
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำดว้ยค่ำใช้จ่ำยและวิธกีำรเบิกจ่ำยตำมกฎหมำยว่ำดว้ยมำตรกำรของฝำ่ยบรหิำร 

ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ   
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยและวิธีกำรเบิกจ่ำยในกำรไต่สวน
ข้อเท็จจริง  กำรแสวงหำข้อมูล  กำรรวบรวมพยำนหลักฐำน  กำรมำช่วยปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐ  
หรือเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐ  และกำรด ำเนินกำรอื่นใดอันจ ำเป็นแก่กำรป้องกันและปรำบปรำม  
กำรทุจริตให้มีควำมเหมำะสมและเกิดควำมชัดเจนยิ่งขึ้น   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๔  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๖๑  แห่งพระรำชบัญญัติ
มำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต   พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม   
โดยพระรำชบัญญัติมำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๙  นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยและวิธีกำร
เบิกจ่ำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยมำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ส ำนักงำน”  หมำยควำมว่ำ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 
“เลขำธิกำร”  หมำยควำมว่ำ  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 
“เจ้ำหน้ำที่”  หมำยควำมว่ำ  บุคคลซึ่งมีสิทธิเบิกค่ำใช้จ่ำยได้ตำมระเบียบนี้  ได้แก่  อนุกรรมกำร   

ที่คณะกรรมกำร  ป.ป.ท.  แต่งตั้ง  พนักงำน  ป.ป.ท.  หรือเจ้ำหน้ำที่  ป.ป.ท.  และให้หมำยควำมรวมถึง
ข้ำรำชกำร  หรือเจ้ำหน้ำที่อื่นของส ำนักงำนหรอืหน่วยงำนอื่นซึง่มำร่วมไต่สวนข้อเท็จจริง  แสวงหำข้อมลู
และรวบรวมพยำนหลักฐำน  หรือได้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

“เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ”  หมำยควำมว่ำ  เจ้ำหน้ำที่ผู้ได้รับมอบหมำยให้มีหน้ำที่เป็นผู้ยืมเงิน 
ทดรองจ่ำย   

“ค่ำใช้จ่ำย”  หมำยควำมว่ำ  ค่ำใช้จ่ำยอันเนื่องมำจำกกำรไต่สวนข้อเท็จจริง  กำรแสวงหำ 
ข้อมูลรวบรวมพยำนหลักฐำน  หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดอันจ ำเป็นแก่กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต   
รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรมำช่วยปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐ 

ข้อ ๔ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินที่มิได้ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร 

ข้อ ๕ ให้เลขำธิกำรรักษำกำร  และให้มีอ ำนำจตีควำมและวินิจฉัยชี้ขำดปัญหำที่เกิดขึ้น  
จำกกำรบังคับใช้ระเบียบนี้ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กันยายน   ๒๕๖๕



หมวด  ๑ 
ค่ำใช้จ่ำยตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยมำตรกำรของฝำ่ยบรหิำร 

ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ 
 

 

ข้อ ๖ ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยมำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ให้เบิกจ่ำยได้ไม่เกินอัตรำและภำยในวงเงินยืมทดรองจ่ำยตำมบัญชี  
ท้ำยระเบียบนี้  เว้นแต่กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องยืมเงินทดรองจ่ำยเกินวงเงินตำมบัญชีท้ำยระเบียบนี้    
ให้นำยกรัฐมนตรี  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติ 

กรณีเจ้ำหน้ำที่ใช้สิทธิในกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยตำมกฎหมำยหรือระเบียบอื่นแล้ว  ห้ำมเบิกค่ำใช้จ่ำย
ตำมระเบียบนี้ 

ข้อ ๗ ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้   ให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี  ของส ำนักงำน 

ข้อ ๘ กรณีค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรมำช่วยปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนของรัฐหรือเจ้ำหน้ำที่   
ของหน่วยงำนของรัฐ  ซึ่งให้ควำมร่วมมือ  สนับสนุนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง  
หรือกำรไต่สวนข้อเท็จจริงตำมที่ส ำนักงำนร้องขอ  ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้เบิกค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ
กำรมำช่วยปฏิบัติรำชกำรให้กับเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐดังกล่ำวตำมระเบียบนี้ 

หมวด  ๒ 
หลักฐำนกำรเบิกจ่ำย 

 
 

ข้อ ๙ ในกำรยืมเงินทดรองจ่ำย  กำรส่งคืนเงินทดรองจ่ำย  ให้ใช้หลักฐำนตำมที่ก ำหนดไว้  
ท้ำยระเบียบ  ดังนี้ 

(๑) แบบสัญญำยืมเงินทดรองจ่ำย  ให้ใช้ตำมแบบ  ปปท.  กง.  ๐๑   
(๒) แบบใบส่งคืนเงินทดรองจ่ำย  ให้ใช้ตำมแบบ  ปปท.  กง.  ๐๒   
(๓) แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  ให้ใช้ตำมแบบ  ปปท.  กง.  ๐๓  (ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่

จ่ำยเงินแล้วไม่สำมำรถเรียกใบเสร็จรับเงินตำมแบบที่ทำงรำชกำรก ำหนดได้)   
(๔) แบบรำยงำนค่ำใช้จ่ำย  ให้ใช้ตำมแบบ  ปปท.  กง.  ๐๔ 
หลักฐำนตำม  (๑)  ให้แนบส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งหรือหนังสือมอบหมำยให้ด ำเนินกำร   

โดยเลขำธิกำร  หรือผู้ที่เลขำธิกำรมอบหมำยซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้อง  หรือแนบรำยงำนรับรองกำรปฏิบัติงำน   
จำกผู้บังคับบัญชำ  ในกรณีไม่มีค ำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมำย 

หลักฐำนตำม  (๑)  ถึง  (๓)  ให้จัดท ำพร้อมส ำเนำคู่ฉบับรวมเป็น  ๒  ชุด 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กันยายน   ๒๕๖๕



หมวด  ๓ 
วิธีกำรยืมและสง่คืนเงนิยืมทดรองจ่ำย 

 
 

ข้อ ๑๐ แบบสัญญำยืมเงินทดรองจ่ำย  (ปปท.  กง.  ๐๑)  ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบยื่นต่อ
เลขำธิกำรหรือผู้ที่เลขำธิกำรมอบหมำย  โดยแสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นต้องใช้โดยรวม  และ
เมื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบได้รับเงินตำมแบบสัญญำยืมเงินทดรองจ่ำยแล้ว  ให้ลงลำยมือชื่อรับเงินในแบบ
ดังกล่ำวมอบให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินเก็บรักษำไว้เป็นหลักฐำนหนึ่งฉบับ  ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบซึ่งเป็น 
ผู้ยืมเงินเก็บไว้หนึ่งฉบับ 

ข้อ ๑๑ กำรอนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่ำยส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย   
ว่ำด้วยมำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ให้เลขำธิกำรหรือผู้ที่เลขำธิกำร
มอบหมำยพิจำรณำอนุมัติให้ยืมเฉพำะเท่ำที่จ ำเป็น  เพื่อใช้ปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวภำยใต้หลักเกณฑ์นี้ 

(๑) กรณีที่ได้มีกำรยืมเงินทดรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
มำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วแต่ไม่เพียงพอ   
ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเบิกเงินยืมทดรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมส ำหรับกรณีนั้นได้อีก   

(๒) กรณีที่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบซึ่งได้ยืมเงินทดรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรปฏิบัติ    
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยมำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในเรื่องใดแล้ว   
ต่อมำได้รับมอบหมำยให้เป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องอื่นอีก  เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นมีสิทธิยืมเงินทดรองจ่ำย  
ส ำหรับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยมำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
ในเรื่องอื่นนั้นได้อีกแม้ยังมิได้ส่งคืนเงินทดรองจ่ำยในเรื่องก่อนก็ตำม 

ข้อ ๑๒ กำรจ่ำยเงินทดรองจ่ำยให้ส ำนักงำนจ่ำยได้แต่เฉพำะกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ   
ได้ท ำสัญญำยืมเงินตำมแบบ  ปปท.  กง.  ๐๑  และเลขำธิกำรหรือผู้ที่เลขำธิกำรมอบหมำยได้อนุมัติให้จ่ำย  
เงินทดรองจ่ำยนั้นแล้วเท่ำนั้น 

ข้อ ๑๓ กำรจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบนี้  ให้มีหลักฐำนกำรจ่ำยเพื่อให้ส ำนักงำนกำรตรวจ
เงินแผ่นดินตรวจสอบ  เว้นแต่กรณีที่เป็นควำมลับให้ส ำนักงำนตกลงเกี่ยวกับวิธีกำรตรวจสอบกำรใช้
จ่ำยเงินกับส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินต่อไป 

ข้อ ๑๔ ในกำรยืมหรือส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ำยให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ลงลำยมือชื่อ   
ในช่องผู้ยืมผู้รับเงิน  ผู้ส่งคืนในแบบ  ปปท.  กง.  ๐๑  ปปท.  กง.  ๐๒  และ  ปปท.  กง.  ๐๓  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๕ ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบใช้จ่ำยเงินยืมทดรองจ่ำย  ภำยในระยะเวลำไม่เกินหกสิบวัน   
หำกจ ำเป็นจะต้องใช้เกินกว่ำก ำหนดดังกล่ำว  ให้เป็นอ ำนำจของเลขำธิกำรหรือผู้ที่เลขำธิกำรมอบหมำย 
เป็นผู้พิจำรณำ 

ข้อ ๑๖ ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบส่งหลักฐำนตำมข้อ  ๙  (๒)  และหรือ  (๓)  พร้อมเงิน  
เหลือจ่ำย  (ถ้ำมี)  ภำยในก ำหนดเวลำสำมสิบวันนับจำกวันที่ครบก ำหนดเวลำตำมข้อ  ๑๕ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กันยายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๑๗ ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดท ำรำยงำนค่ำใช้จ่ำย  (ปปท.  กง.  ๐๔)  ที่ก ำหนดไว้  
ท้ำยระเบียบนี้เพื่อรำยงำนต่อเลขำธิกำร 

หมวด  4 
บทเฉพำะกำล 

 
 

ข้อ 18 กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบกระทรวงยุติธรรม  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยและวิธีกำร 
เบิกจ่ำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยมำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  พ.ศ.  2556   
ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมระเบียบกระทรวงยุติธรรม  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยและ 
วิธีกำรเบิกจ่ำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยมำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต    
พ.ศ.  2556  จนแล้วเสร็จ 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  23  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กันยายน   ๒๕๖๕






















