
เร่ืองเสร็จที่ ๓๒๐/๒๕๕๑ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง การจายเงินสินบนและเงินรางวัลตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

เร่ือง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจายเงินสินบน 

และเงินรางวัลในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินตามกฎหมายวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๐° 

   
 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ไดมีหนังสือ 
ที่ ปง ๐๐๐๕/๐๔๕๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา 
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวนมาก ที่ นร ๐๙๐๑/๑๔๑๐ ลงวันที่ ๒๔ 
กันยายน ๒๕๕๐ แจงผลการพิจารณาขอหารือปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการจายเงินสินบนและ
เงินรางวัลของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) เร่ืองเสร็จที่ ๖๕๐/๒๕๕๐ ใหสํานักงาน ปปง.
ไดรับทราบ ซึ่งปรากฏวาคณะกรรมการกฤษฎีกายังมิไดวินิจฉัยขอหารือของสํานักงาน ปปง. ใน
ประเด็นที่สอง เนื่องจากในขณะนั้นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ยกเลิกระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการจายเงินสินบนและเงินรางวัลในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังไมมีผลใช
บังคับ นั้น  ตอมา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การจายเงินสินบนและเงินรางวัลในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมีผลใชบังคับแลว ดังนั้น 
เพ่ือใหการปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวเปนไปโดยถูกตองและมีความชัดเจน จึงขอหารือวา การที่
ขอ ๓ ของระเบียบฯ ไดกําหนดใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจายเงินสินบน
และเงินรางวัลในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปแลว แตในขอ ๔ ไดกําหนดใหนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา
ดวยการจายเงินสินบนและเงินรางวัลในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ในสวนที่เก่ียวของมาใชบังคับ จนกวาการ
จายเงินสินบนหรือเงินรางวัลดังกลาวเสร็จสิ้นนั้น หากมีผูมีสิทธิไดรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลได
ย่ืนคําขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลตอเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน สํานักงาน ปปง. จะสามารถดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการจายเงินสินบนและ
เงินรางวัล เพ่ือพิจารณาจายเงินสินบนและเงินรางวัลใหแกผูมีสิทธิไดหรือไม 

 

                                                 
°สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๔๗๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ไดพิจารณาขอหารือของสํานักงาน ปปง. 
และไดรับฟงคําช้ีแจงขอเท็จจริงจากผูแทนสํานักงาน ปปง. แลว ปรากฏขอเท็จจริงเพ่ิมเติมวา 
เนื่องจากสํานักงาน ปปง. มีความเห็นไมเปนที่ยุติวา เมื่อระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
จายเงินสินบนและเงินรางวัลในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ระเบียบเกา) ไดถูกยกเลิกไปโดยระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี เร่ือง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจายเงินสินบนและเงินรางวัล
ในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ระเบียบใหม) แลว คณะกรรมการวินิจฉัยการจายเงินสินบนและเงิน
รางวัลจะยังมีอํานาจดําเนินการประชุมตอไปได หรือไม ในเรื่องนี้คณะกรรมการวินิจฉัยการ
จายเงินสินบนและเงินรางวัลมีความเห็นแตกตางกัน โดยฝายหนึ่งเห็นวา เมื่อระเบียบเกาถูก
ยกเลิกโดยระเบียบใหมแลว คณะกรรมการวินิจฉัยการจายเงินสินบนและเงินรางวัลซึ่งไดรับการ
แตงตั้งตามระเบียบเกาจึงถูกยกเลิกไปดวย ดังนั้น จึงไมสามารถจัดใหมีการประชุมได สํานักงาน 
ปปง. จึงสงขอหารือเร่ืองนี้มายังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยมิไดนําประเด็นปญหาตามที่
หารือมานี้เสนอตอคณะกรรมการวินิจฉัยการจายเงินสินบนและเงินรางวัล ซึ่งเปนคณะกรรมการ
ตามระเบียบเกา และมีอํานาจตีความในกรณีมีปญหาการปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว๑ ใหพิจารณา
เสียกอน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) เห็นวา แมวาขอ ๓๒ ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี เร่ือง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจายเงินสินบนและเงินรางวัล
ในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ระเบียบใหม) กําหนดใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การจายเงินสินบนและเงินรางวัลในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ระเบียบเกา) ทั้งฉบับไปแลว แตขอ ๔๓ ของ

                                                 
๑ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจายเงินสินบนและเงินรางวัลในการดําเนินการ

เก่ียวกับทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ขอ ๑๐  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
(๑) พิจารณาจายเงินสินบนและเงินรางวัล 

(๒) ตีความในกรณีมีปญหาการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ฯลฯ    ฯลฯ 

๒ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจายเงิน
สินบนและเงินรางวัลในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจายเงินสินบนและเงินรางวัลในการ
ดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจายเงิน
สินบนและเงินรางวัลในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๐ 



 ๓

ระเบียบใหมไดกําหนดใหผูมีสิทธิไดรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลที่ไดย่ืนคําขอตอเลขาธิการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไวตามขอ ๒๑๔ ของระเบียบเกา กอนที่ระเบียบใหมใชบังคับ ยังคงมีสิทธิไดรับ
เงินสินบนหรือเงินรางวัลตามระเบียบเกาตอไป โดยใหนําขอกําหนดของระเบียบเกาในสวนที่
เก่ียวของมาใชบังคับจนกวาการจายเงินสินบนหรือเงินรางวัลดังกลาวเสร็จสิ้น แสดงใหเห็นวา
ระเบียบใหมมิไดตัดสิทธิของผูมีสิทธิไดรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลที่จะไดรับเงินสินบนหรือเงิน
รางวัลตามระเบียบเกา แตผูมีสิทธิดังกลาวจะตองย่ืนคําขอภายในระยะเวลาตามขอ ๒๑ ของ
ระเบียบเกา และตองเปนระยะเวลากอนที่ระเบียบใหมจะมีผลใชบังคับดวย สวนการพิจารณา
จายเงินสินบนและเงินรางวัลใหกับผูมีสิทธิที่ไดย่ืนคําขอไวนั้น ตองนําขอกําหนดตามระเบียบเกา
ในสวนที่เก่ียวของมาใชบังคับ และเมื่อขอ ๑๐ (๑)๕ ของระเบียบเกา กําหนดใหการพิจารณา
จายเงินสินบนและเงินรางวัลเปนอํานาจของคณะกรรมการวินิจฉัยการจายเงินสินบนและเงินรางวัล
ตามระเบียบเกา ดังนั้น สํานักงาน ปปง. ยอมจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการดังกลาว เพ่ือ
พิจารณาจายเงินสินบนและเงินรางวัลใหกับผูมีสิทธิที่ไดย่ืนคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนดไวแลว
ไดตอไป จนกวาจะเสร็จสิ้น 

(ลงช่ือ)   พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทิพย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เมษายน ๒๕๕๑ 

                                                                                                                                            
ขอ ๔  ใหผูมีสิทธิไดรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลท่ีไดยื่นคําขอตอเลขาธิการภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนดไวตามขอ ๒๑ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจายเงินสินบนและเงินรางวัลในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ กอนที่
ระเบียบนี้ใชบังคับ ยังคงมีสิทธิไดรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลตามระเบียบดังกลาวตอไป โดยใหนําระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจายเงินสินบนและเงินรางวัลในการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ในสวนที่เก่ียวของมาใชบังคับ จนกวาการจายเงิน
สินบนหรือเงินรางวัลดังกลาวเสร็จสิ้น 

๔ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจายเงินสินบนและเงินรางวัลในการดําเนินการ
เก่ียวกับทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖   

ขอ ๒๑  การขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล ใหผูมีสิทธิไดรับยื่นคําขอตอเลขาธิการภายใน
กําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่คําสั่งศาลเปนที่ยุติ หรือภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ไดมีการสงมอบ
ทรัพยสินหรือเงินใหกับรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของรัฐบาลไทย สําหรับคดีท่ีมีการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสิน
นอกราชอาณาจักร แลวแตกรณี 

การขอรับเงินรางวัลเพ่ิมเฉพาะตัวตามขอ ๒๐ ใหยื่นภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่เจา
พนักงานหรือพนักงานเจาหนาท่ีเสียชีวิตหรือไดรับอันตราย แลวแตกรณี 

๕โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 


