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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการจายเงินสินบนและเงินรางวัล 

ในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

เพื่อใหการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน  เปนไปดวยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปรงใส  เปนธรรมและเปนที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน
ทั้งภายในและตางประเทศ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  เร่ือง  ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยการจายเงินสินบนและเงินรางวัลในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการจายเงินสินบนและเงินรางวัล 

ในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

ขอ ๔ ใหผูมีสิทธิได รับเงินสินบนหรือเงินรางวัลที่ได ย่ืนคําขอตอเลขาธิการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไวตามขอ  ๒๑  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการจายเงินสินบนและ 
เงินรางวัลในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  กอนที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  ยังคงมีสิทธิไดรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลตามระเบียบ
ดังกลาวตอไป  โดยใหนําระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการจายเงินสินบนและเงินรางวัลในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
ในสวนที่เกี่ยวของมาใชบังคับ  จนกวาการจายเงินสินบนหรือเงินรางวัลดังกลาวเสร็จส้ิน 
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ขอ ๕ ใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินรักษาการตาม
ระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 
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