ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการประสานงานในการปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๔
-------------------------------

โดยที่ ม าตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗
มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ในลักษณะที่ตองประสานงานกับสวนราชการ หนวยงาน และบุคคลซึ่ง
เกี่ยวของเพื่อใหการปฏิบัติการเปนไปตามกฎหมายดังกลาวขางตน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา
๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย นายกรัฐมนตรี จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานใน
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔”
ขอ ๒ ในระเบียบนี้
“การสืบสวน” หมายความวา การสืบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา
“การสอบสวน” หมายความวา การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาหรือตามกฎหมายอื่น และใหห มายความรวมถึงการแสวงหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการ
กระทําความผิดกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดวย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“คดี” หมายความวา คดีในความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือการ
ดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“ความผิดมูลฐาน” หมายความวา ความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
“ความผิดฐานฟอกเงิน” หมายความวา ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด” หมายความวา ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการ
กระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ” หมายความวา พนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“พนักงานสอบสวน” หมายความวา พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิ จารณาความอาญา และให ห มายความถึงเจาหนาที่อื่น ของรัฐซึ่ งมีห น าที่ ในการสอบสวนตาม
กฎหมายอื่นดวย
“รวมฟงการสอบสวน” หมายความวา รวมฟงการสอบสวนตั้งแตพนักงานสอบ
สวนเริ่มดําเนินการสอบสวนจนกวาทําการสอบสวนเสร็จสิ้น รวมทั้งกรณีการสอบสวนเพิ่มเติมดวย
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน
“สํ านั ก งาน” หมายความว า สํ านั ก งานป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น
(สํานักงาน ปปง.)
ขอ ๓ ให สวนราชการหรือหน วยงานที่ตองปฏิบัติ ตามระเบี ยบนี้ มีอํานาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ หรือเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ ๔ ในกรณีที่มีการรองทุกขหรือกลาวโทษหรือจับกุมดําเนินคดีในความผิดมูล
ฐานใหพนักงานสอบสวนแหงทองที่หรือหนวยงานซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการสอบสวนในความผิด
ดังกลาว ดําเนินการสืบสวนสอบสวนวามีหรือมีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน
ตามกฎหมายวาดวยการป องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ดวยหรือไม หากปรากฎวามี ก าร
กระทําความผิดฐานฟอกเงินฐานใดฐานหนึ่งดังกลาว ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสืบสวนสอบ
สวนในความผิดฐานนั้นๆ ดวย แลวใหหัวหนาพนักงานสอบสวนแหงทองที่หรือหนวยงานนั้นรีบ
รายงานสํานักงานตามแบบทายระเบียบนี้
ในกรณี ที่พนักงานสอบสวนแหงทองที่ใดหรือหนวยงานใด ไดทําการสืบสวน
สอบสวนในความผิดฐานฟอกเงินฐานใดฐานหนึ่งอยูแลวก็ใหถือปกิบัติตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
นอกจากการรายงานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว เมื่อมีเหตุผลและความจํา
เปนในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานอาจขอให

หัวหนาพนักงานสอบสวนแหงทองที่หรือหนวยงานซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการสอบสวนแจงหรือราย
งานขอเท็จจริงเพิ่มเติมภายในกําหนดเวลาอีกก็ได
ลักษณะคดีที่ตองรายงานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามขอตกลงที่ทําขึ้นตามขอ ๑๖
แหงระเบียบนี้
ขอ ๕ ในคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินที่สํานักงานไดรับรายงาน
ตามขอ ๔ หากเลขาธิการเห็นสมควรอาจขอเขารวมฟงการสอบสวนดวยตนเองหรือใหพนักงานเจา
หนาที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเขารวมฟงการสอบสวนดวยก็ได
เมื่อเลขาธิการเห็นสมควรจะเขารวมฟงการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ใหทําหนังสือ
แจงหัวหนาพนักงานสอบสวนแหงทองที่หรือหนวยงานซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการสอบสวนทราบ
กอนวาจะเขารวมฟงการสอบสวนและใหหัวหนาพนักงานสอบสวนแหงทองที่หรือหนวยงานที่ได
รับแจงนั้นรีบทําหนังสือแจงกําหนด วัน เวลา และสถานที่ที่จะทําการสอบสวนไปใหเลขาธิการ
หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายทราบลวงหนากอนทุกครั้งที่จะทําการสอบสวนโดย
ใหมีวันเวลาเพี ยงพอแกการเดินทางดวย เวนแตในกรณี จําเปนเรงดวนจะแจงทางโทรศัพทหรือ
เครื่องมือสื่อสารอื่นก็ได
ในกรณีที่เลขาธิการหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย ไมอาจเขารวม
ฟงการสอบสวนตามที่ไดแจงไว ใหพนักงานสอบสวนบันทึกไวในสํานวนการสอบสวนแลวให
ดําเนินการสอบสวนตอไปได
ขอ ๖ เมื่อเลขาธิการหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเขารวมฟงการ
สอบสวนเห็ น วาข อเท็ จจริงใดเปน สาระสํ าคัญ แห งคดี อาจขอให พ นั กงานสอบสวนซั ก ถามใน
ประเด็นนั้นๆ ดวยก็ได ถาพนักงานสอบสวนไมเห็นดวย ใหเลขาธิการหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง
เลขาธิการมอบหมายเขารวมฟงการสอบสวนนั้น ทําบันทึกความเห็นพรอมเหตุผลรวมไวในสํานวน
การสอบสวน เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานอัยการตอไป
เมื่อเลขาธิการหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเขารวมฟงการสอบ
สวนเห็นวายังมีพยานหลักฐานที่เปนประโยชนตอการพิสูจนความผิดในคดี ใหแจงพนักงานสอบ
สวนดําเนินการ และเมื่อพนักงานสอบสวนดําเนินการแลว ใหแจงเลขาธิการหรือพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งเลขาธิการมอบหมายทราบโดยเร็ว ถาพนักงานสอบสวนไมเห็นดวยใหเลขาธิการหรือพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเขารวมฟงการสอบสวนนั้นทําบันทึกความเห็นพรอมเหตุรวมไว
ในสํานวนการสอบสวน เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานอัยการตอไป
ขอ ๗ ในคดีที่ไมมีการเขารวมฟงการสอบสวนตามขอ ๕ แตเปนคดีที่ตองรายงาน
ตามขอ ๔ หากเลขาธิการเห็นสมควรอาจขอใหหัวหนาพนักงานสอบสวนแหงทองที่หรือหนวยงาน
ซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการสอบสวนสงสําเนารายงานการสอบสวนในคดีนั้นใหสํานักงานภายในเวลา
ที่กําหนดก็ได

ขอ ๘ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการไดมีคําสั่งตามมาตรา ๓๕ มาตรา
๓๖ หรือมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหหัว
หนาพนักงานสอบสวนแหงทองที่หรือหนวยงานซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการสอบสวนในคดีความผิด
มูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินนั้นสงสําเนาสํานวนการสอบสวนสํานักงานโดยเร็ว
ข อ ๙ เลขาธิ ก ารหรื อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ซึ่ ง เลขาธิ ก ารมอบหมายอาจแจ ง ให
พนักงานสอบสวนแหงทองที่หรือหนวยงานซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการสอบสวน ทําการสืบสวนสอบ
สวนในคดีความผิดฐานฟอกเงินก็ได
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งเลขาธิการมอบ
หมายอาจขอเขาไปสอบถามหรือตรวจสอบยังหนวยงานที่เกี่ยวของในคดี หรือเขาไปซักถามผูตอง
หาหรือผูตองขังในสถานที่ควบคุมหรือเรือนจํา โดยแจงใหหัวหนาสถานที่นั้นทราบกอน
ขอ ๑๐ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๘ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือหนวย
งานที่เกี่ยวของไดรับแจงจากเลขาธิการหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายใหรวมเขาไป
ในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการซุกซอนหรือเก็บรักษา
ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานฟอก
เงิน หรือเกี่ยวกับการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน เพื่อตรวจคน ติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรือ
อายัดทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานใด ใหพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจหรือหนวยงานที่เกี่ยว
ของใหความรวมมือสงเจาหนาที่หรือบุคคลเขารวมกับพนักงานเจาหนาที่ตามที่รองขอ
ในการดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง หากเลขาธิ ก ารหรื อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ซึ่ ง
เลขาธิการมอบหมาย มีความจําเปน หรือรีบดวนจะดําเนินการไปพลางกอนก็ได แลวรีบแจงให
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของทราบในโอกาสแรกที่จะกระทําได สวน
การแจงจะแจงเปนหนังสือดวยวาจาก็ได ตามพฤติการณและความจําเปนโดยใหเลขาธิการหรือ
พนักงานเจาหนาที่นั้นบันทึกเหตุผลไวเปนหลักฐาน
ในกรณีที่พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไมสามารถใหความรวมมือได ใหเลขาธิการหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายนั้น
บันทึกเหตุผลไวเปนหลักฐาน
ขอ ๑๑ ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งเลขาธิการ
มอบหมาย เพื่ อเขาถึงบัญ ชีลูกคาของสถาบันการเงิน เครื่องมือหรืออุปกรณ ในการสื่อสาร หรือ
เครื่องคอมพิวเตอรใดที่ถูกใชเพื่อประโยชนในการกระทําความผิด ใหผูเกี่ยวของกับบัญชีขอมูลทาง
การสื่อสาร หรือขอมูลคอมพิวเตอรใหความรวมมืออํานวยความสะดวกหรือสงเจาหนาที่หรือบุคคล
เขารวมดําเนินการกับพนักงานเจาหนาที่ซึ่งศาลไดอนุญาตนั้น

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง บุคคลซึ่งเกี่ยวของตองใหความรวมมือโดยทันทีที่
พนักงานเจาหนาที่แจงพรอมสําเนาคําสั่งศาลใหทราบ ถาไมสามารถใหความรวมมือไดใหพนักงาน
เจาหนาที่บันทึกถึงเหตุผลการไมใหความรวมมือนั้นไวเปนหลักฐาน
ขอ ๑๒ เมื่อสวนราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ไดรับ
แจงเปนหนังสือขอความรวมมือจากสํานักงานหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายให
เก็บรักษาทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ใหถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินวาดวยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัด ในการ
เก็บรักษาทรัพยสินดังกลาวใหทําหลักฐานการสงมอบและรับมอบทรัพยสินนั้นไวเปนสองฉบับมี
ขอความตรงกัน และใหมอบใหฝายเก็บรักษาทรัพยสินและพนักงานเจาหนาที่ซึ่งเลขาธิการมอบ
หมายเก็บรักษาไวฝายละฉบับ
ขอ ๑๓ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ หรือเจาหนาที่ หรือผูชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่
หรือเจาหนาที่ดังกลาว ถูกกลาวหาวากระทําความผิดในอาญาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ใหพนักงานสอบสวนทําการสืบสวนเสีย
กอน ถาการสืบสวนตามคํากลาวหานั้นแนชัดวาไมเปนความผิดอาญาหรือไมมีการกระทําความผิด
อาญาเกิดขึ้นหรือทางแพง ใหพนักงานสืบสวนผูรับแจงความลงรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีไวเปน
หลักฐาน ถาการสืบสวนปรากฏขอเท็จจริงฟงไดวาเปนความผิดอาญาหรือมีการกระทําความผิด
อาญาเกิดขึ้น ใหพนักงานสอบสวนรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษนั้นไวดําเนินการสอบสวนตาม
ระเบียบตอไป
ภายใตบังคับตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนักงานสอบสวนรับคํารองทุกขหรือคํากลาว
โทษ หรือตองควบคุมตัวผูถูกกลาวหาเพื่อดําเนินคดี เลขาธิการหรือขาราชการของสํานักงานซึ่ง
เลขาธิการมอบหมายเปนหนังสืออาจขอประกันตัวผูตองหาดังกลาวโดยไมตองมีหลักทรัพยเปน
ประกันก็ได
การประกันผูตองหาหรือจําเลยในชั้นพนักงานอัยการหรือชั้นศาล ใหดําเนินการ
ตามวรรคสองโดยอนุโลม
ขอ ๑๔ เพื่อประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินคดีใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใน
คดีความผิดมูลฐานที่สํานักงานขอทราบ หรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือการดําเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพ ยสิ น เมื่ อ พนั ก งานอั ยการมี คําสั่ งเด็ดขาดไมฟ อง หรือศาลมีคําสั่ งถึ งที่ สุ ดไม รับ คํ ารองของ
พนักงานอัยการที่รองขอใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดทั้งหมดหรือบางสวนตกเปนของ
แผนดิน หรือใหคืนทรัพยสิน ใหพนักงานอัยการแจงคําสั่งไมฟองพรอมเหตุผลหรือคําสั่งหรือคํา
พิพากษาของศาลพรอมขอเสนอแนะตามระเบียบของสํานักงานอัยการสูงสุดใหสํานักงานทราบ
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตอไป

ในการปรับปรุงการดําเนินคดีใหมีประสิทธิภาพตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานแจง
การตอบรับและผลการวิเคราะหการปรับปรุงคดีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไดเห็นชอบแลวใหสํานักงานอัยการสูงสุดและหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินคดีความผิด
มูลฐานและความผิดฐานฟอกเงินทราบอยางนอยปละสองครั้ง
ข อ ๑๕ ในการดําเนิ น การเกี่ยวกับ ทรัพ ยสิ น ที่ เกี่ ยวกั บ การกระทํ าความผิ ด ตาม
มาตรา ๕๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให ค ณะ
อนุกรรมการประสานงานที่คณะกรรมการแตงตั้ง พิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการหรือแนว
ทางปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่
ของหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขอ ๑๖ ในกรณีที่มีขอกําหนดไวในระเบียบนี้หรือเพื่อประโยชนในการดําเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เลขาธิการ
สวนราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจตาง ๆ อาจทําขอตกลงรวมกันในการ
ปฏิบัติการดังกลาว ขอตกลงที่ไดทําขึ้นนั้น เมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไดใหความเห็นชอบแลวใหใชบังคับได
ขอ ๑๗ คาใชจายในการสงและสําเนาสํานวนการสอบสวนตามขอ ๘ คาใชจายใน
การเก็บรักษาทรัพยสินตามขอ ๑๒ และคาใชจายอื่นอันพึงมีในการปฏิบัติหนาที่ของสํานักงานหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของตามระเบียบนี้ รวมทั้งคาใชจายตามมาตรา ๔๙ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหเบิกจายจากเงินงบประมาณของสํานักงาน
ตามหลักเกณฑและอัตราที่สํานักงานกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข อ ๑๘ ให เลขาธิ ก ารรั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และให มี อํ า นาจออกระเบี ย บ
ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ในกรณี ที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหเลขาธิการเสนอใหคณะ
กรรมการวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือคําวินิจฉัยนั้นเปนสวนหนึ่งของระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔
นายชวน หลีกภัย
(นายชวน หลีกภัย)
นายกรัฐมนตรี
(ประกาศราชกิ จ จานุ เบกษา ฉบั บ ทั่ ว ไป เล ม ที่ ๑๑๘ ตอนพิ เศษ ๑๔ ง ลงวั น ที่ ๑๖ กุ ม ภาพั น ธ
๒๕๔๔)

แบบรายงาน
ใชสําหรับ หัวหนาพนักงานสอบสวนแหงทองที่ หัวหนาหนวยงาน
๑. แบบรายงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๔
กรณี รองทุกข
กลาวโทษ
จับกุม
ผูตองหาชื่อ ..................................
...................................................................ที่อยู.................................................................................
โทร. ......................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ..............................
หมายเลขหนังสือเดินทาง......................................................................อื่น ๆ .....................................
๒. รองทุกข
กลาวโทษ
จับกุม
เมื่อวันที่....................................
เดือน .....................................พ.ศ. ............... เวลา ...................น. พนักงานเจาของเรื่อง
ชื่อ.............................................................................................โทร. ...............................................
โทรสาร ....................................................
๓. ของกลางหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ดังตอไปนี้ (บอกราย
ละเอียดของกลางหรือทรัพยสิน ฯ อาทิ ประเภท ชนิด น้ําหนัก ขนาด จํานวน ราคา )........................
.............................................................................................................................................................
............
๔. พฤติกรรมของผูตองหา/ความสัมพันธกับบุคคลที่เกี่ยวของ/พฤติกรรมแหง
คดี........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........
๕. การดําเนินการของพนักงาน หรือการสืบสวน หรือการสอบ
สวน.....................................................................................................................................................
.............
๖. ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
๒๕๔๒
.............................................................................................................................................................
............
ความผิดฐานฟอกเงิน...........................................................................................................................
๗. พยานหลักฐานตาง ๆ ที่รวบรวม
ได........................................................................................................................................................
.............

๘. ความเห็นของพนักงานเจาของเรื่อง (เห็นควรดําเนินคดีในความผิดฐานฟอก
เงินหรือดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน) .................................................................................................
๙. ความเห็นของหัวหนาพนักงานสอบสวน/หนวยงาน (เห็นควรดําเนินคดีใน
ความผิดมูลฐานฟอกเงินหรือดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน).................................................................
(ลงชื่อ)............................................................................
(
)
ตําแหนง..........................................................................
หัวหนาพนักงานสอบสวน/
หนวยงาน

หมายเหตุ

ใหทําเครื่องหมาย / ใน
ตามแบบนี้ สําหรับกรณีนั้น ๆ
หากไมเติมคําในชองวางใหขีดเสน ( ) และหากคําที่จะเติมในชองวางมีการ
ใหทําเปนเอกสารแนบทาย

