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ระเบียบสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
วาดวยคาใชจายในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
วาดวยคาใชจายในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
เพื่อใหการปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเปนไปดวยความเรียบรอยรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพเพิ่มย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความใน  มาตรา  ๔๐  (๖)  และมาตรา  ๔๑  แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๐  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ขอ  ๒๑  
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน  วาดวยการเก็บรักษา  และการจัดการทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัด  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ระเบียบ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  วาดวยการประเมินคาเสียหายและคาเส่ือมสภาพ  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  และระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  วาดวยการนําทรัพยสิน
ออกขายทอดตลาด  พ.ศ.  ๒๕๔๔  สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (สํานักงาน  ปปง.)  
จึงใหยกเลิกระเบียบสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  วาดวยคาใชจายในการปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และวางระเบียบสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวาดวยคาใชจายในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  วาดวย
คาใชจายในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ไดมีการประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินรักษาการตามระเบียบนี้   
ขอ ๔ คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายหรืออาจพึงมี  นอกจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 

ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง   
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ขอ ๕ คาใชจายตาง  ๆ  ที่กําหนดไวในระเบียบนี้ใหเบิกจายจากเงินงบประมาณของ
สํานักงาน  ปปง.  ไดเทาที่จายจริงและไมเกินที่กําหนดไวในระเบียบนี้  ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความประหยัด   

ขอ ๖ ในระเบียบนี้   
“ตอการประเมินราคาทรัพยสินหนึ่งคร้ัง”  หมายความถึง  การที่ไดมีการประเมินราคา

ทรัพยสินที่ทําการประเมินนั้นเสร็จส้ินแลว   
“ตอการดําเนินการขายทอดตลาดหนึ่งคร้ัง”  หมายความถึง  การที่ไดมีการดําเนินการ 

ขายทอดตลาดประจําวันนั้นเสร็จส้ินแลว   
“ตอการประเมินคาเสียหายและคาเส่ือมสภาพหนึ่งคร้ัง”  หมายความถึง  การที่ไดมีการ

ดําเนินการประเมินคาเสียหายและคาเส่ือมสภาพนั้นเสร็จส้ินแลว   
“ทรัพยสิน”  หมายความถึง  ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินซ่ึงคณะกรรมการธุรกรรม  เลขาธิการ  ปปง.  หรือศาลไดมีคําส่ัง 
ใหยึดหรืออายัดไวชั่วคราว  และใหหมายความรวมถึงทรัพยสินที่ศาลไดมีคําส่ังใหตกเปนของแผนดินดวย   

“ผูชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่” หมายความถึง  บุคคลที่พนักงานเจาหนาที่ของสํานักงาน  
ปปง.  ขอความรวมมือเรียก  หรือ  ใหดําเนินการในบางกรณีที่มีความจําเปนตองใหบุคคลภายนอก 
มาชวยดําเนินการ   

“เลขาธิการ  ปปง.”  หมายความถึง  เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
“สํานักงาน  ปปง.”  หมายความถึง  สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ   
 

หมวด  ๑ 
คาใชจายเก่ียวกับการยึดและอายัดทรัพยสิน 

 
 

ขอ ๗ คาใชจายเกี่ยวกับการยึดและอายัดทรัพยสิน  หมายความถึง  คาใชจายที่หนวยงาน  
พนักงานเจาหนาที่  หรือผูชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการยึดและอายัด
ทรัพยสิน  ไดใชจายไปจริงในการดําเนินการยึดและอายดัทรัพยสินนั้น 

ขอ ๘ เมื่อมีการยึดและอายัดทรัพยสินใหหนวยงาน  พนักงานเจาหนาที่  หรือผูชวยเหลือ
พนักงานเจาหนาที่ดังกลาว  มีสิทธิไดรับคาใชจายที่ตองเสียไปเกี่ยวกับการยึดและอายัดทรัพยสิน  ต้ังแต
คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ  ปปง.  มีคําส่ังใหยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้น   
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ขอ ๙ คาใชจายในการดําเนินการยึดและอายัดทรัพยสินที่อาจเบิกได  ไดแก 
(๑) คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(๒) คาเชาที่พัก 
(๓) คาพาหนะ  รวมถึงคาเชายานพาหนะ  คาเชื้อเพลิง  หรือพลังงาน  สําหรับยานพาหนะ  

และอื่น  ๆ  ทํานองเดียวกัน 
(๔) คาปวยการพยาน  คาพาหนะ  และคาเชาที่พักของพยาน   
(๕) คาจางพนักงานรักษาความปลอดภัย  หรือคนเฝาทรัพยสิน  เพื่อดูแลรักษาทรัพยสิน 

ทั้งประเภทอสังหาริมทรัพยในกรณีที่จําเปนตองมีผูดูแลหรือคนเฝาทรัพยสินและประเภทสังหาริมทรัพย
ในกรณีที่ไมสามารถขนยายสังหาริมทรัพยมาเก็บรักษาไว  ณ  สํานักงาน  ปปง.  หรือสถานที่เก็บรักษาได 

(๖) คาน้ํามนัเชื้อเพลิง  และคาซอมบํารุงรักษายานพาหนะ  เคร่ืองจักรกล  หรือทรัพยสินใด
ที่ยึดไวเพื่อใหสามารถเคลื่อนยายนํามาสงมอบใหกองบริหารจัดการทรัพยสินเก็บรักษาได   

(๗) คาจางเหมาในการดําเนินการขนยายทรัพยสินที่ยึดไว  เพื่อใหสามารถนํามาสงมอบให
กองบริหารจัดการทรัพยสินเก็บรักษาได   

(๘) คาตอบแทนในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่  ผูชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่  
และเจาหนาที่ของสวนราชการอื่นที่สงเขามารวม  ในการเดินทางไปปฏิบัติการลับเฉพาะกิจในการตรวจคน  
ยึดและหรืออายัดทรัพยสิน   

(๙) คาใชจายอื่น  ๆ  อันพึงมีที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินการยึดและอายัดทรัพยสิน  อาทิ  
คาอาหารสัตว  คาฝากทรัพยสิน  คาอุปกรณรักษาตัวทรัพยสิน  คาผานทางพิเศษ  เปนตน 

ขอ ๑๐ คาใชจายตามขอ  ๙  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ใหเบิกจายตามกฎหมายวาดวยคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการกําหนด   

ขอ ๑๑ คาใชจายตามขอ  ๙  (๔)  ใหเบิกจายดังนี้   
(๑) กรณีพยานเปนขาราชการหรือลูกจางของทางราชการ  ใหไดรับคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   

คาพาหนะและคาเชาที่พัก  โดยอนุโลมตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ   
(๒) กรณีพยานเปนบุคคลภายนอกใหไดรับคาปวยการไมเกิน  ๕๐๐  บาท  ตอคนตอวัน   

และใหไดรับคาพาหนะและคาเชาที่พัก  โดยอนุโลมตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ   
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ขอ ๑๒ คาใชจายตามขอ  ๙  (๕)  ใหเบิกจายดังนี้ 
(๑) คาจางพนักงานรักษาความปลอดภัย  หรือคนเฝาทรัพยสิน  เพื่อดูแลรักษาทรัพยสิน

ประเภทอสังหาริมทรัพย  ใหเบิกจายตามอัตราคาจางแรงงานขั้นตํ่า  ที่กําหนดใชในเขตพื้นที่ที่ทรัพยสิน
นั้นต้ังอยู  เปนรายเดือนไมเกินเดือนละ  ๗,๐๐๐  บาทตอคน   

(๒) คาจางพนักงานรักษาความปลอดภัย  หรือคนเฝาทรัพยสิน  เพื่อดูแลรักษาทรัพยสิน
ประเภทสังหาริมทรัพย  ใหเบิกจายตามอัตราคาจางแรงงานขั้นตํ่า  ที่กําหนดใชในเขตพื้นที่ที่ทรัพยสิน
นั้นต้ังอยู  เปนรายวันไมเกินวันละ  ๓๐๐  บาทตอคน   

(๓) ในกรณีที่ไมอาจทําการจางตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ได  หรือเปนกรณีที่จําเปนตองใชวิธีการ
จางเหมาเปนการเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะรายจึงจะจางไดก็ใหดําเนินการจางเหมาได  โดยใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ   

ขอ ๑๓ คาใชจายหรือคาตอบแทนตามขอ  ๙  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๙)  ใหเบิกจายดังนี้   
(๑) คาใชจายตามขอ  ๙  (๖)  ใหเบิกจายไดตามที่จายจริงและโดยประหยัด  ตามระเบียบของ

ทางราชการ 
(๒) คาใชจายตามขอ  ๙  (๗)  ใหเบิกจายไดตามที่จายจริงและโดยประหยัด  ตามระเบียบของ

ทางราชการ 
(๓) คาตอบแทนตามขอ  ๙  (๘)  ใหเบิกจายไดในลักษณะเหมาจาย  ไดแกผูที่เปนพนักงาน

เจาหนาที่ในอัตราคนละ  ๓๐๐  บาทตอวัน  ผูชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่  ในอัตราคนละ  ๒๐๐  บาท
ตอวัน  และเจาหนาที่ของสวนราชการอื่น  ในอัตราคนละ  ๓๐๐  บาทตอวัน  เมื่อผูไดรับคาตอบแทน
ตามขอนี้แลวจะใชสิทธิเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางอีกไมได   

(๔) คาใชจายตามขอ  ๙  (๙)  ใหเบิกจายไดตามที่จายจริง  และโดยประหยัด  ตามระเบียบ
ของทางราชการ   

หมวด  ๒ 
คาใชจายเก่ียวกับการประเมินราคาทรัพยสิน 

 
 

ขอ ๑๔ คาใชจายเก่ียวกับการประเมินราคาทรัพยสิน  หมายความถึง  คาใชจายที่สํานักงาน  
ปปง .  พนักงานเจาหนาที่หรือผูชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่ไดใชจายไปเพื่อเปนคาตอบแทน 
แกผูเชี่ยวชาญหรือผูมีความรูความชํานาญในการประเมินราคาทรัพยสินนั้น   
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ขอ ๑๕ เมื่อมีการประเมินราคาทรัพยสินรายใด  ใหบุคคลที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการ
ประเมินราคาทรัพยสิน  ตามขอ  ๑๔  ไดรับคาตอบแทนตามที่กําหนดตามระเบียบนี้  สิทธิที่จะไดรับ
คาใชจายหรือคาตอบแทนที่เกิดข้ึนในการประเมินใหเร่ิมต้ังแตวันที่มีการยึดหรืออายัดทรัพยสิน   

ขอ ๑๖ คาใชจายและคาตอบแทนในการประเมนิราคาทรัพยสิน  ไดแก 
(๑) คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญหรือผูมีความรูความชํานาญในการประเมินราคาทรัพยสิน 
(๒) คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายหรืออาจพึงมีเนื่องในการประเมินราคาทรัพยสิน   
ขอ ๑๗ ผูเชี่ยวชาญหรือผูมีความรูความชํานาญ  หมายถึง  บุคคลที่มีความรู  ความสามารถ  

และความชํานาญพิเศษ  โดยอาชีพหรือมิใชก็ตามในการประเมินราคาทรัพยสินประเภทใดประเภทหนึ่ง  
อาทิ  เคร่ืองทองรูปพรรณ  อัญมณี  เคร่ืองประดับ  ยานพาหนะ  หรืออื่น  ๆ  เปนตน  ทั้งนี้ใหหมายความ
รวมถึงเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมีความรูความสามารถและความชํานาญในดานนั้น  ๆ  ดวย 

ขอ ๑๘ การประเมินราคาทรัพยสิน  ประเภทอสังหาริมทรัพย  พนักงานเจาหนาที่ผูไดรับ
มอบหมายอาจขอความรวมมือจากเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดิน  กรมที่ดินหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  
ซ่ึงอสังหาริมทรัพยนั้นต้ังอยูเพื่อรวมตรวจสอบและประเมินราคาทรัพยสินดังกลาวนั้นได  โดยใหไดรับ
คาตอบแทนตามที่กําหนด 

ขอ ๑๙ การประเมินราคาทรัพยสินประเภทสังหาริมทรัพย  เคร่ืองทองรูปพรรณ  อัญมณี  
หรือเครื่องประดับ  พนักงานเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายอาจขอความรวมมือจากเจาหนาที่ของรัฐที่มี
ความรูความสามารถและความชํานาญในดานนั้น  เพื่อรวมตรวจสอบและประเมินราคาทรัพยสิน
ดังกลาวไดโดยใหไดรับคาตอบแทนตามที่กําหนด 

ขอ ๒๐ การประเมินราคาทรัพยสินประเภทสังหาริมทรัพย  ยานพาหนะ  หรือทรัพยสิน
ประเภทอื่น  ๆ  พนักงานเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายอาจขอความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญหรือผูมีความรู 
ความชํานาญเพื่อตรวจสอบและประเมินราคาทรัพยสินดังกลาวนั้นไดโดยไดรับคาตอบแทนตามที่กําหนด 

ขอ ๒๑ ผูเชี่ยวชาญหรือผูมีความรูความชํานาญในการประเมินราคาทรัพยสิน  ตามขอ  ๑๘  
ถาเปนเจาหนาที่ของรัฐใหไดรับคาตอบแทนไมเกินคนละ  ๑,๕๐๐  บาท  บุคคลภายนอกไมเกินคนละ  
๓,๐๐๐  บาท  ตอการประเมินราคาทรัพยสินหนึ่งคร้ัง   

ขอ ๒๒ ผูเชี่ยวชาญหรือผูมีความรูความชํานาญในการประเมินราคาทรัพยสิน  ตามขอ  ๑๙  
และขอ  ๒๐  ใหไดรับคาตอบแทนไมเกินคนละ  ๑,๕๐๐  บาท  ตอการประเมินราคาทรัพยสินหนึ่งคร้ัง   

ขอ ๒๓ คาใชจายตามขอ  ๑๖  (๒)  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 



 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
  

 
 

หมวด  ๓ 
คาใชจายเก่ียวกับการสืบสวนสอบสวนและการดําเนินคดี 

 
 

ขอ ๒๔ เมื่อมีการดําเนินการตามมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๘  หรือมาตรา  ๔๘  
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  โดยมีเจาหนาที่ของสวนราชการ 
หรือหนวยงานอื่นเขารวมปฏิบัติการกับพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงาน  ปปง.  ใหเจาหนาที่ที่เขารวม
ปฏิบัติการมีสิทธิไดรับคาใชจายและคาตอบแทนที่เกิดข้ึนจากการเขารวมปฏิบัติการตามระเบียบนี้  สิทธิที่
จะไดรับคาใชจายหรือคาตอบแทน  ใหมีข้ึนต้ังแตวันที่มีการดําเนินการตามคําส่ังหรือตามที่ไดรับ
มอบหมายใหเขารวมปฏิบัติการนั้น 

ขอ ๒๕ คาใชจายเก่ียวกับการสืบสวน  การสอบสวน  การดําเนินคดี  และการสงและสําเนา  
สํานวนการสอบสวน  ที่อาจเบิกจายได  ไดแก 

(๑) คาสงสํานวนการสอบสวนทางพัสดุครุภัณฑ   
(๒) คาสําเนาสํานวนการสอบสวน 
(๓) คาใชจายที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการสืบสวนสอบสวน  และรวบรวมพยานหลักฐาน 

ในการดําเนินการสืบสวนสอบสวน  รวบรวมพยานหลักฐาน  ตรวจคน  ตรวจสอบทรัพยสิน  หรือยึด
หรืออายัดทรัพยสิน   

(๔) คาใชจายอื่น  ๆ  อันพึงมีที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินคดี  หรือดําเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  อาทิ  คาธรรมเนียมตาง  ๆ  คาจางเหมา
ชางเจาะตูเซฟ  เปนตน 

(๕) คาตอบแทนแกพนักงานเจาหนาที่  และผูชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงาน  
ปปง.  ในการดําเนินการสืบสวนสอบสวน  รวบรวมพยานหลักฐาน  ตรวจคน  ตรวจสอบทรัพยสิน  
หรือยึดหรืออายัดทรัพยสิน   

(๖) คาตอบแทนแกเจาหนาที่ของสวนราชการ  หรือหนวยงานอื่นที่เขารวมปฏิบัติการ 
กับสํานักงาน  ปปง.  ในการดําเนินการสืบสวนสอบสวน  รวบรวมพยานหลักฐาน  ตรวจคน  ตรวจสอบ
ทรัพยสิน  หรือยึดหรืออายัดทรัพยสิน 

คาใชจายที่เกิดข้ึนตามวรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
หากมิไดมีกําหนดไวใหเบิกจายไดตามที่จายจริงและโดยประหยัด   



 หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
  

 
 

คาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง  (๕)  และ  (๖)  ใหเบิกจายไดในลักษณะเหมาจาย  ไดแกผูที่เปน
พนักงานเจาหนาที่ในอัตราคนละ  ๓๐๐  บาทตอวัน  ผูชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่  ในอัตราคนละ  
๒๐๐  บาทตอวัน  และเจาหนาที่ของสวนราชการอื่น  ในอัตราคนละ  ๓๐๐  บาทตอวัน  เมื่อผูไดรับ
คาตอบแทนตามขอนี้แลวจะใชสิทธิเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางอีกไมได   

 
หมวด  ๔ 

คาใชจายเก่ียวกับการเก็บรักษาและจัดการทรัพยสิน 
 

 

ขอ ๒๖ คาใชจายเก่ียวกับการเก็บรักษาทรัพยสิน  ไดแก   
(๑) คาใชจายในการเก็บรักษาทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน   
(๒) คาใชจายที่สวนราชการ  องคการหรือหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานเอกชน  

หรือบุคคลที่ไดรับแจงเปนหนังสือขอความรวมมือจากสํานักงาน  ปปง.  หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึง
เลขาธิการ  ปปง.  มอบหมายใหเก็บรักษาทรัพยสิน   

(๓) คาใชจายในการเก็บรักษาทรัพยสินที่ศาลมีคําส่ังใหตกเปนของแผนดินกอนที่จะมีการ
ดําเนินการสงมอบใหกับกระทรวงการคลังแลวเสร็จ   

ขอ ๒๗ คาใชจายเก่ียวกับการจัดการทรัพยสิน  ไดแก 
(๑) คาใชจายในการจัดการทรัพยสิน  ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน   
(๒) คาใชจายที่ เกิดข้ึนจากการจัดการทรัพยสิน  อาทิ   คาใชจายของคณะกรรมการ   

ขายทอดตลาดในการดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิน  คาตอบแทนบุคคลภายนอกในการวาจาง
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสิน  เปนตน   

(๓) คาใชจายในการจัดการทรัพยสิน  ที่ศาลมีคําส่ังใหตกเปนของแผนดินกอนที่จะมีการ
ดําเนินการสงมอบใหกับกระทรวงการคลังแลวเสร็จ   

ขอ ๒๘ เมื่อสวนราชการ  องคการหรือหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานเอกชน
หรือบุคคลที่ไดรับการขอความรวมมือ  ใหเก็บรักษาทรัพยสินหรือจัดการทรัพยสิน  ใหหนวยงานหรือ
บุคคลดังกลาว  ไดรับคาใชจายตามที่กําหนด  สิทธิที่จะไดรับคาใชจายใหมีผลนับต้ังแตวันที่หนังสือ 



 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
  

 
 

ขอความรวมมือไปถึงหนวยงานหรือบุคคลนั้น  สําหรับกรณีที่เปนทรัพยสินที่มีรายไดเกิดข้ึนจากตัวทรัพยสิน
นั้นใหหักคาใชจายจากรายไดดังกลาว   

ขอ ๒๙ คาใชจายในการเก็บรักษาทรัพยสิน  และการจัดการทรัพยสินไดแก 
(๑) คาจางพนักงานรักษาความปลอดภัย  หรือคนเฝาทรัพยสิน  เพื่อดูแลรักษาทรัพยสิน   

ทั้งประเภทอสังหาริมทรัพย  ในกรณีที่จําเปนตองมีผูดูแลรักษา  หรือคนเฝาทรัพยสินและประเภท
สังหาริมทรัพยในกรณีที่ไมสะดวกตอการขนยาย 

(๒) คาเชาที่ดิน  อาคาร  หรือสถานท่ีเพื่อเก็บรักษาทรัพยสิน   
(๓) คาใชจายเก่ียวกับการบํารุงรักษาทรัพยสิน  อาทิ  คาน้ํามันเชื้อเพลิง  คาน้ํามันหลอล่ืน  

คาจางทําความสะอาด  เปนตน 
(๔) คาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการทรัพยสิน  อาทิ  คาสงเอกสารที่เกี่ยวกับ  การขาย

ทอดตลาดไปยังผูเกี่ยวของทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  คาจางหนวยงานหรือบุคคลเพื่อดําเนินการ
จัดการทรัพยสิน  และคาธรรมเนียมตาง  ๆ  เปนตน   

(๕) คาประกาศแจงความในหนังสือพิมพรายวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  หรือทางสถานี
วิทยุโทรทัศนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสิน 

(๖) คาใชจายที่เกิดข้ึนจากการสํารวจทรัพยสิน  หรือจัดการทรัพยสินที่ยึดหรืออายัด  อาทิ  
คาจางทํากุญแจ  คาจางทําความสะอาด  คาซอมแซมบํารุงรักษา  คารังวัดสํารวจแนวเขต  เปนตน 

(๗) คาตอบแทนกรรมการขายทอดตลาด  ในการประชุมเพื่อเตรียมการขายทอดตลาด  หรือ  
การกําหนดราคาเร่ิมตน  และในการดําเนินการขายทอดตลาดแตละคร้ัง   

(๘) คาตอบแทนแกเจาหนาที่  ในการดําเนินการขายทอดตลาด  หรือผูชวยเหลือพนักงาน
เจาหนาที่ในการสนับสนุน  อํานวยความสะดวก  รักษาความปลอดภัย  หรือรักษาความสงบเรียบรอย 
ในการดําเนินการขายทอดตลาด   

(๙) คาตอบแทนบุคคล  ในการแตงต้ังเปนผู จัดการเพื่อบริหารจัดการทรัพยสิน  อาทิ  
ผูจัดการโรงงาน  ผูจัดการปมน้ํามัน  ผูจัดการรานคา  เปนตน   

(๑๐) คาใชจายอื่น  ๆ  อันพึงมีที่อาจเกิดข้ึนจากการเตรียมการหรือดําเนินการขายทอดตลาด
หรือดําเนินการสํารวจทรัพยสิน  อาทิ  คาเชาเต็นท  คาภาษี  คาธรรมเนียม  เปนตน   



 หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
  

 
 

ขอ ๓๐ คาใชจายตามขอ  ๒๙  (๑)  ใหเบิกจายดังนี้   
(๑) คาจางพนักงานรักษาความปลอดภัย  เพื่อดูแลรักษาทรัพยสินประเภทอสังหาริมทรัพย  

ใหเบิกจายตามอัตราคาจางแรงงานขั้นตํ่าที่กําหนดใชในเขตพื้นที่ที่ทรัพยสินนั้นต้ังอยู  เปนรายเดือน 
ไมเกินเดือนละ  ๗,๐๐๐  บาทตอคน   

(๒) คาจางพนักงานรักษาความปลอดภัย  เพื่อดูแลรักษาทรัพยสิน  ประเภทสังหาริมทรัพย  
ใหเบิกจายตามอัตราคาจางแรงงานขั้นตํ่าที่กําหนดใชในเขตพื้นที่ที่ทรัพยสินนั้นต้ังอยู  เปนรายวันไมเกิน
วันละ  ๓๐๐  บาทตอคน   

(๓) ในกรณีที่ไมอาจทําการจางตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ได  หรือเปนกรณีที่จําเปนตองใชวิธีการ
จางเหมาเปนการเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะรายจึงจะจางได  ก็ใหดําเนินการจางเหมาไดโดยใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบทางราชการ   

ขอ ๓๑ คาใชจายตามขอ  ๒๙  (๒)  (๓)  (๔)  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
คาใชจายตามขอ  ๒๙  (๕)  (๖)  และ  (๑๐)  ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง 

ขอ ๓๒ คาตอบแทนตามขอ  ๒๙  (๗)  และ  (๘)  ใหเบิกจายดังนี้   
(๑) คาตอบแทนตาม  (๗)  ใหไดรับไมเกินคนละ  ๓๐๐  บาท  สําหรับกรรมการที่เปน

เจาหนาที่ของรัฐ  และไมเกินคนละ  ๕๐๐  บาทสําหรับกรรมการที่เปนบุคคลภายนอก  ตอการประชุม
หรือการดําเนินการขายทอดตลาดหนึ่งคร้ัง 

(๒) คาตอบแทนตาม  (๘)  ใหไดรับในอัตราเหมาจายไดไมเกินคนละ  ๓๐๐  บาทตอวัน   
เมื่อไดรับคาตอบแทนตามขอนี้แลวจะใชสิทธิเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางอีกไมได   

ขอ ๓๓ คาตอบแทนตามขอ  ๒๙  (๙)  ใหไดรับคาตอบแทนในอัตราเหมาจายไดไมเกิน
เดือนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทตอกิจการ  ทั้งนี้  ในการกําหนดคาตอบแทน  ใหพิจารณาจากสัดสวนรายไดของ
กิจการนั้น  ๆ  ประกอบกับผลเสียหรือภาระที่ทางราชการจะไดรับหากไมดําเนินกิจการ   

 
หมวด  ๕ 

คาใชจายตามมาตรา  ๔๙  แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
 

 

ขอ ๓๔ คาใชจายตามมาตรา  ๔๙  ไดแก 
(๑) คาประกาศคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน  เมื่อศาลมีคําส่ัง 

รับคํารองดังกลาวที่พนักงานอัยการย่ืนตอศาลแลว  ทางหนังสือพิมพที่มีจําหนายแพรหลายในทองถิ่น 



 หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
  

 
 

(๒) คาสงเอกสารทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ   
(๓) คาใชจายในการตามประเด็นของพนักงานอัยการ  หรือที่พนักงานอัยการมอบหมายให

พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการ 
(๔) คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายหรืออาจพึงมีเนื่องในการปฏิบัติตามมาตรา  ๔๙   
ขอ ๓๕ คาใชจายตามขอ  ๓๔  ให เบิกจายไดตามระเบียบของทางราชการ  โดยให

หนวยงานที่มีหนาที่ตองดําเนินการดังกลาวสงหลักฐานการใชจายมาต้ังเบิกจากสํานักงาน  ปปง.   
 

หมวด  ๖ 
คาใชจายเก่ียวกับการประเมินคาเสียหาย  และคาเส่ือมสภาพทรัพยสิน 

 
 

ขอ ๓๖ คาใชจายเก่ียวกับการประเมินคาเสียหายและคาเส่ือมสภาพ  หมายความถึงคาใชจาย
ที่คณะกรรมการประเมินคาเสียหายและคาเส่ือมสภาพ  และผูซ่ึงมีความเชี่ยวชาญหรือชํานาญเกี่ยวกับ
ทรัพยสินประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ  ซ่ึงไดใชจายไปเพื่อตรวจสอบและประเมินคาเสียหายและ
คาเส่ือมสภาพแหงทรัพยสินที่เสียหายหรือเส่ือมสภาพนั้น  รวมทั้ง  คาตอบแทนกรรมการประเมิน
คาเสียหายและคาเส่ือมสภาพและผูเชี่ยวชาญหรือชํานาญที่ไดดําเนินการนั้นดวย   

ขอ ๓๗ เมื่อไดมีการประเมินคาเสียหายและคาเส่ือมสภาพทรัพยสินที่ตองคืน  ตามมาตรา  ๕๗  
วรรคส่ี  แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แลว  ใหเบิกคาใชจาย
ที่เกิดข้ึนตามที่กําหนด  สิทธิที่จะไดรับคาใชจายและคาตอบแทนดังกลาว  ใหมีต้ังแตวันที่ทําการ
ประเมินคาเสียหายและคาเส่ือมสภาพนั้น 

ขอ ๓๘ คาใชจายและคาตอบแทน  ในการประเมินคาเสียหายและคาเส่ือมสภาพทรัพยสิน  
ไดแก 

(๑) คาใชจายซ่ึงจําเปนตองจาย  เพื่อวาจางผูประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งเปนการเฉพาะ 
ทําการประเมินคาเสียหายและคาเส่ือมสภาพ  อันเนื่องจากไมอยูในวิสัยที่คณะกรรมการประเมิน
คาเสียหายและคาเส่ือมสภาพจะดําเนินการประเมินคาเสียหายและคาเส่ือมสภาพทรัพยสินนั้นไดเอง 

(๒) คาตอบแทนผูซ่ึงมีความเชี่ยวชาญหรือชํานาญเกี่ยวกับทรัพยสินประเภทใดประเภทหนึ่ง
โดยเฉพาะซึ่งรวมตรวจสอบและใหความเห็นประกอบการประเมินคาเสียหายและคาเส่ือมสภาพ   

(๓) คาตอบแทนกรรมการประเมินคาเสียหายและคาเส่ือมสภาพ   



 หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
  

 
 

(๔) คาใชจายอื่นที่ จําเปนตองจาย  หรืออาจพึงมีเนื่องในการประเมินคาเสียหายและ 
คาเส่ือมสภาพ 

ขอ ๓๙ คาใชจายตามขอ  ๓๘  (๑)  ใหจายไดเทาที่จําเปนตองจายจริงเพื่อการนั้น 
ขอ ๔๐ คาตอบแทนตามขอ  ๓๘  (๒)  ใหไดรับคาตอบแทนคนละไมเกิน  ๑,๕๐๐  บาท  

ตอการประเมินคาเสียหายและคาเส่ือมสภาพหนึ่งคร้ัง 
ขอ ๔๑ คาตอบแทนตามขอ  ๓๘  (๓)  ใหไดรับคาตอบแทนไมเกินคนละ  ๓๐๐  บาท  

สําหรับกรรมการที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ  และไมเกินคนละ  ๕๐๐  บาท  สําหรับกรรมการซึ่งเปน
บุคคลภายนอก  ตอการประเมินคาเสียหายและคาเส่ือมสภาพหนึ่งคร้ัง 

ขอ ๔๒ คาใชจายอื่นตามขอ  ๓๘  (๔)  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบราชการ   
 

หมวด  ๗ 
คาใชจายเก่ียวกับคาตอบแทนหนวยงานหรือบุคคลภายนอก 

ที่หาขอมูลขาวสารหรือใหขอมูลขาวสาร 
 

 

ขอ ๔๓ คาตอบแทนบุคคลที่ใหขอมูลขาวสารที่มิใชขาราชการสํานักงาน  ปปง.  ดําเนินการ
หาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพฤติการณ  หรือทรัพยสินของบุคคลที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรม  ที่เกี่ยวกับ
การกระทําความผิดมูลฐาน  ดังนี้ 

(๑) ชุดปฏิบัติการหรือบุคคลในการหาขอมูลขาวสารในพื้นที่รับผิดชอบ  เดือนละไมเกิน   
๘,๐๐๐  บาท 

(๒) ชุดปฏิบัติการหรือบุคคลในการหาขอมูลขาวสารในพื้นที่รับผิดชอบ  และพื้นที่เชื่อมโยง
ที่เกี่ยวของ  เดือนละไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

(๓) ชุดปฏิบัติการหรือบุคคลที่หาขอมูลขาวสารเชิงลึก  เกี่ยวกับรายละเอียดของบุคคลและ
โครงสรางเครือขายกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรม  ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐาน 
ในระดับสําคัญ  เดือนละไมเกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

ขอ ๔๔ คาตอบแทนบุคคลภายนอกที่มิใชขาราชการสํานักงาน  ปปง.  ตรวจสอบ  สืบสวน
หาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพฤติการณหรือทรัพยสินของบุคคลที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรม  ที่เกี่ยวกับ



 หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
  

 
 

การกระทําความผิดมูลฐานอัตราคนละไมเกิน  ๑๐๐  บาทตอวัน  ระยะเวลาการปฏิบัติไมเกินเดือนละ  
๒๕  วัน  ตลอดป 

ขอ ๔๕ คาตอบแทนบุคคลภายนอกที่มิใชขาราชการสํานักงาน  ปปง.  และมิใชเจาหนาที่
ของรัฐที่ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพฤติการณหรือทรัพยสินของบุคคลที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรม 
ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐาน  อัตราขอมูลขาวสารเร่ืองละไมเกิน  ๕๐๐  บาท   

ขอ ๔๖ คาใชจายอื่นที่จําเปนตองใช  เนื่องจากการใหหรือหาขอมูลขาวสาร  โดยใหเบิกจาย
ไดเทาจายจริง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

พลตํารวจตรี  พีรพันธุ  เปรมภูติ 
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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