
(ร่าง) 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ 
เรื่อง  การรับสมคัรบุคคลและองค์กรท่ีมผีลงานดีเดน่ดา้นการส่งเสริม ปกป้อง  

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี ๒๕๖๕ (เพิม่เติม) 
-----------------------------               

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลและองค์กร 
ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน 
๒๕๖๕ โดยก าหนดระยะเวลาการรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ กันยายน 
๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น  
  

 คณะท างานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี ๒๕๖๕ พิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้การมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นฯ 
ครอบคลุมครบถ้วนทุกประเภทรางวัล ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอรับสมัครบุคคล
และองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี ๒๕๖๕ (เพ่ิมเติม) และขอ
ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครฯ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ตามประกาศฯ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. คุณสมบัติของบุคคลหรือองค์กรที่เข้ารับการคัดเลือก 
        ๑.๑ เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบสิทธิมนุษยชน 
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
       ๑) ผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
มีความมุ่งมั่นในการท างาน แม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความยากล าบาก ทั้งนี้ การด าเนินการส่งเสริม 
ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดังกล่าว ต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
       ๒) การด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่นเป็นรูปธรรม อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ต่อชุมชน จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลและองค์กร
อ่ืน ๆ ในสังคม 
       ๓) การด าเนินงานที่ส่งผลต่อภาพรวมของสังคมและสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
แก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
                      ๔) การด าเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  ๑.๒ เป็นบุคคลหรือองค์กรที่ไม่เคยมีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชน                                

   ๑.๓ เป็นบุคคลหรือองค์กรที่ไม่เคยได้รับรางวัลนี้ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาก่อน 
 

 ทั้งนี้ ผู้ไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกและได้รับการคัดเลือก ได้แก่ กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บุคคลที่ด ารงต าแหน่งเป็นคณะท างานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงาน
ดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี ๒๕๖๕ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 ๒. ประเภทรางวัลและรางวัลที่ได้รับ 
 ๒.๑ ประเภทรางวัล แบ่งเป็น ๙ รางวัล ดังนี้ 

  ๑) ประเภทบุคคลทั่วไป/เครือข่าย จ านวน ๖ รางวัล 
/(๑) ด้านสิทธิ... 



 ๒ 

(1) ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไม่เกิน ๒ รางวัล 
(๒)  ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ไม่เกิน ๒ รางวัล  
(๓) กลุ่มคนเปราะบาง ไม่เกิน ๒ รางวัล 
ทั้งนี้ ค านิยามสิทธิมนุษยชนตามข้อ (๑) – (๓) ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายใบสมัคร 

๒) ประเภทองค์กรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/องค์ก ารมหาชน/องค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑ รางวัล 

๓) ประเภทองค์กรภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม/ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  จ านวน  
๑ รางวัล 

๔) ประเภทบุคคลหรือองค์กรสื่อมวลชน จ านวน ๑ รางวัล 
    

ทั้งนี้ บุคคลหรือองค์กรสามารถเสนอชื่อหรือสมัครเข้ารับการคัดเลือก ได้เพียง ๑ รางวัล 
โดยคณะท างานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน ประจ าปี ๒๕๖๕ จะพิจารณาคัดเลือกตามประเภทที่สมัครหรือที่ได้รับการเสนอชื่อตามใบสมัคร
เท่านั้น ส าหรับบุคคลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกฯ จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ๆ ละ 
๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 ๓. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการให้คะแนน   

 การคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน ประจ าปี ๒๕๖๕ ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้  

๓.๑ ผลงานด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และระยะเวลา ในการ
ด าเนินงาน 

๓.๒ ความมุ่งมั่นหรือความทุ่มเทในการท างาน เมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยง และความ
ยากล าบาก  

๓.๓ ผลการด าเนินงานดี เด่นเป็นที่ ประจักษ์  มีการด าเนินงานที่ เกิดผลกระทบและ 
สร้างการเปลี่ยนแปลง และมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จนสามารถ
ถือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อบุคคลและองค์กรอ่ืน ๆ ในสังคม  

๓.๔ ผลการด าเนินงานที่ ส่ งผลต่อภาพรวมของสั งคม  และสร้างองค์ความรู้ด้ าน 
สิทธิมนุษยชนแก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง  

๓.๕ ผลการด าเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะท างานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น  
ด้านการส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี ๒๕๖๕ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
           ๔. หลักฐานการสมัคร 

    ๔.๑ แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน  
                    ๔.๒ ข้อมูลประกอบการพิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี) 
            ๕. ระยะเวลาการรับสมัคร (เพิ่มเติม)  
                      ยื่นใบสมัครได้ตั้ งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ถึงวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  โดยสามารถ 
ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (www.nhrc.or.th) หรือ
สามารถสแกน QR Code ท้ายประกาศนี้  
 ๖. วิธีการสมัครและช่องทางการส่งใบสมัคร 
 ๖.๑ วธิีการสมัคร   
             ๑) การสมัครโดยการเสนอชื่อตนเอง/หน่วยงาน/องค์กรที่ตนเองสังกัด  

/๒) การสมัคร... 

https://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#iccpr
https://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#icescr


 ๓ 

   ๒) การสมัครโดยการเสนอชื่อบุคคล เครือข่าย และองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาเอกชน ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคล เครือข่าย หรือองค์กร
ข้างต้นก่อนจัดส่งหลักฐานการสมัคร  

๖.๒ จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังนี้ 

๑) กรณียื่นด้วยตนเอง 
ยื่นด้วยตนเองได้ที่ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชั้น ๖ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในวันราชการ 
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ ให้ถือวันและเวลาที่ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนลงทะเบียนรับ
เอกสารเป็นวันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ  

๒) กรณียื่นทางไปรษณีย์  
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองถึง “กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชั้น ๖ อาคาร 
รัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐” วงเล็บ มุมซองด้านขวาล่างว่า “สมัคร/เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรดีเด่น” ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยให้ถือวันและเวลาที่ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นวันที่
สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ 

๓) ส่งทาง E-mail: hrpro62@hotmail.com ภายในเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่  
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยจัดท าเอกสารเป็นไฟล์เอกสาร PDF และเมื่อจัดส่งทาง E-mail แล้ว โปรดแจ้งที่
นายชาติชาย ชงสกุล หมาย เลขโทรศัพท์  ๐  ๒๑๔๑ ๓๙๒๕ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๒๕๐ ๖๔๘๙  
เพ่ือยืนยันการจัดส่งเอกสาร 

             ๖.๓ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ นางมณีรัตน์ บวรพิสิฐกุล หมายเลขโทรศัพท์  
๐ ๒๑๔๑ ๓๙๓๐ โทรศัพท์มือถือ ๐๙ ๒๒๗๐ ๔๓๖๐ กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ส านักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

 

ทั้งนี้ บุคคลหรือองค์กรที่จัดส่งเอกสารสมัครตามก าหนดระยะเวลาตามประกาศรับสมัครบุคคล
และองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่     
๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ หากประสงค์ส่งเอกสารประกอบการรับสมัครเพ่ิมเติม สามารถจัดส่งเอกสารดังกล่าว      
ผ่านช่องทางการส่งใบสมัครตามประกาศนี้ได้ภายในระยะเวลาการรับสมัครที่ก าหนดข้างต้น 

 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
                                            
 
             
                                                           

 
      
 
                  QR Code ใบสมัคร 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

 
(นายพิทักษ์พล  บุณยมาลิก) 

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

mailto:hrpro62@hotmail.com

