
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ว่าดว้ยค่าตอบแทนหรือประโยชน์อืน่ใดของผู้ใหถ้้อยค าหรือผู้ทีแ่จ้งเบาะแสหรือขอ้มูลอันเป็นประโยชน ์  

ต่อการด าเนนิการของคณะกรรมการธุรกรรม 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และมาตรา  ๓๗/๑  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  จึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
ว่าด้วยค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ให้ถ้อยค าหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ 
ต่อการด าเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้    
“ผู้ให้ถ้อยค า”  หมายถึง  บุคคลซึ่งถูกเรียกมาให้ถอ้ยค าตอ่พนักงานเจ้าหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย

เป็นหนังสือจากเลขาธิการให้รวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินการของ
คณะกรรมการธุรกรรม    

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายถึง  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า  พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ  
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  เจ้าพนักงานตามกฎหมาย  
ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่  ลูกจ้างของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ  และบุคคล
หรือคณะบุคคลซึ่งใช้อ านาจตามกฎหมาย  ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ  รัฐวิสาหกิจ   
หรือกิจการอื่นของรัฐ   

“ค่าตอบแทน”  หมายถึง  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าชดเชยการขาดรายได้จากงานที่ต้องท า  
ค่าเดินทาง  ค่าเช่าที่พักอาศัย   

“ประโยชน์อื่นใด”  หมายถึง  ประโยชน์ทีม่ิใช่ค่าตอบแทน  เช่น  หนังสือชมเชย  ประกาศเกียรติคุณ   
ข้อ ๔ ผู้ให้ถ้อยค าที่มาให้ถ้อยค าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ส านักงาน  หรือสถานที่อื่นใด  

ซึ่งพนักงานเจ้าหนา้ที่ใช้ในการปฏิบัตงิานเป็นการชั่วคราว  ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชนอ์ื่นใด
ตามระเบียบนี้  เว้นแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มาให้ถ้อยค าเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๑



ข้อ ๕ ค่าตอบแทนผู้ให้ถ้อยค าตามข้อ  ๔  ให้จ่ายในอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  และค่าชดเชยการขาดรายได้จากงานที่ต้องท า  ให้จ่ายในลักษณะ 

เหมาจ่าย  วันละ  ๓๐๐  บาท  นับตั้งแต่วันที่เริ่มให้ถ้อยค าจนถึงวันที่ให้ถ้อยค าเสร็จสิ้น  โดยให้ค านวณ
จ านวนวันตามปีปฏิทิน  ทั้งนี้  เศษของวันให้ถือเป็น  ๑  วัน   

(๒) ค่าเดินทาง  ให้จ่ายทั้งไปและกลับตามที่จ่ายจริง  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตรากิโลเมตรละ  ๔  บาท  
โดยประมาณการระยะทางตามเส้นทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรงซึ่งสามารถเดินทาง 
ได้โดยสะดวกและปลอดภัย  ในกรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงให้ใช้ระยะทางตามเส้นทาง  
ของหน่วยงานอื่นที่ตัดผ่าน  เช่น  เส้นทางของเทศบาล   

กรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงหรือของหน่วยงานอื่น  ให้ผู้ให้ถ้อยค าเป็นผู้รับรอง
ระยะทางในการเดินทาง   

(๓) ค่าเช่าที่พักอาศัย  ในกรณีผู้ให้ถ้อยค ามีที่พักอาศัยอยู่นอกเขตจังหวัดที่ตั้งส านักงาน   
หรือสถานที่อื่นใดซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวและจ าเป็นต้องพักอาศัย  
ในเขตจังหวัดที่ตั้งส านักงานหรือสถานที่อื่นใดดังกล่าวแล้วแต่กรณีอันเนื่องมาจากการถูกเรียกมาให้ถ้อยค า  
ให้จ่ายค่าเช่าที่พักอาศัยในลักษณะเหมาจ่าย  วันละ  ๘๐๐  บาท  

ข้อ ๖ ค่าตอบแทนผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการของ
คณะกรรมการธุรกรรม  ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
และระเบียบส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ข้อ ๗ ในกรณีที่เห็นสมควรส านกังานจะจัดใหม้ีประโยชน์อื่นใดแกผู่้ให้ถอ้ยค าหรอืผู้ที่แจ้งเบาะแส
หรือข้อมูลแล้วแต่กรณีก็ได้   

ข้อ ๘ ค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดตามระเบียบนี้  ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ 
ของส านักงาน  และต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินตามแบบท้ายระเบียบนี้ไว้  เพ่ือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบ 

ข้อ ๙ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี ้ และในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ให้คณะกรรมการมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  31  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลต ารวจเอก  ชัยยะ  ศริิอ าพันธ์กุล 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๑



 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ส ำนักงำน ปปง.) 
หลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนผู้ให้ถ้อยค ำอันเป็นประโยชน ์

ต่อกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรธุรกรรม 
 

                                                      ท ำที ่.....................................................................   
วันที่ …...... เดือน …...................... พ.ศ. …........... 

 ข้ำพเจ้ำ …................................................................อำยุ…................ปี เชื้อชำติ .....................  
สัญชำติ …..................... ศำสนำ …................... อำชีพ …............................... ต ำแหน่ง ….................................. 
เลขประจ ำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง/บัตรประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว เลขที่ …................................................. 
ออกโดย ….....................................................................วันออกบัตร/หนังสือ...................................................... 
วันหมดอำยบุัตร/หนังสือ ….................................................................................................................................. 
ปัจจุบันอำศัยอยู่บ้ำนเลขท่ี …...................... หมู่ที ่….......... ตรอก/ซอย ….......................................................... 
ถนน ….......................................... ต ำบล/แขวง .................................. อ ำเภอ/เขต …....................................... 
จังหวัด …................................. รหัสไปรษณีย์ ………................. เบอร์โทรศัพท์.................................................. 
ในฐำนะบุคคลซ่ึงมำพบและให้ถ้อยค ำต่อ............................................................................................................. 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยเป็นหนังสือจำกเลขำธิกำร ปปง.  
  ตำมหนังสือส ำนักงำน ปปง. ที่ ....................... ลงวันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ. ..... 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................ ....................... 
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรธุรกรรม กรณี............................................................... 
…............................................................................................................................. ............................................. 

ข้ำพเจ้ำได้ท ำหนังสือฉบับนี้ขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐำนรับรองว่ำข้ำพเจ้ำได้รับเงินค่ำตอบแทน 
ผู้ให้ถ้อยค ำในกรณีดังกล่ำวข้ำงต้นจำกส ำนักงำน ปปง. จ ำนวนทั้งสิ้น ........................................................ บำท 
(.................................................................... .............................) ไว้ครบถ้วนถูกต้องตำมระเบียบคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ว่ำด้วยค่ำตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ให้ถ้อยค ำหรือผู้ที่แจ้ง
เบำะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรธุรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้  

๑. ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม และค่ำชดเชยกำรขำดรำยได้ 
 จำกงำนที่ต้องท ำ  จ ำนวน ............... วนั เป็นเงิน ................ บำท 
๒. ค่ำเดินทำง (ไป - กลับ) เป็นระยะทำง ................... กิโลเมตร 
 ตำมเอกสำรแนบ  เป็นเงิน ................ บำท 
๓. ค่ำเช่ำที่พัก  วันที่ .................................................................... ..   
 จ ำนวน ............... วัน เป็นเงิน ................ บำท 
 
 
 

ลงชื่อ ......................................................... ผู้รับเงิน     ลงชือ่ ........................................................... ผู้จ่ำยเงิน 
       (.........................................................) (........................................................) 



รวมทั้งสิ้น

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน (ตัวอักษร) ...............................................................................................................................................
             ข้าพเจ้า............................................................................................................................ขอรับรองว่าได้เดินทาง
ตามรายละเอียดและระยะทางข้างต้นเพ่ือมาให้ถ้อยคําต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีโดยแท้จริง 

                                              (ลงช่ือ).............................................................. ผู้ให้ถ้อยคํา
                                                      (.............................................................) 
                                               วันท่ี....................................................................

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.)
แบบรับรองการเดินทางผู้ให้ถ้อยคําอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม

 ระยะทาง
(กิโลเมตร) จํานวนเงิน หมายเหตุรายละเอียดการเดินทางวัน เดือน ปี


