
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ว�าด!วยหลักเกณฑ$ วิธีการ และเง่ือนไขการจ�ายเงินกองทุนการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในข!อ ๑๕ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการป�องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ว�าด!วยกองทุนการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
คณะกรรมการกองทุนการป�องกันและปราบปรามการฟอกเ งิน โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไว! ดังต�อไปน้ี 

 
ข!อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว�า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป�องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ว�าด!วยหลักเกณฑ$ วิธีการ และเง่ือนไขการจ�ายเงินกองทุนการป�องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗” 

 
ข!อ ๒๑  ระเบียบนี้ให!ใช!บังคับตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป=นต!นไป 
 
ข!อ ๓  ในระเบียบน้ี 
“ผู!แจ!งความนําสืบทรัพย$สิน” หมายความว�า บุคคลท่ีได!แจ!งความต�อพนักงาน

เจ!าหน!าท่ีผู!รับแจ!งความตามระเบียบน้ี โดยระบุรายละเอียดพอสมควรว�ามีทรัพย$สินท่ีเก่ียวกับการ
กระทําความผิดและแสดงความประสงค$ขอรับเงินค�าตอบแทน 

“หน�วยงานของรัฐ” หมายความว�า 
(๑) ราชการส�วนกลาง ราชการส�วนภูมิภาค และราชการส�วนท!องถ่ินท่ีมีการจัด

ระเบียบบริหารราชการตามกฎหมายว�าด!วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน 
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว�าด!วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(๓) หน�วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๔) หน�วยงานภายในของหน�วยงานของรัฐตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 
“หน�วยงานของเอกชน” หมายความว�า สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอ่ืนนอกจาก

หน�วยงานของรัฐ 
 
ข!อ ๔  ให!ประธานกรรมการกองทุนการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

รักษาการตามระเบียบน้ี 
ในกรณีท่ีมีปFญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ให!คณะกรรมการกองทุนเป=นผู!

วินิจฉัยช้ีขาดและให!ถือว�าเป=นท่ีสุด 
 

ส�วนท่ี ๑ 
ค�าใช!จ�ายในการให!คืนเป=นเงินจากกองทุนเม่ือไม�อาจส�งคืนทรัพย$สินแก�ผู!มาขอรับคืน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๒๑๖ ง/หน!า ๑/๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๑/๑ 
   

 
ข!อ ๕  เม่ือมีผู!มาขอรับคืนทรัพย$สินเม่ือพ!นสองปMนับแต�วันท่ีคณะกรรมการ ปปง. 

วินิจฉัยไม�ให!ย่ืนคําร!อง หรือไม�วินิจฉัยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ 
หรือศาลมีคําสั่งให!คืนตามมาตรา ๕๑/๑ และได!มีการส�งทรัพย$สินเข!ากองทุนแล!ว หากไม�อาจส�งคืน
ทรัพย$สินน้ันได!ให!คืนเป=นเงินจากกองทุนแทน 

 
ข!อ ๖  ทรัพย$สินดังต�อไปน้ีให!ถือว�าเป=นทรัพย$สินท่ีไม�อาจคืนได! ซึ่งต!องให!คืนเป=นเงิน

จากกองทุนแทน 
(๑) ทรัพย$สินท่ีสูญหาย เสียหาย เสื่อมสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพแล!วโดยสิ้นเชิง 
(๒) ทรัพย$สินท่ีโดยสภาพไม�อาจซ�อมแซมให!กลับคืนสู�สภาพเดิมได! 
(๓) ทรัพย$สินท่ีโดยสภาพอาจซ�อมแซมให!กลับคืนสู�สภาพเดิมได! แต�คณะกรรมการ

ประเมินค�าเสียหายและค�าเสื่อมสภาพเห็นว�าค�าใช!จ�ายในการซ�อมแซมน้ันสูงเกินสมควร 
 
ข!อ ๗  ให!เจ!าของทรัพย$สินหรือผู!มีสิทธิตามกฎหมายในทรัพย$สินน้ัน แล!วแต�กรณี 

ย่ืนคําขอต�อสํานักงานก�อนพ!นกําหนดระยะเวลาย่ีสิบปMตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๑/๑ แล!วแต�
กรณีพร!อมย่ืนเอกสารหลักฐาน ดังต�อไปน้ี 

(๑) แบบคําขอรับทรัพย$สินท่ีถูกยึดหรืออายัดคืนตามท่ีสํานักงานกําหนด 
(๒) สําเนาคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย$สิน 
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(๔) สําเนาทะเบียนบ!าน 
(๕) หนังสือมอบอํานาจ (ถ!ามี) 
(๖) สําเนาคําพิพากษาของศาล พร!อมใบสําคัญคดีถึงท่ีสุด (ถ!ามี) 
(๗) หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีแสดงความเป=นเจ!าของหรือเป=นผู!มีสิทธิในทรัพย$สินน้ันตาม

กฎหมาย (ถ!ามี) 
 
ข!อ ๘  การจ�ายคืนเป=นเงินในกรณีไม�อาจส�งคืนทรัพย$สินได! ให!จ�ายชดใช!ราคา

ทรัพย$สินน้ันตามราคาท่ีประเมินได!ในวันท่ียึดหรืออายัดทรัพย$สิน หรือตามราคาท่ีได!จากการขาย
ทอดตลาดทรัพย$สินน้ัน แล!วแต�กรณี พร!อมดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดของดอกเบ้ียเงินฝากประเภทฝาก
ประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินท่ีได!รับคืนหรือชดใช!ราคาแล!วแต�กรณี 

การประเมินราคาทรัพย$สิน ให!เป=นไปตามระเบียบว�าด!วยการประเมินค�าเสียหาย
และค�าเสื่อมสภาพท่ีคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนด 

 
ส�วนท่ี ๒ 

ค�าใช!จ�ายในการบริหารงานและการจัดการเก่ียวกับกองทุน 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ข!อ ๙  ค�าใช!จ�ายในการบริหารงานและการจัดการเก่ียวกับกองทุนให!ใช!จ�ายเพ่ือ
ประโยชน$ในการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินได! โดยถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยอนุโลม 

กรณี ท่ี ไม�สามารถปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการได! ให! เป=นไปตามท่ี
คณะกรรมการกองทุนกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
ส�วนท่ี ๓ 

ค�าใช!จ�ายหรือค�าตอบแทนอ่ืนซึง่จําเป=นต!องจ�ายแก�หน�วยงาน บุคคลภายนอก พนักงานเจ!าหน!าท่ี ข!าราชการ 
หรือเจ!าหน!าท่ีในการปฏิบัติหน!าท่ีช�วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน!าท่ีเพ่ือให!การดําเนินงานตามกฎหมาย 

ว�าด!วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป=นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน 
   

 
ข!อ  ๑๐  ค� า ใช! จ� ายห รือค� าตอบแทนอ่ืนซึ่ ง จํ า เป=นต!องจ� ายแก�หน� วยงาน 

บุคคลภายนอกพนักงานเจ!าหน!าท่ี ข!าราชการหรือเจ!าหน!าท่ีในการปฏิบัติหน!าท่ี ช�วยเหลือหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติหน!าท่ีเพ่ือให!การดําเนินการตามกฎหมายว�าด!วยการป�องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินเป=นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึนให!จ�ายได!ตามหลักเกณฑ$ วิธีการ และ
เง่ือนไข ดังน้ี 

(๑) จ�ายให!แก�สํานักงานเพ่ือจัดสรรให!แก�พนักงานเจ!าหน!าท่ี ข!าราชการ หรือ
เจ!าหน!าท่ีของสํานักงานท่ีช�วยเหลือ หรือสนับสนุนการปฏิบัติหน!าท่ีเพ่ือให!การดําเนินการตาม
กฎหมายว�าด!วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป=นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตามหลักเกณฑ$และเง่ือนไข ดังน้ี 

(ก) ให!จ�ายได!ในกรณีท่ีสํานักงานได!มีการส�งเงินเข!ากองทุนไม�ตํ่ากว�า ๒๐ ล!าน
บาทต�อปMงบประมาณ 

(ข) ให!จ�ายได!ในอัตราร!อยละ ๑๐ ของจํานวนเงินท่ีสํานักงานส�งเข!ากองทุน แต�
ท้ังน้ีจํานวนเงินท่ีส�งเข!ากองทุนท่ีใช!คํานวณต!องไม�เกิน ๕๐ ล!านบาท 

(ค) การจัดสรรเงินให!แก�พนักงานเจ!าหน!าท่ี ข!าราชการ หรือเจ!าหน!าท่ี ให!เป=นไป
ตามหลักเกณฑ$ และอัตราท่ีสํานักงานกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน 

(๒) จ�ายให!แก�บุคคลภายนอกผู!แจ!งความนําสืบทรัพย$สินซึ่งไม�ใช�พนักงานเจ!าหน!าท่ี
และไม�ใช�ผู!มีหน!าท่ีต!องรายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายว�าด!วยการป�องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินตามหลักเกณฑ$เง่ือนไข ดังน้ี 

(ก) การนําสืบทรัพย$สินดังกล�าวเป=นผลให!ศาลมีคําสั่งถึงท่ีสุดให!ทรัพย$สินท่ี
เก่ียวกับกระทําความผิดตกเป=นของแผ�นดินและเป=นท่ียุติตามมาตรา ๕๓ 

(ข) การแจ!งความนําสืบทรัพย$สินของบุคคลภายนอกดังกล�าวจะต!องไม�เป=นคดี
ความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือทรัพย$สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดท่ีตามปกติวิสัย
จะต!องตรวจพบได!อยู�แล!ว 

(ค) การจ�ายค�าตอบแทนให!แก�บุคคลภายนอกผู!แจ!งความนําสืบทรัพย$สิน ให!อยู�
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุนท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม และเพ่ือประโยชน$ของทาง
ราชการ แต�ทั้งน้ีต!องไม�เกิน ๑ ล!านบาทต�อคดี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ข!อ ๑๑  ผู!แจ!งความนําสืบทรัพย$สินตามข!อ ๑๐ (๒) ต!องแจ!งความต�อพนักงาน
เจ!าหน!าท่ีท่ีได!รับมอบหมายเป=นหนังสือในเร่ืองดังกล�าวจากเลขาธิการก�อนมีการดําเนินการกับ
ทรัพย$สินน้ันตามแบบรับแจ!งท!ายระเบียบน้ี โดยอย�างน!อยต!องระบุรายละเอียดรายการว�ามีทรัพย$สินท่ี
เก่ียวข!องกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเป=นกรณีท่ีมีการกระทํา
ความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินน้ันโดยชัดแจ!ง ซึ่งเป=นผลให!มีการดําเนินการกับทรัพย$สิน
ดังกล�าวจนศาลมีคําสั่งถึงท่ีสุดให!ตกเป=นของแผ�นดินและเป=นท่ียุติตามมาตรา ๕๓ 

พนักงานเจ!าหน!าท่ีตามวรรคหน่ึง จะต!องส�งใบรับแจ!งความนําสืบทรัพย$สินพร!อม
หลักฐานในการรับแจ!งให!สํานักงานเพ่ือลงทะเบียนรับเร่ืองภายใน ๗ วันนับแต�วันได!รับแจ!ง การ
ลงทะเบียนน้ันให!เป=นไปตามท่ีสํานักงานกําหนด 

 
ข!อ ๑๒  ถ!ามีผู!แจ!งความนําสืบทรัพย$สินหลายคน ให!คณะกรรมการกองทุนพิจารณา

จ�ายค�าตอบแทนตามท่ีเห็นสมควร 
 
ข!อ ๑๓  ผู!แจ!งความนําสืบทรัพย$สิน หรือทายาทโดยธรรมของผู!แจ!งความนําสืบ

ทรัพย$สินน้ัน แล!วแต�กรณี ท่ีประสงค$จะขอรับเงินค�าตอบแทนต!องย่ืนคําขอต�อสํานักงานภายใน ๑๘๐ 
วันนับแต�วันท่ีทราบคําสั่งศาลท่ีให!ทรัพย$สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดตกเป=นของแผ�นดินและเป=น
ท่ียุติตามมาตรา ๕๓ พร!อมเอกสารหลักฐาน ดังต�อไปน้ี 

(๑) สําเนาบันทึกแจ!งความนําสืบทรัพย$สินท่ีพนักงานเจ!าหน!าท่ีรับรองความถูกต!อง 
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(๓) สําเนาทะเบียนบ!าน 
(๔) สําเนาคําพิพากษาของศาล พร!อมใบสําคัญคดีถึงท่ีสุด 
(๕) หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข!องท่ีแสดงให!เห็นว�าเป=นผู!มีสิทธิรับเงินค�าตอบแทนตาม

ระเบียบน้ี (ถ!ามี) 
 
ข!อ ๑๔  ค�าใช!จ�ายหรือค�าตอบแทนอ่ืนซึ่งจําเป=นต!องจ�ายเพ่ือให!การดําเนินการตาม

กฎหมายว�าด!วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป=นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ย่ิงข้ึนนอกเหนือจากค�าใช!จ�ายหรือค�าตอบแทนตามข!อ ๑๐ ให!คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ
เป=นกรณีไป  ท้ังน้ี ตามความจําเป=นและเหมาะสม โดยให!นําหลักเกณฑ$ วิธีการ และเง่ือนไขตามข!อ 
๑๗ มาบังคับใช!โดยอนุโลม 

 
ส�วนท่ี ๔ 

ค�าใช!จ�ายเป=นค�าจ!างและสวัสดิการของพนักงานกองทุน 
   

 
ข!อ ๑๕  การจ�ายเงินค�าใช!จ�ายเป=นค�าจ!างและสวัสดิการของพนักงานกองทุนให!

เป=นไปตามระเบียบว�าด!วยพนักงานกองทุนท่ีคณะกรรมการกองทุนฯ กําหนด 
 

ส�วนท่ี ๕ 
ค�าใช!จ�ายอ่ืนเพ่ือให!เป=นไปตามวัตถุประสงค$ของกองทุนตามข!อ ๑๓ ของระเบียบคณะกรรมการป�องกัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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และปราบปรามการฟอกเงินว�าด!วยกองทุนการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   

 
ข!อ ๑๖  ค�าใช!จ�ายอ่ืนเพ่ือให!การดําเนินงานเป=นไปตามวัตถุประสงค$ของกองทุนตาม

ข!อ ๑๓ ของระเบียบคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินว�าด!วยกองทุนการป�องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให!จ�ายได!ในกรณี ดังต�อไปน้ี 

(๑) สนับสนุนการดําเนินการเก่ียวกับการสืบสวนสอบสวน การดําเนินคดี การตรวจ
ค!น การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย$สิน การแจ!งเบาะแส การคุ!มครองพยาน หรือการอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวข!องกับการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมท้ังการสนับสนุนหน�วยงานอ่ืนผู!ท่ีเก่ียวข!อง
และประชาชนในการดําเนินการน้ัน 

(๒) ส�งเสริมความร�วมมือกับหน�วยงานอ่ืน ผู!ท่ีเก่ียวข!อง และประชาชน เก่ียวกับการ
เผยแพร�และการให!ข!อมูลข�าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร�วมมือท้ังในประเทศ
และระหว�างประเทศ และการดําเนินการเพ่ือสนับสนุนมาตรการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(๓) ดําเนินกิจการอ่ืนท่ีจําเป=นเพ่ือให!บรรลุวัตถุประสงค$ของกฎหมาย ว�าด!วยการ
ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
ข!อ ๑๗  การจ�ายเงินกองทุนเป=นค�าใช!จ�ายเพ่ือสนับสนุนหรือส�งเสริมการดําเนินการ

ตามข!อ ๑๖ ให!จ�ายได!ตามหลักเกณฑ$ วิธีการ และเง่ือนไข ดังต�อไปน้ี 
(๑) ผู!มีสิทธิขอรับการสนับสนุนหรือส�งเสริมต!องเป=นหน�วยงานของรัฐหรือหน�วยงาน

ของเอกชน 
(๒) ผู!ขอรับการสนับสนุนหรือส�งเสริมต!องจัดทําแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ ซึ่ง

อย�างน!อยต!องมีรายละเอียดและสาระสําคัญ ดังน้ี 
(ก) วัตถุประสงค$ หลักการ และเหตุผลความจําเป=นท่ีแสดงความสอดคล!องกับ

วัตถุประสงค$ของกองทุน 
(ข) สาระสําคัญของแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ ได!แก� รายละเอียดของ

กิจกรรมขอบเขตการดําเนินงาน ระยะเวลาการดําเนินงาน การบริหารจัดการแผนงาน โครงการ หรือ
ภารกิจและจํานวนเงินท่ีขอรับการสนับสนุนหรือส�งเสริมจากกองทุน 

(ค) ผลประโยชน$และผลท่ีคาดว�าจะได!รับ และตัวช้ีวัดผลผลิตและผลลัพธ$ 
(๓) แผนงาน โครงการ หรือภารกิจท่ีกองทุนจะให!การสนับสนุนหรือส�งเสริมต!องเป=น

แผนงาน โครงการ หรือภารกิจท่ีไม�ได!รับการสนับสนุนหรือส�งเสริมจากงบประมาณตามปกติของทาง
ราชการหรือจากแหล�งอ่ืน ในกรณีท่ีได!รับการสนับสนุนหรือส�งเสริมจากงบประมาณตามปกติของทาง
ราชการหรือจากแหล�งอ่ืนแต�ไม�เพียงพอต�อการปฏิบัติอย�างมีประสิทธิภาพให!อยู�ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการกองทุน 

(๔) การพิจารณาให!การสนับสนุนหรือส�งเสริมให!คณะกรรมการกองทุนพิจารณาโดย
คํานึงถึงประโยชน$และความสอดคล!องกับวัตถุประสงค$ของกองทุนตามข!อ ๑๖ 

(๕) ผู!ขอรับการสนับสนุนหรือส�งเสริมต!องย่ืนคําขอรับเงินภายใน ๓๐ วันนับแต�วันท่ี
ได!รับหนังสือแจ!งผลการพิจารณาอนุมัติ หากพ!นกําหนดระยะเวลาดังกล�าวแล!ว ให!ถือว�าผู!ขอรับการ
สนับสนุนหรือส�งเสริมน้ัน สละสิทธิในคําขอรับการสนับสนุนหรือส�งเสริมท่ีย่ืน แต�ทั้งน้ีไม�ตัดสิทธิที่ผู!น้ัน
จะย่ืนขอรับการสนับสนุนหรือส�งเสริมใหม�ได! 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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(๖) เม่ือผู!ได!รับการสนับสนุนหรือส�งเสริมดําเนินการตามแผนงาน โครงการ หรือ
ภารกิจสิ้นสุดลง ให!รายงานผลการดําเนินการต�อประธานคณะกรรมการกองทุนทราบ 

(๗) แผนงาน โครงการ หรือภารกิจท่ีได!รับการพิจารณาอนุมัติแล!ว อาจถูกระงับการ
สนับสนุนหรือส�งเสริมงวดใดงวดหน่ึงหรือท้ังหมดก็ได! ถ!าแผนงาน โครงการ หรือภารกิจน้ันไม�สามารถ
ดําเนินการต�อไปได!หรือไม�เป=นไปตามวัตถุประสงค$แห�งการน้ัน และให!ผู!ได!รับการสนับสนุนหรือ
ส�งเสริม คืนเงินท่ีได!รับไปแล!วจากกองทุนภายใน ๑๕ วัน นับแต�วันท่ีได!รับหนังสือแจ!งระงับการ
สนับสนุนหรือส�งเสริม แผนงาน โครงการ หรือภารกิจดังกล�าว 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
พันตํารวจเอก สีหนาท  ประยูรรัตน$ 

ประธานกรรมการกองทุนการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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[เอกสารแนบท!าย] 
 

๑. แบบรับแจ!งความนําสืบทรัพย$สิน 
 

(ดูข!อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู!จัดทํา 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 
กฤษดายุทธ/ผู!ตรวจ 

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 
 
 


