
 
 

 
 

 
 

 
 

ระเบียบส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  เพื่อปรับปรุงโครงสร้ าง และอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในให้สอดคล้องกับ  
การปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗/๑ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๔ 
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๖/๑ และมาตรา ๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๓ แห่ง
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ .ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ 
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ มาตรา ๖ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกา  
ว่าด้วยการมอบอ านาจ พ .ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๘ แห่งพระ ราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๑/ว ๒๓ ลงวันที่ 
๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ เลขาธิการคณะกรรมก ารปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิ น จึงวางระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้    

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ว่าด้วย 
การบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 



 ๒ 

 ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖) ในข้อ ๘ ๑) ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ซึ่งถูกยกเลิก
โดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงาน ปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  “(๖) ส่วนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๖” 

 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๑) ในข้อ ๘ ๑/๑) ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอ กเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
 (๑) ส่วนบริหารงานสื่อสารองค์กร    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๔.๑ 

 ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน (๑) ในข้อ ๘ ๒ ) ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
 “(๑) ส่วนบริหารงานกฎหมาย    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒.๑” 

 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน (๓) ในข้อ ๘ ๒) ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
 “(๓) ส่วนคดีและเปรียบเทียบ เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒.๓” 

 ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖) ในข้อ ๘ ๒) ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖  
 “(๖) ส่วนวินัยและคดีปกครอง เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒.๖” 

 ข้อ ๘ ให้ ยกเลิกความใน ๓) ในข้อ ๘ ของ ระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

 “๓)  กองก ากับและตรวจสอบ    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓ 
 (๑) ส่วนบริหารงานก ากับและตรวจสอบ  เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๑ 
 (๒) ส่วนพัฒนานโยบายการก ากับ   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๒ 
 (๓) ส่วนก ากับและตรวจสอบ ๑   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๓ 
 (๔) ส่วนก ากับและตรวจสอบ ๒   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๔ 
 (๕) ส่วนก ากับและตรวจสอบ ๓   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๕ 
 (๖) ส่วนก ากับและตรวจสอบ ๔   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๖ 
 (๗) ส่วนก ากับและตรวจสอบ ๕   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๗ 



 ๓ 

 (๘) ส่วนตรวจสอบรายงานการท าธุรกรรม  เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๘ 
 (๙) ส่วนตรวจสอบและคดี    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๙” 

 ข้อ ๙ ให้ยกเลิกคว ามใน (๑) ในข้อ ๘ ๔) ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
 “(๑) ส่วนบริหารงานข่าวกรองทางการเงิน   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๔.๑” 

 ข้อ ๑๐  ให้ยกเลิกความใน ๕) ในข้อ ๘ ของ ระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

 “๕)  กองคดี ๑    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๕ 
 (๑) ส่วนบริหารงานคดี     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๕.๑ 

   (๒) ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๑    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๕.๒ 
   (๓) ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๒    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๕.๓” 

 ข้อ ๑๑  ให้ยกเลิกความใน ๖) ในข้อ ๘ ของ ระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

 “๖) กองคดี ๒    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๖ 
 (๑) ส่วนบริหารงานคดี     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๖.๑ 

   (๒) ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๑    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๖.๒ 
   (๓) ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๒    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๖.๓” 

 ข้อ ๑๒  ให้ยกเลิกความใน ๗) ในข้อ ๘ ของ ระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

 “๗) กองคดี ๓    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๗ 
 (๑) ส่วนบริหารงานคดี     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๗.๑ 

   (๒) ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๑    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๗.๒ 
   (๒) ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๒    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๗.๓” 

 ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน ๗/๑) ในข้อ ๘ ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



 ๔ 

๗/๑) กองคดี ๔      เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๕  
 (๑) ส่วนบริหารงานคดี     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๕.๑ 

   (๒) ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๑    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๕.๒ 
 (๓) ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๒    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๕.๓ 

 ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความใน ๘) ในข้อ ๘ ของ ระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปราม การฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
 ๘)  กองความร่วมมือระหว่างประเทศ   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๘ 
  (๑) ส่วนบริหารงานความร่วมมือระหว่างประเทศ เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๘.๑ 
  (๒) ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๘.๒ 
  (๓) ส่วนพัฒนาการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๘.๓ 
  (๔) สว่นวิเทศสัมพันธ์    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๘.๔ 
  (๕) สว่นความร่วมมือคดีระหว่างประเทศ  เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๘.๕ 
   (๖) ส่วนงานศูนย์ประสานงานอาเซียน   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๘.๖ 
    ของส านักงาน ปปง. (ASEAN Unit) 
    และงานภาษาต่างประเทศ” 

 ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความใน ๙) ในข้อ ๘ ของ ระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

 “๙)  กองนโยบายและยุทธศาสตร์      เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙ 
 (๑) ส่วนบริหารงานนโยบายและยุทธศาสตร์     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๑ 
 (๒) ส่วนนโยบายและแผน    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๒ 

 (๓) ส่วนการงบประมาณ    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๓ 
 (๔) ส่วนวิจัยและพัฒนา      เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๔ 
 (๕) ส่วนพัฒนาบุคลากร    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๕ 

  (๖) ส่วนติดตามและประเมินผล เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๖” 

 ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกความใน (๑) ในข้อ ๘ ๑๐) ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
 “(๑) ส่วนบริหารงานบริหารจัดการทรัพย์สิน    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๐.๑” 



 ๕ 

 ข้อ ๑๗ ให้ยกเลิกความใน (๑) ในข้อ ๘ ๑๑) ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความตอ่ไปนี้แทน 
 “(๑) ส่วนบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๑.๑” 

 ข้อ ๑๘ ให้ยกเลิกความใน (๔) ในข้อ ๘ ๑๑) ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไข  
เพิ่มเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

 “(๔) ส่วนตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์  เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๑.๔” 

 ข้อ ๑๙ ให้ เพิ่ม ความต่อไปนี้เป็น  (๖) ในข้อ ๘ ๑๑) ของระเบียบส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖  
 “(๖) ส่วนตรวจสอบการกระท าความผิดทางเทคโนโลยี เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๑.๖” 

 ข้อ ๒๐ ให้ยกเลิกความใน ๒) ในข้อ ๑๑ ของระเบียบส านักงานปู องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน  
  “๒)  ส่วนบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) งานธุรการและประสานการด าเนินการทั่วไปของส านักงาน ปปง. และของส านักงาน
เลขานุการกรม 

 (๒) งานสารบรรณของส านักงาน ปปง. และของส านักงานเลขานุการกรม 
 (๓) งานทะเบียน ค าสั่ง ของส านักงาน ปปง. และของส านักงานเลขานุการกรม 
 (๔) งานข้อมูลข่าวสารลับของส านักงาน ปปง.และของส านักงานเลขานุการกรม 
 (๕) งานประชุมส านักงาน ปปง. และของส านักงานเลขานุการกรม 

 (๖) งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ การจัดท าค าของบประมาณประจ าปี 
แผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ งานติดตามประเมินผลตามแผนของส านักงานเลขานุการกรม 

 (๗) งานควบคุมและติดตามประเมินผลและการจัดท ารายงานผลตามแผนปฏิบัติการ 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานเลขานุการกรม 

 (๘) งานปฏิบัติราชการนอกเวลาของส านักงานเลขานุการกรม  
 (๙) งานพระราชพิธี งานพระกฐินพระราชทาน งานพิธีในวันส าคัญต่าง ๆ 
 (๑๐) งานจัดส่งไปรษณีย์ และเบิกจ่ายค่าจัดส่งไปรษณียข์องส านักงาน ปปง. 
 (๑๑) งานควบคุมดูแลพนักงานรับส่งเอกสารของส านักงาน ปปง. 
 (๑๒) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย” 



 ๖ 

 ข้อ ๒๑ ให้ยกเลิกความใน ๕) ในข้อ ๑๑ ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน  
  “๕) ส่วนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ ปฏิบัติหน้าที่  
  (๑) งานจัดหาพัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(๒) งานท าแผนจัดหาพัสดุประจ าปี  
(๓) งานจัดท าสัญญา การคืนหลักประกันสัญญา การคืนหลักประกันซอง 

    (๔) งานด าเนินการเกี่ยวกับผู้ทิ้งงาน 
 (๕) งานควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุ ของส านักงาน ปปง. 
   (๖) งานจัดท าหลักฐานการเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานด้านการพัสดุ 
 (๗) งานบริหารจัดการอาคารสถานที่ ควบคุม ก ากับ ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด 
ความปลอดภัย ของส านักงาน ปปง. 

   (๘) งานประสานข้อมูลด้านการบริการจัดการอาคารสถานที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   (๙) งานก ากับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการประหยัดพลังงานของ
ส านักงาน ปปง. 
 (๑๐) งานสาธารณูปโภคของส านักงาน ปปง. 
  (๑๑) งานบริหารจัดการ ควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้รถยนต์ของส านักงาน ปปง. 
  (๑๒ ) งานบัตรอนุญาตผ่านเข้า -  ออก บุคคล และบัตรอนุญาตผ่านเข้า -  ออก 
ยานพาหนะของส านักงาน ปปง. 
 (๑๓) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย” 

 ข้อ ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ๖) ในข้อ ๑๑ ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ซึ่งถูกยกเลิก
โดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 “๖) ส่วนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

                     (๑) งานเสนอแนะเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส านักงานปปง . รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส านักงาน ปปง. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 



 ๗ 

                    (๒) การประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้ส่วนราชการในส านักงานด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงาน ปปง.  
  (๓) การประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการคุ้มครองจริยธรรมตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และร่วมมือในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  (๔) งานติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติ มิชอบของส านักงาน ปปง. และการคุ้มครองจริยธรรม 

  (๕) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับ มอบหมาย”         

 ข้อ ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น (๔/๑) ในข้อ ๑๑/๑ ของระเบียบส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงาน
ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 “(๔/๑) ด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอบรมด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (Computer - Based 
Training Center: CBT Center)” 

 ข้อ ๒๔ ให้ยกเลิกความใน ๑) ในข้อ ๑๑/๓ ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
  ๑)  ส่วนบริหารงานสื่อสารองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 

  (๑) งานอ านวยการ งานสารบรรณ และงานประชุม 
  (๒) งานทะเบียน ประกาศ ค าสั่ง และทะเบียนเอกสารลับ 
  (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการ 
  (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณ 
  (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภค 
  (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง 
  (๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๒๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔/๑) ในข้อ ๑๑/๓ ๓) ของระเบียบส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงาน
ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



 ๘ 

 “(๔/๑) งานศูนย์ฝึกอบรมด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (Computer - Based Training 
Center: CBT Center)” 
 ข้อ ๒๖  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ ของ ระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรา ม 
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน  

 “ข้อ ๑๒ กองกฎหมาย มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมาย ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย
ตามกฎหมายว่าด้วย การปูอง กันและปราบปรามการฟอกเงิน  กฎหมายว่าด้วย การปูองกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงการให้ค าปรึกษา และวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงาน ปปง. 
 (๒) ด าเนินการเกี่ยวกับ งานนิติกรรมและสั ญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทาง แพ่ง  อาญา   
หรืองานคดีปกครอง  งานคดีอื่น ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงาน  ปปง . ด าเนินการทางวินัย ความรับผิด  
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ  
ส านักงาน ปปง. หรือหน่วยงานอื่น และประชาชนที่ช่วยปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 
 (๓) เสนอหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม รวม ทั้งด าเนินการ  
เกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรม 
  (๔) ด าเนินการเกี่ยวกับงานวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการ ปปง. 
 (๕) ด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลคดี การบริหารจัดการส านวนคดี การจัดท าสารบ บ 
และประมวลกฎหมาย ค าพิพากษาและค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน ปปง. 
 (๖) ด าเนินการเกี่ยวกับการ สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด าเนิน การกับ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด และด าเนินคดีกับ ผู้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้ว ยการปูองกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการ ปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมาย 
 (๗) ปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน การตรวจค้น และการยึดหรือ
อายัดทรั พย์สิน และรวบรวมพยานหลักฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
กฎหมายว่าด้วย การปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  และกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมาย 
 (๘) ด าเนินการเกี่ยวกับงานแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการปอูงกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกลุ่มผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
 (๙) ด าเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ ปรับและคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามกฎหมาย     
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  (๑๐) ปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการในการจัดท าเอกสารหลักฐานหรือการอ าพรางตน
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท า



 ๙ 

ความผิด การด าเนินคดีฐานฟอกเงินหรือการด าเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
 (๑๑ )ด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยค า  
ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม   

(๑๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการยื่นค าขอฝุายเดียวต่ อศาลแพ่ง เพื่อมีค าสั่งอนุญาตให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เข้าถึงบัญชีลูกค้าของสถาบันการเงิน เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใด  
ที่ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระท าความผิดฐานฟอกเงิน     
  (๑๓) ด าเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุ นปืน วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  สิ่งเทียมอาวุธ
ปืน และยุทธภัณฑ์ของส านักงาน ปปง. 
  (๑๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย”  

  ข้อ ๒๗ ให้ยกเลิกความใน ๑) ในข้อ ๑๔ ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
  ๑)   ส่วนบริหารงานกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) งานอ านวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง  
 (๒) งานทะเบียน ประกาศ ค าสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง  
 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง  
 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง  
 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง  
   (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง 
 (๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๒๘ ให้ยกเลิกความใน ๓) ในข้อ ๑๔ ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใ ช้
ความต่อไปนี้แทน  

“๓)   ส่วนคดีและเปรียบเทียบ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
   (๑) การด าเนินก ารเกี่ยวกับคดีแพ่ ง ค ดีอาญา ห รือง านคดีอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ  
ส านักงาน ปปง. ที่มิใช่การด าเนินการทางปกครอง 
  (๒) การด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา 
  (๓) การด าเนินก ารทางคดีอ าญากับผู้ฝุ าฝืนกฎหม าย การเปรียบเทียบปรับและ
คณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 



 ๑๐ 

  (๔) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่
โดยชอบซึ่งถูกฟ้องหรือถูกด าเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย   
  (๕) การด าเนินการเกี่ยวกับงานพนักงานเจ้าหนา้ที่ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  

  (๖) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย” 

 ข้อ ๒๙ ให้ยกเลิกควา มใน ๕) ในข้อ ๑๔ ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน  

  “๕)  ส่วนข้อมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ  
 (๑) การด าเนินการเกี่ยวกับเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลคดี การบริหารจัดการส านวนคดีรวมถึง 
การจัดเก็บและรักษ าเอกสารส านวนคดีต ามกฎหม ายว่าด้วยการปูองกันและปร าบปรามการฟอกเงิน และ
กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อยู่ในอ า นาจหน้าที่
ของส านักงาน ปปง 
 (๒) การด าเนินการเกี่ยวกับก ารจัดท าส ารบบค าพิพ ากษา ค าวินิจฉัย  หรือค าสั่งอื่น  ๆ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการ ปูองกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อยู่ในอ านาจหนา้ที่ของส านักงาน ปปง.  
 (๓) การปฏิบัติการหรือประสานการ ปฏิบัติการในการ จัดท าเอกสารหลักฐานหรือ  
การอ าพรางตนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด าเนินการกับทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระท าความผิด การด าเนินคดีฐานฟอกเงินหรือการด าเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
  (๔ ) การด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยค า  
ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม   

 (๕) การด าเนิน การเกี่ยวกับการ ยื่นค าขอฝุายเดียวต่อศา ลแพ่ง เพื่อมีค าสั่งอนุญาตให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าถึงบัญชีลูกค้าของสถาบันการเงินเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร หรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใดที่ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระท าความผิดฐานฟอกเงิน     
 (๖) การด าเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียม
อาวุธปืน และยุทธภัณฑ์ของส านักงาน ปปง. 

  (๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย” 

 ข้อ ๓๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ๖) ในข้อ ๑๔ ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖  



 ๑๑ 

 “๖)   ส่วนวินัยและคดีปกครอง ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
  (๑) การด าเนินก ารทางวินัย  อุทธรณ์  และร้องทุกข์  ตามกฎหม ายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน  
  (๒) การด าเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน ปปง. 
  (๓) การด าเนินการเกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
  (๔ ) การให้ค าปรึกษ าและค าแนะน า ตลอดจนการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ  
การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและความรับ
ผิดทางละเมิด ตามกฎหมายว่าด้วยความ รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงาน ปปง. 
    (๕) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย”  

 ข้อ ๓๑  ให้ ยกเลิ กความในข้อ ๑๕ ของ ระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๕ กองก ากับและตรวจสอบ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) รับรายงานและแจ้งการตอบรับรายงานการท าธุรกรรม 
 (๒) ศึกษา พัฒนา นโยบาย  มาตรการ และแนวทาง การก ากับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่  
รายงาน 
 (๓) ก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 (๔) ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ของผู้มีหน้าที่รายงาน หรือของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการท าธุรกรรม  
 (๕)  รับเรื่อง ตรวจสอบและเก็บ รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด าเนินคดีกับผู้มีหน้าที่รายงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 (๖)  สัมมนา เผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้ ความเข้าใจ  และจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับ  
การปู องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่  
การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน 
 (๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย” 



 ๑๒ 

 ข้อ ๓๒  ให้ ยกเลิกความในข้อ ๑๗ ของ ระเบียบส านั กงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๑๗ นอกจากอ านาจหน้าที่ตามข้อ ๑๕ ให้ส่วนราชการภายในของ กองก ากับและ
ตรวจสอบ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้ 
 ๑)   ส่วนบริหารงานก ากับและตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) งานจัดท าสถิติ ข้อมูล ประมวลผล และติดตามการด าเนินงานด้านการก ากับและ
ตรวจสอบ และให้ค าปรึกษา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย  
 (๒) งานจัดสัมมนา และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อจัดให้มี  
การฝึกอบรมแก่ผู้มีหน้าที่รายงาน  
 (๓) งานอ านวยการ งานสารบรรณ งานประชุมของกอง  
 (๔) งานทะเบียน งานประกาศ ค าสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง 
 (๕) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมปฏิบัติราชการของกอง 
 (๖) งานนโยบาย และมาตรการทางการเงิน และการงบประมาณของกอง 
 (๗) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง 
 (๘) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ 
ของกอง 
 (๙) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 
 ๒)  ส่วนพัฒนานโยบายการก ากับ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 

(๑) การประสานงานระหว่างหน่วยงานก ากับดูแล สมาคมหรือชมรมผู้มีหน้าที่รายงาน
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและใน  
การสนับสนุนการด าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วย  
การปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๒) ศึกษา จัดท าหรือพัฒนา นโยบาย มาตรการ และก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
การก ากับดูแลผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อด าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๓) เผยแพร่ให้ความรู้กับผู้มีหน้าที่รายงานในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่  
การก่อการร้าย 

(๔) การด าเนินการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกา รฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายระดับภาค ธุรกิจ หรือ ในธุรกิจของผู้มีหน้าที่ รายงาน หรือของหน่วยงานของรัฐ  
หรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการท าธุรกรรม  



 ๑๓ 

(๕) การจัดท าแผนงานการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๖) การให้ข้อแนะน า ตอบข้อหารือ และให้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

๓)  ส่วนก ากับและ ตรวจสอบ ๑ - ๕ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ  การก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และประเมินความเสี่ยงของผู้มีหน้าที่รายงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามประเภทของผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม 
ที่เลขาธิการ ปปง. ประกาศก าหนด ดังนี้ 

(๑) การเก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ และติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน  
การท าธุรกรรมเพื่อการด าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๒) การจัดท าแผนงานการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการด าเนินการ ของแต่ละ  
ผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

(๓) การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรื อการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้ายของผู้มีหน้าที่รายงาน  

(๔ ) การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินผลข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานใน  
การปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๕) การด าเนินการตรวจสอบ ณ สถานที่ท าการของผู้มีหน้าที่รายงาน ในการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๖) การประมวลผล และจัดท ารายงานการประเมินความเสี่ยง ของผู้มีหน้าที่รายงานใน
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อสนับสนุนการจัดท าประเมินความเสี่ยงระดับชาติ  
ที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
 (๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 



 ๑๔ 

๔)  ส่วนตรวจสอบรายงานการท าธุรกรรม ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
      (๑) การรับและแจ้งตอบรับรายงานการท าธุรกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรม  
 (๒) การติดตาม ประมวลผล และจัดท าสถิติข้อมูลการรายงานการท าธุรกรรมและข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องของผู้มีหน้าที่รายงาน 

 (๓) การติดตาม ตรวจสอบ และแจ้งผลรายงานการท าธุรกรรมให้ผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อ
การปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 (๔) การบันทึก จัดท า และปรับปรุงรายงานการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้
ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๕) การให้ข้อแนะน า ตอบข้อหารือ และให้ความรู้ความเข้าใจในการรายงานการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

(๖) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

๕)  ส่วนตรวจสอบและคดี ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) การรับเรื่องเพื่อด าเนินการตรวจสอบ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้น

เกี่ยวกับการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อด าเนินคดีกับผู้มีหน้าที่รายงาน  

 (๒) การแจ้งรายช่ือของผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่  
การก่อการร้ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 (๓) การเก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ และวิเคราะห์เรื่องของการด าเนินคดีกับผู้มีหน้าที่
รายงานเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย 

 (๔) การประสานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับผู้มีหน้าที่รายงาน เพือ่การสนับสนุนการการ
ด าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
 (๕) การด าเนินการสนับสนุนการสืบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน ให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อการด าเนินงานตามกฎหมายว่า ด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วย  
การปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 (๖) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 



 ๑๕ 

 ข้อ ๓๓ ให้ยกเลิกความ ใน ๑) ในข้อ ๒๐ ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

  “๑)  ส่วนบริหารงานข่าวกรองทางการเงิน  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) งานอ านวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง  
 (๒) งานทะเบียน ประกาศ ค าสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง  
 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง  
 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง  
 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง  
   (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง 
 (๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย” 

 ข้อ ๓๔  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๓ ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ว่าด้วยการ บริหารราชการส านั กงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ.๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๒๓ นอกจากอ านาจหน้าที่ต ามข้อ ๒๑ ให้ส่วนราชการภายในของ กองคดี ๑ –  ๔  
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  ๑)   ส่วนบริหารงานคดี ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) งานอ านวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง  
 (๒) งานทะเบียน ประกาศ ค าสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง  
 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง  
 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง  
 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง  
   (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง 
 (๗) งานสารบบ บัญชี และทะเบียนควบคุมคดี  การจัดท าสถิติข้อมูลคดี รวมถึง 
การด าเนินการเกี่ยวกับการมอบหมายส านวนคดีให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 (๘ ) งานประสานการด าเนินการเกี่ยวกับการเสนอส านวนคดีหรือเรื่องต่อ 
คณะกรรมการธุรกรรม 
 (๙ ) งานติดตามและประสานการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับส านวนคดีของกอง 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 



 ๑๖ 

  (๑๐ ) การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับส านวนคดีของกองเพื่อปฏิบัติการ 
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 (๑๑) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒)  ส่วน ปฏิบัติการงานคดี ๑ – ๒ มีอ านาจหน้าที่ในเ ขตพื้นที่ความรับผิดชอบตามที่
ผู้อ านวยการกองประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของเลขาธิการ ปปง. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ  
  (๑) การสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด าเนิน การกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระท าความผิดและด าเนินคดีกับ ผู้กระท าความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้ วยการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  (๒) การปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติเพื่อการสืบสวน ตรวจค้น ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  
และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
  (๓)  การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับคดีเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (๔) การด าเนินการเกี่ยวกับการขอหมายค้น  หมายจับ การจับผู้กระท าความผิด 
ฐานฟอกเงิน การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน และการประสานติดตามพยานในคดีต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง  การเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี การรับและส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ 
การกระท าความผิด รวมทั้งติดตามและแจ้งผลการด าเนินคดีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
  (๕) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๓๕  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๔ ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

“ข้อ ๒๔ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้
 (๑) เสนอแนะนโยบาย กรอบทิศทาง การพัฒนามาตรการ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ  และแผน
ปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศในการปูองกัน
ปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 (๒) เสนอแนะแนวทางและมาตรการ และผลักดันการปฏิบัติ ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านการปูองกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 (๓) ประสานความร่วมมือ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศและ
ต่างประเทศในการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับการ ขอความช่วยเหลือ
และความร่วมมือในการปูองกันปราบปรามการฟอกเงิน และ การต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย จากองค์การระหว่างประเทศและต่างประเทศ 



 ๑๗ 

 (๔) การประสานการ สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด าเนิน การกับทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระท าความผิดและด าเนิ นคดีกับผู้กระท าความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระหว่างประเทศ 
 (๕) การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตาม กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดท าข้ึนระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
 (๖) ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานอาเซียนของส านักงาน ปปง . (ASEAN Unit) และงาน
ภาษาต่างประเทศ 
 (๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย” 

 ข้อ ๓๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๖ ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไ ปนี้
แทน 
 “ข้อ ๒๖ นอกจากอ านาจหน้าที่ตามข้อ ๒๔ ให้ส่วนราชการภายในของ กองความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้
  ๑)  ส่วนบริหารงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) งานอ านวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง  
 (๒) งานทะเบียน ประกาศ ค าสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง  
 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง  
 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง  
 (๕) งานพัสด ุจัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง  
   (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง 
 (๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒)  ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) งานจัดท ายุทธศาสตร์ความร่วมมือ ด้านการปูองกันปราบปรามการ ฟอกเงินและ  
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายกับต่างประเทศ 
 (๒) งานจัดท าแผนงาน  โครงการ  และด าเนิน ความร่วมมือกับต่างประเทศในกรอบ  
ทวิภาคีและพหุภาคี  และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนา เครือข่ายการปูองกันปราบปรามการฟอกเงิน  
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 



 ๑๘ 

 (๓) ติดตามรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่  
การก่อการร้าย เพื่อประมวลและจัดท ารายงานตามที่หน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศร้องขอ 
 (๔) งานประชุมเจรจากับองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศ รวมทั้งก าหนดท่าทีของฝุา ย
ไทยในกรอบความร่วมมือต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาชญากรรมข้ามชาติ และ  
การปูองกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
 (๕) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓)  ส่วนพัฒนาการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 

(๑) เป็นศูนย์ประสานงานหลักกับองค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานทั้งภายในและ
ต่างประเทศเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากลด้าน  
การปูองกันป ราบปรามการฟอกเงิน  และ การต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของ  
ประเทศไทย  

(๒) ประมวล ศึกษา วิเคราะห์ มาตรการด้านการปูองกันปราบปรามการฟอกเงินและ  
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายซึ่งเป็นมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ  

(๓) เสนอแนวทางและมาตรการ และผลักดันการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ในด้านการปูองกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของ
ประเทศไทย อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

(๔) งานติดตามความก้าวหน้า จัดท ารายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
และพันธกรณีระหว่างประเทศ 

(๕) งานเลขานุการคณะอนุกรรมการและคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ  
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 

(๖) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔)  สว่นวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 

(๑) ด าเนินงานเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศของข้าราชการ 
(๒) ประสานและด าเนินงานจัดประชุม อบรม สัมมนา ในประเทศไทย โดยความร่วมมือ

กับหน่วยงานต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๓) ด าเนินงานพิธีการหรือรับรองผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศที่เข้าเ ยี่ยมหรือดูงาน 

ณ ส านักงาน ปปง.  
(๔) งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมความร่วมมือด้าน ต่างประเทศ  โดยมีหน้าที่รวบรวม

ข่าวสารการด าเนินงานด้านต่างประเทศของส านักงาน ปปง. เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ  
(๕) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย 



 ๑๙ 

  ๕)  สว่นความร่วมมือคดีระหว่างประเทศ  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินต่างประเทศ 

และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลางประจ าประเทศไทย 
(๒) งานเจรจา พิจารณาร่าง และประมวลเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อลงนา มในข้อตกลง

เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินกับต่างประเทศ 
  (๓) การประสานการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด าเนินการกับทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิ น กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การ  
ก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระหว่างประเทศ 
  (๔) การตรวจสอบ สืบสวน วิเคราะห์ รวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นในระบบเครือข่าย
ฐานข้อมูลของส านักงาน ปปง . และข้อมูล อื่น ๆ เกี่ยวกับการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานหรือ
ความผิดฐานฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระหว่างประเทศ 
   (๕) งานจัดท าค าร้องขอข้อมูลข่าวกรองทางการเงินไปยังหน่วยงานต่างประเทศ 
ตลอดจนประสานการจัดท าค าร้องเพื่อด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดและด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าความผิดฐานฟอกเงินในต่างประเทศ 

(๖) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
                   ๖)  ส่วนงานศูนย์ประสานง านอาเซียนของส านักงาน ปปง . (ASEAN Unit) และ งาน
ภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ  
 (๑) งานศึกษา วิเคราะห์  เพื่อจัดท าและพัฒนานโยบายและแผนความร่วมมือของ
ส านักงาน ปปง. กับประชาคมอาเซียนให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 (๒) ประสานการด าเนินงาน ติดตามประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
ความร่วมมือของส านักงาน ปปง. กับประชาคมอาเซียน 
 (๓) งานล่าม และแปลภาษาเพื่อใช้ในภารกิจการปูองกันปราบปรามการฟอกเงินและ  
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย   
 (๔ ) จัดท าและเผยแพร่ข้อมูล เอกสาร และสารสนเทศภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ เกี่ยวกับค วามร่วมมือในการปูองกันปราบปรามการฟอกเงินและการ ต่อต้าน  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย   
 (๕) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ  
ที่ได้รับมอบหมาย” 
 ข้อ ๓๗ ให้ยกเลิกความใน ๑) ในข้อ ๒๙ ของระเบียบส านักงานปูองกัน และปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 



 ๒๐ 

  ๑)   ส่วนบริหารงานนโยบายและยุทธศาสตร์  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) งานอ านวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง  
 (๒) งานทะเบียน ประกาศ ค าสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง  
 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง  
 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง  
 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง  
   (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง 
 (๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๓๘  ให้ยกเลิกความใน ๔) ในข้อ ๒๙ ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
  “๔) ส่วนวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และศึกษา วิเคราะห์แนวนโยบายและมาตรการต่าง ๆ  
 (๒) งานสนับสนุนและเสนอแนะด้านวิชาการเพื่อปรับปรุงพัฒนารูปแบบวิธีการท างาน 
คู่มือการปฏิบัติงาน  
 (๓) ศึกษา วิเคราะห์ส ารวจความเช่ือมั่นของประชาชน ผลกระทบจากการด าเนิน
มาตรการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยและสนับสนุนให้มี
การน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้งจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ
งานวิจัย  
 (๕) งานจัดท ายุทธศาสตร์ แผนการวิจัยของส านักงาน ปปง . เพื่อสนับสนุนนโย บาย
ระดับชาติ 
 (๖) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการข้อมูล การก าหนดวิธีการจัดเก็บ การน าเสนอข้อมูล
การเปรียบเทียบเชิงสถิติด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการ้าย 
 (๗) งานศูนย์ข้อมูลกลางทางสถิติ และ ข้อมูลสารสนเทศของส านักง าน ปปง . ให้เป็น
ระบบ  
 (๘) งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ 
 (๙) ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย” 



 ๒๑ 

 ข้อ ๓๙   ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ๖ ) ในข้อ ๒๙ ของ ระเบียบส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖  
 “๖) ส่วนติดตามและประเมินผล ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) การศึกษาวิเคราะห์เพื่อก าหนดรูปแบบและแนวทางในการวางระบบติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย 
 (๒) การศึกษา รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ด้านประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ปัญหา อุปสรรค เพื่อปรับปรุงเร่งรัดการปฏิบัติงาน 

 (๓ ) งานจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 (๔) งานจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่
ก ากับดูแล และกฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 (๕) จัดท ารายละเอียดเกณฑ์ของตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดงบประมาณ และ
ตัวช้ีวัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 (๖) งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรม และตัวช้ีวัดงบประมาณ  
 (๗) งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของส านักงาน ปปง . รวมทั้งแผนบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 (๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย” 

 ข้อ ๔๐ ให้ยกเลิกความใน ๑) ในข้อ ๓๒ ของระเบียบส านักงานปูองกันแ ละปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
  “๑)  ส่วนบริหารงานบริหารจัดการทรัพย์สิน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) งานอ านวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง  
 (๒) งานทะเบียน ประกาศ ค าสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง  
 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง  
 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง  
 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง  
   (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง 



 ๒๒ 

 (๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย” 

 ข้อ ๔๑  ให้ยกเลิกความใน (๕) และ (๖) ในข้อ ๓๒ ๕ ) ของระเบียบส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

  “(๕) งานเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน งานบริหารทรัพย์สินของกองทุน การเบิก
จ่ายเงินของกองทุน และงานด้านบัญชีของกองทุน 

  (๖) งานก ากับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ ผู้จัดการ หรือผู้ท าหน้าที่บริ หารกองทุนที่
เรียกช่ืออย่างอื่น และเจ้าหน้าที่ในกองทุน” 

 ข้อ ๔๒ ให้ยกเลิกความใน (๒) ในข้อ ๓๓ ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน  
 “(๒) วิจัย พัฒนา และวางระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครื่องมืออุปกรณ์
เทคนิค เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ และการ
ตรวจสอบการกระท าความผิดทางเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการสืบสวน การข่าว และการบริหารงานของ
ส านักงาน ปปง . ในการปู องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่  
การก่อการร้าย” 

 ข้อ ๔๓ ให้ยกเลิกความใน (๔) ในข้อ ๓๓ ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
 “(๔) ศึกษา วิเคราะห์และจั ดท าแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้การสนับสนุน  
ให้ค าปรึกษาแนะน า และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่หน่วยงานในสังกัดส านักงาน ปปง.”    

 ข้อ ๔๔ ให้ยกเลิกความใน ๑) ในข้อ ๓๕ ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
 ๑)  ส่วนบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) งานอ านวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของศูนย์ 
 (๒) งานทะเบียน ประกาศ ค าสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของศูนย์  
 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของศูนย์  
 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของศูนย์  
 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของศูนย์  



 ๒๓ 

 (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของศูนย์  
 (๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อ ๔๕ ให้ยกเลิกความใน (๘) ในข้อ ๓๕ ๒) ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖  

 ข้อ ๔๖ ให้ยกเลิกความใน (๑๑) ในข้อ ๓๕ ๓) ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖  

 ข้อ ๔๗  ให้ ยกเลิกความในข้อ ๓๕ ๔ ) ของ ระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน  

“๔)   ส่วนตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) การศึกษา วิเคราะห์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และ

การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอ มพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอ ร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ภาพและเสียง 
  (๒) การด าเนินการจัดท านโยบาย ปรับปรุง แก้ไข พัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ    
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และการตรวจพิสูจน์หลั กฐานทางคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการตรวจวิเคราะห์ภาพและเสียง 
ของส านักงาน ปปง. 

 (๓ )  การจัดท าคู่มือ ข้ันตอน วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวม
พยานหลักฐาน และการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการตรวจวิเคราะห์ภาพและเสียง ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

 (๔) การร่วมปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ ยวข้องกับการป้องกัน   
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยใช้เครื่องมือตรวจ
พิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ยุทธภัณฑ์ทางเทคโนโลยีหรือเครื่องมือพิเศษ  

 (๕) การเก็บหลักฐาน การค้นห า การควบคุม การเคลื่อนย้ายถ่ายโอน และการเก็ บ
รักษาหลักฐานทางดิจิตอลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 (๖ )  การตรวจพิสูจน์หลักฐานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

 (7) การตรวจวิเคราะห์ภาพและเสียงด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ด้านการตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

 (8) การให้ค าปรึกษา พัฒนาหลักสูตร และจัดฝึกอบรมด้านการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับ
การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นมาตรฐานสากล 

 (9) การจัดหา ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข บริหารจัดการ ดูแล และบ ารุงรักษา 
ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ 



 ๒๔ 

 (๑0) การจัดหาเครื่องมือตรวจ พิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์  เครื่องมือพิเศษ                     
หรือยุทธภัณฑ์ทางเทคโ นโลยี ที่ใช้ในการวิเคราะห์ การตรวจ พิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์  เพื่อใช้ใน  
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. 

 (๑1) การบริหารจัดการ และควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการ ตรวจพิสูจน์หลักฐาน  
ทางคอมพิวเตอร์ของส านักงาน ปปง. 

 (๑2) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย” 

 ข้อ ๔๘ ให้ยกเลิกความใน (๑๔) ในข้อ ๓๕ ๕) ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ข้อ ๔๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ๖) ในข้อ ๓๕ ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

“๖)  ส่วนตรวจสอบการกระท าความผิดทางเทคโนโลยี ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
  (๑) การศึกษา วิเคราะห์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การกระท าความผิด

ทางเทคโนโลยี การ สืบค้นข้อมูลทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตข้ันสูง และอาชญากรรม  
การฟอกเงินรูปแบบพิเศษ รวมทั้ง การกระท าความผิดทางเทคโนโลยีตามความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้องกับ  
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย   
  (๒) การจัดท า แนวนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ แนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับ  
การตรวจสอบการกระท าความผิดทางเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูลทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
ข้ันสูง และอาชญากรรมการฟอกเงินรูปแบบพิเศษ  รวมทั้ง การกระท าความผิด ทางเทคโนโลยีทา งสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ตามความผิดมูลฐานของส านักงาน ปปง. ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

 (๓) การตรวจสอบการกระท าความผิดทางเทคโนโลยี การ สืบค้นข้อมูลทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตข้ันสูง  และอาชญากรรมการฟอกเงินรูปแบบพิเศษ  ซึ่งต้องใช้เทคนิค หรือ
ยุทธภัณฑ์ทางเทคโนโลยีหรือเครื่องมือพิเศษในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ 

 (4) การประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานผู้ให้บริการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ควา มเช่ือมโยงของข้อมูลข้ันสูง และประมวล ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ  
การกระท าความผิดทางเทคโนโลยี 

 (๕) การพัฒนาและการบริหารจัดการ ระบบ ยุทธภัณฑ์ทางเทคโนโลยี  หรือเครื่องมือ
พิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการกระท าความผิดทางเทคโนโลยี 

 (6) การเก็บหลักฐาน การค้นหา การควบคุ ม การเคลื่อนย้ายถ่ายโอน และการเก็บ
รักษาหลักฐานที่มีการกระท าความผิดทางเทคโนโลยี 

 (7) การพัฒนาหลักสูตร และการจัดฝึกอบรมด้านการ ตรวจสอบการกระท าความผิด
ทางเทคโนโลยี  

 (8) การให้ค าปรึกษา และประสานการ ปฏิบัติงานการตรวจสอบการกระท าความผิด
ทางเทคโนโลยี การ สืบค้นข้อมูลท างเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตข้ันสูง  และอาชญากรรม  
การฟอกเงินรูปแบบพิเศษ 



 ๒๕ 

 (9) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย” 

 
 

             ประกาศ     ณ    วันที่   ๖   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
                        พันต ารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ 
 
 (สีหนาท ประยูรรัตน์) 

เลขาธิการคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 


