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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการจ่ายเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ   ๑๕  วรรคสอง  ของระเบียบคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน  ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการจ่ายเงินกองทุนการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ผู้แจ้งความนําสืบทรัพย์สิน”  หมายความว่า  บุคคลที่ได้แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   

ผู้รับแจ้งความตามระเบียบนี้  โดยระบุรายละเอียดพอสมควรว่ามีทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด
และแสดงความประสงค์ขอรับเงินค่าตอบแทน 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า   
(๑) ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และราชการส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดระเบียบ

บริหารราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น 
(๓) หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๔) หน่วยงานภายในของหน่วยงานของรัฐตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓) 
“หน่วยงานของเอกชน”  หมายความว่า  สมาคม  มูลนิธิ  หรือนิติบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานของรัฐ 
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  รักษาการ   

ตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้วินิจฉัย   

ชี้ขาดและให้ถือว่าเป็นที่สุด 
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ส่วนที่  ๑ 
ค่าใช้จ่ายในการให้คืนเป็นเงินจากกองทุนเม่ือไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินแก่ผู้มาขอรับคืน 

ตามมาตรา  ๔๙  หรือมาตรา  ๕๑/๑ 
 

 

ข้อ ๕ เม่ือมีผู้มาขอรับคืนทรัพย์สินเม่ือพ้นสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการ  ปปง.  วินิจฉัย
ไม่ให้ย่ืนคําร้อง  หรือไม่วินิจฉัยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา  ๔๙  วรรคสี่  หรือศาลมีคําสั่ง 
ให้คืนตามมาตรา  ๕๑/๑  และได้มีการส่งทรัพย์สินเข้ากองทุนแล้ว  หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินนั้นได้   
ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน 

ข้อ ๖ ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ไม่อาจคืนได้  ซึ่งต้องให้คืนเป็นเงินจาก
กองทุนแทน   

(๑) ทรัพย์สินที่สูญหาย  เสียหาย  เสื่อมสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพแล้วโดยสิ้นเชิง   
(๒) ทรัพย์สินที่โดยสภาพไม่อาจซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้   
(๓) ทรัพย์สินที่โดยสภาพอาจซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้  แต่คณะกรรมการประเมิน

ค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมนั้นสูงเกินสมควร   
ข้อ ๗ ให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายในทรัพย์สินนั้น  แล้วแต่กรณี  ย่ืนคําขอ  

ต่อสํานักงานก่อนพ้นกําหนดระยะเวลายี่สิบปีตามมาตรา  ๔๙  หรือมาตรา  ๕๑/๑  แล้วแต่กรณี   
พร้อมย่ืนเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

(๑) แบบคําขอรับทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดคืนตามที่สํานักงานกําหนด 
(๒) สําเนาคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   
(๔) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๕) หนังสือมอบอํานาจ  (ถ้ามี) 
(๖) สําเนาคําพิพากษาของศาล  พร้อมใบสําคัญคดีถึงที่สุด  (ถ้ามี) 
(๗) หลักฐานอื่น ๆ  ที่แสดงความเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สินนั้นตามกฎหมาย  (ถ้ามี) 
ข้อ ๘ การจ่ายคืนเป็นเงินในกรณีไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้  ให้จ่ายชดใช้ราคาทรัพย์สินนั้น  

ตามราคาที่ประเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  หรือตามราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น  
แล้วแต่กรณี  พร้อมดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน 
ในจํานวนเงินที่ได้รับคืนหรือชดใช้ราคาแล้วแต่กรณี 

การประเมินราคาทรัพย์สิน  ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการประเมินค่าเสียหายและ   
ค่าเสื่อมสภาพที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนด 
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ส่วนที่  ๒ 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการจัดการเกี่ยวกับกองทุน 

 
 

ข้อ ๙ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการจัดการเก่ียวกับกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ 
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 

กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการได้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุน
กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ส่วนที่  ๓ 
ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอืน่ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายแก่หน่วยงาน  บุคคลภายนอก  พนักงานเจา้หน้าที่  ขา้ราชการ
หรือเจ้าหน้าทีใ่นการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลอืหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดําเนินงานตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 
 

 

ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่ายแก่หน่วยงาน  บุคคลภายนอก  
พนักงานเจ้าหน้าที่  ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่  ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้การดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงขึ้นให้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ดังนี้ 

(๑) จ่ายให้แก่สํานักงานเพื่อจัดสรรให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานที่ช่วยเหลือ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามหลักเกณฑ์  
และเง่ือนไข  ดังนี้ 

 (ก) ให้จ่ายได้ในกรณีที่สํานักงานได้มีการส่งเงินเข้ากองทุนไม่ต่ํากว่า  ๒๐  ล้านบาท   
ต่อปีงบประมาณ 

 (ข) ให้จ่ายได้ในอัตราร้อยละ  ๑๐  ของจํานวนเงินที่สํานักงานส่งเข้ากองทุน  แต่ทั้งนี้  
จํานวนเงินที่ส่งเข้ากองทุนที่ใช้คํานวณต้องไม่เกิน  ๕๐  ล้านบาท 

 (ค) การจัดสรรเงินให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  และอัตราที่สํานักงานกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน 

(๒) จ่ายให้แก่บุคคลภายนอกผู้แจ้งความนําสืบทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่และไม่ใช่ 
ผู้มีหน้าที่ต้องรายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
ตามหลักเกณฑ์เง่ือนไข  ดังนี้ 

 (ก) การนําสืบทรัพย์สินดังกล่าวเป็นผลให้ศาลมีคําสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินที่เก่ียวกับ  
กระทําความผิดตกเป็นของแผ่นดินและเป็นที่ยุติตามมาตรา  ๕๓ 
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 (ข) การแจ้งความนําสืบทรัพย์สินของบุคคลภายนอกดังกล่าวจะต้องไม่เป็นคดีความผิดมูลฐาน
หรือความผิดฐานฟอกเงินหรือทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดที่ตามปกติวิสัยจะต้องตรวจพบ 
ได้อยู่แล้ว 

 (ค) การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกผู้แจ้งความนําสืบทรัพย์สิน  ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม  และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  แต่ทั้งนี้  
ต้องไม่เกิน  ๑  ล้านบาทต่อคดี 

ข้อ ๑๑ ผู้แจ้งความนําสืบทรัพย์สินตามข้อ  ๑๐  (๒)  ต้องแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   
ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือในเร่ืองดังกล่าวจากเลขาธิการก่อนมีการดําเนินการกับทรัพย์สินนั้น   
ตามแบบรับแจ้งท้ายระเบียบนี้  โดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดรายการว่ามีทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับ
การกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน  และเป็นกรณีที่มีการกระทําความผิดมูลฐาน 
หรือความผิดฐานฟอกเงินนั้นโดยชัดแจ้ง  ซึ่งเป็นผลให้มีการดําเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวจนศาลมีคําสั่ง 
ถึงที่สุดให้ตกเป็นของแผ่นดินและเป็นที่ยุติตามมาตรา  ๕๓   

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  จะต้องส่งใบรับแจ้งความนําสืบทรัพย์สินพร้อมหลักฐาน 
ในการรับแจ้งให้สํานักงานเพื่อลงทะเบียนรับเร่ืองภายใน  ๗  วันนับแต่วันได้รับแจ้ง  การลงทะเบียนนั้น
ให้เป็นไปตามที่สํานักงานกําหนด   

ข้อ ๑๒ ถ้ามีผู้แจ้งความนําสืบทรัพย์สินหลายคน  ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณา 
จ่ายค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๑๓ ผู้แจ้งความนําสืบทรัพย์สิน  หรือทายาทโดยธรรมของผู้แจ้งความนําสืบทรัพย์สินนั้น  
แล้วแต่กรณี  ที่ประสงค์จะขอรับเงินค่าตอบแทนต้องย่ืนคําขอต่อสํานักงานภายใน  ๑๘๐  วันนับแต่วันที่
ทราบคําสั่งศาลที่ให้ทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดตกเป็นของแผ่นดินและเป็นที่ยุติตามมาตรา  ๕๓  
พร้อมเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบันทึกแจ้งความนําสืบทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับรองความถูกต้อง 
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   
(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๔) สําเนาคําพิพากษาของศาล  พร้อมใบสําคัญคดีถึงที่สุด 
(๕) หลักฐานอื่น ๆ   ที่เก่ียวข้องที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนตามระเบียบนี้  (ถ้ามี) 
ข้อ ๑๔ ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเพื่อให้การดําเนินการตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  
นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนตามข้อ  ๑๐  ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป  
ทั้งนี้  ตามความจําเป็นและเหมาะสม  โดยให้นําหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขตามข้อ  ๑๗  มาบังคับใช้
โดยอนุโลม 



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ส่วนที่  ๔ 
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานกองทุน 

 
 

ข้อ ๑๕ การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานกองทุนให้เป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยพนักงานกองทุนที่คณะกรรมการกองทุน ฯ  กําหนด 

ส่วนที่  ๕ 
ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ  ๑๓  ของระเบียบคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

ข้อ ๑๖ ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ  ๑๓  
ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ให้จ่ายได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สนับสนุนการดําเนินการเก่ียวกับการสืบสวนสอบสวน  การดําเนินคดี  การตรวจค้น   
การยึดหรืออายัด  การบริหารจัดการทรัพย์สิน  การแจ้งเบาะแส  การคุ้มครองพยาน  หรือการอื่นใด 
ที่ เ ก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   รวมทั้ งการสนับสนุนหน่วยงานอื่น   
ผู้ที่เก่ียวข้องและประชาชนในการดําเนินการนั้น 

(๒) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ผู้ที่ เ ก่ียวข้อง  และประชาชน  เ ก่ียวกับ   
การเผยแพร่และการให้ข้อมูลข่าวสาร  การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม  การร่วมมือทั้งในประเทศ 
และระหว่างประเทศ  และการดําเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(๓) ดําเนินกิจการอื่นที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย  ว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน 

ข้อ ๑๗ การจ่ายเงินกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมการดําเนินการตามข้อ  ๑๖  
ให้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้   

(๑) ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมต้องเป็นหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชน 
(๒) ผู้ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมต้องจัดทําแผนงาน  โครงการ  หรือภารกิจ  ซึ่งอย่างน้อย

ต้องมีรายละเอียดและสาระสําคัญ  ดังนี้ 
 (ก) วัตถุประสงค์  หลักการ  และเหตุผลความจําเป็นที่แสดงความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของกองทุน 
 (ข) สาระสําคัญของแผนงาน  โครงการ  หรือภารกิจ  ได้แก่  รายละเอียดของกิจกรรม  

ขอบเขตการดําเนินงาน  ระยะเวลาการดําเนินงาน  การบริหารจัดการแผนงาน  โครงการ  หรือภารกิจ  
และจํานวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากกองทุน 

 (ค) ผลประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  และตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ 



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

(๓) แผนงาน  โครงการ  หรือภารกิจที่กองทุนจะให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมต้องเป็นแผนงาน  
โครงการ  หรือภารกิจที่ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากงบประมาณตามปกติของทางราชการ   
หรือจากแหล่งอื่น  ในกรณีที่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากงบประมาณตามปกติของทางราชการ  
ห รือจ ากแหล่ ง อื่ น แต่ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ ก า รป ฏิ บั ติ อ ย่ า ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ 
ของคณะกรรมการกองทุน 

(๔) การพิจารณาให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาโดยคํานึง   
ถึงประโยชน์และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ  ๑๖ 

(๕) ผู้ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมต้องย่ืนคําขอรับเงินภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ  หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  ให้ถือว่าผู้ขอรับการสนับสนุน
หรือส่งเสริมนั้น  สละสิทธิในคําขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมที่ย่ืน  แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะย่ืน
ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมใหม่ได้ 

(๖) เม่ือผู้ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมดําเนินการตามแผนงาน  โครงการ  หรือภารกิจ  
สิ้นสุดลง  ให้รายงานผลการดําเนินการต่อประธานคณะกรรมการกองทุนทราบ 

(๗) แผนงาน  โครงการ  หรือภารกิจที่ ได้ รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว  อาจถูกระงับ 
การสนับสนุนหรือส่งเสริมงวดใดงวดหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้  ถ้าแผนงาน  โครงการ  หรือภารกิจนั้น 
ไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งการนั้น  และให้ผู้ได้รับการสนับสนุน
หรือส่งเสริม  คืนเงินที่ได้รับไปแล้วจากกองทุนภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งระงับ 
การสนับสนุนหรือส่งเสริม  แผนงาน  โครงการ  หรือภารกิจดังกล่าว 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

พันตํารวจเอก  สีหนาท  ประยูรรัตน์ 
ประธานกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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                                                        (ระบุ..................................) 


