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ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม 
ว่าด้วยการประชุมและการออกคําส่ัง   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดแนวทางการประชุมของคณะกรรมการธุรกรรม  และการออกคําส่ัง
ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการเก่ียวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๔  (๕)  และมาตรา  ๓๔  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบกับมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ในการประชุม  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๔  คณะกรรมการธุรกรรมจึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคําส่ัง  
พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“การประชุม”  หมายความว่า  การประชุมคณะกรรมการธุรกรรม 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการธุรกรรม 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการธุรกรรม 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการธุรกรรม 
“เลขานุการ”  หมายความว่า  เลขานุการคณะกรรมการ   
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบสํานวนคดี 
“ฝ่ายเลขานุการ”  หมายความว่า  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ  และข้าราชการสํานักงาน

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เลขาธิการมอบหมาย 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกคําส่ังหรือประกาศ

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้   
ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการ   

ที่จะวินิจฉัยชี้ขาด  และเม่ือได้วินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้ถือว่าคําวินิจฉัยนั้นเป็นอันเด็ดขาด   
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หมวด  ๑ 
องค์ประชุม  อํานาจหน้าที่ประธานกรรมการ  และเลขานุการ 

 

 

ข้อ ๕ การประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  
จึงจะเป็นองค์ประชุม   

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุม  หรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  โดยให้
เลขานุการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม   

ข้อ ๖ ประธานกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) กําหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  เว้นแต่มีเรื่องสําคัญ

หรือจําเป็นหรือเร่งด่วน  อาจเรียกหรือนัดประชุมเม่ือใดก็ได้   
(๒) เรียกหรือนัดประชุม  หรือสั่งให้เลขานุการเรียกหรือนัดประชุม 
(๓) ส่ังให้จัดระเบียบวาระการประชุม 
(๔) ส่ังเปิดประชุม  ปิดประชุม  พักการประชุม  เลื่อนการประชุม  หรือเลิกการประชุม 

ได้ตามที่เห็นสมควร 
(๕) ควบคุมและดําเนินการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อย 
(๖) วินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการประชุม 
(๗) มอบหมายเลขานุการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วแต่กรณี  เพื่อดําเนินการใด ๆ  ตามมติ

คณะกรรมการ   
(๘) รักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุม  ตลอดจนถึงบริเวณที่ประชุม 
(๙) มีอํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  หรือตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้   
ข้อ ๗ ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการสํานักงานโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ   

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ข้อ ๘ ให้เลขานุการมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) เรียกหรือนัดประชุม  หรือแจ้งการนัดประชุมตามคําส่ังของประธานกรรมการ   
(๒) เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้มีการเลือกประธานในที่ประชุมตามข้อ  ๕  วรรคสอง 
(๓) เตรียมระเบียบวาระการประชุม  ข้อมูล  หรือเอกสารที่เก่ียวข้องตามที่ประธานกรรมการ

หรือกรรมการมอบหมาย  แล้วแต่กรณี 
(๔) เชิญกรรมการที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานในที่ประชุมตามข้อ  ๕  วรรคสอง  เข้าปฏิบัติหน้าที่ 
(๕) ช่วยประธานกรรมการในการควบคุมการออกเสียงลงมติ  และบันทึกการออกเสียงลงมติ 
(๖) รับผิดชอบและควบคุมการทํารายงานการประชุม   
(๗) แจ้งหรือยืนยันมติของคณะกรรมการไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง   
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(๘) อํานวยความสะดวกในการดําเนินการประชุม 
(๙) รักษารายงานการประชุม  ข้อมูล  และเอกสารที่เก่ียวข้องกับการประชุม 

(๑๐) ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด 
(๑๑) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

และระเบียบนี้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๑๒) มีอํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  หรือตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือตามที่

ประธานกรรมการหรือกรรมการมอบหมาย  แล้วแต่กรณี   

หมวด  ๒ 
การประชุม 

 

 

ข้อ ๙ ให้ดําเนินการประชุมเป็นการลับ  บุคคลเหล่านี้เท่านั้นที่มีสิทธิอยู่ในห้องประชุม   
หรือ  ณ  ที่ใดในระยะที่จะฟังการประชุมได้  คือ 

(๑) ประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการ 
(๓) เลขานุการ 
(๔) ผู้ช่วยเลขานุการ  หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ 
(๕) ผู้อํานวยการสํานักที่เก่ียวข้อง  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่   
(๖) ข้าราชการสํานักงานซ่ึงได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการหรือเลขานุการ   
(๗) บุคคลอ่ืนใดซ่ึงได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการหรือเลขานุการ   
บุคคลตาม  (๔)  ถึง  (๗)  เม่ือได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการหรือเลขานุการมีสิทธิแสดง

ความคิดเห็นหรือแถลงข้อเท็จจริงใด ๆ  ในที่ประชุม  หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่แสดงความเห็นหรือ  
แถลงข้อเท็จจริงนั้นก็ได้  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ 

ในการประชุม  ถ้ามีการพิจารณาเรื่องเก่ียวกับประธานกรรมการหรือกรรมการคนหนึ่งคนใด
โดยเฉพาะแล้วแต่กรณี  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการนั้นออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว   

ข้อ ๑๐ ในการประชุม  ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุม 
และต้องดําเนินการพิจารณาอย่างต่อเนื่องตามลําดับที่จัดไว้ในระเบียบวาระการประชุม  เว้นแต่ประธาน
กรรมการ  จะเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืน 

การเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระการประชุม  การถอนเรื่องออกจากระเบียบวาระการประชุม  
การพักประชุม  การเลื่อนการประชุม  การปิดประชุม  หรือการยกเลิกประชุม  ก่อนเสร็จส้ินระเบียบ
วาระการประชุมจะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ  และให้เลขานุการ 
บันทึกไว้ในรายงานการประชุม 
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ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นสมควรจะให้มีการประชุมเฉพาะกรรมการก็ได้  และอาจ
อนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เก่ียวข้องอยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยก็ได้   

ข้อ ๑๑ การนัดประชุมต้องทําเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน   
ในกรณีมีเหตุจําเป็นหรือเร่งด่วน  ประธานกรรมการจะนัดล่วงหน้าน้อยกว่าที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้   
ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงวันเวลาหรือสถานที่ประชุมจากที่กําหนดไว้เดิม  

ให้เลขานุการดําเนินการแจ้งให้กรรมการและผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทุกคนทราบถึงการเปลี่ยนแปลง   
วันเวลาประชุมนั้นเป็นการล่วงหน้าตามที่เห็นสมควร   

ข้อ ๑๒ ให้เลขานุการส่งระเบียบวาระการประชุม  ข้อมูล  หรือเอกสารที่เก่ียวข้องกับการ
ประชุมตามความจําเป็นไปยังประธานกรรมการและกรรมการทุกคน  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสถานที่ทําการงาน  
หรือสถานที่อ่ืนใดตามที่ประธานกรรมการและกรรมการกําหนด  ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน   
เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ  ๑๑  วรรคสอง  และหากมีเหตุจําเป็นจะส่งเพิ่มเติมอีกในเวลาใดก็ได้ตามที่
เห็นสมควร   

การนัดประชุมหรือการเปลี่ยนแปลงวันเวลาหรือสถานที่ประชุมตามข้อ  ๑๑  วรรคสาม   
และการส่งระเบียบวาระการประชุม  ข้อมูล  หรือเอกสารตามวรรคหนึ่ง  อาจจัดส่งทางไปรษณีย์  
โทรสาร  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน  หรือวิธีอ่ืนใดตามที่ประธาน
กรรมการเห็นสมควร  ก็ได้   

ข้อ  ๑๓  การจัดระเบียบวาระการประชุม  ให้จัดลําดับดังนี้ 
(๑) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
(๒) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณากรณีเร่งด่วน 
(๓) เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
(๔) เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
(๕) เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน 
(๖) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
(๗) เรื่องอ่ืนๆ 
ข้อ ๑๔ ให้บุคคลตามข้อ  ๙  ที่มาประชุม  ลงลายมือชื่อในเอกสารบัญชีรายชื่อที่ จัดไว้   

และให้เลขานุการเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานการประชุม   

หมวด  ๓ 
การพิจารณาและการลงมติ 

 

 

ข้อ ๑๕ ในการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาไปตามลําดับที่จัดไว้ในระเบียบวาระการประชุม  
เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้  ให้เป็นอํานาจของประธานกรรมการ   
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(๑) ขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมที่เก่ียวข้องกันเป็นเรื่องเดียวกันเพื่อพิจารณาพร้อมกัน 
(๒) คณะกรรมการขอให้บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น 
(๓) ขอให้คณะกรรมการพิจารณากรณีเรื่องเร่งด่วน 
(๔) ขอให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ 
(๕) ขอให้เลื่อนการพิจารณา 
(๖) ขอให้ปิดการประชุม 
ข้อ ๑๖ ประธานกรรมการมีอํานาจขอให้คณะกรรมการพิจารณาปัญหาใด ๆ  อันเก่ียวกับ  

การปฏิบัตหิน้าที่เป็นการเฉพาะตัว  โดยอาจส่ังให้บุคคลตามข้อ  ๙  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ออกจาก 
ที่ประชุมก็ได้   

ข้อ ๑๗ การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน  โดยห้ามมิให้งดออกเสียง  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด   

หมวด  ๔ 
การจัดทําและการรับรองรายงานการประชุม 

 

 

ข้อ ๑๘ ให้เลขานุการจัดทํารายงานการประชุม  และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา   
ให้การรับรองในการประชุมคราวต่อไป  เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็น  เลขานุการจะแจ้งให้คณะกรรมการ
ได้รับทราบถึงเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถเสนอรายงานต่อคณะกรรมการก็ได้ 

รายงานการประชุมทุกครั้ง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายชื่อกรรมการที่มาประชุม  ที่ไม่มา
ประชุม  ข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  เหตุผล  โดยสรุปประเด็นซ่ึงเป็นสาระสําคัญ  และมติของ
คณะกรรมการในแต่ละเรื่อง   

เม่ือคณะกรรมการได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว  ให้เลขานุการลงลายมือชื่อกํากับไว้
ในรายงานการประชุม   

ให้เลขานุการจัดทําสําเนารายงานการประชุมที่คณะกรรมการรับรองแล้วอย่างน้อยหนึ่งชุด  
และเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสม   

ขอ้ ๑๙ การแก้ไข  เพิ่มเติม  หรือตัดทอนข้อความหนึ่งข้อความใดในรายงานการประชุม   
ที่รับรองแล้วจะกระทํามิได้  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

หมวด  ๕ 
การรักษาระเบียบและความเรียบร้อยในการประชุม 

 

 

ข้อ ๒๐ สถานที่ประชุมย่อมเป็นที่เคารพและเป็นเขตหวงห้าม  บุคคลซ่ึงเข้าไปต้องประพฤติตน 
ให้เรียบร้อย  มีสัมมาคารวะ  และต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย   
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การแต่งกายของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แต่งเครื่องแบบตามระเบียบที่สํานักงานกําหนดหรือ 
ชุดสากลนิยมหรือชุดสุภาพ 

ข้อ ๒๑ ในระหว่างการประชุมห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องบันทึกเสียง  เครื่องบันทึกภาพ  หรือ
เครื่องบันทึกภาพและเสียง  หรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ  เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการจัดทํารายงาน 
การประชุม  เพื่อประโยชน์ของทางราชการ  หรือเพื่อการอ่ืนใด  โดยได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการ
หรือเลขานุการ 

ในกรณีมีการบันทึกเสียง  หรือบันทึกภาพ  หรือบันทึกภาพและเสียง  เพื่อประโยชน์ในการ
จัดทํารายงานการประชุม  ให้เลขานุการเก็บรักษาข้อมูลการบันทึกเสียงหรือการบันทึกภาพหรือการ
บันทึกภาพและเสียงไว้จนกว่าคณะกรรมการได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งนั้นแล้ว   
หรือจนกว่ากรรมการที่ได้ร่วมประชุมแต่มิได้ร่วมพิจารณารับรองรายงานการประชุมได้กลับมาร่วมประชุม
และมิได้ทักท้วง  จึงจะทําลายหรือลบสิ่งที่บันทึกไว้ในแถบบันทึกเสียงหรือแถบบันทึกภาพดังกล่าวได้ 

ข้อ ๒๒ ในที่ประชุม  ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้ถ้อยคําที่ไม่สุภาพ  กล่าวคําหยาบคาย  เสียดสี  หรือใส่ร้ายบุคคลอ่ืน 
(๒) ดูหม่ิน  เหยียดหยามกรรมการ 
(๓) กล่าวถ้อยคําที่ไม่เก่ียวข้องกับประเด็น   
(๔) ขัดขวางการพิจารณาหรือก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือกระทําให้เสื่อมเสียเกียรติ   

ของคณะกรรมการ 
ข้อ ๒๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการรักษาระเบียบและความเรียบร้อย  

ในการประชุม  ประธานกรรมการมีอํานาจตักเตือน  ห้ามปราม  ให้ถอนคําพูด  หรือสั่งการอ่ืนใดตามที่
เห็นสมควร  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีผู้ใดขัดคําส่ังประธานกรรมการและก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือกระทําการให้เสื่อมเสีย
เกียรติของคณะกรรมการ  ประธานกรรรมการมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดกระทําการในเรื่องนั้น  หรือสั่งให้
ออกจากที่ประชุมก็ได้ 

คําส่ังของประธานกรรมการตามความในหมวดนี้  ให้ถือเป็นเด็ดขาด 
ข้อ ๒๔ บุคคลดังระบุไว้ในข้อ  ๙  ต้องรักษาความลับของทางราชการเกี่ยวกับการดําเนินการ

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด  เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการ
ตามหน้าที่  หรือตามกฎหมาย  หรือปฏิบัติตามคําส่ังของประธานกรรมการหรือเลขาธิการ  แล้วแต่กรณี   

การเปิดเผยหรือเผยแพร่มติหรือผลของการประชุมหรือรายงานการประชุมทั้ งหมด   
หรือบางส่วน  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณา  หรือโดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ  
หรือเลขาธิการ  แล้วแต่กรณี  ซ่ึงการเปิดเผยดังกล่าวให้หมายความรวมถึงการแสดงความคิดเห็น   
หรือข้อความใดโดยสุจริตในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่  หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  
หรือเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  หรือในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดําเนินการในการประชุม
ของคณะกรรมการ  ทั้งนี้  ภายใต้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ   
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ข้อ ๒๕ ในกรณีมีผู้กระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามความในหมวดนี้  ประธานกรรมการ 
อาจพิจารณามอบหมายให้เลขานุการดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบทางราชการที่เก่ียวข้องก็ได้ 

หมวด  ๖ 
การออกคําส่ังและการปฏิบัติตามคําส่ัง 

 

 

ข้อ ๒๖ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน  เม่ือสํานักงานได้รับรายงานการทําธุรกรรมหรือข้อมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมแล้ว 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการทําการตรวจสอบเบ้ืองต้น  ถ้าปรากฏว่า
การทําธุรกรรมใดมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน  จําหน่าย  ยักย้าย  ปกปิด  หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใด
ที่เป็นทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด  ให้สํานักงานเสนอเรื่องให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
ส่ังการตามมาตรา  ๔๘  โดยเร็ว  ทั้งนี้  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้พบเหตุเช่นนั้น 

ในการพิจารณาของคณะกรรมการ  ถ้าเห็นวา่เรื่องที่เสนอมายังไม่เพียงพอที่จะพิจารณาสั่งการ
ตามมาตรา  ๔๘  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงได้รับมอบหมายเป็นหนังสือ 
จากเลขาธิการดําเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วรายงานให้ทราบก็ได้ 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าเรื่องที่เสนอมาตามข้อ  ๒๖  อาจดําเนินการตามมาตรา  ๔๙  ได้
เพียงแต่ยังขาดหลักฐานบางประการที่จะทําให้เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทํา
ความผิด  ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินหรือจะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ซ่ึงได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานดังกล่าว 

ข้อ ๒๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ  ๒๖  และข้อ  ๒๗  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ซ่ึงได้รับ
มอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด   

ข้อ ๒๙ ให้เลขาธิการกํากับและตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบนี้ของพนักงานเจ้าหน้าที่
อย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว  หรือมีมติหรือคําส่ังอ่ืนใด
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําคําส่ัง  โดยให้เป็นไปตามข้อ  ๓๑   
และส่งคําส่ังดังกล่าวให้ฝ่ายเลขานุการเพื่อตรวจสอบก่อนเสนอคําส่ังต่อประธานกรรมการ  กรรมการ  
หรือเลขาธิการ  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาลงนามในคําส่ังโดยเร็ว 

ในกรณีการปฏิบัติตามมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๔๘  วรรคสอง  ให้เลขาธิการ
รายงานต่อคณะกรรมการโดยเร็ว   

ข้อ ๓๑ การออกคําส่ังตามข้อ  ๒๖  ข้อ  ๒๗  และข้อ  ๓๐  ให้เป็นไปตามแบบที่ประธาน
กรรมการประกาศกําหนด 
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ในการเสนอรายงานหรือข้อมูลเพื่อออกคําส่ังตามวรรคหนึ่ง  และการเสนอคําส่ังที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหรือเลขาธิการ  ให้ผู้อํานวยการสํานักและผู้อํานวยการส่วน 
เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล  และข้อเท็จจริง  พร้อมทั้งรับรองความถูกต้องก่อนนําเสนอ 

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เก่ียวกับการ
กระทําความผิด  ให้คณะกรรมการส่งเรื่องให้เลขาธิการดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๔๙  โดยเร็ว 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามมติดังกล่าวโดยเร็ว  ทั้งนี้  
ให้จัดทําต้นฉบับเอกสารสํานวนคดี  พร้อมทั้งสําเนาสํานวนคดีดังกล่าวส่งพนักงานอัยการตามจํานวน   
ที่ร้องขอ  และจัดทําสําเนาสํานวนคดีอีกหนึ่งชุดส่งให้ฝ่ายเลขานุการเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นฐานข้อมูล   
ของสํานักงาน   

ในกรณีมีข้อมูลหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมซ่ึงเก่ียวข้องกับคดีนั้น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่   
ส่งข้อมูลหรือพยานหลักฐานดังกล่าวให้พนักงานอัยการเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย  และฝ่ายเลขานุการ  
เพื่อรวบรวมไว้ในสําเนาสํานวนคดีเดิม   

ข้อ ๓๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งใบสําคัญที่แสดงว่าคดีถึงที่สุดแล้ว  รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวข้อง  
เช่น  สําเนาคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล  เป็นต้น  ส่งให้สํานักบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่ต่อไป  และฝ่ายเลขานุการ  เพื่อรวบรวมและเก็บรักษาไว้ในสําเนาสํานวนคดีเดิม   

การเก็บรักษาและการบริหารจัดการสําเนาสํานวนคดีให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกําหนด 
ข้อ ๓๔ ระเบียบวาระการประชุม  เอกสารที่เก่ียวข้อง  และรายงานการประชุมให้เก็บรักษาไว้

เป็นเอกสารลับในที่ปลอดภัยไม่น้อยกว่าสิบปี   
การทําลายเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น   
ข้อ ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามมาตรา  ๓๙/๑  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความใน

หมวด  ๔  แห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวม
และส่งข้อมูลตามแบบที่กําหนดแก่ฝ่ายเลขานุการโดยเร็ว  เพื่อจัดทํารายงานสรุปและเสนอต่อ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
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