ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ เป็ น การสมควรก าหนดให้ มี ร ะเบี ย บคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๔) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่ าด้ ว ย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเบิก จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายในการบริหารงานประจาตามหน้าที่และอานาจ
ของส านั ก งาน หรื อ รายจ่ า ยที่ เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง เป็ น การเบิ ก จ่ า ย
จากค่าใช้จ่ายดาเนินงานในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือรายจ่ายอื่นใด
ที่ เบิ กจ่ ายในลั กษณะเดี ยวกั น และให้ หมายความรวมถึ งรายจ่ ายที่ เกิ ดจากภารกิ จที่ ได้ รั บมอบหมาย
จากคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ประธานกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ห รื อกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายด้วย
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
กรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ยวกั บ การปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบนี้ ให้ คณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้ อ ๕ การเบิ ก จ่ ายค่ าใช้ จ่ ายตามระเบี ย บนี้ ส านั ก งานต้ อ งด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยให้ ถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ ๖ ค่ า ใช้ จ่ า ยใดที่ มี ก ฎหมายหรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการก าหนดไว้ เ ป็ น การเฉพาะ
ให้เลขาธิการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามรายการและอัตราที่กาหนดไว้ในกฎหมายหรือระเบียบนั้น
ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบคณะกรรมการกาหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายใดไว้เป็นการเฉพาะ
ตามวรรคหนึง่ ให้เลขาธิการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามรายการและอัตราที่กาหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที่ ๓๕ ก/หน้า ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

๒

ข้ อ บั ง คั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี หรื อ หนั ง สื อ เวี ย นของกระทรวงการคลั ง หรื อ ที่ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบ
จากกระทรวงการคลัง เช่น
(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(๒) เบี้ยประชุมกรรมการ
(๓) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
(๔) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๕) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่หักจากเงินค่าธรรมเนี ยม
การสอบนั้น
(๖) การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
(๗) การประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ
(๘) การติดตั้งและการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ
(๙) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๗ หลักฐานการจ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๘ ให้เลขาธิการกากับดูแลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณี ที่ ก ารเบิ ก จ่ายค่ าใช้จ่ ายใดไม่ เป็ น ไปตามระเบี ยบนี้ อั น เป็ น เหตุ ให้ ท างราชการได้รั บ
ความเสียหาย ให้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยเร็ว
หมวด ๒
ค่าตอบแทน
ข้อ ๙ ค่ าใช้ จ่ ายส าหรับบุ คคลภายนอกที่ ปฏิ บั ติ งานให้ ส านั กงาน ให้ เลขาธิการอนุ มั ติ เบิ กจ่ าย
โดยคานึงถึงผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า และประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ ตามรายการและหลักเกณฑ์
แนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายสาหรับบุคคลภายนอกที่นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในข้อ ๙ ให้เลขาธิการ
อนุมัติเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนได้ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
หมวด ๓
ค่าใช้สอย
ข้อ ๑๑ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย ให้เลขาธิการอนุมัติเบิกจ่ายโดยคานึงถึงผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า
และประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ ตามรายการแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๒ ค่าใช้สอยดังต่อไปนี้ มิให้เบิกจ่าย
(๑) ค่าจัดทาสมุดบันทึก สมุดฉีก หรือของชาร่วย เนื่องในโอกาสต่าง ๆ
(๒) ค่าจัด พิมพ์ ค่าจัดส่ง ค่าฝากส่งเป็นรายเดือน สาหรับบัตรอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ แล ะ
ค่าจัดพิมพ์นามบัตรให้แก่บุคลากรภายในสานักงาน
(๓) ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ ของขวัญ หรือของเยี่ยมผู้ ป่วย เพื่อมอบให้กับส่วนราชการหน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคล เนื่องในโอกาสต่าง ๆ

๓

(๔) ค่าทิป
(๕) เงินหรือสิ่งของบริจาค
(๖) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในสานักงาน
ค่าใช้สอยที่ไม่ให้เบิกจ่ายนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
กาหนด
ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เก็บเอกสารหรือพัสดุต่าง ๆ และ
การเช่ า ที่ ดิ น เพื่ อ ใช้ ในราชการ รวมทั้ งค่ า บริ ก ารอื่ น ใดที่ เกี่ ย วกั บ การเช่ า ซึ่ ง ค านวณผลประโยชน์
ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่านอกเหนือจากค่าเช่าด้วยแล้ว ให้ เลขาธิการอนุมัติเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง
ทั้งนี้ อัตราที่เบิกจ่ายต้องไม่สูงกว่าอัตราตามท้องตลาด
ข้อ ๑๔ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีในชั้นศาลหรือการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ
ให้เลขาธิการอนุมัติเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง
ข้ อ ๑๕ ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ ค่ า สิ น ไหมทดแทนที่ ผู้ เ สี ย หายยื่ น ค าขอให้ ส านั ก งานชดใช้
กรณี ท่ีเจ้าหน้าที่ของสานักงานได้กระทาละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เลขาธิการ
อนุมัติเบิกจ่ายโดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการนั้น
หมวด ๔
ค่าวัสดุ
ข้อ ๑๖ ค่ าวัสดุ ตามหลั กการจ าแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณของส านั กงบประมาณ
ให้ เลขาธิ การอนุ มั ติ เบิ ก จ่ ายเท่ าที่ จ่ ายจริง โดยค านึ งถึ งผลสั ม ฤทธิ์ ความคุ้ ม ค่ า และประโยชน์ ข อง
ทางราชการ
หมวด ๕
ค่าสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๗ ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องกับสาธารณูปโภคดังต่อไปนี้ ให้เลขาธิการ
อนุมัติเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงโดยคานึงถึงผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า และประโยชน์ของทางราชการ
(๑) ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา หรือค่าโทรศัพท์ ของสานักงาน
(๒) ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ ค่าดวงตราไปรษณียากร
หรือค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
(๓) ค่ าบริก ารสื่อ สารและโทรคมนาคม รวมถึ งค่ าใช้จ่ ายเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ งบริก ารสื่ อ สารและ
โทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าเค เบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าวิทยุสื่อสาร หรือวิทยุติดตามตัว เป็นต้น
(๔) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
(๕) ค่าธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกของสานักงาน
ที่มิใช่เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน

๔

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๘ การเบิ กจ่ายค่าใช้จ่ ายใดที่ได้ดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ หรือแนวทางการปฏิ บัติ ตามที่
กระทรวงการคลังกาหนดไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
หรือแนวทางการปฏิบัตินั้นต่อไปจนแล้วเสร็จ และให้มีผลใช้บังคับได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๕

รายการแนบท้าย
ค่าตอบแทน
ลาดับ
รายการ
หลักเกณฑ์
๑. ค่าตอบแทนล่ามในการแปลภาษาท้องถิ่น เท่าที่จ่ายจริง หรือตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
ภาษาต่างประเทศ หรือภาษามือ
กาหนด
๒. ค่าตอบแทนในการแปลหนังสือหรือเอกสาร เท่าที่จ่ายจริง หรือตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
กาหนด
๓. ค่าตอบแทนในการจัดเก็บ การสารวจข้อมูล เท่าที่จ่ายจริง เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่มีการ
และการประมวลผล
จัดเก็บหรือสารวจข้อมูล
๔. ค่าตอบแทนผู้เขียนบทความวิชาการ
บทความละ ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ โดยคานึงถึงจานวนหน้าและภาษาที่ใช้
ประกอบการกาหนดค่าตอบแทน
๕. ค่ าตอบแทนผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพบทความ คนละ ๒,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ เรื่อง
วิชาการ
โดยบทความ ๑ เรื่อง จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
ผู้ประเมินคุณภาพบทความละไม่เกิน ๓ คน
ค่าใช้สอย
ลาดับ
รายการ
๑. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานราชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ พระราชินี และ
พระบรมวงศานุวงศ์
๒. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานพิธีการทางศาสนาที่จัดโดยสานักงาน
๓. ค่าจ้างเอกชนดาเนินงานของสานักงาน
๔. ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์งานของสานักงาน
๕. (๑) ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่ มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้พวงมาลัย
ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา หรือการจัดตบแต่งดอกไม้ในลักษณะ
เดียวกัน สาหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน การจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใน
วโรกาสต่าง ๆ
(๒) ค่าหรีด หรือพวงมาลา สาหรับสักการะศพ หรือค่าใช้จ่ายอื่นอันเกี่ยวกับการร่วมพิธีหรือ
สักการะศพ ให้เบิกจ่ายในนามของสานักงานเป็นส่วนรวมเฉพาะสักการะศพผู้ที่เคยให้ความ
ช่วยเหลือ หรือเป็นผู้เคยทาประโยชน์ให้แก่ประเทศหรือสานักงานจนเป็นที่ประจักษ์ชัด
๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ และให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่าน
ดาวเทียมและระบบการสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น เป็นต้น
๗. ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม หรือของที่ระลึก สาหรับกรณีรับรองหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก
ที่มาติดต่องานของสานักงาน เช่น การเข้ามาดูงาน การเยี่ยมชมสานักงาน การแถลงข่าวของ
สานักงาน หรือการมายื่นเรื่องร้องเรียน เป็นต้น

๖

ลาดับ
รายการ
๘. (๑) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของสานักงานที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชารุดเสียหายจากการ
ใช้งานปกติหรือจากเหตุสุดวิสัยที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง
(๒) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของสานักงานที่ได้รับความเสียหายซึ่งมิได้เกิดจากการเสื่อมสภาพ
หรือชารุดเสียหายจากการใช้งานปกติหรือจากเหตุสุดวิสัยที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง เมื่อสานักงาน
จ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว ให้ดาเนินการหาผู้รับผิดทางละเมิดตามกฎหมายและระเบียบ
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
๙. (๑) ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่สานักงานมอบให้ชาวต่างประเทศกรณีเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราวหรือ กรณี ชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทยเกี่ยวกับงานของ
สานักงาน
(๒) ค่ าของขวัญ หรือของที่ ระลึกที่ สานั กงานมอบให้ กรณี หน่ วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
สานักงานหรือกรณีมีหน่วยงานเข้าเยี่ยมชมสานักงาน
๑๐. ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ของขวัญ ของรางวัล หรือของที่
ระลึก สาหรับข้าราชการทีเ่ กษียณอายุ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือหรือควรได้รบั การยกย่องจาก
สานักงาน
๑๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และโปรแกรมอืน่ ๆ ในลักษณะเดียวกัน รวมทั้ง
ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในการดังกล่าวด้วย
๑๒. ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ หรือค่าบัตร
โดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีส่วนราชการ
สั่ งให้ งด หรือเลื่ อนการเดิ นทางไปราชการ และให้ รวมถึ งกรณี เหตุ สุ ดวิ สั ยอื่ น ๆ ที่ ท าให้
ไม่สามารถเดินทางได้
๑๓. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มิใช่กรณีตามข้อ ๑๗ (๕)
๑๔. ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้เดินทางไปราชการเพื่อประโยชน์ของสานักงาน
๑๕. ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่ชั่วคราวของส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๑๖. ค่าใช้จ่ายในการประดับหรือตกแต่งอาคารสถานที่ของสานักงาน
๑๗. ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกาจัดแมลง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะนาโรคร้ายมาสู่คน
และให้หมายความรวมถึงการกาจัดเชื้อโรค เชื้อรา หรือพาหะนาโรคตามสานักงาน
๑๘. ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในสานักงานโดยส่วนรวม
๑๙. ค่าบริการในการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือจัดเก็บขยะของสานักงาน
๒๐. ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สาหรับรถยนต์ของ
สานั กงานตามระเบี ยบว่าด้วยรถราชการ ซึ่งสานั กงานได้มาโดยวิธีการซื้อ การยืม หรือรับ
บริจาค หรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศและขึ้น
ทะเบี ยนเป็ นครุภั ณฑ์ ของส านั กงาน การเช่า หรือรถส่ วนตั วของข้ าราชการผู้ เลื อกรับเงิน
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่งสาหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถ
ประจาตาแหน่งที่ได้จัดหามาใช้ในการปฏิบัติราชการ

๗

ลาดับ
รายการ
๒๑. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ วิทยุ หรือช่องทาง
สื่อสารอื่น ๆ
๒๒. ค่าพาหนะกรณี ได้รับมอบหมายให้เดิน ทางไปปฏิ บัติราชการซึ่งสานั กงานไม่สามารถจัด
รถยนต์ส่วนกลางให้ได้
๒๓. ค่าตรวจสอบเพื่อการรับรองระบบการทางานหรือมาตรฐานการทางาน
๒๔. ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ของสานักงาน รวมทั้งค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุ
หรือพัสดุภัณฑ์ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมในประเทศหรือระหว่างประเทศ
ในกรณีมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
๒๕. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงานอื่ น เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกรณี
จาเป็นเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว
๒๖. ค่าตรวจร่างกายของบุ คลากรเพื่ อตรวจหาความผิดปกติที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบั ติ
หน้าที่ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ข้าราชการจะใช้สิทธิ
เบิกจ่ายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

