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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิท ธิมนุ ษ ยชนแห่ งชาติ และให้ หมายความรวมถึ ง
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามระเบียบคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการนั้น
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งปฏิบัติการตามระเบียบนี้
“ผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายถึง ผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ และมีประสบการณ์
ในการสอน การวิจัย การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือมีความชานาญพิเศษในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
เช่น ด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน
การบริหารงานบุคคล การปกครอง การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ ซึ่งความเห็นของ
ผู้นั้นอาจเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กรรมการ คณะอนุกรรมการ สานักงาน
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือคณะทางานที่คณะกรรมการหรือสานักงานแต่งตั้ง
ข้อ ๕ ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบปี
(๒) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๔๐ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

(๓) ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดแจ้ง
ข้อ ๖ ประเภทของผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่า ง ๆ ให้คณะกรรมการกาหนดได้ตามความเหมาะสม
เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ข้อ ๗ ให้ กรรมการหรือสานักงานพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ
พร้อมข้อมูลเบื้องต้นต่อประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณารับขึ้นทะเบียนต่อไป
ข้อ ๘ เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อให้ขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ อย่างใดอย่างหนึ่ง
(๒) ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม และการทางาน
(๓) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ ๙ ให้สานักงานตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อขอขึ้นทะเบียน
เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิ เพื่ อให้ เป็ น ไปตามที่กาหนดในระเบี ยบนี้ แล้วจัด ท าบั ญ ชีรายชื่ อพร้อ มรายละเอีย ด
เกี่ยวกับประวัติของบุคคลดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน เสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ข้อ ๑๐ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้รับขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ออกประกาศ
ขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป
ให้สานักงานแจ้งผลการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เกี่ยวข้องทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ออกประกาศดังกล่าว และจัดเก็บรักษาทะเบียนและประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการทบทวนประกาศบัญชีผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิทุกสามปี
ข้อ ๑๒ ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากหน้าที่เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕
(๔) คณะกรรมการมีมติให้เพิกถอนการขึ้นทะเบียน
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการ กรรมการ คณะอนุ ก รรมการ ส านั ก งาน พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
หรือคณะทางานที่คณะกรรมการหรือสานักงานแต่งตั้งอาจเชิญผู้ทรงคุณวุ ฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว
มาให้คาปรึกษาหรือให้ ความเห็นประกอบการพิจารณาได้ ในการนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิอาจเข้าร่วมประชุม
หรือทาความเห็นเป็นหนังสือก็ได้
การเข้าร่วมประชุมหรือทาความเห็นเป็นหนังสือตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ทรงคุณ วุฒิ มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนในอัตราวันละหรือเรื่องละสองพันบาท แล้วแต่กรณี และในกรณีมาเข้าร่วมประชุมให้มีสิทธิ
ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้นด้วย
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ข้อ ๑๔ ให้ ผู้ เชี่ ย วชาญและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นอยู่ ก่ อ นวั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ ใ ช้ บั ง คั บ
และมีคุณ สมบัติต ามระเบียบนี้ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิต ามระเบียบนี้จนกว่าจะถึงกาหนดทบทวนประกาศ
ขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๕ การใดที่อยู่ระหว่างการดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารขึ้ น ทะเบี ย นผู้ เชี่ ย วชาญและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔ แนวปฏิ บั ติ
หรือมติของคณะกรรมการอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ ให้การดาเนินการนั้นเป็นอันใช้ได้
และให้ดาเนินการต่อไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๖ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

