
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม 
ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดําเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ในการรับเรื่อง การตรวจสอบรายงาน ข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทําธุรกรรม การกระทําความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายหรือทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ การเสนอเรื่องหรือสํานวนคดีต่อ
คณะกรรมการธุรกรรมและกําหนดมาตรการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้การควบคุม
ตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างใกล้ชิด 

 
ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๓๔ (๕) และมาตรา ๓๔ (๖) แห่ง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุม ครั้ งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
คณะกรรมการธุรกรรมจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การ

ตรวจสอบ การพิจารณาดําเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖” 

 
ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอ

เรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมและมาตรการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“เรื่อง” หมายความว่า รายงาน ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทําธุรกรรมของ

บุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร หรือพฤติการณ์การกระทําความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุน

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๔๘ ง/หน้า ๘/๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือการเป็นบุคคลผู้ซึ่ง
เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน 

“ตรวจสอบ” หมายความว่า การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือการเป็นบุคคลผู้
ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อ
ดําเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทําความผิด 

“สํานวนคดี” หมายความว่า เรื่องที่ผ่านการตรวจสอบจากกองข่าวกรองทางการเงิน
และการพิจารณาของเลขาธิการแล้วว่าเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือการเป็นบุคคลผู้
ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และอยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของสํานักงานที่ต้องดําเนินการตามกฎหมาย 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของส่วนสื่อสารองค์กร สํานักงานเลขานุการกรม ที่ได้รับเรื่องไว้ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจ
หน้าที่รับผิดชอบตามภารกิจของส่วนราชการที่ตนสังกัดหรือที่เลขาธิการมอบหมาย 

“คณะกรรมการธุ รกรรม” หมายความ ว่า  คณะกรรมการธุ รกรรมตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน 

“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
ข้อ ๕  การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้ ให้คํานึงถึงหลัก 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและหลักนิติธรรม และ

ต้องปฏิบัติด้วยความรอบคอบเพื่อประสิทธิภาพในการดําเนินคดี โดยคํานึงถึงการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(๒) ต้องไม่เปิดเผยหรือทําให้ผู้ อ่ืนรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามคําสั่งของประธานกรรมการ
ธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี และต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ อย่างเคร่งครัด 

 
ข้อ ๖  ให้ประธานกรรมการธุรกรรมรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออก

คําสั่งหรือประกาศเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีมีปัญหาหรือข้อขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือมีเหตุจําเป็น
อย่างยิ่งที่ไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการธุรกรรมที่จะวินิจฉัยช้ีขาด 
และเมื่อได้วินิจฉัยช้ีขาดเป็นประการใดให้ถือว่าคําวินิจฉัยช้ีขาดนั้นเป็นอันเด็ดขาด 

 
หมวด ๑ 

การรับเรื่องจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ และเอกชน 
   

 
ส่วนที่ ๑ 

การรับเรื่องจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
   

 
ข้อ ๗  การรับเรื่องจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อให้สํานักงาน

ดําเนินการตรวจสอบ ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์การกระทําความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือการเป็น
บุคคลผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน 

การรับเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องต้องกระทําโดยลับ  ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

 
ส่วนที่ ๒ 

การรับเรื่องจากเอกชน 
   

 
ข้อ ๘  การรับเรื่องจากเอกชนเพื่อให้สํานักงานดําเนินการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับ

เรื่องต้องกระทําโดยลับ จะเปิดเผยชื่อที่อยู่หรือข้อมูลของผู้แจ้งให้บุคคลอ่ืนทราบมิได้ เว้นแต่เป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

วิธีการปกปิดช่ือผู้แจ้งเรื่องตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ 

 
ข้อ ๙  ช่องทางในการรับเรื่องจากเอกชน เพื่อให้สํานักงานดําเนินการตรวจสอบ มี

ดังนี้ 
(๑) การรับแจ้งเป็นหนังสือไม่ว่าโดยตรงหรือทางไปรษณีย์หรือตู้ ปณ. ที่สํานักงาน

เปิดไว้ 
(๒) การรับแจ้งทางโทรสารหรือทางระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือทาง

เว็บไซต์ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(๓) การรับแจ้งทางโทรศัพท์ 
(๔) การรับแจ้งโดยผู้แจ้งมาด้วยตนเอง 
(๕) การรับแจ้งทางช่องทางอื่น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การรับเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องทําการบันทึกข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงไว้ก่อนส่งให้กองข่าวกรองทางการเงินต่อไป 

 
ข้อ ๑๐  การรับเรื่องตามข้อ ๙ อย่างน้อยต้องมีข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ช่ือและที่อยู่ของผู้แจ้ง 
(๒) ระบุเรื่องพร้อมทั้งข้อเท็จจริง พฤติการณ์และพยานหลักฐานตามสมควรเกี่ยวกับ

เรื่องที่แจ้ง 
(๓) ใช้ถ้อยคําสุภาพ 
(๔) ลงลายมือชื่อผู้แจ้ง 
กรณีการแจ้งเรื่องตามวรรคหนึ่งไม่ปรากฏชื่อผู้แจ้ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องพิจารณา

รับแจ้งเฉพาะเรื่องที่ระบุพยานหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลได้
แน่นอนเท่านั้น 

 
ข้อ ๑๑  ในกรณีที่ผู้แจ้งมาด้วยตนเองตามข้อ ๙ (๔) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องสอบถาม

ช่ือ ช่ือ สกุล และที่อยู่ของผู้แจ้ง หรือข้อมูลอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ แล้วให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องออกใบรับเรื่องให้แก่ผู้แจ้งไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้ ใบรับเรื่องจะต้องมีข้อความแสดง
ถึงวันเดือนปีที่รับเรื่องและต้องลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องด้วย 

กรณีผู้แจ้งเรื่องไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องรายงาน
ผู้อํานวยการส่วนสื่อสารองค์กรเพื่อพิจารณาว่าจะรับเรื่องไว้ดําเนินการตรวจสอบหรือไม่ โดยในการ
พิจารณาของผู้อํานวยการส่วนสื่อสารองค์กรให้นําหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๐ วรรคสองมาประกอบ และ
หากพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเรื่องไว้ก็ให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
ต่อไป 

 
ข้อ ๑๒  เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามหมวด ๒ ให้ส่วนสื่อสารองค์กรจัดให้มี

การลงสารบบเรื่องที่รับไว้ รวมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เลขเรื่อง 
(๒) ช่ือเรื่อง 
(๓) ช่ือผู้แจ้ง (ถ้ามี) 
(๔) ช่ือผู้ถูกกล่าวหา (ถ้ามี) 
(๕) ฐานความผิด (ความผิดมูลฐานใด) 
(๖) ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์การกระทําความผิดมูลฐาน การ

ฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 
หรือการเป็นบุคคลผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิด
ฐานฟอกเงิน 

 
ข้อ ๑๓  วิธีการออกเลขเรื่องเพื่อใช้ในการอ้างอิงในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยให้

สามารถแสดงเลขลําดับและปีปฏิทินที่รับเรื่อง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๑๔  เมื่อได้รับเรื่องตามข้อ ๗ หรือข้อ ๘ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องรวบรวมเสนอ

ผู้อํานวยการส่วนสื่อสารองค์กรพิจารณาเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้กองข่าวกรองทาง
การเงินดําเนินการตรวจสอบต่อไปโดยเร็ว  ทั้งนี้ ต้องดําเนินการภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับ
เรื่อง 

ให้ส่วนสื่อสารองค์กรแจ้งตอบการรับเรื่องไปยังผู้แจ้งภายใน ๑๕ วันทําการ นับแต่
วันที่เลขาธิการได้พิจารณาสั่งการ 

 
ข้อ ๑๕  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงานพบข้อมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรม 

เบาะแส หรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือการเป็นบุคคลผู้ซึ่ง
เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้เสนอ
ผู้อํานวยการที่ตนสังกัดพิจารณาเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้กองข่าวกรองทางการเงิน
ดําเนินการตรวจสอบต่อไปโดยเร็ว 

 
หมวด ๒ 

การตรวจสอบเพื่อดําเนินการกับทรัพย์สินและการดําเนินคดีอาญา 
   

 
ส่วนที่ ๑ 

การตรวจสอบเพื่อดําเนินการกับทรัพย์สิน 
   

 
ข้อ ๑๖  เมื่อกองข่าวกรองทางการเงินได้รับเรื่องที่เลขาธิการได้สั่งการตามข้อ ๑๔ 

หรือข้อ ๑๕ แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) กรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้แจ้งตามข้อ ๗ หรือเป็นเรื่องที่

พนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงานพบข้อมูลเองตามข้อ ๑๕ ให้ดําเนินการตรวจสอบว่าเรื่องที่แจ้งหรือ
ตรวจพบนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๗ หรือข้อ ๑๕ 

(๒) กรณีที่เอกชนเป็นผู้แจ้งตามข้อ ๘ ให้ดําเนินการตรวจสอบ ดังนี้ 
(ก) กรณีที่ปรากฏชื่อผู้แจ้ง ให้ดําเนินการตรวจสอบว่าเรื่องที่แจ้งนั้นน่าเชื่อว่า

เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์การกระทําความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือการเป็นบุคคลผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคย
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเป็นเรื่องที่อยู่ในอํานาจ
หน้าที่ของสํานักงานต้องดําเนินการตามกฎหมายหรือไม่ 

(ข) กรณีที่ไม่ปรากฏช่ือผู้แจ้ง เมื่อดําเนินการตรวจสอบตาม (ก) แล้ว ให้
ตรวจสอบต่อไปว่าเรื่องนั้นมีพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคลช้ีชัด หรือระบุข้อเท็จจริง หรือชี้
เบาะแสเกี่ยวกับพยานหลักฐานชัดแจ้งหรือมีพฤติการณ์แวดล้อมของการกระทําที่น่าเชื่อว่าเกี่ยวข้อง
กับพฤติการณ์การกระทําความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หรือพบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับความผิด
มูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือพบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระทําความผิดจริงหรือไม่ 

(๓) รายงานผลการตรวจสอบตาม (๑) หรือ (๒) พร้อมทําความเห็นเบื้องต้นว่าเรื่อง
ดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือหรือน่าจะมีมูลว่าเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐาน 
การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือมีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดหรือไม่ เพียงใด และสมควรดําเนินการต่อไปหรือไม่ อย่างไร เสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณา
สั่งการ 

การดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ 
วัน นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับเรื่อง 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินการตามวรรค
หนึ่งลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเรื่องภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันที่ได้รายงานผล
การตรวจสอบไปยังเลขาธิการตาม (๓) 

 
ข้อ ๑๗  ภายใต้บังคับข้อ ๑๖ หากเลขาธิการพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

การกระทําความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทําความผิด และเป็นเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานต้องดําเนินการ ก็ให้สั่ง
การให้กองข่าวกรองทางการเงินดําเนินการตรวจสอบต่อไป  ทั้งนี้ ในการตรวจสอบดังกล่าวหาก
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์ไปถึงบุคคลหรือนิติบุคคลใด หรือทรัพย์สินของบุคคลหรือนิติ
บุคคลใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอความเห็นพร้อมทั้งจัดทําคําสั่งเรื่องตรวจสอบรายงาน
การทําธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมเบื้องต้น (คําสั่ง ต.) เสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาลง
นามในคําสั่งดังกล่าวด้วย 

การตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ 

กรณีมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน
วรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําบันทึกระบุเหตุผลความจําเป็นดังกล่าว เพื่อเสนอ
ผู้อํานวยการกองข่าวกรองทางการเงินพิจารณาขยายระยะเวลา โดยสามารถขยายระยะเวลาออกไป
อีกได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน และจะขยายได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง 

หากไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในวรรคสาม ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําบันทึกระบุเหตุผลความจําเป็นเพื่อเสนอคณะกรรมการธุรกรรม
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ 

เมื่อตรวจสอบเสร็จและเลขาธิการได้พิจารณาสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินการตามวรรคหนึ่งในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเรื่องภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันที่ได้รายงานผลการตรวจสอบไป
ยังเลขาธิการ 

ในกรณีที่ปรากฏช่ือผู้แจ้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แจ้งผลการดําเนินการ
ไปยังส่วนสื่อสารองค์กรเพื่อแจ้งให้ผู้แจ้งเรื่องทราบ  ทั้งนี้ ให้ส่วนสื่อสารองค์กรดําเนินการแจ้งให้ผู้
แจ้งเรื่องทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

แบบในการแจ้งผู้แจ้งเรื่องตามวรรคหกให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกําหนด 
 
ข้อ ๑๘  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองข่าวกรองทางการเงิน

ดําเนินการตรวจสอบตามข้อ ๑๗ หรือจากการวิเคราะห์และตรวจสอบธุรกรรมที่ได้รับรายงาน ปรากฏ
ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) พบพฤติการณ์การกระทําความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือปรากฏข้อเท็จจริงที่แสดง
ถึงความเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปรายงานข้อเท็จจริงพร้อมทําความเห็นเสนอต่อเลขาธิการเพื่อ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบ ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามีมติมอบหมาย
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด (คําสั่ง ม.) 

(๒) กรณีมีเหตุที่จะต้องยับย้ังการทําธุรกรรมของบุคคลใดตามมาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๓๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประมวลเรื่องเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณา
ออกคําสั่งยับย้ังการทําธุรกรรม (คําสั่ง ยย.) นั้นไว้ เว้นแต่เป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วนให้เสนอเลขาธิการ
เพื่อพิจารณาออกคําสั่งยับย้ังการทําธุรกรรม และเมื่อเลขาธิการได้ออกคําสั่งแล้วให้รายงานต่อ
คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อทราบ 

(๓) มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปข้อเท็จจริงพร้อมทําความเห็นเสนอเลขาธิการเพื่อออกคําสั่งยึด
หรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ช่ัวคราว (คําสั่ง ย.) และเมื่อเลขาธิการได้ออก
คําสั่งแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อทราบ 

กรณีพบการกระทําความผิดฐานฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายตาม (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปข้อเท็จจริงเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการ
ให้ส่งสํานวนคดีให้กองกฎหมายดําเนินการตามหมวด ๒ ส่วนที่ ๒ ต่อไป 

เมื่อได้ดําเนินการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้ว ให้กองข่าวกรองทางการเงินส่งสํานวน
คดีไปยังกองกฎหมายโดยด่วน  ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓ วันทําการ นับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ
หรือวันที่เลขาธิการมีคําสั่ง แล้วแต่กรณี 

เมื่อกองกฎหมายได้รับสํานวนคดีตามวรรคสาม ให้ดําเนินการกําหนดเลขรหัส
สํานวนคดีรวมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสํานวนคดี และจ่ายสํานวน
คดีโดยพิจารณาจากท้องที่ที่ความผิดมูลฐานได้เกิดขึ้นไปยังกองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓ ตาม
เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ แล้วแต่กรณี เว้นแต่เลขาธิการเห็นสมควรเป็นอย่างอื่นก็ให้กองกฎหมาย
จ่ายสํานวนคดีไปตามท่ีสั่งการนั้น 

กรณีเป็นการไม่แน่ว่าการกระทําความผิดมูลฐานได้เกิดขึ้นในท้องที่ใดในระหว่าง
หลายท้องที่ที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบต่างกองกัน ให้เป็นอํานาจของเลขาธิการที่จะพิจารณา
มอบหมายให้กองคดีใดเป็นผู้รับผิดชอบ และให้กองกฎหมายจ่ายสํานวนคดีไปยังกองคดีที่เลขาธิการ
มอบหมายนั้น 

ในการจ่ายสํานวนคดี กองกฎหมายต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทําการ 
นับแต่วันที่ได้รับสํานวนคดีหรือวันที่เลขาธิการมีคําสั่งตามวรรคสี่หรือวรรคห้า แล้วแต่กรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ภายหลังจากส่งสํานวนคดีไปยังกองกฎหมายตามวรรคสามแล้ว หากกองข่าวกรอง
ทางการเงินตรวจสอบพบหรือได้รับข้อมูลและพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสํานวนคดีเดิม ให้
รายงานข้อเท็จจริงเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบให้ส่งข้อมูลและพยานหลักฐาน
นั้นให้กองกฎหมายเพื่อจ่ายสํานวนไปยังกองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓ แล้วแต่กรณี เพื่อรวม
สํานวนคดีต่อไป 

 
ข้อ ๑๙  เมื่อกองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓ แล้วแต่กรณี ได้รับสํานวนคดีจาก

กองกฎหมาย ให้ผู้อํานวยการกองมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเพื่อดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
จัดทําร่างคําสั่งเลขาธิการเรื่องมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระทําความผิด (คําสั่ง ม.) เสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาลงนามในร่างคําสั่งดังกล่าวภายใน ๗ วัน
ทําการ นับแต่วันที่ได้รับสํานวนคดีจากกองกฎหมาย  ทั้งนี้ เมื่อเลขาธิการลงนามในคําสั่งแล้ว ให้กอง
กฎหมายลงข้อมูลเกี่ยวกับคําสั่งมอบหมายในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสํานวนคดี และ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

เมื่อเลขาธิการมีคําสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไป 

การดําเนินการตามวรรคสอง ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน 
นับแต่วันที่เลขาธิการได้ลงนามในคําสั่งมอบหมาย 

กรณีมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่อาจดําเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน
วรรคสาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําบันทึกระบุเหตุผลความจําเป็นดังกล่าว เพื่อเสนอ
ผู้อํานวยการที่ตนสังกัดพิจารณาขยายระยะเวลา โดยสามารถขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ครั้งละไม่
เกิน ๓๐ วัน และจะขยายได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง 

หากไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในวรรคสี่ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําบันทึกระบุเหตุผลความจําเป็นเพื่อเสนอคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณา
ขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ 

 
ข้อ ๒๐  ในการขอขยายระยะเวลาเกี่ยวกับการตรวจสอบหรือดําเนินการใด ๆ 

ตามที่ระเบียบนี้กําหนดไว้นั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องดําเนินการก่อนสิ้นระยะเวลาตามที่
ได้กําหนดไว้ในแต่ละกรณี 

 
ข้อ ๒๑  ในการตรวจสอบตามระเบียบนี้ หากมีความจําเป็นต้องใช้อํานาจพิเศษใน

การสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีต้องใช้อํานาจตามมาตรา ๔๖ ให้สรุปรายงานข้อเท็จจริงพร้อมทําความเห็น 

และเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้กองกฎหมายดําเนินการยื่นคําขอฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่ง 
(๒) กรณีต้องใช้อํานาจสืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย

ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษตามมาตรา ๔๖/๑ ให้สรุปรายงานข้อเท็จจริงพร้อมทําความเห็น และ
เสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้กองกฎหมายทําหนังสือร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้
อํานาจสืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการประสานการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อ
ประโยชน์ในการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
ข้อ ๒๒  ในการตรวจสอบตามระเบียบนี้ หากมีการบันทึกถ้อยคําบุคคลใด เมื่อได้

บันทึกถ้อยคําเสร็จให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยคําฟัง หรือจะให้ผู้ให้ถ้อยคําอ่านเองก็ได้ แล้วให้ผู้ให้ถ้อยคําและผู้
บันทึกถ้อยคําลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากมีผู้ร่วมให้ถ้อยคําเพื่อประโยชน์ในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงก็ให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งร่วมในการสอบปากคําลง
ลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคํานั้นด้วย ถ้าบันทึกถ้อยคํามีหลายหน้าให้พนักงานเจ้าหน้าที่อย่าง
น้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกหน้า และในบันทึกถ้อยคํา ห้ามมิให้ขูดลบหรือ
บันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความท่ีได้บันทึกไว้แล้วให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุแห่งการไม่ลงลายมือชื่อไว้ใน
บันทึกถ้อยคํานั้น ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ให้นําประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการใช้อํานาจตามมาตรา ๓๘ เพื่อดําเนินการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง หากมีการ
ตรวจค้นหรือบันทึกถ้อยคําผู้ให้ถ้อยคํา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการบันทึกการตรวจ
ค้นหรือบันทึกถ้อยคําตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 

 
ข้อ ๒๓  คดีใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเห็นว่าจําเป็นต้องจัดให้มีมาตรการ

คุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคํา หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุป
รายงานข้อเท็จจริงพร้อมทําความเห็นเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เสนอ
คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๓๗/๑ 

 
ข้อ ๒๔  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบในคดีตามท่ี

เลขาธิการมีคําสั่งมอบหมายเสร็จแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเร่งสรุปรายงานการตรวจสอบ
พร้อมทําความเห็นทางคดีเสนอผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปตามลําดับช้ันเพื่อพิจารณาและมี
ความเห็น ก่อนเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป 

เมื่อได้ตรวจรายงานการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งแล้ว หากเห็นว่ายังมีข้อไม่สมบูรณ์
ในประเด็นใด ผู้อํานวยการส่วนสืบสวนทางการเงิน ผู้อํานวยการส่วนปฏิบัติการงานคดี ผู้อํานวยการ
กองคดี หรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี อาจแนะนําหรือสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงหรือ
พยานหลักฐานในข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นต่อไป 

 
ข้อ ๒๕  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงระหว่างการตรวจสอบหรือจากรายงานผลการ

ตรวจสอบตามข้อ ๒๔ ว่า 
(๑) มีเหตุที่จะต้องยับย้ังการทําธุรกรรมของบุคคลใดตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา 

๓๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประมวลเรื่องเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาออก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

คําสั่งยับย้ังการทําธุรกรรม (คําสั่ง ยย.) นั้นไว้ เว้นแต่เป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วนให้เสนอเลขาธิการเพื่อ
พิจารณาออกคําสั่งยับย้ังการทําธุรกรรมและเมื่อเลขาธิการได้ออกคําสั่งแล้วให้รายงานต่อ
คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อทราบ 

(๒) พบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดและมีเหตุที่จะต้องยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินนั้นไว้ช่ัวคราวตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประมวลเรื่อง
เสนอคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามีมติให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ช่ัวคราว (คําสั่ง ย.) เว้นแต่
เป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปข้อเท็จจริง
พร้อมทําความเห็นเสนอเลขาธิการเพื่อออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ช่ัวคราว (คําสั่ง ย.) 
และเมื่อเลขาธิการได้ออกคําสั่งแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อทราบ 

(๓) พบการกระทําความผิดฐานฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายของบุคคลใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปข้อเท็จจริงเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่ง
การให้ส่งสํานวนคดีให้กองกฎหมายดําเนินการตามหมวด ๒ ส่วนที่ ๒ ต่อไป 

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตาม (๒) แล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด (คําสั่ง ย.) 
ภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันที่มีคําสั่ง  ทั้งนี้ เมื่อประธานกรรมการธุรกรรมลงนามในคําสั่งดังกล่าว
แล้ว ให้กองกฎหมายลงข้อมูลเกี่ยวกับคําสั่งยึดหรืออายัดลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สํานวนคดี และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว้โดย
เคร่งครัด 

 
ข้อ ๒๖  เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการได้ออกคําสั่งยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินตามข้อ ๑๘ หรือข้อ ๒๕ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งมอบทรัพย์สินที่ยึดหรือ
อายัดให้กองบริหารจัดการทรัพย์สินดําเนินการเก็บรักษาหรือบริหารจัดการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

การส่งมอบและการรับมอบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการ
กําหนด 

 
ข้อ ๒๗  การเก็บรักษาหรือบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดตามข้อ ๒๖ ให้

กองบริหารจัดการทรัพย์สินดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๕ วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับ
มอบทรัพย์สินจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หากไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้ช้ีแจงเหตุผลหรือข้อขัดข้องเป็นหนังสือต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการ
ต่อไป 

เมื่อกองบริหารจัดการทรัพย์สินได้ดําเนินการเก็บรักษาหรือบริหารจัดการทรัพย์สิน
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รายงานต่อเลขาธิการเพื่อทราบด้วย 

 
ข้อ ๒๘  ให้กองบริหารจัดการทรัพย์สินบันทึกข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ได้รับมอบ

ตามข้อ ๒๖ และข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินตามข้อ ๒๗ ในระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งแจ้งผลการดําเนินการดังกล่าวให้กองกฎหมายทราบ
ภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันที่ดําเนินการแล้วเสร็จ เพื่อบันทึกหรือสอบทานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสํานวนคดี แล้วแต่กรณี ต่อไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๒๙  ในการส่งสํานวนคดีการตรวจสอบทรัพย์สินให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อ

ย่ืนคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการได้ออกคําสั่งยึด
หรืออายัดทรัพย์สิน เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาดังกล่าวได้ให้
ช้ีแจงเหตุผลหรือข้อขัดข้องเป็นหนังสือต่อเลขาธิการโดยเร่งด่วนเพื่อพิจารณาสั่งการ 

การจัดทําและเรียงสํานวนคดีเพื่อส่งพนักงานอัยการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
แบบที่เลขาธิการกําหนด 

 
ข้อ ๓๐  เมื่อส่งสํานวนคดีไปยังพนักงานอัยการแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบติดตามและแจ้งผลคดีของแต่ละชั้นศาลให้กองกฎหมายทราบเพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสํานวนคดี 

ในกรณีที่ปรากฏช่ือผู้แจ้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แจ้งผลการดําเนินการ
ไปยังส่วนสื่อสารองค์กรเพื่อแจ้งให้ผู้แจ้งเรื่องทราบ  ทั้งนี้ ให้ส่วนสื่อสารองค์กรดําเนินการแจ้งให้ผู้
แจ้งเรื่องทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 

แบบในการแจ้งผู้แจ้งเรื่องตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกําหนด 
 

ส่วนที่ ๒ 
การดําเนินคดีอาญา 
   

 
ข้อ ๓๑  เมื่อกองกฎหมายได้รับเรื่องหรือสํานวนคดีเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงิน 

หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามข้อ ๑๘ วรรคสอง หรือข้อ ๒๕ (๓) แล้วแต่กรณี 
ให้เสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนต่อไป 

นอกจากความผิดตามวรรคหนึ่ง หากการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานของ
กองข่าวกรองทางการเงินหรือกองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓ แล้วแต่กรณี พบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทําความผิดอ่ืนใดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินหรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าว และเสนอเลขาธิการเพื่อ
พิจารณาสั่งการให้ส่งสํานวนคดีให้กองกฎหมายดําเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนด้วย 

ความผิดตามวรรคหนึ่งหากเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 

 
ข้อ ๓๒  ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์และพยานหลักฐานที่ได้รับมาตาม

ข้อ ๓๑ ยังไม่เพียงพอที่จะกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนได้ ให้กองกฎหมายสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ข้อไม่สมบูรณ์ดังกล่าว และรายงานเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้กองข่าวกรองทางการเงิน กองคดี 
๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓ แล้วแต่กรณี ส่งข้อมูลและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่เห็นสมควร เลขาธิการอาจพิจารณามอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ของกอง
กฎหมายเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ
ดําเนินคดีฐานฟอกเงิน ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือความผิดอาญาอื่นใด
ตามท่ีปรากฏจากการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานก็ได้ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการกล่าวโทษให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
๙๐ วัน นับแต่วันที่เลขาธิการได้สั่งการหรือมอบหมายตามวรรคสอง 

กรณีมีเหตุจําเป็นไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในวรรค
สาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําบันทึกระบุเหตุผลความจําเป็นดังกล่าว เพื่อเสนอ
ผู้อํานวยการกองกฎหมายพิจารณาขยายระยะเวลา โดยสามารถขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ครั้งละ
ไม่เกิน ๓๐ วัน และจะขยายได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง 

 
ข้อ ๓๓  ในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานของกองข่าวกรองทางการเงิน 

กองคดี ๑ กองคดี ๒ กองคดี ๓ หรือกองกฎหมาย แล้วแต่กรณี หากพบการกระทําความผิดฐานฟอก
เงิน ซึ่งจําเป็นต้องจับบุคคลตามมาตรา ๓๘/๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานเลขาธิการพิจารณามอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตาม
มาตรา ๓๘/๑ ต่อไป 

การมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและการบันทึกผลการจับกุมตาม
วรรคสองให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 

 
ข้อ ๓๔  ในกรณีที่สรุปรายงานการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานของกอง

ข่าวกรองทางการเงิน กองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓ แล้วแต่กรณี ไม่พบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
พฤติการณ์การกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
ความผิดอ่ืนใดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หากเลขาธิการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าอาจมีพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดและสมควรให้มีการ
ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ก็ให้สั่งการให้กองกฎหมายดําเนินการตรวจสอบและ
รวบรวมพยานหลักฐานต่อไป 

เมื่อกองกฎหมายได้ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้น
แล้ว หากพบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทําความผิด ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป กรณีที่การตรวจสอบและรวบรวม
พยานหลักฐานไม่พบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทําความผิดก็ให้รายงานเลขาธิการให้ทราบ
ด้วย 

 
ข้อ ๓๕  ให้กองกฎหมายบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการตามหมวด ๒ ส่วนที่ ๒ 

ลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเรื่อง หรือสํานวนคดี แล้วแต่กรณี ให้เป็นปัจจุบันด้วย 
ในกรณีที่ปรากฏชื่อผู้แจ้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งผลการดําเนินการไป

ยังส่วนสื่อสารองค์กรเพื่อแจ้งให้ผู้แจ้งเรื่องทราบ  ทั้งนี้ ให้ส่วนสื่อสารองค์กรดําเนินการแจ้งให้ผู้แจ้ง
เรื่องทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

แบบในการแจ้งผู้แจ้งเรื่องตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกําหนด 
 

หมวด ๓ 
การเสนอเรื่องหรือสํานวนคดีต่อเลขาธิการและคณะกรรมการธุรกรรม 

   
 

ข้อ ๓๖  ในการเสนอเรื่องหรือสํานวนคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการใด ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบตามระเบียบนี้จะต้องมี
สาระสําคัญ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เลขรหัสเรื่องหรือเลขรหัสคดี แล้วแต่กรณี 
(๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(๓) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ วัน เวลา สถานที่ และพยานหลักฐาน เช่น 

ทรัพย์สิน บุคคล เอกสาร หรือวัตถุพยาน 
(๔) ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๕) ข้อพิจารณาและข้อเสนอของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(๖) ข้อพิจารณาและข้อเสนอของผู้อํานวยการส่วนและผู้อํานวยการกอง 
 
ข้อ ๓๗  ในการเสนอเรื่องหรือสํานวนคดีต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณา ให้

เสนอได้เฉพาะเรื่องหรือสํานวนคดีซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ธุรกรรมหรือต้องเสนอคณะกรรมการธุรกรรม 
(๒) เป็นกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการมีคําสั่งให้นําเสนอต่อ

คณะกรรมการธุรกรรม 
(๓) กรณีอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม 
เรื่องหรือสํานวนคดีใดตามวรรคหนึ่งที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะเสนอต่อ

คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการหรือตามที่
คณะกรรมการธุรกรรมเห็นสมควร แล้วแต่กรณี 

 
ข้อ ๓๘  ในการเสนอเรื่องหรือสํานวนคดีต่อคณะกรรมการธุรกรรมตามข้อ ๓๗ 

อย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
(๑) เรื่องเดิม 
(๒) ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
(๓) ข้อกฎหมาย 
(๔) ข้อพิจารณา 
(๕) ข้อเสนอ 
ในการเสนอเรื่องหรือสํานวนคดีต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามีมติให้ยับย้ัง

การทําธุรกรรมหรือมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระทําความผิด หรือเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สิน แล้วแต่กรณี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบุ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกยับย้ังการทําธุรกรรม ถูกตรวจสอบ หรือถูกยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินให้ชัดเจน  ทั้งนี้ ตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 

 
ข้อ ๓๙  ในกรณีที่เลขาธิการพิจารณาเห็นว่าเรื่องหรือสํานวนคดีที่จะนําเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณานั้นมีข้อไม่สมบูรณ์และสมควรปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูล
หรือเอกสารอย่างหนึ่งอย่างใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตามข้อสั่งการและเสนอ
เพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน 

 
ข้อ ๔๐  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เลขาธิการอาจจะแต่งต้ัง

มอบหมายให้ข้าราชการของสํานักงาน เพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องหนึ่งเรื่องใดก่อนเสนอ
คณะกรรมการธุรกรรมก็ได้ 

 
ข้อ ๔๑  เมื่อเลขาธิการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ ๓๗ วรรคสอง หรือข้อ 

๓๙ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดส่งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม รวมทั้ง
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จํานวนหนึ่งชุด พร้อมสําเนาเอกสารดังกล่าวตามที่ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการธุรกรรมร้องขอและไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ฝ่ายเลขานุการภายใน
กําหนดห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการธุรกรรมตามลําดับก่อนหลัง หรือตามความเร่งด่วน  ทั้งนี้ ตามท่ีประธานกรรมการ
ธุรกรรมหรือเลขาธิการเห็นสมควร 

 
ข้อ ๔๒  ให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมเรื่องหรือสํานวนคดีที่ได้รับจากพนักงาน

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและจัดทําเป็นระเบียบวาระการประชุมเสนอต่อเลขาธิการและประธาน
กรรมการธุรกรรมตามลําดับ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว 

เพื่อให้การดําเนินการตามวรรคหนึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานกรรมการ
ธุรกรรมอาจมอบหมายให้เลขาธิการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมก็ได้ 

 
ข้อ ๔๓  เมื่อประธานกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ได้พิจารณาให้

ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมตามข้อ ๔๒ แล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ผู้อํานวยการกองที่
พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดอยู่ทราบถึงกําหนดการประชุม วัน เวลา สถานที่ และลําดับการนําเสนอ เป็น
การล่วงหน้า 

 
ข้อ ๔๔  ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทําเอกสารประกอบการประชุมและจัดส่งให้แก่

ประธานกรรมการธุรกรรมและกรรมการธุรกรรมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่มีเหตุจําเป็นหรือ
เป็นกรณีเร่งด่วน ฝ่ายเลขานุการอาจเสนอเอกสารประกอบประชุมในที่ประชุมได้ 

 
ข้อ ๔๕  การนําเสนอเรื่องหรือสํานวนคดีต่อที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ให้

ผู้อํานวยการกองเป็นผู้รับผิดชอบนําเสนอ โดยมีผู้อํานวยการส่วนสืบสวนทางการเงินหรือผู้อํานวยการ
ส่วนปฏิบัติการงานคดี แล้วแต่กรณี และพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ช่วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การนําเสนอเรื่องหรือสํานวนคดีตามวรรคหนึ่ง ให้สรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน กระชับ และชัดเจน รวมทั้งประเด็นที่ประสงค์จะขอให้
คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาและมีมติ  ทั้งนี้ อาจใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น แล้วแต่กรณี ประกอบการนําเสนอก็ได้ 

 
หมวด ๔ 

การไม่ดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและการยุติเรื่อง 
   

 
ข้อ ๔๖  ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเรื่องหรือสํานวนคดีใดพบการกระทําความผิดมูล

ฐานและเป็นกรณีที่ต้องดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่
ปรากฏข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของกองข่าวกรองทางการเงิน หรือกองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกอง
คดี ๓ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑) การดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะ
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 

(๒) ไม่ปรากฏทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 
เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอ

ความเห็นต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาที่จะไม่ดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในเรื่องนั้น โดยให้เก็บเป็น
ฐานข้อมูลของสํานักงานต่อไปและรายงานให้คณะกรรมการธุรกรรมทราบ 

ในการพิจารณาว่าจะไม่ดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตาม (๑) นั้น ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ไม่อยู่
ในข่ายแห่งการบังคับคดีตามมาตรา ๒๘๕ และมาตรา ๒๘๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ข้อ ๔๗  ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าเรื่องที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกอง

ข่าวกรองทางการเงินได้รายงานสรุปและเสนอความเห็นมาตามข้อ ๑๖ หรือข้อ ๑๗ นั้น ไม่เป็น
ความผิดมูลฐาน ให้เลขาธิการสั่งยุติเรื่องและให้รวมไว้เป็นฐานข้อมูล เว้นแต่เรื่องดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินการตามกฎหมายอื่น ก็ให้เลขาธิการส่งให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนั้น
ดําเนินการต่อไป 

 
ข้อ ๔๘  ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าสํานวนคดีตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ของกองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓ แล้วแต่กรณี ได้รายงานสรุปและเสนอความเห็นมาในรายงาน
ตามข้อ ๒๔ นั้น ไม่เป็นความผิดมูลฐาน ให้เลขาธิการสั่งยุติเรื่องและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
แจ้งข้อมูลไปยังกองกฎหมายเพื่อบันทึกลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเรื่อง หรือสํานวน
คดี แล้วแต่กรณี ไว้เป็นฐานข้อมูล 

ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า หากมีการดําเนินการตามกฎหมายอื่นจะเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการ ก็ให้เลขาธิการส่งเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องนั้นดําเนินการต่อไป และ
รายงานให้คณะกรรมการธุรกรรมทราบ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๔๙  การพิจารณาไม่ดําเนินการหรือการสั่งยุติเรื่องตามข้อ ๔๖ ข้อ ๔๗ หรือข้อ 
๔๘ หากปรากฏชื่อผู้แจ้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งผลการดําเนินการไปยังส่วนสื่อสาร
องค์กรเพื่อแจ้งให้ผู้แจ้งเรื่องทราบ ทั้งนี้ ให้ส่วนสื่อสารองค์กรดําเนินการแจ้งให้ผู้แจ้งเรื่องทราบ
ภายในระยะเวลา ๑๕ วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 

แบบในการแจ้งผู้แจ้งเรื่องตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกําหนด 
 

หมวด ๕ 
การควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

   
 

ข้อ ๕๐  ให้กองข่าวกรองทางการเงินจัดให้มีสารบบเรื่องเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
การรับเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(๑) เลขรหัสเรื่อง 
(๒) ช่ือผู้แจ้งเรื่องหรือชื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐผู้แจ้งเรื่อง 
(๓) สรุปข้อเท็จจริงโดยย่อของเรื่อง 
(๔) ความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 
(๕) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่อง 
การวางสารบบเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกําหนด 
 
ข้อ ๕๑  ให้กองคดี ๑ กองคดี ๒ และกองคดี ๓ จัดให้มีสารบบคดีเพื่อบันทึกข้อมูล

เกี่ยวกับการรับสํานวนคดี และความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของสํานวนคดีที่อยู่ในความ
รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันโดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(๑) เลขรหัสคดี 
(๒) ช่ือผู้แจ้งเรื่องหรือชื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐผู้แจ้งเรื่อง 
(๓) สรุปข้อเท็จจริงโดยย่อของคดี 
(๔) ความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 
(๕) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสํานวนคดี 
การวางสารบบคดีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกําหนด 
 
ข้อ ๕๒  ในการใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบหรือ

ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งต้ัง การปฏิบัติหน้าที่ และการกํากับดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัดด้วย 

 
ข้อ ๕๓  ผู้อํานวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ผู้อํานวยการกองคดี ผู้อํานวยการ

ส่วนสืบสวนทางการเงินและผู้อํานวยการส่วนปฏิบัติการงานคดี มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ให้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

คําแนะนําแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องหรือสํานวนคดีในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคใน
การปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งควบคุมตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด 
และให้ผู้อํานวยการส่วนสืบสวนทางการเงินและผู้อํานวยการส่วนปฏิบัติการงานคดี เป็นผู้ช่วยเหลือ
ผู้อํานวยการกองในการติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

การจ่ายเรื่องหรือสํานวนคดีให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คํานึงถึงระดับ ความ
เชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ปริมาณงานและความ
สลับซับซ้อนของเรื่องหรือสํานวนคดี 

เพื่อประโยชน์ในการติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานต่อผู้อํานวยการกองทุก ๆ ระยะเวลา ๓๐ 
วัน ในการนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจัดทําสมุดคุมเรื่องหรือคุมสํานวนคดีในส่วนของตนเพื่อ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและผลการดําเนินการ  ทั้งนี้ ตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 

 
ข้อ ๕๔  ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้ เลขาธิการอาจพิจารณาดําเนินการแก่ผู้นั้นตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป และ
รายงานให้คณะกรรมการธุรกรรมทราบ 

กรณีตามวรรคหนึ่งหากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้อํานวยการส่วนหรือผู้อํานวยการกอง 
แล้วแต่กรณี ละเลยไม่ให้ความช่วยเหลือ แนะนํา หรือไม่ควบคุมตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ภายใต้บังคับ
บัญชาปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้อํานวยการส่วนหรือผู้อํานวยการกองดังกล่าวกระทําการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ด้วย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ข้อ ๕๕  บรรดาเรื่องหรือสํานวนคดีที่ได้รับและยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จก่อนวันที่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระเบียบนี้กําหนดไว้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ 
วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ 

กรณีมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่อาจดําเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดตาม
วรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องหรือสํานวนคดีจัดทําบันทึกระบุเหตุผลความจําเป็น
ดังกล่าวเพ่ือเสนอผู้อํานวยการที่ตนสังกัดพิจารณาขยายระยะเวลา โดยสามารถขยายระยะเวลา
ออกไปอีกได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน และจะขยายได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง 

หากไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคสอง ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําบันทึกระบุเหตุผลความจําเป็นเพื่อเสนอคณะกรรมการธุรกรรม
เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ 

หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรค
สาม แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

วิรัช  ชินวินิจกุล 
ประธานกรรมการธุรกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 
อุษมล/ผู้ตรวจ 

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 
 


