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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๕   

ขอ ๒ ใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  มีภารกิจเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการ  วิเคราะห  ตรวจสอบรายงานและ
ขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงิน  ทางธุรกิจ  และทรัพยสิน  สืบสวนสอบสวน  และรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด  ยึด  อายัด  และบริหารจัดการทรัพยสินตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  โดยใหมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  รวมทั้งงาน
เลขานุการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  คณะกรรมการธุรกรรมและ
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแตงต้ัง  และปฏิบัติงานธุรการอื่น 

(๒) รับรายงานและแจงการตอบรับรายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน  รวมทั้งการรับรายงานหรือขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่ไดมาโดยทางอื่น 
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(๓) รับหรือสงรายงานหรือขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือกฎหมายอื่น 

(๔) เก็บ  รวบรวม  ติดตาม  ตรวจสอบ  ศึกษา  วิเคราะห  และประมวลผลการรายงานและขอมูลตาง  ๆ 
เกี่ยวกับการทําธุรกรรม 

(๕) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด  ยึด  อายัด  และบริหารจัดการ
ทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน   

(๖) เผยแพรความรูและจัดฝกอบรมในดานตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือชวยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ใหมีการเผยแพรความรูและจัดฝกอบรมดังกลาวข้ึน  รวมทั้งเปนศูนยกลางความรวมมือและสงเสริม
เกี่ยวกับการใหขอมูลหรือสนับสนุนในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ   

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให เปนหนาที่ของสํานักงานหรือตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย   

ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ดังตอไปนี้ 
(๑) กองกลาง   
(๒) กองนโยบายและมาตรการ   
(๓) สํานักคดี   
(๔) สํานักตรวจสอบและวิเคราะห   
(๕) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและสืบสวนทางการเงิน   
(๖) สํานักบริหารจัดการทรัพยสิน   
(๗) สํานักภารกิจพิเศษ   
ขอ ๔ ในสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร  

รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  เพื่อทําหนาที่ 
ในการพัฒนาการบริหารของสวนราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  คุมคา  โดยมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงาน 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสํานักงาน 
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(๓) ประสานการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  
และหนวยงานภายในสํานักงาน 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของหรือ 
ที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๕ ในสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน  
รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  เพื่อทําหนาที่หลัก 
ในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสวนราชการ  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน   
โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน 
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของหรือ 

ที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๖ สวนราชการสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   
(๑) กองกลาง  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของสํานักงานและราชการอื่น

ที่มิไดแยกใหเปนอํานาจหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ  อํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง   
 (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน         
 (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ  งานบริหารงานทั่วไป  และงานเลขานุการ

ของสํานักงาน   
 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  และงานสวัสดิการของสํานักงาน   
 (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่  

และยานพาหนะของสํานักงาน   
 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ 

ที่ไดรับมอบหมาย 
(๒) กองนโยบายและมาตรการ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) เสนอแนะนโยบาย  กรอบทิศทาง  และแผนปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงินของสํานักงาน   
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 (ข) พัฒนาและเสนอแนะมาตรการ  รูปแบบ  เทคนิค  วิธีการ  รวมทั้งเปนศูนยกลางสงเสริม
และสนับสนุนความรวมมือจากภาคประชาชน  และประชาสัมพันธเผยแพรความรู  ขอมูลและขาวสาร 
ที่เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ   

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ  การประสานงานกับองคกรหรือหนวยงานทั้งในประเทศ
และตางประเทศ  รวมทั้งเปนศูนยกลางเกี่ยวกับการขอความชวยเหลือและความรวมมือในการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินจากตางประเทศและองคการระหวางประเทศ   

 (ง) วางระบบและมาตรฐานการพัฒนาบุคลากร  และจัดฝกอบรมในดานการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน   

 (จ) ติดตาม  ประเมิน  และรายงานผลการบังคับใชกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน   

 (ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแตงต้ัง   

 (ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ 
ที่ไดรับมอบหมาย 

(๓) สํานักคดี  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรม   
 (ข) ดําเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองสํานวนรายงานและคดี  การสืบสวน  สอบสวน  

และรวบรวมพยานหลักฐานและทรัพยสินเพิ่มเติม  การยึดและอายัดทรัพยสิน  และการดําเนินคดีเกี่ยวกับ
ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีแพงและคดีอาญากับผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับคดีที่มีความเห็นแยง   

 (ง) ประสานและปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน  สอบสวน  และปราบปรามการกระทาํความผดิ  
และการรวมตรวจคน  ตรวจยึด  และการยึดและอายัดทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  รวมทั้งการสืบสวน  สอบสวน  และปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดําเนินการ
เกี่ยวกับทรัพยสินและคณะกรรมการธุรกรรมตาม  (ก)   

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ 
ที่ไดรับมอบหมาย 
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(๔) สํานักตรวจสอบและวิเคราะห  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล  รายงานธุรกรรมและทรัพยสินที่ เกี่ยวของกับ 

การกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน  รวมทั้งรับและสงเร่ืองเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่น 

 (ข) สนับสนุนการสืบสวน  การรวบรวมพยานหลักฐาน  การขาวและขอมูลเพื่อดําเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน   

 (ค) เก็บรวบรวม  ศึกษาวิเคราะห  และประมวลผลคดีและขอมูลที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ
และวิเคราะห  เพื่อประโยชนในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินและคดีตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน   

 (ง) ประสานและปฏิบัติการเพื่อการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล  รายงานธุรกรรมและ
ทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน  รวมทั้งการตรวจสอบ 
และวิเคราะหขอมูล  รายงานธุรกรรม  และทรัพยสิน  เพื่อสนับสนุนการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน
และคณะกรรมการธุรกรรม  

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ 
ที่ไดรับมอบหมาย 

(๕) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและสืบสวนทางการเงิน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) วางระบบฐานขอมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ  ระบบเคร่ืองมืออุปกรณเทคนิค  

เคร่ืองมืออุปกรณส่ือสาร  และเทคโนโลยีสมัยใหม  เพื่อสนับสนุนการสืบสวน  การขาว  และการบริหารงาน
ของสํานักงาน  ในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  รวมทั้งเปนศูนยกลางติดตอส่ือสารของ
สํานักงาน  และใหบริการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ของประเทศ 

 (ข) ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการรับและรวบรวมรายงานการทําธุรกรรม  การประมวลผล  
และการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานระบบสารสนเทศ 

 (ค) สืบสวน  สอบสวน  และรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงิน
เพื่อดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  รวมทั้งสนับสนุนและ
รวมมือในการสืบสวนหรือสอบสวนการทําธุรกรรมทางการเงินระหวางประเทศ 
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 (ง) วิเคราะห  ติดตาม  ประมวลผล  และตรวจสอบการรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงิน
หรือผูมีหนาที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน   

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ 
ที่ไดรับมอบหมาย 

(๖) สํานักบริหารจัดการทรัพยสิน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   
 (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีทางทรัพยสิน  การจัดเก็บและการดูแลรักษา

ทรัพยสิน  การสงมอบทรัพยสินใหกระทรวงการคลัง  การสงคืนแกเจาของ  และการประเมินราคาทรัพยสิน
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน   

 (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบการบริหารจัดการทรัพยสิน  การใหผูมีสวนไดเสีย
รับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน  การใหเชา  การแตงต้ังผูจัดการ  รวมทั้งการสํารวจทรัพยสิน 
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน   

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยสิน  รวมทั้ง 
การดําเนินคดีและการบังคับคดีแกผูกระทําการละเมิดในการบริหารจัดการทรัพยสิน   

 (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  และตามที่กระทรวงการคลังหรือศาลมีคําส่ังมอบหมาย   

 (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการขายทอดตลาด  คณะกรรมการ
ประเมินคาเสียหายและคาเส่ือมสภาพ  และคณะกรรมการประเมินมูลคาทรัพยสิน 

 (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของหรือ 
ที่ไดรับมอบหมาย   

(๗) สํานักภารกิจพิเศษ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   
 (ก) ดําเนินการตามนโยบายและมาตรการพิเศษของรัฐ  ในการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงินกับผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
 (ข) สืบสวน  สอบสวน  และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน

หรือคดีกับผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ที่มีลักษณะ
ของการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน  หรือคดีซ่ึงมีความยุงยากสลับซับซอน  หรือเปนคดีสําคัญ  หรือ
เปนคดีที่มีผูมีอิทธิพลเปนตัวการหรือผูใชหรือผูสนับสนุนหรือพยายามกระทําความผิดหรือเกี่ยวของกับ
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นักการเมือง  หรือเปนคดีที่ตองดําเนินการระหวางประเทศหรือสงผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือ
ความมั่นคงของรัฐ  เศรษฐกิจ  สังคม  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน   

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีแพงและคดีอาญาตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินที่เปนนโยบายและมาตรการพิเศษของรัฐตาม  (ก)  รวมทั้งยึดหรืออายัดทรัพยสิน 
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 (ง) ประสานและปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน  สอบสวน  และปราบปรามการกระทําความผดิ  
และการรวมตรวจคน  ตรวจยึด  และการยึดหรืออายัดทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  รวมทั้งสืบสวน  สอบสวน  และปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดําเนินการ
เกี่ยวกับทรัพยสินและคณะกรรมการธุรกรรม   

 (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายของสํานักงาน  รวมถึงการศึกษาพัฒนากฎหมาย  
การแกไขปรับปรุงและยกรางกฎหมาย  กฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ   การประมวลกฎหมาย   
การใหความเห็นในประเด็นขอกฎหมาย  งานนิติกรรมและสัญญา  และงานคดีที่ขาราชการและเจาหนาที่
ของสํานักงานถูกฟองหรือถูกรองทุกขกลาวโทษ  รวมทั้งการดําเนินคดีทั้งทางแพง  ทางอาญา  และ 
ทางปกครอง   

 (ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน   

 (ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ 
ที่ไดรับมอบหมาย 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๔  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ชาญชัย  ลิขิตจิตถะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรปรับปรุงโครงสรางของ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใหกระบวนการบริหารจัดการและบุคลากรทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาคสามารถรองรับภารกิจเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเพ่ิมปริมาณมากขึ้น  
และเพื่อใหการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 
 


