ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการ
ภายในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยการขอใช้รถราชการเพื่องานสวัสดิการ
พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการขอใช้รถราชการเพื่องานสวัสดิการ
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๙ (๒) แห่งระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้ว ย
การจัดสวัสดิการภายในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ
สวัสดิการภายในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับ คณะกรรมการสวัสดิการภายในสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการขอใช้รถราชการเพื่องานสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“คณะกรรมการสวัสดิการ” หมายความว่า คณะกรรมการสวัสดิการภายในสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ประธานกรรมการสวัส ดิการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสวั สดิการภายในสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“งานสวั ส ดิ ก าร” หมายความว่ า กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ส มาชิ ก จั ด ท าขึ้ น ส าหรั บ การจั ด สวั ส ดิ ก าร
ตามข้อ ๑๐ ของระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เช่น งานอุปสมบท งานสมรส พิธีกรรมทางศาสนา หรืองานศพ
ของบิด า มารดา คู่สมรส คู่ชีวิต บุต ร หรือผู้อุปการะที่ทาหน้าที่แทนบิด ามารดา ของสมาชิก หรือ
งานจิตอาสาที่จัดโดยสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น
“รถราชการ” หมายความว่า รถยนต์ส่วนกลางของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สาหรับใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของสานักงาน หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งจัดซื้อด้วยเงิน
งบประมาณ การเช่า หรือการบริจาค แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ ในการจัดงานสวั สดิการ สมาชิกอาจขอใช้รถราชการเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากรของ
สานั กงานคณะกรรมการสิท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ง ชาติ ใ นการร่ วมงานได้ ต ามความจาเป็น และเหมาะสม
โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อ ๕ กรณีงานศพ จะขอใช้รถราชการเพื่อสวัสดิการได้ในวันที่สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเป็นเจ้าภาพ วันฌาปนกิจ หรือวันบรรจุศพเท่านั้น

๒

ข้อ ๖ ให้สมาชิกเป็นผู้ขอใช้รถราชการ ตามแบบใบขอใช้รถเพื่อสวัสดิการที่คณะกรรมการสวัสดิการ
กาหนด พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลและความจาเป็นในการขอใช้รถ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึง
ผู้มีอานาจอนุมัติ
กรณีไม่สามารถจัดหารถราชการเพื่อไปงานดังกล่าวได้ ให้ขออนุมัติประธานกรรมการสวัสดิการ
เพื่อดาเนินการเช่ารถยนต์เอกชนแทนก็ได้
ข้อ ๗ ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็น ผู้มีอานาจ
อนุมัติการใช้รถราชการเพื่อสวัสดิการตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๘ เมื่อได้รับอนุมัตใิ ห้ใช้รถราชการเพื่อสวัสดิการแล้ว ให้เบิกจ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิงตามที่จ่ายจริง
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น จากเงินกองทุนสวัสดิการภายในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สาหรับค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักของพนักงานขับรถราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เบิกจ่ายจากกองทุน
สวัสดิการภายในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้
(๑)๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง ในอัตราวันละ ๔๐๐ บาท
(๒) ค่าที่พัก ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน ๘๐๐ บาท ต่อคืน
ข้อ ๙ ในการขอใช้รถราชการที่มิได้จัดหามาโดยวิธีการเช่าตามข้อบังคับนี้ ให้พนักงานขับรถราชการ
ทาประกันภัยรถยนต์แ บบชั่วคราว โดยใช้เงินจากกองทุนสวัสดิการภายในสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
การซ่อมแซมรถราชการที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องจากการจัดสวัสดิการนอกเหนือจากกรณีอุบัตเิ หตุ
ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เบิกจ่ ายจากเงิน กองทุนสวัสดิ การภายในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติก่อน
ข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการสวัสดิการรักษาการตามข้อบังคับนี้
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสวัสดิการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
รตญา กอบศิริกาญจน์
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประธานกรรมการสวัสดิการภายในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑

ข้ อ ๘ วรรคสอง (๑) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยข้ อ บั งคั บ คณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารภายในส านั ก งานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการขอใช้รถราชการเพื่องานสวัสดิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

๓

แบบใบขอใช้รถราชการเพื่อสวัสดิการ
วันที่........... เดือน................................. พ.ศ. ……...

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้าพเจ้า..........................................................ตาแหน่ง..............................................................
สังกัด........................................................ขออนุญาตใช้รถราชการเพื่อเข้าร่วมงาน………………………………….…….
............................................................................................................................. .................................................
สถานทีจ่ ัดงาน บ้านเลขที่.......................หมู่ที่...............................ถนน................................................................
แขวง/ตาบล........................................เขต/อาเภอ....................................จังหวัด.................................................
มีผู้โดยสาร.................คน คือ................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ........................................
..............................................................................................................................................................................
ในวันที่............................................... เวลา...............น. ถึงวันที่................................................ เวลา...............น.
...........................ผู้ขออนุญาต (โทรศัพท์...........................)
...........................ผู้อานวยการกลุ่มงานฯ (......./......./.......)
...........................ผู้อานวยการสานักฯ (......./......./.......)
เห็นควรอนุญาตให้ใช้รถราชการ
เลขทะเทียน......................................
โดย....................................................
เป็นพนักงานขับรถ
.......................................
ผู้อานวยการกลุ่มงานพัสดุ
.........../.........../............

ไม่สามารถจัดรถราชการให้ได้
เนื่องจาก……………………………………………..…
………………………………………………………..……
……………………………….
ผู้อานวยการกลุ่มงานพัสดุ
.........../.........../............

อนุญาต
.....................................
เลขาธิการ กสม.
หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ กสม. มอบหมาย
.........../.........../............
เรียน ประธานกรรมการสวัสดิการฯ
เห็นควรอนุมัติให้ดาเนินการเช่ารถยนต์เอกชน

อนุมัติ
……………….….………..
ประธานกรรมการสวัสดิการฯ
.........../.........../............

