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ระเบียบสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
เพื่อให้การปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพเพิ่มย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๐  (๗)  และมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๐  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ข้อ  ๒๑  
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน  ว่าด้วยการเก็บรักษา  และการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ว่าด้วยการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ว่าด้วยการนําทรัพย์สิน
ออกขายทอดตลาด  พ.ศ.  ๒๕๔๔  สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (สํานักงาน  ปปง.)   
จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ  ๙  แห่งระเบียบสํานักงานป้องกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
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“ในกรณีดําเนินการเร่งด่วนและมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกับทรัพย์สินตามวรรคแรกเกิดขึ้นก่อน
คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ  มีคําสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ 
ได้โดยอนุโลม” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของข้อ  ๑๓  แห่งระเบียบสํานักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

“(๓) ค่าตอบแทน  ตามข้อ  ๙  (๘)  ให้เบิกจ่ายได้ในลักษณะเหมาจ่าย  ได้แก่  ผู้ที่เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในอัตราคนละ  ๕๐๐  บาทต่อวัน  ผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในอัตราคนละ  ๓๐๐  บาทต่อวัน  
และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการอื่นในอัตราคนละ  ๕๐๐  บาทต่อวัน  เม่ือผู้ได้รับค่าตอบแทนตามข้อนี้แล้ว
จะใช้สิทธิเบิกค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางอีกไม่ได้ 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๕  แห่งระเบียบสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๕  เม่ือมีการประเมินราคาทรัพย์สินรายใด  ให้บุคคลที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนใน 
การประเมินราคาทรัพย์สิน  ตามข้อ  ๑๔  ได้รับค่าตอบแทนตามที่กําหนดตามระเบียบนี้  สิทธิที่จะได้รับ
ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นในการประเมินให้เร่ิมตั้งแต่วันที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินจนถึงวันที่
คดีถึงที่สุดและเป็นที่ยุติ 

กรณีทรัพย์สินที่จะต้องประเมินมีจํานวนมาก  หรือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง  ซึ่งการประเมิน
ราคาทรัพย์สินอาจไม่แล้วเสร็จในคร้ังเดียว  ให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการ  ปปง.  หรือผู้ที่เลขาธิการ  ปปง.  
มอบหมาย  จัดให้มีผู้ประเมินราคาทรัพย์สินในแต่ละครั้งมากกว่าหนึ่งคน  โดยให้จ่ายค่าตอบแทน 
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินเป็นรายคนและรายคร้ังจนกว่าการประเมินราคาทรัพย์จะเสร็จสิ้น”   

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๔  แห่งระเบียบสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๔  เม่ือมีการดําเนินการตามมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๘/๑  
หรือมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  โดยมี
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นเข้าร่วมปฏิบัติการกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน  ปปง.  
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ให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมปฏิบัติการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมปฏิบัติการ
ตามระเบียบนี้  สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนให้มีขึ้นตั้งแต่วันที่มีการดําเนินการตามคําสั่ง 
หรือตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมปฏิบัติการนั้น” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๕  แห่งระเบียบสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๕  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสืบสวนการจับกุม  การบันทึกถ้อยคํา  การสอบสวน   
การดําเนินคดี  การส่งเอกสารการบันทึกถ้อยคํา  การสําเนาสํานวนการสืบสวนสอบสวน  การจับกุม   
การยึดหรืออายัด  หรือเก็บรักษาทรัพย์สินในระหว่างการสืบสวน  การจับกุม  การสอบสวน  หรือบันทึกปากคํา 
ที่อาจเบิกจ่าย  ได้แก่ 

(๑) ค่าส่งบันทึกถ้อยคํา  สําเนาสํานวน  หรือสําเนาการสืบสวนสอบสวนทางพัสดุภัณฑ์ 
(๒) ค่าสําเนาบันทึกถ้อยคํา  หรือสํานวนการสืบสวนสอบสวน 
(๓) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการสืบสวน  การจับกุม  บันทึกถ้อยคํา  การสอบสวน  

และการรวบรวมพยานหลักฐานในการดําเนินการสืบสวนสอบสวน  รวบรวมพยานหลักฐาน  ตรวจค้น  
ตรวจสอบทรัพย์สิน  ยึดหรืออายัด  หรือจัดเก็บรักษาทรัพย์สินในระหว่างการสืบสวนสอบสวนและ 
การดําเนินคดี 

(๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  อันพึงมีที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินคดี  หรือดําเนินการเก่ียวกับทรัพย์สิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  อาทิ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมา
บริการเจาะตู้เซฟ  เป็นต้น 

(๕) ค่าตอบแทนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน  ปปง.  
ในการดําเนินการสืบสวน  จับกุม  สอบสวน  รวบรวมพยานหลักฐาน  ตรวจค้น  ตรวจสอบทรัพย์สิน  
หรือยึด  หรืออายัด  หรือจัดเก็บรักษาทรัพย์สินในระหว่างการสืบสวนสอบสวนและการดําเนินคดี 

(๖) ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นที่เข้าร่วมปฏิบัติการกับ
สํานักงาน  ปปง.  ในการดําเนินการสืบสวน  จับกุม  สอบสวน  รวบรวมพยานหลักฐาน  ตรวจค้น  
ตรวจสอบทรัพย์สิน  หรือยึด  หรืออายัด  หรือจัดเก็บรักษาทรัพย์สินในระหว่างการสืบสวนสอบสวน 
และการดําเนินคดี 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามวรรคหน่ึง  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
หากมิได้มีกําหนดไว้ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงและโดยประหยัด 
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ค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึง  (๕)  และ  (๖)  ให้เบิกจ่ายได้ในลักษณะเหมาจ่าย  ได้แก่ผู้ที่เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ในอัตราคนละ  ๕๐๐  บาทต่อวัน  ผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในอัตราคนละ  ๓๐๐  บาทต่อวัน  
และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการอื่นในอัตราคนละ  ๕๐๐  บาทต่อวัน  เม่ือผู้ได้รับค่าตอบแทนตามข้อนี้แล้ว
จะใช้สิทธิเบิกค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางอีกไม่ได้” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๖  ข้อ  ๒๗  ข้อ  ๒๙  และข้อ  ๓๒  แห่งระเบียบสํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๖  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดเก็บและดูแลรักษาทรัพย์สิน  ได้แก่ 
(๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและดูแลรักษาทรัพย์สินที่สํานักงาน  ปปง.  ได้มีการดําเนินการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ตั้งแต่ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่  จนถึงขั้นตอนคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการมีคําสั่งให้ยึด
และหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว   

(๒) ค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการ  องค์การ  หรือหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานเอกชน  
หรือบุคคลท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือขอความร่วมมือจากสํานักงาน  ปปง.  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งเลขาธิการ  ปปง.  มอบหมาย  ให้มีหน้าที่จัดเก็บและดูแลรักษาทรัพย์สิน  ได้จ่ายไปในการจัดเก็บและดูแล
รักษาทรัพย์สินที่ขอความร่วมมือไปนั้น 

(๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและดูแลรักษาทรัพย์สิน  ที่ศาลมีคําสั่งให้ยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราว 
ในระหว่างการพิจารณาคดีหรือที่ศาลมีคําสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินจนถึงที่สุดและคดีเป็นที่ยุติก่อนที่จะมี
การดําเนินการส่งมอบให้กับกระทรวงการคลังแล้วเสร็จ   

ข้อ ๒๗ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดการทรัพย์สิน  ได้แก่ 
(๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สินที่สํานักงาน  ปปง.  ได้มีการดําเนินการตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ตั้งแต่ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน  รวบรวมพยานหลักฐาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่จนถึงขั้นตอนคณะกรรมการธุรกรรม  หรือเลขาธิการมีคําสั่งให้ยึดและหรืออายัด
ทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  อาทิ  การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์  การให้เช่า   
การแต่งตั้งผู้จัดการ  การให้ส่วนราชการนําทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ  การสํารวจทรัพย์สิน  
การติดตามสิทธิเรียกร้อง  การร้องทุกข์กล่าวโทษ  และการบังคับคดี  เป็นต้น 

(๒) ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพย์สิน  อาทิ  ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สิน  คณะกรรมการจัดเก็บรักษาทรัพย์สิน  คณะกรรมการประเมินราคา
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ทรัพย์สิน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน  ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการว่าจ้าง
ดําเนินการเก่ียวกับการจัดการทรัพย์สิน  ขายทอดตลาดทรัพย์สิน  สํารวจทรัพย์สิน  และผู้ช่วยเหลือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการดังกล่าว  รวมทั้งค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อบํารุงหรือดูแล  หรือใช้เพื่อ
การจัดการทรัพย์สิน  ขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสํารวจทรัพย์สินต่าง ๆ  นั้น  เป็นต้น 

(๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สินที่ศาลมีคําสั่งให้ยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราวในระหว่าง 

การพิจารณาคดี  หรือที่ศาลมีคําสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินจนถึงที่สุดและคดีเป็นที่ ยุติ ก่อนที่จะมี 

การดําเนินการส่งมอบให้กับกระทรวงการคลังแล้วเสร็จ 

ข้อ ๒๙ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและดูแลรักษาทรัพย์สินตามข้อ  ๒๖  และการจัดการทรัพย์สิน

ตามข้อ  ๒๗  ที่อาจเบิกจ่ายได ้ ได้แก่ 

(๑) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือคนเฝ้าทรัพย์สินเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน   

ทั้งประเภทอสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่จําเป็นต้องมีผู้ดูแลรักษาหรือคนเฝ้าทรัพย์สิน  และประเภท

สังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ไม่สะดวกต่อการขนย้าย 

(๒) ค่าเช่าที่ดิน  อาคาร  หรือสถานที่เพื่อจัดเก็บรักษาทรัพย์สิน 

(๓) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการบํารุงรักษาทรัพย์สิน  อาทิ  ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง  ค่าน้ํามันหล่อลื่น  

ค่าจ้างทําความสะอาด  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  เป็นต้น   

(๔) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการดําเนินการจัดการทรัพย์สิน  อาทิ  ค่าส่งเอกสารที่เก่ียวกับการขายทอดตลาด  

การบริหารทรัพย์สิน  ไปยังผู้เก่ียวข้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ค่าจ้างหน่วยงานหรือบุคคล 

เพื่อดําเนินการจัดการทรัพย์สิน  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  เป็นต้น 

(๕) ค่าประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์รายวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  หรือทางสถานีวิทยุ

โทรทัศน์  และค่าจ้างประชาสัมพันธ์  เก่ียวกับการจัดการทรัพย์สิน 

(๖) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการสํารวจทรัพย์สิน  หรือจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด  อาทิ  

ค่าจ้างทํากุญแจ  ค่าจ้างทําความสะอาด  ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา  ค่ารังวัดสํารวจแนวเขต  รวมทั้งค่า

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อบํารุง  หรือดูแลหรือใช้เพื่อการจัดการทรัพย์สิน  ขายทอดตลาดทรัพย์สิน   

หรือสํารวจทรัพย์สิน  เป็นต้น 

(๗) ค่าตอบแทนกรรมการขายทอดตลาด  ในการประชุมเพื่อเตรียมการขายทอดตลาด   

หรือการกําหนดราคาเริ่มต้น  และในการดําเนินการขายทอดตลาดในแต่ละครั้ง 
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(๘) ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ ในการดําเนินการจัดการทรัพย์สิน  การขายทอดตลาด   

การสํารวจทรัพย์สิน  หรือผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการสนับสนุน  อํานวยความสะดวก   

รักษาความปลอดภัย  หรือรักษาความสงบเรียบร้อยในการดําเนินการดังกล่าว 

(๙) ค่าตอบแทนบุคคล  ในการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สิน  อาทิ  ผู้จัดการ

โรงงาน  ผู้จัดการป๊ัมน้ํามัน  ผู้จัดการร้านค้า  ผู้จัดการสวน  ผู้จัดการห้องเช่า  เป็นต้น 

(๑๐) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  อันพึงมีที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการหรือดําเนินการจัดการทรัพย์สิน   

การขายทอดตลาด  การสํารวจทรัพย์สิน  อาทิ  ค่าเช่าเต็นท์  ค่าภาษี  ค่าธรรมเนียม  เป็นต้น 

ข้อ ๓๒ ค่าตอบแทนตามข้อ  ๒๙  (๗)  และ  (๘)  ให้เบิกจ่าย  ดังนี้ 

(๑) ค่าตอบแทนตาม  (๗)  ให้ได้ รับไม่เกินคนละ  ๑ ,๒๐๐  บาท  ต่อการประชุมหรือ 

การดําเนินการขายทอดตลาดหน่ึงคร้ัง 

(๒) ค่าตอบแทนตาม  (๘)  ให้ได้รับในอัตราเหมาจ่ายได้ไม่เกินคนละ  ๕๐๐  บาทต่อวัน   

เม่ือได้รับค่าตอบแทนตามข้อนี้แล้วจะใช้สิทธิเบิกค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางอีกไม่ได้” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔๑  แห่งระเบียบสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๔๑  ค่าตอบแทนตามข้อ  ๓๘  (๓)  ให้ได้รับค่าตอบแทนไม่เกินคนละ  ๑,๒๐๐  บาท 

ต่อการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพหนึ่งคร้ัง”   

ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๔๗  แห่งระเบียบสํานักงานป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ 

“ข้อ  ๔๗  ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่หาข้อมูลข่าวสารหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันนําไปสู่ 

การจับกุมผู้กระทําความผิดอาญาฐานฟอกเงิน  ดังนี้ 

(๑) ค่าตอบแทนบุคคลในการหาข้อมูลข่าวสารในเชิงลึกเพื่อนําไปสู่การจับกุมผู้กระทําความผิด

ฐานฟอกเงิน  ในอัตราไม่เกินเดือนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๓  เดือน 

(๒) ค่าตอบแทนบุคคลในการหาข้อมูลข่าวสารเพื่อนําไปสู่การจับกุมผู้กระทําความผิดฐานฟอกเงิน  

ในอัตราข้อมูลข่าวสารไม่เกินเร่ืองละ  ๕๐๐  บาท 
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(๓) ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เข้าร่วมปฏิบัติการตรวจค้น  
จับกุมผู้กระทําความผิดฐานฟอกเงิน  ในอัตราคนละ  ๕๐๐  บาทต่อวัน  และเม่ือผู้ได้รับค่าตอบแทน
ดังกล่าวแล้ว  จะใช้สิทธิเรียกค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางอีกไม่ได้” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

พันตํารวจเอก  สีหนาท  ประยูรรัตน์ 
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 


