
 
 

    

ระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๗) 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง และอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในให้สอดคล้องกับ 

การปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกัน

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  

ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปราม 

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท 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 ประกอบกับมาตรา ๖ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  

พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๑/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ 

และค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขาธิการคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย 

การบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
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ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น ๑๔) ของวรรคหนึ่งของข้อ ๗ ของระเบียบส านักงานปูองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖  

“๑๔) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   ศปท.” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของข้อ ๘ ๑) ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเพ่ิมโดย

ระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๗ ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“กลุ่ม ศูนย์ตามข้อ ๑๒) ๑๓) และ ๑๔) รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ปปง.” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน ๓) ของข้อ ๘ ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “๓) กองก ากับและตรวจสอบ    เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓ 

(๑) ส่วนบริหารงานก ากับและตรวจสอบ  เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๑ 

(๒) ส่วนงานวิชาการการก ากับ   เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๒ 

(๓) ส่วนพัฒนาระบบการก ากับ   เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๓ 

(๔) ส่วนก ากับและตรวจสอบ ๑   เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๔ 

(๕) ส่วนก ากับและตรวจสอบ ๒   เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๕ 

(๖) ส่วนก ากับและตรวจสอบ ๓   เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๖ 

(๗) ส่วนก ากับและตรวจสอบ ๔   เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๗ 

(๘) ส่วนก ากับและตรวจสอบ ๕   เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๘ 

(๙) ส่วนก ากับและตรวจสอบ ๖    เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๙ 

(๑๐) ส่วนก ากับและตรวจสอบ ๗   เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๑๐ 

(๑๑) ส่วนก ากับและตรวจสอบ ๘    เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๑๑ 

(๑๒) ส่วนตรวจสอบรายงานการท าธุรกรรม  เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๑๒ 

(๑๓) ส่วนตรวจสอบและคดี     เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๑๓” 
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ข้อ ๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น ๑๔) ของข้อ ๘ ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖  

“๑๔) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๖ 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความใน ๖) ของข้อ ๑๑ ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเพ่ิมโดย

ระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเพ่ิมโดยระเบียบ

ส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปราม  

การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๗ นอกจากอ านาจหน้าที่ตามข้อ ๑๕ ให้ส่วนราชการภายในของกองก ากับและตรวจสอบ  

มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

๑) ส่วนบริหารงานก ากับและตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 

(๑) งานจัดท าสถิติ ข้อมูล ประมวลผล และติดตามการด าเนินงานตามแผนงานด้าน 

การก ากับและตรวจสอบ และให้ค าปรึกษา เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย 

(๒) งานอ านวยการ งานสารบรรณ งานประชุมของกอง 

(๓) งานทะเบียน งานประกาศ ค าสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง 

(๔) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมปฏิบัติราชการของกอง 

(๕) งานนโยบาย และมาตรการทางการเงิน และการงบประมาณของกอง 

(๖) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง 

(๗) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง 

(๘) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 

๒) ส่วนงานวิชาการการก ากับ ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 

(๑) การด าเนินการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายระดับภาคธุรกิจ หรือในธุรกิจของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ หรือ

กิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการท าธุรกรรม  
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(๒) ศึกษา จัดท าหรือพัฒนา นโยบาย มาตรการ และก าหนดแนวทางปฏิบัติของสถาบัน

การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ เพ่ือด าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่

ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

(๓) การรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับ 

การฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๔) การประสานงานหรือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก ากับดูแล สมาคมหรือ

ชมรม สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและในการสนับสนุนการด าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

(๕) การด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง.  

ที่เก่ียวข้องกับงานก ากับและตรวจสอบและประเมินผลสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

(๖) ศึกษา ยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตาม

กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม  

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

(๗) การให้ข้อแนะน า ตอบข้อหารือ และให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม

กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม  

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

(๘) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 

๓) ส่วนพัฒนาระบบการก ากับ ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 

(๑) การด าเนินการเก่ียวกับการเผยแพร่ให้ความรู้แก่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ

ตามมาตรา ๑๖ ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วย

การปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ท าลายล้างสูง 

(๒) การบริหารจัดการเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนา และการประเมินความรู้แก่สถาบันการเงิน

และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย

ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพท าลายล้างสูง รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะท างานทีเ่กี่ยวข้อง 
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(๓) การก ากับดูแลการใช้งาน และการบริหารจัดการระบบที่เกี่ยวข้องกับการก ากับ 

ตรวจสอบและประเมินผลสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับ 

งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะท างานเกี่ยวข้อง 

(๔) การจัดท าแนวทางในการก ากับดูแลสถาบันและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

(๕) การด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาผลการก ากับ 

ตรวจสอบและประเมินผล 

(๖) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 

๔) ส่วนก ากับและตรวจสอบ ๑ - ๘ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผล และประเมินความเสี่ยงของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ เกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม  

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง และกฎหมายอ่ืน

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามประเภทของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ที่เลขาธิการ ปปง. 

ประกาศก าหนด ดังนี้ 

(๑) การเก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ และติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินและ 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ การท าธุรกรรมเพ่ือการด าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

(๒) การจัดท าแผนงานการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการด าเนินการของ 

แต่ละสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม 

การฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ

การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

(๓) การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน 

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ  

ตามมาตรา ๑๖ หรือมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหาก าไร หรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงาน  

การท าธุรกรรม 

(๔) การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินผลข้อมูลของสถาบันการเงินและผู้ ประกอบ

อาชีพตามมาตรา ๑๖ ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ



6 
 

กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ

ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

(๕) การด าเนินการตรวจสอบ ณ สถานที่ท าการของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ

ตามมาตรา ๑๖ ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย  

ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพท าลายล้างสูง 

(๖) การประมวลผลและจัดท ารายงานการประเมินความเสี่ยงของสถาบันการเงินและ 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ

ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงเพ่ือสนับสนุนการจัดท าประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือ 

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

(๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย 

๕) ส่วนตรวจสอบรายงานการท าธุรกรรม ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 

(๑) การรับและแจ้งตอบรับรายงานการท าธุรกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรม  

(๒) การติดตาม ประมวลผล และจัดท าสถิติข้อมูลการรายงานการท าธุรกรรมและข้อมูล

ที่เก่ียวข้องของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

(๓) การติดตาม ตรวจสอบ และแจ้งผลรายงานการท าธุรกรรมให้สถาบันการเงินและ 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ เพ่ือการปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ

การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

(๔) การบันทึก จัดท า และปรับปรุงรายงานการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้

ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

(๕) การให้ข้อแนะน า ตอบข้อหารือ และให้ความรู้ความเข้าใจในการรายงานการท า

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(๖) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย 
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๖) ส่วนตรวจสอบและคดี ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 

(๑) การรับเรื่องเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับ 

การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วย  

การปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ท าลายล้างสูง ทั้งนี้ ตามระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเปรียบเทียบและ  

การด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  (๒) การแจ้งรายชื่อของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ซึ่งไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

(๓) การเก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ และวิเคราะห์เรื่องของการด าเนินคดีกับสถาบันการเงิน

และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือ

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

(๔) การประสานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ 

ตามมาตรา ๑๖ เพ่ือการสนับสนุนการด าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย

อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

(๕) การด าเนินการสนับสนุนการสืบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

เพ่ือการด าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการปูองกัน

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(๖) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย” 

     ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๑๒ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ข้อ ๓๙/๑  

และข้อ ๓๙/๒ ของหมวด ๓ อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ ของระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 



๘ 
 

“ส่วนที่ ๑๒  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

 
   ข้อ ๓๙/๑ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ท าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อน              

แผนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในส านักงาน ปปง. รับผิดชอบงาน             

ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ปปง. โดยมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

   (๑) เสนอแนะแก่เลขาธิการ ปปง. เกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ           

มิชอบของส านักงาน ปปง.  

  (๒) จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงาน ปปง. 

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการปูองกันและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อเลขาธิการ ปปง. 

  (๓) ประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้ส่วนราชการในส านักงาน ปปง. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ

การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  

  (๔) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

ของเจ้าหน้าที่ในส านักงาน ปปง. และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  (๕) งานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  

  (๖) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการตาม (๔) และ (๕) และเป็นศูนย์กลาง

ความร่วมมือในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  (๗) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบของส านักงาน ปปง. และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อเลขาธิการ ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  (๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

  ข้อ ๓๙/๒ ให้ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติ

ราชการของศูนย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่

ในศูนย์โดยมีเจ้าหน้าที่ในศูนย์เป็นผู้ช่วย และมีหน้าที่และอ านาจตามข้อ ๓๙/๑” 

          ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                               พลต ารวจตรี  ปรีชา เจริญสหายานนท์ 

     รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน 
       เลขาธิการคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 


