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ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และสิทธิประโยชน์อื่นของ
ผู้แทนภาคประชาชน ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนภาคประชาชนที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.
แต่งตั้งให้เข้าร่วมในคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง และที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่คณะกรรมการ
ป.ป.ท. แต่งตั้งเพื่อให้คําปรึกษาหรือช่วยเหลือคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือคณะอนุกรรมการไต่สวน
ข้อเท็จจริง หรือดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย แล้วแต่กรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ วรรคสาม และมาตรา ๓๔ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญ ญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้เรีย กว่า “ระเบีย บกระทรวงยุติธ รรม ว่าด้ว ยค่าตอบแทน ค่าเดิน ทาง
ค่าที่พัก และสิทธิประโยชน์อื่นของผู้แทนภาคประชาชน ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ผู้แทนภาคประชาชน” หมายความว่า บุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่งตั้งให้เข้าร่ว ม
ในคณะอนุกรรมการ
“ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา
“ผู้เชี่ยวชาญ” หมายความว่า บุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ข้อ ๔ ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรักษาการตาม
ระเบียบนี้
ในกรณี มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้ ใ ห้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ การได้มาซึ่งผู้แทนภาคประชาชน การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น
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ข้อ ๖ ผู้แทนภาคประชาชน ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนนับแต่วันที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีคําสั่งแต่งตั้งและได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนภาคประชาชน ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗ ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นผู้มีอํานาจ
อนุมัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้แทนภาคประชาชน ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔
ข้อ ๘ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนผู้แทนภาคประชาชน ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมิได้กําหนด
ไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัตติ ามระเบียบของทางราชการ และให้นําหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้แทน
ภาคประชาชน ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญประกอบเป็นหลักฐานขอเบิกเงินด้วยทุกครั้ง
ข้อ ๙ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าเดิน ทาง ค่าที่พัก และสิท ธิประโยชน์อื่น ของผู้แ ทน
ภาคประชาชน ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญให้เบิกจ่ายจากสํานักงาน
ข้อ ๑๐ ผู้แทนภาคประชาชน ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่
อยู่ก่อนที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และสิทธิ
ประโยชน์อื่นตามระเบียบนี้ด้วย
หมวด ๒
ผู้แทนภาคประชาชน
ข้อ ๑๑ ให้ผู้แทนภาคประชาชนในคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง
ในอัตราครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๒ ให้ผู้แ ทนภาคประชาชนมีสิท ธิได้รับค่าเดิน ทางและค่าที่พัก ตามกฎหมายว่าด้ว ย
ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ โดยให้ ใช้สิท ธิเ ทีย บเท่ากั บข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่ งประเภท
อํานวยการระดับสูง
หมวด ๓
ที่ปรึกษาประธานกรรมการและ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ข้อ ๑๓ ให้ ที่ ป รึ ก ษาประธานกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ และ
ที่ปรึกษากรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตรา
เดือนละ ๔๗,๒๔๐ บาท
ข้อ ๑๔ ให้ที่ปรึกษาตามข้อ ๑๓ มีสิทธิดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับค่าเดิน ทางและค่าที่พัก ตามกฎหมายว่าด้ว ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
โดยอนุโลม โดยให้ใช้สิทธิเทียบเท่ากับข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง
(๒) ได้รับการประกันสุขภาพตามที่จ่ายจริงในอัตราเบี้ยประกันไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี
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หมวด ๔
ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของคณะอนุกรรมการ
ข้อ ๑๕ ให้ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของคณะอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็น รายชั่ว โมง
ในอัตราไม่ต่ํากว่าชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท และไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันละ
๘ ชั่วโมงต่อคน และในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของคณะอนุกรรมการสําหรับ
การปฏิบัติหน้าที่ครั้งหนึ่ง ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ บาท
ในการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่ง ให้สํานักงานพิจารณา
ถึง คุ ณ สมบั ติ แ ละความเชี่ ย วชาญของที่ ป รึ ก ษาหรื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ตลอดจนพฤติ ก ารณ์ ที่ สํ า นั ก งาน
เห็นสมควรนํามาประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๑๖ ให้ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญตามข้อ ๑๕ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยอนุโลม โดยให้ใช้สิทธิเทียบเท่า
กับข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง สําหรับผู้ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างของทางราชการ
พนักงานของรัฐ หรือพนักงานราชการ เมื่อใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากสํานักงาน
ป.ป.ท. แล้ว ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากต้นสังกัด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิ รรม

