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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยผู้ชํานาญการ
ประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยผู้ชํานาญการ
ประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ผู้ชํานาญการ” หมายความว่า ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ผู้ช่วยเลขานุการ” หมายความว่า ผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้อ ๔ ให้ ผู้ ชํ า นาญการ เลขานุ ก ารและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารตามระเบี ยบนี้ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่
ตามประมวลจริ ยธรรมกรรมการสิ ทธิ มนุษ ยชนแห่ง ชาติแ ละเจ้าหน้ าที่ ของสํ านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
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ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ หรือ สํานักงาน พิจารณาเสนอรายชื่อ บุคคล
ที่เห็นสมควรแต่งตั้งให้เป็นผู้ชํานาญการต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
การแต่งตั้งผู้ชํานาญการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ออกคําสั่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ไม่เกินจํานวนอัตราที่กําหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
ให้สํานักงานเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะแต่งตั้งให้เป็นผู้ชํานาญการ
เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบนี้
ข้อ ๗ ผู้ชํานาญการต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นคดี หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
(๔) ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี
ในวันได้รับการแต่งตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น เพราะกระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง
(๖) ไม่เคยถูกถอดถอนจากตําแหน่ง
(๗) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะมีทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติ หรือร่ํารวยผิดปกติ
(๘) ไม่เคยถูกคณะกรรมการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
(๙) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
ข้อ ๘ ผู้ชํานาญการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ํ า กว่ า ปริ ญ ญาตรี ใ นสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ เป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความเข้าใจ โดยมีผลงาน ประสบการณ์ หรือดําเนินงานในองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศ
หรื อ ระหว่ า งประเทศอั น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ หรื อ เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะและประสบการณ์ ต ามที่
คณะกรรมการกําหนด แล้วแต่กรณี
(๒) เป็นผู้ที่สามารถศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์สถานการณ์ และปรากฏการณ์ทางสังคม
ในมุมมองสิทธิ มนุษยชน รวมทั้ งสามารถให้คํ าปรึ กษาและข้อเสนอแนะ เพื่ อ ส่งเสริ มและคุ้ม ครอง
สิทธิมนุษยชน ตามภารกิจของคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(๓) เป็นผู้มีเจตคติที่สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน
ข้อ ๙ ผู้ชํานาญการต้อง
(๑) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน รัฐวิสาหกิจ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา
(๒) ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน
ในองค์กรนิติบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ซึ่งทําธุรกิจเพื่อหากําไร
(๓) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง ข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภา
ฝ่ายการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(๔) ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่นหรือดํารงตําแหน่งหรือประกอบการใด ๆ
อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๑๐ ผู้ชํานาญการมีหน้าที่ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
นอกจากการให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นตามวรรคหนึ่ง ผู้ชํานาญการมีหน้าที่
ให้ คํ า ปรึ ก ษา ให้ คํ า แนะนํ า และให้ ค วามเห็ น ต่ อ ประธานกรรมการ หรื อ กรรมการคนใดคนหนึ่ ง
และสํานักงาน เพื่อให้สามารถกระทําการตามคําปรึกษาแนะนําได้ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์แก่การดําเนินภารกิจของคณะกรรมการและสํานักงาน
ข้อ ๑๑ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชํานาญการรายงานตัวต่อสํานักงาน ตามแบบรายงาน
ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ใบรายงานตัวตามแบบที่สํานักงานกําหนด
(๒) ประวัติการรับราชการหรือการทํางาน
(๓) สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ
หรือนามสกุล (ถ้ามี)
(๔) หลักฐานแสดงคุณสมบัตติ ามข้อ ๘
(๕) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป
ให้สํานักงานออกบัตรประจําตัวแก่ผู้ชํานาญการ โดยให้นํากฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับโดยอนุโลม พร้อมทั้งจัดทําทะเบียนประวัติไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ บัตรประจําตัวเป็นอันยกเลิกเมื่อพ้นจากตําแหน่ง
ข้อ ๑๒ ผู้ชํานาญการต้องปฏิบัติตามนโยบาย มติ คําสั่งของคณะกรรมการ รวมทั้งกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของทางราชการ
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่มีความดีความชอบเป็นพิเศษ
ให้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นกําหนด
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ข้อ ๑๓ วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปี และการลา
ของผู้ชํานาญการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการสํานักงาน และมติของคณะกรรมการ
การลาให้อยู่ในอํานาจพิจารณาอนุญาตของประธานกรรมการ
ข้อ ๑๔ ให้ผู้ชํานาญการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนไม่เกินอัตราที่กําหนดในบัญชีท้าย
ระเบียบนี้ โดยเบิกจ่ายตามปีงบประมาณรายจ่าย และสิ้นสุดเมื่อผู้ชํานาญการพ้นจากตําแหน่งตาม
ระเบียบนี้
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๑๐ ให้ผู้ชํานาญการได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตามกฎหมายและระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการนั้ น โดยให้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ใ นอั ต ราเดี ย วกั บ ข้ า ราชการสํ า นั ก งาน
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
ข้อ ๑๕ ผู้ชํานาญการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๗
(๔) ขาดคุณสมบัติเฉพาะตามข้อ ๘
(๕) กระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามข้อ ๙
(๖) สิ้นสุดปีงบประมาณรายจ่ายของแต่ละปี
(๗) คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งหรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ แล้วแต่กรณี
(๘) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง
ข้อ ๑๖ ให้ ผู้ ชํ า นาญการจั ด ทํ า รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจํ า เดื อ นตามแบบรายงาน
ที่สํานักงานกําหนด และส่งสํานักงานทุกสามเดือนภายในห้าวันทําการของเดือนถัดไป เว้นแต่รายงานรอบสุดท้าย
ให้ส่งภายในวันที่ ๑ ของเดือนกันยายน
ให้สํานักงานรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง เสนอคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา
ตามข้อ ๖ ก่อนพ้นจากตําแหน่งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
หมวด ๒
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้อ ๑๗ การแต่ ง ตั้ ง และการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ของเลขานุ ก ารและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
ให้เลขาธิการเป็นผู้ออกคําสั่งตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการเห็นสมควร แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ไม่เกินจํานวนอัตราที่กําหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
ให้สํานักงานเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบนี้

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๓ ก

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

ข้อ ๑๘ เลขานุการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) มีประสบการณ์ในการทํางานหลังจากสําเร็จการศึกษาตาม (๑) ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๔) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา ข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการ
รัฐสภาฝ่ายการเมือง
(๕) ไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น
หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา
(๖) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(๗) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๘) ไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มอื่ น เช่ น เดี ย วกั บ ข้ า ราชการรั ฐ สภาสามั ญ ในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
ข้อ ๑๙ ผู้ช่วยเลขานุการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา ข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการรัฐสภา
ฝ่ายการเมือง
(๔) ไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น
หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา
(๕) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๗) ไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มอื่ น เช่ น เดี ย วกั บ ข้ า ราชการรั ฐ สภาสามั ญ ในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
ข้อ ๒๐ เลขานุการมีหน้าที่กลั่นกรองงานและเสนอความเห็นตลอดจนประสานการปฏิบัติงาน
ในภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของประธานกรรมการหรือกรรมการ งานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ
ในส่วนของประธานกรรมการหรือกรรมการ การค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการมอบหมาย แล้วแต่กรณี
โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาของราชการปกติ
ข้อ ๒๑ ผู้ช่วยเลขานุการมีหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานของเลขานุการตามข้อ ๒๐ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการมอบหมาย แล้วแต่กรณี โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาของราชการปกติ
ข้อ ๒๒ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ รายงานตัวต่อสํานักงาน
ตามแบบรายงานท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๓ ก

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

(๑) ใบรายงานตัวตามแบบที่สํานักงานกําหนด
(๒) สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ
หรือนามสกุล (ถ้ามี)
(๓) หลักฐานแสดงคุณสมบัติตามข้อ ๑๘ หรือข้อ ๑๙ แล้วแต่กรณี
(๔) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป
ให้ สํา นั ก งานออกบั ต รประจํา ตั ว แก่ เ ลขานุ ก ารและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร โดยให้ นํา กฎหมาย
ว่าด้วยบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับโดยอนุโลม พร้อมทั้ง
จัดทําทะเบียนประวัติไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ บัตรประจําตัวเป็นอันยกเลิกเมื่อพ้นจากตําแหน่ง
ข้อ ๒๓ ให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุ การได้รับค่ าตอบแทนเป็ นรายเดือนไม่เกิ นอัต รา
ที่กําหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้ โดยเบิกจ่ายตามปีงบประมาณรายจ่าย และสิ้นสุดเมื่อพ้นจากตําแหน่ง
ตามระเบียบนี้
เลขานุการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอัตราเดียวกับข้าราชการสํานักงาน
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอัตราเดียวกับข้าราชการสํานักงาน
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
ข้อ ๒๔ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการต้องปฏิบัติตามนโยบาย มติ คําสั่งของคณะกรรมการ
รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของทางราชการ
ในกรณีที่ ประธานกรรมการหรือ กรรมการเห็น สมควรว่ าบุ คคลตามวรรคหนึ่ งปฏิบั ติห น้า ที่
มีความดีความชอบเป็นพิเศษ ให้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นกําหนด
ข้อ ๒๕ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๘ หรือข้อ ๑๙ แล้วแต่กรณี
(๔) ประธานกรรมการ หรื อ กรรมการ พ้ น จากตํ า แหน่ ง หรื อ พ้ น จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
แล้วแต่กรณี
(๕) ประธานกรรมการ หรือกรรมการ แล้วแต่กรณี เห็นสมควรให้พ้นจากตําแหน่ง
ข้อ ๒๖ วั น เวลาทํ า งาน วั น หยุ ด ราชการตามประเพณี วั น หยุ ด ราชการประจํ า ปี
การลงเวลาปฏิ บั ติ ง าน และการลาของเลขานุ ก ารและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
ว่าด้วยการลาของข้าราชการสํานักงาน และมติของคณะกรรมการ

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๓ ก

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

การลาให้อยู่ในอํานาจพิจารณาอนุญาตของบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอํานาจ
พิจารณาอนุญาต
(๒) เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจํากรรมการคนใด ให้กรรมการผู้นั้นเป็นผู้มีอํานาจ
พิจารณาอนุญาต
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๗ ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ชํานาญการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
ตามระเบียบนี้ ให้ผู้ชํานาญการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานประจําประธานกรรมการและผู้ช่วยปฏิบัติงานประจํา
กรรมการทําหน้าที่ต่อไป โดยให้ผู้ช่วยปฏิบัติงานคนที่ ๑ เป็นเลขานุการ และให้ผู้ช่วยปฏิบัติงานคนที่ ๒
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และให้ผู้ชํานาญการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราเดิม
ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

บัญชีจํานวนอัตรา และค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตําแหน่ง

จํานวน

ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
/อัตรา

๑. ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๕ อัตรา

๕๐,๐๐๐ บาท

๒. เลขานุการประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑ อัตรา

๓๕,๐๐๐ บาท

เท่ากับจํานวนกรรมการ

๓๕,๐๐๐ บาท

๑ อัตรา

๒๕,๐๐๐ บาท

เท่ากับจํานวนกรรมการ

๒๕,๐๐๐ บาท

๓. เลขานุการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๔. ผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๕. ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ของผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
______________
ข้าพเจ้า ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/ยศ/ตําแหน่งทางวิชาการ)........................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ...................................................................................................................
ขอรายงานตัวเข้ารับหน้าที่ในตําแหน่ง

ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลขานุการประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลขานุการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ชื่อ- นามสกุล ของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.............................................................)
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ชื่อ- นามสกุล ของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ............................................................)

เข้าปฏิบัติหน้าที่ วันที่ ......... เดือน ............................................. พ.ศ. ....................
ทั้งนี้ ได้แนบหลักฐาน ดังนี้
ประวัติการทํางาน
สําเนาทะเบียนบ้าน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หลักฐานการสําเร็จการศึกษา
รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน 2 รูป
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย มติ คําสั่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของทางราชการทุกประการ
ลงชื่อ......................................................................
(.......................................................................)
ตําแหน่ง ...............................................................................
วันที่ ..........................................................................

