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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๕) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้ว ยคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“พนักงานราชการ” หมายความว่า พนักงานราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“คณะกรรมการสวัสดิการ” หมายความว่า คณะกรรมการสวัสดิการภายในสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สวัสดิการภายในสานักงาน” หมายความว่า กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่คณะกรรมการสวัสดิการ
จัดให้มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอานวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้าง เพื่อประโยชน์ในการดารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างเป็นกรณีปกติ หรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการ หรือ
ที่คณะกรรมการสวัสดิการเห็นสมควรให้จัดเพิ่มขึ้นในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ” หมายความว่า การดาเนินกิจกรรมหรือกิจการสวัสดิการ
ซึ่งเป็นไปในทางการค้ากับบุคคลทั่วไป
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสวัสดิการภายในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“กองทุ น สวั ส ดิ ก าร” หมายความว่ า กองทุ น สวั ส ดิ ก ารภายในส านั ก งานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
การจัดสวัสดิการภายในสานักงาน
ข้อ ๕ เลขาธิการอาจริเริ่มหรืออาจมอบหมายให้ดาเนินการหรือสนับสนุนให้มกี ารดาเนินการ
จัดสวัสดิการตามข้อ ๑๐ ภายในสานักงานตามที่เห็นสมควรก็ได้
ข้อ ๖ การจัดสวัสดิการภายในสานักงานประเภทใดให้คานึงถึงสภาพ ความพร้อม ความต้องการ
ของสมาชิก จานวนเงินทุน และศักยภาพในการจัดสวัสดิการภายในสานักงาน
ข้อ ๗ การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจภายในสานักงานจะกระทามิได้ เว้นแต่เป็นการจัดสวัสดิการ
ภายในสานักงานเพื่อประโยชน์ของสานักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๘ ในการจัดสวัสดิการภายในสานักงาน ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขึ้น
คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสวัสดิการภายในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ”
ประกอบด้วย
(๑) เลขาธิการ หรือรองเลขาธิการที่เลขาธิการมอบหมาย เป็นประธานกรรมการสวัสดิการ
(๒) ผู้ที่เลขาธิการแต่งตั้งจากข้าราชการ จานวนสามคน เป็นกรรมการ โดยกรรมการอย่างน้อย
หนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี
(๓) ผู้แทนสมาชิกซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนสี่คน เป็นกรรมการ มีวาระการดารงตาแหน่งสองปี
ผู้ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาชิกพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดาเนินการคัดเลือกกรรมการแทน
เว้น แต่วาระของกรรมการดังกล่าวเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่คัดเลือกกรรมการแทนก็ได้
ในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการสวัสดิการมีจานวนเท่าที่เหลืออยู่
(๔) ผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการภายในสานักงานตามข้อ ๑๓ เป็นกรรมการและเลขานุการ
การคัดเลือกกรรมการตาม (๓) ให้เป็นไปตามวิธีการที่เลขาธิการกาหนด
ให้คณะกรรมการสวัสดิการคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งที่มีคุณวุฒิหรือมีประสบการณ์ทางด้านการเงิน
และบัญชี เป็นเหรัญญิก มีหน้าทีด่ าเนินการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการ
ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการเป็นผู้ช่วยเลขานุการจานวนสองคน
ข้อ ๙ คณะกรรมการสวัสดิการตามข้อ ๘ มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบาย อานวยการ และควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการภายในสานักงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
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(๒) ออกข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติคณะกรรมการสวัสดิการเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การจัดทาบัญชี
การเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการ ระเบียบการให้บริการร้านค้าสวัสดิการ เพื่อใช้ในการดาเนินการจัดสวัสดิการ
ภายในสานักงานประเภทต่าง ๆ หรือที่ได้มีเพิ่มเติมในภายหลัง โดยให้ออกเป็นข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติ
คณะกรรมการสวัสดิการ
(๓) อนุมัติให้มีการจัดและยุบเลิกการจัดสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ในสานักงาน
(๔) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะทางาน เพื่อดาเนินการจัดทาสวัสดิการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการจัดสวัสดิการภายในสานักงานตามระเบียบนี้
(๕) ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการประจาปีเพื่อรายงานผลการดาเนินการจัดสวัสดิการ
และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ
(๖) ควบคุมการรับเงินและใช้จ่ายเงินของกองทุนสวัสดิการ
(๗) อนุ มั ติ การจ้ างลู กจ้ างของสวั สดิ การภายในส านักงาน ก าหนดค่ าตอบแทน จั ดแบ่งงาน
กาหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดระบบการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง
(๘) กาหนดอัตราค่าบริการในการใช้บริการที่สวัสดิการภายในสานักงานจัดขึ้น
(๙) อนุมัติหรือมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือลงนาม
ในเอกสารต่าง ๆ แทนคณะกรรมการสวัสดิการ และจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการร่วมกับเหรัญญิก ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการสวัสดิการกาหนด
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดที่จาเป็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในสานักงานหรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ หรือเอกสารใดมีข้อความจากัดอานาจของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทานิติกรรม
ในเรื่องใดแทนคณะกรรมการสวัสดิการ ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยให้สมาชิกและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทราบ
โดยทั่วกัน
ข้อ ๑๐ เลขาธิ ก ารอาจริ เ ริ่ ม หรื อ สนั บ สนุ น ให้ ด าเนิ น การจั ด สวั ส ดิ ก ารภายในส านั ก งาน
ดังต่อไปนี้
(๑) การออมทรัพย์
(๒) การให้กู้เงิน
(๓) การเคหะสงเคราะห์
(๔) การฌาปนกิจสงเคราะห์
(๕) การกีฬาและนันทนาการ การทัศนศึกษาและการส่งเสริมด้านการศึกษา
(๖) การให้บริการของร้านค้าสวัสดิการ
(๗) การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิก
(๘) การจัดพิมพ์หนังสือ วารสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่น
(๙) การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน
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(๑๐) การให้ บริการหรือการช่ว ยเหลือแก่สมาชิกในด้านอื่น ๆ เช่น การช่วยเงินค่าอาหาร
เงิ น ช่ ว ยค่ า เดิน ทาง เงิ น ช่ ว ยค่า เครื่ องแบบหรื อเครื่อ งแต่งกาย เงิ น ทุ น การศึ กษา เงิ น สงเคราะห์
ผู้ประสบภัย หรือการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่สมาชิกที่ได้ดาเนินการมาแล้วในสานักงานก่อนที่ได้ใช้
ระเบียบนี้
(๑๑) การจั ด สวัสดิการอื่น ๆ ตามมติคณะกรรมการสวัสดิการกาหนดเพิ่มเติมหรือตามมติ
คณะกรรมการ
(๑๒) การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี
ข้อ ๑๑ สมาชิกมีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการสวัสดิการให้มีการจัดสวัสดิการภายในสานักงาน
ตามระเบียบนี้ได้
ข้อ ๑๒ สมาชิก มี ๒ ประเภท
(๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
(๒) สมาชิกสมทบ ได้แก่ สมาชิกสามัญที่พ้นจากการปฏิบัติงานในสานักงานและสมัครเป็น
สมาชิก
ข้อ ๑๓ ให้ เ ลขาธิ ก ารแต่ ง ตั้ ง สมาชิ ก เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท างานสวั ส ดิ ก ารภายใน
สานักงาน และทาหน้าที่บริหารงานสวัสดิการภายในสานักงานให้เป็นตามมติคณะกรรมการสวัสดิการ
และระเบียบนี้ รวมทั้งให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ท าแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ าปี เ สนอคณะกรรมการสวั ส ดิ ก าร
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) เสนอความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารในการออกข้ อ บั ง คั บ หรื อ ข้ อ ปฏิ บั ติ
และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดาเนินการจัดสวัสดิการภายในสานักงานประเภทต่าง ๆ
(๓) การจัดให้มีการบริการ หรือกิจกรรมสวัสดิการต่าง ๆ ตามแผนงาน โครงการ และหรือ
การปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
(๔) ดาเนินการทางธุรการในการบรรจุ แต่งตั้ง บังคับบัญชา และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลูกจ้างสวัสดิการสานักงาน
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสวัสดิการมอบหมาย
ข้อ ๑๔ การจั ด สวั ส ดิ ก ารภายในส านั ก งานเรื่ อ งใดที่ มี ค วามส าคั ญ และมี ลั ก ษณะเฉพาะ
ซึ่งสมควรแยกการบริหารจัดการ คณะกรรมการสวัสดิการจะดาเนินการโดยมีระเบียบการจัดสวัสดิการ
เป็นการเฉพาะ ตลอดจนกาหนดให้มีกองทุนสวัสดิการ และการจัดทาบัญชีรับจ่ายในเรื่องนั้น ๆ แยกจาก
กองทุนสวัสดิการของสานักงานก็ได้
ข้อ ๑๕ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ และลู ก จ้ า งตามระเบี ยบนี้
ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการ
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ข้อ ๑๖ ภายใต้บังคับกฎหมายและมติคณะกรรมการ เลขาธิการมีอานาจดาเนินการเพื่ อส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดสวัสดิการภายในสานักงานตามความจาเป็น สมควร และประหยัด ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติให้สวัสดิการภายในสานักงานใช้ทรัพย์สินหรือสถานที่สานักงาน เพื่อประโยชน์
แก่การจัดสวัสดิการภายในสานักงานได้
(๒) พิจารณาอนุมัติให้ซ่อมแซมหรือบารุงรักษาสถานที่ หรือทรัพย์สินตาม (๑) โดยให้ใช้จ่าย
จากเงินกองทุนสวัสดิการก่อน ในกรณีที่เงินกองทุนสวัสดิการมีไม่เพียงพอ เลขาธิการอาจพิจารณาอนุมัติ
ให้เจียดจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อการนี้ได้
(๓) พิจารณาอนุมัติให้ใช้น้า กระแสไฟฟ้า หรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่น เพื่อให้จัดสวัสดิการ
ภายในสานักงานได้
หมวด ๒
การเงิน การบัญชีและการตรวจสอบ
ข้อ ๑๗ ให้สวัสดิการภายในสานักงานจัดตัง้ กองทุนขึ้น เรียกว่า “กองทุนสวัสดิการสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” แยกต่างหากจากเงินอื่นของสานักงาน เพื่อสะสมทุนและใช้จ่าย
สาหรับการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสวัสดิการภายในสานักงาน
ข้อ ๑๘ กองทุนสวัสดิการอาจมีรายได้ ดังนี้
(๑) เงินค่าธรรมเนียมสมาชิกตามอัตราและระยะเวลาจ่ายที่คณะกรรมการสวัสดิการกาหนด
(๒) เงินรายรับจากการจัดกิจกรรมหรือการจัดบริการของสวัสดิการภายในสานักงาน
(๓) เงินบริจาคเพื่อการจัดสวัสดิการภายในสานักงาน
(๔) เงินอุดหนุนหรือรายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือสานักงานจัดสรรให้ประจาปี
(๕) ดอกผลของเงินรายได้ตาม (๑) ถึง (๔)
(๖) รายได้อื่น ๆ
ข้อ ๑๙ ให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการหรือผู้ที่คณะกรรมการสวัสดิการ
มอบหมาย จัดทารายงานผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
เพื่อเสนอคณะกรรมการสวัสดิการพิจารณา
ข้อ ๒๐ ให้สวัสดิการภายในสานักงานเปิดบัญชีเงินฝากของกองทุนสวัสดิการไว้กับธนาคารพาณิชย์
ตามมติคณะกรรมการสวัสดิการ
ข้อ ๒๑ ให้เหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบการเงินทั้งปวงของเงินกองทุนสวัสดิการ รวมทั้งจะต้อง
จัดทาและเก็บรักษาบัญชีรายรับ รายจ่าย บัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน ตลอดจนบัญชีอย่างอื่นที่จาเป็น
เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของสวัสดิการภายในสานักงาน
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ระบบบัญชีให้จัดทาตามระบบบัญชีสากล และให้จัดทางบรายรับรายจ่ายประจาเดือนเสนอ
คณะกรรมการสวัสดิการเพื่อทราบ พร้อมกับจัดทารายงานการเงินประจาเดือนส่งให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ของสานักงาน ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันทาการของเดือนถัดไปเมื่อมีรายการเคลื่อนไหว
ข้อ ๒๒ การปิ ด บั ญ ชี ใ ห้ ก ระท าปี ล ะครั้ ง ตามปี ป ฏิ ทิ น และให้ เ หรั ญ ญิ ก จั ด ท างบการเงิ น
ซึ่งประกอบด้วย งบรายรับรายจ่าย และงบดุล เพื่อดาเนินการตามข้อ ๒๓ ภายในหกสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีบัญชี
ข้อ ๒๓ ทุ ก ปี ใ ห้ ผู้ ต รวจสอบภายในของส านั ก งานหรื อ ผู้ มี คุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการเงิ น และบั ญชี
ที่คณะกรรมการสวัสดิการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ทาการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินของสวัสดิการ
ภายในสานักงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับงบการเงินตามข้อ ๒๒
ข้อ ๒๔ ผู้ตรวจสอบภายในของสานักงานหรือผู้สอบบัญชีตามข้อ ๒๓ มีหน้าที่ตรวจสอบ
สมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของสวัสดิการภายในสานักงาน และรับรองบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับงบการเงิน แล้วเสนอคณะกรรมการและเลขาธิการทราบ
ผู้ ต รวจสอบภายในของส านั ก งานหรื อ ผู้ ส อบบั ญ ชี มี ห น้ า ที่ ร ายงานผลการสอบบั ญ ชี เ สนอ
ต่ อ คณะกรรมการสวัสดิ การเพื่ อ พิ จ ารณาและประเมิ นผลการจัด สวัส ดิการ และให้ค ณะกรรมการ
สวัสดิการส่งสาเนารายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการดังกล่าวให้
คณะกรรมการทราบโดยเร็ว
ให้คณะกรรมการสวัสดิการประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการประจาปี
ของปีที่ล่วงมาแล้ว ซึ่งแสดงงบการเงินประจาปี ได้แก่ งบรายรับรายจ่าย และงบดุล ที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ของสานักงานหรือผู้สอบบัญชีรับรองถูกต้องภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการรับรอง ให้สมาชิกทราบ
โดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสวัสดิการกาหนด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๕ ให้ โ อนเงิน ของกองทุนสวัสดิการตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจัดสวัสดิการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาเป็นของกองทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๖ ให้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการและออกข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติคณะกรรมการ
สวัสดิการเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินหรือข้อปฏิบัติคณะกรรมการสวัสดิการในเรื่องอื่น ๆ ให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
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ในวาระเริ่มแรกที่ยังไม่มีกรรมการสวัสดิการจากผู้แทนสมาชิกซึ่งคัดเลือกกันเอง ให้กรรมการ
สวัสดิการซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งทาหน้าที่คณะกรรมการสวัสดิการไปก่อนจนกว่าจะมีผู้แทนสมาชิกตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

