
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญตัิป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                     พ.ศ. ๒๕๔๔๑ 

------------------------------- 
  โดยที่มาตรา ๓๔ 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  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในลักษณะท่ีต้อง
ประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงาน และบุคคลซ่ึงเกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติการเป็นไปตามกฎหมาย
ดังกล่าวข้างต้น 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซ่ึ งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา๓๕  มาตรา๓๗  มาตรา๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรี  
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔” 
  ข้อ ๒ ในระเบียบนี้ 
  “การสืบสวน” หมายความว่า การสืบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  “การสอบสวน” หมายความว่า การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หรือตามกฎหมายอ่ืน และให้หมายความรวมถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  “คดี” หมายความว่า คดีในความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือการดําเนินการ
เกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  “ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
  “ความผิดฐานฟอกเงิน” หมายความว่า ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 
  “ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด” หมายความว่า ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

                                                        
 

๑ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๑๘ /ตอนพิเศษ ๑๔ ง /หน้า ๙/ลงวันท่ี ๑๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ 



  “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
  “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  “พนักงานสอบสวน” หมายความว่า พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐซ่ึงมีหน้าท่ีในการสอบสวนตามกฎหมายอ่ืนด้วย 
  “ร่วมฟังการสอบสวน” หมายความว่า ร่วมฟังการสอบสวนต้ังแต่พนักงานสอบสวนเริ่ม
ดําเนินการสอบสวนจนกว่าทําการสอบสวนเสร็จสิ้น รวมทั้งกรณีการสอบสวนเพ่ิมเติมด้วย 
  “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
  “สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 
  ข้อ ๓ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ มีอํานาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบน้ี เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี 
  ข้อ ๔ ในกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ หรือจับกุมดําเนินคดีในความผิดมูลฐานให้
พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีทําการสอบสวนในความผิดดังกล่าวดําเนินการ
สืบสวนสอบสวนว่ามีหรือมีเหตุอันควรเช่ือว่ามีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ด้วยหรือไม่ หากปรากฏว่ามีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินฐานใดฐานหน่ึง
ดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนดําเนินการสืบสวนสอบสวนในความผิดฐานน้ันๆ ด้วย แล้วให้หัวหน้าพนักงาน
สอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานน้ันรีบรายงานสํานักงานตามแบบท้ายระเบียบน้ี 
  ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนแห่งท้องท่ีใดหรือหน่วยงานใด ได้ทําการสืบสวนสอบสวนใน
ความผิดฐานฟอกเงินฐานใดฐานหน่ึงอยู่แล้วก็ให้ถือปฏิบัติตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
  นอกจากการรายงานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว เม่ือมีเหตุผลและความจําเป็นในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานอาจขอให้หัวหน้าพนักงาน
สอบสวนแห่งท้องท่ีหรือหน่วยงานซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีทําการสอบสวนแจ้งหรือรายงานข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมภายใน
กําหนดเวลาอีกก็ได้ 
  ลักษณะคดีท่ีต้องรายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อตกลงท่ีทําขึ้นตามข้อ ๑๖  
แห่งระเบียบนี้ 
  ข้อ ๕ ในคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินท่ีสํานักงานได้รับรายงานตามข้อ ๔ 
หากเลขาธิการเห็นสมควรอาจขอเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วยตนเองหรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงเลขาธิการ
มอบหมายเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วยก็ได้ 
  เม่ือเลขาธิการเห็นสมควรจะเข้าร่วมฟังการสอบสวนตามวรรคหน่ึง ให้ทําหนังสือแจ้งหัวหน้า
พนักงานสอบสวนแห่งท้องท่ีหรือหน่วยงานซ่ึงมีอํานาจหน้าที่ทําการสอบสวนทราบก่อนว่าจะเข้าร่วมฟัง 
การสอบสวน และให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานท่ีได้รับแจ้งน้ันรีบทําหนังสือแจ้งกําหนด
วัน เวลา และสถานที่ท่ีจะทําการสอบสวนไปให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเลขาธิการมอบหมาย 
ทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้งท่ีจะทําการสอบสวนโดยให้มีวันเวลาเพียงพอแก่การเดินทางด้วย เว้นแต่ในกรณี
จําเป็นเร่งด่วนจะแจ้งทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอ่ืนก็ได้ 



  ในกรณีท่ีเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเลขาธิการมอบหมาย ไม่อาจเข้าร่วมฟัง 
การสอบสวนตามที่ได้แจ้งไว้ ให้พนักงานสอบสวนบันทึกไว้ในสํานวนการสอบสวน แล้วให้ดําเนินการสอบสวน
ต่อไปได้ 
  ข้อ ๖ เม่ือเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงเลขาธิการมอบหมายเข้าร่วมฟังการสอบสวน
เห็นว่าข้อเท็จจริงใดเป็นสาระสําคัญแห่งคดี อาจขอให้พนักงานสอบสวนซักถามในประเด็นน้ันๆ ด้วยก็ได้  
ถ้าพนักงานสอบสวนไม่เห็นด้วย ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเลขาธิการมอบหมายเข้าร่วมฟัง 
การสอบสวนนั้น ทําบันทึกความเห็นพร้อมเหตุผลรวมไว้ในสํานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาของ
พนักงานอัยการต่อไป 
  เม่ือเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงเลขาธิการมอบหมายเข้าร่วมฟังการสอบสวนเห็นว่า
ยังมีพยานหลักฐานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิสูจน์ความผิดในคดี ให้แจ้งพนักงานสอบสวนดําเนินการ และเม่ือ
พนักงานสอบสวนดําเนินการแล้ว ให้แจ้งเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเลขาธิการมอบหมายทราบโดยเร็ว 
ถ้าพนักงานสอบสวนไม่เห็นด้วย ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเลขาธิการมอบหมายเข้าร่วมฟัง 
การสอบสวนนั้นทําบันทึกความเห็นพร้อมเหตุผลรวมไว้ในสํานวนการสอบสวน เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
พนักงานอัยการต่อไป 
  ข้อ ๗ ในคดีท่ีไม่มีการเข้าร่วมฟังการสอบสวนตามข้อ ๕ แต่เป็นคดีท่ีต้องรายงานตามข้อ ๔ 
หากเลขาธิการเห็นสมควรอาจขอให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีทําการ
สอบสวนส่งสําเนารายงานการสอบสวนในคดีน้ันให้สํานักงานภายในเวลาที่กําหนดก็ได้ 
  ข้อ ๘ เม่ือคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการได้มีคําสั่งตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือ
มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้หัวหน้าพนักงานสอบสวน
แห่งท้องที่หรือหน่วยงานซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีทําการสอบสวนในคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินนั้น
ส่งสําเนาสํานวนการสอบสวนให้สํานักงานโดยเร็ว 
  ข้อ ๙ เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเลขาธิการมอบหมายอาจแจ้งให้พนักงานสอบสวน
แห่งท้องที่หรือหน่วยงานซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีทําการสอบสวน ทําการสืบสวนสอบสวนในคดีความผิดมูลฐานหรือ
ความผิดฐานฟอกเงินก็ได้ 
  การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเลขาธิการมอบหมายอาจ
ขอเข้าไปสอบถามหรือตรวจสอบยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคดี หรือเข้าไปซักถามผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขังใน
สถานท่ีควบคุมหรือเรือนจํา โดยแจ้งให้หัวหน้าสถานที่นั้นทราบก่อน 
  ข้อ ๑๐ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๓๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เม่ือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ได้รับแจ้งจากเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเลขาธิการมอบหมายให้ร่วมเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือ
ยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการซุกซ่อนหรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
หรือพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน หรือเกี่ยวกับการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
เพ่ือตรวจค้น ติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานใด ให้พนักงานฝ่ายปกครอง 
หรือตํารวจหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือส่งเจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลเข้าร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามที่
ร้องขอ 



  ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง หากเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเลขาธิการ
มอบหมาย มีความจําเป็นหรือรีบด่วนจะดําเนินการไปพลางก่อนก็ได้ แล้วรีบแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตํารวจหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบในโอกาสแรกที่จะกระทําได้ ส่วนการแจ้งจะแจ้งเป็นหนังสือหรือ 
ด้วยวาจาก็ได้ตามพฤติการณ์และความจําเป็น โดยให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นบันทึกเหตุผลไว้ 
เป็นหลักฐาน 
  ในกรณีท่ีพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถ
ให้ความร่วมมือได้ ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงเลขาธิการมอบหมายนั้น บันทึกเหตุผลไว้เป็น
หลักฐาน 
  ข้อ ๑๑ ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอของพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเลขาธิการมอบหมาย 
เพ่ือเข้าถึงบัญชีลูกค้าของสถาบันการเงิน เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใดท่ีถูกใช้
หรืออาจถูกใช้เ พ่ือประโยชน์ในการกระทําความผิด ให้ ผู้ เกี่ยวข้องกับบัญชี ข้อมูลทางการสื่อสาร  
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้ความร่วมมืออํานวยความสะดวก หรือส่งเจ้าหน้าที่หรือบุคคลเข้าร่วมดําเนินการ 
กับพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงศาลได้อนุญาตนั้น 
  การดําเนินการตามวรรคหน่ึง บุคคลซ่ึงเกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือโดยทันทีท่ีพนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งพร้อมสําเนาคําสั่งศาลให้ทราบ ถ้าไม่สามารถให้ความร่วมมือได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกถึง
เหตุผลการไม่ให้ความร่วมมือนั้นไว้เป็นหลักฐาน 
  ข้อ ๑๒ เม่ือส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือขอความร่วมมือจากสํานักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงเลขาธิการมอบหมายให้เก็บรักษาทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทําความผิด ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด ในการเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าวให้ทํา
หลักฐานการส่งมอบและรับมอบทรัพย์สินน้ันไว้เป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน และให้มอบให้ฝ่ายเก็บรักษา
ทรัพย์สินและพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเลขาธิการมอบหมายเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ 
  ข้อ ๑๓ เ ม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าท่ี หรือผู้ ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดในทางอาญาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้พนักงานสอบสวนทําการสืบสวนเสียก่อน 
ถ้าการสืบสวนตามคํากล่าวหานั้นแน่ชัดว่าไม่เป็นความผิดอาญาหรือไม่มีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นหรือ
เป็นเรื่องทางแพ่ง ให้พนักงานสอบสวนผู้รับแจ้งความลงรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีไว้เป็นหลักฐาน  
ถ้าการสืบสวนปรากฏข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเป็นความผิดอาญาหรือมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น ให้พนักงาน
สอบสวนรับคําร้องทุกข์หรือคํากล่าวโทษน้ันไว้ดําเนินการสอบสวนตามระเบียบต่อไป 
  ภายใต้บังคับตามวรรคหน่ึง เม่ือพนักงานสอบสวนรับคําร้องทุกข์หรือคํากล่าวโทษ หรือต้อง
ควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาเพ่ือดําเนินคดี เลขาธิการหรือข้าราชการของสํานักงานซ่ึงเลขาธิการมอบหมายเป็น
หนังสือ อาจขอประกันตัวผู้ต้องหาดังกล่าวโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์เป็นประกันก็ได้ 
  การประกันผู้ต้องหาหรือจําเลยในชั้นพนักงานอัยการหรือช้ันศาล ให้ดําเนินการตามวรรคสอง
โดยอนุโลม 
  ข้อ ๑๔ เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงการดําเนินคดีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในคดีความผิด 
มูลฐานท่ีสํานักงานขอทราบ หรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือการดําเนินการเก่ียวกับทรัพย์สินเม่ือพนักงาน



อัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง หรือศาลมีคําสั่งถึงที่สุดไม่รับคําร้องของพนักงานอัยการที่ร้องขอให้ทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทําความผิดทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดิน หรือให้คืนทรัพย์สินน้ัน ให้พนักงานอัยการ
แจ้งคําส่ังไม่ฟ้องพร้อมเหตุผลหรือคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลพร้อมข้อเสนอแนะตามระเบียบของสํานักงาน
อัยการสูงสุดให้สํานักงานทราบ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป 
  ในการปรับปรุงการดําเนินคดีให้มีประสิทธิภาพตามวรรคหน่ึง ให้สํานักงานแจ้งการตอบรับ
และผลการวิเคราะห์การปรับปรุงคดีท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้เห็นชอบแล้วให้
สํานักงานอัยการสูงสุดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินคดีความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน
ทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
  ข้อ ๑๕ ในการดําเนินการเก่ียวกับทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามมาตรา ๕๘ 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้คณะอนุกรรมการประสานงานที่
คณะกรรมการแต่งต้ัง พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถดําเนินการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
  ข้อ ๑๖ ในกรณีท่ีมีข้อกําหนดไว้ในระเบียบน้ีหรือเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เลขาธิการ ส่วนราชการ 
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ อาจทําข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติการดังกล่าว 
ข้อตกลงท่ีได้ทําขึ้นน้ัน เม่ือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ให้ความเห็นชอบแล้วให้ใช้
บังคับได้ 
  ข้อ ๑๗ ค่าใช้จ่ายในการส่งและสําเนาสํานวนการสอบสวนตามข้อ ๘ ค่าใช้จ่ายในการเก็บ
รักษาทรัพย์สินตามข้อ ๑๒ และค่าใช้จ่ายอ่ืนอันพึงมีในการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานหรือหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบนี้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๔๙ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของสํานักงานตามหลักเกณฑ์และอัตราท่ี
สํานักงานกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
  ข้อ ๑๘ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือ
คําสั่งเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบน้ี 
  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการเสนอให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยช้ีขาด และให้ถือคําวินิจฉัยน้ันเป็นส่วนหน่ึงของระเบียบน้ี 
 
      ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
            ชวน  หลีกภัย 
                                                                                       นายกรัฐมนตรี 
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