
ระเบียบส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
                        

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน     

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้
การปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เพิ่มยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๔๐ (๖) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓ ) ข้อ ๒๑ ระเบียบ     
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ว่าด้วยการเก็บรักษา และการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ พ .ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด พ .ศ. ๒๕๔๔ 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง .) จึงให้ยกเลิกระเบียบส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ .ศ. ๒๕๔๕ และวางระเบียบส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่ าย 
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗” 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรักษาการตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๔ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายหรืออาจพึงมี นอกจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ขอ  

ท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
ข้อ ๕ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้เบิกจ่าย จากเงินงบประมาณของ  

ส านักงาน ปปง. ได้เท่าที่จ่ายจริงและไม่เกินที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ทั้งนี้โดยค านึงถึงความประหยัด 
ข้อ ๖ ในระเบียบนี้ 
“ต่อการประเมินราคาทรัพย์สินหนึ่งครั้ง ” หมายความถึง การที่ ได้มีการประเมินราคา

ทรัพย์สินที่ท าการประเมินนั้นเสร็จสิ้นแล้ว 

                                                

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ ตอนพิเศษ ๕๗ ง/หน้า ๓๓/๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 



 ๒ 

“ต่อการด าเนินการขายทอดตลาดหนึ่งครั้ง ” หมายความถึง การที่ได้มีการด าเนินการ  
ขายทอดตลาดประจ าวันน้ันเสร็จสิ้นแล้ว 

“ต่อการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพหนึ่งครั้ง ” หมายความถึง การที่ได้มีการ
ด าเนินการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพน้ันเสร็จสิ้นแล้ว 

“ทรัพย์สิน” หมายความถึง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งคณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ ปปง . หรือศาลได้มีค าสั่งให้ยึด
หรืออายัดไว้ช่ัวคราว และให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่ศาลได้มีค าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินด้วย 

“ผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความถึง บุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ปปง. 
ขอความร่วมมือเรียก หรือ ให้ด าเนินการในบางกรณีที่มีความจ าเป็นต้องให้บุคคลภายนอกมาช่วยด าเนินการ 

“เลขาธิการ ปปง.” หมายความถึง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
“ส านักงาน ปปง.” หมายความถึง ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 

หมวด ๑ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการยึดและอายัดทรัพย์สิน 

                        
 

ข้อ ๗ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการยึดและอายัดทรัพย์สิน หมาย ความถึง ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงาน
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการยึดและอายัดทรัพย์สิน   
ได้ใช้จ่ายไปจริงในการด าเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินน้ัน  

ข้อ ๘ เมื่อมีการยึดและอายัดทรัพย์สินให้หน่วยงาน พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือผู้ช่วยเหลือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปเกี่ยวกับการยึดและอายัดทรัพย์สิน ตั้งแต่
คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ ปปง. มีค าสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินน้ัน 

ข้อ ๙ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินที่อาจเบิกได้ ได้แก่ 
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(๒) ค่าเช่าที่พัก 
(๓) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเช้ือเพลิง หรือพลังงาน ส าหรับยานพาหนะและ

อื่นๆ ท านองเดียวกัน 
(๔) ค่าป่วยการพยาน ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของพยาน 
(๕) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือคนเฝ้าทรัพย์สิ น เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน       

ทั้งประเภทอสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีผู้ดูแลหรือคนเฝ้าทรัพย์สินและประเภทสังหาริมทรัพย์  
ในกรณีที่ไม่สามารถขนย้ายสังหาริมทรัพย์มาเก็บรักษาไว้ ณ ส านักงาน ปปง. หรือสถานที่เก็บรักษาได้ 

(๖) ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง และค่าซ่อม บ ารุงรักษายานพาหนะ เครื่องจักรกล หรือทรัพย์สินใด  
ที่ยึดไว้เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายน ามาส่งมอบให้กองบริหารจัดการทรัพย์สินเก็บรักษาได้ 



 ๓ 

(๗) ค่าจ้างเหมาในการด าเนินการขนย้ายทรัพย์สินที่ยึดไว้ เพื่อให้สามารถน ามาส่งมอบให้    
กองบริหารจัดการทรัพย์สินเก็บรักษาได้ 

(๘) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการอื่นที่ส่งเข้ามาร่วม ในการเดินทางไปปฏิบัติการลับเฉพาะกิจในการตรวจค้นยึดและ
หรืออายัดทรัพย์สิน 

(๙) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันพึงมีที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการยึ ดและอายัดทรัพย์สิน อาทิ 
ค่าอาหารสัตว์ ค่าฝากทรัพย์สิน ค่าอุปกรณ์รักษาตัวทรัพย์สิน ค่าผ่านทางพิเศษ เป็นต้น 

ในกรณีด าเนินการเร่งด่วนและมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการกับทรัพย์สินตามวรรคแรก  
เกิดข้ึนก่อนคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ มีค าสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินให้ สามารถเบิกค่าใช้จ่าย  
ตามระเบียบนี้ได้โดยอนุโลม๒  

ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๙ (๑) (๒) และ (๓) ให้เบิกจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการก าหนด 

ข้อ ๑๑ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๙ (๔) ให้เบิกจ่ายดังนี้ 
(๑) กรณีพยานเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการ ให้ได้ รับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง       

ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก โดยอนุโลมตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(๒) กรณีพยานเป็นบุคคลภายนอกให้ได้รับค่าป่วยการไม่เกิน ๕๐๐ บาท ต่อคนต่อวันและ  

ให้ได้รับค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก โดยอนุโลมตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ข้อ ๑๒ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๙ (๕) ให้เบิกจ่ายดังนี้ 
(๑) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือคนเฝ้าทรัพย์สิน เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน

ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ให้เบิกจ่ายตามอัตราค่าจ้างแรงงานข้ันต่ า ที่ก าหนดใช้ในเขตพื้นที่ที่ทรัพย์สินน้ันต้ังอยู่ 
เป็นรายเดือนไม่เกินเดือนละ ๗,๐๐๐ บาทต่อคน 

(๒) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือคนเฝ้าทรัพย์สินเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน
ประเภทสังหาริมทรัพย์ ให้เบิกจ่ายตามอัตราค่าจ้างแรงงานข้ันต่ า ที่ก าหนดใช้ในเขตพื้นที่ที่ทรัพย์สินน้ันต้ังอยู่ 
เป็นรายวันไม่เกินวันละ ๓๐๐ บาทต่อคน 

(๓) ในกรณีที่ไม่อาจท าการจ้างตาม (๑) หรือ (๒) ได้ หรือเป็นกรณีที่จ าเป็นต้องใช้วิธีการ     
จ้างเหมาเป็นการเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะรายจึงจะจ้างได้ก็ให้ด าเนินการจ้างเหมาได้ โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ 

ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนตามข้อ ๙ (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้เบิกจ่ายดังนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๙ (๖) ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงและโดยประหยัด ตามระเบียบของ

ทางราชการ 

                                                

  ๒ข้อ ๙ วรรคสอง เพิ่มโดย ระเบียบส านักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 



 ๔ 

(๒) ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๙ (๗) ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงและโดยประหยัด ตามระเบียบของ
ทางราชการ 

(๓)๓ ค่าตอบแทน ตามข้อ ๙ (๘) ให้เบิกจ่ ายได้ในลักษณะเหมาจ่าย ได้แก่  ผู้ที่เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในอัตราคนละ ๕๐๐ บาทต่อวัน ผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ ในอัตราคนละ ๓๐๐ บาทต่อวัน  
และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการอื่นในอัตราคนละ ๕๐๐ บาทต่อวัน เมื่อผู้ได้รับค่าตอบแทนตามข้อนี้แล้ว  
จะใช้สิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางอีกไม่ได้ 

(๔) ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๙ (๙) ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง และโดยประหยัด ตามระเบียบของ
ทางราชการ 

 
หมวด ๒ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน 
                        

 
ข้อ ๑๔ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน หมายความถึง ค่าใช้จ่ายที่ส านักงาน ปปง. 

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้จ่ายไปเพื่อเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้เช่ียวชาญหรือ  
ผู้มีความรู้ความช านาญในการประเมินราคาทรัพย์สินน้ัน  

  ข้อ ๑๕๔ เมื่อมีการประเมินราคาทรัพย์สินรายใด ให้บุคคลที่มีสิทธิได้รับค่าตอ บแทน  
ในการประเมินราคาทรัพย์สิน ตามข้อ ๑๔ ได้รับค่าตอบแทนตามที่ก าหนดตามระเบียบนี้ สิทธิที่จะได้รับ
ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนที่เกิดข้ึนในการประเมินให้เริ่มตั้งแต่วันที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินจนถึงวันที่       
คดีถึงที่สุดและเป็นที่ยุติ 

 กรณีทรัพย์สินที่จะต้องประเมินมีจ านวนมาก หรือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง  ซึ่งการประเมิน
ราคาทรัพย์สินอาจไม่แล้วเสร็จในครั้งเดียว ให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการ ปปง . หรือผู้ที่เลขาธิการ ปปง . 
มอบหมาย จัดให้มีผู้ประเมินราคาทรัพย์สินในแต่ละครั้งมากกว่าหนึ่งคน โดยให้จ่ายค่าตอบแทนผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สินเป็นรายคนและรายครั้งจนกว่าการประเมินราคาทรัพย์จะเสร็จสิ้น 

 ข้อ ๑๖ ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการประเมินราคาทรัพย์สิน ได้แก่ 
(๑) ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญหรือผู้มีความรู้ความช านาญในการประเมินราคาทรัพย์สิน 
(๒) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายหรืออาจพึงมีเนื่องในการประเมินราคาทรัพย์สิน 

                                                

  ๓ข้อ ๑๓ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๔ข้อ ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 



 ๕ 

ข้อ ๑๗ ผู้เช่ียวชาญหรือผู้มีความรู้ความช านาญ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ   
และความช านาญพิเศษ โดยอาชีพหรือมิใช่ก็ตามในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทใดประเภทหนึ่ง อาทิ 
เครื่องทองรูปพรรณ อัญมณี เครื่องประดับ ยานพาหนะ หรืออื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งมีความรู้ความสามารถและความช านาญในด้านน้ันๆ ด้วย 

ข้อ ๑๘ การประเมินราคาทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ
มอบหมายอาจขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของส านักงานที่ดิน กรมที่ ดินหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง         
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์น้ันต้ังอยู่เพื่อร่วมตรวจสอบและประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวนั้นได้ โดยให้ได้รับ
ค่าตอบแทนตามที่ก าหนด  

ข้อ ๑๙ การประเมินราคาทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ เครื่องทองรูปพรรณ อั ญมณีหรือ
เครื่องประดับ พนั กงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายอาจขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความรู้
ความสามารถและความช านาญในด้านน้ัน เพื่อร่วมตรวจสอบและประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวได้โดย  
ให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่ก าหนด 

ข้อ ๒๐ การประเมินราคาทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน
ประเภทอื่นๆ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายอาจขอความร่วมมือจากผู้เช่ียวชาญหรือผู้มีความรู้  
ความช านาญเพื่อตรวจสอบและประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวนั้นได้โดยได้รับค่าตอบแทนตามที่ก าหนด 

ข้อ ๒๑ ผู้เช่ียวชาญหรือผู้มีความรู้ความช านาญในการประเมินราคา ทรัพย์สิน ตามข้อ ๑๘    
ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ได้รับค่าตอบแทนไม่เกินคนละ ๑,๕๐๐ บาท บุคคลภายนอก ไม่เกินคนละ ๓,๐๐๐ บาท 
ต่อการประเมินราคาทรัพย์สินหนึ่งครั้ง 

ข้อ ๒๒ ผู้เช่ียวชาญหรือผู้มีความรู้ความช านาญในการประเมินราคาทรัพย์สิน ตามข้อ ๑๙ 
และข้อ ๒๐ ให้ได้รับค่าตอบแทนไม่เกินคนละ ๑,๕๐๐ บาท ต่อการประเมินราคาทรัพย์สินหนึ่งครั้ง 

ข้อ ๒๓ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๖ (๒) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
  

หมวด ๓ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและการด าเนินคดี 

                        
 

ข้อ ๒๔๕ เมื่อมีการด าเนินการตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๘/๑  
หรือมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ . ๒๕๕๑  โดยมีเจ้าหน้าที่  
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นเข้าร่วมปฏิบัติการกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ปปง . ให้เจ้าหน้าที่  
ที่เข้าร่วมปฏิบัติการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนที่เกิดข้ึนจากการเข้าร่วมปฏิบัติการตามระเบียบนี้  
                                                

  ๕ข้อ ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบส านักงา นป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 



 ๖ 

สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนให้มีขึ้นตั้งแต่วันที่มีการด าเนินการตามค าสั่งหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้เข้าร่วมปฏิบัติการนั้น 

   ข้อ ๒๕๖ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสืบสวนการจับกุม การบันทึกถ้อยค า การสอบสวน  
การด าเนินคดี การส่งเอกสารการบันทึกถ้อยค า การส าเนาส านวนการสืบสวนสอบสวน การจับกุม การยึด  
หรืออายัด หรือเก็บรักษาทรัพย์สินในระหว่างการสืบสวน การจับกุม ก ารสอบสวน หรือบันทึกปากค า  
ที่อาจเบิกจ่าย ได้แก่ 
  (๑) ค่าส่งบันทึกถ้อยค า ส าเนาส านวน หรือส าเนาการสืบสวนสอบสวนทางพัสดุภัณฑ์ 

(๒) ค่าส าเนาบันทึกถ้อยค า หรือส านวนการสืบสวนสอบสวน 
(๓) ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการสืบสวน การจับกุม  บันทึกถ้อยค า การสอบสวน  

และการรวบรวมพยานหลักฐานในการด าเนินการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจค้น ตรวจสอบ
ทรัพย์สิน ยึดหรืออายัด หรือจัดเก็บรักษาทรัพย์สินในระหว่างการสืบสวนสอบสวนและการด าเนินคดี 

(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันพึงมีที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินคดี หรือด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อาทิ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมา บริการ  
เจาะตู้เซฟ เป็นต้น 
   (๕) ค่าตอบแทนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ปปง . 
ในการด าเนินการสืบสวน จับกุม สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจค้น ต รวจสอบทรัพย์สิน  
หรือยึด หรืออายัด หรือจัดเก็บรักษาทรัพย์สินในระหว่างการสืบสวนสอบสวนและการด าเนินคดี 

(๖) ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่เข้าร่วมปฏิบัติการ  
กับส านักงาน ปปง. ในการด าเนินการสืบสวน จับกุม สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจค้น  ตรวจสอบ
ทรัพย์สิน หรือยึด หรืออายัด หรือจัดเก็บรักษาทรัพย์สินในระหว่างการสืบสวนสอบสวนและการด าเนินคดี 

   ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนตามวรรคหนึ่ง (๑ ) ( ๒ ) ( ๓ ) และ (๔ ) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ  
ของทางราชการ หากมิได้มีก าหนดไว้ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงและโดยประหยัด 

 ค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง (๕) และ (๖) ให้เบิกจ่ายได้ในลักษณะเหมาจ่าย ได้แก่ผู้ที่เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ในอัตราคนละ ๕๐๐ บาทต่อวัน ผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในอัตราคนละ ๓๐๐ บาทต่อวัน 
และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการอื่นในอัตราคนละ ๕๐๐ บาทต่อวัน เมื่อผู้ได้รับค่าต อบแทนตามข้อนี้แล้วจะใช้
สิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางอีกไม่ได้ 

 
 

  
 

                                                

  ๖ข้อ ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 



 ๗ 

หมวด ๔ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สิน 

                        

  ข้อ ๒๖๗ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดเก็บและดูแลรักษาทรัพย์สิน ได้แก่ 
(๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและดูแลรักษาท รัพย์สินที่ส านักงาน ปปง . ได้มีการด าเนินการ  

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่ข้ันตอนการสืบสวนสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่ จนถึงข้ันตอนคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการมีค าสั่งให้ยึด  
และหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราว  
  (๒) ค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน 
หรือบุคคลที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือขอความร่วมมือจากส านักงาน ปปง. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการ ปปง. 
มอบหมาย ให้มีหน้าที่จัดเก็บและดูแลรักษาทรัพย์สิน ได้จ่ายไปในการจัดเก็บแ ละดูแลรักษาทรัพย์สิน  
ที่ขอความร่วมมือไปนั้น 
       (๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและดูแลรักษาทรัพย์สิน  ที่ศาลมีค าสั่งให้ยึดหรืออายัดไว้ช่ัวคราว
ในระหว่างการพิจารณาคดีหรือที่ศาลมีค าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินจนถึงที่สุดและคดีเป็นที่ยุติก่อน  
ที่จะมีการด าเนินการส่งมอบให้กับกระทรวงการคลังแล้วเสร็จ 
  ข้อ ๒๗๘  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน ได้แก่ 
      (๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สินที่ส านักงาน ปปง . ได้มีการด าเนินการตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่ข้ันตอนการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน  
ของพนักงานเจ้าหน้าที่จนถึงข้ันตอนคณะกรรมการธุรกรรม  หรือเลขาธิการมีค าสั่งให้ยึดและหรืออายัด
ทรัพย์สินไว้ช่ัวคราว อาทิ การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การให้เช่า การแต่งตั้ง
ผู้จัดการ การให้ส่วนราชการน าทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ การส ารวจทรัพย์สิน การติดตาม
สิทธิเรียกร้อง การร้องทุกข์กล่าวโทษ และการบังคับคดี เป็นต้น 
  (๒ ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการจัดการทรัพย์สิน อาทิ ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทน  
ของคณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สิน คณะกรรมการจัดเก็บรักษาทรัพย์สิน คณะกรรมการประเมินราคา
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการว่าจ้าง
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ส ารวจทรัพย์สิน และผู้ช่วยเหลือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการด าเนินการดังกล่าว รวมทั้งค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อบ ารุงหรื อดูแล หรือใช้เพื่อการจัดการ
ทรัพย์สิน ขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือส ารวจทรัพย์สินต่างๆ นั้น เป็นต้น 

                                                

  ๗ข้อ ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๘ข้อ ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบส านักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 



 ๘ 

 (๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สินที่ศาลมีค าสั่งให้ยึดหรืออายัดไว้ช่ัวคราวในระหว่าง  
การพิจารณาคดี หรือที่ศาลมีค าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินจนถึงที่สุดและคดีเป็นที่ยุติ ก่อนที่จะมีการด าเนินการ  
ส่งมอบให้กับกระทรวงการคลังแล้วเสร็จ 

ข้อ ๒๘ เมื่อส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนหรือ
บุคคลที่ได้รับการขอความร่วมมือ ให้เก็บรักษาทรัพย์สินหรือจัดการทรัพย์สิน ให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว 
ได้รับค่าใช้จ่าย ตามที่ก าหนด สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายให้มีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือขอความร่วมมือไปถึง
หน่วยงานหรือบุคคลนั้น ส าหรับกรณีที่เป็นทรัพย์สินที่มีรายได้เกิดข้ึนจากตัวทรัพย์สินน้ันให้หักค่าใช้จ่าย       
จากรายได้ดังกล่าว 

ข้อ ๒๙๙ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและดูแลรักษาทรัพย์สินตามข้อ ๒๖ และการจัดการทรัพย์สิน
ตามข้อ ๒๗ ที่อาจเบิกจ่ายได้ ได้แก่ 

(๑) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือคนเฝ้าทรัพย์สินเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน  
ทั้งประเภทอสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีผู้ดูแลรักษาหรือคนเฝ้าทรัพย์สิน และประเภทสังหาริมทรัพย์
ในกรณีที่ไม่สะดวกต่อการขนย้าย 

(๒) ค่าเช่าที่ดิน อาคาร หรือสถานที่เพื่อจัดเก็บรักษาทรัพย์สิน 
(๓) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาทรัพย์สิน อาทิ ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าน้ ามันหล่อลื่น 

ค่าจ้างท าความสะอาด ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น  
(๔) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนิ นการจัดการทรัพย์สิน อาทิ ค่าส่งเอกสารที่เกี่ยวกับ  

การขายทอดตลาด การบริหารทรัพย์สิน ไปยังผู้เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ค่าจ้างหน่วยงาน
หรือบุคคลเพื่อด าเนินการจัดการทรัพย์สิน และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น 

(๕) ค่าประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์รายวันทางส ถานีวิทยุกระจายเสียง หรือทางสถานี
วิทยุโทรทัศน์ และค่าจ้างประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน 

(๖) ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการส ารวจทรัพย์สิน หรือจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด  
อาทิ ค่าจ้างท ากุญแจ ค่าจ้างท าความสะอาด ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา ค่ารังวัดส ารวจแ นวเขต รวมทั้งค่าจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์เพื่อบ ารุง หรือดูแลหรือใช้เพื่อการจัดการทรัพย์สิน ขายทอดตลาดทรัพย์สิน หรือส ารวจทรัพย์สิน  
เป็นต้น 

(๗) ค่าตอบแทนกรรมการขายทอดตลาด ในการประชุมเพื่อเตรียมการขายทอดตลาด  
หรือการก าหนดราคาเริ่มต้น และในการด าเนินการขายทอดตลาดในแต่ละครั้ง 

(๘) ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ในการด าเนินการจัดการทรัพย์สิน การขายทอดตลาด  
การส ารวจทรัพย์สิน หรือผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุน อ านวยความสะดวก  
รักษาความปลอดภัย หรือรักษาความสงบเรียบร้อยในการด าเนินการดังกล่าว 

                                                

  ๙ข้อ ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 



 ๙ 

       (๙) ค่าตอบแทนบุคคล ใ นการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สิน อาทิ  
ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการปั๊มน้ ามัน ผู้จัดการร้านค้า ผู้จัดการสวน ผู้จัดการห้องเช่า เป็นต้น 
       (๑๐) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันพึงมีที่เกิดข้ึนจากการเตรียมการหรือด าเนินการจัดการทรัพย์สิน  
การขายทอดตลาด การส ารวจทรัพย์สิน อาทิ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม เป็นต้น 

ข้อ ๓๐ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๙ (๑) ให้เบิกจ่ายดังนี้ 
(๑) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์  

ให้เบิกจ่ายตามอัตราค่าจ้างแรงงานข้ันต่ าที่ก าหนดใช้ในเขตพื้นที่ ที่ทรัพย์สินน้ันต้ังอยู่ เป็นรายเดือน  
ไม่เกินเดือนละ ๗,๐๐๐ บาทต่อคน 

(๒) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน ประเภทสังหาริมทรัพย์ให้
เบิกจ่ายตามอัตราค่าจ้างแรงงานข้ันต่ าที่ก าหนดใช้ในเขตพื้นที่ที่ทรัพย์สินน้ันต้ังอยู่ เป็นรายวันไม่เกินวันล ะ 
๓๐๐ บาทต่อคน 

(๓) ในกรณีที่ไม่อาจท าการจ้างตาม (๑) หรือ (๒) ได้ หรือเป็นกรณีที่จ าเป็นต้องใช้วิธีการ     
จ้างเหมาเป็นการเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะรายจึงจะจ้างได้ ก็ให้ด าเนินการจ้างเหมาได้โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบทางราชการ 

ข้อ ๓๑  ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๙ (๒) ( ๓) ( ๔) ให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๙ (๕) (๖) และ (๑๐) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

ข้อ ๓๒๑๐ ค่าตอบแทนตามข้อ ๒๙ (๗) และ (๘) ให้เบิกจ่าย ดังนี้ 
(๑ ) ค่าตอบแทนตาม (๗) ให้ได้รับไม่เกินคนละ ๑ ,๒๐๐ บาท ต่อการประชุมหรือ             

การด าเนินการขายทอดตลาดหนึ่งครั้ง 
(๒) ค่าตอบแทนตาม (๘) ให้ได้รับในอัตราเหมาจ่ายได้ไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาทต่อวัน  

เมื่อได้รับค่าตอบแทนตามข้อนี้แล้วจะใช้สิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางอีกไม่ได้ 
ข้อ ๓๓ ค่าตอบแทนตามข้อ ๒๙ (๙) ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเหมาจ่ายได้ไม่เกินเดือนละ 

๓๐,๐๐๐  บาทต่อกิจการ ทั้งนี้ ในการก าหนดค่าตอบแทน ให้พิจารณาจากสัดส่วนรายได้ของกิจการนั้นๆ 
ประกอบกับผลเสียหรือภาระที่ทางราชการจะได้รับหากไม่ด าเนินกิจการ 

 

หมวด ๕ 
ค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

                        
 

ข้อ ๓๔ ค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๔๙ ได้แก่ 

                                                

  ๑๐ข้อ ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 



 ๑๐ 

(๑) ค่าประกาศค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เมื่อศาลมีค าสั่งรับ     
ค าร้องดังกล่าวที่พนักงานอัยการยื่นต่อศาลแล้ว ทางหนังสือพิมพ์ที่มีจ าหน่ายแพร่หลายในท้องถ่ิน 

(๒) ค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
(๓) ค่าใช้จ่ายในการตามประเด็นของพนักงานอัยการ หรือที่พนักงานอัยการมอบหมายให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการ 
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายหรืออาจพึงมีเนื่องในการปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ 
ข้อ ๓๕ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๓๔ ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทาง ราชการ โดยให้หน่วยงานที่  

มีหน้าที่ต้องด าเนินการดังกล่าวส่งหลักฐานการใช้จ่ายมาตั้งเบิกจากส านักงาน ปปง. 
  

หมวด ๖ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมินค่าเสียหาย และค่าเสื่อมสภาพทรัพย์สิน 

                        
 

ข้อ ๓๖ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ หมายความถึงค่าใช้จ่าย
ที่คณะกรรมการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ และผู้ซึ่งมีความเช่ียวชาญหรือช านาญเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งได้ใช้จ่ายไปเพื่อตรวจสอบและประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพแห่ง
ทรัพย์สินที่เสียหายหรือเสื่อมสภาพน้ัน รวมทั้ง ค่าตอบแทนกรรมการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ
และผู้เช่ียวชาญหรือช านาญที่ได้ด าเนินการนั้นด้วย 

ข้อ ๓๗ เมื่อได้มีการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพทรัพย์สินที่ต้องคืน ตามมาตรา ๕๗ 
วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ. ๒๕๔๒ แล้ว ให้เบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน
ตามที่ก าหนด สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนดังกล่าว ให้มีตั้งแต่วันที่ท าการประเมินค่าเสียหายและ
ค่าเสื่อมสภาพน้ัน 

ข้อ ๓๘ ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทน ในการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพทรัพย์สิน 
ได้แก่ 

(๑) ค่าใช้จ่ายซึ่งจ าเป็นต้องจ่าย เพื่อว่าจ้างผู้ประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งเป็นการเฉพาะท า
การประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ อันเนื่องจากไม่อยู่ในวิสัยที่คณะกรรมการประเมินค่าเสียหายและ  
ค่าเสื่อมสภาพจะด าเนินการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพทรัพย์สินน้ันได้เอง 

(๒) ค่าตอบแทนผู้ซึ่งมีความเช่ียวชาญหรือช านาญเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทใดประเภทหนึ่ง
โดยเฉพาะซึ่งร่วมตรวจสอบและให้ความเห็นประกอบการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ 

(๓) ค่าตอบแทนกรรมการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ 
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่าย หรืออาจพึงมีเนื่ องในการประเมินค่าเสียหายและ           

ค่าเสื่อมสภาพ 
ข้อ ๓๙ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๓๘ (๑) ให้จ่ายได้เท่าที่จ าเป็นต้องจ่ายจริงเพื่อการนั้น 



 ๑๑ 

ข้อ ๔๐ ค่าตอบแทนตามข้อ ๓๘ (๒) ให้ได้รับค่าตอบแทนคนละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาทต่อการ
ประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพหนึ่งครั้ง 

ข้อ ๔๑๑๑ ค่าตอบแทนตามข้อ ๓๘ (๓) ให้ได้รับค่าตอบแทนไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาท 
ต่อการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพหนึ่งครั้ง 

 ข้อ ๔๒ ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อ ๓๘ (๔) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบราชการ 
  

หมวด ๗ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก  

ท่ีหาข้อมูลข่าวสารหรือให้ข้อมูลข่าวสาร 
                        

   
ข้อ ๔๓ ค่าตอบแทนบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่มิใช่ข้าราชการส านักงาน ปปง . ด าเนินการหา

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพฤติการณ์ หรือทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรม ที่เกี่ยวกับการกระท า
ความผิดมูลฐาน ดังนี้ 

(๑) ชุดปฏิบัติการหรือบุคคลในการหาข้อมูลข่าวสารในพื้นที่รับผิดชอบ เดือนละไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาท 
(๒) ชุดปฏิบัติการหรือบุคคลในการหาข้อมูลข่าวสารในพื้นที่รับผิดชอบ และพื้นที่เช่ือมโยงที่

เกี่ยวข้อง เดือนละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๓) ชุดปฏิบัติการหรือบุคคลที่หาข้อมูลข่าว สารเชิงลึก เกี่ยวกับรายละเอียดของบุคคลและ

โครงสร้างเครือข่ายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรม ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐานในระดับ
ส าคัญ เดือนละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๔๔ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่มิใช่ข้าราชการส านักงาน ปปง. ตรวจสอบ สืบสวน หาข้อมูล
ข่าวส ารเกี่ยวกับพฤติการณ์หรือทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรม ที่เกี่ยวกับการกระท า
ความผิดมูลฐานอัตราคนละไม่เกิน ๑๐๐ บาทต่อวัน ระยะเวลาการปฏิบัติไม่เกินเดือนละ ๒๕ วัน ตลอดปี 

ข้อ ๔๕ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่มิใช่ข้าราชการส านักงาน ปปง . และมิใช่เจ้าหน้าที่ ของ
รัฐที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพฤติการณ์หรือทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับการ
กระท าความผิดมูลฐาน อัตราข้อมูลข่าวสารเรื่องละไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

ข้อ ๔๖ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องใช้ เนื่องจากการให้หรือหาข้อมูลข่าวสาร โดยให้เบิกจ่า ยได้
เท่าจ่ายจริง 

๔๗๑๒ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่หาข้อมูลข่าวสารหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันน าไปสู่  
การจับกุมผู้กระท าความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ดังนี้ 

                                                

  ๑๑ข้อ ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบส านักงานป้อง กันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



 ๑๒ 

(๑) ค่าตอบแทนบุคคลในการหาข้อมูลข่าวสารในเชิงลึกเพื่อน าไปสู่การจับกุมผู้กระท า
ความผิดฐานฟอกเงิน ในอัตราไม่เกินเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓ เดือน 

(๒) ค่าตอบแทนบุคคลในการหาข้อมูลข่าวสารเพื่อน าไปสู่การจับกุมผู้กระท าความผิด  
ฐานฟอกเงิน ในอัตราข้อมูลข่าวสารไม่เกินเรื่องละ ๕๐๐ บาท 

(๓) ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เข้าร่วมปฏิบัติการ  
ตรวจค้น จับกุมผู้กระท าความผิดฐานฟอกเงิน ในอัตราคนละ ๕๐๐ บาทต่อวัน และเมื่อผู้ได้รับค่าตอบแทน
ดังกล่าวแล้ว จะใช้สิทธิเรียกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางอีกไม่ได้ 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

พลต ารวจตรี พีรพันธ์ุ เปรมภูต ิ
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
 
ระเบียบส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย      
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗๑๓ 

 

                                                                                                                                                   

  ๑๒ข้อ ๔๗ เพิ่มโดย ระเบียบส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่าย      
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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