
 
 

ระเบยีบส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

                     โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านักงานป้องกันและปราบปราม                   
การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖             
เพ่ือปรับปรุงหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการภายในให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม                                 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง และ
ระเบียบส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเปรียบเทียบและการด าเนินคดี                                
กับผู้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๖                 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ 
มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับ
มาตรา ๖ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. ๒๕๕๐       
มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖                       
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๑/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ 
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน                        
ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒”  

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 



 

๒ 
 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๙) ของข้อ ๑๒ ของระเบียบส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน                  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย           
การบริหารราชการส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน  

 “(๙) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบ” 

 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน ๓) ของข้อ ๑๔ ของระเบียบส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการ
บริหารราชการส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
     “๓) ส่วนคดีและเปรียบเทียบ ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ  

        (๑) การด าเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา หรืองานคดีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ                          
ส านักงาน ปปง. ที่มิใช่การด าเนินการทางปกครอง  

   (๒) การด าเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา  
      (๓) การเสนอหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบ  
   (๔) การประสานและติดตามผลการด าเนินการตามมติหรือข้อสั่งการของ

คณะกรรมการเปรียบเทียบ 
       (๕) การศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็น เกี่ยวกับการด าเนินการเปรียบเทียบปรับ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลาย             
ล้างสูง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการ ปปง. และคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

   (๖) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติ
หน้าที่โดยชอบซึ่งถูกฟ้องหรือถูกด าเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย    

   (๗) การด าเนินการเกี่ยวกับงานพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน   

   (๘) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน                           
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย”     



 

๓ 
 

  ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๑๕ ของระเบียบส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหาร
ราชการส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
     “(๕) ตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินคดีกับผู้มีหน้าที่รายงาน 
และด าเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับ  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม                            
การฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง”    

 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน ๕) ของข้อ ๑๗ ของระเบียบส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการ
บริหารราชการส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
     “๕) ส่วนตรวจสอบและคดี ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ  
        (๑) การรับเรื่อง เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง เพ่ือด าเนินคดกีับผู้มีหน้าที่รายงาน  
    (๒) การด าเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือด าเนินคดี
เปรียบเทียบปรับตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วย                  
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูง 
    (๓) การแจ้งรายชื่อของผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมซึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย                
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้อ งกันและปราบปราม                     
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง                        
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 (๔) การเก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ และวิเคราะห์เรื่องของการด าเนินคดีกับผู้มี
หน้าที่รายงานการท าธุรกรรม เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือ                          
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

 (๕) การด าเนินการสนับสนุนการสืบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย               



 

๔ 
 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ                
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 (๖) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย” 

 
 
                      ประกาศ ณ วันที่    ๑๙     ธันวาคม    พ.ศ.   ๒๕๖๒ 

                                               
                                                    พลต ารวจตรี   ปรีชา  เจริญสหายานนท์                            

                            รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน 
                                 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

 


