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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่
พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดให้ มี ร ะเบี ย บคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๙ (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้ว ยคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่
พ.ศ. ๒๕๖๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ส่วนราชการในสังกัด” หมายความว่า ส่วนราชการในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติที่มีฐานะเป็นสานักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า กลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหน่วยตรวจสอบภายใน
“โทรศัพท์เคลื่อนที่” หมายความว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์พ่วงที่สานักงานคณะกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ จั ด ซื้ อ หรื อ เช่ า มาเพื่ อ จั ด สรรให้ แ ก่ ข้ า ราชการของส านั ก งานคณะกรรมการ
สิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ หรือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นการปฏิบัติงานของสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น
ที่บริษัทผู้ให้ เช่าบริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่มอบพ่วงมากับการเปิด ใช้หรือต่อบริการสัญญาณ
โทรศัพท์ด้วย
“ค่าใช้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ” หมายความว่า ค่าเช่าหมายเลข ค่าใช้บริการสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออินเทอร์เน็ต และให้หมายความรวมถึงค่าใช้บริการเสริมอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
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หมวด ๑
การจัดสรรโทรศัพท์เคลื่อนที่
ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ ในการบริหารราชการ ให้สานักงานจัดสรรโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่
ข้าราชการของสานักงาน ผู้ดารงตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ประเภทบริหาร
(๒) ประเภทอานวยการ
(๓) ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ และระดับเชี่ยวชาญบังคับบัญชาข้าราชการในกลุ่มงาน
ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สานักงาน สานักงานอาจจัดสรรโทรศัพท์เคลื่ อนที่ให้แก่ข้าราชการของสานักงานนอกจากวรรคหนึ่ง
เป็นรายกรณีก็ได้
ในกรณีมีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ สานักงานอาจจัดให้มีโทรศัพท์เคลื่อนที่
ประจาส่วนราชการในสังกัดเพื่อให้ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการตาม (๑) ถึง (๓) พนักงานราชการหรือ
ลูกจ้างของสานักงาน สามารถเบิกยืมไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้ โดยการจัดให้มีโทรศัพท์เคลื่อนที่
ประจาส่วนราชการในสังกัดให้อยู่ในดุลพินิจของเลขาธิการเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
ข้อ ๖ การจัดสรรโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามข้อ ๕ ให้สานักงานคานึงถึงความเหมาะสมของ
ระดับตาแหน่ง ความประหยัด ความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดที่อาจได้รับ
หมวด ๒
การใช้และการส่งคืนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ข้อ ๗ ให้ ผู้ ไ ด้ รับการจัด สรรโทรศัพ ท์เ คลื่อ นที่ใ ช้ โทรศั พ ท์เคลื่อนที่ด้วยความระมัด ระวัง
คานึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า และประโยชน์ของทางราชการ
ข้อ ๘ ให้ผู้ได้รับการจัดสรรโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สานักงานจัดสรรให้ไป
จนกว่าจะพ้นจากตาแหน่งตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง หรือเมื่อได้รับการจัดสรรโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องใหม่
ให้ผู้ได้รับการจัดสรรตามวรรคหนึ่งส่งมอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งตนสิ้นสิทธิการใช้ แล้วคืนทันที
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งที่มีสิทธิใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง หรือ
ส่งมอบเครื่องเดิมคืนทันทีในวันที่ได้รับการจัดสรรโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องใหม่ และให้สานักงานระงับ
การเปิดใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องที่ได้รับคืนนั้น หรือดาเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป
ข้อ ๙ ในกรณีข้าราชการที่มิได้รับการจัดสรรโทรศัพท์เคลื่อนที่ พนักงานราชการหรือลูกจ้าง
ของสานักงานมีความจาเป็นต้องมีโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ให้สามารถเบิกยืม
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รบั การจัดสรรประจาส่วนราชการในสังกัดตามข้อ ๕ วรรคสาม ไปใช้ในการปฏิบตั ิ
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ราชการได้ โดยให้ยื่นขออนุมัติใช้ตามแบบที่สานักงานกาหนดต่อหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดที่ตนเอง
สังกัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้าราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้างของสานักงาน ที่ยืมโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้ ต้ องใช้
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ เ พื่ อ ประโยชน์ ข องทางราชการด้ ว ยความระมั ด ระวั ง ค านึ ง ถึ ง ความประหยั ด
ความคุ้มค่า และต้องส่งคืนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทันทีภายหลังจากเสร็จการปฏิบัติราชการ เว้นแต่กรณี
มีเหตุจาเป็นไม่อาจส่งคืนได้ทันทีหลังเสร็จการปฏิบัติราชการให้รายงานเหตุผ ลและความจาเป็นที่ไม่อาจ
ส่งคืนได้ทันต่อหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดที่ตนเองสังกัดให้ทราบด้วยวาจา และให้ส่งคืนในโอกาสแรก
หมวด ๓
การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ข้อ ๑๐ ให้ ส านั ก งานเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ บ ริก ารโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ แก่ ข้า ราชการของส านักงาน
ซึ่งดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งดังต่อไปนี้ ตามอัตราที่กาหนดไว้ ดังนี้
(๑) ประเภทบริหารระดับสูง และประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้เบิกจ่ายค่าใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินอัตราสี่พันบาทต่อรอบเดือน
(๒) ประเภทบริห ารระดับต้น ประเภทอานวยการระดับสูง และประเภทวิชาการระดั บ
เชี่ยวชาญบังคับบัญชาข้าราชการในกลุ่มงาน ให้เบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ตามอัต รา
ที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินอัตราสองพันบาทต่อรอบเดือน
(๓) ประเภทอานวยการระดับต้น ให้เบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ต ามอัต รา
ที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินอัตราหนึ่งพันบาทต่อรอบเดือน
ข้ า ราชการส านั ก งานที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรตามข้ อ ๕ วรรคสอง ให้ เ บิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินอัตราหนึ่งพันบาทต่อรอบเดือน
กรณีค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่ อนที่เกินกว่าอัตราที่กาหนด ให้ข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนเกินเอง โดยให้สานักงานเรียกเก็บเงินส่วนที่ใช้เกินวงเงินที่กาหนดจาก
ข้าราชการผู้นั้น
ข้อ ๑๑ กรณีข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรไม่ขอรับการจัดสรรโทรศัพท์เคลื่ อนที่จาก
สานั กงานตามข้อ ๕ ให้ ข้าราชการผู้นั้ นแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งตนเป็นผู้ครอบครองต่อ
สานักงานเพื่อบันทึกรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์นับแต่วันที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร โดยในแต่ละรอบเดือน
ให้ ข้าราชการผู้นั้นสารองจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไปก่อน แล้วให้นาหลักฐานการจ่ายเงิน
มาเบิกจ่ายจากสานักงาน แต่ต้องไม่เกินวงเงินตามสิทธิที่กาหนดในข้อ ๑๐
การเบิกจ่ายตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้เบิกจ่ายกรณีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เปิดใช้บริการ
แบบเติมเงิน (PRE-PAID)
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ข้อ ๑๒ กรณีโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจาส่วนราชการในสังกัดเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ
หรือลูกจ้างของสานักงาน เบิกยืมไปใช้ในการปฏิบัติราชการตามข้อ ๕ วรรคสาม ให้สานักงานเปิดใช้
บริ ก ารหมายเลขโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ดังกล่ าวแบบเติมเงิน (PRE-PAID) โดยผู้ เ บิ ก ยื มมี สิท ธิ เบิ กจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเติมเงินได้ตามอัตราที่จ่ายจริง
ข้อ ๑๓ กรณีการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การประชุมระหว่างประเทศ การจัดงาน
หรือการเยือนของบุคคลสาคัญ ให้เลขาธิการพิจารณาอนุมัติเฉพาะข้าราชการสานักงานที่จาเป็นต้องใช้
โทรศั พ ท์ เคลื่อ นที่ ในการติด ต่อประสานงาน เพื่ อ มิ ใ ห้ เกิด ความเสี ยหายกับทางราชการในระหว่าง
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว หรือในการเตรียมการระหว่างการประชุมระหว่างประเทศ
การจัดงาน การเยือนของบุคคลสาคัญ แล้วแต่กรณี โดยให้ข้าราชการผู้ที่ได้รับการอนุมัติแจ้งความประสงค์
ต่อสานักงานขอเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบแจ้งหนี้ให้ชาระเป็นรายเดือน (POST-PAID) หรือ
แบบเติมเงิน (PRE-PAID) ก่อนเดินทาง โดยให้ได้รับวงเงินเพิ่มได้อีกไม่เกินหนึ่งเท่าของอัตราตามปกติ
สาหรับตาแหน่งที่กาหนดตามข้อ ๑๐
การเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ ข้ า ราชการผู้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก
ทาการรับรองการใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว โดยให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานหรือ
บุคคลที่ต้องติดต่อ เรื่อ งที่ติดต่อ และรายการยอดเงินที่ใช้บริการซึ่งต้องเบิกจ่าย เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ในการเบิกจ่ายเสนอผู้มีอานาจอนุมัติการเบิกจ่ายหลังจากเสร็จสิ้นการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ การจัดงาน หรือการเยือนของบุคคลสาคัญดังกล่าว แล้วแต่กรณี
กรณีที่มีความจาเป็นต้องเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ใน
วรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากเลขาธิการเป็นกรณีไป
ข้อ ๑๔ การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระเบียบนี้ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
ของสานักงาน
หมวด ๔
การเก็บรักษาและการซ่อมบารุงโทรศัพท์เคลื่อนที่
ข้อ ๑๕ การเก็ บรั กษาโทรศั พ ท์เ คลื่ อนที่ ใ ห้อ ยู่ใ นความควบคุมและรั บผิ ด ชอบของผู้ได้รับ
การจัดสรรโทรศัพท์เคลื่อนที่
ข้อ ๑๖ ในกรณีโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับการจัดสรรเป็นกรรมสิทธิ์ของสานักงาน หากเกิด
การสูญหายหรือเสียหายอันเกิดจากการกระทาหรือขณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ได้รับการจัดสรร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๗ การใดที่ได้ดาเนินการก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ ให้การดาเนินการนั้น
เป็น อัน ใช้ไ ด้ และให้ ดาเนิ น การต่อไปตามระเบียบนี้ เว้นแต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จะมีมติเป็นอย่างอื่น
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