ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยพนักงานราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยพนักงานราชการ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๒) (๓) (๗) และ (๙) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนู ญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยพนักงานราชการ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานราชการสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“พนักงานราชการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทน
จากงบประมาณของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติงานให้แก่ สานั กงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สัญญาจ้าง” หมายความว่า สัญญาจ้างพนักงานราชการตามระเบียบนี้
ข้อ ๕ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ที่กาหนดให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่
ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือเป็นข้อห้ามในเรื่องใด ให้ถือว่าพนักงานราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหรือต้องห้ามเช่นเดียวกับข้าราชการหรือลูกจ้างด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องใดมีกาหนด
ไว้แล้วโดยเฉพาะในระเบียบนี้หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง หรือเป็น กรณีที่สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกาศกาหนดให้พนักงานราชการประเภทใดหรือตาแหน่งในกลุ่มงานลักษณะใด
ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับข้าราชการหรือลูกจ้างในบางเรื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณี ที่ มี ปั ญหาเกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบนี้ ให้ คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที่ ๖๕ ก/หน้า ๑๗/๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒
หมวด ๑
พนักงานราชการ
ข้อ ๗ พนักงานราชการมีสองประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) พนักงานราชการทั่วไป ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเป็นงานประจาทั่วไป
ของสานักงานในด้านงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ และงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๒) พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้
หรือความเชี่ยวชาญสูงมากเป็ น พิ เศษเพื่ อ ปฏิ บั ติงานในเรื่องที่ มี ความสาคัญ และจาเป็ นเฉพาะเรื่อ ง
ของสานักงาน หรือมีความจาเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าว
ข้อ ๘ ในการกาหนดตาแหน่งของพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานราชการพิเศษ ให้กาหนด
โดยจาแนกเป็นกลุ่มงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังต่อไปนี้
ก. พนักงานราชการทั่วไป ประกอบด้วย
(๑) กลุ่มงานบริการ
(๒) กลุ่มงานเทคนิค
(๓) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(๔) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
(๕) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
ข. พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ในแต่ละกลุ่มงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกาหนดให้มีกลุ่มงานย่อยเพื่อให้เหมาะสม
กับลักษณะงานของพนักงานราชการได้
การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
สานั ก งานอาจก าหนดชื่อ ต าแหน่ งในกลุ่ มงานตามความเหมาะสมกั บ หน้ าที่ ก ารปฏิ บั ติ งาน
ของพนักงานราชการที่จ้างได้
ข้อ ๙ ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่ เป็ นผู้มีกายทุ พพลภาพจนไม่สามารถปฏิ บั ติหน้ าที่ ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟื อน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้ว
เกินห้าปี
การจ้างบุคคลผู้พ้น โทษมาแล้วเกินห้าปีต ามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการ ต้องกาหนด
ให้บุคคลผู้นั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น ที่น่ารังเกียจ
ของสังคม ตามแบบที่สานักงานกาหนดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๓
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(๙) คุ ณ สมบั ติ ห รื อ ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มอื่ น ตามที่ ส านั ก งานก าหนดไว้ ในประกาศการสรรหา
หรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจาเป็นหรือเหมาะสม
กับภารกิจของสานักงาน
ความใน (๑) ไม่ให้ใช้บังคับแก่พนักงานราชการชาวต่างประเทศซึ่ง สานักงานจาเป็นต้องจ้าง
ตามข้อผูกพันหรือตามความจาเป็นของภารกิจของสานักงาน
ในกรณี ที่ มี ก ารก าหนดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของพนั ก งานราชการเพิ่ ม ขึ้ น
หรือกาหนดแนวทางปฏิบัติในการจ้างพนักงานราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ ให้นาข้อกาหนดดังกล่าวมาใช้บังคับกับการจ้างพนักงานราชการตามระเบียบนี้ ด้วยโดยอนุโลม
เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๐ ให้สานักงานจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการเป็นระยะเวลาสี่ปี โดยให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายการปฏิบัติราชการของสานักงานและแผนงบประมาณ
การกาหนดกรอบอั ต รากาลังพนั กงานราชการตามวรรคหนึ่ ง หรือเปลี่ยนกรอบอัต ราก าลั ง
ให้สานักงานเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๑ ให้นาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นพนักงานราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ มาใช้บังคับกับการสรรหา
และการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการตามระเบียบนี้ด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการ
จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๒ การจ้างพนักงานราชการให้กระทาเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปีหรือตามโครงการ
ที่มี กาหนดเวลาเริ่ม ต้น และสิ้น สุด ไว้ โดยอาจมี การต่ อสั ญ ญาจ้างได้ ทั้ งนี้ ตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็นของสานักงาน
แบบสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่สานักงานกาหนด
การทาสัญญาตามวรรคหนึ่ง ให้ เลขาธิการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการเป็นผู้ลงนาม
ในสัญญาจ้าง
ข้ อ ๑๓ เครื่ อ งแบบและการแต่ ง เครื่ อ งแบบของพนั ก งานราชการ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
คณะกรรมการว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๑๔ วัน เวลาท างาน หรือ วิธีก ารท างานในกรณี ที่ ไม่ ต้ อ งอยู่ ป ฏิ บั ติงานประจาส านั ก งาน
ให้เป็นไปตามที่สานักงานกาหนด ซึ่งอาจแตกต่างกันได้ตามหน้าที่ของพนักงานราชการในแต่ละตาแหน่ง
โดยคานึงถึงผลสาเร็จของงาน
หมวด ๒
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ และสิทธิประโยชน์

๔
ข้อ ๑๕ ให้พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราเดียวกับ พนักงานราชการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
การก าหนดค่ าตอบแทนของพนักงานราชการกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ สานั กงานพิ จารณา
จากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และผลงาน รวมทั้งสามารถเจรจาต่อรองการได้รับ ค่าตอบแทน
โดยคานึงถึงงบประมาณของสานักงานตามแผนงานหรือโครงการ และสามารถทาสัญญาได้คราวละหนึ่งปี
ต่อสัญญาจ้างได้ตามแผนงานหรือโครงการ
การกาหนดค่ าตอบแทนของพนั กงานราชการกลุ่มงานเชี่ ยวชาญพิ เศษ ให้ ส านั กงานพิ จ ารณา
จากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และผลงานความเชี่ยวชาญพิเศษตามความต้องการของแผนงาน
หรือโครงการ รวมทั้งสามารถเจรจาต่อรองการได้รับ ตอบแทน โดยคานึงถึงงบประมาณของสานักงาน
ตามแผนงานหรือ โครงการด้วย
ข้อ ๑๖ ในกรณี ที่ สานั กงานต้องการว่าจ้างพนั กงานราชการทั่วไปที่ มีประสบการณ์ ต รงตาม
ลักษณะงานในตาแหน่งที่ว่าจ้าง ให้ผู้ได้รับการว่าจ้างได้รับการปรับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นได้ร้อยละห้า
ต่อทุกประสบการณ์สองปี แต่ต้องไม่เกินห้าช่วง
ข้ อ ๑๗ ให้ พ นั ก งานราชการทั่ ว ไปได้ รั บ การพิ จ ารณาเลื่ อ นค่ า ตอบแทนประจ าปี ต ามผล
การประเมินการปฏิบัติงานในวันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณที่แล้ว มาไม่น้อยกว่า แปดเดือ น
เพื่อจูงใจให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี
(๒) ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าระดับดี
(๓) การเลื่อนค่าตอบแทนต้องไม่เกินอัตราร้อยละหกของฐานค่าตอบแทนที่ได้รับ
ทั้งนี้ ให้สานักงานเลื่อนค่าตอบแทนประจาปีให้พนักงานราชการทั่วไปในสังกัด ภายในวงเงิน
ร้อยละสี่ของอัตราค่า ตอบแทนที่จ่ายให้พนักงานราชการทั่วไปที่มีอยู่ ณ วันที่ ๑ กันยายน
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีการคานวณเพื่อปรับอัตราค่าตอบแทน หรือเลื่อนค่าตอบแทน หากคานวณแล้ว
มีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท
ข้ อ ๑๙ พนั ก งานราชการทั่ ว ไปผู้ ใดผ่ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ต่ อ สั ญ ญาจ้ า ง
ให้นาผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๗ มาใช้ในการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานราชการทั่วไปผู้นั้น
ข้อ ๒๐ ให้ พนักงานราชการทั่วไปได้รับค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายของสานักงาน ตามบัญชีค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการทั่วไปท้ายระเบียบนี้
ให้ น าหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารได้ รั บ ค่ า ตอบแทนพิ เศษตามระเบีย บคณะกรรมการว่า ด้ว ย
เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสานักงาน มาใช้บังคับกับการได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามวรรคหนึ่งด้วย
โดยอนุโลม
ข้อ ๒๑ ให้พนักงานราชการได้รับสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) สิทธิเกี่ยวกับการลา
(๒) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
(๓) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน

๕
(๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
(๕) ค่าเบี้ยประชุม
(๖) สิทธิในการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(๗) สิทธิอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกาหนด
หลักเกณฑ์ การได้ รับสิ ทธิตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตามที่ ส านั กงานก าหนด ทั้ งนี้ เท่ าที่ ไม่ ขั ด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดเกี่ยวกับการได้รับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือประกาศ
ของทางราชการ
ให้ น ามาตรฐานทั่ วไปเกี่ ยวกั บการก าหนดสิ ทธิ ประโยชน์ ของพนั กงานราชการตามระเบี ย บ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ มาใช้บังคับกับการได้รับสิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ด้วย
โดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๒๒ ให้ พนักงานราชการได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม
ข้ อ ๒๓ ให้ พ นั ก งานราชการมี สิ ท ธิ ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนการออกจากงานโดยไม่ มี ค วามผิ ด
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้สาหรับพนักงานราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
หมวด ๓
การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ข้อ ๒๔ ในระหว่างสัญญาจ้าง ให้ สานักงานจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ให้กระทาในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
(ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
(๒) การประเมิน ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ ให้กระทาในกรณีการประเมิน
ผลสาเร็จของงานตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง
ให้ น าแนวทางเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานราชการตามระเบี ย บ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ มาใช้บังคับกับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งด้วย
โดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๒๕ พนักงานราชการผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๒๔ ให้ถือว่าสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการผู้นั้นสิ้นสุดลง โดยให้ สานักงานแจ้งให้พนักงานราชการทราบภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผู้นั้น
ข้อ ๒๖ ให้สานักงานรายงานผลการดาเนินการจ้างพนักงานราชการ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคหรือ
ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๖
หมวด ๔
วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ ๒๗ พนั กงานราชการมีห น้าที่ต้องปฏิบัติงานตามที่กาหนดในระเบียบนี้ ตามที่ สานักงาน
กาหนด และตามเงื่อนไขที่ กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๒๘ พนักงานราชการต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดตามที่กาหนดไว้เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติ
ที่สานักงานกาหนด
พนักงานราชการผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานราชการ
ผู้นั้นเป็นผู้กระทาผิดวินัยและจะต้องได้รับโทษทางวินัย
ข้อ ๒๙ การกระทาผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๑) กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(๒) จงใจไม่ป ฏิ บั ติต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้อ บั งคั บ หรือเงื่อนไขที่ ท างราชการกาหนด
ให้ปฏิบัติจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๓) ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๔) ไม่ปฏิบัติต ามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญ ญา หรือขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติต ามคาสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๗ จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๕) ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทางานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวั น สาหรับตาแหน่งที่สานักงาน
กาหนดวันเวลาการมาทางาน
(๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทางานจนทาให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดจนเป็นเหตุ
ให้ ท างราชการได้ รั บ ความเสี ย หายอย่ างร้ ายแรง ส าหรับ ต าแหน่ งที่ ส านั ก งานก าหนดการท างาน
ตามเป้าหมาย
(๘) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรื อกระทาความผิด อาญาโดยมีคาพิ พ ากษาถึงที่ สุด ให้ จาคุ ก
หรือหนักกว่าโทษจาคุก
(๙) ดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง
(๑๐) การกระทาอื่นใดที่สานักงานกาหนดว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๓๐ เมื่อมีกรณีที่พนักงานราชการถูกกล่า วหาว่ากระทาผิดวิ นัยอย่างร้ายแรง ให้เลขาธิการ
จัดให้ มีคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดาเนินการสอบสวนโดยเร็ว และต้องให้โอกาสพนักงานราชการ
ที่ถูกกล่าวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่า
พนักงานราชการผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้เลขาธิการมีคาสั่งไล่ออก แต่ถ้าไม่มีมูลกระทาความผิด
ให้สั่งยุติเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการการสอบสวนพนักงานราชการ ให้เป็นไปตามที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าพนักงานราชการกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามที่ สานักงานกาหนด
ให้ เลขาธิ ก ารสั่ ง ลงโทษภาคทั ณ ฑ์ ตั ด เงิ น ค่ าตอบแทน หรื อ ลดเงิ น ค่ า ตอบแทน ตามควรแก่ ก รณี
ให้เหมาะสมกับความผิด

๗
ในการพิจารณาการกระทาผิดตามวรรคหนึ่ง ให้ เลขาธิการพิจารณาสอบสวนให้ได้ความจริง
และยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร
ข้ อ ๓๒ ให้ น าแนวทางเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การทางวิ นั ยของพนั ก งานราชการตามระเบี ย บ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ มาใช้บังคับกับการดาเนินการทางวินัยของพนักงานราชการ
ตามระเบียบนี้ด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
หมวด ๕
การสิ้นสุดสัญญาจ้าง และการอุทธรณ์การลงโทษ
ข้อ ๓๓ สัญญาจ้างพนักงานราชการสิ้นสุด เมื่อ
(๑) ครบกาหนดตามสัญญาจ้าง
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนี้ หรือตามที่สานักงานกาหนด
(๕) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๒๔
(๖) ถูกไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๗) เหตุอื่นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือตามข้อกาหนดของสานักงาน หรือตามสัญญาจ้าง
ข้อ ๓๔ การอุทธรณ์การลงโทษ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ข้อ ๓๕ ในระหว่างสั ญ ญาจ้าง พนั ก งานราชการผู้ใดประสงค์จ ะลาออกจากการปฏิ บั ติงาน
ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อเลขาธิการตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด
ข้ อ ๓๖ ส านั ก งานอาจบอกเลิ ก สั ญ ญาจ้ า งกั บ พนั ก งานราชการผู้ ใ ดก่ อ นครบก าหนด
ตามสั ญ ญาจ้ า งได้ โ ดยไม่ ต้ อ งบอกกล่ า วล่ ว งหน้ า และไม่ เป็ น เหตุ ที่ พ นั ก งานราชการจะเรี ย กร้ อ ง
ค่าตอบแทนการเลิกจ้างได้ เว้นแต่กรณีที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๓
ข้อ ๓๗ เพื่ อประโยชน์ แ ห่ งทางราชการ ส านั กงานอาจสั่งให้ พ นั กงานราชการไปปฏิบั ติ งาน
นอกเหนื อจากเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญ ญาจ้างก็ได้ โดยไม่เป็นเหตุให้ พ นัก งานราชการอ้า งขอเลิก
สัญญาจ้างหรือเรียกร้องประโยชน์ต อบแทนใด ๆ ในการนี้ อาจได้รับ ค่าล่วงเวลาหรือค่าตอบแทนอื่น
จากการสั่งให้ไปปฏิบัติงานดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามข้อ ๒๑
ข้ อ ๓๘ ในกรณี ที่ บุ ค คลใดพ้ น จากการเป็ น พนั ก งานราชการแล้ ว หากการปฏิ บั ติ ง าน
ของบุคคลนั้นในระหว่างที่เป็นพนักงานราชการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ สานักงาน ให้บุคคลดังกล่าว
รับผิ ดชอบในความเสี ยหายนั้ น เว้ น แต่ เป็ นความเสี ยหายที่ เกิ ด จากเหตุ สุ ด วิ สั ย ในการนี้ ส านั ก งาน
อาจหักค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้นจะได้รับจากสานักงานไว้เพื่อชาระค่าความเสียหายดังกล่าวก็ได้
ข้อ ๓๙ ในกรณีที่มีการกาหนดแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการเลิกสัญญาจ้างพนักงานราชการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ให้นาแนวทางดังกล่าวมาใช้ บังคับกับการเลิก
สัญญาจ้างพนักงานราชการตามระเบียบนี้ด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น

๘
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๐ ผู้ใดเป็นพนักงานราชการของสานักงานอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็น
พนักงานราชการตามระเบียบนี้ต่อไป
ในวาระเริ่ มแรก ให้สานักงานจัดให้พนักงานราชการตามวรรคหนึ่งทาสัญญาตามหลักเกณฑ์
ในระเบี ย บนี้ โดยให้ ได้ รั บ ค่ าตอบแทนรวมทั้ งสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ าง ๆ ไม่ น้ อ ยกว่ าค่ าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้นั้นเคยได้รับอยู่เดิม เว้นแต่ระยะเวลาจ้างของสัญญา ให้มีระยะเวลาเท่าที่เหลืออยู่
ของสัญญาจ้างเดิม
ในกรณีพนักงานราชการตามวรรคหนึ่งผู้ใดที่สานักงานเริ่ม จ้างผู้นั้นไม่เกินสามสิบวันก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ สานักงานอาจทาสัญญาตามวรรคสองโดยใช้ระยะเวลาตามระเบียบนี้ก็ได้
การดาเนินการตามวรรคสองให้กระทาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๔๑ ในระหว่า งที่ ยั งมิ ได้ อ อกประกาศ หลั ก เกณฑ์ วิ ธีก าร และเงื่อ นไข เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก าร
ตามระเบียบนี้ ให้นาประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้
ข้ อ ๔๒ พนั ก งานราชการผู้ ใดมี ก รณี กระท าผิ ด วิ นั ย หรื อกรณี ที่ สมควรให้ อ อกจากราชการ
อยู่ก่อนวัน ที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้เลขาธิการมีอานาจสั่งลงโทษผู้ นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
ตามระเบียบที่ใช้อยู่ในขณะนั้ น ส่วนการสอบสวน การพิจารณา และการดาเนินการเพื่อลงโทษหรือ
ให้ออกจากราชการ ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ เว้นแต่
(๑) กรณีที่เลขาธิการได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามระเบียบที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไปแล้ว ก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังสอบสวนไม่เสร็จ ให้สอบสวนตามระเบียบนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
(๒) ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามระเบียบที่ใช้อยู่ในขณะนั้น เสร็จไปแล้ว
ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ก ารสอบสวนหรือพิจารณา แล้วแต่กรณี นั้น เป็นอันใช้ได้
(๓) กรณีที่ได้มีการรายงานหรือส่งเรื่องหรือนาสานวนเสนอให้เลขาธิการโดยถูกต้องตามระเบียบ
ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น และเลขาธิการพิจารณาเรื่องนั้นยังไม่เสร็จ ให้เลขาธิการพิจารณาตามระเบียบนั้นต่อไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๙
บัญชีค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการทัว่ ไป
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พนักงานราชการ
กลุ่มงานบริการ
กลุ่มงานเทคนิค
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะและกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
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