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ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
วาดวยคาใชจายสําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษและวิธีการเบิกจายเงินทดรองจาย
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยคาใชจายสําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ
และวิธีการเบิกจายเงินทดรองจาย เพื่อเปนคาใชจายในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวยคาใชจายสําหรับการสืบสวนและ
สอบสวนคดีพิเศษและวิธีการเบิกจายเงินทดรองจาย ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
“คดีพิเศษ” หมายความวา คดีความผิดทางอาญาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
“เจาหนาที่” หมายความวา บุคคลซึ่งมีสิทธิเบิกคาใชจายตามระเบียบนี้ ไดแก พนักงานสอบสวน
คดีพิเศษ เจาหนาที่คดีพิเศษ ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
ขาราชการหรือลูกจางของกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งอธิบดีไดมีคําสั่งตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม และ
หมายความรวมถึงเจาหนาที่ของรัฐจากหนวยงานอื่น ซึ่งมารวมสอบสวนหรือมาปฏิบัติหนาที่รวมกับ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือมาปฏิบัตหิ นาที่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อชวยเหลือในการสืบสวน
และสอบสวนคดีพิเศษตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓
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“คาใชจายสําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ” หมายความวา คาใชจายอันเนื่องจาก
การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ และการตรวจสอบขอเท็จจริงของเจาหนาที่ ทั้งนี้ ไมรวมถึงคาใชจาย
ที่เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงการคลังหรือระเบียบอื่น
ขอ ๔ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการโดยอนุโลม
ขอ ๕ ใหอธิบดีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คาใชจายสําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ
ขอ ๖ อัตราคาใชจายสําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษใหอยูในดุลพินิจของอธิบดี
หรือผูที่อธิบดีมอบหมาย พิจารณาตามความจําเปน เหมาะสมและประหยัดเพื่อประโยชนของทางราชการ
ตามที่อธิบดีกําหนด ภายในวงเงินไมเกินอัตราตามบัญชีทายระเบียบนี้
กรณีเจาหนาที่ใชสิทธิในการเบิกคาใชจายตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นแลว หามเบิกคาใชจาย
ตามระเบียบนี้
ขอ ๗ คาใชจายสําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษใหเบิกจายจากงบประมาณรายจาย
ประจําปของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ขอ ๘ เจาหนาที่มีสิทธิเบิกคาใชจายตามระเบียบนี้นับแตเมื่อเริ่มดําเนิน การสืบสวนและ
สอบสวนคดีพิเศษ หรือเมื่อเริ่มดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง
ขอ ๙ กรณีคาใชจายสําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษของหนวยงานอื่นของรัฐ หรือ
ของเจาหนาที่ของหนวยงานอื่นของรัฐ ซึ่งใหความรวมมือ สนับสนุนหรือชวยเหลือการดําเนินงานเกี่ยวกับ
คดีพิเศษตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรองขอ ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูรับผิดชอบเปนผูเบิก
คาใชจายสําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษใหกับหนวยงาน หรือเจาหนาที่ดังกลาวตามระเบียบนี้
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หมวด ๒
หลักฐานการเบิกจาย
ขอ ๑๐ ในการยืมเงินทดรองจาย การสงคืนเงินทดรองจาย ใหใชหลักฐานตามที่กําหนดไว
ทายระเบียบ ดังนี้
(๑) แบบสัญญายืมเงินทดรองจายคาใชจายสําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ (แบบ บค. ๑)
ใชสําหรับขอยืมเงินทดรองจายเพื่อนําไปเปนคาใชจายสําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ
(๒) แบบใบสงคืนเงินทดรองจายคาใชจายสําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ (แบบ บค. ๒)
ใชสําหรับแจงรายการคาใชจายเพื่อหักลางเงินยืม
(๓) แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บค. ๓) ใชสําหรับเปนหลักฐานการเบิกจายเงิน
ในกรณีการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเ ศษตองดําเนิน การในชั้น ลับ และไมอาจใชใบเสร็จรับเงิ น
ตามแบบที่ทางราชการกําหนดได
(๔) แบบบัญชีคุมคาใชจายสําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ (แบบ บค. ๔) ใชสําหรับ
ทําบัญชีควบคุมคาใชจายสําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ
หลักฐานตาม (๑) ใหแนบสําเนาคําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายใหดําเนินการสืบสวนและสอบสวน
คดีพิเศษ โดยอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง หรือแนบรายงานรับรองการปฏิบัติงาน
จากผูบังคับบัญชาในกรณีไมมีคําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมาย
หลักฐานตาม (๑) - (๓) ใหจัดทําพรอมสําเนาคูฉบับรวมเปน ๒ ชุด
หมวด ๓
วิธีการยืมและสงคืนเงินทดรองจาย
ขอ ๑๑ ใหอธิบดีเปน ผูใ ชดุลพินิจในการสั่งจายเงิน ทดรองจาย เพื่อเปนคาใชจายสําหรับ
การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ภายในวงเงินครั้งละไมเกิน ๕๐ ลานบาท กรณีเปนการอนุมัติวงเงิน
นอกเหนือจากที่กําหนดดังกลาว ใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมโดยมีหลักฐาน
การจายเงินตามระเบียบนี้ เพื่อใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ เวนแตกรณีที่เปนความลับ
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ใหกรมสอบสวนคดีพิเศษตกลงเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบการใชจายเงิน กับสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินตอไป
ขอ ๑๒ การจายเงินทดรองจายจะจายไดแตเฉพาะที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูรับผิดชอบ
ไดทําสัญญาการยืมเงินตามแบบ บค. ๑ และอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายไดอนุมัติใหจายเงินทดรองจาย
นั้นแลวเทานั้น
ขอ ๑๓ การอนุมัติใหยืมเงินทดรองจายสําหรับเปนคาใชจายในการสืบสวนและสอบสวน
คดีพิเศษ ใหอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายพิจารณาอนุมัติใหยืมเฉพาะเทาที่จําเปน เพื่อใชปฏิบัติหนาที่
ดังกลาว ภายใตหลักเกณฑดังนี้
(๑) กรณีที่ไดมีการยืมเงินทดรองจายเปนคาใชจายสําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ
คดีใ ดคดีหนึ่งแลวแตไมเพียงพอ ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูรับผิดชอบเบิกเงิน ทดรองจายเปน
คาใชจายเพิ่มเติมสําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษคดีนั้นไดอีก ทั้งนี้ ตองมีการหักลางเงินทดรองจาย
ในครั้งกอนเรียบรอยแลว
(๒) กรณีที่พนั กงานสอบสวนคดีพิเ ศษผู รับผิดชอบซึ่งได ยืมเงิน ทดรองจ ายเปน ค าใชจา ย
สําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษคดีใ ดคดีหนึ่งแลว ตอมาไดรับมอบหมายใหเปนพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษผูรับผิดชอบในคดีอื่น พนักงานสอบสวนคดีพิเ ศษผูนั้น มีสิทธิยืม เงินทดรองจาย
สําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษในคดีอื่นนั้นไดอีก แมวา จะยังมิไดชําระเงินทดรองจายในคดี
กอนก็ตาม
การยืมเงินทดรองจายตาม (๑) และ (๒) ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑในขอ ๑๔ - ขอ ๑๗
ขอ ๑๔ สัญญาการยืมเงิน (แบบ บค. ๑) ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูรับผิดชอบยื่นตออธิบดี
หรือผูที่อธิบดีมอบหมาย โดยแสดงประมาณการคาใชจายที่จําเปนตองใชโดยรวม และเมื่อพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษผูรับผิดชอบไดรับเงินตามสัญญาการยืมเงินแลว ใหลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงิน
มอบใหเจาหนาที่การเงินเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน ๑ ฉบับ ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูรับผิดชอบ
ซึ่งเปนผูยืมเงินเก็บไว ๑ ฉบับ
ขอ ๑๕ ในการยืมหรือชําระคืนเงินทดรองจายคาใชจายสําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ
ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูรับผิดชอบเปนผูลงลายมือชื่อในชองผูยืม ผูรับเงิน ผูชําระคืน ในแบบ
บค. ๑ แบบ บค. ๒ และแบบ บค. ๓ แลวแตกรณี
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ขอ ๑๖ การจายเงินทดรองจายเปนคาใชจายสําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ใหจายได
สําหรับระยะเวลาไมเกิน ๖๐ วัน หากจําเปนจะตองจายเกินกวากําหนดดังกลาว ใหเปนอํานาจของอธิบดี
หรือผูที่อธิบดีมอบหมายเปนผูพิจารณา
ขอ ๑๗ เงิน ที่ยืม ไป ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูรับผิดชอบซึ่งเปนผูยืม สงเอกสาร
ตามขอ ๑๐ (๒) และหรือ (๓) และเงินเหลือจาย (ถามี) ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ครบกําหนดเวลา
ตามขอ ๑๖ หรือนับแตวันที่ไดปฏิบัติหนาที่เสร็จตามสัญญายืมเงินครั้งนั้น
ขอ ๑๘ ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูรับผิดชอบ จัดทําบัญชีคุมคาใชจายสําหรับการสืบสวน
และสอบสวนคดีพิเศษ (แบบ บค. ๔) ที่กําหนดทายระเบียบนี้เพื่อรายงานตออธิบดี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม

บัญชีอัตราคาใชจายสําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ

ลําดับที่
๑

รายการ

อัตราไมเกิน (บาท)

คาใชจายในการปฏิบัติการสําหรับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือ
เจาหนาที่คดีพิเศษและขาราชการหรือลูกจางที่ไดรับมอบหมาย

๑.๑ คาใชจายในการตรวจสอบขอเท็จจริง ไดแก คาใชจาย

๑๐๐,๐๐๐/ครั้ง

สําหรับการแสวงหาขอเท็จจริง อันเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นในระหวาง
ปฏิบัติงานภาคสนาม เชน การสํารวจสถานที่ คาใชจายในการเดิน
ทาง (คาที่พัก คาอาหาร คายานพาหนะ) หรือสถานที่ลับ เพื่อใชใน
การประชุมพบปะแหลงขาว หรือจัดทําขอมูลซึ่งมีความจําเปนตอง
รักษาความลับ คาพัฒนาความสัมพันธหรือประสานงานกับผูใหขอมูล
แหลงขาว คาติดตอสื่อสาร คาใชจายที่มอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนิน
การ ตลอดจนการสรางเรื่องอําพรางที่จําเปนตอภารกิจ คาใชจายใน
การสําเนาเอกสาร และคาวัสดุของใชสิ้นเปลืองซึ่งมีความจําเปนเรง
ดวน เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริง เปนตน รวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวของในการดําเนินการดังกลาว
๑.๒ คาใชจายในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ไดแก
๑.๒.๑ คาใชจายในการปฏิบัติงานดานการสืบสวนและ

๒,๐๐๐,๐๐๐/ครั้ง

สอบสวนคดีพิเศษที่มีความจําเปนจะตองใชวิธีการสืบสวนสอบสวน
โดยใชมาตรการพิเศษตามมาตรา ๒๒ ถึงมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๗
ถึงมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๒ ถึงมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อใหเกิดประโยชนในการ
สอบพยาน คาใชจายในการนําพยานมาสอบสวนและเบิกความตอ
ศาล ซึ่งไมสามารถเบิกจายตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยคา
ตอบแทนและคาใชจายแกพยาน สามี ภริยา และบุพการีผูสืบ
สันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธใกลชิดกับพยาน
ในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๗ การรวบรวมพยานหลักฐาน การตรวจสอบ
หาพยานหลักฐาน การตรวจพิสูจนหลักฐาน การดําเนินการจับ การ
คน การควบคุม การขัง การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การเก็บรักษาของ
กลาง รวมถึงการเชาสถานที่เพื่อการเก็บรักษาของกลาง การจัดการ
ของกลาง ตลอดจนการเก็บรักษาอาวุธ เครื่องกระสุนปน รวมถึง
อุปกรณพิเศษที่ตองใชในการปฏิบัติงาน เพื่อความมั่นคงและปลอด
ภัยในการปฏิบัติหนาที่ และการดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการ
สืบสวนคดีพิเศษ ใหเบิกจายได
๑.๒.๒ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติการภาค
สนามสําหรับชุดปฏิบัติการตามความเหมาะสม หรือกรณีจําเปนเรง
ดวนดานการรักษาความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสิน หรือการ
ปฏิบัติที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ของคดี และเกิดประโยชนตอทางราชการ
อยางแทจริง เชน การเดินทางไปเพื่อสอบปากคําพยาน หรือแหลง
/ ขาว คาที่พัก . . .

๑,๐๐๐,๐๐๐/ครั้ง

-๒-

ลําดับที่

รายการ

อัตราไมเกิน (บาท)

ขาว คาที่พักหรือสถานที่ลับเพื่อใชในการประชุมกับแหลงขาว หรือ
การประชุมกับแหลงขาวหรือการจัดทําขอมูลซึ่งมีความจําเปนตอง
รักษาความลับ คาพัฒนาความสัมพันธหรือประสานงานกับผูใหขอมูล
แหลงขาว คาติดตอสื่อสาร คาใชจายที่มอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนิน
การ การจัดทําเอกสารหรือหลักฐานใดขึ้น การใหบุคคลใดเขาไป
แฝงตัวในองคกรหรือกลุมคนใด การเฝาจุด ติดตาม สะกดรอย การ
เขาถึงขอมูลขาวสาร คาใชจายในการติดตอสัมพันธกับผูใหขาวหรือ
พยาน คาติดตอสื่อสาร การบันทึกภาพเปาหมาย คาใชจายที่ใชใน
การสรางเรื่องอําพรางและสิ่งยืนยันทั้งบุคคล เอกสารและสถานที่
การตรวจพิสูจนหลักฐาน การตรวจสอบหาพยานหลักฐาน คาตรวจ
สอบสถานที่ และคารักษาสถานที่เกิดเหตุ ตลอดจนคาตรวจสอบ
เอกสารและขอมูลตาง ๆ และการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือการ
ปฏิบัติที่พิจารณาแลวเห็นวาจะมีผลสัมฤทธิ์ตอคดี ใหเบิกจายได
๒

คาใชจายสําหรับบุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคลในขอ ๑

๒.๑ คาใชจายสําหรับแหลงขาวบุคคลและผูใหขาว

๒๐,๐๐๐/คน/ครั้ง

๒.๒ คาใชจายสําหรับการไดมาซึ่งขอมูลหลักฐานที่พิจารณา

๑๐๐,๐๐๐/คน/ครั้ง

แลวเห็นวาเปนประโยชนแกทางราชการ และเปนประโยชนตอคดี
๒.๓ คาใชจายสําหรับพยาน (เฉพาะที่ไมสามารถเบิกจาย

๕๐,๐๐๐/ครั้ง

ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยคาตอบแทนและคาใชจายแก
พยาน สามี ภริยา บุพการี ผูสืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มี
ความสัมพันธใกลชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๗)
๒.๔ คาใชจายสําหรับเปนคาอาหารและอื่น ๆ ที่จําเปน

๕,๐๐๐/คน/เดือน

สําหรับผูตองหา ซึ่งอยูระหวางการควบคุมตัวของเจาหนาที่
๒.๕ คารักษาพยาบาลผูตองหาหรือพยานที่อยูในความควบ

๑๐๐,๐๐๐/คน/ครั้ง

คุมหรือดูแลตามความจําเปนเรงดวน
๒.๖ คาใชจายสําหรับทนาย เวนแตที่สามารถเบิกจายไดตาม

๕๐,๐๐๐/ครั้ง

กฎหมายหรือระเบียบอื่น และหรือบุคคลที่ผูตองหาหรือพยานรองขอ
ในการเขารวมรับฟงการสอบสวน
๓

คาใชจายอันเนื่องมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษไดดําเนินการสืบสวน
สอบสวน การใชผูเชี่ยวชาญหรือการดําเนินการอื่นที่รวมกับหนวยงาน
ของรัฐ ใหกรมสอบสวนคดีพิเศษเปนหนวยงานรับผิดชอบในคาใช
จายดังกลาว ตามขอบังคับ กคพ.วาดวยการปฏิบัติหนาที่ในคดีพิเศษ
ระหวางหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๙ ใหเบิกคาใช
จายในการปฏิบัติงานและการประสานงานได ดังนี้

๓.๑ คาใชจายอันอาจเกิดขึ้นในกรณีมีความจําเปนในเรื่อง
/การจับ . . .

๒,๐๐๐,๐๐๐/ครั้ง

-๓-

ลําดับที่

รายการ

อัตราไมเกิน (บาท)

การจับ การคน การขัง การปลอยตัวชั่วคราว การเปรียบเทียบปรับ
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การตรวจพิสูจนหลักฐานหรือการตรวจสอบ
พยานหลักฐาน การเก็บรักษา หรือการจัดการของกลาง การสืบสวน
หรือการดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดีพิเศษ และไม
สามารถดําเนินการเองไดโดยลําพัง ใหเบิกจายได
๓.๒ คาใชจายที่หนวยงานของรัฐไดใหความรวมมือในการ

๒๐๐,๐๐๐/ครั้ง

สนับสนุนแลกเปลี่ยนขอมูลที่อยูในความครอบครองดูแล รวมถึงการ
เขาถึงแหลงขอมูลขาวสารโดยตรง หรือการเชื่อมขอมูลขาวสารหรือ
ความรวมมือในการสนับสนุนอื่นใดเพื่อใชในการสืบสวนสอบสวน
หรือปองกันปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญาที่เปนคดีพิเศษ
ตามที่ไดรับการรองขอจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ใหเบิกจายได
๓.๓ คาใชจายที่หนวยงานของรัฐใหการสนับสนุนการดําเนิน

๑,๐๐๐,๐๐๐/ครั้ง

การที่เกี่ยวกับคดีพิเศษในเรื่องการสนธิกําลัง บุคลากร สถานที่ วัสดุ
อุปกรณ อาวุธยุทธภัณฑ ยานพาหนะ และการดําเนินการอื่นใดตาม
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรองขอ ใหเบิกจายได
๔

คาใชจายเปนเงินลอซื้อ และคาใชจายอื่น ๆ อันจําเปนเพื่อใหไดมาซึ่ง

๑๐,๐๐๐,๐๐๐/ครั้ง

ขอมูลหรือพยานสําคัญ หรือเพื่อใหสามารถเขาถึงหรือรูตัวผูกระทํา
ความผิดตลอดจนผูอยูเบื้องหลัง หรือเครือขายที่เกี่ยวของที่มีความ
จําเปนและเกี่ยวของตอการปฏิบัติภารกิจ

๕

คาใชจายสําหรับการสืบสวนสอบสวนนอกราชอาณาจักร

๑,๐๐๐,๐๐๐/ครั้ง

๖

คาใชจายสําหรับชดเชยความเสียหายตอบุคคล ทรัพยสินของบุคคล

๑,๐๐๐,๐๐๐/ครั้ง

อื่น หรือทรัพยสินของหนวยงานอื่นซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในคดี
พิเศษ

แบบ บค.๑

แบบสัญญายืมเงินทดรองจาย
คาใชจายสําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ
คดีพิเศษตามคําสั่ง ................................................................

เลขที่สัญญายืม ......................................................

ยื่นตอ ...................................................................................

วันที่ .....................................................................

ขาพเจา ........................................................................... ตําแหนง ...................................................................
สังกัด................................................................................................ จังหวัด ............................................ ขอยืมเงินทดรอง
จายคาใชจายสําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ จํานวนเงิน......................... บาท ( .................................................. )
เพื่อนําไปจายเปนคาใชจาย ตามบัญชีอัตราคาใชจายทายระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยคาใชจายสําหรับการสืบสวนและ
สอบสวนคดีพิเศษและวิธีการเบิกจายเงินทดรองจาย ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๘
ขาพเจาสัญญาวาจะนําใบสําคัญคูจายและหรือแบบ บค. ๒ และ บค. ๓ พรอมทั้งเงินเหลือจาย (ถามี) สงใช
ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันที่ครบกําหนดตามขอ ๑๗ ของระเบียบฯ ถาขาพเจาไมสงตามกําหนด ขาพเจายินยอมให
หักเงินเดือน คาจาง เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ชดใชจํานวนเงินที่ยืมไป
จนครบถวนไดทันที
ลายมือชื่อ ............................................................................ ผูยืม

วันที่ ......................................................................

เสนอ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ไดตรวจสอบแลว เห็นสมควรอนุมัติใหยืมเงินทดรองจายตามสัญญายืมเงินทดรองจายฯ ฉบับนี้ได
จํานวน ........................................ บาท ( ................................................................................................................................ )
ลงชื่อ .....................................................................................

วันที่ .......................................................

( ...................................................................... ) ผูบัญชาการสํานัก

คําอนุมัติ
อนุมัติใหยืมเงินทดรองจายตามเงื่อนไขขางตนได เปนเงิน ........................................................................ บาท
( ........................................................................................................................... )
ลงชื่อผูอนุมัติ .........................................................................

วันที่ .............................................................

ใบรับเงิน
ไดรับเงินยืมทดรองจายจํานวน ............................................ บาท ( ................................................................ )
ไปเปนการถูกตองแลว
ลงชื่อ ............................................................................... ผูรับเงิน วันที่ ........................................................................
ลงชื่อ................................................................................ ผูจายเงิน วันที่ ........................................................................

แบบ บค. ๒

แบบใบสงคืนเงินทดรองจายคาใชจายสําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ
วันที่ ......... เดือน .............................. พ.ศ. .............
เสนอ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ขาพเจา........................................................................ ตําแหนง ......................................................
สังกัด................................................................. จังหวัด ...............................ไดรับเงินทดรองจายคาใชจายสําหรับ
การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ จํานวน...............................บาท ( ...................................................................)
ตามเอกสารสัญญายืมเงินทดรองจายฯ ลงวันที่ .......... เดือน ............................พ.ศ. ...........ซึ่งครบกําหนด ๓๐ วัน
ที่จะตองหักลางเงินทดรองจายในวันที่ ..........เดือน ...................................พ.ศ. ...............
ขาพเจาไดจายเงินในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ตามคําสั่ง ................................................................
เปนจํานวนเงิน ................................บาท ( ............................................................................................................. )
ปรากฏหลักฐานตามเอกสารใบสําคัญคูจายและตาม แบบ บค.๓ ที่แนบทายนี้
ดวยปรากฏวา

O ไมมีเงินเหลือจาย
O มีเงินเหลือจายจํานวน ........................ บาท ( .......................................................... )
และไดนําสงคืนมาพรอมนี้แลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ................................................................ ผูชําระคืนเงินทดรองจาย
ลงชื่อ................................................................. เจาหนาทีผ่ ูรับเงิน

แบบ บค. ๓

แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
หนวยงาน ..........…………………………………………………....... กรมสอบสวนคดีพิเศษ
วัน/เดือน/ป

รายละเอียดคาใชจาย

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) ……………………………………………...….…….……...……….…………
ขาพเจา ……………………………………………….ตําแหนง…………………………………………
หนวยงาน……………………………………….....ขอรับรองวาคาใชจายขางตนนี้ไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับได
และขาพเจาไดจายในงานของราชการโดยแท
(ลงชื่อ) ………………………………………………
วันที่………………………………………

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูรับผิดชอบ ............................๒..................................

ว/ด/ป

๘

ที่

๗

๙

จํานวนเงินที่เบิก

จํานวนเงินที่ใชไป ยอดเงินคงเหลือสงคืน ยอดเงินรวมที่ใชไปทั้งสิ้น ความเห็นของผูบังคับบัญชา
(ยอดสะสม)
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

๑๔

หมายเหตุ

ขอหา / ฐานความผิด ................................................................๖.............................................................................................................................................................................

ชื่อผูตองหา ......................................................................๕.......................................

ชื่อผูกลาวหา ..............................................................๔.............................................

คําสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ...........................๓....................................................

เลขที่คดี .....................................................๑............................................................

แบบบัญชีคุมคาใชจายสําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ

แบบ บค. ๔

คําอธิบายการลงรายการในแบบ บค.๔ บัญชีคุมคาใชจายสําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ

ชอง
๑

หัวขอ
เลขที่คดี

คําอธิบาย
เลขที่/เรื่องที่ ที่ไดลงรับไวเปนหมายเลข
ประจําเรื่อง/คดีนั้น

๒

๓

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล และตําแหนง

ผูรับผิดชอบ

ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูรับผิดชอบ

คําสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ

คําสั่งที่/ลงวันที่ ที่แตงตั้งหรือมอบหมายให
ทําการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

๔

ชื่อผูกลาวหา

ชื่อผูเสียหาย ผูกลาวโทษ ผูรองทุกข หรือ
ผูรองขอใหตรวจสอบขอเท็จจริง

๕

ชื่อผูตองหา

ชื่อผูกระทําความผิดคดีพิเศษ หรือ
ผูถูกตรวจสอบขอเท็จจริง

๖

ขอหา/ฐานความผิด

ระบุขอหาหรือรายละเอียดของลักษณะของ
การกระทําความผิด

๗

ที่

ลําดับการดําเนินการเกี่ยวกับการเบิก/
สงเงินคืน/เบิกเพิ่มเติม

๘

ว/ด/ป

วัน เดือน ป ที่ดําเนินการเบิก/สงคืนเงิน/
เบิกเพิ่มเติม

๙

จํานวนเงินที่เบิก

จํานวนเงินคาใชจายที่ขอเบิกตามแบบ บค.๑

๑๐

จํานวนเงินที่ใชไป

จํานวนเงินคาใชจายที่ใชไปในการยืม
แตละครั้งนั้น

๑๑

ยอดเงินคงเหลือสงคืน

จํานวนเงินคาใชจายคงเหลือ (ถามี)
ที่นําสงคืนตามแบบ บค.๒

๑๒

ยอดเงินรวมที่ใชไปทั้งสิ้น (ยอดสะสม)

ยอดเงินรวมที่ใชไปทั้งสิ้น
(ผลรวมของจํานวนเงินในชอง ๑๐)

๑๓

ความเห็นของผูบังคับบัญชา

ชองลงลายมือชื่อและความเห็นของ
ผูบัญชาการสํานักในการตรวจสอบการใชจาย
คาใชจายในการสืบสวนและสอบสวนฯ

๑๔

หมายเหตุ

สําหรับเพิ่มเติมขอความหรือขอสังเกตอื่น ๆ

