
 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบซึ่งถูกฟ้องหรือถูกดําเนินคดี   

อันเนื่องมาจากการปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  (๕)  และมาตรา  ๓๘/๒  แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  จึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ  ซึ่งถูกฟ้องหรือถูกดําเนินคดี 
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คดี”  หมายความว่า  คดีอาญา  คดีแพ่ง  และคดีปกครอง   
“ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ”  หมายความว่า   
(๑) ผู้ปฏิบัติหน้าที่  ได้แก่  กรรมการ  กรรมการธุรกรรม  อนุกรรมการ  เลขาธิการ  รองเลขาธิการ 

และพนักงานเจ้าหน้าที่  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งถูกฟ้องหรือถูก
ดําเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่  แม้จะพ้นจากตําแหน่งหรือหน้าที่ไปแล้ว  หรือ 

(๒) ผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่  ได้แก่  บุคคลท่ีผู้ปฏิบัติหน้าที่มอบหมายหรือร้องขอให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือให้ดําเนินการเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ  ซึ่งถูกฟ้องหรือถูกดําเนินคดีอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่  แม้จะพ้นจากตําแหน่งหรือหน้าที่ไปแล้ว 

ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ  ให้แสดง
ความจํานงต่อสํานักงานตามแบบ  ปปง. - ชล.๑  ท้ายระเบียบนี้  เม่ือสํานักงานได้รับเร่ืองจากผู้มีสิทธิได้รับ
ความช่วยเหลือแล้ว  และพิจารณาเห็นว่าเป็นคดีความที่ถูกฟ้องหรือถูกดําเนินคดีอันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย  และสํานักงานมิได้เป็นผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดีต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่
หรือผู้ช่วยเหลือ  ผู้ปฏิบัติหน้าที่นั้นเอง  ให้สํานักงานดําเนินการช่วยเหลือทั้งในชั้นสอบสวน  ไต่สวน   
หรือถูกฟ้องคดีตามอํานาจหน้าที่ต่อไป   

ข้อ ๕ การขอรับความช่วยเหลือในชั้นศาล  ให้สํานักงานส่งเร่ืองให้พนักงานอัยการแก้ต่างคดี  
ในกรณีที่พนักงานอัยการปฏิเสธหรือมีเหตุขัดข้องในการรับแก้ต่างให้  และสํานักงานพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้ทนายความดําเนินคดีแทน  ให้มีสิทธิว่าจ้างทนายความดําเนินคดีได้   
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ข้อ ๖ ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการให้ความช่วยเหลือในช้ันสอบสวน  ไต่สวน  หรือถูกฟ้องคดี  
ให้สํานักงานจ่ายจากเงินงบประมาณของสํานักงานหรือจากเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   

(๑) การชําระค่าธรรมเนียมศาล 
(๒) การจ้างทนายความ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดท้ายระเบียบนี้ 
(๓) การวางหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 
(๔) ค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือที่ใช้ในการแสวงหา

ข้อเท็จจริงและหลักฐาน  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร  ค่าแปลเอกสาร  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ 
การเดินเผชิญสืบของศาล  และการอ่าน  แปล  ตีความ  และวิเคราะห์ภาพถ่ายดังกล่าว 

(๕) ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง   
(๖) ค่าป่วยการพยาน  ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พักของพยาน 
(๗) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในช้ันสอบสวน  ไต่สวน  หรือถูกฟ้องคดี  นอกเหนือจาก  (๑)   

ถึง  (๖)  โดยความเห็นชอบของเลขาธิการ 
ข้อ ๗ ในคดีอาญาเม่ือผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือมีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ 

ในการขอออกหนังสือรับรองการปล่อยตัวชั่วคราวให้แสดงความจํานงต่อสํานักงาน  และให้เลขาธิการ
พิจารณาออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราวตามแบบ  ปปง. - ชล.๒  ท้ายระเบียบนี้  เพื่อนําไปมอบ
ให้พนักงานไต่สวน  พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือศาล  แล้วแต่กรณี   

หนังสือรับรองตามแบบ  ปปง. - ชล.๒  ตามวรรคหนึ่งจะต้องระบุจํานวนเงินที่สํานักงานต้องชดใช้
ให้แก่พนักงานไต่สวน  พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือศาล  เม่ือผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ 
ผิดสัญญาประกัน   

ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือหลบหนี  เม่ือพนักงานไต่สวน  พนักงานสอบสวน  
พนักงานอัยการ  หรือศาลเรียกให้ชดใช้เงินตามหนังสือรับรองการขอปล่อยตัวชั่วคราว  ให้สํานักงาน 
จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม  แคชเชียร์เช็ค  หรือตั๋วแลกเงินนําส่งผู้มีอํานาจในการปล่อยชั่วคราวตามกฎหมาย 

กรณีหากได้ตัวผู้ได้รับความช่วยเหลือที่หลบหนีกลับมาดําเนินคดี  ให้สํานักงานร้องขอต่อ
พนักงานไต่สวน  พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือศาล  แล้วแต่กรณี  เพื่อขอลด  งด  หรือคืนเงิน 
ตามสัญญาประกัน 

เงินที่ได้รับคืนตามวรรคสองให้สํานักงานนําส่งเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินหรือคืนแก่กองทุน   
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๙ ภายใต้บังคับข้อ  ๔  ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือผู้ใดได้วางหลักประกันไปก่อน 
ที่สํานักงานได้ออกหนังสือรับรองให้ตามความในข้อ  ๗  อาจขอให้สํานักงานออกหนังสือรับรองเพื่อนําไป
มอบให้พนักงานไต่สวน  พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือศาล  แล้วแต่กรณี  แทนหลักประกันเดิม
หรือเป็นหลักประกันเพิ่มเติมจากหลักประกันเดิมที่วางไว้ได้ 
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ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือได้รับชดใช้เงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีที่จ่ายไป
ตามข้อ  ๖  คืนจากพนักงานไต่สวน  พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  ศาล  คู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึง   
หรือบุคคลอื่นใด  ให้ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวเรียกร้องเงินดังกล่าวและนําส่งคืนสํานักงาน
ตามท่ีได้รับความช่วยเหลือ  แต่ไม่เกินจํานวนที่ได้รับชดใช้  ทั้งนี้  ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลืออาจมอบให้
สํานักงานเป็นผู้รับแทนก็ได้ 

ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกประกาศ  คําสั่ง  
หลักเกณฑ์และวิธีการ  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 

ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการตีความและการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินมีอํานาจวินิจฉัย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วิษณุ  เครืองาม 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 



 
 

หลักเกณฑ์และอัตราการจ้างทนายความ 
 

ข้อ ๑   ให้สํานักงานแต่งต้ังทนายความช่วยเหลือทางคดีแก่ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือโดย
พิจารณาคัดเลือกจากทนายความท่ีขึ้นบัญชีไว้กับสํานักงาน  

ในคดีที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนหรือมีผลกระทบต่อประชาชน หรือมีผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
ต้ังแต่ ๒ รายขึ้นไป จะเสนอทนายความที่มีความรู้ ประสบการณ์ ให้สํานักงานพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง 
ก็ได้แม้ทนายความผู้น้ันจะไม่ได้ขึ้นบัญชีไว้กับสํานักงาน 

ข้อ ๒  ค่าจ้างทนายความให้ได้รับตามค่าวิชาชีพ ดังต่อไปน้ี  
(๑) รายคดีในศาลช้ันต้น 
 ๑.๑ คดีแพ่ง ใหจ้่ายได้ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑.๒ คดีอาญา ให้จ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๑.๓ คดีปกครอง ให้จ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐ บาท 
(๒) รายคดีในช้ันอุทธรณ์หรือช้ันฎีกา ให้จ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน  ๖๐,๐๐๐ บาท 

 ข้อ ๓ ให้สํานักงานแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินค่าจ้างทนายความตามข้อ ๒ จํานวน ๓ คน โดยมี
รองเลขาธิการที่เลขาธิการมอบหมายเป็นประธาน มีหน้าที่กําหนดค่าจ้างทนายความ โดยให้คํานึงถึงหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปน้ี  

(๑) ความยากง่ายของลักษณะคดี  
(๒) เวลาและงานที่ทนายความได้ปฏิบัติในการว่าคดีเรื่องน้ันๆ  
(๓) ความเอาใจใส่ในการดําเนินคดี 
(๔) ค่าใช้จ่ายที่ทนายความได้เสียไป  
ข้อ ๔   การปฏิบัติงานของทนายความให้เป็นไปตามมรรยาททนายความและสัญญาว่าจ้าง

ทนายความที่ทําขึ้นไว้ระหว่างสํานักงานกับทนายความ และหากพบมีการประพฤติผิดให้สํานักงานเพิกถอน
บุคคลน้ันออกจากการเป็นทนายความได้ 

ข้อ ๕ ในคดีที่มีลักษณะเป็นการกระทําของผู้มีอิทธิพล หรือเป็นการกระทําที่มีเครือข่ายองค์กร
อาชญากรรม หรือคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีผลกระทบต่อประชาชน หรือผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
ต้ังแต่ ๒ รายขึ้นไป หรือต้องใช้ทนายความที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน หากคณะกรรมการประเมิน
ค่าจ้างทนายความเห็นสมควรจะจ่ายค่าทนายความเกินกว่าข้อ ๒ ให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

ในการว่าจ้างทนายความตามวรรคหน่ึง ให้บุคคลต่อไปน้ีเสนอต่อคณะกรรมการประเมินค่าจ้าง
ทนายความพิจารณาอนุมัติ    

(๑) สํานักงาน หรือ 
(๒) ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ  
ข้อ ๖   ให้สํานักงานลงนามในสัญญาว่าจ้างทนายความในการดําเนินคดีโดยให้มีการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล หรือเพิกถอนเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 



 
แบบคําขอรับความช่วยเหลือ 

 
 ข้าพเจ้า              
ดํารงตําแหน่ง/เคยดํารงตําแหน่ง สังกัด(ถ้ามี)   
ถูกไต่สวน/กล่าวหา/ฟ้อง เป็นคดี                (๑)        โดย   (๒)  
ในข้อหาหรือฐานความผิด                         (๓)     
       
มีใจความโดยสรุปว่า                         (๔)    
      
      
เหตุแห่งการถูกไต่สวน/กล่าวหา/ฟ้อง             (๕)     
      
      
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้ สํานักงาน ปปง. ช่วยเหลือ ดังน้ี 

 ให้ความช่วยเหลือในการถูกดําเนินคดี 
 ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยช่ัวคราว 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การกระทําที่ถูกดําเนินคดี เป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือสืบเน่ืองจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ และสํานักงาน ปปง. มิได้เป็นผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดีน้ันเอง หากปรากฏว่าการมิได้เป็นไปตามที่
กล่าวข้าพเจ้ายินยอมคืนค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีที่ได้รับให้แก่สํานักงาน ปปง. นอกจากน้ี หากข้าพเจ้ามีสิทธิ
ได้รับค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีที่เสียไปคืนจากพนักงานไต่สวน พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล  
คู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึง หรือบุคคลอ่ืนใด ข้าพเจ้าจะนําเงินดังกล่าวมาชําระคืนสํานักงาน ปปง. จนครบจํานวน
ค่าใช้จ่ายที่ข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลือจากสํานักงาน ปปง. ทั้งน้ี ไม่เกินจํานวนที่ข้าพเจ้าได้รับชดใช้ 

ในกรณีที่สํานักงาน ปปง. ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยช่ัวคราว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหาก
ข้าพเจ้าผิดสัญญาประกันอันเป็นเหตุให้สํานักงาน ปปง. ต้องถูกบังคับหรือชดใช้เงินตามสัญญาประกันแล้ว 
ข้าพเจ้าตกลงรับผิดต่อสํานักงาน ปปง. และจะชําระเงินตามจํานวนที่สํานักงาน ปปง. ต้องเสียไปคืนให้
สํานักงาน ปปง. ในการน้ี หากมีเงินที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากสํานักงาน ปปง. ข้าพเจ้ายินยอมให้สํานักงาน 
ปปง. หักเงินดังกล่าวชําระหน้ีได้  

 
      
                 (ลงช่ือ)                 ผู้ย่ืนคําขอ  

                    (               )  
 
 
 
 
 

แบบ ปปง.-ชล.๑ 



 
-๒- 

 
คําอธิบาย   

๑. ให้ระบุประเภทคดีที่ถูกไต่สวน/ถูกกล่าวหา/ถูกฟ้อง 
๒. ให้ระบุช่ือผู้กลา่วหาหรือโจทก์ 
๓. ให้ระบุข้อหาหรือฐานความผดิที่ถูกไต่สวน ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดี  
๔. ให้ระบุข้อกล่าวหาหรือคําฟ้อง พร้อมแนบสาํเนาหลักฐานการถูกไต่สวน ถูกกล่าวหา หรือถูกฟ้อง  
๕. ให้ระบุงานในหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมายและการปฏิบัติงานที่เป็นเหตุแห่งการถูกไต่สวน 

ถูกกล่าวหา หรือถูกฟ้องคดี 



 

 
หนังสือรับรองการขอปล่อยช่ัวคราว 

 
 

ที่ ปง.      (๑)   /                                   สํานักงาน ปปง. 
  ๔๔๒ แขวงวังใหม่  
  เขตปทมุวัน กรงุเทพฯ   

           วันที่           (๒)                              
เรื่อง   ขอปล่อยช่ัวคราว 
เรียน           (๓)                           
 
  ตามท่ี                 (๔)                                      ได้ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญา
โดย                       (๕)                                    ต่อ                           (๖)                    
ในคดีหมายเลขดําที่                                         หมายเลขแดงที่            
ข้อหาหรือฐานความผิด                                             (๗)  
และ           (๘)               ได้ย่ืนคําร้องขอให้ปล่อยช่ัวคราว  น้ัน 
 
   สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดย                 (๙)              
ตําแหน่ง                                      ขอรับรองว่า            (๔)                  
ตําแหน่ง                   (๑๐) สังกัด                       (๑๐)  
อยู่ในข่ายได้รับความช่วยเหลือในเรื่องการขอให้ปล่อยช่ัวคราว ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบซึ่ง     
ถูกฟ้องหรือถูกดําเนินคดีอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย พ.ศ. ....  ภายในวงเงิน
ไม่เกิน                 (๑๑)                                   บาท                   (ตัวอักษร)   
หากมีการผิดสัญญาประกันที่ทําไว้กับ            (๖)                                                                   
และ  (๔) ต้องถูก บังคับหรือชดใ ช้ตามสัญญาประกันแล้ ว
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยินยอมชําระเงินจํานวนดังกล่าวแทนให้ทันทีโดยไม่ต้องเรียกร้อง
ให้ผู้ต้องรับผิดตามสัญญาขอปล่อยช่ัวคราวชําระก่อน 
    ขอแสดงความนับถือ 

   
     (ลงช่ือ)                 
      (          ) 

          ตําแหน่ง                     
โทร      
โทรสาร      
หมายเหตุ ใหข้ีดฆ่าข้อความท่ีไม่ต้องการใช้ออก 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปปง.-ชล.๒



 

-๒- 
 

คําอธิบาย   
๑. ให้ลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มต้ังแต่เลข ๑ เรียงเป็นลําดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทินทับ 

เลขปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง 
๒. ให้ระบุวันที่ออกเลขหนังสือรับรอง 
๓. ให้ระบุตําแหน่ง “พนักงานไต่สวนผู้รับผิดชอบ” “หัวหน้าพนักงานสอบสวน” หรือ “อัยการจังหวัด

หรืออัยการพิเศษฝ่าย (ระบุฝ่าย)” หรือ “อธิบดีผู้พิพากษาศาลหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาล (ระบุช่ือ
ศาล)” แล้วแต่กรณี  

๔. ให้ระบุช่ือผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกไต่สวน ถูกกล่าวหา หรือถูกฟ้องคดี 
๕. ให้ระบุช่ือผู้กล่าวหาหรือโจทก์  
๖. ให้ระบุช่ือ“พนักงานไต่สวนผู้รับผิดชอบ” “พนักงานสอบสวน” หรือ “พนักงานอัยการ”หรือ “ศาล” 

แล้วแต่กรณี  
๗. ให้ระบุฐานความผิดที่ถูกไต่สวน ถูกกล่าวหา หรือถูกฟ้องคดีอาญา  
๘. ให้ระบุช่ือผู้ย่ืนคําร้องขอปล่อยช่ัวคราว  
๙. ให้ระบุช่ือเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ซึ่งมีอํานาจลงนามในหนังสือรับรอง 
๑๐. ให้ระบุตําแหน่งและส่วนราชการภายในท่ีสังกัด หากเป็นบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ  

กรรมการธุรกรรม อนุกรรมการ หรือผู้ ช่วยเหลือผู้ปฎิบัติหน้าที่ ให้ระบุช่ือตําแหน่งที่ได้รับ
มอบหมาย เลขที่คําสั่งและวันที่ออกคําสั่งแต่งต้ัง (ถ้ามี) 

๑๑. ให้ระบุวงเงินประกัน 
 
หมายเหตุ   
 ผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับความช่วยเหลือจากสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะต้อง
เป็น กรรมการ กรรมการธุรกรรม อนุกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมาย        
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งถูกฟ้องหรือถูกดําเนินคดีอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติการ  
ตามอํานาจหน้าที่ แม้จะพ้นจากตําแหน่งหรือหน้าที่ไปแล้ว และหมายความรวมถึงบุคคลท่ีผู้ปฎิบัติหน้าที่
มอบหมายหรือร้องขอให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือให้ดําเนินการเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ ซึ่งถูกฟ้องหรือ
ถูกดําเนินคดีอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ แม้จะพ้นจากตําแหน่งหรือหน้าที่ไปแล้ว โดย
สํานักงานพิจารณาแล้ว เห็นว่าการกระทําที่ถูกสอบสวน ถูกไต่สวน หรือถูกฟ้องคดีอันเน่ืองมาจากการ
ปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยชอบ และสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมิได้เป็น
ผู้ถูกกล่าวหาหรือฟ้องคดีน้ันเอง 


