว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘
(๕) หลักฐานแสดงคุณสมบัติเฉพาะตามข้อ ๙
(๖) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รูป
(๗) ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๑ เดือน
ให้ ส านั ก งานออกบั ต รประจาตัวแก่ผู้ ชานาญการ โดยให้ น ากฎหมายว่ าด้วยบั ต รประจาตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง มาใช้บั งคับโดยอนุโลม พร้อมทั้งจัดทาทะเบียนประวัติไว้
เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ บัตรประจาตัวเป็นอันยกเลิกเมื่อพ้นจากตาแหน่ง
ข้อ ๑๒ ผู้ชานาญการต้องปฏิบัติตามนโยบาย มติ คาสั่งของคณะกรรมการ รวมทั้งกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของทางราชการ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางที่สานักงาน
กาหนด
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็น สมควรว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่มีความดีความชอบ
เป็น พิเศษให้ มีสิทธิไ ด้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่กฎหมาย
หรือระเบียบว่าด้วยการนั้นกาหนด
ข้อ ๑๓ วัน เวลาทางาน วัน หยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจาปี และการลา
ของผู้ชานาญการ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น และมติของคณะกรรมการ
การลาให้อยู่ในอานาจพิจารณาอนุญาตของประธานกรรมการ
ข้อ ๑๔ ให้ผู้ชานาญการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนไม่เกินอัตราที่กาหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
โดยเบิกจ่ายตามปีงบประมาณรายจ่าย และสิ้นสุดเมื่อผู้ชานาญการพ้นจากตาแหน่งตามระเบียบนี้
ให้ผู้ชานาญการมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น ดังต่อไปนี้
(๑) การประกันสุขภาพ โดยมีเบี้ยประกันไม่เกินอัตราที่กาหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
(๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น

๔
ข้อ ๑๕ ให้ผู้ชานาญการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนตามแบบรายงานที่สานักงาน
กาหนด และส่งสานักงานทุกสามเดือนภายในห้าวันทาการของเดือ นถัดไป เว้นแต่รายงานรอบสุดท้าย
ให้ส่งภายในวันที่ ๑ ของเดือนกันยายน
ให้สานักงานรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง เสนอคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา
ตามข้อ ๗ ก่อนพ้นจากตาแหน่งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ข้อ ๑๖ ผู้ชานาญการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘
(๔) ขาดคุณสมบัติเฉพาะตามข้อ ๙
(๕) สิ้นสุดปีงบประมาณรายจ่ายของแต่ละปี
(๖) คณะกรรมการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
(๗) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
หมวด ๒
เลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการประจาประธานกรรมการและกรรมการ
ข้อ ๑๗ การแต่งตั้งและการพ้นจากตาแหน่งของเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ให้เลขาธิการ
เป็นผู้ออกคาสั่งตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการเห็นสมควร แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ไม่เกินจานวนอัตรา
ที่กาหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
ให้สานักงานเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อให้เป็นไปตามที่กาหนดในระเบียบนี้
ข้อ ๑๘ เลขานุการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) มีประสบการณ์ในการทางานหลังจากสาเร็จการศึกษาตาม (๑) ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๔) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา ข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการ
รัฐสภาฝ่ายการเมือง
(๕) ไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น
หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(๖) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(๗) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๘) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นเช่นเดียวกับข้าราชการสานักงาน
(๙) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๑๙ ผู้ช่วยเลขานุการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

๕
(๓) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา ข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการ
รัฐสภาฝ่ายการเมือง
(๔) ไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น
หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(๕) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๗) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นเช่นเดียวกับข้าราชการสานักงาน
(๘) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๒๐ เลขานุการมีหน้าที่กลั่นกรองงานและเสนอความเห็นตลอดจนประสานการปฏิบัติงาน
ในภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของประธานกรรมการหรือกรรมการ งานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ
ในส่วนของประธานกรรมการหรือกรรมการ การค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการหรือกรรมการ
แล้วแต่กรณี โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาของราชการปกติ
ข้อ ๒๑ ผู้ช่วยเลขานุการมีหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานของเลขานุการตามข้อ ๒๐ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ ไ ด้รั บมอบหมายจากประธานกรรมการหรือ กรรมการ แล้ ว แต่ กรณี โดยปฏิ บั ติงานเต็มเวลา
ของราชการปกติ
ข้อ ๒๒ ให้ ผู้ไ ด้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ รายงานตัวต่อสานักงาน
พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ใบรายงานตัวตามแบบที่สานักงานกาหนด
(๒) ส าเนาทะเบี ย นบ้ า นและส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ หลั ก ฐานการเปลี่ ย นชื่อ
หรือนามสกุล (ถ้ามี)
(๓) หลักฐานแสดงคุณสมบัติตามข้อ ๑๘ หรือข้อ ๑๙ แล้วแต่กรณี
(๔) ใบรับรองตนเองว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๘ หรือข้อ ๑๙ แล้วแต่กรณี
(๕) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รูป
(๖) ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๑ เดือน
ให้สานักงานออกบัตรประจาตัวแก่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้นากฎหมายว่าด้วย
บัต รประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับโดยอนุโลม พร้อมทั้งจัดทา
ทะเบียนประวัติไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ บัตรประจาตัวเป็นอันยกเลิกเมื่อพ้นจากตาแหน่ง
ข้อ ๒๓ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการต้องปฏิบัติตามนโยบาย มติ คาสั่งของคณะกรรมการ
รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของทางราชการ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการหรือ
แนวทางที่สานักงานกาหนด
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการเห็นสมควรว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่มคี วามดี
ความชอบเป็นพิเศษ ให้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่
กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้นกาหนด

๖
ข้อ ๒๔ วันเวลาทางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจาปี การลงเวลา
ปฏิ บั ติ ง าน และการลาของเลขานุ การและผู้ ช่วยเลขานุก าร ให้ เ ป็ น ไปตามระเบีย บคณะกรรมการ
ว่าด้วยการนั้น และมติของคณะกรรมการ
การลาให้อยู่ในอานาจพิจารณาอนุญาตของบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจาประธานกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอานาจ
พิจารณาอนุญาต
(๒) เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจากรรมการคนใด ให้กรรมการคนนั้นเป็นผู้มีอานาจ
พิจารณาอนุญาต
ข้อ ๒๕ ให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนไม่เกินอัตราที่กาหนด
ในบัญชีท้ายระเบียบนี้ โดยเบิกจ่ายตามปีงบประมาณรายจ่าย และสิ้นสุดเมื่อพ้นจากตาแหน่งตามระเบียบนี้
ให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น ดังต่อไปนี้
(๑) การประกันสุขภาพ โดยมีเบี้ยประกันไม่เกินอัตราที่กาหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
(๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๒๖ เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๘ หรือข้อ ๑๙ แล้วแต่กรณี
(๔) ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการประจาอยู่ แล้วแต่กรณี
พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
(๕) ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการประจาอยู่ แล้วแต่กรณี
เห็นสมควรให้พ้นจากตาแหน่ง
บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๒๗ ให้ ผู้ ช านาญการ เลขานุ ก ารและผู้ ช่ วยเลขานุ ก าร ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ง ตั้ง ตามระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยผู้ชานาญการประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนี้ เป็นผู้ชานาญการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ตามระเบียบนี้ แล้วแต่กรณี โดยให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ จนกว่าจะมีคาสั่ง
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๗
บัญชีจานวนอัตรา และค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
ของผู้ชานาญการประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ประจาประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตาแหน่ง

จานวน

๑. ผู้ชานาญการประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๗ อัตรา

ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
/อัตรา
๕๐,๐๐๐ บาท

๑ อัตรา
เท่ากับจานวนกรรมการ

๓๕,๐๐๐ บาท
๓๕,๐๐๐ บาท

๑ อัตรา

๒๕,๐๐๐ บาท

เท่ากับจานวนกรรมการ

๒๕,๐๐๐ บาท

๒. เลขานุการประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๓. เลขานุการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๔. ผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๕. ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

บัญชีประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของผู้ชานาญการประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ประจาประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑. การประกันสุขภาพ
๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ประโยชน์ตอบแทนอื่น
เบี้ยประกันเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี
มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

