ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยลูกจ้างสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยลูกจ้าง
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๙ (๒) (๓) (๕) (๗) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก” ๒ (ยกเลิก)
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ลูกจ้าง” หมายความว่า บุคลากรประเภทที่ได้รับการจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายของ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการชั่วคราวเป็นรายเดือน
และมีกาหนดเวลาจ้าง แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปีงบประมาณ
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑๓
บททั่วไป
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับลูกจ้าง

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที่ ๖๕ ก/หน้า ๒๗/๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ข้อ ๓ นิยามคาว่า “คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก” ยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยลูกจ้างสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๓
ชื่อ หมวด ๑ บททั่ วไป ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่ ม เติ มโดยระเบี ยบคณะกรรมการสิท ธิมนุ ษยชนแห่ งชาติว่าด้วยลูก จ้าง
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๒

๒

(๒) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง โดยคานึงถึง
หลักความเสมอภาค ความหลากหลายทางภาษา ศาสนา ชาติพันธุ์ ความสามารถ ความเป็นธรรม
และประโยชน์ของทางราชการ
(๓) แต่งตั้งคณะทางานหรือบุคคลเพือ่ ทาการใด ๆ อันอยู่ในหน้าทีแ่ ละอานาจ
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายหรือระเบียบกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
ข้อ ๖๔ การใดที่มิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นาบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือประกาศของทางราชการที่ใช้บังคับกับลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการมาใช้บังคับกับลูกจ้างโดยอนุโลม
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
หมวด ๒
ลูกจ้างของสานักงาน
ข้อ ๗๕ สานักงานจะมีลูกจ้างตาแหน่งใด จานวนเท่าใด และจะต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งใด
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด โดยคานึงถึงประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ความคล่องตัว ลักษณะ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน
ข้อ ๘ ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๔) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๗) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีร่างกายหรือจิตใจไม่เหมาะสม
ที่จะปฏิบัติหน้าที่
(๘) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว
ในลักษณะเดียวกับพักงานหรือพักราชการ
(๙) ไม่เป็นผู้เคยได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้ว
เกินห้าปี
การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็น ลูกจ้าง ต้องกาหนดให้บุคคลผู้นั้น
ยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมตาม
แบบที่สานักงานกาหนดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
๔

ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๕
ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๓

(๑๐) ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษไล่ อ อก ปลดออก หรื อ ให้ อ อกจากราชการ รั ฐ วิส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทาผิดวินัย
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือกรณีมีมลทิน หรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวน
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของสานักงาน อาจจ้างลูกจ้างที่ขาดคุณสมบัติ
ตาม (๑) หรือ (๒) ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หมวด ๓
การจ้าง การแต่งตั้ง และการจัดทาและรักษาทะเบียนประวัติ
ข้อ ๙๖ การจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้าง ให้ดาเนินการจ้างและแต่งตั้งจากผู้ที่ผ่านกระบวนการ
สรรหาหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ให้ตรวจสอบประวัติบุคคลที่ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างตามที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๑๐ ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอานาจสั่งจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างทุกตาแหน่ง
การต่อสัญญาจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างและการเลื่อนค่าจ้างให้คานึงถึงประโยชน์ทางราชการและ
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด๗
ข้อ ๑๑ ให้สานักงานออกบัตรประจาตัวให้กับลูกจ้างตามแบบที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๑๒ ให้สานักงานมีหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับการจัดทาและรักษาทะเบียนประวัติของลูกจ้าง
หมวด ๔
วันเวลาทางาน และการลาหยุดงาน
ข้อ ๑๓๘ วัน ทางาน วัน หยุด ราชการตามประเพณี และวัน หยุด ราชการประจาปีของลูกจ้าง
ให้เป็นไปตามประกาศและมติของคณะกรรมการที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการสานักงาน
ให้นาหลักเกณฑ์และวิธกี ารเกี่ยวกับการลาของข้าราชการสานักงานตามระเบียบคณะกรรมการ
ว่าด้วยการนัน้ มาใช้บังคับกับการลาหยุดงานของลูกจ้างด้วยโดยอนุโลม๙

๖

ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๗
ข้อ ๑๐ วรรคสอง เพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๘
ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ ง แก้ไขเพิ่ ม เติ ม โดยระเบี ย บคณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ว่าด้ว ยลู กจ้ างสานั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๙
ข้อ ๑๓ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

๔

หมวด ๕
ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ประโยชน์ตอบแทนอืน่
สวัสดิการและการสงเคราะห์อื่น
ข้อ ๑๔ ๑๐ อัต ราค่าจ้าง การให้ ได้รับค่าจ้าง สวัสดิการและสิทธิป ระโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง
ให้เป็นดังเช่นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอานาจสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๑๕ ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่าย
ของสานักงานในอัตราคนละ ๓,๕๐๐ บาทต่อเดือน โดยให้เบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้าง
ควบกับเงินค่าจ้าง
ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่กาหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการ
ว่าด้วยเงิน ค่ าตอบแทนพิ เศษของข้าราชการส านั กงาน มาใช้บังคั บ กั บ การได้รับค่ าตอบแทนพิ เศษ
ตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม
หมวด ๖
เครื่องแบบและการแต่งเครือ่ งแบบ
ข้อ ๑๖ เครื่องแบบและการแต่งเครือ่ งแบบของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ว่าด้วยการนัน้
หมวด ๗
วินัย การสอบสวน และการลงโทษทางวินัย
ข้อ ๑๗ ให้น าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการเกี่ยวกับ วินั ย
การรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัยของลูกจ้าง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด นโยบาย ประกาศ
คาสั่ง มติคณะกรรมการ และแบบธรรมเนียมของสานักงาน
ข้อ ๑๙ ลูกจ้างผู้ใดกระทาการดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วย
(๑) ละทิ้งหน้าที่หรือขาดงานติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าเจ็ดวัน
(๒) ทุจริตต่อหน้าที่
(๓) กระทาการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(๔) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ อันเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

๑๐

ข้อ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๕

หมวด ๘
การออกจากงาน และการอุทธรณ์การลงโทษ
ข้อ ๒๐ สัญญาจ้างลูกจ้างสิ้นสุดเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓)๑๑ ครบกาหนดตามสัญญาจ้างหรือสานักงานไม่ต่อสัญญาจ้าง
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีได้รับการยกเว้น
ตามข้อ ๘ วรรสอง
(๕) ถูกลงโทษในกรณีกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๖) (ยกเลิก)๑๒
(๗) (ยกเลิก)๑๓
ให้ เลขาธิก ารมี อานาจสั่งให้ อ อก ไล่อ อกหรืออนุ ญ าตให้ ล าออกตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก าร
ที่สานักงานกาหนด๑๔
ข้อ ๒๑ การอุทธรณ์การลงโทษให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๒ ให้สานักงานจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งและกรอบอัตรากาลังของลูกจ้างให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคหนึง่ แล้ว ให้สานักงานขอรับการจัดสรรงบประมาณในการจ้างลูกจ้าง
โดยให้ดาเนินการจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๑

ข้ อ ๒๐ (๓) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยระเบี ย บคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยลู ก จ้ า งส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๒
ข้อ ๒๐ (๖) ยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๓
ข้อ ๒๐ (๗) ยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๔
ข้อ ๒๐ วรรคสอง เพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๖

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓๑๕
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔๑๖
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

๑๕
๑๖

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนที่ ๙๖ ก/หน้า ๓๑/๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนที่ ๖๗ ก/หน้า ๑๓/๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

