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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ข้อ ๒ ให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีภารกิจเก่ียวกับการป้องกัน
ปราบปรามการฟอกเงิน  และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  โดยการเสนอแนะ
นโยบายและมาตรการ  กํากับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรม  ตรวจสอบและวิเคราะห์  
รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ  เก่ียวกับการทําธุรกรรม  สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน  เพื่อดําเนินการ 
กับทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดและดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  โดยให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  รวมทั้ง 
งานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  คณะกรรมการธุรกรรม   
และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแต่งตั้ง  และปฏิบัติงานธุรการอ่ืน 

(๒) รับรายงานและแจ้งการตอบรับรายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน  รวมทั้งการรับรายงานหรือข้อมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอ่ืน 

(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทําขึ้น
ระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ 
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(๔) กํากับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรม  รวมทั้งประเมินความเส่ียงที่เก่ียวกับ
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๕) เก็บ  รวบรวมข้อมูล  สถิติ  ตรวจสอบ  และติดตามประเมินผลการดําเนินการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  และวิเคราะห์รายงาน 
หรือข้อมูลต่าง ๆ  เก่ียวกับการทําธุรกรรม 

(๖) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการกับทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทํา
ความผิด  และดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(๗) เผยแพร่ความรู้และจัดฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับการดําเนินการตามกฎหมาย   
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และกฎหมายอ่ืนที่ เ ก่ียวข้อง  หรือช่วยเหลือ 
หรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการเผยแพร่ความรู้และจัดฝึกอบรมดังกล่าวขึ้น   

(๘) เป็นศูนย์กลางความร่วมมือและประสานงานในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศ 

(๙) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานและงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานหรือตามที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรมหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๓  ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองกฎหมาย 
(๓) กองกํากับและตรวจสอบ 
(๔) กองข่าวกรองทางการเงิน 
(๕) กองคดี  ๑ 
(๖) กองคดี  ๒ 
(๗) กองคดี  ๓ 
(๘) กองความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(๙) กองนโยบายและยุทธศาสตร์ 

(๑๐) กองบริหารจัดการทรัพย์สิน 
(๑๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ ๔ ในสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทํา

หน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในส่วนราชการ  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  โดยมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   

เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  
รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  โดยมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะ  ให้คําปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงาน 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพฒันาระบบราชการในสํานักงาน 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในสํานักงาน 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของสํานักงาน

และราชการอ่ืนที่มิได้แยกให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  อํานาจหน้าที่
ดังกล่าวให้รวมถึง 

(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการ  งานบริหารทั่วไป  และงานเลขานุการของสํานักงาน 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  การพิทักษ์ระบบคุณธรรม  และงานสวัสดิการ

ของสํานักงาน   
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่   

และยานพาหนะของสํานักงาน 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน  การรับแจ้งเบาะแสและข้อมูล

เก่ียวกับการกระทําความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน  และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย   
(๖) ดําเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ กิจกรรม  และสร้างภาพลักษณ์ 

ของสํานักงาน  ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองกฎหมาย  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมาย  ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านกฎหมาย

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  รวมถึงการให้คําปรึกษา
และวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับข้อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน 
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(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่ง  อาญา  
หรืองานคดีปกครอง  งานคดีอ่ืนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน  ดําเนินการทางวินัย  ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่  ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานหรือหน่วยงานอ่ืน  
และประชาชนที่ช่วยปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ 

(๓) เสนอหลักเกณฑ์  รูปแบบ  และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม  รวมทั้งดําเนินการ
เก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรม 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับศูนย์ข้อมูลคดี  การบริหารจัดการสํานวนคดี  การจัดทําสารบบ 

และประมวลกฎหมาย  คําพิพากษาและคําส่ังที่เก่ียวข้องกับสํานักงาน 
(๖) ดําเนินการเก่ียวกับงานแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และกลุ่มผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
(๗) ดําเนินการเก่ียวกับการเปรียบเทียบปรับและคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมาย   

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย   
ข้อ ๘ กองกํากับและตรวจสอบ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับรายงานและแจ้งการตอบรับรายงานการทําธุรกรรม 
(๒) ศึกษา  พัฒนา  นโยบาย  มาตรการและแนวทางการกํากับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน 

การทําธุรกรรม 
(๓) กํากับ  ตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมเก่ียวกับ 

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(๔) ประเมินความเส่ียงที่เก่ียวกับการฟอกเงินของสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรม  

หรือของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทําธุรกรรม  และประเมินความเส่ียง 
ที่เก่ียวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๕) ฝึกอบรม  สัมมนา  เผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ให้แก่สถาบันการเงินและ 
ผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรม 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๙ กองข่าวกรองทางการเงิน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการวางระบบและการสร้างฐานข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน  การประมวลผล  

และการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ด้านข่าวกรองและสืบสวนทางการเงนิ 
(๒) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลการวิเคราะห์รายงานเก่ียวกับการทําธุรกรรมเพื่อปฏิบัติการ

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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(๓) สืบสวนและวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง  ๆ เก่ียวกับการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
(๔) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเก่ียวกับการทําธุ รกรรมเพื่อดําเนินการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง   
(๕) ตรวจสอบและพิสูจน์ทราบทางบัญชีที่เก่ียวกับการกระทําความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน 
(๖) สนับสนุนการปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน  ตรวจค้น  ยึดหรือ

อายัดทรัพย์สิน  และรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

ข้อ ๑๐ กองคดี  ๑ - ๓  มีอํานาจหนา้ที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการกับทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทํา

ความผิดและดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง   

(๒) ปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน  ตรวจค้น  ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  
และรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวข้อง   

(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเก่ียวกับคดีเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการขอหมายค้น  หมายจับ  การจับผู้กระทําความผิดฐานฟอกเงิน   

การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน  และการประสานติดตามพยานในคดีต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  
การเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี  การรับและส่งมอบทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด  
รวมทั้งติดตามและแจ้งผลการดําเนินคดีให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
การกําหนดเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละกองคดีตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศกําหนด 
ขอ้ ๑๑ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบาย  กรอบทิศทาง  การพัฒนามาตรการ  รูปแบบ  เทคนิค  วิธีการ   

และแผนปฏิบัติงาน  รวมทั้งติดตามประเมินผลความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศใน 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๒) ประสานความร่วมมือ  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศและต่างประเทศ 
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  รวมทั้งเป็นศูนย์กลางเก่ียวกับการขอความช่วยเหลือ 
และความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย  จากองค์การระหว่างประเทศและต่างประเทศ 

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ข้อ ๑๒ กองนโยบายและยุทธศาสตร์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  กรอบทิศทาง  แผนปฏิบัติงาน  ของสํานักงานใน 

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(๒) พัฒนาและเสนอแนะมาตรการ  รูปแบบ  เทคนิค  วิธีการด้านการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน  และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานวิชาการ  เก็บ  รวบรวมข้อมูล  สถิติ  และวิจัยพัฒนาด้านการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน  และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(๔) ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(๕) วางระบบ  ส่งเสริม  สนับสนุน  กําหนดมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรและจัดฝึกอบรม 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(๖) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๓ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการวางระบบบัญชีทางทรัพย์สิน  การจัดเก็บและการดูแลรักษาทรัพย์สิน  

การส่งมอบทรัพย์สินให้กระทรวงการคลัง  การส่งคืนแก่เจ้าของ  และการประเมินราคาทรัพย์สิน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการวางระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน  การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สิน
ไปดูแลและใช้ประโยชน์  การนําทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ  การให้เช่า  การแต่งตั้งผู้จัดการ  
รวมทั้งการสํารวจทรัพย์สินเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน 

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการขายทอดตลาดทรัพย์ สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๔ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศของสํานักงาน 
(๒) วิจัย  พัฒนา  และวางระบบฐานข้อมูล  พัฒนาระบบสารสนเทศ  ระบบเครื่องมืออุปกรณ์เทคนิค  

เครื่องมืออุปกรณ์ส่ือสาร  และเทคโนโลยีสมัยใหม่  เพื่อสนับสนุนการสืบสวน  การข่าว  และ 
การบริหารงานของสํานักงานในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
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(๓) เป็นศูนย์กลางระบบข้อมูลและการให้บริการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศ 

(๔) ให้การสนับสนุน  ให้คําปรึกษาแนะนํา  และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แก่หน่วยงานในสังกัดสํานักงาน 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พลตํารวจเอก  ประชา  พรหมนอก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงโครงสร้างของ
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  เพื่อรองรับภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายซึ่งมีความซับซ้อนและเพิ่มปริมาณมากข้ึน   
และเพื่อให้การตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม  และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 


