ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของพยานซึง่ มาให้ความเห็นหรือถ้อยคา
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของพยานซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยคา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๕ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิ ท ธิม นุษ ยชนแห่ งชาติ
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของพยานซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยคา พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าเดินทางของพยานบุคคล พยานผู้ทรงคุณวุฒิ พยานผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๔
(๒) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าเดินทางของพยานบุคคล พยานผู้ทรงคุณวุฒิ พยานผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่ า กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ และให้ ห มายความรวมถึ ง
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“พยาน” หมายความว่า พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
“พยานบุ ค คล” หมายความว่า บุ ค คลผู้ รู้ เ ห็นเหตุก ารณ์ห รือ ทราบข้อเท็ จจริ ง เกี่ย วกั บเรื่อง
ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ขอหรือ
มีคาสั่ง ให้ มาให้ ถ้อยคาเป็น พยาน ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ บั ญ ญั ติ ไ ว้ และให้ ห มายความรวมถึ ง ผู้ ร้ อ งหรื อ ผู้ ถู ก ร้ อ งที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ขอหรือ
มีคาสั่งให้มาให้ถ้อยคาในฐานะพยานด้วย
“พยานผู้เชี่ยวชาญ” หมายความว่า บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์เฉพาะด้าน
ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกาหนด
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งปฏิบัติการตามระเบียบนี้
“ผู้ร้อง” หมายความว่า ผู้ร้องตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
๑
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“ผู้ถูกร้อง” หมายความว่า ผู้ถูกร้องตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
“ค่าเดินทาง” หมายความว่า ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอืน่
“พาหนะส่วนตัว” หมายความว่า พาหนะซึ่งมิใช่ของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์
ของผู้เดินทางหรือไม่ก็ตาม
“ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ” หมายความว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งจ่ า ยเนื่ อ งในการเดิ น ทาง
หากไม่จ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่สามารถเดินทางถึงที่หมายได้ และต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่ระเบียบนี้
กาหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณี มี ปั ญหาเกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบนี้ ให้ คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้ อ ๖ ให้ พ ยานซึ่ ง คณะกรรมการ กรรมการ หรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ขอหรื อ มี ค าสั่ ง มาให้
ความเห็นหรือถ้อยคามีสิทธิได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางตามอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
กรณี ข อให้ ค ณะกรรมการก าหนดบุ คคลใดเป็ นพยานผู้ เ ชี่ ย วชาญให้ แ สดงเอกสารหลั กฐาน
ความเป็นผู้เชี่ยวชาญของบุคคลนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการด้วย
บรรดารู ปแบบและรายการเอกสารประกอบการเบิกจ่ ายเงิ นตามระเบี ยบนี้ ให้เป็นไปตามที่
สานักงานกาหนด
ข้อ ๗ การเดินทางมาให้ความเห็นหรือถ้อยคาของพยานตามระเบียบนี้ ให้สานักงานพิจารณา
อนุมัติและดาเนินการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางตามระเบียบนี้
กรณีพยานตามวรรคหนึ่ง เป็นบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของรัฐ ให้ใช้สิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าเดินทางตามอัตราของทางราชการ และหากใช้สิทธิการเบิกเงินจากต้นสังกัดแล้ว พยานผู้นั้นไม่มีสิทธิ
เบิกจากสานักงานอีก
ข้อ ๘ กรณีมีค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางนอกเหนือจากที่กาหนดไว้
ในระเบียบนี้ ให้สานักงานมีดุลพินิจในการอนุมัติให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ให้แนบหลักฐานการจ่าย
หรือใบรับรองการจ่ายตามแบบที่สานักงานกาหนดเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
หมวด ๒
พยานบุคคล
ข้อ ๙ ในเรื่องร้องเรียนหรือคาร้องหนึ่งให้ขอหรือมีคาสั่งให้พยานบุคคลมาให้ถ้อยคาในฐานะพยาน
ได้ไม่เกิน ๕ คน เว้นแต่ กรณีมีเหตุจาเป็นคณะกรรมการอาจกาหนดจานวนพยานบุคคลเพิ่มเติมก็ได้
ข้อ ๑๐ พยานบุคคลให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในอัตราดังนี้
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายวัน ตามอัตราบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้

๓

(๒) ค่าพาหนะประจาทางให้ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัต ราค่าโดยสารและค่าธรรมเนียม
รถไฟปรับอากาศนอนชั้น ๒ หรือรถโดยสารประจาทางปรับอากาศ ๒๔ ที่นั่ง เว้นแต่กรณีที่เดินทางโดย
เครื่องบินให้เบิกได้ไม่เกินอัตราสูงสุดของค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมรถไฟหรือรถโดยสารประจาทาง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
(๓) การเดินทางโดยพาหนะรับจ้างให้เบิกได้เฉพาะการเดินทางที่มีความจาเป็นโดยให้เบิกในอัตรา
ดังนี้
(๓.๑) จากที่ อยู่ หรื อที่ พั กถึ งสถานี ขนส่ งประจ าทาง สถานที่ พาหนะประจ าทางจอดรั บ
หรือท่าอากาศยาน และจากสถานีขนส่งประจาทาง สถานที่พาหนะประจาทางจอดส่ง หรือท่าอากาศยาน
ถึงที่อยู่หรือที่พัก ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
(๓.๒) จากสถานีขนส่งประจาทาง ท่าอากาศยาน ถึงสานักงานหรือสถานที่ที่กาหนด และ
จากสานักงานหรือสถานที่ที่กาหนดถึงสถานีขนส่งประจาทาง ท่าอากาศยาน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
(๓.๓) จากที่อยู่หรือที่พักหรือที่ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเดียวกันกับที่คณะกรรมการ
กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ขอหรือมีคาสั่งมาให้ถ้อยคาในฐานะพยาน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
(๓.๔) จากที่อยู่หรือที่พักหรือที่ปฏิบัติงานซึ่งต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัดเพื่อ มาให้ถ้อยคา
ในฐานะพยาน ให้เบิกค่าพาหนะข้ามเขตจังหวัดตามอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด โดยอนุโลม
(๔) การเดินทางโดยใช้พาหนะส่วนตัวให้จ่ายชดเชยเป็นค่าพาหนะตามอัตราที่กระทรวงการคลัง
กาหนดโดยอนุ โ ลม และมิให้ เบิกค่าธรรมเนียมการผ่านทางใด ๆ อีก สาหรับการคานวณระยะทาง
เพื่อเบิกจ่ายให้คานวณตามเส้นทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรงซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวก
และปลอดภัย กรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงให้ใช้ระยะทางตามเส้นทางของหน่วยงานอื่นที่ตัดผ่าน
และกรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงและของหน่วยงานอื่น ให้ผู้เดินทางเป็นผู้รับรองระยะทาง
ในการเดินทาง
ข้อ ๑๑ พยานบุคคลที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจาตัวคนพิการที่ออกโดยนายทะเบียนกลางหรือ
นายทะเบียนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งโดยสภาพ
ทางกายภาพไม่อาจเดิน ทางตามข้อ ๑๐ (๒) (๓) และ (๔) ได้ และมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
จ้างเหมาบริการพาหนะเพื่อเดินทางมาให้ถ้อยคาตามที่ พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติไว้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสานักงานในการ
พิจารณาอนุมัติค่าเดินทาง โดยให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราค่าจ้างเหมาบริการพาหนะทั่วไป
เว้นแต่ โดยสภาพทางกายภาพไม่อาจเดินทางโดยพาหนะประเภททั่วไปได้ ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกินอัตราค่าจ้างเหมาบริการพาหนะประเภทพิเศษที่กาหนดไว้ในบัญชีหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้
การจ่ายค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสาหรับพาหนะตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายโดยเทียบเคียงกับอัตรา
เงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการตามที่กระทรวงการคลังกาหนดโดยอนุ โลม
ทั้ งนี้ ให้ แ นบหลั กฐานการจ่ า ยหรื อ ใบรั บ รองการจ่ า ยตามแบบที่ ส านั ก งานก าหนดเป็ น หลั ก ฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย โดยผู้ช่วยเหลือในการเดินทางตามข้อนี้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเดินทางตามข้อ ๑๕ อีก
ข้อ ๑๒ พยานบุคคลซึ่ง เป็นคนพิการที่ไม่มีบัตรประจาตัวคนพิการตามข้อ ๑๑ หรือกรณีเป็น
บุคคลซึ่งโดยสภาพทางกายภาพไม่อาจเดินทางตามข้อ ๑๐ (๒) (๓) และ (๔) ได้ หากคณะกรรมการ
กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เห็นสมควร ให้เบิกค่าเดินทางได้ในอัตราตามข้อ ๑๑ โดยอนุโลม

๔

ข้อ ๑๓ พยานบุคคลให้เบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ในบัญชีหมายเลข ๒
ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๔ กรณีที่คณะกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ขอหรือมีคาสั่งให้ผู้ร้องหรือ
ผู้ถูกร้องมาให้ถ้อยคาในฐานะพยาน ให้สานักงานพิจารณาอนุมัติให้ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องนั้นเป็นผู้มีสิทธิ
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางได้ในฐานะและอัตราเดียวกับพยานบุคคล
ข้อ ๑๕ กรณีที่พยานบุคคล ผู้ร้อง หรือผู้ถูกร้อง ที่มาให้ถ้อยคาในฐานะพยาน มีความจาเป็น
ต้องมีล่ามเพื่อแปลภาษาร่วมเดินทางมาด้วย หรือกรณีที่พยานบุคคล ผู้ร้อง หรือผู้ถูกร้อง ที่มาให้ถ้อยคา
ในฐานะพยานเป็ นเด็ ก เยาวชน คนพิ การหรื อทุ พพลภาพ หรื อผู้ อยู่ ในสภาวะยากล าบาก หรื อผู้ ที่
คณะกรรมการกาหนด ซึ่งจาเป็นต้องมีผู้อื่นช่วยเหลือในการเดินทางร่วมเดินทางมาด้วย หากคณะกรรมการ
กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ พิจารณาเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง
ตามระเบี ย บนี้ ให้ ส านั ก งานพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยค่ า เบี้ ย เลี้ ย งและค่ า เดิ น ทาง
ให้ผู้ทาหน้าที่ล่ามหรือผู้ช่วยเหลือในการเดินทางดังกล่าวในอัตราเดียวกับพยานบุคคล
หมวด ๓
พยานผู้เชี่ยวชาญ
ข้อ ๑๖ พยานผู้เชี่ยวชาญให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในอัตรา ดังนี้
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายวันตามอัตราบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้
(๒) ค่าพาหนะประจาทางให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในกรณีที่เดินทางโดยเครื่องบินให้เบิกในอัตรา
ชั้นประหยัด
(๓) การเดินทางโดยพาหนะรับจ้างให้เบิกได้เฉพาะการเดินทางที่มีความจาเป็นโดยให้เบิกในอัตรา
ดังนี้
(๓.๑) จากที่อยู่หรือที่พักถึงสถานีขนส่งประจาทาง สถานที่พาหนะประจาทางจอดรับ หรือ
ท่าอากาศยาน และจากสถานีขนส่งประจาทาง สถานที่พาหนะประจาทางจอดส่ง หรือท่าอากาศยาน
ถึงที่อยู่หรือที่พัก ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
(๓.๒) จากสถานี ขนส่งประจาทาง ท่าอากาศยานถึงสานักงานหรือสถานที่ที่ก าหนด และ
จากสานักงานหรือสถานที่ที่กาหนดถึงสถานีขนส่งประจาทาง ท่าอากาศยาน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
(๓.๓) จากที่อยู่หรือที่พักหรือที่ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเดียวกันกับที่คณะกรรมการ
กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ขอหรือมีคาสั่งให้มาทาหน้าที่พยานผู้เชี่ยวชาญ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
(๓.๔) จากที่ อยู่ หรื อที่ พั กหรื อที่ ปฏิ บั ติ งานซึ่ งต้ องเดิ นทางข้ ามเขตจั งหวั ด เพื่ อท าหน้ าที่
พยานผู้เชี่ยวชาญ ให้เบิกค่าพาหนะข้ามเขตจังหวัดตามอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด โดยอนุโลม
(๔) การเดินทางโดยใช้พาหนะส่วนตัวให้จ่ายชดเชยเป็นค่าพาหนะตามอัตราที่กระทรวงการคลัง
กาหนดโดยอนุ โ ลม และมิให้ เบิกค่าธรรมเนียมการผ่านทางใด ๆ อีก สาหรับการคานวณระยะทาง
เพื่อเบิกจ่ายให้คานวณตามเส้นทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรงซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวก
และปลอดภัย กรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงให้ใช้ระยะทางตามเส้นทางของหน่วยงานอื่นที่ตัดผ่าน
และกรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงและของหน่วยงานอื่น ให้ผู้เดินทางเป็นผู้รับรองระยะทาง
ในการเดินทาง

๕

ข้อ ๑๗ พยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งโดยสภาพทางกายภาพไม่อาจเดินทางตามข้อ ๑๖ (๒) (๓) และ
(๔) ได้ และมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจ้างเหมาบริการพาหนะเพื่อเดินทางมาให้ความเห็น ตามที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัตไิ ว้
ให้อยู่ในดุลพินิจของสานักงานในการพิจารณาอนุมัติค่าเดินทาง โดยให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกิน
อัตราค่าจ้างเหมาบริการพาหนะประเภททั่วไป เว้นแต่ โดยสภาพทางกายภาพไม่อาจเดินทางโดยพาหนะ
ประเภททั่วไปได้ ให้ เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ ไม่เกินอัต ราค่าจ้างเหมาบริการพาหนะประเภทพิเศษ
ที่กาหนดไว้ในบัญชีหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้
การจ่ายค่าเชื้อเพลิงหรือ พลังงานสาหรับพาหนะตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายโดยเทียบเคียงกับอัตรา
เงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการตามที่กระทรวงการคลังกาหนดโดยอนุ โลม
ทั้ งนี้ ให้ แ นบหลั กฐานการจ่ า ยหรื อ ใบรั บ รองการจ่ า ยตามแบบที่ ส านั ก งานก าหนดเป็ น หลั ก ฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย โดยผู้ช่วยเหลือในการเดินทางตามข้อนี้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเดินทางตามข้อ ๑๙ อีก
ข้อ ๑๘ พยานผู้เชี่ยวชาญให้เบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ในบัญชี
หมายเลข ๒ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๙ กรณีที่พยานผู้เชี่ยวชาญ มีความจาเป็นต้องใช้ล่ามแปลภาษา หรือจาเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือ
ในการเดินทาง หากคณะกรรมการ กรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ พิจารณาเห็นสมควรให้ความ
ช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางตามระเบียบนี้แก่ผู้ทาหน้าที่ล่ามแปลภาษาหรือผู้ช่วยเหลือในการ
เดินทางดังกล่าว ให้สานักงานพิจารณาอนุมัติและดาเนินการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้ผู้ทาหน้าที่ล่ามหรือ
ผู้ให้ความช่วยเหลือการเดินทางดังกล่าวในอัตราเดียวกับพยานบุคคล และค่าเดินทางในอัตราเดียวกับ
พยานผู้เชี่ยวชาญ
ข้อ ๒๐ กรณีที่สานั กงานต้องจัด หาล่ามแปลภาษาให้กับพยานตามที่กฎหมายหรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้ ให้สานักงานพิจารณาอนุมัติและดาเนินการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางให้กับ
ล่ามที่จัดหาดังกล่าวในอัตราเดียวกับพยานผู้เชี่ยวชาญ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ไม่มีผลกระทบกับการเบิกหรือจ่ายเงินที่ได้ดาเนินการไปแล้วโดยชอบด้วย
ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง
ของพยานบุคคล พยานผู้ทรงคุณวุฒิ พยานผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าเดินทางของพยานบุคคล พยานผู้ทรงคุณวุฒิ พยานผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๖

บัญชีหมายเลข ๑
อัตราค่าเบีย้ เลี้ยงเหมาจ่าย
ผู้เดินทาง

อัตราเหมาจ่าย : คน

๑. พยานบุคคล
๒. พยานผู้เชี่ยวชาญ

วันละ ๘๐๐ บาท
วันละ ๒,๐๐๐ บาท

บัญชีหมายเลข ๒
อัตราค่าเช่าที่พัก
ผู้เดินทาง

อัตราค่าเช่าที่พัก : คน

พยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ

ไม่เกินวันละ ๑,๖๐๐ บาท

บัญชีหมายเลข ๓
อัตราค่าจ้างเหมาบริการพาหนะ
ประเภทของพาหนะ
๑. พาหนะประเภททั่วไป
๒. พาหนะประเภทพิเศษ

อัตราค่าจ้างเหมา
ไม่เกินวันละ ๑,๘๐๐ บาท
ไม่เกินวันละ ๓,๐๐๐ บาท

