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สาํานนักงานป้องกนัและปรราาบบปบปรา กมกาา กเงิรฟอกเงินเงิกร  (สาํนักงนักงาานน ปปปงป .) 
จจดัทาํราายยงานผผลลการปฏบิตังิาานประจาํปีงบประมาณณณ พ.ศ. 2557 นี้ เป็นฉบบับ
ททททีี่ ่111555 ซ่ึงเปป็็นนไไปตามมมาาตตรา 477 แห่งพระรา ตญตัป้ิองกนัและปรญตัชบญัญ าบปรามม
การรรรรรฟฟฟฟฟฟอออกกกเงินน พ.ศศ. 254422 กแลละมติคณะกรรมกาารป้รป้องกันและปรรป้ าบปราม
กกกาาารรฟอกกกเเเเเเเงงงงงงงินินน คคร้ังงท่ี 11//22554 เมม่ืออววนันทีทนททีีนที ่ 6 6 มกรม าคม 2554 4 ไดมได้มมีตเิหน็ชอบให้ไดม
สสสสํํําําาานนนนัักกกงงงาาานน ปปปปปงงงงงง... จจจัดัดททําารายงงาานนประจาําาปปีีตตาามมมมาาตรา 47 แห่งพระราา ตชบญัชบญัญตัิชบญัญต
ดดดดััังังงงกกกกลล่าาววววใใใในนนนรรรอออบบปีงบบบบปปปปรรรระะมมมาาาณณ

รรรราาายยงงงงาาานนนนฉฉฉบบบับบนี้้้้แบบบบบ่งงงงงงเเปปป็็นนนสส่ววนสําคคัญญ- ๆ 5 สวสส่ววน นท่ีีสวนประกอบด้วยส่วนะกอบด้ว น  1 
ข้ออมมููลลภภาาาพพพพพรรรรรรววมมมขขขออองงหหหหนนนน่วววยยยยงงงาาน สสสสส่่วววววววนนนทท่ี  222 คคณณะกรรรรมมการตาามพระะรรมพระราาชชบญัญตัิญ
ปปปปป้้้ออองงงงงงงกกกกกัันนนนแแแลละะปปปรรรรรรราาาาาาาาาาบบบบปปรรามมมมมกกกาาารรฟฟฟฟฟอออออกกกเเงงงนิน พพพ.ศศศศศศศศ... 222255544422 ส่วนท่ีี 33 ผลการปฏบััิตตงิงตงิาาน
สสสสสส่ววนนทท่ีี 4444444 รรรรรราาาาาาาายยยยงงงาาาาานนนนนนนนนนฐฐฐฐฐฐฐาานนนะะกกกาารรรเเเงงงิินนนนขขขอออองงงสสสําานัััักกกกกกงงงงงงงงาาาาาาานนนนนน ปปปปงง. ส่วนนทท่ี 5 ปัญหา
อออุปปปปปปปปปปปปปปสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสรรรรรรรรรรรรรรรรรรคแแลละะขขขขข้ออเเเเสสสสสสนนนนนนอออแแแแแแแนนนนนนนนะะะะใใใใใในนนนนนกกกกกาารรรปปฏฏิบบัตัตตติงิงงงาาาาานนนน แแแแลลลละะะทท้ายยยยยเเเเเเเเลลลลลลลลลลล่่มมมมมเเปปป็นนนกกาารรปประมวลลภภาาพ
กกกิิจจกกกกรรรรรรมมมมมมมมมมออออออออออออออออออออออออออืืืืื่่นนนนน ๆๆ

สสสํําาาานนนนััักกกกกกกกกกกกงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงาาาาาาาาาานนน ปปปปงง.. หหหหหวววววววัััังงงงงงงงเเเเเเเปปปปปปป็็นนนอออออยย่าาางงงงงงงงยยยยยยิิ่งงววว่าา รรราาายยยยงงงาาาาานนนนนผผผผลลลกการรรรปปปปปปปปปปปปปปฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏิิบบบบัััตตตติิิงงงงานน
ปปปรระะจจจําาปปปีีีงงงบบบบปปปรระมมมมาาาณณณณณณ พพพพพพพพพพพพพพพพพพพ....ศศ. 225555777 ((((((((1111111 ตตตตตุลลาาาคคคมมม 22225555555555555666 –– 33333000 กกกัััันนนนนยยยยาาาาายยยยยนนน 2555555555555555555577777777777777))))))))))))) 
จจจะะเเเปปปป็็นนนนปปประะโโยยชชชนนนน์์ตตตตตตตต่ออออหหหนนน่่ววยยยงงงงงาาาานนนนนนนนนนนนนนนนนนหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหรรรรรรรรืืืออออออองงค์กกกรรรรรรรททททททททททัง้งงงงงงงภาครรััฐฐ ภภภาาคคคคคเเเเเออออออกกกกชชชนนแลลลละะะะปปปปปรรระะะะชชชชชาาาาชชชชนน
ทั่่วไปปทท่่ีเเกก่่ีียยวววขขขข้อออองงงงดด้้้าานนกกาาาารรรรรปปปปป้้้ออองงกกกัันนนนแแแแลลลลลลลลลลลลลลลลลละะะะะะะะะะะะะะะะะปปปปปปปปปปปปปปปปรราาบบบปปปปปรรรรรราาาาาาาาาาาาามมมมมมมมกการฟอกกเเเงงิินนน

สสสสําาาานนนนนนััััักกกกกกกกงงงงงงงงงงงาาาาาาาาาาาาาาาาาาานนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน ปปปปปปปปปปปปงง.
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รายงานฐานะการเงิน
ของสํานักงาน ปปง.
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สารบัญ

หนหนน้้าา

คํานํา
77 สาร: เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บทนํา  
111  ส่วนที่ 1: ข้อมลูภาพรวมของหน่วยงาน
1212121212121111111222 111.1  อํอํอํอานานานา าาาาจหจหจจ น้นนาาที่
14441411  2.222   ผูผ้บบบ้บบริริรรหหผผผผ าารแรแรแร ละละลล โคโคโครงรงร สร้้้าาาางกงกกงงกาารบรบรบริรหารขขององสํานักงนักักงงาานน ปปงปง.
22222222 3.3. วิวิวสัสยทททย ัศัศัศััศศศน์น์น์ พััพพพนธธนธธน กิิกกจจจจ ยุยยุทธทธท ศาสตสตสตสตสตสตร์ร์ เปป้้าาปรป ะสงคงค์
232322  44.4  ค่ค่าานินิยมยมมหลลลลหลัักักัักกกก ((CoCoCoreerer VVVVVallala ueeues)s)s) ของสงสงสงสงสสําําานันันกงงงาานน ปปงง.
2424 55.5.55  เปเปเปเปปเป้้าาาาาหหมหมหหมหห าาายอยอยองคงคงคค์ก์ก์ก์ก์ก์ก์กกกกาาาารรร ((UlUltitititit mamamm tetetet GGGoaoaoal)l) ขอขออออองสงสสงสงงงงสําําาานันกงกงก าน ปปปงง.
2422222  6.6.66.6 อัอัออตรตรต าากํกํํําลาลาลลาลลลังังังงงง   
27277 ส่วนที่ 2: คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

  พ.ศ. 2542
282888282  1.1  คณคณคณคณะกะกกกกกรรรรรมกมกกมม าาาาาาาาาาาาาาาาาารปรปรรรปรปรปรรรปปรรรรรรปปปป้อ้อออองกงกกงง ันนนแลและปปปะปปรรรราาาาาาาาบปปปปบปบบบบบบบ รรราามกมกกกกาาาารฟรฟฟรร อกอกอกเงเงงินินนน
353553  2.2. คณณคณะกะกกกรรรรรร มกมกกาาารธรธธรธุรรรุรุรรกรกรกรกรกรกรกรกรกรรรกรกรรรรรรรรมรมรมรมรรรรรรรม
3737377 ส่วนที่ 3: ผลการปฏิบัติงาน
38888  1.1  ผลลลลกกกการปรปรปรรปฏิฏิฏฏบับับติติงงาานดนดดนดด้้้้าาานกกนกนกน าาารปปรปรร รรราาาาาาบปบปบปบปบปบปบปบปบปบปปปปบปบปบปบปบบปบปบบปรรรรรรรรรราามกมกาารฟรฟรฟฟฟฟฟฟฟฟฟรฟอกอกออกอกออกอกออออ เงิน
38383    1.1 กการรรับั รราาายงยงงยงย าาานธนธน ุรุรุ กรกรกรรมมม
44044000   1.2 กกาารดรดาํเนนิกกาารประสสาาาานขนขนนข้ออมูมููลรลระหะหว่่ว่าาาางหงหหงงหงหงหน่่น่นนนนนวยวยวยยยยวยยว งงงงงงงงงงงงงงงงาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาานทนทนนนทนทนนนนนนนน ั้้ั้้ั้ั้้ั้งัภงภงภงภภภงภภงภงภภภาาาาาาาายใยใยใยในปนประรร เทศแศ ละะ

    ต่ต่าางปงประเทเทศศ
44242424242444    1.33 สถสสถิติผลการดําเนินการเกี่ยยวกวกับบทรทรัพพย์สินตนตตนตาาาามพมพมพระระระร รรรราาาาาาาาชบชบชบชบบบชชชบบบัญัญัญญญัญัญัััญัญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญัญัญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญติตตต

     ป้องงกนัแน ละปรราาบปรรามกาารฟรฟอกเงิน พ.ศ. 254242
4646   1.1.4 4 กกกกาาารบรบรบริรหหหหหาาาารจรจร ัดดกกาารทรทรัรัรพยพย์ส์สินินนทีที่ไได้ดจ้จาากกกกาารยยยึดึดหรหหรือืออออาาายัยยดทดทด รัรรพยพยพย์สสสินน
48484    1.1..55 5 ผผลผลลกกกกาาาาาารดรดรดรร ําําาเนนเนินินินินงงงงงาาาาานตนตตตาาาามพมพมมพม รรระระรรรราาาาาาชบชบชบชบัญัญญญญญญญัญัญญญญญญติติตตตตป้ป้ปปปปปองอององององกักักักกกนแนแนแนแนนแลลลละละละปปรปปปรรปปราาา ปปปปปบปบปรราามกมการ

     สนสนับับสนสนุนนนุนุ ททททททาาาาาางกกงกงกกาาารรเรเรเรเงิงิงงงงนแนแ ่ก่กกกาาารกกก่อการร้าย พ.ศ. 2556



-

 51  2.  ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน 
 51   2.1  การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน 
 53   2.2  การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ 
 57   2.3  การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ  
 61   2.4  การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ 
 64   2.5  ศนูย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส 
 65   2.6  การพัฒนาองค์กร  
 71  3.  ผลการดําเนินงานด้านการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน 
 71   3.1  การศึกษา พฒันา นโยบาย มาตรการและแนวทางการกาํกบัและตรวจสอบ
 72   3.2  การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทาง 
     การเงินแก่การก่อการร้ายของผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรม
 73   3.3  การตรวจสอบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู ้มีหน้าที่ 
     รายงานการทําธุรกรรม
 73  4.  ผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ  
    ปปง. และคณะกรรมการธรุกรรม   
 73   4.1  ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. 
 78   4.2  ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. 
 80   4.3  ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธุรกรรม 
 82  5.  ผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ  
 83  6.  ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 87 ส่วนที่ 4: รายงานฐานะการเงินของสํานักงาน ปปง. 
105 ส่วนที่ 5: ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
111  ประมวลภาพกิจกรรม    

สารบัญ (ต่อ)
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พันตํารวจเอกรวจเอก
(สีหนาท ประยูรรัตน)ู

เลขาธิกา กรรมกรคณะะกรร ารปองงงกันและปรงกันและปราาาบปรรบบป าาามมกกกกา เเงนฟออกเงินรฟฟออฟออก

การฟอกเงินนเปนปญญหาอาาชญชญช าากรรมรกรรรมราายแรงของงงยแ ะเทศที่ทวีศประเททท
ความรุนแรงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลกตอเนื่อง สงผลกสงผลกกระทบตอคว าา นคง ทังนคง ททัั้้งมมั่นมม่ั งทางการเมืองรเ
เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดีณะเดีดียวกันปญะเ ปญหาการกอกาา รรร ายยก็ไดย ดกลายเปนภัยป
คุกคคุกคามท่ีสําคัญท้ังในระดับประเทศะเทศและเทศและระดับระหวป ระดับระห างประเทศะ ศ และกาาาาารกอรกอรกอรกอรกอ
เหตุของกลุมผูกอกของก ารรายมิไดกระทําตอหตอหนวยหนวยควไ ามม่ันคงเทเ านนัน้ แตยัแตยั วมงรวมังัร
ไปถงึพลเมอืงผูบรสิทุธิอ์กีดวยยลล

สํานักงานปองกันและปรและป าบปรามการฟอกเงิน (สํานน (สําน (ส นักงาาาน ปปปง.) 
ในฐานะท่ีเปนหนวยงะ านหลกัในการบงัคบัใชกฎหมรบงัคบัใชกฎหมาายวาดวยกาารปอองกนันและนัและ
ปราบปรปปรรามการฟอกเงิน และกฎหมายวาดวยกดว ารปองกันแลละปรราบปรราามมม
การสนับสนุนทนนนับบบบบ างการเงินแกการกอการราย ไดดําเนินการตามมอํานนาาจหนจหนาาที่ท
ทีก่ฎหมกฎหมาายกาํหนดไว รวมทัง้การดําเนนิการตามนโยบายของรฐับฐบาาลอลอยางจรงิจงั
ตลอดจนใหความรวมมือกับทกุภาคสวน ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชนน และประชาชน
ในการแกไขปญหาอาชญากรรมดานการฟอกเงนิและการกอกกาารราย เพือ่ให
ประเทศไทยพนจากการเปนประเทศเสี่ยงตอการฟอกเงินและะกการกอการราย 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สาํนกังาน ปปง. ไดดาํเนนิกการกบับผผกูระทารกบัผูกระทาํ
ความผดิมลูฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟฟอกเงิอกเงนิ
อยางจรงิจงั จนสามารถยึดหรืออายดัทรพัยสนิของผูกระทาํคว-- ามผดิในนนรรายยคดี
ที่สําคัญไดอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนนดดหนนดด 
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามกา--รสนับสนุนนทางกกกาารรเเงงิิน
แกการกอการราย พ.ศ. 2556 เพื่อเปนการยับยั้งมิใหบุคคลดังกลาวสสามมาารถ
กระทําความผิด และเปนการปองกันไมใหมีการสงเสริมแและสสนััและสนับสนุน
การกระทําความผิดดานการฟอกเงินและการกอการรายที่ที่ออาจจะเกิดขึ้น 
นอกจากนี้ สํานักงาน ปปง. ไดเตรียมความพรอมเพื่อรับกาารรตรวจประเมิน
การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีขึ้นในป พ.ศ. 2559 โดดยมีเปาหมาย
คือ กคือ กาารผร านการประเมินทั้งในดานความพรอมของกฎหมาายยยแยและระเบียบ
และในดดดดดดาาาานประสทิธผิลของการดาํเนนิการตามเกณฑมาตรฐานสาา เปนกล ซึ่ซงึถอืซึง่ถอืเปน
ภารกจิสาํคญัท่ีจาํเปนตองไดรบัควสสํ ามรวมมอืจจากทกุภาคสวนในกนกาารบรูณรบรณาากกกกาาารรร
การปฏิบัติงบั านและการเสนอผลงานที่เปนรูปธรรมและสนที่เปนรูปธรรมและ ามารถวัดผผลสัมฤมฤทธิ์มฤทธ
ไดอยางชดัเจนงงชชั

รายงานผลการปฏบิตังิบั านของสํานกังาน ปปง. ประจาํปงบปรน ปปง. ประจาํปงบปง. ประจะ บประะบปร มมาาณ ณ 
พ.ศ. 2557 นี ้นอกจ255 ากจะเปนกน ารดําเนนิกนกาารตรตาามกฎหมา งเปยแลว ยงัเปล ปนกปน าาร รปรสรปุรรส
ผลกผลการดาํเนนิงานทีส่าํคญั สถติ ิ และต ิ และขอมและขอมลูตส มลูตาาง ๆ รวมทัง้ปญหงัง า อปุสรรปสสรรคคสรรคสปปสรรคสรรคส
ที่เกิดข้ึน ซึ่งจะเปนประโยชนตอชน ตอหนวยงช นวยงา ทเกคคลที่เกี่ยวของในกกที่เกีนและบุคคล าารใช
เพือ่การศกึษาษษ  อางอิงตอไตอไป

สารจาก พนัตาํรวจเอก สหีนาท ประยรูรตัน์
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี
19 สิงหาคม 2542 ตามกฎหมายดังกลาวไดมีการ
จดัต้ังสาํนกังานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(สํานักงาน ปปง . ) ขึ้นมาเพื่อเป นหนวยงาน
บังคับใชกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งการจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
(1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) ฉบับนี้ 
เปนไปตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติปองกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนด
ใหสํานักงาน ปปง. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตร ีโดยรายงานประจาํป
ดังกลาวตองมีสาระสําคัญ ดังนี้

1) รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพยสิน และการดําเนินการอื่นตามพระราช
บัญญัตินี้

2) ปญหาและอปุสรรคจากการปฏบิตังิาน
3) รายงานขอเท็จจริงหรือขอสังเกต

จากการปฏบิตัติามอํานาจหนานน ทีพ่รอมทัง้ความเหน็และ
ขอเสนอแนะ

ให  คณะรั ฐมนตรี เ สนอรายงานผล
การปฏิบัติงานประจําปตามวรรคหน่ึง พรอมดวย
ขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีตอสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา

สาํนักงาน ปปง. ในฐานะทีเ่ปนหนวยงาน
บั ง คับ ใช  กฎหมายว  าด  วยการป องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวาดวย
การปองกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิ
แกการกอการราย ไดดําเนินการตามบทบาทหนาที่
ซึ่งกฎหมายกําหนดไว และพรอมที่จะสนับสนุน
นโยบายรัฐบาลและใหความรวมมือกับทุกภาคสวน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเพื่อแกไข
ปญหาอาชญากรรมและนําสันติสุขใหเกิดขึ้นใน
ประเทศไทย ตลอดจนเพื่อใหประชาคมระหวาง
ประเทศมองประเทศไทยวาไมมีความเสี่ยงดาน
การฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการร าย อีกทั้งเพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมรับการตรวจประเมินจากคณะทํางาน
เฉพาะกิจเพ่ือดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยว
กับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force:

บทนําบทนําา
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FATF) ในป พ.ศ. 2559 ซึ่งเปนการตรวจประเมิน
ที่เขมขนกวาที่ผานมา เน่ืองจาก FATF ไดปรับปรุง
ขอแนะนําชุดใหม (40 ขอ) ดังนั้น การประเมินใน
ครัง้น้ีนอกจากจะพจิารณาณณ เชงิสถาบนัวามกีฎหมายทีไ่ด
มาตรฐานหรือไม มีหนวยงานบังคับใชกฎหมายที่มี
อํานาจหนาทีเ่หมาะสมหรอืไม ยงัจะเนนประสิทธิผล
ของระบบการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการราย (Anti-Money Laundering/Countering
the Financing of Terrorism: AML/CFT) ซึ่งหมาย
ถึงการพิจารณาวา อาชญากรรมลดลงหรือไม 
สํานักงาน ปปง. จึงไดดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร

การบูรณาการบัง คับใช กฎหมายว าด วยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเ งินแก การก อการร าย  และมีคณะ
อนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรบูรณาการบังคับ
ใช กฎหมายดังกล าวที่ประกอบไปดวยผู แทน
จากสวนราชการที่เกี่ยวของ ประสานความรวมมือ
ในการดําเนินการตามกฎหมายใหเกิดผลอยางเปน
รปูธรรม เพือ่เปนการลดอาชญากรรมดานการฟอกเงนิ
และการกอการราย และเปนการเตรียมความพรอม
รับการตรวจประเมนิจาก FATF ตอไป 

เป็นองค์กรหลักใน 
การป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงินที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่

มาตรฐานสากล

“

”
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สํานักงานป ้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน (สาํนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานทีจ่ดัต้ัง 
ขึ้นตามมาตรา 401 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2542 ปัจจุบัน
สํานักงาน ปปง. เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง โดยมีฐานะ
เป็นกรม ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเป็นกลาง  
อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ยุติธรรม ตามมาตรา 412 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
และมีเลขาธิการ ปปง. ซ่ึงขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู ้ควบคุมดูแล 
การปฏิบัติงานและบังคับบัญชาข ้าราชการ 
ในสํานักงานมีรองเลขาธิการเป็นผู ้ช่วยสั่งและ 
ปฏิบัติราชการ

1. อํานาจหน้าที่
1.1  อํานาจหน าที่ตามมาตรา  40 

แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีดังตอไปนี้

1. ดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะ
กรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบตังิานธุรการ
อืน่

2. รับรายงานการทําธุรกรรมท่ีสงให
ตามหมวด 2 และแจงตอบการรับรายงาน รวมทั้ง
การรับรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรม
ที่ไดมาโดยทางอื่น

3. รับหรือสงรายงานหรือขอมูลเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

หรอืตามขอตกลงทีไ่ดจดัทาํขึน้ระหวางหนวยงานใน
ประเทศหรือตางประเทศ 3

4. กาํหนดแนวทางปฏบิตั ิกาํกบั ตรวจสอบ
และประเมนิผลการปฏบิตัติามพระราชบญัญัตนิีข้อง
ผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงานตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด 4

5. เก็บ รวบรวมขอมูล สถิติ ตรวจสอบ
และติดตามประเมินผลการดําเนินการตามพระราช
บัญญัตินี้ และวิเคราะหรายงานหรือขอมูลตาง ๆ
เกี่ยวกับการทําธุรกรรม และประเมินความเส่ียง
เก่ียวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการราย 5

1 มาตรา 40 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
2 มาตรา 41 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3 มาตรา 40 (3) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
4 มาตรา 40 (3/1) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
5 มาตรา 40 (4) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

ส่วนที่ 
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6. เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนิน
คดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

7. จัดใหมีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร
ความรู การใหการศกึษา และฝกอบรมในดานตาง ๆ   
ทีเ่กีย่วกบัการดําเนนิการตามพระราชบญัญตันิี ้หรอื
ชวยเหลอืหรอืสนบัสนนุทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนให
มีการจัดโครงการดังกลาว

8. ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น

1.2 อํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบง
สวนราชการสํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2556 

ให สํานักงานปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน มภีารกจิเกีย่วกบัการปองกนัและปราบ 
ปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย โดยการเสนอแนะ
นโยบายและมาตรการ กํากับและตรวจสอบผูมี 
หนาทีร่ายงานการทาํธุรกรรม ตรวจสอบและวเิคราะห 
รายงานหรือขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการทําธุรกรรม 
สบืสวนและเก็บรวบรวมพยานหลกัฐาน เพือ่ดําเนนิ
การกับทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด
และดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล โดยมี
อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

1.  ดําเนินการใหเปนไปตามมติของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้ง
งานเลขานกุารของคณะกรรมการปองกนัและปราบ
ปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรมและคณะ
อนุกรรมการท่ีคณะกรรมการปองกนัและปราบปราม
การฟอกเงินแตงตั้ง และปฏิบัติงานธุรการอื่น

2. รบัรายงานและแจงการตอบรับรายงาน
การทาํธรุกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ รวมทัง้การรับรายงานหรือ
ขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่ไดมาโดยทางอื่น

 3.  รบัหรอืสงรายงานหรอืขอมลูเกีย่วกบั
การทําธุรกรรมเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ หรือตามขอตกลงที่ไดจัด
ทาํข้ึนระหวางหนวยงานในประเทศหรอืตางประเทศ

 4.  กาํกบัและตรวจสอบผูมหีนาทีร่ายงาน
การทาํธรุกรรม รวมทัง้ประเมนิความเส่ียงที่เกี่ยวกับ 
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการราย 

5.  เกบ็ รวบรวมขอมลู สถติ ิตรวจสอบ 
และตดิตามประเมนิผลการดาํเนนิการตามกฎหมาย
วาดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ และวิเคราะหรายงานหรือ
ขอมลูตาง ๆ เกีย่วกบัการทาํธรุกรรม 

 6. สบืสวนและเกบ็รวบรวมพยานหลกัฐาน  
เพื่อดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา 
ความผิด และดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตาม
กฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วของ 

 7. เผยแพรความรูและจัดฝกอบรมใน
ดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือชวยเหลือหรือ
สนบัสนนุทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนใหมกีารเผยแพร
ความรูและจัดฝกอบรมดังกลาวขึ้น 

 8. เป นศูนยกลางความรวมมือและ
ประสานงานในการปองกันและปราบปรามการ 
ฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการรายของประเทศ

 9.  ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย
ที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานและงานอ่ืนที่
เกี่ยวของ

 10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงานหรือตามที่
รฐัมนตรวีาการกระทรวงยุตธิรรมหรอืคณะรฐัมนตรี
มอบหมาย
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-

2. ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารของสํานักงาน ปปง. 

นักบริหาร

-

พันตํารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์
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---ร้อยตํารวจเอกหญิง สุวนีย์ แสวงผล

พันตํารวจโทหญิง เอมอร ไชยบัวแดง

ผล

พันตนตพ ํต

15สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 



-

ผู้เชี่ยวชาญ

พันตํารวจโท สุนัย หาเรือนพืชน์

นายสนธยา เหลืองเจริญลาภ

พันตํารวจโท ธีรพงษ์ ดุลยวิจารณ์

นายส

วิจารณ์า
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-

เลขานุการกรม / ผู้อํานวยการกอง

-------

นายวี่คุณ นิธิมุทรากุล

นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง

ร้อยตํารวจเอก ไพรัตน์ เทศพานิช

นายวิทยา นีติธรรม

าานนิิชช

ม

รากุล

นาย

17สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 



-

นายนพดล อุเทน

นายอภิชาติ ถนอมทรัพย์ 

นายชาญชัย พงศ์ภัสสร

-

นายอภิ

ศ์ภัสสรสรสส
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-

นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน

นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย

นางสาวรงรอง คล้ายสุวรรณ

เก้าเอี้ยนนน

ยสุวรรณย วร

-

พธิ์ช่วย

19สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 



-

นายศิวัช ชาวบางงาม

นางวรรณภา โพธิ์ทอง

นางสาวศุภกาญณ์ หาญบาง

ผู้อํานวยการศนูย์

ผู้อํานวยการกลุ่ม

โพธทอง

ญณ์ณ์ หาญบาง

งาม
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สํานักงาน ปปง.

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงิน รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฝ่ายปฏิบัติการ)

รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฝ่ายบริหาร)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

สํานักงาน
เลขานุการกรม

กองคดี 1

กองบริหาร 
จัดการทรัพย์สิน

กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

ศนูย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองกํากับ
และตรวจสอบ

กองคดี 3

กองข่าว
กรองทางการเงิน

กองความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

กองกฎหมาย

กองคดี 2

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

21สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 

โครงสร้างสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

พันธกิจ 1
กําหนดมาตรการและ
สรางมาตรฐาน
การปฏิบัติงานปองกนั
และปราบปราม
การฟอกเงิน
เพื่อตัดวงจร
อาชญากรรมตาม
ความผิดมูลฐานและ
ความผิดฐานฟอกเงนิ

พันธกิจ 5
พัฒนาการบริหารจัดการ
ดานสารสนเทศใหมปีระสทิธภิาพ
และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การปฏิบัติงาน

พันธกิจ 6
ประชาสัมพันธเพื่อเผยแพร
กิจกรรมและรณรงค
ใหความรูดานการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
แกประชาชน และหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ

พันธกิจ 7
พัฒนากลไกการปฏิบัติงาน
เพื่อสนับสนุนงานดาน
การปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐอยางจริงจัง

พันธกิจ 2
ประสานความรวมมอื
และสรางเครือขายกบั
องคกรหรือหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและตางประเทศ
ในการปองกนัและปราบ
ปรามการฟอกเงนิ

พันธกิจ 3
พัฒนาโครงสราง
ระบบการบริหาร
จดัการ องคความรู 
และบุคลากรใหมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และมีมาตรฐานสู
ความเปนเลิศ

พันธกิจ 4
บริหารจัดการ
ทรัพยสนิใหมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล
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ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาและผลักดันการบังคับใชกฎหมายมุงสู มาตรฐาน
สากล

1. กฎหมายไดรับการพัฒนาใหสอดคลองและเปนมาตรฐาน
สากล
2. การบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
3. การบริหารจัดการทรัพยสินมีประสิทธิภาพ
4. มีความพรอมในการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
บูรณาการดานการขาวเพื่อนําไปสูการสืบสวน สอบสวน 
รวบรวมพยานหลักฐาน และสนับสนุนหนวยงานบังคับใช
กฎหมาย 

1. พัฒนาเครือขายความรวมมือใหสามารถสนับสนุน
การดําเนินงานของสํานักงาน ปปง. ไดอยางเหมาะสม
2. การวิเคราะหขอมูลขาวกรองทางการเงินเพื่อสนับสนุน
หนวยงานบังคับใชกฎหมายนําไปสูการดําเนินคดี
3. การตรวจสอบพสิจูนหลกัฐานทางคอมพวิเตอรเพือ่นาํไปสู
การดําเนินคดี

ยุทธศาสตร์ที่ 3
เผยแพรความรูและเสริมสรางความเขาใจเพือ่ใหการปฏบิตัิ
ดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล 

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนมีความรู  
ความเขาใจ เพือ่ใหเกดิความรวมมือในการปฏิบตัดิานการปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสรางสมรรถนะบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ระบบ
ฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ 

1.  บคุลากรมีสมรรถนะท่ีสอดคลองกบัภารกจิทีไ่ดรบัมอบหมาย
2. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและทันสมัย
3. ระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน
การปฏิบัติงาน สงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
มุงสูมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5
เสริมสรางธรรมาภิบาล ความโปรงใส และปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภายในองคกรอยางจริงจัง 

สํานักงาน ปปง. มีภาพลักษณที่ดี ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น

4. ค่านิยมหลัก (Core Values) ของสํานักงาน ปปง.
กลาหาญ มุงมั่น สุจริต มีประสิทธิภาพ และยุติธรรม

กลาหาญ หมายถึง การปฏิบัติหนาที่โดยไมหวั่นเกรงตออิทธิพลใดๆ
มุงม่ัน หมายถึง การมีจดุประสงค เปาหมายไปในทศิทางเดยีวกันท่ีจะตองตดัวงจรเครือขาย

อาชญากรรมใหผลการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินบรรลุตามเจตนารมณของกฎหมาย
สุจริต หมายถึง เจาหนาที่ทุกคนตองยึดถือในความซื่อสัตย สุจริต ตอตนเอง ตอหนาที่และ

ตอผูอื่น
มีประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติหนาที่จะตองดีที่สุด เร็วที่สุดและประหยัดที่สุด
ยุติธรรม หมายถึง ประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมและเปนธรรม
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5. เป้าหมายองค์การ (Ultimate Goal) ของสํานักงาน ปปง.
5.1 กฎหมายไดรับการแกไขใหรองรับมาตรฐานสากล
5.2 ผลการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินเปนไปตามมาตรฐานสากล
5.3 หนวยงานขาวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit) ไดรบัการพฒันาใหไดมาตรฐานสากล
5.4 หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน มคีวามรู ความเขาใจ และพรอมใหความรวมมอืดานการ

ปองกนัและปราบปรามการฟอกเงินเปนอยางดี
6. อัตรากําลัง 

สาํนักงาน ปปง. ไดรบัการจดัสรรอตัรากาํลงัขาราชการ จาํนวนทัง้ส้ิน 369 อตัรา บรรจแุลว จาํนวน 
325 อัตรา มีอัตราวาง จํานวน 44 อัตรา และมีอัตรากําลังพนักงานราชการ จํานวน 30 อัตรา บรรจุแลว 
จํานวน 30 อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้

 6.1 ขาราชการ
จําแนกตามตําแหน่ง ชาย หญิง รวม

1. นักบริหาร 2 3

2. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและมาตรการ - - -

3. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน - - -

4. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมาย -

5. ผูอํานวยการกอง (อํานวยการสูง) 7 3 10

6. ผูอํานวยการกอง (อํานวยการตน) -

7. นักสืบสวนสอบสวน 92 83 175

8. นิติกร 31 27 58

9. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 10 25 35

10. นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 4 9

11. นักจัดการงานทั่วไป - 10 10

12. นักทรัพยากรบุคคล 6 7

13. นักวิชาการเงินและบัญชี - 5 5

14. นักวิชาการพัสดุ 4 2 6

15. นักวิชาการตรวจสอบภายใน -

16. เจาพนักงานธุรการ 3 4

รวม 154 171 325

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
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 6.2 พนักงานราชการ

จําแนกตามตําแหน่ง ชาย หญิง รวม

1. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 2 15 17

2. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป - 2 2

3. เจาหนาที่ธุรการ 5 6

4. เจาหนาที่บันทึกขอมูล - 5 5

รวม 3 27 30

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

กล้าหาญ  
มุ่งมั่น สุจริต  
มปีระสิทธิภาพ  
และยุติธรรม

“

”
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1. คณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน

ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
กําหนดใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) เพื่อเปนกลไก
ในการกําหนดนโยบาย ควบคุมและถวงดุลอํานาจ
ในการบังคับใชกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ เนือ่งจากกฎหมายดงักลาว
มีบทบัญญัติบางประการที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งตามมาตรา 24  แหงพระราชบญัญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการ ปปง. 
มีจํานวนทั้งสิ้น 26 คน มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา
252 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังตอไปนี้ 

1. เสนอมาตรการปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงินตอคณะรัฐมนตรี 

2. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใน
การประเมนิความเส่ียงทีเ่ก่ียวกบัการฟอกเงนิทีอ่าจเกดิ
จากการทําธุรกรรมของหนวยงานของรัฐหรอืกจิการ
บางประเภทที่ไมตองรายงานการทําธุรกรรมตาม
พระราชบัญญัตินี้ และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ
เพื่อปองกนัความเสี่ยงดังกลาว3

ตามพร ะราช บัญญัติ ป ้ อง กัน แล ะ 
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กําหนดให้มี
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
และคณะกรรมการธุรกรรม เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ โดยทั้ง 2 คณะ  
มีองค์ประกอบ และอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1 มาตรา 24 วรรคหนึ่ง  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
2 มาตรา 25 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3 มาตรา 25 (1/1) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

ส่วนที่ 
2
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3. พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีใน
การออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

4. วางระเบยีบเกีย่วกบัการสงคืนทรพัยสนิ
ตามมาตรา 49 และมาตรา 51/1 การเก็บรักษา
การนําทรัพย สินออกขายทอดตลาด การนํา
ทรัพยสินไปใชประโยชน และการประเมินคา
เสียหายและคาเสื่อมสภาพตามมาตรา 57 และ
วางระเบียบเก่ียวกบักองทุนตามมาตรา 59/1 มาตรา
59/4 มาตรา 59/5 และมาตรา 59/6

5. สงเสริมความรวมมือของประชาชน
เกี่ยวกับการใหข อมูลขาวสารเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และวางระเบียบในการ
ดําเนินการกับขอมูลหรือเอกสารเพื่อใชเปนพยาน
หลักฐานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้

7. ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไว ใน
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือระเบียบ
อื่นใดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
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องค์ประกอบคณะกรรมการ ปปง.
ประธานกรรมการ
นายกรัฐมนตรี

รองประธานกรรมการ
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวน 14 ตําแหน่ง 

1.  ปลัดกระทรวงยุติธรรม
2.  อัยการสงูสุด
3.  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
4.  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
  ปราบปรามยาเสพติด
5.  ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
6.  อธิบดีกรมที่ดิน
7.  อธิบดีกรมศุลกากร
8.  อธิบดีกรมสรรพากร
9.  อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
10. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
11.  เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม 
   การประกอบธุรกิจประกันภัย
12.  เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
13. ประธานสมาคมธนาคารไทย
14. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ 
  ปราบปรามการฟอกเงิน  
  (กรรมการและเลขานุการ) 

1.  นายถาวร พานิชพันธ์
2.  ศาสตราจารย์ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
3.  นายวีระ ธีระภัทรานนท์
4.  นายวินัย ดํารงค์มงคลกุล
5.  นายมนัส สุขสวัสดิ์
6.  นายบัญชา เสือวรรณศรี
7.  พลตํารวจเอก สมชาย ประภัสภักดี
8.  รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์
9.  รองศาสตราจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

หมายเหตุ
 ลําดับที่ 6-7 ลาออกตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2555
 ลําดับที่ 8-9 ลาออกตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2555

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน
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คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ 
ปปง. 
 คณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) เห็นชอบ 
ใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. 
จํานวน 8 คณะ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น
หรือปฏิบัติการแทนคณะกรรมการ ปปง. ทั้งนี้  
เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการ ปปง.  
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียด ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย 
 มอีาํนาจหนาทีพ่จิารณาและเสนอความเหน็
ตอคณะกรรมการ ปปง. ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
 1) เสนอแนะมาตรการปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน
 2) เสนอแนะแนวทางเกีย่วกบัการปรบัปรงุ
รางกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และ
คําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 3) เปนทีป่รกึษาหรอืพจิารณาใหความเหน็
ในประเด็นขอกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงาน ปปง.
 4) เชิญผูแทนหนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของ
มาชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหความเห็นเพื่อประโยชน
ในการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของคณะ
อนุกรรมการ 
 5) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวของกับงาน
กฎหมายตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
ปปง.
2. คณะอนกุรรมการบรหิารจดัการทรพัย์สนิ 
 มอีาํนาจหนาทีพ่จิารณาและเสนอความเหน็
ตอคณะกรรมการ ปปง. ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
 1) การศึกษาและวิเคราะหในการบริหาร
จัดการทรัพยสินตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
 2) การวางระเบียบ หรือการกําหนด
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยสนิ การนําทรพัยสนิไปใชประโยชน
ของทางราชการ การใหผูมีสวนไดเสียนําทรัพยสิน
ไปดูแลและใชประโยชน การใหเชาและการแตง
ตั้งผูจัดการเขาดูแลทรัพยสิน การขายทอดตลาด  
การประเมินค าเ สียหายหรือค า เสื่อมสภาพ  

การประเมินมูลคาทรพัยสนิและการสงทรพัยสนิคนื 
การสงทรัพยสินที่ตกเปนของแผนดิน
 3) การพัฒนาและปรับปรุงงานบริหาร
จัดการทรัพยสินตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
 4) การประเมินมูลคาทรัพยสินที่คณะ
กรรมการธุรกรรมมีคําสั่งยึดหรืออายัดเพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยสิน
 5) เปนที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงาน ปปง. ที่เกี่ยวกับงานบริหารจัดการ
ทรัพยสิน
 6) เชิญผู แทนหนวยงานหรือบุคคลที่
เกี่ยวของมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหความรูขอเสนอ
แนะหรอืความคดิเหน็ในการบรหิารจดัการทรพัยสนิ
เพื่อปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 7) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวของกับงาน
บริหารจัดการทรัพยสิน ซึ่งคณะกรรมการ ปปง.  
มอบหมาย
3. คณะอนุกรรมการวินิจฉัย 
 มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาและเสนอ
ความเห็น หรือการพิจารณาวินิจฉัยใหความเห็น 
ตอคณะกรรมการ ปปง. และดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
 1) พจิารณาใหความเหน็กรณีทีม่คีวามเห็น 
แยงตามนัยมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัต ิ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดของคณะ
กรรมการ ปปง. 
 2) พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยว
กับการศึกษาและวิเคราะห การกําหนดแนวทาง 
การพัฒนาหรือการปรับปรุ งการดํา เนินการ
กับทรัพย สินตามพระราชบัญญัติป องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
 3) พิจารณาวินิจฉัยและใหความเห็นใน
ประเด็นขอกฎหมายในการปฏิบัติตามพระราช 
บัญญัติป องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. 2542 ในกรณีจาํเปนหรอืเรงดวน ซึง่หากเนิน่นาน 
ไปอาจทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการของ
สํานักงาน ปปง. และใหเปนหนาที่ของสํานักงาน 
ปปง. ที่จะเสนอคณะอนุกรรมการวินิจฉัย
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 4 ) เชิญผู แทนหน วยงานหรือบุคคล 
ที่ เกี่ยวข องมาชี้แจงข อเท็จจริงหรือใหความรู   
ความคิดเห็นหรือข อเสนอแนะเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาวินิจฉัย
 5) เปนที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการ 
การดาํเนินการเก่ียวกับทรพัยสนิตามพระราชบญัญตัิ 
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ของ
สํานักงาน ปปง. 
 6) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เก่ียวของกับงาน
พิจารณา หรือวินิจฉัยตามที่ได รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการ ปปง.
4. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและประสาน
ความร่วมมือของประชาชน

มอีาํนาจหนาทีพ่จิารณาและเสนอความเหน็
ตอคณะกรรมการ ปปง. และดาํเนนิการเก่ียวกบัเรือ่ง
ตาง ๆ ดังนี้
 1)  ศึกษา วิเคราะห รวมถึงพิจารณาและ
เสนอความเห็นตอคณะกรรมการ ปปง. ในดานการ
สงเสริมและประสานความรวมมือของประชาชนใน
ดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 2) กําหนดวิธีดําเนินการหรือแนวทาง
ประสานความรวมมือ การประชาสัมพันธ การเผย
แพรความรู เก่ียวกับการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินแกหนวยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึง
ประชาชน
 3)  เปนที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการที่
เกี่ยวกับงานสงเสริมความรวมมือของประชาชน
 4)  ปฏิบัติงานอื่นใดที่เก่ียวของกับงาน 
สงเสริมและประสานความรวมมือของประชาชน
ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง.

5. คณะอนุกรรมการด้านการกํากับตรวจ
สอบสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบ
ปรามการฟอกเงิน 
 มอีาํนาจหนาทีพ่จิารณาและเสนอความเหน็
ตอคณะกรรมการ ปปง. และดาํเนนิการเกีย่วกบัเรือ่ง
ตาง ๆ ดังนี้
 1)  เสนอแนะแนวทางเ ก่ียวกับการ
ปรับปรุง พัฒนา กฎหมาย ระเบียบ และแนวทาง
การปฏบิตัทิีเ่กีย่วของกับการกาํกบัตรวจสอบสถาบัน
การเงินและผูประกอบอาชีพตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 2)  สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน 
ติดตามการบังคับใชและการปฏิบัติตามกฎหมาย
 3)  เชิญผูแทนหนวยงานหรือบุคคลที่
เกี่ยวของมาชี้แจงขอเท็จจริง ใหขอมูล หรือเอกสาร
ทีเ่กีย่วของใหความรู ขอเสนอแนะ หรอืความคดิเหน็
เกี่ยวกับการบังคับใช หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย
 4)  ขอขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวของมา
ประกอบการพิจารณาดําเนินการตามขอ 1) – 3)
 5)  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงาน 
อื่นใดตามอํานาจหนาที่
 6)  ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวของตามที่
คณะกรรมการ ปปง. มอบหมาย

32 รายงานประจําป ี2557



6 .  ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงินและการต ่อ
ต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ 
ก่อการร้าย พ.ศ. 2553 - 2558 
 มีอํานาจหนาที่พิจารณาและเสนอความ
คิดเห็นตอคณะกรรมการ ปปง. ในเรื่องตาง ๆ  
ดังตอไปนี้ 
 1)  ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานการ
ปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการตอตาน 
การสนับสนุนทางการเงินแก การก อการร าย  
พ.ศ. 2553 – 2558 เพือ่ใหนาํไปสูการปฏบิตัไิดอยาง 
มีประสิทธิภาพและเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 
เชิงยุทธศาสตร
 2)  เสนอแนะแนวทางการดาํเนนิงานตาม 
ยุทธศาสตรชาติดานการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทาง 
การเงินแกการกอการราย
 3) ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของ 
การดาํเนนิงานตามยทุธศาสตรชาตดิานการปองกนั
และปราบปรามการฟอกเงินและการตอต าน 
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
 4)  แตงตัง้คณะทาํงานหรอืคัดเลือกหนวย
งานหรือบุคคลใหเปนผูรับผิดชอบ เพื่อดําเนินการ
อยางหนึง่อยางใดตามทีเ่หน็สมควร หรอืเชญิผูแทน
หนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือ
ใหความเห็นเพื่อประโยชนในการดําเนินงานตาม
อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ
 5)  ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เกี่ยวของตามที่ได
รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง.
7. คณะอนุกรรมการประสานงานในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
 มอีาํนาจหนาทีพ่จิารณาและเสนอความเห็น
ตอคณะกรรมการ ปปง. ในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
 1)  พจิารณากาํหนดแนวทางหรอืมาตรการ
ในการประสานงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ
 2)  ประสานความรวมมือระหวางหนวย
งานที่เ ก่ียวของกับการดําเนินคดีตามความผิด

มูลฐาน ความผิดฐานฟอกเงินและการดําเนินการ
เกี่ยวกับทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินกับหนวยงานสนบัสนุน
ดานขอมูล ขาวสาร การขาวและความม่ันคง เพื่อ
ใหการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 3)  ดาํเนนิการใด ๆ  เพือ่ใหเกดิความคลอง 
ตัวและอํานวยความสะดวก ใหเกิดขึ้นระหวาง 
หนวยงานที่เกี่ยวของในการแลกเปล่ียนดานขอมูล 
ขาวสาร การขาวและอืน่ ๆ  ตลอดจนใหการสนบัสนุน
ซึง่กนัและกนั เพือ่ใหการดาํเนนิคดแีละการดาํเนินการ
เกี่ยวกับทรัพยสินของแตละหนวยงานเปนไปดวย
ความรวดเร็วและไดผลอยางจริงจัง
 4 )  ทํ า คว ามตกลง ร  วมกั น เ พ่ื อ ให  
การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินเปนไปอยางไดผลสูงสุด 
สมดงัเจตนารมณของกฎหมาย อาท ิการดาํเนนิการ 
ตามมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 และการดําเนนิการ
อื่นใดที่เกี่ยวของกับการประสานงานในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่นหรือกฎกระทรวง 
ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งใดที่เกี่ยวของ 
 5) เปนที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการของ
สํานักงาน ปปง. ที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบทรัพยสิน
และคดี
 6) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวของกับงาน
กฎหมายตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
ปปง.
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8. คณะอนกุรรมการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์
การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบ
ปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย พ.ศ. 2556 – 25584 

าจหนาที่พิจารณาและเสนอความ
เห็นตอคณะกรรมการ ปปง. ในเรื่องต าง ๆ 
ดังตอไปน้ี

1) ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบูรณาการ
บังคบัใชกฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน และกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ
ราย พ.ศ. 2556 – 2558 เพื่อใหนําไปสูการปฏิบัติ
ไดอยางมีประสิทธภิาพเพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงคเชิง
ยุทธศาสตร

2) เสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรการบูรณาการบังคับใชกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายว าด วยการป องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก การก อการร าย
พ.ศ. 2556 – 2558

3) ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงานตามยทุธศาสตรการบูรณาการบงัคบั

ใชกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแกการกอการรารร ย
พ.ศ. 2556 – 2558

4) แตงต้ังคณะทาํงานหรอืคัดเลือกหนวย
งานหรือบุคคลใหเปนผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการ
อยางหนึง่อยางใดตามทีเ่หน็สมควร หรอืเชญิผูแทน
หนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือ
ใหความเห็นเพื่อประโยชนในการดําเนินงานตาม
อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ

5) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวของตามที่ได
รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง.

นอกจากน้ี คณะกรรมการ ปปง. มีมติ
เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ตามนัยมาตรา 64/1 แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพิ่ม
เติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 อีก 1 คณะ คือ 
คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 5

โดยใหคณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบ
เทยีบความผดิตามมาตรา 62 มาตรา 63 และมาตรา
64 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542

4 ตามมตทิีทีทีทีทีทีทีทีทีทีทีทีททท่ปป่ป่ป่ปประระระระะระชชชชุชุชชชชชชชชมคคคคคคคคคคคคคคณะณะณะณะณะณะกกกกกรกกกกกกก รมการ ปปง. ครั้งงทีท่ 2/2/2/2/2/2/2//25252525225252525565656565555 เเเเเมืืมืมมมม่่อออออ ัวัวัววววนททนนนนน ี่ 1133 มีมนนาาคมคม 225555666 แลแลแลแลแลแลแแลแแ ะะะะ ครครครครร้้้้้้้้้้้ั้ังทงทงทงทงททททท่่่่่ีี่ีีีี 33333333/2/2// 555 6 เมื่อวันที่ 3 เมษษษษษษษษษษษษาาายนยนนนนนนนนนนนนยนน 2555555555555555566
55 ตามมตทิีทีทีทีทีทีทีทีทีทีทีีทท่ป่ป่ปปประระระะะะะะะะชชชชุชุชชชชชชชชมคมคคคคณะณะณะณะกรกรกก รมรมกกาารร ปปปปง. ครั้งทีทีที่ 2/2//2 25252556565 เเเมืม่ออวัวัวันนทนทที่ีี 13 มีนาคม 2556 66
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2. คณะกรรมการธุรกรรม
เพื่อเปนการกลั่นกรองและรับประกัน

ความยุติธรรมใหกับบุคคลที่ถูกดําเนินการเกี่ยว
กับทรัพยสินตามกฎหมายวาด วยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคณะกรรมการ
อีกคณะหนึ่ง เรียกวา คณะกรรมการธุรกรรม
ซึ่งแตงต้ังโดยคณะกรรมการ ปปง. ตามมาตรา 32 6

แห งพระราชบัญญัติป องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการธุรกรรม 
ประกอบดวย กรรมการธุรกรรมจํานวนหาคน
ซึ่งคณะกรรมการ ปปง. แตงตั้งจากบุคคลซึ่งไดรับ
การเสนอช่ือจากคณะกรรมการตุลาการศาลยตุธิรรม
คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ คณะกรรมการสิทธิ
มนษุยชนแหงชาต ิและคณะกรรมการอยัการ คณะละ
หน่ึงคน ในกรณีที่คณะกรรมการผู มีสิทธิเสนอ
ชื่อคณะใดไมสามารถเสนอช่ือบุคคลในสวนของ
ตนเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการธุรกรรมไดภายในสี่สิบ
หาวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากสํานักงาน ปปง.
ใหเสนอชือ่ใหคณะกรรมการ ปปง. แตงตัง้บคุคลอืน่
ที่เหมาะสมเปนกรรมการธุรกรรมแทนการเสนอช่ือ

จากคณะกรรมการคณะนัน้ และใหกรรมการธรุกรรม
ที่คณะกรรมการ ปปง. แตงต้ังคัดเลือกกันเองเปน
ประธานกรรมการธรุกรรมคนหนึง่ โดยใหเลขาธกิาร
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(เลขาธิการ ปปง.) เปนกรรมการและเลขานกุาร โดย
คณะกรรมการธรุกรรมมีอาํนาจหนานน ทีต่ามมาตรา 34 7
แห งพระราชบัญญัติป องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

1. ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรพัยสนิทีเ่กีย่ว
กับการกระทําความผิด

2. สัง่ยบัยัง้การทาํธรุกรรมตามมาตรา 35
หรือมาตรา 36 9

3. ดําเนินการตามมาตรา 48
4. เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตาม

พระราชบญัญตันิีต้อคณะกรรมการ ปปง. และคณะ
กรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาติ

5. กาํกบัดแูลความเปนอสิระและเปนกลาง
ของสํานักงาน ปปง. และเลขาธิการ ปปง.

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ 
ปปง. มอบหมาย 

6 มาตรา 32 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
7 มาตรา 34 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 35 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

9 มาตรา 36 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

35สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 



องค์ประกอบคณะกรรมการธุรกรรม

ประธานกรรมการธุรกรรม
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

กรรมการธุรกรรมโดยตําแหนง คือ
เลขาธิการ ปปง. 

 (พันตํารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน)
 เปนกรรมการและเลขานุการ

กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการ ปปง. 
แตงตั้งจากบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อจาก

1. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ
 (นางกรรณิกา สารพานิช)
2. คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาติ
 (ศาสตราจารยวีระพงษ บุญโญภาส)
3. คณะกรรมการอัยการ
 (นายวรุจจพร นิมิตกุล)
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1. ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน
 1.1 การรับรายงานธุรกรรม

ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 13 บัญญัติ
ใหสถาบันการเงิน มีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรม 3 ประเภท ตอสํานักงาน ปปง. ไดแก

(1) ธุรกรรมตามมาตรา 13 (1) ที่มีจํานวนเงินสดตั้งแตสองลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป
(2) ธุรกรรมตามมาตรา 13 (2) ที่มีมูลคาทรัพยสินตั้งแตหาลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป
(3) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไมวาจะเปนธุรกรรมตาม (1) หรือ (2) หรือไมก็ตาม

และมาตรา 16  บัญญัติใหผู ประกอบอาชีพ 9 กลุมอาชีพ คือ (1) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนฯ (2) ผูคาอัญมณีฯ (3) ผูคาหรือใหเชาซื้อรถยนต (4) ผูที่เปนนายหนา
หรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย (5) ผู ค าของเกา (6) ผู ประกอบอาชีพสินเชื่อสวนบุคคลฯ 
(7) ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสฯ (8) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช
สถาบันการเงินฯ และ (9) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสฯ มีหนาที่รายงาน
การทําธุรกรรมตอสํานักงาน ปปง. ไดแก

(1) ผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (1) (2) (3) (4) (5) และ (8) ใหรายงานในกรณี
เปนธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนตั้งแตสองลานบาทขึ้นไป

(2) ผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหน่ึง (6) ใหรายงานในกรณีเปนธุรกรรมที่ใชเงินสด
มจีาํนวนต้ังแตหาแสนบาทขึน้ไป

 การปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง. 
เป ็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง 
การเงนิแก่การก่อการร้ายเพือ่เป็นการป้องกนัและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน และการก่อการร้ายของ
ประเทศไทย และนอกจากน้ียงัได้ดําเนินการในด้าน
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให ้
ประเทศไทยปลอดภัยจากการฟอกเงิน โดยม ี
รายละเอียดผลการปฏิบัติงานที่สําคัญ ดังนี้

 มาตรา 16 วรรค 1 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 

ส่วนที่ 
3
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 (3)  ผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (7) และ (9) ใหรายงานในกรณีเปนธุรกรรมที่ใช 
เงินสดมีจํานวนตั้งแตหนึ่งแสนบาทขึ้นไป
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) สํานักงาน ปปง. ไดรับ
รายงานการทําธุรกรรม จํานวนทั้งสิ้น 15,833,709 ธรุกรรม โดยแบงเปนรายงานธุรกรรมที่ใชเงินสด จาํนวน 
1,120,059 ธรุกรรม รายงานการทําธรุกรรมทีเ่กีย่วกบัทรพัยสนิ จาํนวน 228,830 ธรุกรรม รายงานการทาํ
ธรุกรรมทีเ่ปนการโอนเงินหรอืชาํระเงนิทางอเิล็กทรอนกิส จาํนวน 14,466,400 ธรุกรรม รายงานการทาํ
ธรุกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยั จาํนวน 13,963 ธรุกรรม และธรุกรรมเงินสดผานแดน จาํนวน 4,457 ธรุกรรม 
สามารถสรุปเปนตาราง ไดดงันี้

ประเภทของรายงาน
จํานวนธุรกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57)

1. ธุรกรรมเงินสด 1,002,907 1,062,020 1,120,059

2. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน 206,640 171,340 228,830

3. ธุรกรรมที่เปนการโอนเงินหรือ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 14,430,814 15,941,448 14,466,400

4. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 110,835 74,596 13,963

5. เงินสดผานแดน 3,092 4,329 4,457

รวม 15,754,288 17,253,733 15,833,709

 จากตารางในสวนของการรับรายงานธุรกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยั ตัง้แตปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557  
มจีาํนวนลดลงอยางตอเนือ่งอยางมนียัสาํคญันัน้ เนือ่งจากกองกาํกบัและตรวจสอบ สาํนกังาน ปปง. ไดดาํเนนิการ 
ทบทวนรายงานการทําธรุกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสัยทีผู่มหีนาทีร่ายงานไดสงมายังสํานกังาน ปปง. หากพบ 
วารายงานการทําธรุกรรมใดขาดความครบถวนตามหลกัเกณฑตามทีก่ฎหมายกาํหนดจะสงกลบัใหผูมหีนาที่
รายงานดําเนินการทบทวนอีกครั้ง จึงทําใหผูมีหนาที่รายงานเครงครัดการรายงานธุรกรรมใหครบถวน 
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดมากยิ่งขึ้น 

39สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 



 1.2 การดําเนินการประสานขอมูลระหวางหนวยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
การดําเนินการประสานขอมูลระหวางหนวยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตลุาคม 2556 - 30 กนัยายน 2557) มีการดาํเนินการ จาํนวนทัง้สิน้ 3,127 ครัง้ 
แบงเปนการประสานขอมูลกับหนวยงานภายในประเทศ (ธนาคาร/หนวยงานราชการ) จํานวน 2,845 ครั้ง 
และการประสานขอมูลกับหนวยงานตางประเทศ จํานวน 282 ครั้ง สามารถสรุปไดดังนี้

การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศ

จํานวนครั้งที่ได้ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57)

1. การแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวย
งานภายในประเทศ 
(ธนาคาร/หนวยงานราชการ)

744 1,618 2,845

2. การแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวย
งานตางประเทศ 256 254 282

รวม 1,000 1,872 3,127

ประเภทการดําเนินการ
จํานวนครั้งที่ได้ดําเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57)

1. ขอมูลที่หนวยงานภายนอก
ขอมาที่สําส นักงาน ปปง.

97 376 693

2. ขอมูลที่สําส นักงาน ปปง.
แจงผลไปยังหนวยงานภายนอก

38 31 78

3. ขอมูลที่สําส นักงาน ปปง.
ขอหนวยงานภายนอก

289 809 944

4. ขอมูลที่ไดรับการตอบกลับจาก
หนวยงานภายนอก

320 402 1,130

รวม 744 1,618 2,845

1.2.1 การดําเนินการประสานขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ภายในประเทศ
การดําเนินการประสานขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ภายในประเทศ ในปงบประมาณ

พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) มีจํานวน 2,845 ครั้ง สามารถจําแนกประเภทของ
การดําเนินการ ไดดังน้ี
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1.2.2 การดําเนินการประสานขอมูลกับหนวยงานตางประเทศ
การดําเนินการประสานขอมูลกับหนวยงานตางประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557

(1 ตลุาคม 2556 – 30 กนัยายน 2557) จาํนวน 282 ครัง้ สามารถจาํแนกประเภทของการดาํเนนิการ ไดดงันี้

ประเภทการดําเนินการ
จํานวนครั้งที่ได้ดําเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57)

1. ขอมูลที่หนวยงานตางประเทศ
ขอมาที่สําส นักงาน ปปง.

108 94 104

2. ขอมูลที่สําส นักงาน ปปง.
แจงผลไปยังหนวยงานตางประเทศ

108 94 104

3. ขอมูลที่สําส นักงาน ปปง.
ขอหนวยงานตางประเทศ

21 38 40

4. ขอมูลที่ไดรับการตอบกลับจาก
หนวยงานตางประเทศ

19 28 34

รวม 256 254 282

41สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 



การดําเนินการ มูลฐานความผิด จํานวนคําสั่ง/
รายคดี/เรื่อง  มูลค่า (บาท) 

1. คณะกรรมการธุรกรรม    

1.1 คําสั่งมอบหมายพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสิน 456
ยาเสพติด 223  - 

คาหญิงและเด็ก 23  - 

ฉอโกงประชาชน 91  - 

ยักยอก-ฉอโกง (สถาบันการเงิน)  - 

ทุจริตตอตําแหนงหนาที่ 23  - 
กรรโชกหรือรีดทรัพยโดยอางอํานาจ

อั้งยี่ซองโจร
 

ศุลกากร  - 

กอการราย  

การพนัน 5  - 

การรับของโจร  - 
การปลอมหรือละเมิดทรัพยสินทาง

ปญญา
2  - 

ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม 59  - 

หนวงเหนี่ยวกักขัง  
การลักทรัพย กรรโชก  
รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย

21  - 

คาอาวุธ  - 

หมายเหตุ :  มจีาํนวนคาํสัง่ 456 คาํสัง่ แตเมือ่แยกตามความผดิมลูฐานได 461 คาํสัง่ เนือ่งจากมบีางคาํสัง่ มคีวามผดิมลูฐานรวมกันมากกวา  
  1 มลูฐาน 

 1.3  สถติผิลการดาํเนนิการเกีย่วกบัทรพัยสนิตามพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ พ.ศ. 2542
 สาํนักงาน ปปง. ไดดาํเนนิการกับทรพัยสนิเกีย่วกบัการกระทาํความผิดตามพระราชบญัญตัปิองกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตลุาคม 2556 – 30 กนัยายน 2557)  
มีรายละเอียด ดังนี้

42 รายงานประจําป ี2557



การดําเนินการ มูลฐานความผิด จํานวนคําสั่ง/
รายคดี/เรื่อง  มูลค่า (บาท) 

1.2 คําสั่งยับยั้งการทําธุรกรรม

1.3 คําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน 179 3,332,152,894.64
ยาเสพติด 135 184,151,456.76

คาหญิงและเด็ก  - 
ฉอโกงประชาชน 16 148,734,210.05

ยักยอก-ฉอโกง (สถาบันการเงิน) 709,725.00
ทุจริตตอตําแหนงหนาที่ 2 5,925,243.17

การพนัน 405,517.70
รับของโจร  - 

ปลอมแปลงเอกสาร  - 
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม 10 108,506,232.70

การลักทรัพย กรรโชก รีดเอาทรัพย  
ชิงทรัพย

2,883,720,509.26

หมายเหตุ  :  มจีาํนวนคาํสัง่ 179 คาํสัง่ แตเมือ่แยกตามความผิดมลูฐานได 186 คาํสัง่ เนือ่งจากมบีางคาํสัง่ มคีวามผดิมลูฐานรวมกันมากกวา 
   1 มลูฐาน และบางความผดิมูลฐานไมมจีาํนวนทรัพย เนือ่งจากเปนความผิดมลูฐานทีซ่อนอยูในคาํสัง่เดยีวกนั จงึใสมลูคาทรพัย 
  เพยีงมลูฐานแรกมูลฐานเดยีว

1.4 คําสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสิน 19 5,824,574.29

 

ยาเสพติด 12 1,148,222.03
ฉอโกงประชาชน 2 340.45

ทุจริตตอตําแหนงหนาที่ 281,762.94
รับของโจร  - 

ปลอมแปลงเอกสาร  - 
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม 3 4,394,149.19
ลักทรัพย กรรโชก รีดเอาทรัพย  

ชิงทรัพย
3  99.68 

หมายเหตุ :  มจีาํนวนคาํสัง่ 19 คาํสัง่ แตเมือ่แยกตามความผดิมลูฐานได 23 คาํสัง่ เนือ่งจากมบีางคาํสัง่ มคีวามผดิมลูฐานรวมกันมากกวา  
  1 มลูฐาน และบางความผดิมูลฐานไมมจีาํนวนทรัพย เนือ่งจากเปนความผิดมลูฐานทีซ่อนอยูในคาํสัง่เดยีวกนั จงึใสมลูคาทรพัย 
  เพยีงมลูฐานแรกมูลฐานเดยีว 

43สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 



การดําเนินการ มูลฐานความผิด จํานวนคําสั่ง/
รายคดี/เรื่อง  มูลค่า (บาท) 

1.5 เรื่องที่มีการคุมครองสิทธิของผูเสียหาย 19 687,132,246.83
ฉอโกงประชาชน 74,817,910.98

ทุจริตตอตําแหนงหนาที่ 4,568,092.68
รับของโจร  - 

การลักทรัพย กรรโชก  
รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย

9 607,746,243.17

หมายเหตุ :  มจีาํนวนคาํสัง่ 19 คาํสัง่ แตเมือ่แยกตามความผดิมลูฐานได 22 คาํสัง่ เนือ่งจากมบีางคาํสัง่ มคีวามผดิมลูฐานรวมกันมากกวา 
   1 มลูฐานและบางความผดิมูลฐานไมมจีาํนวนทรพัย เนือ่งจากเปนความผิดมลูฐานทีซ่อนอยูในคาํสัง่เดยีวกนั จงึใสมลูคาทรพัย 
  เพยีงมลูฐานแรกมูลฐานเดยีว 

1.6 เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบใหพนักงานเจาหนาที่สง
เรื่องใหพนักงานอัยการพิจารณา 144  658,651,157.15

ยาเสพติด 126 184,929,067.35
คาหญิงและเด็ก  - 
ฉอโกงประชาชน 2 98,523,865.09

ยักยอก-ฉอโกง (สถาบันการเงิน) 2 20,003,790.00
ทุจริตตอตําแหนงหนาที่ 2 514,309.08

การพนัน 3 3,145,862.54
รับของโจร  - 

ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม 7 214,778,739.06
การลักทรัพย กรรโชก รีดเอาทรัพย  

ชิงทรัพย
7 136,755,524.03

หมายเหตุ :  มจีาํนวนคาํสัง่ 144 คาํสัง่ แตเมือ่แยกตามความผดิมลูฐานได 151 คาํสัง่ เนือ่งจากมบีางคาํสัง่ มคีวามผดิมลูฐานรวมกันมากกวา  
  1 มลูฐาน และบางความผดิมูลฐานไมมจีาํนวนทรพัย เนือ่งจากเปนความผิดมลูฐานทีซ่อนอยูในคาํสัง่เดยีวกนั จงึใสมลูคาทรพัย 
  เพยีงมลูฐานแรกมูลฐานเดยีว 

44 รายงานประจําป ี2557



การดําเนินการ มูลฐานความผิด จํานวนคําสั่ง/
รายคดี/เรื่อง  มูลค่า (บาท) 

2. พนักงานอัยการ    

2.1 เรือ่งทีพ่นกังานอยัการพจิารณาแลวยืน่คาํรอง 139 650,640,664.86
ยาเสพติด 126 116,153,655.91

คาหญิงและเด็ก  -
ฉอโกงประชาชน 3 142,002,859.04

ยักยอก-ฉอโกง (สถาบันการเงิน) 2 45,181,310.00
ทุจริตตอตําแหนงหนาที่ 409,309.08

การพนัน 2  2,098,987.95 
รับของโจร  - 

ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม 2 208,248,991.66
ลักทรัพย กรรโชก รีดเอาทรัพย  

ชิงทรัพย
6 136,545,551.22

หมายเหตุ :  มจีาํนวน 139 คดี แตเมือ่แยกตามความผดิมลูฐานได 144 คด ีเนือ่งจากมบีางคดี มคีวามผดิมลูฐานรวมกันมากกวา 1 มลูฐาน 
   และบางความผดิมูลฐานไมมจีาํนวนทรพัย เนือ่งจากเปนความผิดมลูฐานทีซ่อนอยูในคาํสัง่เดยีวกนั จงึใสมลูคาทรพัย 
  เพยีงมลูฐานแรกมูลฐานเดยีว

 2.2 เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแลวไมยื่นคํารองและเปนที่สุด

3. ศาล   

 3.1 ศาลชั้นตนมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน  90  173,072,716.87
ยาเสพติด 89 117,518,571.40

คาหญิงและเด็ก 2  - 
ฉอโกงประชาชน  23,716,900.47 

ยักยอก-ฉอโกง (สถาบันการเงิน) 25,887,245.00

ทุจริตตอตําแหนงหนาที่ 2 5,950,000.00
หมายเหตุ :  มจีาํนวน 90 คดี แตเมือ่แยกตามความผดิมลูฐานได 95 คด ีเนือ่งจากมบีางคด ีมคีวามผดิมลูฐานรวมกันมากกวา 1 มลูฐาน 
  และบางความผดิมูลฐานไมมจีาํนวนทรพัย เนือ่งจากเปนความผิดมลูฐานทีซ่อนอยูในคาํสัง่เดยีวกนั จงึใสมลูคาทรพัย 
  เพยีงมลูฐานแรกมูลฐานเดยีว

 3.2 ศาลชั้นตนมีคําสั่งยกคํารอง 5 2,807,182.71 
ยาเสพติด 3  304,282.71 

ทุจริตตอตําแหนงหนาที่ 2 2,502,900.00

45สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 



 1.4  การบริหารจัดการทรัพยสินที่ไดจากการยึดหรืออายัดทรัพยสิน
 1.4.1 การเก็บรักษาทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดทรัพยสิน
 ทรัพยสนิทีค่ณะกรรมการธรุกรรมไดมคีาํส่ังยึดหรอือายัด และสํานักงาน ปปง. ไดบริหารจัดการ 
และเกบ็รักษาไว ตัง้แตวนัที ่13 ธนัวาคม 2543 - 30 กนัยายน 2557 มมีลูคารวมทัง้ส้ิน 2,969,269,119.92 บาท 
รายละเอียด ดังนี้

ประเภททรัพย์สิน
มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

1.  เงินสดในบัญชีธนาคารกรุงไทย 612,750,261.09 462,053,831.25 521,051,681.83
2.  เงินฝากธนาคารที่อายัด 483,056,176.18 404,737,728.41 531,414,543.69
3.  ยานยนต (มูลคาตามราคาประเมิน) 30,266,000.00 36,668,200.00 80,979,200.00
4.  อัญมณี เครื่องประดับ 
 (มูลคาตามราคาประเมิน)

167,450,540.95 141,167,290.95 153,358,353.70

5.  อสังหาริมทรัพย 
 (มูลคาตามราคาประเมิน)

1,150,293,449.54 1,191,692,986.74 1,517,597,822.53

6.  บัญชีขายทอดตลาด
 (บัญชีธนาคารออมสิน) 

93,735,264.39 84,921,586.69 83,849,976.65

7.  อื่น ๆ (มูลคาตามราคาประเมิน) 507,278,818.41 494,490,538.32 81,017,541.52
รวมมูลคาทรัพยสินทั้งสิ้น 3,044,830,510.56 2,815,732,162.36 2,969,269,119.92

 1.4.2 การนําทรัพยสินที่ศาลสั่งตกเปนของแผนดินสงกระทรวงการคลัง 
 เม่ือคณะกรรมการธรุกรรมทาํการตรวจสอบธรุกรรม หรอืทรพัยสนิทีเ่กีย่วกบัการกระทําความผดิ  
และปรากฏหลักฐานเปนทีเ่ช่ือไดวาทรพัยสนิใดเปนทรพัยสนิทีเ่กีย่วกบัการกระทาํความผิด เลขาธกิาร ปปง.  
จะสงเรื่องใหพนักงานอัยการพิจารณา เพื่อยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน  
โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) สํานักงาน ปปง. นําทรัพยสินที่ศาล
สัง่ตกเปนของแผนดินสงกระทรวงการคลงั รวมมูลคาทรัพยสนิ 114,926,584.15 บาท จาํแนกตามประเภท
ของทรัพยสิน ไดดังนี้

ประเภททรัพย์สิน
มูลค่าทรัพย์สินที่นําส่ง (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57)

1.  เงินฝากในบัญชีและเงินสด  
  (บัญชี ธ.กรุงไทย)

31,872,538.96 148,626,430.95 81,223,169.53

2.  เงินที่ไดจากการขายทอดตลาด 
  และการบริหารทรัพยสิน 

18,371,359.46 24,855,339.05 10,894,761.62

3.  ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 101,647,230.00 17,945,805.00 22,808,653.00

4.  ทรัพยสินอื่น ๆ 4,000,125.00 1,006,921.72 -

รวม 155,891,253.42 192,434,496.72 114,926,584.15

46 รายงานประจําป ี2557



1.4.3 การนําทรัพยสินสงคนืเจาของ
ทรัพยสินที่สํานักงาน ปปง. ยึดหรืออายัดมาไดนั้นอาจสงคืนเจาของทรัพยสินในกรณีที่เจาของ

ทรัพยสินสามารถแสดงใหศาลเห็นวาตนเปนเจาของที่แทจริงและทรัพยสินนั้นไมใชทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับ
การกระทําความผิดซึ่งเปนไปตามนัยมาตรา 50 มาตรา 51 และมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติปองกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตลุาคม 2556 - 30 กนัยายน
2557) สาํนกังาน ปปง. นําทรัพยสินสงคืนเจาของ คิดเปนมูลคาทรัพยสินที่นําสง 64,727,124.50 บาท

จํานวนครั้ง จํานวนรายการที่ขายได้ มูลค่าที่ขายได้ (บาท) มูลค่าสูงกว่าราคาเร่ิมต้น (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.

2555 2556 2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557

9 14 14 201 417 282 10,403,23038,424,99047,434,360 612,570 5,647,340 11,344,260

1.4.4 การบรหิารจดัการทรพัยสนิทีไ่มเหมาะสมทีจ่ะเกบ็รกัษาษษ ไว เพราะจะเปนภาระแกทาง
ราชการ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตลุาคม 2556 - 30 กนัยายน 2557) สาํนักงาน ปปง. ดําเนนิการขายทอด
ตลาดทรพัยสนิ จาํนวน 14 ครัง้ ขายทรพัยสนิได จาํนวน 282 รายการ คดิเปนมลูคาทรพัยสนิ 47,434,360 บาท
ซึ่งขายไดราคาสูงกวาราคาเริ่มตน 11,344,260 บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

การขายทอดตลาดทรัพยสิน ครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 
ณ หองประชุม 101 ชั้น 1 สําส นักงาน ปปง.
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 นอกจากการบริหารจัดการทรัพยสนิทีไ่ดกลาวขางตนนัน้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สาํนกังาน ปปง. 
ยังมีวิธีการบริหารจัดการทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดโดยวิธีอื่น ๆ อีก เชน ใหผูมีสวนไดเสียรับไปดูแล
และใชประโยชน การใหเชาโดยผานผูจดัการ และการใหเชาโดยตรงกบัสาํนกังาน ปปง. การใหสวนราชการ 
ใชประโยชน และสิทธิเรียกรอง ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้

ประเภทการบริหาร จํานวนรายการ หลักประกัน (บาท) รายได้ (บาท)

1. ใหผูมีสวนไดเสียรับไปดูแลฯ 2 16 748,000.00 -

2. การใหเชา
2.1 โดยผานผูจัดการ 87 - 2,392,484.58
2.2 เชากับสํานักงาน ปปง. 38 - 1,518,126.27

3. สิทธิเรียกรอง 3 - 324,283.56

รวม 144 748,000.00 4,234,894.41

 ตัง้แตเริม่ดาํเนนิการ (เดอืนธนัวาคม 2543 – กนัยายน 2557) มกีารบรหิารจดัการทรพัยสนิทีย่ดึหรอื
อายดั รวม 424 รายการ มลูคารวมทัง้สิน้ 66,869,479.17 บาท 

 1.4.5 การบริหารจัดการกองทุน 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตลุาคม 2556 -  
30 กนัยายน 2557) สาํนกังาน ปปง. ไดดาํเนนิการ 
บริหารจัดการกองทุน จํานวน 55 รายการ  
มูลคาทรัพยสิน 50,810,427.68 บาท โดยเริ่ม 
เปดบญัชเีงนิฝากคลังชือ่บญัช ี “กองทนุการปองกนั 
และปราบปรามการฟอกเงิน” เพื่อฝากและ 
ถอนเงินนอกงบประมาณตามระบบ GFMIS  
จากกระทรวงการคลงั เมือ่วนัที ่ 16 กรกฎาคม 2555  
รวมทรัพยสินท่ีกองทุนการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงนินาํฝากกระทรวงการคลัง ตั้งแตวันที่ 11 
ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2557 มีจํานวนทั้งสิ้น 
142 รายการ มลูคารวมทัง้สิน้ 157,931,304.53 บาท
 1.5 ผลการดําเนินงานตามพระราช
บัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2556
 ตามท่ีไดมกีารตราพระราชบญัญตัปิองกนั
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการราย พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต 
วนัที ่2 กมุภาพนัธ 2556 สาํนกังาน ปปง. ไดดาํเนนิการ 

ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวอยางตอเนื่อง  
โดยไดดาํเนนิการประกาศรายชือ่บคุคลท่ีถกูกาํหนด
ตามมาตรา 4 (UN Sanction List) และบุคคลที่ถูก
กําหนดตามมาตรา 5 (Thailand Sanction List) 
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2556 
โดยมีผลการดําเนินการ ดังนี้

 1.5.1 บุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา 4 

 รฐัมนตรวีาการกระทรวงยตุธิรรมไดมคีาํสัง่ 
ประกาศรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดตามมาตรา 4  
แห งพระราชบัญญัติป องกันและปราบปราม 
การสนบัสนนุทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2556 
ตั้งแตวันที่ 2 กุมภาพันธ 2556 – 30 กันยายน 2557 
รวมจํานวน 36 ครัง้ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557  
(1 ตุลาคม  2556 – 30 กันยายน  2557)  
มกีารประกาศรายชือ่บคุคลทีถ่กูกาํหนด จาํนวน 26 คร้ัง 
มีรายละเอียด ดังนี้

2 การใหผูมีสวนไดเสียรับไปดูแล และใชประโยชนไดรวมทั้งอสังหาริมทรัพย และสังหาริมทรัพย 
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ครั้ง
ที่

วันที่ 
UN ประกาศ

วันที่กระทรวง 
การต่างประเทศ

ส่งชื่อให้ 
สํานักงาน ปปง.

คําสั่ง 
 รมต.ยธ. 

ที่
ลงวันที่

จํานวนบุคคล
ผู้ถูกกําหนด 

จําแนกตามบัญชี (ราย) หมายเหตุ

Al-Qaida Taliban

ยอดยกมาจากปงบประมาณ พ.ศ. 2556 283    
1 ต.ค. 2556 2 ต.ค. 2556 16/56 4 ต.ค. 2556 282   ลดบุคคลธรรมดา 1 ราย

2 9 ต.ค. 2556 11 ต.ค. 2556 17/56 16 ต.ค. 2556 281   ลดนิติบุคคล 1 ราย

3 17 ต.ค. 2556 21 ต.ค. 2556 18/56 28 ต.ค. 2556 281   แกไขบุคคลธรรมดา 1 ราย
4 21 ต.ค. 2556 

และ 
24 ต.ค. 2556

29 ต.ค. 2556 20/56 4 พ.ย. 2556 284   เพิ่มบุคคลธรรมดา 2 ราย
เพิ่มนิติบุคคล 1 ราย

5 26 พ.ย. 2556 3 ธ.ค. 2556 21/56 4 ธ.ค. 2556 285   เพิ่มบุคคลธรรมดา 1 ราย
6 4 ธ.ค. 2556 9 ธ.ค. 2556 22/56 11 ธ.ค. 2556 284   ลดบุคคลธรรมดา 1 ราย
7 19 ธ.ค. 2556 23 ธ.ค. 2556 23/56 24 ธ.ค. 2556 283   ลดบุคคลธรรมดา 1 ราย

2 ม.ค. 2557 
และ 
3 ม.ค. 2557

7 ม.ค. 2557 1/57 7 ม.ค. 2557 281   ลดบุคคลธรรมดา 2 ราย 

9 6 ม.ค. 2557 8 ม.ค. 2557 3/57 10 ม.ค. 2557 279   ลดนิติบุคคล 2 ราย

10 14 ก.พ. 2557 7 มี.ค. 2557 4/57 10 มี.ค. 2557 279   แกไขนิติบุคคลจํานวน 1 ราย
14 มี.ค. 2557 20 มี.ค. 2557 5/57 21 มี.ค. 2557 279   ลดบุคคลธรรมดา 1 ราย 

เพิ่มบุคคลธรรมดา 1 ราย

12 31 มี.ค. 2557 3 เม.ย. 2557 6/57 4 เม.ย. 2557 277   ลดบุคคลธรรมดา 2 ราย
13 3 เม.ย. 2557 11 เม.ย. 2557 7/57 17 เม.ย. 2557 276   ลดบุคคลธรรมดา 1 ราย
14 15 เม.ย. 2557 17 เม.ย. 2557 8/57 21 เม.ย. 2557 275   ลดบุคคลธรรมดา 1 ราย
15 29 เม.ย. 2557 1 พ.ค. 2557 9/57 6 พ.ค. 2557 274   ลดบุคคลธรรมดา 1 ราย
16 14 พ.ค. 2557 19 พ.ค. 2557 10/57 20 พ.ค. 2557 275   เพิ่มนิติบุคคล 1 ราย
17 22 พ.ค. 2557 27 พ.ค. 2557 11/57 29 พ.ค. 2557 276   เพิ่มนิติบุคคล 1 ราย

2 มิ.ย. 2557 5 มิ.ย. 2557 12/57 13 มิ.ย. 2557 277   แกไขบุคคลธรรมดา 2 ราย 
แกไขนิติบุคคล 1 ราย 
ลดบุคคลธรรมดา 2 ราย 
เพิ่มนิติบุคคล 3 ราย

19 26 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2557 13/57 3 ก.ค. 2557 279   เพิ่มบุคคลธรรมดา 1 ราย 
เพิ่มนิติบุคคล 1 ราย

20 4 ส.ค. 2557 6 ส.ค. 2557 14/57 8 ส.ค. 2557 279   แกไขบุคคลธรรมดา 2 ราย
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ครั้ง
ที่

วันที่ 
UN ประกาศ

วันที่กระทรวง 
การต่างประเทศ

ส่งชื่อให้ 
สํานักงาน ปปง.

คําสั่ง 
 รมต.ยธ. 

ที่
ลงวันที่

จํานวนบุคคล
ผู้ถูกกําหนด 

จําแนกตามบัญชี (ราย) หมายเหตุ

Al-Qaida Taliban

21 15 ส.ค. 2557 20 ส.ค. 2557 15/57 22 ส.ค. 2557 285   เพิ่มบุคคลธรรมดา 6 ราย
22 21 ส.ค. 2557 29 ส.ค. 2557 16/57 3 ก.ย. 2557 - 139  -
23 26 ส.ค. 2557 2 ก.ย. 2557 17/57 9 ก.ย. 2557 284 - ลดบุคคลธรรมดา 1 ราย
24 9 ก.ย. 2557 12 ก.ย. 2557 18/57 16 ก.ย. 2557 284 - แกไขบุคคลธรรมดา 1 ราย
25 23 ก.ย. 2557 29 ก.ย. 2557 19/57 1 ต.ค. 2557 300 - เพิ่มบุคคลธรรมดา 14 ราย 

เพิ่มนิติบุคคล 2 ราย 
แกไขบุคคลธรรมดา 1 ราย

26 23 ก.ย. 2557 30 ก.ย. 2557 21/57 7 ต.ค. 2557 - 138 ลดบุคคลธรรมดา 1 ราย

 1.5.2 บุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา 5 (Thailand Sanction List) 
 ตามที่ ได มีการตราพระราชบัญญัติป องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แกการกอการราย พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 2 กุมภาพันธ 2556 สํานักงาน ปปง. ไดดําเนิน
การตามพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวอยางตอเนื่อง โดยไดดําเนินการประกาศรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนด 
ตามมาตรา 5 (Thailand Sanction List) ประกาศคําส่ังรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ตั้งแตวันท่ี  
2 กมุภาพันธ 2556 - 30 กนัยายน 2557 มผีลการดําเนนิการ จาํนวน 67 คดี และมีการประกาศรายชือ่บคุคล 
ที่ถูกกําหนด จํานวน 41 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลําดับที่ ขั้นตอนการดําเนินการ จํานวน
(รายชื่อ/คดี)

คดีที่คณะกรรมการพิจารณากําหนดรายชื่อมีมติใหเสนอชื่อตอคณะกรรมการธุรกรรม 67
1.1 คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติใหสงสํานวนใหพนักงานอัยการยื่นคํารอง

ฝายเดียวตอศาลแพงใหเปนบุคคลที่ถูกกําหนด
45

- อยูระหวางการประสานพยานบุคคลในคดี 3
- คดีที่สงสํานวนใหพนักงานอัยการและอยูระหวางการจัดทําคํารองของพนักงานอัยการ
เพื่อยื่นตอศาลแพง

-

- คดีที่สืบพยานเสร็จสิ้นและรอคําสั่งศาลแพง

- คดีที่ศาลแพงมีคําสั่งใหเปนบุคคลที่ถูกกําหนด 41
1.2 คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติใหยุติการดําเนินการและเก็บไวเปนฐานขอมูล 20
1.3 คดีที่คณะกรรมการมีมติใหรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม 2
2 การทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด หลังจากที่ศาลแพงมีคําสั่งใหเปนบุคคล

ที่ถูกกําหนดแลว
39
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2. ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน
 ในการดําเนินงานดานการปองกันการฟอกเงิน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 -  
30 กนัยายน 2557) สาํนักงาน ปปง. ไดดาํเนนิการโครงการตาง ๆ  เก่ียวกบัการปองกนัการฟอกเงิน โดยสงเสริมให 
มีการประสานความรวมมือทั้งกับภาคประชาชนและกับตางประเทศ มกีารจดัโครงการประชาสัมพนัธและ 
เผยแพรความรูเก่ียวกบักฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวาดวยการปองกนั 
และปราบปรามการสนับสนนุทางการเงนิแกการกอการราย รวมทัง้การสงเสรมิและพฒันาศักยภาพบคุลากร 
ทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวของกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 โดยมีผลการดําเนินการ ดังตอไปนี้
 2.1  การสงเสริมและประสานความรวมมือกับภาคประชาชน
 สํานักงาน ปปง. ไดใหความสําคัญกับการประสานความรวมมือกับองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนประชาชนทั่วไปในการดําเนินงาน
เพื่อการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สรุปได ดังนี้
 2.1.1  โครงการสายลับ ปปง.
 โครงการสายลับ ปปง. จัดต้ังขึ้นเพ่ือใหมีการสงเสริมความรวมมือของประชาชน เก่ียวกับ 
การใหขอมลูขาวสารเพือ่ปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตลุาคม 2556 -  
30 กันยายน 2557) มีผูสมัครสายลับ ปปง. จํานวน 47 ราย โดยตั้งแตเร่ิมดําเนินโครงการ (ป พ.ศ. 2546 -  
30 กันยายน 2557) มีผูสมัครสายลับ ปปง. จํานวนทั้งสิ้น 75,175 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จํานวนผู้สมัครสายลับ ปปง. (ราย)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57)

102 108 47

51สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 



2.1.2 การประสานความรวมมือกับภาคประชาชน
การดําเนินงานดานการประสานความรวมมือกับภาคประชาชน มีวัตถุประสงคเพื่อใหภาค

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะหรือแนวนโยบายรวมปฏิบัติหรือรวม
ทํางานกับสํานักงาน ปปง. รวมถึงการสรางเครือขายภาคประชาชนในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
การปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตลุาคม 2556 – 30 กนัยายน 2557)
มกีารจัดสัมมนาเครอืขายภาคประชาชนใหกบักลุมเปาหมายในกรงุเทพมหานคร และตางจงัหวดั จาํนวน 6 ครัง้
ซึ่งกลุมเครือขายที่เขารวมการสัมมนาดังกลาว เชน กลุมเครือขายภาคประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดตรงั

โครงการสัมมนาเครือขายภาคประชาชน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2557 ณ หองแคทรียา 2 โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางเครือขายองคกรไมแสวงหาผลกําก ไรในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ในพื้นที่จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ หองประชุมมูลนิธิอันดามัน อําอ เภอเมือง จังหวัดตรัง

52 รายงานประจําป ี2557



 2.2 การประสานความรวมมือกับหนวยงานภายในประเทศ
 เพื่อเปนประโยชนในการประสานงานและการดําเนินคดีตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน สาํนกังาน ปปง. จงึไดจดัทาํบนัทกึความเขาใจ (MOU) กบัหนวยงานภายในประเทศ 
โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 รวมจํานวน 33 ฉบับ มีรายละเอียด ดังนี้

ลําดับ ชื่อบันทึกข้อตกลง หน่วยงานที่ทํา 
บันทึกข้อตกลง

วัน/เดือน/ปี
ที่ลงนาม วัตถุประสงค์

บันทึกขอตกลงวาดวยการใช
ประโยชนดานขอมูลบุคคลจากฐาน
ขอมูลทะเบียนกลางในราชการ

สํานักงาน ปปง.
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

22 พ.ย. 44 เพื่อใหสํานักงาน ปปง. นําขอมูลจากฐาน
ขอมูลทะเบียนกลางซึ่งกรมการปกครอง 
ไดจัดทํา รวบรวม และจัดเก็บไวในระบบ
คอมพิวเตอร ไปใชประโยชนใน
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่

2 บันทึกขอตกลงวาดวย
การใหบริการคัดคนขอมูลแบบแสดง
รายการภาษีทางระบบอินเตอรเน็ต 

สํานักงาน ปปง.
กรมสรรพากร

25 มิ.ย. 50 เพื่อใหการนําขอมูลแบบแสดงรายการภาษี
ทางระบบอินเตอรเน็ต ไปใชในการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่ของสํานักงาน ปปง. 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

3 บันทึกขอตกลงวาดวย เรื่อง 
ความรวมมือในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง 
พ.ศ. 2545

สํานักงาน ปปง.
สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค

6 ธ.ค. 50 เพื่อใหการปองปรามการกระทําผิดที่จะเกิด
ความเสียหายแกประชาชนในลักษณะเปน
ธุรกิจลูกโซอันเขาลักษณะเปนความผิดมูลฐาน
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

4 บันทึกขอตกลงความรวมมือในการ
ดําเนินงานโครงการนํารองระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการ
ยุติธรรมตนแบบระหวางหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

สํานักงาน ปปง.
กรมการปกครอง
กรมคุมประพฤติ
กรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน
กรมราชทัณฑ
สํานักงานกิจการยุติธรรม
สํานักงาน ป.ป.ส.
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานอัยการสูงสุด

27 มี.ค. 52 1. เพื่อกอใหเกิดความรวมมือทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม
อยางเปนระบบระหวางหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวของ
2. เพื่อพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนขอมูล
สารสนเทศกระบวนการยุติธรรมใหมีความ
สมบูรณ ครบถวน สามารถนําไปใชประโยชน
ในการปฏิบัติงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อศึกษาวิเคราะหและพัฒนารูปแบบ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
ปฏิบัติงานและการบริการงานกระบวนการ
ยุติธรรมอยางมีประสิทธิภาพ สนองตอความ
ตองการของประชาชน นําไปสูการใหบริการ
ตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสตอไป

5 บันทึกขอตกลงความรวมมือ
โครงการพัฒนาและบริการระบบ
งานสารสนเทศเพื่อสนับสนุนสถาบัน
การเงินและผูประกอบอาชีพใน
การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

สํานักงาน ปปง.
สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

28 ต.ค. 52 เพื่อพัฒนาและบริการระบบงานสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนภารกิจของสํานักงาน ปปง.  
ในการอํานวยความสะดวกแกสถาบันการเงิน
และผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ซึ่งมีหนา
ที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน

53สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 



ลําดับ ชื่อบันทึกข้อตกลง หน่วยงานที่ทํา 
บันทึกข้อตกลง

วัน/เดือน/ปี
ที่ลงนาม วัตถุประสงค์

6 บันทึกความตกลงวาดวยการ
ประสานความรวมมือในการกํากับ
ดูแลผูประกอบธุรกิจตัวกลางในตลาด
ทุนเพื่อประโยชนในการปองกันปราบ
ปรามการฟอกเงินและการตอตาน
การสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการราย 

สํานักงาน ปปง.
สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย

23 ก.ย. 53 เพื่อใหการกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจตัวกลาง
ในตลาดทุนเพื่อประโยชนในการปองกัน
ปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

7 บันทึกขอตกลงวาดวย
การเชื่อมโยงและใชประโยชนขอมูล
การเดินทางเขา - ออกราชอาณาจักร 

สํานักงาน ปปง.
สํานักงานตรวจคนเขา
เมือง สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ

30 ก.ย. 53 เพ่ือใหสํานักงาน ปปง. นําขอมูลการเดินทางเขา - 
ออก ราชอาณาจักรไปใชสนับสนุนดานการสืบสวน
เพ่ือประโยชนในการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน

บันทึกความตกลงวาดวย
การประสานความรวมมือใน
การกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจ
ประกันภัยเพื่อประโยชนใน
การปองกันปราบปรามการฟอกเงินและ
การตอตานการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการราย 

สํานักงาน ปปง.
สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย

26 เม.ย. 54 เพื่อใหการกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจประกัน
ภัยเพื่อประโยชนในการปองกันปราบปราม
การฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการรายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

9 บันทึกความตกลงวาดวย
การประสานความรวมมือใน
การกํากับดูแลสถาบันภายใต
การกํากับของธนาคารแหง
ประเทศไทยเพื่อประโยชนในการ
ปองกันปราบปรามการฟอกเงินและ
การตอตานการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการราย 

สํานักงาน ปปง.
ธนาคารแหงประเทศไทย

25 พ.ค. 54 เพื่อใหการกํากับดูแลสถาบันภายใตการกํากับ
ของธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อประโยชนใน
การปองกันปราบปรามการฟอกเงินและการตอ
ตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ
รายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

10 บันทึกความเขาใจรวมกัน เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

สํานักงาน ปปง.
สมาคมธนาคารไทย

19 ส.ค. 54 เพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย

บันทึกความเขาใจรวมกัน เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

สํานักงาน ปปง.
สมาคมนานาชาติ

19 ส.ค. 54 เพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย

12 บันทึกความเขาใจรวมกัน เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

สํานักงาน ปปง.
สมาคมเพชรพลอยเงิน
ทอง

19 ส.ค. 54 เพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย

13 บันทึกความเขาใจรวมกัน เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

สํานักงาน ปปง.
สมาคมประกันชีวิตไทย

19 ส.ค.54 เพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย

54 รายงานประจําป ี2557



ลําดับ ชื่อบันทึกข้อตกลง หน่วยงานที่ทํา 
บันทึกข้อตกลง

วัน/เดือน/ปี
ที่ลงนาม วัตถุประสงค์

14 บันทึกความเขาใจรวมกัน เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

สํานักงาน ปปง.
สมาคมประกันวินาศภัย

19 ส.ค. 54 เพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย

15 บันทึกความเขาใจรวมกัน เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

สํานักงาน ปปง.
สมาคมคาทองคํา

19 ส.ค. 54 เพ่ือใหการปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ของสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย

16 บันทึกความเขาใจรวมกัน เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

สํานักงาน ปปง.
สมาคมนายหนา
อสังหาริมทรัพย

19 ส.ค. 54 เพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย

17 บันทึกความเขาใจรวมกัน เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

สํานักงาน ปปง.
สมาคมสงเสริมผูคา
เครื่องยนตและอะไหล
ใชแลว

19 ส.ค. 54 เพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย

บันทึกความเขาใจรวมกัน เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

สํานักงาน ปปง.
สมาคมนายหนาซื้อขาย
ลวงหนา

19 ส.ค. 54 เพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย

19 บันทึกความเขาใจรวมกัน เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

สํานักงาน ปปง.
สมาคมบริษัทหลักทรัพย

19 ส.ค. 54 เพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย

20 บันทึกความเขาใจรวมกัน เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

สํานักงาน ปปง.
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

19 ส.ค. 54 เพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย

21 บันทึกความเขาใจรวมกัน เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

สํานักงาน ปปง.
สมาคมธุรกิจเชาซื้อไทย

19 ส.ค. 54 เพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย

22 บันทึกความเขาใจรวมกัน เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

สํานักงาน ปปง.
สมาคมผูคาอัญมณีไทย
และเครื่องประดับ

19 ส.ค. 54 เพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย

23 บันทึกความเขาใจรวมกัน เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

สํานักงาน ปปง.
ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต

19 ส.ค. 54 เพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย

24 บันทึกความเขาใจรวมกัน เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

สํานักงาน ปปง.
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย

19 ส.ค. 54 เพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย

55สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 



ลําดับ ชื่อบันทึกข้อตกลง หน่วยงานที่ทํา 
บันทึกข้อตกลง

วัน/เดือน/ปี
ที่ลงนาม วัตถุประสงค์

25 บันทึกความเขาใจรวมกัน เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

สํานักงาน ปปง.
ธนาคารเพื่อการสง
ออกและนําเขาแหง
ประเทศไทย

19 ส.ค. 54 เพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย

26 บันทึกความเขาใจรวมกัน เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

สํานักงาน ปปง.
ธนาคารออมสิน

19 ส.ค. 54 เพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย

27 บันทึกความเขาใจรวมกัน เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

สํานักงาน ปปง.
ธนาคารอาคารสงเคราะห

19 ส.ค. 54 เพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย

28 บันทึกความเขาใจรวมกัน เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

สํานักงาน ปปง.
ธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทย

19 ส.ค. 54 เพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย

29 บันทึกความเขาใจรวมกัน เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

สํานักงาน ปปง.
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร

19 ส.ค. 54 เพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย

30 บันทึกขอตกลง เกี่ยวกับ
การชี้ตําแหนงที่ดินเพื่อการยึดหรือ
อายัดทรัพยสินตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2546

สํานักงาน ปปง.
กรมที่ดิน

4 มิ.ย. 56 เพื่อใหการดําเนินการยึดหรืออายัดที่ดินตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินเปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว

31 บันทึกขอตกลงวาดวย
การประสานการปฏิบัติงานเกี่ยว
กับการสงสํานวน การตรวจสอบ
ทรัพยสิน 

สํานักงาน ปปง.
สํานักงานอัยการพิเศษ
ฝายคดีพิเศษ 3 
สํานักงานอัยการสูงสุด

19 ส.ค. 56 เพื่อใหการประสานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การสงสํานวนการตรวจสอบทรัพยสินเปนไป
ดวยความเรียบรอย

32 ขอตกลงการปฏิบัติหนาที่ในคดี
ระหวางหนวยงานของรัฐตาม 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบ
ปรามการมีสวนรวมในองคกร
อาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. 2556

สํานักงาน ปปง.
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมการปกครอง
สํานักงาน ป.ป.ส.
สํานักงาน ป.ป.ช.

24 ก.ย. 56 เพื่อประโยชนในการประสาน
การปฏิบัติงานปองกันและปราบปราม 
การกระทําความผิดฐานมีสวนรวมในองคกร
อาชญากรรมขามชาติ

33 บันทึกขอตกลงวาดวยการประสาน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงสํานวน
คดีรายชื่อเพื่อขอใหศาลมีคําสั่งเปน
บุคคลที่ถูกกําหนดและการทบทวน
รายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดตาม 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินการกอการ
ราย พ.ศ. 2556 

สํานักงาน ปปง.
สํานักงานอัยการพิเศษ
ฝายคดีพิเศษ 3 
สํานักงานอัยการสูงสุด

16 ธ.ค. 56 เพื่อใหการประสานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การสงสํานวนคดีรายชื่อเพื่อขอใหศาลมีคําสั่ง
เปนบุคคลที่ถูกกําหนดและการทบทวนราย
ชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการ
เงินการกอการราย พ.ศ. 2556 เปนไปดวย
ความเรียบรอย

56 รายงานประจําป ี2557



 2.3 การสงเสริมและประสานความรวม
มือกับตางประเทศ 
 สาํนกังาน ปปง. ไดรบัการยอมรับจากกลุม
องคกรตอตานการฟอกเงนิระหวางประเทศ เชน กลุม 
The Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) 
และกลุม Egmont Group of Financial Intelligence 
Units ในเรื่องความมุงมั่นในการปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2557  
(1 ตลุาคม 2556 – 30 กนัยายน 2557) สาํนกังาน ปปง.  
ไดดําเนินการสงเสริมและประสานความรวมมือใน
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองคกร
ตาง ๆ  ทัง้ในระดบัภูมภิาคและระดับนานาชาต ิดงัน้ี
  2.3.1 การจัดทําบันทึกความเขาใจ
เก่ียวกับความรวมมือในการแลกเปล่ียนขอมูล
ธุรกรรมทางการเ งินเพื่อการป องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
 สาํนกังาน ปปง. ไดดาํเนนิการสงเสรมิและ
ประสานความรวมมอืในการปองกนัและปราบปราม
การฟอกเงินกับองคกรตาง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ โดยการจดัทาํบนัทกึความเขาใจ 
(Memorandum of Understanding: MOU) เร่ืองความ 
ร วมมือในการแลกเปลี่ยนข อมูลธุรกรรมทาง 
การเงิน เพ่ือการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  
เพ่ือลดปญหาอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนขอมูล

ระหวางกัน โดยขอมูลที่ไดรับจะเปนประโยชนตอ
การสืบสวนทางการเงิน แตจะไมใชในกระบวนการ
ฟองรองดําเนินคดี เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก 
FIU ซึ่งเปนผูใหขอมูล รวมท้ังตองมีระบบการเก็บ
รักษาความลับของขอมูลอยางดี สํานักงาน ปปง. 
ไดจัดทํารางบันทึกความเขาใจ ตามตนแบบของ
กลุม Egmont ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบให
เลขาธิการ ปปง. เปนผูมีอํานาจในการลงนาม กับ 
FIU ของประเทศตาง ๆ  ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติ 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 อนุมัติใหสํานักงาน 
ปปง. ใชรางบันทึกความเขาใจ เร่ือง ความรวมมือ
ในการแลกเปลี่ยนขอมูลธุรกรรมทางการเงินเพ่ือ
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีปรับปรุง
ใหมเปนตนแบบสําหรับการตกลงใหความรวมมือ
กับประเทศตาง ๆ โดยมอบหมายใหเลขาธิการ 
ปปง. เป นผู มีอํานาจในการลงนาม เกี่ยวกับ 
ความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลธุรกรรม
ทางการเงิน เพื่อการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน ซึง่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สาํนักงาน  
ปปง. ไดจัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) จํานวน  
1 ประเทศ คอื ราชอาณาจกัรกมัพชูา และตัง้แตเริม่
ดาํเนนิการจนถงึปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดจดัทาํ 
MOU แลว รวมจาํนวน 47 ฉบบั (จาํนวน 45 ประเทศ) 
มีรายละเอียดดังนี้

(1) ราชอาณาจักรเบลเยียม มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 24 เมษายน 2545

(2) สหพันธสาธารณรัฐบราซิล มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 29 มกราคม 2546

(3) สาธารณรัฐเลบานอน มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2546

(4) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม 2546

(5) โรมาเนีย มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม 2546

(6) สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 มิถุนายน 2546

(7) สาธารณรัฐฟนแลนด มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2547

(8) สาธารณรัฐเกาหลี มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน 2547

(9) เครือรัฐออสเตรเลีย (AUSTRAC) มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 23 มิถุนายน 2547

(10) สาธารณรัฐโปรตุเกส มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2547

(11) ราชรัฐอันดอรรา มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 23 กรกฎาคม 2547

(12) สาธารณรัฐอิตาลี มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 7 ตุลาคม 2547
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(13) สาธารณรัฐเอสโตเนีย มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 ตุลาคม 2547

(14) สาธารณรัฐฟลิปปนส มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 ตุลาคม 2547

(15) สาธารณรัฐโปแลนด มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 ตุลาคม 2547

(16) สาธารณรัฐมอริเชียส มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 28 ตุลาคม 2547

(17) ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 21 กุมภาพันธ 2548

(18) สาธารณรัฐจอรเจีย มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2548

(19) ราชรัฐโมนาโก มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 4 เมษายน 2548

(20) มาเลเซีย มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2548

(21) สาธารณรัฐบัลแกเรีย มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 13 มิถุนายน 2548

(22) เซนตวินเซนตและเกรนาดีนส มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 10 กรกฎาคม 2548

(23) ยูเครน มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 19 กรกฎาคม 2548

(24) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 30 กรกฎาคม 2548

(25) สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 24 เมษายน 2549

(26) ญี่ปุน มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2549

(27) สาธารณรัฐไอรแลนด มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 14 มิถุนายน 2549

(28) สหพันธรัฐเซนตคิตสและเนวิส มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550

(29) หมูเกาะเคยแมน มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550

(30) ราชอาณาจักรสวีเดน มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 28 พฤษภาคม 2550

(31) เบอรมิวดา มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 28 พฤษภาคม 2550

(32) สาธารณรัฐปาเลา มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 17 กรกฎาคม 2550

(33) สาธารณรัฐชิลี มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 29 พฤษภาคม 2551

(34) สหพันธรัฐรัสเซีย มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 29 พฤษภาคม 2551

(35) สาธารณรัฐประชาชนจีน มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2551

(36) แคนาดา มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 13 สิงหาคม 2551

(37) สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 12 กรกฎาคม 2553

(38) สํานักงานตํารวจแหงชาติออสเตรเลีย มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2553

(39) สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 12 สิงหาคม 2553

(40) สาธารณรัฐอารเมเนีย มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553

(41) เขตบริหารพิเศษมาเกา มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
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(42) สาธารณรัฐฟจิ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 25 ตุลาคม 2554

(43) ราชอาณาจักรนอรเวย มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554

(44) สาธารณรัฐมาดากัสการ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 23 ตุลาคม 2555

(45) สาธารณรัฐอินเดีย มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 30 พฤษภาคม 2556

(46) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 22 กรกฎาคม 2556

(47) ราชอาณาจักรกัมพูชา มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 30 มกราคม 2557

วันที่ 30 มกราคม 2557 พันตําต รวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน เลขาธิการ ปปง. ลงนามในบันทึกความเขาใจ 
(Memorandum of Understanding : MOU) เรื่อง ความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อปองกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน กับ หนวยขาวกรองทางการเงินแหงราชอาณาจักรกัมพูชา (CAFIU)
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 2.3.2 งานความรวมมือในฐานะสมาชิก
กลุมองคกรระหวางประเทศ/ ความรวมมือใน
ภูมิภาค 
  ประเทศไทยโดยสํานักงาน ปปง. เขารวม
ในกลุมองคกรระหวางประเทศ โดยมีวัตถุประสงค
ของการเขารวมกลุมคือเพื่อสงเสริมความรวมมือ
ในการแลกเปลี่ยนขอมูลดานการฟอกเงินและ 
การพัฒนาขีดความสามารถขององคกรและบุคลากร
ในดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดงันี้
  (1) The Egmont Group of Financial 
Intelligence Units เปนกลุมความรวมมือระหวาง 
“หนวยขาวกรองทางการเงิน” (Financial Intelligence 
Unit: FIU) ทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลธุรกรรม
ทางการเงนิ โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ตอตานการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
(AML/CFT) รวมทัง้สรางความเชีย่วชาญใหแกบคุลากร
ของหนวยงาน และชวยเหลือสนับสนุนในการใช
เทคโนโลยใีหม ๆ  กลุมเอก็มอนทจะมกีารประชุมระดับ
คณะกรรมการบรหิารและคณะทาํงานเปนประจาํทกุป 
เพ่ือเปนกลไกผลกัดนัความรวมมอืใหมคีวามกาวหนา 
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สาํนกังาน ปปง.  
สงผูแทนเขารวมการประชุม 2 คร้ัง คือ เมื่อเดือน
กุมภาพันธ 2557 ที่ประเทศฮังการี และเดือน
มิถุนายน 2557 ที่สาธารณรัฐเปรู
  (2) The Asia-Pacific Group on Money 
Laundering (APG) เปนองคกรความรวมมือใน
ภูมิภาคเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติของประเทศสมาชิก
ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลดานการปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินและการตอต าน 
การสนับสนุนทางการเงินแก การก อการร าย  
รวมท้ังเสริมสรางขีดสมรรถนะในดานดังกลาวของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
สํานักงาน ปปง. สงผู แทนเขารวมการประชุม  
APG P lenary เ ม่ือเ ดือนกรกฎาคม  2557  
ทีเ่ขตบรหิารพิเศษมาเกาแหงสาธารณรฐัประชาชนจนี
  (3) Financial Action Task Force (FATF) 
เปนองคกรที่ทําหนาที่กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติ
ดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ 
การต อต  านการฟอกเ งินและการสนับสนุน 
ทางการเงินแกการกอการราย ในปจจบุนั ประเทศไทย
ยังไมไดเขาเปนสมาชิกของ FATF แตอยางไร
ก็ตาม ประเทศไทยมีหนาที่รายงานความคืบหนา

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดานการปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินและการตอต าน 
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย รวมท้ัง 
การปรับปรุงขอบกพรองตางๆ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 สาํนกังาน ปปง. สงผูแทนเขารวมการประชุม 
2 ครัง้ คอื FATF Plenary เม่ือเดือนตลุาคม 2556  
ที่สาธารณรัฐฝรั่งเศส และ FATF/MENAFATF 
Jo int Exper ts ’  Meet ing on Typolog ies  
เมื่อเดือนธันวาคม 2556 ที่รัฐกาตาร 
  2.3.3 การฝกอบรม/ดูงาน 

สํานักงาน ปปง. สนับสนุนการเพิ่มพูน
ความรูความสามารถของบุคลากรในรูปของการฝก
อบรมผานความรวมมือทางวชิาการกบัตางประเทศ 
ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดสงบุคลากรของ
หนวยงานเขารับการอบรมในหัวขอตาง ๆ เชน 
 (1)  การอบรม APG Assessor Training 
 (2) การอบรมหลักสูตร INTERPOL 
Criminal Intelligence Analysis Training for 
Southeast Asia (Phase 3) 
 (3) ก า ร อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร  G o o d 
Governance in an increasingly Complex World 
 (4) การอบรม  Counte r te r ro r i sm 
Financial Training Course 
 (5) การอบรม  APG p re -Mutua l 
Evaluation and National Risk Assessment Training 
Workshop 
 (6) กา รอบรมห ลักสู ต ร  E nCa s e 
Computer Forensics I
 2.3.4 การดําเนินงานศูนยฝกอบรมดาน
การตอตานการฟอกเงิน (Computer-Based 
Training: CBT Center) 
  สํานักงาน ปปง. ไดรับความรวมมือจาก 
United Nations Office on Drugs and Crimes 
(UNODC) และโครงการ Asia - Europe Meeting 
(ASEM) ในการจดัตัง้ศนูยฝกอบรมดานการตอตาน 
การฟอกเงิน เม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548  
ณ ชั้น 12 อาคารสํานักงาน ปปง. เพื่อใหเจาหนาที่
ทีเ่กีย่วของในการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
ไดเพิ่มพูนความรู ทางวิชาการจากหลักสูตรการ
เรียนรูดวยตนเองดวยสื่อคอมพิวเตอร และเพื่อให
เกิดความรวมมือจากหนวยงานบังคับใชกฎหมาย 
หนวยงานกํากับดูแล หนวยงานที่มีหนาที่รายงาน
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ธุรกรรม รวมทั้งหนวยงานที่มีภารกิจสอดคลองกับ
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 จงึไดมกีารเชญิ
ชวนหนวยงานที่เกี่ยวของจัดสงเจาหนาที่เขารับ
การอบรมดานการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มผีูเขารบัการอบรม
จาํนวน 197 คน ซึง่ตัง้แตเริม่ดาํเนนิการ (พ.ศ. 2548 - 
30 กันยายน 2557) มีผูเขารับอบรมรวม จํานวน
ทั้งสิ้น 3,601 คน
 2.4 การประชาสัมพันธและเผยแพร
ความรู 

สํ า นั ก ง าน  ปปง .  ไ ด  ดํ า เ นิ น ก า ร
ประชาสมัพนัธและเผยแพรความรูเกีย่วกบักฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และ
กฎหมายว าด วยการป องกันและปราบปราม
การสนบัสนนุทางการเงนิแกการกอการรายใหหนวย
งานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
รวมทั้งการประชาสัมพันธใหไดรับทราบถึงนโยบาย
แนวทางการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานของ
สํานักงาน ปปง. เพื่อสรางความเขาใจอันดีและ
สงเสริมความรวมมอืในการปองกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน และการกอการราย โดยในปงบประมาณ

พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) 
ไดดําเนินการประชาสัมพันธและเผยแพรความรู
ผานชองทางตาง ๆ ดังนี้

2.4.1 งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ
สํานักงาน  ปปง .  ได จัดทํา เอกสาร

ประชาสมัพนัธทีเ่ปนสือ่ส่ิงพมิพเพือ่เผยแพรความรู
กฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
ไดแก คู มือประชาชน หนังสือคู มือประชาชน
ฉบับการตูน และรวมพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 ฉบบัประชาชน
ที่มีเน้ือหาเปนการสรางความเขาใจเบื้องตนเกี่ยว
กับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินและขอควรรูสําหรับประชาชน รวมถึง
การจัดทําสติ๊กเกอรแจงเตือนประชาชนไมให
หลงเชื่อแกงคอลเซ็นเตอร ในเรื่องการโอนเงิน
ผานตูกดเงนิสด (ATM) โดยการขอความอนเุคราะห
ผานสถาบนัการเงนิในการติดประชาสัมพนัธทีตู่ ATM 
การจดัทาํปายประชาสมัพนัธชองทางการแจงเบาะแส
ผูกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบ
ปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการรายโดยติดดานขางรถโดยสารประจาํทาง

สมัพันธที่เปนสื่อส่ิงพิมพ
ามรู

เอกสารประชาสั
เพื่อเผยแพรควา
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 2.4.2 งานเผยแพรประชาสัมพันธผาน
สื่อวิทยุ โทรทัศนและหนังสือพิมพ 
 สํานักงาน ปปง. ไดดําเนินการเผยแพร 
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวาดวย 
การปองกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแก 
การกอการราย รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ 
ผลการดาํเนินงานในดานตาง ๆ  ผานชองทางสือ่วทิยุ 
โทรทัศนและหนังสือพิมพ ดังนี้
 (1) การใหสัมภาษณของผูบริหารเก่ียว
กับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน ผานส่ือโทรทัศน หนังสือพิมพ และ
สื่อวิทยุ 
 (2) การประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายแก
ประชาชนผานสื่อโทรทัศน 
 (3) การจัดทําสปอตโฆษณาแจงเตือน
ประชาชนกรณีมิจฉาชีพแอบอางชื่อเปนเจาหนาที่
สํานักงาน ปปง. ทางสถานีวิทยุ
 (4) การเผยแพร สารคดีโทรทัศน ชื่อ
สาํนักงาน ปปง. ชดุบริหารความเสีย่งดานการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (สทท. 11) 
ภมูภิาค ประกอบดวย สถาน ีสทท. เชียงใหม สงขลา 
อุบลราชธานี พิษณุโลก และอุดรธานี
 (5) การเผยแพรสารคดีวทิยุชือ่สาํนกังาน 
ปปง. ชุดบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและ 
การสนบัสนุนทางการเงินแกการกอการรายทางสถาน ี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.) ทองถิ่น  
กรมประชาสัมพันธ จํานวน 5 สถานี ประกอบ
ดวย สถานี สวท. เชียงใหม สงขลา อุบลราชธานี 
พิษณุโลก และอุดรธานี
 2.4.3 การสงวิทยากรบรรยายใหความรู

นอกจากการเผยแพรความรู เกี่ยวกับ
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการรายผานการ
จดัทาํหนังสือหรือเอกสารเผยแพร การประชาสัมพนัธ
ผานสือ่วทิย ุโทรทศันและหนงัสอืพมิพแลว สาํนกังาน 
ปปง. ยังไดจัดสงบุคลากรของสํานักงาน ปปง.  
ไปเปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกขาราชการและ

พนักงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ในหัวขอตาง ๆ 
อาทิเชน
 (1)  การบรรยายเรื่องกฎหมายฟอกเงิน 
และการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินในการกระทําผิด
ฐานคามนุษย ใหกับขาราชการระดับรองสารวัตร
 (2) การบรรยายเกี่ ยวกับกฎหมาย 
วาดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ใหกบั 
นกัวชิาการจดัเกบ็รายได เจาหนาทีก่รมคุมครองสทิธิ
และเสรีภาพ เจาหนาที่ศูนยประสานการปฏิบัติที่ 3  
กองอํานวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 
นักเรียนโรงเรียนเหลาทหารพระธรรมนูญ 
 (3) การบรรยายเรื่อง การวิเคราะหขาว
กรองทางการเงินและหลักฐานทางการเงิน การเก็บ
รักษารายงานทางธุรกรรม ใหกับสํานักงาน ป.ป.ส. 
 (4) การบรรยายเรื่องบทบาทของทหาร
ในการสนับสนุนความมั่นคงของมนุษยหลังการเขา
สูการเปนประชาคมอาเซียน
 (5) การบรรยายเรื่องกฎหมายฟอกเงิน 
และความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม
 (6) การบรรยายเรื่องหลักสูตรเจาหนาที่
ขาวกรองชั้นสูง
 (7) การบรรยายเรื่ อ งบทบาทฝ  าย
ปกครองเกี่ยวกับ ปปง. 
 (8)  การบรรยายเรื่ องการบัง คับใช 
กฎหมายฟอกเงินในการกระทําความผิดฐาน 
คามนุษย
 (9)  การบรรยายเรือ่งเทคนคิในการวเิคราะห
สถานะทางการเงินเพื่อวิเคราะหองคประกอบ 
ความผิด  ตามพระราชบัญญัติป องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
 (10) การบรรยายเรื่ อง  การไต สวน 
การสบืสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลกัฐาน
ของคณะกรรมการ ปปง. 
 (11) การบรรยายเรื่อง การเจรจาตอรอง
 (12) การบรรยายเรื่อง การเตรียมความ
พรอมดานการบังคับใชกฎหมายทรัพยสินทาง
ปญญา เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)
 (13) การบรรยายเรื่อง บทบาทของ
สาํนกังาน ปปง. ทีเ่กีย่วกบัการพจิารณาคดีของศาล
 (14) การบรรยายเรื่ อง  การติดตาม
ทรัพยสินดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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(15) การบรรยายเรื่อง ชี้แจงกรณีกลุม
ราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากการปดกิจการของ
บริษัท ดิจิตอล คราวโฮลดิ้ง จํากัด

(16) การบรรยายเรื่อง การไตสวนและ
การสอบสวนของคณะกรรมการ ปปง.

(17) การบรรยายเรือ่ง การสบืสวนสอบสวน
คดยีาเสพติด

(18) การบรรยายใหความรูในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและ
กฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของ ใหแกสถาบันการเงินและ
ผูมีหนาที่รายงานธุรกรรม ในหัวขอตาง ๆ เชน 

ทิศทางและกลยุทธในการควบคุม
และบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานของสาขา
และการเตรียมความพรอมกระบวนการจัดการ
ปองกันการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ทราบ
ขอเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา พ.ศ. 2556 และประกาศที่
ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการราย (AML/CFT)

กฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและหลักเกณฑการปฏิบัติ
ตามระเบียบการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
รวมถึงกรณีศึกษาที่เกิดขึน้จริง

ความรูเก่ียวกับธุรกรรมที่ผูประกอบ
ธรุกิจเปนบุคคลรบัอนญุาตตองรายงานตอสํานกังาน
ปปง.

แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมและการจัดใหลูกคา
แสดงตนอยางถูกตอง

ความรู เ ก่ียวกับกฎหมายวาด วย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สําหรับ
การประกอบอาชีพขายทอดตลาดและคาของเกา

ความรู เ ก่ียวกับกฎหมายวาด วย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวของ
กับสหกรณออมทรัพย

การทําความรูจักและการตรวจสอบ
เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (KYC/CDD) 

การปฏิบัติตามกฎหมายว าด วย
การปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย

ICT และกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินกับขบวนการสหกรณ

บทบาทหนาที่และแนวทางปฏิบัติ
สําหรับธนาคารแหงประเทศไทย

บทบาทหนาที่และแนวทางปฏิบัติ
สําหรับสมาคมลิสซิ่งไทย

มาตรฐานดานการปองกนัและปราบ
ปรามการฟอกเงิน

กฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินกับหนาที่ความรับผิดชอบ
ของนายหนาอสังหาริมทรัพย

โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม
ในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใหกับ

สวนภูมิภาคใหสามารถดําด เนินการได 
ตามที่กฎหมายกําก หนด วันที่ 20 มิถนุายน พ.ศ. 2557 

ณ โรงแรมพรพิงค ทาวเวอร จังหวัดเชียงใหม
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  2.5 ศูนยรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข แจงเบาะแส 
 สํานักงาน ปปง. ไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน รองทุกข แจงเบาะแสอยางเปนทางการ  
พรอมกําหนดเลขหมายโทรศัพท 4 ตัว เพื่อความสะดวกและงายตอการจดจําของประชาชน  
“สายดวน ปปง. 1710” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 เพื่อใหบริการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข แจงเบาะแส
เกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน และการกอการราย โดยใหบริการในวันเวลาราชการ 
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. และนอกจากน้ียังมีชองทางอ่ืน ๆ ในการแจงเรื่องรองเรียน รองทุกข  
หรือแจงเบาะแสเก่ียวกบัผูกระทาํความผดิ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตลุาคม 2556 – 30 กนัยายน 
2557) ไดรับเรื่อง จํานวน 1,022 เร่ือง และตั้งแตเร่ิมดําเนินการ (วันที่ 4 เมษายน 2556 – 30 กันยายน 
2557) ไดรับเรื่อง จํานวน 1,425 เรื่อง มีรายละเอียด ดังนี้

ช่องทางการรับเรื่อง

จํานวนเรื่อง

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557

ตั้งแต่เริ่มดําเนินการ
(วันที่ 4 เมษายน 2556 -  
วันที่ 30 กันยายน 2557)

1. จดหมาย 143 230 373
2. สายดวน ปปง. 1710 142 182 324
3. เว็บไซตและอีเมล 59 104 163
4. ยื่นเรื่องดวยตนเอง 51 65 116
5. ตู ปณ. 559 16
6. สวนราชการภายนอก - 433 433

รวม 403 1,022 1,425

 ซึ่งรายละเอยีดผลการรับเรือ่งราวรองเรยีน รองทกุข แจงเบาะแสต้ังแตวนัที ่ 4 เมษายน 2556 – 
30 กันยายน 2557 แยกตามความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. 2542 มีรายละเอียด ดังนี้

ลําดับที่

จํานวนเรื่อง

ประเภทความผิดมูลฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557

ตั้งแต่เริ่มดําเนินการ
(วันที่ 4 เมษายน 2556 -  
วันที่ 30 กันยายน 2557)

ยาเสพติด 50 239 289
2 คาหญิงและเด็ก 6 19 25
3 ฉอโกงประชาชน 68 156
4 ยักยอก-ฉอโกง (สถาบันการเงิน) 5 6
5 ทุจริตตอตําแหนงหนาที่ 52 122 174
6 กรรโชกหรือรีดทรัพยโดยอางอั้งยี่ซองโจร - 6 6
7 ศุลกากร 7 14 21

การพนัน 49 62
9 การปลอมหรือละเมิดทรัพยสินทางปญญา 3 4 7
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ลําดับที่

จํานวนเรื่อง

ประเภทความผิดมูลฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557

ตั้งแต่เริ่มดําเนินการ
(วันที่ 4 เมษายน 2556 -  
วันที่ 30 กันยายน 2557)

10 การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ 
บัตรอิเล็กทรอนิกส หรือหนังสือเดินทาง

3 3 6

ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม - 121 121
12 การประทุษรายตอชีวิตและรางกาย - 2 2
13 การกักขังหนวงเหนี่ยว -
14 การลักทรัพย กรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย 30 155 185
15 การคามนุษย (กฎหมายอื่น) - 12 12
16 การกอการราย (กฎหมายวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการราย) 

- 3 3

17 องคกรอาชญากรรมขามชาติ (กฎหมายอื่น) - 2 2
18 ไมเกี่ยวของกับความผิดมูลฐาน 113 185 298

รวม 403 1,022 1,425

 2.6 การพัฒนาองคกร
 สํานักงาน ปปง. ไดตระหนักถึงความ
สําคัญในการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในสํานักงาน
และภายนอกที่ เกี่ ยวข องกับการปฏิบัติตาม 
พระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. 2542 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะ 
คณุธรรมและจริยธรรม ทีเ่หมาะสมกบัการปฏบิตังิาน 
จงึไดดาํเนนิการโครงการตาง ๆ ทีส่าํคญั ดงันี้
 2.6.1 การฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ใหมีขีดสมรรถนะ

 สํานักงาน ปปง. ไดสงขาราชการและ
พนักงานราชการของสํานักงาน ปปง. ไปฝกอบรม 
เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรและองคกร 
เชน การอบรมหลักสูตรสารวัตร การอบรมภาษา
อังกฤษผานระบบ E-Learning การอบรมดาน
การบังคับคดีและภารกิจกรมบังคับคดี การอบรม
วิทยากรตัวคูณตามโครงการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรูตามรอยพระยุคลบาท: เศรษฐกิจพอเพียง 
วิชาครองตน การอบรมการใชเครื่องมือการทํานิติ
คอมพิวเตอรอยางมืออาชีพเพื่อการนําไปประยุกต
ใชอยางมีประสิทธิภาพ การอบรมเทคนิคการ

ฝกสอนแนะนาํงาน การอบรมหลกัสูตรการประเมนิ
แผนงานและโครงการ การอบรมหลักสูตรเทคนิค 
การเปนพี่เลี้ยงและโคชทีมงาน การอบรมหลักสูตร
กลยุทธการพัฒนาความคิดเชิงระบบและความ
คิดสรางสรรคสําหรับองคกรสมัยใหม การอบรม
หลักสูตร EnCase Computer Forensics I การฝก
อบรมหลักสูตรกลยุทธการพัฒนาบุคลากร การฝก
อบรมหลักสูตรกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
การอบรมหลักสูตรหลักปฏิบัติราชการทางปกครอง
สําหรับผูบริหาร การอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัด
ทํา Training Road Map การอบรมหลักสูตรเทคนิค
การเปนพิธีกรและผูดําเนินรายการมืออาชีพ การ
อบรมหลักสูตรการจัดทําแผนฝกอบรมประจําป
และตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผนกลยุทธ และการ
อบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทําคู มือ ตลอดจน 
การอบรม หรือเขารวมโครงการสัมมนาความ
รู เกี่ยวกับการบังคับคดี การบังคับใชกฎหมาย  
การบูรณาการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวของ เปนตน ซึ่งทําใหบุคลากรของสํานักงาน 
ปปง. สามารถนําความรูนั้น ๆ ไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
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2.6.2 โครงการฝกอบรม/ประชมุ/สมัมนา
แกบุคลากรภายในสํานักงาน ปปง.

(1) สํานักงาน ปปง .  ได  เล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
จึงไดจัดโครงการฝกอบรมในดานตาง ๆ ใหแก
บุคลากร เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูความสามารถ
ของบุคลากรในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งความรู เก่ียวกับ
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน และกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก การ
กอการราย ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 นั้น 
สาํนักงาน ปปง. ไดจดัโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 
เร่ือง “การพัฒนาเจาหนาที่สํานักงาน ปปง. สูการ
เปนองคกรแหงการเรียนรู ในการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน การบูรณาการการปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน” นอกจากจะเปนการสงเสริมความรู
ดานกฎหมายแลว ยงัเนนการสอนเทคนคิการทาํงาน
เปนทีมใหกับบุคลากรของหนวยงานอีกดวย

(2) สํานักงาน ปปง. ใหความสําคัญ
กบัการใหความรูเพือ่เตรยีมความพรอมในการปฏบิตัิ
งานของขาราชการบรรจใุหม หรอืโอนยายเขามาใหมา
โดยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
“การพฒันานน ขาขข รารร ชการสาํนกังาน ปปง. ตามพระรารร ชบญัญติั
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542”
ซึง่เปนการใหความรูในหลาย ๆ หลักสตูร โดยเริม่
ตั้งแตการเรียนรูเกี่ยวกับองคกร การรูจักอํานาจ
หนาที่ของสํานักงาน ปปง. การใหความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
กฎหมายวาวว ดวยการปองกนัและปราบปรามการสนบัสนนุ
ทางการเงินแกการกอการร าย และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนระเบียบราชการตาง ๆ 
ทีส่าํคัญ เชน ระเบยีบงานสารบรรณ สวสัดิการและสทิธิ
ประโยชนของขาราชการ จรรยาบรรณของขาราชการ 
การพัฒนาแนวคิดและทัศนคติในการปฏิบัติงาน 
แนวคิดดานการเปนขาราชการที่ดี การนําปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงมาปรับใชในการปฏบิตังิาน การสง
เสรมิการทาํงานเปนทมี การเสริมสรารร งทักษะดานการใช
อาวธุปน การตอสูปองกนัตวัดวยมอืเปลา และยทุธวธีิ
ในการตรวจคนจบักมุ เปนตน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาขาราชการสําส นักงาน ปปง. 
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542” รุนที่ 3 

ระหวางวันที่ 28 เมษายน – 18 กรกฎาคม 2557

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การพัฒนาเจาหนานน ท่ี
สําส นักงาน ปปง. สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู

ในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน”

เมื่อวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2557
ณ โรงแรมรีเจนท บีช รีสอรท ชะอําอ  จังหวัดเพชรบุรี
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3) การจัดโครงการสัมมนารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยสิน เมื่อวันที่ 10 – 11 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร กรุงเทพมหานคร

(4) การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาทักษะการดําเนินคดีในชั้นศาล
ใหแกพนกังานเจาหนาที ่ รุนที ่ 1 และ รุนที ่ 2 เม่ือวนัที ่ 20 – 22 และ 26 สงิหาคม 2557 ณ โรงแรม
เดอะ ทวิน ทาวเวอร กรุงเทพมหานคร
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2.6.3 การฝกอบรม สมัมนาใหแกบคุลา ากร
ภายนอก โดยการจดัโครงการสมัมนาเชงิปฏิบตักิาร 
เพือ่ใหผูเขารวมการสมัมนามีความรูความเขาใจ และา
สามารถบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย และกฎหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปน
การแลกเปลี่ยนขอมูล ขอคิดเห็น ปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะในการดําเนินงาน อันจะนําไปสู
การประสานความรวมมือในการปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธภิาพ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 นั้น 
สํานักงาน ปปง. ไดจัดโครงการสัมมนาดังกลาว
รวมกับหนวยงานราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน

(1) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
การ บูรณาการด  านกฎหมายกับหน  วยงาน
ราชการที่ เกี่ยวข องในโซนภาคเหนือตอนบน
ภาคเหนือตอนลาง ภาคใตตอนบน ภาคใตตอนลาง
ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เปนตน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมาย
วาด วยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวาด วย
การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย รวมกับ
หนวยงานภาครัฐ ภาคเหนือตอนลาง” เม่ือวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2556
ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร รีสอรท แอนด สปา จังหวัดสุโขทัย

โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การบูรณาการการปฏบิตัติามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 
และกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย รวมกับหนวยงานภาครัฐ
ภาคตะวันออก” เม่ือวันท่ี 3 – 5 พฤศจกิายน 2556 ณ โรงแรมโกลเดน ซติี ้ระยอง จงัหวดัระยอง

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการ
การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และกฎหมายว าด วยการป องกันและ
ปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแกการกอการราย รวมกบั
หนวยงานภาครฐั ภาคตะวนัตก” เมือ่วนัที ่13-15 พฤศจิกายน 
2556 ณ โรงแรมกาญจน จงัหวดักาญจนบรีุ
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงนิ และกฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแกการกอการราย รวมกบัหนวยงาน
ภาครฐั ภาคเหนอืตอนบน” เมือ่วันท่ี 20 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมคุมภคูาํ จงัหวดัเชียงใหม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงนิ และกฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิแกการกอการราย รวมกบัหนวยงาน
ภาครฐั ภาคใตตอนลาง” เม่ือวันท่ี 18 – 20 ธนัวาคม 2556 ณ โรงแรมหรรษาษษ  เจบ ีจงัหวดัสงขลา

โครงการสมัมนาเชงิปฏิบตักิาร เรือ่ง “การบูรณาการการปฏบิตัติามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ
และกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย รวมกับหนวยงานภาครัฐ 
ภาคใตตอนบน” เม่ือวันท่ี 11 - 13 ธนัวาคม 2556 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา จงัหวดัสรุาษฎรธานี
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 (2) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการราย รวมกบั
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน

สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงาน
อัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 3 เมื่อวันที่ 25 – 27 
พฤศจกิายน 2556 ณ โรงแรมลองบชี การเดนท โฮเตล็ 
แอนด สปา จงัหวดัชลบุร ีเมือ่วนัที ่12 มถินุายน 2557
ณ โรงแรม ด ิเอมเมอรลัด กรุงเทพมหานคร และเมือ่
วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม โกลเดนทวิลปิ
ซอฟเฟอรนิ กรงุเทพมหานคร

 ศาลอาญา เมื่อวันที่ 1 – 3 สิงหาคม
2557 ณ โรงแรมรีเจน ชะอํา บีช รีสอรท จังหวัด
เพชรบุรี

2.6.4 การเผยแพรความรูความเขาข ใจใหกบัา
สถาบนัการเงินและผูมหีนานน ทีร่ารร ยงานการทาํธุรกรรม

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานักงาน 
ปปง. ไดดําเนินการจัดฝกอบรม สัมมนา เผยแพร
ขอมูล ตลอดจนการจัดประชุมซักซอมความเขาใจ
ในการปฏิบัติตามกฎหมายใหแกผูมีหนาที่รายงาน
การทําธุรกรรม ดังนี้

1) จัดประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการราย โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่ใหเกดิความเขาใจ
รวมกันระหวางสํานักงาน ปปง. สถาบันการเงิน 
ผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรม และหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของ ดังนี้

ผู  แทนธนาคาร และหน วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

กลุ มธุรกิจธนาคาร เ ม่ือวันที่ 4
สงิหาคม 2557 ณ หองประชมุ 101 สาํนักงาน ปปง.

กลุ มผู  ประกอบอาชีพ เกี่ ยวกับ
นายหนาหรือตัวแทนซ้ือขายอสังหาริมทรัพย
ตามมาตรา 16 (4) และกลุมผู ประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับสําหรับ
ผูประกอบธุรกิจที่มิใชสถาบันการเงินตามประกาศ
กระทรวงการคลงัเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิสินเชือ่
สวนบุคคลภายใตการกาํกบัหรอืตามกฎหมายวาดวย
ธรุกจิสถาบันการเงนิตามมาตรา 16 (6) เมือ่วนัที ่ 8 
กนัยายน 2557 ณ หองประชมุ 101 สาํนกังาน ปปง.

การประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินสําหรับกลุ มธุรกิจธนาคาร วันที่ 4 สิงหาคม 2557
ณ หองประชุม 101 ชั้น 1 สํานักงาน ปปง.
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การประชุมกับตลาดหลักทรัพย เรื่อง ชี้แจงวิธีการ
ใชงานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ประสานงานขอมลู
เกี่ ยวกับการทํา ธุรกรรม  (AMLO F inanc ia l 
Information Cooperation System: AMFICS)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ หองประชุม 101 
ชั้น 1 สํานักงาน ปปง.

กลุ มผู ประกอบอาชีพคาอัญมณี 
เพชรพลอย ทองคํา หรือเคร่ืองประดับที่ประดับ
ดวยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคํา ตามมาตรา
16 (2) แหงพระราชบัญญตัปิองกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 เมือ่วนัที ่22 กนัยายน 2557
ณ หองประชุม 101 สํานักงาน ปปง.

สถาบันการเงินประเภทนิติบุคคลที่
ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระ
เงินตางประเทศตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 
ณ หองประชุม 101 สํานักงาน ปปง.

2) จัดโครงการสัมมนา สงเสริมความรู
เก่ียวกับการรายงานธุรกรรมในการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เพือ่ใหสถาบันการเงินและ
ผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรมในสวนภูมิภาคมี
ความรู ความเขาใจและสา ามารถปฏิบตัติามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และ
กฎหมายว าด วยการป องกันและปราบปราม
การสนบัสนุนทางการเงนิแกการกอการรายไดอยางมี
ประสทิธภิาพ 

3. ผลการดําเนินงานด้านการกํากับ
และตรวจสอบสถาบันการเงิน
 3.1  การศกึษา พฒันา นโยบาย มาตรการ
และแนวทางการกํากับและตรวจสอบ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 
2556 – 30 กนัยายน 2557) สาํนกังาน ปปง. ไดจดั
ทําแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินของสถาบนัการเงนิ ดงัน้ี 

3.1.1 จัดทําแนวทางในการกํากับดูแล
ตรวจสอบ ตดิตามสําหรบัผูมหีนาทีร่ายงานใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การสนบัสนนุทางการเงินแกการกอการราย จาํแนก
แตละกลุมธุรกิจ จํานวน 15 แนวทาง

3.1.2 จัดทํ าแนวทางปฏิบัติ ให  ผู  มี
หนาทีร่ายงานดาํเนนิการปองกนัมใิหมกีารสนับสนุน
ทางการเงินแก การก อการร ายตามกฎหมาย
วาดวยการปองกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทาง
การเงินแกการกอการราย จําแนกแตละกลุมธุรกิจ
จํานวน 15 แนวทาง
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3.1.3 จัดทําข อกําหนดในการตรวจ
สอบและประเมินผลการปฏบิตัติามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สําหรับ
สถาบันการเงินประเภทธนาคาร จํานวน 36 แหง

3.1.4 จั ดทํ าต  นแบบการประ เมิ น
ความเสี่ยงของสถาบันการเงินตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จํานวน 15 กลุมธุรกิจ 
 3.2  การประเมินความเสี่ยงที่ เกี่ยว
กับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการรายของผูมีหนาที่รายงานการทํา
ธุรกรรม

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม
2556 – 30 กันยายน 2557) สํานักงาน ปปง. 
ไดดําเนินการประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวกับการ
ฟอกเงินและความเส่ียงที่เกี่ยวกับการสนับสนุน

ทางการเงนิแกการกอการรายของผูมหีนาทีร่ายงาน
การทาํธรุกรรม ดงันี้

1) จดัทาํตนแบบการประเมนิความเส่ียง
ของสถาบนัการเงนิตามกฎหมายวาดวยการปองกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน จํานวน 10 กลุมธุรกิจ

2) จัดประชุมเพื่อทําความเขาใจเกี่ยว
กับการบริหารความเส่ียงตามกฎหมายวาดวย
การปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิใหแกสถาบนั
การเงนิประเภทธนาคาร เมือ่วนัที ่3 กรกฎาคม 2557 

3) ขอนโยบายและระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการรายสําหรับการประเมินและบริหาร
ความเสี่ยงดานการฟอกเงิน และการตอตาน
การสนับสนุนทางการเงินแก การก อการร าย
มรีายละเอียด ดังน้ี

กลุ่มธุรกิจ จํานวน (แห่ง)

1. ธนาคาร 36
2. ประกันวินาศภัย 64
3. ประกันชีวิต 24
4. สหกรณ 2,104
5. นิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําช ระเงินตางประเทศตาม

กฎหมฎ ายวาดวยการควบคุมแลกเปลี่ยนเงิน (MC)ุ
1,390

6. ุธุรกิจหลักทรัพย 47
7. ธุรกิจบริษัทหลักทรัพยจัดกุ ารกองทุนุ 23
8. บริษัทบริหารสินทรัพย 31
9. บริษัทเงินทุนุ 2
10. บริษัทเครดิตฟองซิเอร 3

รวม 3,724

การประชุมเพื่อทําความเข าใจเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ ยงตามกฎหมายว าด วยการป องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
ณ หองประชุม 101 ชั้น 1 สํานักงาน ปปง.
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 3.3  การตรวจสอบการฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามกฎหมายของผูมหีนาทีร่ายงานการทาํธรุกรรม
 การกํากับและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู มีหนาที่รายงานการทําธุรกรรม  
ซึง่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตลุาคม 2556 – 30 กนัยายน 2557) สาํนักงาน ปปง. ไดรบัเรือ่งเก่ียวกบัการฝาฝน
หรอืไมปฏบิตัติามกฎหมายของผูมหีนาทีร่ายงานการทาํธุรกรรม จาํนวน 209 เรือ่ง สรปุผลการดําเนนิการ ไดดงันี้

ผลการดําเนินการ จํานวน (เรื่อง)

1. สงเรื่องใหกองกฎหมาย สํานักงาน ปปง. ตรวจสอบ
เพื่อดําเนินการเปรียบเทียบปรับ (คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณา)

6

2. ยุติเรื่อง 24
3. ทําหนังสือเตือน
4. สงหนวยงานที่เกี่ยวของ 3
5. อยูระหวางดําเนินการตรวจสอบ 168

4. ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะ
กรรมการ ปปง. และคณะกรรมการธุรกรรม 

 4.1 ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. 
 ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติป องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
กําหนดใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) เพ่ือเปนกลไก 
ในการกําหนดนโยบาย ควบคุมและถวงดุลอํานาจในการบังคับใชกฎหมายวาดวยการปองกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน เนื่องจากกฎหมายดังกลาวมีบทบัญญัติบางประการท่ีจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล มติและการดําเนินการตามมติคณะกรรมการ ปปง. โดยสรุปมติและการดําเนินการตามมติ 
คณะกรรมการ ปปง. ที่ไดมีการประชุมไปแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ครั้งที่ 1/2556 
(เมื่อวันที่ 4 
มกราคม 2556)

1. เห็นชอบรางประกาศสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เรื่องแนวทาง 
การกําหนดนโยบายการรับลูกคาและนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงิน
ของลูกคาของสถาบันการเงินและผูประกอบ
อาชีพตามมาตรา 16 (1) และ (9)

ประกาศมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 
6 กุมภาพันธ 2556

2. เห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินวาดวยกองทุน
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ....

ระเบียบมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 
15 พฤษภาคม 2556

3. เห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินวาดวยการนํา
ทรัพยสินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ....

ระเบียบมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 
23 มีนาคม 2556

73สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 
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4. เห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินวาดวยการเก็บ
รักษาและการจัดการทรัพยสินที่ถูกยึดหรือ
อายัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ระเบียบมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 
23 มีนาคม 2556

5. เห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวาดวย
การใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและ
ใชประโยชน การนําทรัพยสินออกขายทอด
ตลาด และการนําทรัพยสินไปใชเพื่อประโยชน
ของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ระเบียบมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 
23 มีนาคม 2556

6. เห็นชอบในหลักการรางกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ....

กฎกระทรวงมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 18 กรกฎาคม 2556

7. เห็นชอบรางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงิน
และผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16

ประกาศมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 
17 กรกฎาคม 2556

8. เห็นชอบในหลกัการของรางระเบียบคณะ
กรรมการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
วาดวยเงนิเพิม่สาํหรบัตาํแหนงขาราชการของ
สาํนกังานปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
ซึง่ไดรบัการแตงตัง้เปนพนกังานเจาหนาที่  
พ.ศ. ....

อยูระหวางสงเรื่องใหกระทรวง
การคลังพิจารณาทบทวน

9. เห็นชอบในหลกัการของรางระเบียบสาํนกั
นายกรฐัมนตร ีวาดวยคณุสมบตั ิการแตงตัง้ 
การปฏิบติัหนาที ่และการกํากบัการปฏบิตัิ
หนาทีข่องพนกังานเจาหนาทีต่ามกฎหมาย 
วาดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
พ.ศ. ....

ระเบียบมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 
17 เมษายน 2556

10. เห็นชอบในหลกัการของรางระเบยีบคณะ
กรรมการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารประกาศและการ
แจงรายชือ่บคุคลทีถ่กูกาํหนดและการระงบั 
การดําเนนิการกบัทรพัยสนิของบคุคล 
ทีถ่กูกาํหนด พ.ศ. ....

อยูระหวางการพิจารณาของ
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา

11. เหน็ชอบรางระเบียบคณะกรรมการปองกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน วาดวยหลกัเกณฑ
และวิธกีารกําหนดนโยบายในการประเมิน 
ความเสีย่ง การกําหนดแนวทางปฏบิตัหิรอื
มาตรการอ่ืนใดทีจ่าํเปนเพือ่ปองกนัมใิหมกีาร
สนับสนนุทางการเงนิแกการกอการราย พ.ศ. ....

ระเบียบมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 
15 กุมภาพันธ 2556

ระเบยีบคณะกรรมการปองกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ วาดวยการ
กาํหนดนโยบายในการประเมนิความ
เสีย่ง การกาํหนดแนวทางปฏบิตัหิรอื
มาตรการอืน่ใดเพือ่ปองกนัมใิหมกีาร
สนบัสนุนทางการเงนิแกการกอการราย 
พ.ศ. 2556

12. เห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการปองกนั
และปราบปรามการฟอกเงนิ วาดวยการเกบ็
รกัษาและการบรหิารจดัการทรพัยสนิทีถ่กูระงบั
การดําเนนิการกบัทรพัยสนิ พ.ศ. ....

ระเบียบมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 
15 กุมภาพันธ 2556

74 รายงานประจําป ี2557
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13. เห็นชอบในหลกัการของรางกฎกระทรวง
กาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารเสนอรายชือ่ผูที่
มกีารกระทําอนัเปนการกอการรายตามมตขิอง
หรอืประกาศภายใตคณะมนตรคีวามมัน่คงแหง
สหประชาชาต ิเพือ่ใหรฐัมนตรวีาการกระทรวง
ยตุธิรรมมีคาํสัง่ประกาศเปนบคุคลทีถ่กูกาํหนด 
พ.ศ. ....

กฎกระทรวงมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2556

กฎกระทรวงการกําหนดใหผูที่มี 
การกระทําอันเปนการกอการราย
ตามมติของหรือประกาศภายใต 
คณะมนตรีความมั่นคงแหง
สหประชาชาติเปนบุคคล 
ที่ถูกกําหนด พ.ศ. 2556

14. เห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดหลกั
เกณฑและวธิกีารพิจารณารายชือ่เปนบคุคล
ทีถ่กูกําหนดของสํานกังานปองกนัและปราบ
ปรามการฟอกเงนิและคณะกรรมการธุรกรรม 
พ.ศ. ....

กฎกระทรวงมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2556

กฎกระทรวงการพจิารณารายชือ่และ
การทบทวนรายชือ่บคุคลทีถ่กูกาํหนด
ของสาํนกังานปองกนัและปราบ
ปรามการฟอกเงนิและคณะกรรมการ
ธุรกรรม พ.ศ. 2556

ครั้งที่ 2/2556 
(เมื่อวันที่ 13 
มีนาคม 2556)

1. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
จํานวน 5 คน ประกอบดวย เลขาธิการ ปปง. 
เปนประธานกรรมการ ผูแทนธนาคารแหง
ประเทศไทย ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปน
กรรมการ และขาราชการในสํานักงาน ปปง. 
ที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมายเปนกรรมการ
และเลขานุการ

ประธานกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินได 
ลงนามในคําสั่งที่ 1/2556  
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556

2. เห็นชอบในหลักการของรางระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....

ระเบียบมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 
9 ตุลาคม 2557

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การประสานงานในการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติปองกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ครั้งที่ 3/2556 
(เมื่อวันที่ 3 
เมษายน 2556)

1. เห็นชอบยุทธศาสตรการบูรณาการบังคับ
ใชกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แกการกอการราย พ.ศ. 2556 – 2558  
เพื่อเสนอเปนมาตรการปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงินตอคณะรัฐมนตรี 
ตามนัยมาตรา 25 (1) แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
ยุทธศาสตรฯ เมื่อวันที่ 3 
กันยายน 2556

2. เห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับ
เคลื่อนยุทธศาสตรการบูรณาการบังคับใช
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการราย พ.ศ. 2556 – 2558

ประธานกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินได 
ลงนามในคําสั่งที่ 2/2556  
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

ถูกยกเลิกโดยคําสั่งคณะกรรมการ 
ปปง. ที่ 7/2556 ลงวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2556

ครั้งที่ 4/2556 
(เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน 2556)

1. เห็นชอบ ใหแตงตัง้พลอากาศเอกสทุธพิล 
ศรกีงัวาล และนายพิชญา พสิทุธิกลุ เปน
กรรมการผูทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการกองทนุ
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประธานกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินได 
ลงนามในคําสั่งที่ 3/2556  
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

2. เห็นชอบใหปรับปรุงตําแหนงผูชวย
เลขานุการเปนผูอํานวยการกองนโยบายและ
ยุทธศาสตรหรือผูแทน

ประธานกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินได 
ลงนามในคําสั่งที่ 4/2556  
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

75สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 
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3. เห็นชอบในหลักการมอบหมายให 
คณะกรรมการธุรกรรมออกระเบียบที่เกี่ยวกับ 
การกําหนดกรอบและแนวทางการรับเรื่องการ 
ตรวจสอบและการพิจารณาดําเนินการ 
ตามกฎหมายของสํานักงานปองกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน

ระเบียบมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 
25 กันยายน 2556

4. เห็นชอบในหลักการรางระเบียบ 
คณะกรรมการ ปปง. วาดวยหลักเกณฑ วธิกีาร 
และแนวปฏิบัติของสํานักงาน ปปง. ในการ
กํากับ ตรวจสอบ กําหนด แนวทางปฏิบัติและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของ 
ผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรม พ.ศ. ....

อยูระหวางการพิจารณาของ
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา

5. เห็นชอบขอสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางสรุป
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงดานการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการรายของประเทศไทย (National Money 
Laundering and Financing of Terrorism 
Risk Assessment: NRA)

ไดเพิ่มเติมขอสังเกตในสรุป
รายงานดังกลาวเรียบรอยแลว

6. เห็นชอบในหลักการรางระเบียบคณะ
กรรมการ ปปง. วาดวยการประกาศและการ
แจงรายชือ่บคุคลทีถ่กูกําหนดและการดาํเนนิการ
ตามมาตรา 6 (1) (2) และ (3) (ฉบับที่..)  
พ.ศ. ....

ระเบียบมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 
15 กุมภาพันธ 2556

ครั้งที่ 5/2556 
(เมื่อวันที่ 21 
สิงหาคม 
2556)

1. เห็นชอบการยืนยันทาทีที่ใหมีขอสังเกต
ของประเทศไทยแนบทายบทสรุปสําหรับ 
ผูบริหารของรางรายงานผลการประเมินความ
เสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการรายของประเทศไทย

อยูระหวางปรับแกขอความใน
บทสรุปสําหรับผูบริหารของราง
รายงานฯ

2. เห็นชอบในหลักการของรางระเบียบ 
คณะกรรมการธรุกรรมวาดวย การคุมครองและ 
ชวยเหลือผูใหถอยคํา หรือผูที่แจงเบาะแส 
หรอืขอมลูอนัเปนประโยชนตอการดาํเนนิการ 
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ....

อยูในระหวางเสนอใหคณะ
กรรมการธุรกรรมพิจารณา

3. เห็นชอบในหลกัการของรางระเบยีบคณะ
กรรมการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
วาดวย คณุสมบตั ิคาตอบแทน ขอบเขตอาํนาจ
หนาทีข่องทีป่รกึษาดานการกาํกบั ตรวจสอบ 
หรอืตดิตามประเมินผล การปฏบิตัติาม 
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ทราบขอเทจ็จรงิ
เก่ียวกบัลกูคา พ.ศ. 2556 พ.ศ. ....

อยูระหวางการพิจารณาของ 
กรมบัญชีกลาง

ครั้งที่ 6/2556 
(เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2556)

1. เห็นชอบใหปรับปรุงตําแหนงผูชวย
เลขานุการคณะกรรมการ ปปง. เปนรอง
เลขาธกิาร ปปง. ฝายบรหิาร

ประธานกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินได 
ลงนามในคําสั่งที่ 5/2556  
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

2. เหน็ชอบ แตงตัง้นายภัทรศกัด์ิ วรรณแสง 
เปนกรรมการธุรกรรม แทนนายวริชั ชนิวนิจิกลุ 
ที่ลาออก

ประธานกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินได 
ลงนามในคําสั่งที่ 6/2556  
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
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ครั้งที่ มติ ผลการดําเนินการ หมายเหตุ

3. เห็นชอบใหปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งคณะ
อนุกรรมการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร
การบรูณาการบังคับใชกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การสนบัสนนุทางการเงนิแกการกอการราย  
พ.ศ. 2556 – 2558

ประธานกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินได 
ลงนามในคําสั่งที่ 7/2556  
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

4. เหน็ชอบใหยกเลกิระเบยีบสํานักงานปองกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน วาดวยมาตรการใน
การตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับ 
การทําธุรกรรมของบุคคลและนิติบุคคลตาม 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2545

ยกเลิกระเบียบ

5. เห็นชอบในหลักการรางกฎกระทรวงการ
กําหนดใหผูที่มีการกระทําอันเปนการกอการ
รายตามมติของหรือประกาศภายใตคณะ
มนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติเปน
บุคคลที่ถูกกําหนด พ.ศ. ....

อยูระหวางรอเสนอคณะรัฐมนตรี
ชุดใหม

6. อนุมัติในหลักการรางระเบียบคณะกรรมการ
ปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิวาดวย  
คาตอบแทนหรอืประโยชนอืน่ใด ของผูใหถอยคํา 
หรือผูที่แจงเบาะแสหรือขอมูลใดอันเปน
ประโยชนตอการดําเนินการตามกฎหมาย
วาดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
พ.ศ ....

อยูระหวางการพิจารณาของ
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ครั้งที่ 7/2556 
(เมื่อวันที่ 25 
ธันวาคม 2556)

1. เหน็ชอบในหลกัการรางพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยใหรบัขอสงัเกตของ
คณะกรรมการไปดาํเนนิการ เพือ่ประกอบการ
ปรับปรุงราง พ.ร.บ.ฯ 

อยูระหวางการพิจารณา
ของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
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 4.2  ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง.
 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) เห็นชอบใหแตงตั้ง 
คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ  ปปง .  เพื่ อพิจารณาและเสนอความเ ห็นหรือปฏิบัต ิ
การแทนคณะกรรมการ ปปง. ทัง้น้ี เพ่ือใหการดําเนนิงานของคณะกรรมการ ปปง. เปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ  
ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้

ลําดับที่ คณะอนุกรรมการ จํานวนครั้งของการประชุม

คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย 2
2 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยสิน 3
3 คณะอนุกรรมการวินิจฉัย
4 คณะอนุกรรมการสงเสริมและประสานความรวมมือของประชาชน 2
5 คณะอนุกรรมการดานการกํากับตรวจสอบสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพ

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2

6 คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติดานการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2553 – 2558

3

7 คณะอนุกรรมการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

-

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบูรณาการบังคับใชกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
พ.ศ. 2556 – 2558

2

คณะอนุกรรมการท่ีปรกึษากฎหมาย
 มีการประชุมจํานวน 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 
23 กรกฎาคม 2557 และวันที่ 19 กันยายน 2557 
ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังนี้
 •  พจิารณากรณชีดใชเงนิแทนทรพัยสนิ
ที่ศาลมีคําสั่งใหตกเปนของแผนดินรายคดีของ 
นางทยอย รัตนกิจ หรือนางฐิติกาญจน ศรีธนวิศรุต 
กับพวก 
 •  พจิารณาการขายทอดตลาดทรัพยสนิ
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน 
 •  พจิารณาการดาํเนนิการกบัทรพัยสนิ
รายนางมทุติา วภิาตะไวทยะ กบัพวก กรณทีรพัยสนิ
รายการเงินสกุลไนจีเรียที่ไมสามารถดําเนินการได  
เนื่องจากทรัพยสินท่ีเก็บรักษาไวมีรายละเอียด 
ไมตรงกับคําพิพากษาศาล 

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
มีการประชุม 3 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 18 

ธันวาคม 2556 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 และ 
วันที่ 16 กันยายน 2557 ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
 •  พจิารณาแนวทางการกําหนดหลกัเกณฑ 
และวิธีการใชบุคคลคํ้าประกัน การใชหลักทรัพย 
เป นประกันการทําสัญญารับมอบทรัพย สิน 
ที่ยึดหรืออายัดตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไปดูแลและ
ใชประโยชน โดยใหนําขอสังเกต และขอเสนอ
แนะของคณะอนุกรรมการและร างประกาศท่ี 
กองบรหิารจดัการทรพัยสนิเสนอใหทีป่ระชุมพจิารณา 
สงใหกองกฎหมายเพื่อใชประกอบการพิจารณา
ยกร างเป นประกาศสํานักงาน ปปง .  ต อไป  
และเมือ่กองกฎหมายดําเนนิการรางประกาศดังกลาว 
เสร็จเรียบร อย ใหนําเสนอคณะอนุกรรมการ 
ทีป่รกึษากฎหมายพจิารณา กอนเสนอใหเลขาธกิาร 
ปปง. ลงนามในประกาศ ดังกลาว
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คณะอนุกรรมการวินิจฉัย
 มีการประชุม 1 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม 2557 ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาใหความ
เห็น กรณีที่มีความเห็นแยงตามนัยมาตรา 49 แหง
พระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
ของคณะกรรมการ ปปง. จํานวน 1 รายคดี
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและประสาน
ความร่วมมือของประชาชน
 มีการประชุม 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 28 
มีนาคม 2557 และวันที่ 1 กันยายน 2557 ซึ่งที่
ประชุมไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังนี้
 •  แนวทางในการประชาสัมพันธเพื่อ
ปองกันมิใหประชาชนตกเปนเหยื่อของมิจฉาชีพ
หลอกใหโอนเงินทางโทรศัพท
 •  แนวทางในการประชาสัมพันธใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 • ควรทํางานรวมกับกระทรวงยุติธรรม
เพื่อบูรณาการดานงานประชาสัมพันธ
 • ควรรวบรวมป ญหาอุปสรรคใน 
การทํางานดานประชาสัมพันธเพื่อชี้แจงคณะรักษา 
ความสงบแหงชาติ (คสช.) เพื่อผลักดันใหสํานักงาน 
ปปง. เกิดความคลองตัวในการทํางาน
 • ควรจดประเด็นในการประชาสัมพันธ
และนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เพื่อ
ผลักดันใหเกิดเปนแนวทางในการทํางานดานการ
ประชาสัมพันธ
 • ควรเนนการประชาสัมพันธในกลุม
นักเรียน นักศึกษาใหมากขึ้น
 • ควรผลิตสติ๊กเกอร ติดตู  เอทีเอ็ม 
เพื่อแจงเตือนประชาชนมิใหหลงเชื่อมิจฉาชีพที่มี
ขนาดที่ใหญขึ้น เห็นชัดเจน
 • ควรทําหนังสือถึง กสทช. เพื่อใหมี
มติใหสอดแทรกเรื่องการแจงเตือนประชาชนของ
มิจฉาชีพหลอกใหโอนเงิน
คณะอนุกรรมการด้านการกํากับตรวจ
สอบสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน
 มีการประชุม 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 14 
พฤษภาคม 2557 และวันที่ 23 กันยายน 2557  
ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังนี้

 •  เห็นชอบแนวทางการประสานขอมูล
ระหวางสํานักงาน ปปง. และผูมีหนาท่ีรายงาน 
การทาํธรุกรรมดวยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาทิ 
ระบบบริการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยว
กับลูกคา (CDD Gateway) และการประสานขอมูล
ผานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศประสานขอมลูเกีย่ว
กับการทําธุรกรรม (AMLO Financial Information 
Cooperation System: AMFICS) 
 •  เหน็ชอบการประเมินความเสีย่งเบือ้ง
ตนของกลุมธนาคาร กลุมบรษิทัหลักทรพัยและกลุม
ธุรกิจประกันชีวิต รวมท้ังเห็นชอบรางแผนปฏิบัติ
การในการกํากับตรวจสอบและประเมินความเส่ียง 
ดานการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน 
แกการกอการราย และปจจยัทีใ่ชในการประเมนิความ 
เสี่ยงของผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรม 
คณะอนกุรรมการขับเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย พ.ศ.2553-2558
 มกีารประชุม 3 ครัง้ คอื เมือ่วนัที ่20 มนีาคม 
2557 วนัที ่17 มถินุายน 2557 และวันที ่28 สงิหาคม 
2557 ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังนี้
 • พจิารณาใหความเหน็ชอบแผนปฏิบตัิ
การ เพื่อรับการตรวจประเมินดานการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตาน 
การสนบัสนนุทางการเงนิแกการกอการราย (Action 
Plan)
 •  พิจารณาให ความเห็นชอบแบบ
รายงานการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบ
ปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย พ.ศ. 2556 - 2558
 มีการประชุม 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2557 และวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ซึ่งที่
ประชุมไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังนี้
 •  พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
รองรับยุทธศาสตรการบูรณาการบังคับใชกฎหมาย 
วาดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและ 
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กฎหมายว าด วยการป องกันและปราบปราม 
การสนับสนนุทางการเงนิแกการกอการราย พ.ศ. 2556 -  
2558 ซึง่ประกอบดวยขอมลูแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมของทุกหนวยงานท่ีเกีย่วของรวมทัง้สิน้ 139 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม งบประมาณท่ีใชรวมทัง้สิน้  
1,172,634,820 บาท เพื่อนําไปสูการปฏิบัติและ 
จะมีการติดตามประเมินผลปญหาอุปสรรคใหคณะ
กรรมการ ปปง. ทราบความคบืหนาในการดาํเนนิการ  
เพื่อเปนขอมูลในการแกไขและพัฒนานโยบาย  
ทั้งน้ีการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดังกลาว เพื่อนํา
ไปสูการเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมิน
การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดาน Anti-Money 
Laundering/Combating the Financing of Terrorism 
(AML/CFT) ในป พ.ศ. 2559 ตอไป
 นอกจากนี้  คณะกรรมการ  ปปง .  
มีมติเห็นชอบใหแต งตั้งคณะกรรมการเปรียบ
เทียบตามนัยมาตรา 64/1 แหงพระราชบัญญัต ิ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  
เ พิ่ ม เ ติ ม โ ดยพระ ร าชบัญญั ติ ป  อ ง กั น และ 

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 
อีก 1 คณะ คือ คณะกรรมการเปรียบเทียบตาม 
พระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 คณะกรรมการดังกลาว มีการประชุม  
1 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ซึ่งที่ประชุมได
พิจารณาเรื่องการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
มาตรา 64/1 รายธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย โดยมีมติให
ลงโทษปรับธนาคารดังกลาว ผูตองหาตามมาตรา 
64 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เปนเงนิจาํนวน 5,000 บาท  
โดยใหธนาคารชําระคาปรับใหเสร็จส้ินภายในระยะ
เวลา 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากพนักงาน 
เจาหนาที่ และธนาคารไดชําระเงินคาปรับดังกลาว
ครบถวนแลว เมือ่วนัที ่20 พฤษภาคม 2557 เปนอนัวา
คดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา

4.3  ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธุรกรรม
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตลุาคม 2556 – 30 กนัยายน 2557) มกีารประชมุคณะกรรมการ
ธรุกรรม จาํนวน 16 คร้ัง โดยคณะกรรมการธุรกรรมไดพจิารณาและมมีตใินเรือ่งทีส่าํคญั สรปุไดดงันี้
 4.3.1 การดาํเนนิการตามพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542

ลําดับ เรื่อง จํานวน
รายคดี

มอบหมายพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
การกระทําความผิด

456

2 ยึดหรืออายัดทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 179
3 เพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด (บางสวน) 19
4 คุมครองสิทธิของผูเสียหาย 19
5 สงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปน

ของแผนดิน
144

80 รายงานประจําป ี2557



4.3.2 การดําเนินการตามพระราชบัญญัติป องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงนิแกการกอการราย พ.ศ. 2556

ลําดับ เรื่อง จํานวน
รายคดี

เห็นชอบใหสําส นักงาน ปปง. สงรายชื่อใหพนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นคําค รองฝาย
เดียวขอใหศาลมีคําค สั่งใหเปนบุคคลที่ถูกกําก หนด

21

2 เห็นชอบใหยุติการดําด เนินการและเก็บรวบรวมเปนฐานขอมูลของสําส นักงาน ปปง.

สํานักงาน ปปง. ไดจัดประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 13/2557
วันที่ 29 กันยายน 2557 ณ หองประชุม 501 ชั้น 5 สํานักงาน ปปง.
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หนวย : บาท

รายการงบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง
ผลการเบิกจ่าย

ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย

ผูกพันงบ
ประมาณ

เงินงวดคง
เหลือหลังการ
เบิกจ่ายและ

ผูกพัน

1. งบบุคลากร 110,345,200.00 110,345,200.00 106,449,509.49 96.47 - 3,895,690.51

2. งบดําเนินงาน 126,614,000.00 121,799,680.57 117,918,828.47 96.81 1,875,217.45 2,005,634.65

 - ผลผลิตการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

116,448,300.00 111,633,980.57 107,753,388.47 96.52 1,875,217.45 2,005,374.65

 - โครงการสืบสวนปราบ
ปรามเพื่ อดํ า เนินการ กับ
ทรัพยสินหรือผูกระทําความ
ผิดมูลฐานยาเสพติดตาม
กฎหมายฟอกเงิน

10,165,700.00 10,165,700.00 10,165,440.00 99.99 - 260.00

3. งบลงทุน 11,016,000.00 15,706,229.00 5,240,349.11 33.36 10,027,524.13 438,355.76

4. งบเงินอุดหนุน 1,089,000.00 1,185,090.43 1,185,090.43 100.00 - -

5. งบรายจายอื่น 21,629,200.00 21,657,200.00 7,594,002.23 35.06 13,480,568.00 582,629.77

รวมทั้งสิ้น 270,639,400.00 270,693,400.00 238,387,779.73 88.07 25,383,309.58 6,922,310.69

5. ผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
 สํานักงาน ปปง . ได รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ าย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 270,693,400.00 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ  
ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 จํานวน 238,387,779.73 บาท คิดเปนรอยละ 
88.07 และผูกพันงบประมาณ จํานวน 25,383,309.58 บาท คิดเปนรอยละ 9.38 คงเหลืองบประมาณ 
หลงัการเบกิจายและผกูพนังบประมาณ จาํนวน 6,922,310.69 บาท คดิเปนรอยละ 2.55 มรีายละเอยีดดงันี้ 

  สํานักงาน ปปง. ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึง่มหีนาทีร่บัผดิชอบการบรหิารจดัการเงนิงบประมาณและติดตามเรงรดั
การเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด โดยมีการจัดการประชุมคณะกรรม
การฯ อยางตอเนือ่ง พรอมทัง้รายงานผลการปฏบิตังิานและผลการเบิกจายงบประมาณใหแกรฐัมนตรวีาการ
กระทรวงยุติธรรม และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงานคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเปนประจําทุกเดือนและทุกไตรมาส 
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6. ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 6.1 ผลการดําเนินงานดานการแกไขกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวของในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สาํนกังาน ปปง. ไดดาํเนนิการปรับปรงุ แกไขกฎหมายและอนบุญัญตั ิ
ทีเ่ก่ียวของซึง่มผีลใชบงัคบัแลว จํานวนทั้งสิ้น 17 ฉบับ ดังนี้

รายการ วันที่มีผลบังคับใช้

ระเบียบ 1. ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมวาดวย การรับเรื่อง การตรวจ
สอบ การพิจารณาดําเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติ
งานของพนกังานเจาหนาที ่ตามกฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบ
ปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 

ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 

2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าดวยการดําเนินการกับ
ทรัพยสินที่ศาลมีคําสั่งใหตกเปนของแผนดินตามกฎหมายวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 

ตั้งแตวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

3. ระเบียบสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
วาดวยการเปรียบเทียบและการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 

ตั้งแตวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

4. ระเบียบสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
วาดวย การมีและการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. 2556 

ตั้งแตวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 

5. ระเบียบสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ว าด วยการยกเลิกระเบียบสํานักงานปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงนิ วาดวยมาตรการในการตรวจสอบรายงานและขอมูลเกีย่ว
กบัการทําธรุกรรมของบุคคลและนติบิคุคลตามพระราชบัญญตัปิองกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2556 

ตั้งแตวันที่ 10 ธันวาคม 2556

6. ระเบียบสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
วาดวยคาใชจายในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

ตั้งแตวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 

7. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงนิวาดวยพนกังานกองทนุ พ.ศ. 2557 

ตั้งแตวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 

ประกาศ 3 8. ประกาศสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง 

ตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556

9. ประกาศสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เร่ือง แนวทางในการกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับ 
การประเมินและบริหารความเสีย่งดานการฟอกเงนิและการสนบัสนนุ
ทางการเงินแกการกอการราย 

ตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556

3 ลําดับที่ 8 - 16 เปนประกาศสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินออกตามกฎกระทรวงการตรวจสอบ 
เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. 2556
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รายการ วันที่มีผลบังคับใช้

10. ประกาศสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เร่ือง แนวทางในการกําหนดมาตรการบรรเทาความเสีย่งดานการฟอกเงนิ
และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายที่อาจเกิดขึ้นกอน
การนําเสนอผลิตภัณฑใหม บริการใหม หรือ การใชเทคโนโลยีใหม 

ตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556

11. ประกาศสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เร่ือง แนวทางการกําหนดปจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกคา
เกี่ยวกับอาชีพ 

ตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556

12. ประกาศสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เร่ือง แนวทางการกําหนดปจจัยเพื่อพิจารณาความเส่ียงของลูกคา 
เกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ 

ตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556

13. ประกาศสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เรื่อง แนวทางการกําหนดปจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกคา 
ที่มีความเสี่ยงต่ํา 

ตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556

14. ประกาศสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกคาและการระบุผู ได รับ 
ผลประโยชนที่แทจริงของลูกคา 

ตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556

15. ประกาศสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เร่ือง แนวทางการตรวจสอบเพือ่ทราบขอเทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคาสําหรบั
ลูกคาปจจุบัน 

ตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556

16. ประกาศสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เร่ือง แนวทางการกําหนดการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่ไมตองสง
ขอมูลพรอมคําสั่งโอนเงิน

ตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556

17. ประกาศสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เรื่อง โครงสราง การจัดองคกร อํานาจหนาที่ วิธีการดําเนินงานและ
สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารของสํานักงานปองกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน 

ตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2557
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 6 .2  ผลงานเด นด านกฎหมายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานักงาน 
ปปง. ไดดําเนินการออกประกาศสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินซึ่งออกโดยอาศัย
อํานาจตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ 
ขอเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา พ.ศ. 2556 จาํนวน 9 ฉบบั  
ไดแก
 1.  ประกาศสํานักงานป องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ เรือ่ง บคุคลทีม่สีถานภาพ 
ทางการเมือง 
 2. ประกาศสํานักงานป องกันและ
ปราบปรามการฟอกเ งิน  เร่ือง  แนวทางใน 
การกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับ 
การประเมนิและบรหิารความเสีย่งดานการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
 3. ประกาศสาํนกังานปองกนัและปราบ
ปรามการฟอกเงิน เร่ือง แนวทางในการกําหนด
มาตรการบรรเทาความเสี่ยงดานการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายที่อาจ
เกิดขึ้นกอนการนําเสนอผลิตภัณฑใหม บริการใหม 
หรือ การใชเทคโนโลยีใหม 
 4. ประกาศสาํนกังานปองกนัและปราบ
ปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกําหนดปจจัย
เพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกคาเกี่ยวกับอาชีพ 
 5. ประกาศสาํนกังานปองกนัและปราบ
ปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกําหนดปจจัย
เพือ่พจิารณาความเสีย่งของลูกคาเกีย่วกบัพืน้ทีห่รอื
ประเทศ 
 6. ประกาศสาํนกังานปองกนัและปราบ
ปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกําหนดปจจัย
หรอืลกัษณะในการพจิารณาลกูคาทีม่คีวามเสีย่งตํา่ 
 7. ประกาศสาํนกังานปองกนัและปราบ
ปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตน

ของลูกคาและการระบุผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง
ของลูกคา 
 8. ประกาศสํานกังานปองกนัและปราบ
ปรามการฟอกเงนิ เร่ือง แนวทางการตรวจสอบเพ่ือ
ทราบขอเทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคาสําหรบัลูกคาปจจบุนั 
 9. ประกาศสํานักงานป องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง แนวทางการกําหนด 
การโอนเงนิทางอเิลก็ทรอนกิสทีไ่มตองสงขอมลูพรอม 
คําสั่งโอนเงิน
 การออกประกาศท้ัง 9 ฉบับน้ี สงผล
ใหการบังคับใชกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือ
ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. 2556 เปน
ไปอยางสมบูรณ ซึ่งกฎกระทรวงดังกลาวเปนหน่ึง
ในอนุบัญญัติสําคัญที่ออกมาเพื่อใหการดําเนิน 
การตามกฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปราม 
การฟอกเงินในสวนของการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเทจ็ 
จริงเกี่ยวกับลูกคามีความสอดคลองกับมาตรฐาน
สากลดานการปองกันปราบปรามการฟอกเงินและ
การตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ
รายตามขอแนะนําของคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อ
ดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน 
(Financial Action Task Force on Money laundering: 
FATF) และเปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหประเทศไทย
ไดรับการพิจารณาปลดจากบัญชีประเทศที่มีขอ
บกพรองเชงิยทุธศาสตรดานการปองกนัปราบปราม 
การฟอกเงินและการต อต  านการสนับสนุน 
ทางการเงินแก การก อการร าย (Ant i-Money 
Laundering and Combating the Financing 
of Terror ism: AML/CFT) ในขณะนั้น ทั้งนี้ 
ประเทศไทยจักตองเขารับการตรวจประเมินผล
ความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ดังกลาวจาก FATF เปนระยะซ่ึงมีกําหนดการ 
ครั้งตอไป ในป 2559 
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ส่วนที่ 
4



สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

(หนวย:บาท)

หมายเหตุ
สินทรัพย์

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 523,440,790.33 

ลูกหนี้ระยะสั้น 6 6,581,334.55 

เงินลงทุนระยะสั้น 7 119,108,232.39 

วัสดุคงเหลือ 4,859,521.38 

สินทรัพยหมุนเวียนอืน่ 1,832,952,917.75 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,486,942,796.40 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 9 79,285,525.49 

สินทรัพยไมมีตัวตน 10 17,496,999.63 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 96,782,525.12 

รวมสินทรัพย 2,583,725,321.52 

ส่วนที่ 
4
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(หนวย:บาท)
หมายเหตุ

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้ระยะสั้น 22,427,007.69 

เงินรับฝากระยะสั้น 12 2,476,667,499.81 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  2,499,094,507.50 

หนี้สินไมหมุนเวียน

เจาหน้ีเงนิโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 31,168.76 

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 625,000.00 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  656,168.76 

รวมหนี้สนิ  2,499,750,676.26 

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน  83,974,645.26 

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

ทุน  70,094,549.77 

รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสม  13,880,095.49 

องคประกอบอื่นของสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน  -

รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทนุ  83,974,645.26 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ: ขอมูลขางตนนํามาจากระบบ GFMIS ซึ่งยังไมผานการตรวจสอบ

89สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 



สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

(หนวย:บาท)

หมายเหตุ
รายได้

รายไดจากงบประมาณ 13 314,624,283.05 

รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค 14 16,979.05 

รวมรายได  314,641,262.10 
ค่าใช้จ่าย

คาใชจายบุคลากร 15 125,520,236.31 

คาบําเหน็จบํานาญ 16 10,686,531.82 

คาตอบแทน 17 2,276,638.70 

คาใชสอย 109,162,085.76 

คาวัสดุ 19 8,457,414.21 

คาสาธารณูปโภค 20 15,065,409.39 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 21 42,681,502.36 

คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค 1,182,690.43 

คาใชจายอื่น 22 19,851,500.00 

รวมคาใชจาย 334,884,008.98 

รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายกอนตนทุนทางการเงิน  (20,242,746.88)

ตนทุนทางการเงิน

รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธิ (20,242,746.88)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ: ขอมูลขางตนนํามาจากระบบ GFMIS ซึ่งยังไมผานการตรวจสอบ
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สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

หมายเหตุ 1 ข้อมลูท่ัวไป

 สํ า นักงานป องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) จัดต้ังขึ้นตามพระ
ราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ .ศ . 2542 เป นส วนราชการไม สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีฐานะ
เปนกรม อยูในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม ตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง (8) 
ประกอบวรรค 3 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีเลขาธิการ 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เป นผู บั งคับบัญชาสู งสุด  สํา นักงาน  ปปง . 
มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการกับทรัพยสิน 
ทีเ่ก่ียวกบัการกระทําความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 
แห งพระราชบัญญัติป องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อใหทรัพยสินดังกลาว
ตกเปนของแผนดินและดําเนินการเผยแพรความรู 
ที่ เ กี่ ย วข อง กับการป อง กันและปราบปราม 
การฟอกเงนิ สาํนกังานต้ังอยูเลขที ่422 ถนนพญาไท  
แขวงวงัใหม เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330
 กรอบกฎหมายหลักที่ เ กี่ ยวข อง กับ
การดําเนินงานของสํานักงาน ปปง .  ได แก   
พร ะ ร า ช บัญญั ติ ป  อ ง กั น แ ล ะป ร าบป ร าม 
การฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ และ 
พระราชบญัญตัปิองกันและปราบปรามการสนับสนนุ 
ทางการเงนิแกการกอการราย พ.ศ. 2556
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานักงาน 
ปปง. ไดรบัการจัดสรรงบประมาณรายจายประจาํป 
จํานวน 270,693,400 บาท โดยแยกเปนงบ 
ประจํา จํานวน 254,987,171 บาท และงบลงทุน 
จาํนวน 15,706,229 บาท เพ่ือใชจายในแผนงาน
รักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ และแผน
งานปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษายาเสพติด  
สาํหรบัผลผลติการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และโครงการสืบสวนปราบปรามเพ่ือดําเนินการ 
กบัทรพัยสนิ หรือผูกระทําความผดิมลูฐานยาเสพติด 
ตามกฎหมายฟอกเงิน

 สํานักงาน ปปง. ไมมีหนวยเบิกจาย 
ในภูมิภาค มีเพียงหนวยเบิกจายในสวนกลาง 
แหงเดยีว นอกจากนี ้หนวยงานมเีงนิทนุหมุนเวยีน
ภายใตความรบัผดิชอบ จาํนวน 1 ทนุ คอื กองทนุ
การปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ซึง่จดัตัง้ขึน้
โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่ใชประโยชนในการปองกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิโดยไมตองนาํรายไดสงคลงั  
เปนหนวยงานทีเ่สนอรายงานและมกีารจดัทาํงบการเงนิ 
แยกตางหากจากสํานักงาน ปปง. รายการบัญชี 
ของทนุหมุนเวยีนดงักลาวจงึไมไดนาํมาแสดงรวมอยู
ในงบการเงนิของสาํนกังาน ปปง. ฉบบันี้

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐาน
และนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลัง
ประกาศใช ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชี
สําหรับหนวยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชี 
ภาครฐั และนโยบายการบัญชีภาครฐั และแสดงรายการ 
ในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง 
การนําเสนองบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ที่ กค 0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557
 สํานักงาน ปปง. ไดเลือกถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เร่ือง นโยบาย
การบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทาง
บัญชี และขอผิดพลาด สําหรับการจัดทํางบการ
เงินสําหรับป 2556 กอนวันที่กําหนดใหถือปฏิบัติ 
ซึ่งมาตรฐานดังกลาวมีผลบังคับใชกับงบการเงิน 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตนในหรือหลัง 
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เนื่องจากฝายบริหารเห็นวา 
จะทาํใหงบการเงนิสามารถเปรยีบเทยีบกนัไดดขีึน้ 
 งบการเงิน น้ีจัด ทํา ข้ึนโดยใช  เกณฑ  
ราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นใน
นโยบายการบญัชี งบการเงินของสํานักงาน ปปง. 
ซึ่งถือเปนหนวยงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ไดรวมรายการบัญชีที่เกิดข้ึน 
ในหนวยงาน แตไม รวมถึงรายการบัญชีของ 
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กองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ที่อยูภายใตการควบคุมของสํานักงาน ปปง. แตถือ
เปนหนวยงานท่ีเสนอรายงาน และตองจัดทํางบ 
การเงินแยกตางหากจากสํานักงาน ปปง. ตาม
กฎหมาย ไมวารายการดังกลาวจะเกิดจากเงินงบ
ประมาณ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
ที่หนวยงานมีอํานาจในการบริหารจัดการตาม
กฎหมาย รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึง 
สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ซึ่งเปนของ
รฐับาล และอยูภายใตการควบคมุของรฐับาลในภาพ
รวม แตใหหนวยงานเปนผูรบัผดิชอบในการดูแลและ
บริหารจัดการใหแกรัฐบาล ภายในขอบเขตอํานาจ
หนาทีต่ามกฎหมาย และรวมถงึองคประกอบของงบ
การเงิน ซึ่งอยูภายใตการควบคุมของหนวยงานที่ใช
เพื่อประโยชนในการดําเนินงานของหนวยงานเอง

หมายเหตุ  3 มาตรฐานและนโยบาย 
การบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐาน
และนโยบายการบญัชภีาครฐัทีป่รบัปรงุใหม่

ในระหวางปปจจุบัน กระทรวงการคลัง 
ไดประกาศใชมาตรฐานและนโยบายการบัญชี 
ภาครัฐฉบับใหมและฉบับปรับปรุงใหม ดังนี้
 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน 
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2556

 - มาตรฐานการบัญชภีาครฐั ฉบบัที ่1 เร่ือง 
การนําเสนองบการเงิน 
 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กําหนด
เกณฑการนําเสนองบการเงิน โดยใหหนวยงาน
ตองนําเสนองบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย
สทุธ/ิสวนทนุ สาํหรบัการนาํเสนอรปูแบบงบการเงิน
เปรียบเทียบใหเริ่มใชในการนําเสนองบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  
1 ตุลาคม 2557 เปนตนไป
 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ที่จะมีผลบังคับใชในงวดอนาคต
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและขอผิดพลาด วันที่มีผลบังคับใช  
1 ตุลาคม 2557
 - มาตรฐานการบัญชภีาครฐั ฉบบัที ่5 เร่ือง 
ตนทุนการกูยืม วันที่มีผลบังคับใช 1 ตุลาคม 2559

 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 
เรือ่ง อสงัหารมิทรพัยเพือ่การลงทุน วนัทีม่ผีลบงัคับ
ใช 1 ตุลาคม 2559 
 ฝายบริหารเชื่อวามาตรฐานการบัญชีภาค
รฐัฉบับใหมขางตน จะไมมผีลกระทบอยางเปนสาระ
สําคัญตองบการเงินในงวดที่นํามาถือปฏิบัติ

หมายเหต ุ4 สรุปนโยบายการบัญชทีีส่าํคัญ
4.1 เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด

 - เงินทดรองราชการ เปนเงินที่หนวยงาน
ไดรับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจายเปนคาใชจายปลีก
ยอยในการดําเนินงานของหนวยงานตามวงเงิน 
ที่ไดรับอนุมัติ และตองคืนใหรัฐบาลเมื่อหมดความ
จําเปนในการใชเงิน แสดงไวเปนเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดซึ่งมียอดตรงกันขามกับรายการ
เงินทดรองราชการรับจากคลังภายใตหัวขอหนี้สิน
หมุนเวียน
 - รายการเทยีบเทาเงนิสด ไดแก เงนิลงทนุ
ระยะส้ันที่มีสภาพคลองซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนด 
ที่จะเปลี่ยนใหเปนเงินสดไดภายใน 3 เดือน เชน  
เงินฝากประจํา บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวัน 
ถงึกาํหนดภายใน 3 เดือน แสดงไวเปนรายการเทียบ
เทาเงินสด รวมถึงเงินฝากคลัง

 4.2 ลูกหนี้
 ลกูหนีเ้งนิยมื หมายถงึ ลกูหนีภ้ายในหนวย
งานกรณีใหขาราชการ พนักงาน หรือเจาหนาที่ยืม
เงินไปใชจายในการปฏบิตังิานโดยไมมดีอกเบีย้ เชน 
ลูกหนี้เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ 
หนวยงานจะรับรูลูกหนี้ตามมูลคาที่จะไดรับโดย 
ไมตองตั้งบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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 4.3 เงินลงทุน
เงนิลงทนุแยกแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ

เปนเงินลงทุนระยะสั้นภายใตหัวข อสินทรัพย
หมุนเวียน และเงินลงทุนระยะยาวภายใตหัวขอ
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนที่
หนวยงานตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ป รวมถึงเงินฝาก
ธนาคารประเภทจายคืนเมื่อครบกําหนดที่มีระยะ
เวลาการฝากเกนิ 3 เดอืน แตไมเกนิ 1 ป เงนิลงทนุใน
ตราสารหนี ้เงินลงทุนในตราสารทุนและเงนิลงทนุอ่ืน
หากมีความตัง้ใจจะถือไวเกนิกวา 1 ป จะจดัเปนเงนิ
ลงทุนระยะยาว
 4.4 วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใชสิ้นเปลือง
ที่หนวยงานมีไวเพื่อใชในการดําเนินงานตามปกติ 
โดยทั่วไปมีมูลคาไมสูงและไมมีลักษณะคงทนถาวร 
แสดงตามราคาทุน
 4.5 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

สนิทรัพยหมนุเวยีนอ่ืน หมายถึง สนิทรพัย
หมุนเวียนอื่นใด นอกจากท่ีกําหนดไว ซึ่งไดแก 
ทรัพยสนิอืน่ ๆ ทีไ่ดจากการยึดหรอือายดัทรพัยสนิ 
ตามมาตรา 48 แหงพระราชบญัญตัปิองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิม่เตมิ
 4.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

- ที่ดิน ใชประโยชนบนที่ดินราชพัสดุ
- อาคารและสิ่งปลูกสราง ซึ่งหนวยงานมี

กรรมสิทธิ์ และนํามาใชประโยชนในการดําเนินงาน
แสดงมูลคาสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักคา
เสื่อมราคาสะสม

- อุปกรณ ไดแก ครุภัณฑประเภทตาง ๆ
รับรูเปนสินทรัพยเฉพาะรายการที่มีมูลคาตอหนวย
ตัง้แต 5,000 บาท ขึน้ไป แสดงมลูคาตามมลูคาสทุธิ
ตามบญัชีทีเ่กดิจากราคาทุนหกัคาเสือ่มราคาสะสม 

สําหรบัอุปกรณที่ไดมากอนป 2540 ไมนํา
มาบันทึกบัญชี แตบันทึกไวในทะเบียนคุมทรัพยสิน 
อุปกรณที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2540 - 2545
บันทกึเฉพาะทีม่มูีลคาตัง้แต 30,000 บาทขึน้ไป และ
อปุกรณทีไ่ดมาตัง้แตปงบประมาณ 2546 เปนตนไป
บันทึกเฉพาะที่มีมูลคาตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป

- ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
รวมถึงรายจายที่เก่ียวของโดยตรงเพ่ือใหสินทรัพย
อยูในสถานที่และสภาพที่พรอมใชงาน ตนทุนใน
การตอเติมหรือปรับปรุงซ่ึงทําใหหนวยงานไดรับ
ประโยชนตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยเพิ่ม
ขึน้จากมาตรฐานเดมิ ถือเปนราคาทนุของสนิทรพัย 
คาใชจา ายในการซอมแซมถอืเปนคาใชจา ายในงบแสดง
ผลการดําเนินงานทางการเงิน

- คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบ
แสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดยวิธี
เสนตรง ตามอายุการใชงานที่กําหนดไวในหลักการ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แกไข
เพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้

   อาคารและสิ่งปลูกสราง 12 – 40 ป
    ครุภัณฑสํานักงาน 8 – 12 ป
    ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 5 – 8 ป

   ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 5 – 10 ป
   ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 5 – 10 ป
   ครุภัณฑกอสราง 2 – 8 ป
   ครุภัณฑสํารวจ 8 – 10 ป
   ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 5 – 8 ป
   ครุภัณฑคอมพิวเตอร 3 – 5 ป
  ครุภัณฑงานบานงานครัว 2 – 5 ป

   ครุภัณฑกีฬา 2 – 5 ป
   ครุภัณฑสนาม 2 – 5 ป
   ครุภัณฑอื่น 2 – 5 ป
   - ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน และสินทรัพยระหวางกอสราง
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 4.7 สินทรัพยไมมีตัวตน
- สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงมูลคาดวย

มูลคาสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักคาตัด
จําหนายสะสม
 - คาตดัจําหนายสนิทรพัยไมมตีวัตนบนัทกึ
เปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการ
เงินโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดย
ประมาณ ดังนี้
 โปรแกรมคอมพิวเตอร  4 ป
 4.8 เจาหนี้ระยะสั้น

เจาหนี้ระยะสั้น หมายถึง จํานวนเงินที่
หนวยงานคางชําระแกองคกร/บุคคลภายนอก หรือ
หนวยงานภาครัฐอื่น เปนคาสินคาหรือบริการ หรือ
เกิดจากรายการอืน่ทีท่าํใหหนวยงานมภีาระหนีท้ีจ่ะ
ตองชําระภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป แตไมรวมถึง
การกูยืม และรายการที่ไมมีการแลกเปลี่ยน
 4.9 เงินรับฝากระยะสั้น

เงินรับฝากระยะสั้น หมายถึง เงินที่หนวย
งานไดรับไวตามอํานาจหนาที่ แตเปนเงินที่หนวย
งานไมอาจนําไปใชจายไดตามปกติ โดยหนวยงาน
มีภาระผูกพันที่จะตองจายคืนใหผูฝากหรือเปนเงิน
ผานมือที่จะตองจายตอไปยังบุคคลที่สาม หนวย
งานจะรับรูเงินรับฝากเมื่อไดรับเงิน
 4.10 รายไดรอการรับรูระยะยาว
 รายไดรอการรับรูระยะยาว เปนสินทรัพย
ที่หนวยงานไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตาง
ประเทศ องคการระหวางประเทศ หรือบุคคลใด ๆ 
เพือ่สนบัสนนุการดาํเนนิงานของหนวยงานใหบรรลุ
วตัถปุระสงค และสนิทรพัยรบับรจิาคโดยมีผูมอบให
หนวยงานไวใชในการดําเนินงาน รวมทั้งการไดรับ
เงินสดที่มีเงื่อนไขเปนขอจํากัดในการใชจายเงิน ซึ่ง
หนวยงานยังไมอาจรับรูรายได
 รายไดรอการรบัรูจะถกูทยอยตดับญัชเีพือ่
รับรู รายไดตามเกณฑที่เปนระบบและสมเหตุสม
ผลตลอดระยะเวลาท่ีจําเปนเพื่อจับคูรายไดกับคา
ใชจายที่เกี่ยวของ โดยทยอยรับรูรายไดตามเกณฑ

สดัสวนของคาเสือ่มราคาของสนิทรพัยทีไ่ดรบัความ
ชวยเหลือหรือบริจาค
 4.11 รายไดจากเงินงบประมาณ
 รายไดจากเงินงบประมาณรับรูตามเกณฑ
ดังนี้
 1)  เม่ือยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชี
กลางในกรณีเปนการขอรับเงินเขาบัญชีหนวยงาน
 2)  เมือ่อนมุตัจิายเงนิใหกบัผูมสีทิธิไดรบั
เงนิแลวในกรณเีปนการจายตรงใหกบัผูมสีทิธริบัเงนิ
 3)  เม่ือยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชี
กลางในกรณีเปนการเบิกหักผลักสงไมรับตัวเงิน
 หนวยงานแสดงรายไดจากเงนิงบประมาณ
ในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินตาม
จํานวนเงินงบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบ
ประมาณเบิกเกินสงคืน งบประมาณเบิกแทนกัน
แสดงรายไดจากเงินงบประมาณในงบแสดงผล 
การดาํเนนิงานทางการเงนิของหนวยงานผูเบกิแทน
 4.12 รายไดแผนดิน
 รายไดแผนดินเปนรายไดที่หนวยงาน 
ไมสามารถนํามาใชจายในการดําเนินงาน รับรู  
เมื่อเกิดรายได ด วยยอดสุทธิหลังจากหักส วน 
ที่จัดสรรเปนเงินนอกงบประมาณตามที่ไดรับการ
ยกเวนรายไดแผนดินและรายไดแผนดินนําสงคลัง
ไมตองแสดงเปนรายไดและคาใชจายของหนวยงาน  
แตแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเปน
รายงานแยกตางหาก
 4.13 รายไดจากเงินอดุหนนุและบรจิาค

รายไดจากเงินโอนและเงินบริจาคจาก
บคุคลอืน่นอกจากหนวยงานภาครฐัรบัรูเม่ือไดรบัเงนิ 
ยกเวนในกรณีที่มีเงื่อนไขเปนขอจํากัดที่ตองปฏิบัติ
ตามในการใชจายเงิน หรือไดรับความชวยเหลือ
และบรจิาคเปนสนิทรพัยทีใ่หประโยชนแกหนวยงาน
เกินหนึ่งป จะทยอยรับรูเปนรายไดตามเกณฑการ
คํานวณคาเสื่อมราคาสินทรัพยที่ไดรับตลอดอายุ
ของสินทรัพยนั้น
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หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
   (หนวย: บาท)

เงินสดในมอื 24,669.00
เงินทดรองราชการ 625,000.00
เงินฝากสถาบันการเงิน
 ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน – ในงบประมาณ 199,263.98
 ประเภทเงินฝากออมทรัพย – นอกงบประมาณ 521,055,556.35
เงินฝากคลัง 1,536,301.00
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 523,440,790.33

หมายเหตุ 6 ลกูหน้ีระยะสั้น 
(หนวย: บาท)

 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 733,909.00
 รายไดคางรับ 5,847,425.55
 รวม 6,581,334.55

หมายเหตุ 7 เงินลงทุนระยะสั้น 
   (หนวย: บาท)
 เงินฝากประจํา 119,108,232.39

รวม เงินลงทุนระยะสั้น 119,108,232.39

เงินทดรองราชการ เปนเงินสดท่ีหนวยงานมีไวเพื่อใชจายเปนคาใชจายปลีกยอยในสํานักงานตามวงเงินที่
ไดรับอนุมัตจิากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งจะตอง
สงคืนคลังเมื่อหมดความจําเปนในการใชจาย ยอดคงเหลือสิ้นปประกอบดวย เงนิฝากธนาคาร และใบสําคัญที่เบกิ
จากเงนิทดรองราชการแลวรอเบิกชดเชย

เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากออมทรัพย จํานวน 521,055,556.35 บาท เปนเงินฝากธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) ที่ไดจากการยึดหรืออายัดทรัพยสิน ตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไขเพิม่เติม เพือ่รอผลทางคดวีาจะนําสงเปนรายไดแผนดินหรอืสงคนืเจาของทรพัยสนิ 
และนําสงเขากองทุนการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ตามที่กฎหมายกําหนดตอไป

เงินฝากคลัง เปนเงินที่หนวยงานฝากไวกับกระทรวงการคลังภายใตขอกําหนดตามกฎหมาย โดยไมมี
ดอกเบี้ยซึ่งสามารถเบิกถอนไดเมื่อตองการใชจายตามรายการที่กําหนดไวในระเบียบที่ระบุขอจํากัดในการใชจาย

เงินฝากคลังจํานวน 1,536,301 บาท เปนเงินนอกงบประมาณที่มีขอจํากัดในการใชจายเพื่อจายตอไปให
บุคคลหรอืหนวยงานอืน่ตามวตัถุประสงคทีร่ะบไุวในกฎหมายอนัเปนทีม่าของเงนิฝากคลังน้ัน หนวยงานไมสามารถ
นําไปใชจายเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของหนวยงานตามปกติได แตมีหนาที่ถือไวเพื่อจายตามวัตถุประสงค
ของเงินฝากคลัง

, ,
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เปนเงนิฝากธนาคารออมสนิ สาขาอรุพุงษ ประเภทเงนิฝากประจํา 12 เดือน จาํนวน 119,108,232.39 บาท
เปนเงนิท่ีไดจากการนําทรัพยสนิทีไ่ดจากการยดึหรอือายดัทรพัยสนิ ตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัตปิองกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ไปขายทอดตลาด หรือไปบรหิารจัดการ เชน การใหเชา
โดยการเปดบัญชีเงินฝากตามรายชื่อเจาของทรัพยสินไว เพื่อรอผลทางคดีวาจะสงคืนเจาของทรัพยสินหรือสงเปน
รายไดแผนดินเมื่อคดีสิ้นสุด สําหรับดอกเบี้ยรับที่เกิดในระหวางงวดจะรับรูเขาบัญชีตามรายชื่อเจาของทรัพยสินคู
กับบัญชีเงินรับฝากระยะสั้น

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
  สาํนกังานปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน มทีรพัยสนิอ่ืน ๆ  จาํนวน 1,832,952,917.75 บาท ทีไ่ด

จากการยดึหรอือายดัทรพัยสนิ ตามมาตรา 48 แหงพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
และทีแ่กไขเพิม่เตมิ และไดเกบ็รักษาษษ และจดัการทรพัยสนิตามระเบยีบคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
วาดวยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบดวย

   (หนวย: บาท)
ยานยนต 80,979,200.00

  อัญมณีและเครื่องประดับ  153,358,353.70
  อสังหาริมทรัพย  1,517,597,822.53
  ทรัพยสินอื่น ๆ 81,017,541.52

รวม 1,832,952,917.75

หมายเหตุ 9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 
  (หนวย: บาท)
  อาคาร และสิ่งปลูกสราง 85,334,377.50
  หัก คาเสื่อมราคาสะสม – อาคารและสิ่งปลูกสราง 47,849,161.79

อาคาร และสิ่งปลูกสราง – สุทธิ 37,485,215.71
  ครุภัณฑ 218,467,762.19
  หัก คาเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ 178,517,702.41
  ครุภัณฑ – สุทธิ 39,950,059.78
  งานระหวางกอสราง 1,850,250.00
  รวม ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 79,285,525.49

หมายเหตุ 10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 
(หนวย: บาท)

  โปรแกรมคอมพิวเตอร 271,825,129.29
  หัก คาตัดจําหนายสะสม – โปรแกรมคอมพิวเตอร 254,328,129.66
  โปรแกรมคอมพิวเตอร – สุทธิ 17,496,999.63
  รวม สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ 17,496,999.63
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หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้ระยะสั้น 
หนวย: บาท)

 เจาหนี้การคา 18,223,133.29
 เจาหนี้อื่น 431,100.32
 คาสาธารณูปโภคคางจาย 1,125,360.18
 ใบสําคัญคางจาย 2,548,532.32
 ใบสําคัญคางจายอื่น  24,669.00
 คาใชจายคางจายอื่น  74,212.58
 รวม เจาหนี้ระยะสั้น  22,427,007.69

หมายเหตุ 12 เงินรับฝากระยะสั้น
   (หนวย: บาท)
 เงินรับฝากอืน่ 2,474,912,859.87 
 เงินประกนัผลงาน  218,338.94
 เงินประกันอืน่ 1,536,301.00
 รวม เงินรับฝากระยะสั้น 2,476,667,499.81

หมายเหตุ 13 รายได้จากงบประมาณ
   (หนวย: บาท)
 รายไดจากงบประมาณปปจจุบัน 
 รายไดจากงบบุคลากร 105,947,993.22
 รายไดจากงบดําเนินงาน 113,467,709.66
 รายไดจากงบลงทุน 1,848,780.51
 รายไดจากงบอุดหนุน 1,210,000.00
 รายไดจากงบรายจายอื่น 28,754,323.89
 รายไดจากงบกลาง 34,545,314.21
 หัก เบิกเกินสงคืนเงินงบประมาณ (1,780,555.04)
 รวม รายไดจากงบประมาณปปจจุบัน – สุทธิ 283,993,566.45

 รายไดจากงบประมาณปกอน ๆ (เงินกันไวเบิกเหลื่อมปเบิกจายปปจจุบัน)
 รายไดจากงบบุคลากร 573,824.66
 รายไดจากงบดําเนินงาน 1,990,116.67
 รายไดจากงบลงทุน  5,037,329.00
 รายไดจากงบรายจายอื่น  6,557,856.35

  รายไดจากงบกลาง  17,078,970.92
 หัก เบิกเกินสงคืนเงินงบประมาณ (607,381.00)
 รวม รายไดจากงบประมาณปกอน ๆ 30,630,716.60
 รวม รายไดจากงบประมาณ 314,624,283.05
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หมายเหตุ 14 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
(หนวย: บาท)

   รายไดจากการบริจาค 16,979.05
   รวม รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค  16,979.05

หมายเหตุ 15 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
   (หนวย: บาท)
   เงินเดือน 100,635,597.35
   เงินตอบแทนพิเศษของผูไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 130,584.22
   คาลวงเวลา 2,858,640.00

  เงินคาตอบแทนพนักงานราชการ 5,763,051.66
   เงินชวยคาครองชีพ 50,860.48
   เงินรางวัล 573,824.66
   คารักษาพยาบาล 9,090,056.99
   เงินชวยการศึกษาบุตร 211,532.00
   เงินชดเชยสมาชิก กบข. 1,709,470.23
   เงินสมทบ กบข. 2,564,205.43
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 239,352.00
   คาเชาบาน 703,500.00
   คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง 989,561.29
   รวม คาใชจายบุคลากร 125,520,236.31

หมายเหตุ 16 ค่าบําเหน็จบํานาญ
   (หนวย: บาท)
   บํานาญปกติ 7,242,166.63
   เงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ 483,414.68
   เงินบําเหน็จตกทอด 177,521.25
   เงินบําเหน็จดํารงชีพ 1,176,296.80
   คารักษาพยาบาล 1,443,496.21
   เงินชวยการศึกษาบุตร 44,000.00
   บําเหน็จบํานาญอื่น 119,636.25
   รวม คาบําเหน็จบํานาญ 10,686,531.82

หมายเหตุ 17 ค่าตอบแทน
   (หนวย: บาท)
   คาตอบแทนเฉพาะงาน 2,155,186.90
   คาตอบแทนอื่น  121,451.80
   รวม คาตอบแทน 2,276,638.70
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หมายเหตุ 18 ค่าใช้สอย 
(หนวย: บาท)

คาใชจายในการฝกอบรม  13,272,496.60
คาใชจายในการเดินทาง  17,971,481.74
คาซอมแซมและบํารุงรักษา 3,062,009.16
คาจางเหมาบริการ 42,840,619.86
คาธรรมเนียม 3,800.00
คาจางที่ปรึกษา 6,874,856.35

  คาใชจายในการประชุม  3,681,788.00
คาเชา 11,929,686.46
คาวิจัยและพัฒนา 422,682.00

  คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน 785,177.80
คาประชาสัมพันธ 7,383,792.00
คาใชสอยอื่น 933,695.79
รวม คาใชสอย 109,162,085.76

หมายเหตุ 19 ค่าวัสดุ
(หนวย: บาท)

คาวัสดุ 6,313,048.12
คาน้ํามันเชื้อเพลิง 814,884.73
คาครุภัณฑมูลคาตํ่ากวาเกณฑ  1,329,481.36
รวม คาวัสดุ 8,457,414.21

หมายเหตุ 20 ค่าสาธารณปูโภค 
  (หนวย: บาท)

คาไฟฟา 10,459,983.45
คานํ้าประปา 255,756.26
คาโทรศัพท 1,100,397.92
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1,732,312.76
คาบริการไปรษณียโทรเลขและขนสง 1,516,959.00
รวม คาสาธารณูปโภค 15,065,409.39

หมายเหตุ 21 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(หนวย: บาท)

อาคารและสิ่งปลูกสราง  4,168,317.31
ครุภัณฑ 19,598,825.91
สินทรัพยไมมีตัวตน 18,914,359.14

  รวม คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 42,681,502.36
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หมายเหตุ 22 ค่าใช้จ่ายอื่น
(หนวย: บาท)

เงินราชการลับในการรักษาความมัน่คงของประเทศ  20,000,000.00
รายไดระหวางหนวยงาน-หนวยงานรับเงินนอกงบประมาณ
จากกรมบัญชีกลาง (4,487,546.00)
คาใชจายระหวางหนวยงาน – ปรับเงินฝากคลัง 4,339,046.00
รวม คาใชจายอื่น  19,851,500.00

หมายเหตุ 23 ทรัพย์สินอื่น ๆ จากการอายัด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีทรัพยสินอื่น ๆ ประเภทเงินฝาก

ธนาคารที่อายัดไวที่สถาบันการเงินตาง ๆ จํานวน 531,414,543.69 บาท ที่ไดจากการอายัดทรัพยสินตามมาตรา 48 แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม นอกเหนือจากทรัพยสนิในสวนที่เปน
เงินสดและทรัพยสินอื่น ๆ ที่ไดจากการนําทรัพยสินที่ไดจากการยึดหรืออายัดไปขายทอดตลาดหรือไปบริหารจัดการตามที่
ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุที่ 5 หมายเหตุที่ 7 และหมายเหตุที่ 8 โดยไมไดรับรูทรัพยสินจํานวน
ดังกลาวในงบแสดงฐานะการเงิน 
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สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

เงินงบประมาณเบิกแทนสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบสั่งซื้อ / 
สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : รักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 
ผลผลิต : การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 งบบุคลากร 110,345,200.00 - - 106,449,509.49 3,895,690.51 
 งบดําเนินงาน 111,633,980.57 -  1,875,217.45 107,753,388.47 2,005,374.65 
 งบลงทุน  15,706,229.00 -  10,027,524.13  5,240,349.11 438,355.76 
 งบอุดหนุน  1,185,090.43 - -  1,185,090.43 -
 งบรายจายอื่น  21,657,200.00 431,568.00 13,049,000.00 7,594,002.23  582,629.77 

รวม 260,527,700.00 431,568.00 24,951,741.58 228,222,339.73 6,922,050.69 

แผนงาน : ปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษายาเสพติด        

ผลผลิต : โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดําเนินการกับทรัพยสินหรือผูกระทําความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน
 งบดําเนินงาน 10,165,700.00  -  - 10,165,440.00  260.00 

รวม 10,165,700.00 10,165,440.00  260.00 
รวมทั้งสิ้น 270,693,400.00  431,568.00  24,951,741.58 238,387,779.73  6,922,310.69 

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน

(หนวย: บาท)

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบสั่งซื้อ / 
สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย

ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาลดานความมั่นคง

 งบรายจายอื่น 20,000,000.00 - -  20,000,000.00 -

รวม  20,000,000.00 20,000,000.00 
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เงินงบประมาณเบิกแทนสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

(หนวย: บาท)
รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบสั่งซื้อ / 

สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : แกไขปญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต          
โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพ
งานยุติธรรมเพื่อการเสริมสราง
ความเปนธรรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต

   

 งบรายจายอื่น 1,000,000.00 - -  1,000,000.00 -

รวม 1,000,000.00  1,000,000.00 

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี  
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

(หนวย: บาท)

รายการ เงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556      

แผนงาน : รักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ      

ผลผลิต : การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน      

 งบดําเนินงาน  2,268,981.56  1,990,116.67  278,864.89 

 งบลงทุน  2,614,000.00  2,614,000.00 -

 งบรายจายอื่น  6,557,856.35  6,557,856.35 -

รวม  11,440,837.91  11,161,973.02  278,864.89 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555      

แผนงาน : รักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ      

ผลผลิต : การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน      

 งบลงทุน  2,618,160.50  2,423,329.00  194,831.50 

 งบเงินรางวัล  573,824.66  573,824.66 -

รวม  3,191,985.16  2,997,153.66  194,831.50 
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี  
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

(หนวย: บาท)
รายการ เงินกันไว้

เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

งบกลางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555      

รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน      

 งบรายจายอื่น  22,296,759.68  16,471,589.92  5,825,169.76 

รวม  22,296,759.68  16,471,589.92  5,825,169.76 

(หนวย: บาท)

รายไดแผนดินที่จัดเก็บ

รายไดแผนดิน-ภาษี  - 

รายไดแผนดิน-นอกจากภาษี 93,338,211.56 

รวมรายไดแผนดินที่จัดเก็บ 93,338,211.56 

หัก รายไดแผนดินถอนคืนจากคลัง  - 

รายไดแผนดินจัดสรรตามกฎหมาย  - 

รายไดแผนดินจัดเก็บสุทธิ 93,338,211.56 

รายไดแผนดินนําสงคลัง  (93,338,211.56)

รายไดแผนดินรอนําสงคลัง

ปรับ รายไดแผนดินรอนําสงคลัง  - 

รายการรายไดแผนดินสุทธิ

(หนวย: บาท)

รายไดแผนดิน-นอกจากภาษี

รายไดจากการขายสินคาและบริการ 614,994.00 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 838.60 

รายไดอื่น 92,722,378.96 

รวม รายไดแผนดิน-นอกจาภาษี  93,338,211.56

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
รายงานรายได้แผ่นดิน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
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1. ด้านขวัญและกําลังใจ
การผลักดันรางระเบียบคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน วาดวยเงิน
เพิ่มสําหรับตําแหนงขาราชการของสํานักงาน
ปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิซึง่ไดรบัแตง
ตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ พ.ศ. ....

โดยท่ีอนุบัญญัตินี้จําตองออกตามความ
ในมาตรา 44 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
ซึ่ งแก ไขเ พ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัที ่ 4) พ.ศ. 2556
กําหนดใหข าราชการสํานักงาน ปปง. ซึ่งได 
รับแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ เปนตําแหนงที่มี
เหตุพเิศษตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนมีสิทธิไดรับเงินเพิ่ม ซึ่งกฎหมายนี้มีผล
บังคับใชแลวตั้งแตวันที่ 2 กุมภาพันธ 2556 ทั้งนี้ 

เพื่อเป นการเพิ่มความเชื่อมั่นในการบังคับใช 
กฎหมายว าด วยการป องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ
การราย และเพื่อประกันความอิสระและความเปน
กลางในการปฏบิตัหินาทีข่องพนกังานเจาหนาทีข่อง
สํานักงาน ปปง. ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานสากล
ดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การตอตานการสนบัสนนุทางการเงนิแกการกอการรารร ย
ตามข อแนะนําของ  FATF ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรีที่ ได  เห็นชอบในหลักการของ
รารร งพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ปรากฏตามบันทึกวิเคราะห
สรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งไดระบุ

เป็นองค์กรหลักในการ
ป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงินที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่

มาตรฐานสากล

“

”
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เจตนารมณไวอยางชัดเจนวา “การกําหนดให
ขาราชการของสํานักงาน ปปง. ซึ่งไดรับการแตงตั้ง
เปนพนักงานเจาหนาที่เปนตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
นั้น เพ่ือใหเปนหลักการเชนเดียวกับตําแหนง 
เจาพนักงานคดีพิเศษตามกฎหมายวาดวยการ
สอบสวนคดีพิเศษ เน่ืองจากมีลักษณะงานท่ีใกล
เคียงกัน” และขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญวุฒิสภา ซ่ึงได  รับความเห็นชอบจาก
วุฒิสภาเม่ือวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด  
ที ่นร 0503/31945 ลงวันที ่ 23 พฤศจกิายน 2555 
ทีว่า “(3) เพ่ือประกันความอสิระและความเปนกลาง
ในการปฏบิตัหินาที ่การกาํหนดอตัราเงนิเพิม่พเิศษ
ตามมาตรา 11 สําหรับขาราชการของสํานักงาน 
ซึง่ไดรบัการแตงตัง้เปนพนกังานเจาหนาทีแ่ละไดรบั
มอบหมายใหปฏิบัติงานดานกฎหมายและสืบสวน 
สอบสวน ไมควรต่ํากวาอตัราเงนิเพิม่พเิศษของพนกังาน 
สอบสวนคดีพเิศษ สวนพนกังานเจาหนาทีท่ีไ่ดรบัมอบ
หมายใหปฏบิตังิานดานอ่ืนไมควรตํา่กวาอตัราเงินเพิม่
ของเจาหนาทีค่ดพีเิศษ” 
 ปญหาอปุสรรคในการดาํเนนิการเสนอราง
ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงขาราชการ
ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ พ.ศ. .... 
คือ เนื่องจากระเบียบนี้จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลังกอนนําระเบียบออกประกาศ
ใชบังคับ ซึ่งสํานักงาน ปปง. ไดเสนอรางระเบียบ
ดงักลาว เพือ่ใหกระทรวงการคลงัพิจารณาเหน็ชอบ
แลว แตอยางไรก็ดี กระทรวงการคลังก็ยังมิไดเห็น
ชอบรางระเบียบฯ ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
และขอสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภา  
จึงทําใหเกิดความลาชาในการประกาศใชระเบียบ
ดังกลาว 

ข้อเสนอแนะ
เห็นควรประสานใหกระทรวงการคลัง

เรงรดัการดาํเนนิการและพจิารณาใหความเหน็ชอบ
รางระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน วาดวยเงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหนง
ขาราชการของสํานักงาน ปปง. ซึ่งไดรับการแตง
ตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ พ.ศ. .... ใหเปนไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีและขอสังเกตคณะกรรมาธิการ
วิสามัญวุฒิสภาโดยเร็ว
2. ด้านกฎหมาย
 2.1 การผลักดันรางพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. ....

โดยที่พระราชบัญญัติปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติ 
บางประการที่ไมสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
ดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ 
การราย ประกอบกบัปจจบุนัยังมบีทบญัญตัอิกีบาง
ประการที่ทําใหการบังคับใชกฎหมายมีขอขัดของ
และไมเหมาะสม สมควรแกไขปรับปรุงบทบัญญัติ
ดังกล าว และกําหนดให มีมาตรการเพิ่มเติม  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบังคับ
ใชกฎหมายใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล อีกทั้ง
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของประเทศไทย
ที่จะเขารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
สากล ตามขอแนะนําของคณะทํางานเฉพาะกิจ
เพือ่ดาํเนนิมาตรการทางการเงินเกีย่วกบัการฟอกเงนิ 
(Financial Action Task Force: FATF) ที่จะมีขึ้น
ในป พ.ศ. 2559 ซึ่งการตรวจประเมินในครั้งนี้
จะเขมขนกวาที่ผานมา เนื่องจาก FATF ไดมีการ
ปรับปรุงขอแนะนําชุดใหม ซึ่งเรียกวาขอแนะนํา 40 
ขอ (The Forty Recommendations) โดยประการ
สําคัญ คือ การประเมินครั้งน้ีนอกจากจะมีการ
พจิารณาเชงิสถาบนัวามกีฎหมายทีไ่ดมาตรฐานหรอื
ไม มีหนวยงานบังคับใชกฎหมายที่มีอํานาจหนาที่
เหมาะสมหรือไม ยังเนนประสิทธิผลของระบบการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอ
ตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  
(Anti-Money Laundering and Combating  
the Financing of Terrorism: AML/CFT) ดวย  
ซึ่งหมายถึงการพิจารณาวาอาชญากรรมลดลง 
หรือไม 
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 ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการเสนอ 
ร างพระราชบัญญัติป องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน (ฉบบัที ่5) พ.ศ. .... คอื กระบวนการใน 
การเสนอกฎหมายนั้นจะตองมีการปรึกษาหารือกับ
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินจาก IMF และยังตองมีการรับฟงความ
คิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน  
ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เพ่ือใหการบังคับใช
กฎหมายดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และสอดคลองกับมาตรฐานสากล  
ซึ่งทําใหการเสนอรางพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที ่5) พ.ศ. .... ใชระยะ
เวลาคอนขางนาน 
 ข้อเสนอแนะ
 เห็นควรประสานกับสาํนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาเพ่ือใหเรงตรวจพจิารณารางพระราชบญัญตัิ
ปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบับที ่5) พ.ศ. .... 
ใหแลวเสร็จโดยเรว็ และสงคนืรางใหคณะรฐัมนตรีเหน็
ชอบกอนสงใหฝายนิตบิญัญตัพิจิารณาตอไป ทัง้นีเ้พือ่
ใหรางพระราชบญัญตัดิงักลาวมผีลบังคบัเปนกฎหมาย
โดยเรว็ท่ีสดุ 

 2 .2 การผลักดันร างระเบียบคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
วาดวยหลักเกณฑวิธีการและแนวปฏิบัติของ
สาํนกังาน ปปง. ในการกาํกบั ตรวจสอบ กาํหนด
แนวทางปฏิบัติ และประเมินผลการปฏบิตัติาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินของผูมหีนาทีร่ายงานการทาํธรุกรรม 
พ.ศ. ....

โดยทีอ่นุบญัญัตนิีไ้ดกาํหนดหลกัเกณฑและ
วิธีการในการกํากับตรวจสอบและกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติและการประเมินผลของผู มีหนาที่รายงาน
การทําธุรกรรม ซึง่เปนเรือ่งทีต่องกาํหนดหลกัเกณฑ
ใหชัดเจนเพื่อสอดคลองมาตรฐานสากลดานการ
ปองกันปราบปรามการฟอกเงิน และเปนสวนหนึง่
ของเร่ืองท่ีประเทศไทยจะตองเขารับการประเมิน
ตามมาตรฐานสากล ตามขอแนะนําของคณะทํางาน
เฉพาะกิจเพ่ือดําเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกับ
การฟอกเงิน (Financial Action Task Force: FATF) 
ที่จะมีขึ้นในป พ.ศ. 2559 
 ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการเสนอ
รางระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน วาดวยหลักเกณฑวิธีการและแนว
ปฏิบัติของสํานักงาน ปปง. ในการกํากับ ตรวจสอบ 
กําหนดแนวทางปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินของผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรม 
พ.ศ. .... คอื เนื่องจากสํานักงาน ปปง. ไดเสนอราง
ระเบียบนี้ไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อพิจารณา ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับรางระเบียบฯ ตอกรณีบท
อาศัยอํานาจในการออกระเบียบดังกลาว ซึ่งอาง
มาตรา 25 (6) และมาตรา 40 (3/1) วา เปนการ
ไมถูกตองตามแบบการรางกฎหมายทําใหไมอาจ
ออกระเบียบฯ ได สํานักงาน ปปง. จึงไดหารือไป
ยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอทราบ
เหตุผลและขอขัดของเกี่ยวกับแนวทางการตรวจ
พิจารณารางระเบียบฯ จึงทําใหเกิดความลาชาใน
การประกาศใชระเบียบดังกลาว 
 ข้อเสนอแนะ
 เนื่องจากกรณีการยกรางระเบียบคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
วาดวยหลกัเกณฑวธิกีารและแนวปฏิบตัขิองสาํนกังาน  
ปปง. ในการกํากับ ตรวจสอบ กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงินของ
ผูมหีนาทีร่ายงานการทําธรุกรรม พ.ศ. .... สาํนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีขอสังเกตเกี่ยวกับบทที่
ใหอํานาจในการออกระเบียบดังกลาววามีความ 
ไมชดัเจน จงึมีขอเสนอแนะใหสาํนกังาน ปปง. เสนอ
ขอแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่ใหอํานาจดังกลาวให 
ชัดเจนตามร างพระราชบัญญัติป องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ทีอ่ยูระหวาง
เสนอขอแกไข
3. ด้านการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การประเมนิความเสีย่งและการบริหาร
จดัการคดขีองผูม้หีน้าทีร่ายงาน
 สํานักงาน ปปง. จําเปนตองมีระบบจัด
เก็บและรวบรวมขอมูลสถิติดานการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง 
การเงินแกการกอการราย เพื่อใชในการรายงานผล
การบังคับใชกฎหมายตอคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อ 
ดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน 
(Financial Action Task Force: FATF) ในการประเมนิ
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มาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทาง 
การเงนิแกการกอการราย (Anti-Money Laundering 
and Countering the Financing of Terrorism:  
AML/CFT) และหน่ึงในขอแนะนําของ FATF คือ 
มีการประเมินความเสี่ยงและการใชกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติ
ภารกิจของสํานักงาน ปปง. สอดคลองและรองรับ
ตามขอแนะนําของ FATF ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สํานักงาน ปปง. จึงจําเปนตองมีระบบจัดเก็บฐาน
ขอมูลของผูมีหนาที่รายงานทั้งหมดที่สํานักงาน 
ปปง. กํากับดูแล เพื่อใชสําหรับการวิเคราะหและ
ประเมนิความเสีย่งดานการฟอกเงนิและการตอตาน
การสนบัสนนุทางการเงนิแกการกอการราย พรอมทัง้
บริหารจัดการคดีในการตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานตามกฎหมายของผูมีหนาที่รายงาน
 ข้อเสนอแนะ
 สํานักงาน ปปง. ตองมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ
ประเมินความเส่ียงและการบริหารจัดการคดีของ 
ผูมีหนาที่รายงาน ใหสามารถปฏิบัติตามขอแนะนํา
ของ FATF ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานดาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความ
เสีย่งและการบรหิารจดัการคดขีองผูมหีนาทีร่ายงาน  
ที่สํานักงาน ปปง. กํากับดูแลท้ังหมดไดอยางเปน
ระบบ
4.  การประ เ มินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล

ประเทศไทยจะตองเขารับการประเมิน
การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดานการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (Anti-
Money Laundering and Countering the Financing 
of Terrorism: AML/CFT) รอบที่ 3 ในป พ.ศ. 2559 
ซึ่งการประเมินจะพิจารณาท้ังประเด็นวากฎหมาย
ของประเทศไทยไดมาตรฐานสากลหรือไม และ
ประเด็นประสิทธิผลของการดําเนินงาน ซึ่งใน
ประเดน็นี ้ประเทศไทยจําเปนตองแสดงสถติผิลการ
ดําเนินงานในดานตาง ๆ 

 ปญหาอุปสรรคคือ การดําเนินงานภาย
ใตระบบ AML/CFT มิไดจํากัดอยูเพียงภารกิจของ
สาํนกังาน ปปง. เทานัน้ แตยงัครอบคลุมภารกจิของ
หนวยบังคับใชกฎหมายอ่ืน ๆ  ดวย ซึง่ในขณะน้ีหนวย
งานตาง ๆ  ยงัไมมคีวามเขาใจทีช่ดัเจนถงึบทบาทของ
หนวยงานในระบบ AML/CFT ทาํใหระบบ AML/CFT 
ของประเทศไทยยงัไมมปีระสทิธผิลเทาทีค่วร ซึง่จะ
เปนเหตใุหผลการประเมินในรอบท่ี 3 ของประเทศไทย
อยูในระดบัไมดนีกั
 ข้อเสนอแนะ
 คณะรฐัมนตรคีวรมีมตใิหทกุหนวยงานภาย
ใตยุทธศาสตรชาติดาน AML/CFT บูรณาการการ
ดําเนินงานดาน AML/CFT โดยมีสํานักงาน ปปง.  
เปนหนวยประสานงานกลาง 
5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดวยระบบสารสนเทศและโครงสรางพ้ืน
ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน ปปง.  
มกีารใชงานมานานกวา 12 ป ทาํใหระบบสารสนเทศ
ของสํานักงาน ปปง. ไมสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
ดานเทคโนโลยี และภารกิจของสํานักงาน ปปง. 
ที่มีมากขึ้นตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับแก ไขเพิ่มเติม  
(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2556 ทีม่คีวามผดิมลูฐานเพิม่มากข้ึน 
เปน 25 มูลฐาน อีกทั้งยังมีภารกิจตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงนิแกการกอการราย ตลอดจนจํานวนการ
รายงานการทําธุรกรรมผานระบบอิเล็กทรอนิกส
มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นกวา 3,000,000 เรคคอรด
ตอเดือน และมีแนวโนมการรายงานธุรกรรม
ผานระบบอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นในทุก ๆ เดือน  
สงผลใหประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศของ
สาํนกังาน ปปง. โดยรวมทาํงานไดชาลง
 เพื่อให สามารถสนับสนุนภารกิจของ
สํานักงาน ปปง. ใหมีประสิทธิภาพ สํานักงาน ปปง.  
จึงจําเปนตองปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี
สารเทศ และพฒันาระบบสารสนเทศของสํานักงาน 
ปปง. ใหมปีระสิทธภิาพ ทนัสมัย รวดเรว็ และมคีวาม
มั่นคงปลอดภัยในการจัดเก็บและการเรียกใชขอมูล
ผานระบบสารสนเทศ  
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ข้อเสนอแนะ
ควรไดรบัการสนับสนนุงบประมาณในการ

พัฒนา ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศของสาํนักงาน ปปง. เพือ่รองรับการปฏบิตัิ
งานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอ
การราย และเพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานใหมี
ความรวดเร็วและทันสมัย 
6. ด้านโครงสร้างและอัตรากําลัง

ดวยสํานักงาน ปปง. มีภารกิจดานการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินที่จะตอง
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 
รวมถงึการปฏบิตัติามนโยบายรฐับาลและพันธกรณี
ระหวางประเทศเพื่อใหกลไกเกี่ยวกับมาตรการ
ปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการตอตาน
การสนับสนุนทางการเงินแก การก อการร าย
สอดคลองกับมาตรฐานสากล ซึ่งดวยขอจํากัด
ดานบุคลากรทําใหการปฏิบตัภิารกิจยังไมครอบคลุม
และไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ถึงแมวาสํานักงาน
ปปง. จะเคยไดรับจัดสรรอัตรากําลังเพิ่มเติมแลว
ก็ตาม โดยปจจบันมีอัตรุ ากําลังขาราชการ จํานวน
369 อัตรา และพนักงานราชการ จํานวน 30 อัตรา

แตดวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงาน 
ปปง. มีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 
ซ่ึงมีมูลฐานความผิดที่หลากหลายและเพิ่มมากขึ้น
ประกอบกับมีการตราพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ
การราย พ.ศ. 2556 ทาํใหภารกจิของสาํนกังาน ปปง. มี
เพิม่มากขึน้ตามกฎหมายดังกลาว สงผลใหโครงสราง
การบริหารงานของสํานักงาน ปปง. ยงัไมครอบคลุม
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น ทําใหไมสามารถดําเนินภารกิจ
ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเห็นควร
ปรับโครงสรางและอัตรากําลงัใหเหมาะสมกบัภารกิจ
และปริมาณงาน 

ข้อเสนอแนะ
1) เห็นควรใหสํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณา

ปรับปรุงโครงสรางสํานักงาน ปปง. ใหครอบคลุม
ทุกภารกิจตามที่กฎหมายกําหนด

2) เห็นควรใหสาํนักงาน ก.พ. พจิารณาเพ่ิม
อตัรากาํลงัใหเหมาะสมกบัภารกจิและปรมิาณงานที่
สาํนักงาน ปปง. ตองปฏิบตัติามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย รวมถึงการปฏิบัติฏ
ภารกิจใหเปนไปตามมาตรฐานสากลของ FATF
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เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 
พันตํารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน 
เลขาธิการ ปปง. กลาวตอนรับผูเขารวมประชมุ
เชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเรื่องการยึดอายดั
ทรัพยสิน ตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแหง
สหประชาชาติขอ 1373 (2001)
The Regional Workshop on the Freezing
Requirements Pertaining
on Security Counsil Resolution 1373 (2001)
ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556 
พพันนตตําารรววจจเเออกก สสีหหนนาาทท ปปรระะยยูรรรรัตตนน เเลลขขาาธธิกกาารร ปปปปงง. 
และคูสมรส รอยตํารวจเอกหญิง สุวนีย แสวงผล 
รองเลขาธิการ ปปง. ฝายปฏิบัติการ  
พนัตํารวจโทหญิง เอมอร ไชยบัวแดง 
รองเลขาธิการ ปปง.ฝายบริหาร 
รรววมมงงาานนสสโโมมสสรรสสันนนนิบบาาตตเเฉฉลลิมมพพรระะเเกกียรตติ
พพรระบบาททสสมมเด็จพระเจาอยููหัว 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 
ณ บริเวณดานหนาตึกไทยคูฟา ทาํเนียบรัฐบาล
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เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 
พันตํารวจเอก สีีหนาท ประยูรรัตน 
เลขาธิการ ปปง. และ พันตํารวจโทหญิง 
เอมอร ไไชยบััวแดง รองเลขาธิิการ ปปปปง. 
ฝายบริหาร รวมงานสโมสรสันนิบาต
เเฉฉลลิมมพพรระะเเกกียยรรตติพพรระะบบาาททสสมมเเดด็จจ
พพรระะเเจจาาออยยูหหัววเเนน่ือองงใในนววันนฉฉัตตรรมมงงคคลล 
ณ หองเจาพระยา ชั้น 2 
หอประชุมกองทัพเรอื

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 
พันตํารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน 
เลขาธิการ ปปง. เปนประธานการประชุม
เพื่อหารือแนวทางการทาํงานรวมกนัระหวาง
สํานักงาน ปปง. และสาํนักงาน ป.ป.ส.
โดยมีนายเพิ่มพงษ เชาวลิต รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
รอยตํารวจเอกหญิง สุวนีย แสวงผล รองเลขาธิการ
ปปง. และคณะผูบริหารของทั้งสองหนวยงานเขารวม
ประชุม ณ หองประชุมชั้น 12 สาํนักงาน ปปง.
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เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 
นายวี่คุณ นิธิมุทรากุล ผูอาํนวยการกองขาว
กรองทางการเงิน ใหการตอนรับผูแทน
ของหนวยงานกองขาวกรองทางการเงิน
 (Financial Intelligence Unit) 
ของประเทศบังกลาเทศ ที่มาเขาเยี่ยมคาํนับ
และศึกษาดูงาน ณ สํานักงาน ปปง.

เม่ืือวันทีี่ 13 มิิถุนายน 2557 
พันตาํรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน เลขาธิการ ปปง. 
แถลงขาวผลการดําเนินงานของสํานักงาน ปปง. 
ที่สาํคัญและสงผลกระทบตอประชาชน จํานวน 4 เรื่่อง 

ดีสหกรณเครดิตยูเนียน คลองจั่น
องการตรวจสอบธุรกรรมและทรัพยสนิ
บขนไมพะยงู เรือ่งแนวทางการดําเนนิการ
ชชี แแลละะเเรร่ือองงกกาารรแแจจงงเเตตืออนนใใหหธธนนาาคคาารร
พตามกฎหมายวาดวยการปปองกัันและ
เงิน มาตรา 16(7) – (9) 
ในชวงฟุตบอลโลกอยางเครงครัด 
 1 สํานักงาน ปปง.

เรื่องความคืบหนาคด
เร่ืืองความคืืบหนาขอ
คดเีกีย่วกบัการลบัลอบ
กกับบผผูรรับบจจาางงเเปปดดบบัญญชชี
หรือผูปประกอบอาชีีพ
ปราบปรามการฟอกเ
ปฏิบัติตามกฎหมายใ
ณ หองแถลงขาว ชั้น
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เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 
พลตําต รวจเอก เอก องัสนานนท รองผูบญัชาการตาํต รวจแหงชาติ 
และพันตํารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน 
เลขาธิการ ปปง. ประชุมวางมาตรการดําเนินการ
ทางการเงินกับผูกระทําท ผดิเกีย่วกับการพนนัฟตุบอลตามนโยบายาา
ขขอองงคคณณะะรรักกษษาาคคววาามมสสงงบบแแหหงงชชาาตติ โโดดยยททาางงสสําานนักกงงาานน
ตํารวจแหงชาติจะดาํเนินการรวมกับสํานักงาน ปปง. 
ดวยการใชกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน มุุงเนนการปองกัน ปองปราม และระงับ
ยบัยัง้มใิหเกิดการเลนพนนัฟตุบอล ทัง้นี ้รอยตํารวจเอกหญงิ 
สุวนีย แสวงผล รองเลขาธิการ ปปง. ฝายปฏิบัติการ 
และพันตํารวจโท ธีรพงษ ดุลยวิจารณ ผูอํานวยการ
สวนสืบสวนทางการเงิน กองขาวกรองทางการเงิน 
เขารวมประชุมดังกลาวดวย ณ หองประชุม 2 ชั้น 2 
สาํนักงานตาํรวจแหงชาติ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 
พันตํารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน เลขาธิการ ปปง.
เปนประธานเปดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการราย (AML/CFL) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ใหแกหนวยขาวกรองทางการเงินหรือหนวยบังคับใช
กฎหมายของกลุมประเทศอาเซียน 
ณ หองประชุมชั้น 9 โรงแรม IBIS Bangkok Siam 
กรงุเทพมหานคร
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เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 พลเอก ไพบูลย คุมฉายา 
ผูชวยผูบัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหนาฝายกฎหมาย
และกระบวนการยุุติธรรมของ คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เปนประธานในการสัมมนาและมอบนโยบายใน
การปฏฏิบัติตามกฎฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินใหแกตัวแทนธนาคารและสถาบันการเงินกวา 
36 แหง โดยมพีนัตาํต รวจเอก สหีนาท ประยรูรตัน เลขาธกิาร ปปง. รอยตํารวจเอกหญิง สุวนีีย แสวงผล รองเลขาธิการ ปปง. 
ฝายปฏิบัติการ พันตํารวจโทหญิง เอมอร ไชยบัวแดง 
รองเลขาธิการ ปปง.ฝายบริหาร และคณะผูบริหาร
สาํนักงาน ปปง. ใหการตอนรับ ณ หองก่ิงเพชร 
โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 
พันตาํรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน 
เลขาธิการ ปปง. แถลงขาวการประกาศ
รายชื่อผูที่ถูกใชบัญชีในการกระทาํความผิดคดี
คอลเซ็นเตอร จํานวน 203 ราย 
พรอมเตือนเจาของบัญชีทั้งหมด
ใหเรงปดบัญชีที่เกี่ยวของ มิเชนนั้น 
สาํนักงาน ปปง. จะดาํเนินคดีอาญาฟอกเงิน
และถูกยึดทรัพยตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ณ หองแถลงขาว ชั้น 1 สํานักงาน ปปง.
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เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 
รอยตํารวจเอกหญิง สุวนีย แสวงผล
รองเลขาธิการ ปปง. ฝายปฏิบัติการ
รับรางวัลผูปฏิบัติงานดีเดนดานการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย 
ดานการผลักดันใหเกิดนโยบายและกลไก
การดําเนินงาน ประจาํป 2557 
ณ หองประชุม Escape Hall ชั้น 2
ศูนยประชุมสหประชาชาติ
กรุงเทพมหานคร

เมือ่วนัที ่4 กรกฎาคม 2557 
พนัตําต รวจเอก สหีนาท ประยรูรตัน เลขาธกิาร ปปง. พลโโท ชาญชัย ภูทอง แมทัพภาคที่่ 2 พลตาํต รวจเอก เฉลมิเกยีรต ิศรวีรขาน จเรตาํต รวจแหงชาติ  รอย ํตาํรวจเอกหญิิง สวุนีี ย แสวงผล รองเลขาธกิาร ปปง. ฝายปฏิบัติการ นายเสริม ไชยณรงค ผูวาราชการจังหวัดออุบลบลราราชธชธานานี แถแถลงลงขขาวาวกาการรรรววมปมปฏิบัั ิตกิารลงพื้ืนที่ีตรวจ คนหลหลักกฐาฐานในในนจังหวัดอุบลราชธานีี มุกดาหาร อํานาจเจริญ เพื่อดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการคาทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เครือขายคาไมพะยูง รวมมูลคาทรัพยสินในการปฏิบัติการครั้งนี้ ประมาณ 90,000,000 บาท ณ สถานีตาํรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี
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เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557
พันตํารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน 
เลขาธิการ ปปง. พรอมคณะผูบริหาร
ขาราชการ พนักงานราชการ และเจาหนาที่
สํานักงาน ปปง. รวมพิธีเปดงานเนื่องในวัน
คลายวันครบรอบ 15 ป สาํนักงาน ปปง. 
ณ หองศรีสุริยวงศ โรงแรมตวันนา
ถนนสุรวงศ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 พันตํารวจเอก 
สีหนาท ประยูรรัตน เลขาธิการ ปปง. 
เเขขาาพพบบพพลลโโทท ววลลิตต โโรรจจนนภภักกดดี แแมมททัพพภภาาคคทที่ 44 
ผูอาํนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 
แแลละะคคณณะะ เเพพ่ืออหหาารรืออแแลลกกเเปปลล่ียยนนคคววาามมคคิดดเเหห็นน
เกี่ยวกับทิศทางในการดําเนินงานตาม
พระราชบญัญัติปองกันและปราบปราม
การสนับสนุุนทางการเงินแกการกอการราย 
พ.ศ.2556 ในอนาคต ณ กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนา 
คายสิรินธร จังหวัดปตตานี
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เม่ือวนัที ่28 สงิหาคม 2557 
พนัตาํรวจเอก สหีนาท ประยรูรตัน เลขาธกิาร ปปง.พล ํตาํรว โจโท ปญญา มาเมน  ผูบญัชาการตํารวจภธูรภาค 8 รอยตาํต รวจเอกหญงิ สวุนยี แสวงผล รองเลขาธกิาร ปปง.ฝฝายปปฏิิบััติิการ นางชลธชิา  ดาวเรอืง ผูแทนผูอาํนวยการกองคด ี3 น.อ. เพชรัตน เทียนจนัทร รองผูอาํนวยการ กอกองกงกิจจกาการพรพลเลเรืรอนอน กกององบับญชญชากากาาร ัทพเรือืภาคทีี ่3 แลและนะนายายสิสททธิชชยั เ ีตีย๋ ํอาํนวยชััย 

ผูอาํนวยการสาํนกัตรวจสอบภาษกีลาง กรมสรรพากร รวมปฏบิตักิารลงพืน้ทีต่รวจสอบ ยดึ อายดัทรัพยสนิผูมอีทิธพิล ตาม 82 หมายจบั ในอาํเภอปาตอง จงัหวดัภูเกต็

เมือ่วันที ่22 สงิหาคม 2557 
พนัตาํรวจเอก สหีนาท ประยรูรตัน เลขาธกิาร ปปง.
รอยตาํรวจเอกหญงิ สุวนยี แสวงผล 
รองเลขาธกิาร ปปง. ฝายปฏิบตักิาร
นายอภชิาต ิถนอมทรัพย ผูอาํนวยการกองคด ี2
นายวทิยา นตีธิรรม ผูอาํนวยการกองกฎหมาย
พนัเอก สมหมาย บษุบา คณะทํางานกองกาํลงั
รกัษาความสงบ กองทพัภาคท่ี 2 แถลงขาว
ผลปฏบิตักิารลงพ้ืนทีเ่พือ่ตรวจสอบยดึ
อายดัทรัพยสนิตามกฎอยัการศกึกบักลุมบุคคลท่ี
แสวงหาผลประโยชนในทีส่าธารณประโยชน 
ณ ตาํบลวงัตะไก อาํเภอสูงเนนิ จงัหวดันครราชสีมา
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เม่ือ่วนัที่่ 26 กนัยายน 2557 
พนัตํารวจโทหญงิ เอมอร ไชยบวัแดง รองเลขาธกิาร ปปง. (ฝายบรหิาร) รบัมอบรางวลัประกาศเกยีรตคิณุบญัชีภาครฐั ปรประจะจาําปปงงบปประมาณ พ.ศ. 2557 
จากนายมนสั แจมเวหา อธบิดกีรมบญัชกีลาง โดโดยสยสาํานันกงกงานาน ปปปงปง. เปเปนน 11 ใในน 55 หนหนววยงยงานาน จาก 200 หนวยงานทัว่ประเทศทีไ่ดรบัรางวลันี้ ตามเกณฑการประเมนิดานการบัญช ี5 ดาน ัทัง้ ดานบัญัชีีเงนิสดและบัญชเีงนิฝากธนาคารของสวนราชการมีความถกูตองครบถวน ดานบญัชีสนิทรพัยถาวรของสวนราชการมคีวามถกูตองครบถวน ดานการรายงานการเงินของสวนราชการมีความถกูตองครบถวน ดานการจดัทาํบญัชขีองสวนราชการมคีวามเปนปจจบุนั และดานการสงรายงานใหสาํนกังานการตรวจเงนิแผนดนิภายในระยะเวลาทีก่รมบญัชกีลางกําหนด ณ หองประชมุกองทพัเรือ กรงุเทพมหานคร

เมือ่วนัที ่6 กนัยายน 2557 
ตวัแทนขาราชการของสํานกังาน ปปง.
รวมพลงัตอตาน ยัง่ยนืความรวมมอืของภาครัฐและ
เอกชนในการตอตานปราบปรามคอรัปชัน่
ของประเทศ ณ ลาน A ศูนยการคาเซน็ทรลัเวลิด 
และ ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอท
เซน็ทรลัเวลิด กรงุเทพมหานคร
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