
ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส านกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย  
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๙  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติวา่ด้วยการเบิกจา่ย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ค่าใช้จ่าย”  หมายความว่า  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายในการบริหารงานประจ าตามหน้าที่ 

และอ านาจของส านักงาน  หรือรายจ่ายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  ซึ่งเป็น  
การเบิกจ่ายจากค่าใช้จ่ายด าเนินงานในลักษณะค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค  
หรือรายจ่ายอื่นใดที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน  และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายที่เกิดจากภารกิจ  
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายด้วย 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้  ส านักงานต้องด าเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย  กฎ  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๖ ค่าใช้จ่ายใดที่มีกฎหมายหรือระเบียบคณะกรรมการก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ   
ให้เลขาธิการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามรายการและอัตราที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือระเบียบนั้น 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๒



ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบคณะกรรมการก าหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายใดไว้เป็นการเฉพาะ
ตามวรรคหนึ่ง  ให้เลขาธิการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามรายการและอัตราที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  กฎ  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังหรือที่ได้รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลัง  เช่น 

(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(๒) เบี้ยประชุมกรรมการ 
(๓) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ 
(๔) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(๕) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่หักจากเงินค่าธรรมเนียม

การสอบนั้น 
(๖) การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ 
(๗) การประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ 
(๘) การติดตั้งและการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ 
(๙) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๗ หลักฐานการจ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น 
ข้อ ๘ ให้เลขาธิการก ากับดูแลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใดไม่เป็นไปตามระเบียบนี้อันเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับ  

ความเสียหาย  ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยเร็ว   

หมวด  ๒ 
ค่าตอบแทน 

 
 

ข้อ ๙ ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้ส านักงาน  ให้เลขาธิการอนุมัติ
เบิกจ่ายโดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์  ความคุ้มค่า  และประโยชน์ของทางราชการ  ทั้งนี้  ตามรายการและ
หลักเกณฑ์แนบท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคคลภายนอกที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๙  ให้เลขาธิการ
อนุมัติเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนได้ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ 

หมวด  ๓ 
ค่าใช้สอย 

 
 

ข้อ ๑๑ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย  ให้เลขาธิการอนุมัติเบิกจ่ายโดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์   
ความคุ้มค่า  และประโยชน์ของทางราชการ  ทั้งนี้  ตามรายการแนบท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๒ ค่าใช้สอยดังต่อไปนี้  มิให้เบิกจ่าย   

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๒



(๑) ค่าจัดท าสมุดบันทึก  สมุดฉีก  หรือของช าร่วย  เนื่องในโอกาสต่าง  ๆ 
(๒) ค่าจัดพิมพ์  ค่าจัดส่ง  ค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  ส าหรับบัตรอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ   

และค่าจัดพิมพ์นามบัตรให้แก่บุคลากรภายในส านักงาน 
(๓) ค่าพวงมาลัย  ดอกไม้  ของขวัญ  หรือของเยี่ยมผู้ป่วย  เพ่ือมอบให้กับส่วนราชการ  

หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานเอกชน  หรือบุคคล  เนื่องในโอกาสต่าง  ๆ 
(๔) ค่าทิป 
(๕) เงินหรือสิ่งของบริจาค 
(๖) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ  หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในส านักงาน 
ค่าใช้สอยที่ ไม่ให้ เบิกจ่ายนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง  ให้ เป็นไปตามที่

คณะกรรมการก าหนด 
ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  เก็บเอกสารหรือพัสดุต่าง ๆ   

และการเช่าที่ดินเพ่ือใช้ในราชการ  รวมทั้งค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเช่าซึ่งค านวณผลประโยชน์ตอบแทน 
ท่ีจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่านอกเหนือจากค่าเช่าด้วยแล้ว  ให้เลขาธิการอนุมัติเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง  ทั้งนี้   
อัตราที่เบิกจ่ายต้องไม่สูงกว่าอัตราตามท้องตลาด 

ข้อ ๑๔ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีในชั้นศาลหรือการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ  
ให้เลขาธิการอนุมัติเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง   

ข้อ ๑๕ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหายยื่นค าขอให้ส านักงานชดใช้กรณีที่
เจ้าหน้าที่ของส านักงานได้กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่  ให้เลขาธิกา รอนุมัติ
เบิกจ่ายโดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการนั้น   

หมวด  ๔ 
ค่าวัสด ุ

 
 

ข้อ ๑๖ ค่าวัสดุตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ  
ให้เลขาธิการอนุมัติเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงโดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์   ความคุ้มค่า  และประโยชน์ 
ของทางราชการ 

หมวด  ๕ 
ค่าสาธารณูปโภค 

 
 

ข้อ ๑๗ ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคดังต่อไปนี้  ให้เลขาธิการ
อนุมัติเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงโดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์  ความคุ้มค่า  และประโยชน์ของทางราชการ   

(๑) ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ าประปา  หรือค่าโทรศัพท์  ของส านักงาน 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๒



(๒) ค่าบริการไปรษณีย์  ค่าฝากส่งไปรษณีย์  ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  
หรือค่าเช่าตู้ไปรษณีย์   

(๓) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสาร 
และโทรคมนาคม  เช่น  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต  ค่าเคเบิ้ลทีวี   
ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าวิทยุสื่อสาร  หรือวิทยุติดตามตัว  เป็นต้น 

(๔) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์  และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 
(๕) ค่าธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงินเพ่ือความสะดวกของส านักงาน 

ที่มิใช่เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๑๘ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใดที่ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติตามที่
กระทรวงการคลังก าหนดไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
หรือแนวทางการปฏิบัตินั้นต่อไปจนแล้วเสร็จ  และให้มีผลใช้บังคับได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖2 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๒



รายการแนบท้าย 
 

ค่าตอบแทน 
ล าดับ รายการ หลักเกณฑ์ 

๑. ค่าตอบแทนล่ามในการแปลภาษาท้องถิ่น 
ภาษาต่างประเทศ หรือภาษามือ 

เท่าที่จ่ายจริง หรือตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
ก าหนด                                                                       

๒. ค่าตอบแทนในการแปลหนังสือหรือเอกสาร เท่าที่จ่ายจริง หรือตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
ก าหนด           

๓. ค่าตอบแทนในการจัดเก็บ การส ารวจข้อมูล 
และการประมวลผล 

เท่าที่จ่ายจริง เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่มีการ
จัดเก็บหรือส ารวจข้อมูล 

๔. ค่าตอบแทนผู้เขียนบทความวิชาการ บทความละ ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท  
ทั้งนี้  โดยค านึงถึงจ านวนหน้าและภาษาที่ ใช้
ประกอบการก าหนดค่าตอบแทน 

๕. ค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพบทความ
วิชาการ 

คนละ ๒,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ เรื่อง 
โดยบทความ ๑ เรื่อง จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับ           
ผู้ประเมินคุณภาพบทความละไม่เกิน ๓ คน 

ค่าใช้สอย 
ล าดับ รายการ 

๑. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานราชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ พระราชินี และ   
พระบรมวงศานุวงศ์ 

๒. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานพิธีการทางศาสนาที่จัดโดยส านักงาน 
๓. ค่าจ้างเอกชนด าเนินงานของส านักงาน 
๔. ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์งานของส านักงาน 
๕. (๑) ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้พวงมาลัย                    

ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา หรือการจัดตบแต่งดอกไม้ในลักษณะ               
เดียวกัน ส าหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
ต่าง ๆ 
(๒) ค่าหรีด หรือพวงมาลา ส าหรับสักการะศพ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนอันเกี่ยวกับการร่วมพิธีหรือ
สักการะศพ ให้เบิกจ่ายในนามของส านักงานเป็นส่วนรวมเฉพาะสักการะศพผู้ที่เคยให้ความ
ช่วยเหลือ หรือเป็นผู้เคยท าประโยชน์ให้แก่ประเทศหรือส านักงานจนเป็นที่ประจักษ์ชัด 

๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ และให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม
และระบบการสื่อสารอ่ืน ๆ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุม 
คาบเก่ียวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น เป็นต้น 

๗. ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม หรือของที่ระลึก ส าหรับกรณีรับรองหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกที่มา
ติดต่องานของส านักงาน เช่น การเข้ามาดูงาน การเยี่ยมชมส านักงาน การแถลงข่าวของส านักงาน 
หรือการมายื่นเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 



 ๒ 

ล าดับ รายการ 
๘.  (๑) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของส านักงานที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งาน

ปกติหรือจากเหตุสุดวิสัยที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง 
(๒) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของส านักงานที่ได้รับความเสียหายซึ่งมิได้เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือ
ช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกติหรือจากเหตุสุดวิสัยที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง เมื่อส านักงานจ่าย
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว ให้ด าเนินการหาผู้รับผิดทางละเมิดตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

๙. (๑) ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่ส านักงานมอบให้ชาวต่างประเทศกรณีเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราวหรือกรณีชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทยเกี่ยวกับงานของส านักงาน  
(๒) ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่ส านักงานมอบให้กรณีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือส านักงาน
หรือกรณมีีหน่วยงานเข้าเยี่ยมชมส านักงาน 

๑๐. ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ของขวัญ ของรางวัล หรือของที่           
ระลึก ส าหรับข้าราชการที่เกษียณอายุ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือหรือควรได้รับการยกย่องจาก
ส านักงาน 

๑๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และโปรแกรมอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งส่วน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องในการดังกล่าวด้วย  

๑๒. ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ หรือค่าบัตร
โดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีส่วนราชการสั่งให้งด 
หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ ที่ท าให้ไม่สามารถเดินทางได้  

๑๓. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่มิใช่กรณีตามข้อ ๑๗ (๕)  
๑๔. ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้เดินทางไปราชการเพ่ือประโยชน์ของส านักงาน 
๑๕. ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่ชั่วคราวของส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
๑๖. ค่าใช้จ่ายในการประดับหรือตกแต่งอาคารสถานที่ของส านักงาน 
๑๗. ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก าจัดแมลง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะน าโรคร้ายมาสู่คน 

และให้หมายความรวมถึงการก าจัดเชื้อโรค เชื้อรา หรือพาหะน าโรคตามส านักงาน 
๑๘. ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ในส านักงานโดยส่วนรวม 
๑๙. ค่าบริการในการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือจัดเก็บขยะของส านักงาน 
๒๐. ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ส าหรับรถยนต์ของส านักงาน

ตามระเบียบว่าด้วยรถราชการ ซึ่งส านักงานได้มาโดยวิธีการซื้อ การยืม หรือรับบริจาค หรือได้รับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศและขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของ
ส านักงาน การเช่า หรือรถส่วนตัวของข้าราชการผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา
รถประจ าต าแหน่งส าหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจ าต าแหน่งที่ ได้จัดหามาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 

๒๑. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ วิทยุ หรือช่องทางสื่อสารอ่ืน ๆ 
๒๒. ค่าพาหนะกรณีได้รับมอบหมายให้เดินทางไปปฏิบัติราชการซึ่งส านักงานไม่สามารถจัดรถยนต์

ส่วนกลางให้ได้ 



 ๓ 

ล าดับ รายการ 
๒๓. ค่าตรวจสอบเพื่อการรับรองระบบการท างานหรือมาตรฐานการท างาน 
๒๔. ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ของส านักงาน รวมทั้งค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุ

หรือพัสดุภัณฑ์ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมในประเทศหรือระหว่างประเทศ              
ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

๒๕. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงานอ่ืน เพ่ือใช้ปฏิบัติราชการกรณีจ าเป็น
เร่งด่วนเป็นการชั่วคราว 

๒๖. ค่าตรวจร่างกายของบุคลากรเพ่ือตรวจหาความผิดปกติที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่                 
ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ข้าราชการจะใช้สิทธิเบิกจ่ายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

 


