
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน (๙) ของบทนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” 

ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

“(๙) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน เฉพาะความผิด
เก่ียวกับการเปนผูจัดใหมีการเลนการพนันโดยไมไดรับอนุญาต และมีจํานวนผูเขาเลนหรือเขา
พนันในการเลนแตละครั้งเกินกวาหนึ่งรอยคน หรือมีวงเงินในการกระทําความผิดรวมกันมีมูลคา
เกินกวาสิบลานบาทขึ้นไป” 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๔๐ ก/หนา ๑๔/๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔  ใหยกเลิกความใน (๑) ของบทนิยามคําวา “ทรัพยสินที่เก่ียวกับการ

กระทําความผิด” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑) เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐานหรือ
ความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐาน หรือ
ความผิดฐานฟอกเงินและใหรวมถึงเงินหรือทรัพยสินที่ไดใชหรือมีไวเพ่ือใชหรือสนับสนุนการ
กระทําความผิดมูลฐานตาม (๘) ของบทนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” ดวย” 

 
มาตรา ๕  ใหยกเลิกความใน (๕) ของบทนิยามคําวา “สถาบันการเงิน” ใน

มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“(๕) สหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ เฉพาะสหกรณที่มีทุนดําเนินการซึ่งมี
มูลคาหุนรวมตั้งแตสองลานบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงคดําเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให
กู ใหสินเชื่อรับจํานองหรือรับจํานําทรัพยสิน หรือจัดใหไดมาซึ่งเงินและทรัพยสินตางๆ โดยวิธี
ใดๆ” 

 
มาตรา ๖  ใหเพ่ิมบทนิยามคําวา “กองทุน” ระหวางบทนิยามคําวา “สถาบัน

การเงิน” กับบทนิยามคําวา “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

““กองทุน” หมายความวา กองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน” 
 
มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๐  เจาพนักงาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา

ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการ พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาที่ของรัฐ 
พนักงานองคการ หรือหนวยงานของรัฐ กรรมการหรือผูบริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งเปนผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรือ
กรรมการขององคกรตางๆ ตามรัฐธรรมนูญผูใดกระทําความผิดตามหมวดนี้ ตองระวางโทษเปน
สองเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น” 

 
มาตรา  ๘   ให เ พ่ิมความตอไปนี้ เปนวรรคสองของมาตรา  ๑๑  แห ง

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
“ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา

ทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินผูใดรวมในการกระทําความผิดกับบุคคลตามวรรคหนึ่งไมวาในฐานะ
ตัวการผูใช หรือผูสนับสนุน ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง” 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๒  เวนแตจะไดรับแจงเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ใหปฏิบัติ
เปนอยางอ่ืนใหสถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียด ดังนี้ 

(๑) เก่ียวกับการแสดงตนตามมาตรา ๒๐ เปนเวลาหาปนับแตวันที่มีการปด
บัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคา 

(๒) เก่ียวกับการทําธุรกรรมและบันทึกขอเท็จจริงตามมาตรา ๒๑ เปนเวลาหาป
นับแตไดมีการทําธุรกรรมหรือบันทึกขอเท็จจริงนั้น” 

 
มาตรา ๑๐  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๔  ใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะหนึ่ง

ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดี
กรมสรรพากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เลขาธิการ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประธานสมาคมธนาคารไทย และผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกา
คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตรการเงิน การคลัง 
กฎหมายหรือสาขาใดสาขาหนึ่งที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้โดยความ
เห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับเปนกรรมการ และเลขาธิการเปนกรรมการ
และเลขานุการ” 

 
มาตรา ๑๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๕  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตอคณะรัฐมนตร ี
(๒) พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และ

ประกาศเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการสงคืนทรัพยสินตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๑ 

การเก็บรักษา การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด การนําทรัพยสินไปใชประโยชน และการ
ประเมินคาเสียหายและคาเส่ือมสภาพตามมาตรา ๕๗ และวางระเบียบเกี่ยวกับกองทุนตามมาตรา 
๕๙/๑ มาตรา ๕๙/๔ มาตรา ๕๙/๕ และมาตรา ๕๙/๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) สงเสริมความรวมมือของประชาชนเกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสารเพื่อปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และวางระเบียบในการดําเนินการกับขอมูลหรือเอกสารเพื่อใชเปน
พยานหลักฐานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือ

ระเบียบอื่นใดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้” 
 
มาตรา ๑๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๒  ใหมีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการธุรก

รรมจํานวนหาคนซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตุลา
การศาลยุติธรรม คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และ
คณะกรรมการอัยการคณะละหนึ่งคน ในกรณีที่คณะกรรมการผูมีสิทธิเสนอชื่อคณะใดไมสามารถ
เสนอชื่อบุคคลในสวนของตนเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการธุรกรรมไดภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับแจงจากสํานักงานใหเสนอชื่อใหคณะกรรมการแตงตั้งบุคคลอื่นที่เหมาะสมเปนกรรมการธุ
รกรรมแทนการเสนอชื่อจากคณะกรรมการคณะนั้น และใหกรรมการธุรกรรมที่คณะกรรมการ
แตงตั้งคัดเลือกกันเองเปนประธานกรรมการธุรกรรมคนหนึ่ง โดยใหเลขาธิการเปนกรรมการและ
เลขานุการ 

คณะกรรมการธุรกรรมตองเปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร 
การเงิน การคลัง กฎหมาย หรือทางใดทางหนึ่งที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามกฎหมายวา
ดวยการปองกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้ 

(๑) มีอายุไมเกินเจ็ดสิบป 
(๒) เปนหรือเคยเปนขาราชการตั้งแตระดับสิบหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือเปนหรือ

เคยเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐในตําแหนงรองหรือเทียบเทารองหัวหนา
หนวยงานรัฐวิสาหกิจหรือรองหรือเทียบเทารองหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้นข้ึนไป หรือเปนหรือ
เคยเปนผูสอนวิชาในสาขาดังกลาวและดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงตั้งแตรอง
ศาสตราจารยข้ึนไป 

(๓) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมือง หรือกรรมการหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 
(๔) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถ่ินหรือขาราชการการเมืองหรือกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
(๕) ไม เปนกรรมการในหนวยงานของรัฐ  เวนแตจะได รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการ 
(๖) ไมเปนกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดที่มีลักษณะ

คลายกันหรือมีผลประโยชนเก่ียวของในหางหุนสวน บริษัท หรือสถาบันการเงิน หรือประกอบ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อาชีพหรือวิชาชีพอยางอ่ืนหรือประกอบการใดๆ อันขัดตอการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งตามวรรคหนึ่งมีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละสามป กรรมการธุรกรรมที่พนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกิน
สองวาระติดตอกัน และใหนํามาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการพน
จากตําแหนงตามมาตรา ๒๗ (๓) ใหกรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งพนจากตําแหนง
เมื่อคณะกรรมการใหออก” 

 
มาตรา ๑๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ แหง

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๔  ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด 
(๒) ส่ังยับยั้งการทําธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ 
(๓) ดําเนินการตามมาตรา ๔๘ 
(๔) เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ตอคณะกรรมการและ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(๕) กํากับดูแลความเปนอิสระและเปนกลางของสํานักงานและเลขาธิการ 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๓๕  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรวาธุรก

รรมใดเกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให
คณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจสั่งเปนหนังสือยับยั้งการทําธุรกรรมนั้นไวกอนไดภายในเวลาที่
กําหนดแตไมเกินสามวันทําการ 

ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน เลขาธิการจะสั่งยับยั้งการทําธุรกรรมตามวรรคหนึ่งไป
กอนก็ไดแลวรายงานตอคณะกรรมการธุรกรรม 

มาตรา ๓๖  ในกรณีที่มีพยานหลักฐานเปนที่เช่ือไดวาธุรกรรมใดเกี่ยวของหรือ
อาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ใหคณะกรรมการธุรกรรมมี
อํานาจสั่งเปนหนังสือยับยั้งการทําธุรกรรมนั้นไวช่ัวคราวภายในเวลาที่กําหนดแตไมเกินสิบวันทํา
การ” 

 
มาตรา ๑๔  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๖/๑ แหงพระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
“มาตรา ๓๖/๑ ในการดําเนินการตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ 

ใหคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการบันทึกไว เปนหลักฐานในรายงานการประชุม
คณะกรรมการธุรกรรมหรือในการสั่งการของเลขาธิการวามีพยานหลักฐานใด และผูใดเปนผูขอ 
ผูใชหรือส่ังการใหมีการดําเนินการตามบทบัญญัติดังกลาว” 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๗  เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี ส่ังยับยั้ง
การทําธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ แลว ใหคณะกรรมการธุรกรรมรายงานตอ
คณะกรรมการและคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต”ิ 

 
มาตรา ๑๖  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๘/๑ แหงพระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
“มาตรา ๓๘/๑  ภายใตบังคับแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใน

การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจาหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการมีอํานาจจับผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินและบันทึก
ถอยคําผูถูกจับเพื่อเปนหลักฐานเบื้องตนแลวสงตัวไปยังพนักงานสอบสวนโดยไมชักชาแตตองไม
เกินยี่สิบสี่ช่ัวโมง” 

 
มาตรา ๑๗  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๙/๑ และมาตรา ๓๙/๒ แหง

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
“มาตรา ๓๙/๑  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให

คณะกรรมการธุรกรรมและเลขาธิการ ทํารายงานสรุปการดําเนินการตามหมวดนี้ตอคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทุกส่ีเดือน 

รายงานตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองระบุรายละเอียด ดังตอไปนี ้
(๑) บุคคลผูถูกตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสิน หรือถูกส่ังยับยั้งการทําธุรกรรม 

หรือถูกยึดหรืออายัดทรัพยสิน 
(๒) พยานหลักฐานที่ใชดําเนินการตอบุคคลตาม (๑) 
(๓) ผูขอ ผูใชหรือส่ังการใหมีการดําเนินการ 
(๔) ผลการดําเนินการ 
รายละเอียดตามมาตรานี้ใหถือเปนความลับของทางราชการ 
มาตรา ๓๙/๒  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจ

แตงตั้งผูเช่ียวชาญคนหนึ่งใหตรวจสอบรายงานดังกลาววาการดําเนินการที่รายงานชอบดวย
พระราชบัญญัตินี้หรือไม เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ตอไป 

ใหนําความในมาตรา ๓๘ มาใชกับการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง 
ในกรณีที่การตรวจสอบตามวรรคหนึ่งพบวามีการกระทําที่ไมเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นดวยกับการ
ตรวจสอบดังกลาว ใหสงผลการตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติใหคณะกรรมการธุรกรรมดําเนินการตอไป” 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๐  ใหจัดตั้งสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรียกโดย
ยอวา “สํานักงาน ปปง.” ข้ึนเปนสวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
ปฏิบัติหนาที่โดยอิสระและเปนกลาง มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมและ
ปฏิบัติงานธุรการอื่น 

(๒) รับรายงานการทําธุรกรรมที่สงใหตามหมวด ๒ และแจงตอบการรับรายงาน 
รวมทั้งการรับรายงานและขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมที่ไดมาโดยทางอื่น 

(๓) รับหรือสงรายงานหรือขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 

(๔) เก็บ รวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา ประมวลผล และวิเคราะหรายงาน
และขอมูลตางๆ เก่ียวกับการทําธุรกรรม 

(๕) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี ้

(๖) จัดใหมีโครงการที่เก่ียวกับการเผยแพรความรู การใหการศึกษา และ
ฝกอบรมในดานตางๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือชวยเหลือหรือ
สนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหมีการจัดโครงการดังกลาว 

(๗) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
มาตรา ๔๑  ใหมีเลขาธิการมีหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของ

สํานักงานโดยอิสระและเปนกลางขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานและใหมีรองเลขาธิการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ” 

 
มาตรา ๑๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๔  เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงส่ีปนับแตวันที่พระมหากษัตริย

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว เลขาธิการซึ่งพนจาก
ตําแหนงแลวจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอีกไมได แตใหกําหนดตําแหนงที่ปรึกษาสํานักงานให
เลขาธิการซึ่งพนจากตําแหนงนั้น 

ใหเลขาธิการไดรับเงินเพิ่มพิเศษเพื่อประกันความเปนอิสระและเปนกลางใน
อัตราซึ่งรวมกันกับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงแลวเทียบเทากับเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงของปลัดกระทรวงและใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษจนกวาจะออกจากราชการ 

มาตรา ๔๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในมาตรา ๔๔ แลว เลขาธิการ
พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๓ 
(๔) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออกตามคําแนะนําของรัฐมนตรีหรือการเสนอของ

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการธุรกรรม เพราะบกพรองในหนาที่อยางรายแรงหรือ
หยอนความสามารถหรือมีพฤติการณเปนที่ประจักษตอสาธารณชนวามีการปฏิบัติหนาที่ที่ไมสุจริต 
ไมเปนอิสระหรือไมเปนกลางโดยมติดังกลาวตองแสดงเหตุผลในการใหออกอยางชัดแจง โดย
ความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับ” 

 
มาตรา ๒๐  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๕/๑ แหงพระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
“มาตรา ๔๕/๑  หามมิใหแตงตั้งผูเคยดํารงตําแหนงเลขาธิการเปนผูบริหารสวน

ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานใดของรัฐ เวนแตตําแหนงที่ปรึกษาสํานักงาน 
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับในกรณีที่ผูเคยดํารงตําแหนงเลขาธิการ

ออกจากราชการแลว” 
 
มาตรา ๒๑  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๖  ในกรณีที่มีพยานหลักฐานตามสมควรวาบัญชีลูกคาของสถาบัน

การเงินเครื่องมือหรืออุปกรณในการสื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอรใด ถูกใชหรืออาจถูกใชเพ่ือ
ประโยชนในการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานเจาหนาที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเปน
หนังสือจะยื่นคําขอฝายเดียวตอศาลแพง เพ่ือมีคําส่ังอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่เขาถึงบัญชี 
ขอมูลทางการสื่อสาร หรือขอมูลคอมพิวเตอรเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลดังกลาวนั้นก็ได” 

 
มาตรา ๒๒  ใหยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดไมใหย่ืนคํารองหรือไมวินิจฉัยชี้ขาดภายใน

กําหนดระยะเวลาและไดปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแลว ใหเร่ืองนั้น
เปนที่สุด และหามมิใหมีการดําเนินการเกี่ยวกับบุคคลนั้นในทรัพยสินเดียวกันนั้นอีก เวนแตจะได
พยานหลักฐานใหมอันสําคัญซึ่งนาจะทําใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินของบุคคลนั้นตกเปนของ
แผนดินได และในกรณีเชนวานี้ถาไมมีผูใดขอรับคืนทรัพยสินดังกลาวภายในสองปนับแตวันที่
คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดไมใหย่ืนคํารองหรือไมวินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนดระยะเวลา ให
สํานักงานดําเนินการนําทรัพยสินนั้นสงเขากองทุนและในกรณีที่มีผูมาขอรับคืนโดยใชสิทธิ์ขอรับ
คืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทําไดถึงแมจะเกินกวากําหนดสองป ใหสํานักงานสงคืนทรัพยสิน
นั้นแกผูมาขอรับคืน หากไมอาจสงคืนทรัพยสินไดใหคืนเปนเงินจากกองทุนแทน หากยังไมมีผูมา
รับคืนเมื่อลวงพนยี่สิบป ใหทรัพยสินนั้นตกเปนของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการ การเก็บ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รักษาและการจัดการทรัพยสินหรือเงินในระหวางที่ยังไมมีผูมารับคืนใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด” 

 
มาตรา ๒๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๑  เมื่อศาลทําการไตสวนคํารองของพนักงานอัยการตามมาตรา ๔๙ 

แลว หากศาลเชื่อวาทรัพยสินตามคํารองเปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด และคํารอง
ของผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินหรือผูรับโอนทรัพยสินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟงไมข้ึน ให
ศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน 

ทรัพยสินตามวรรคหนึ่งที่เปนเงิน ใหสํานักงานสงเขากองทุนกึ่งหนึ่งและสงให
กระทรวงการคลังอีกก่ึงหนึ่ง ถาเปนทรัพยสินอื่น ใหดําเนินการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ หากผูอางวาเปนเจาของหรือผูรับโอนทรัพยสินตาม
มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง เปนผูซึ่งเก่ียวของหรือเคยเกี่ยวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐาน
หรือความผิดฐานฟอกเงินมากอน ใหสันนิษฐานไวกอนวาบรรดาทรัพยสินดังกลาวเปนทรัพยสินที่
เก่ียวกับการกระทําความผิดหรือไดรับโอนมาโดยไมสุจริต แลวแตกรณี” 

 
มาตรา ๒๔  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๕๑/๑ แหงพระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
“มาตรา ๕๑/๑ ในกรณีที่ศาลเห็นวาทรัพยสินตามคํารองไมเปนทรัพยสินที่

เก่ียวกับการกระทําความผิด ใหศาลสั่งคืนทรัพยสินนั้น และในกรณีเชนวานี้ ถาไมมีผูใดขอรับคืน
ทรัพยสินภายในสองปนับแตวันที่ศาลมีคําส่ังดังกลาว ใหสํานักงานนําทรัพยสินนั้นสงเขากองทุน 

ในกรณีที่มีผูมาขอรับคืนโดยใชสิทธิ์ขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทําได
ถึงแมจะเกินกวากําหนดสองปตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานสงคืนทรัพยสินนั้นแกผูมาขอรับคืน 
หากไมอาจสงคืนทรัพยสินไดใหคืนเปนเงินจากกองทุนแทน หากยังไมมีผูมารับคืนเมื่อลวงพน
ย่ีสิบปใหทรัพยสินนั้นตกเปนของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการ
ทรัพยสินหรือเงินในระหวางที่ยังไมมีผูมารับคืนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด” 

 
มาตรา ๒๕  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๗ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินที่คณะกรรมการธุรกรรม 

เลขาธิการหรือศาล แลวแตกรณี ไดมีคําส่ังยึดหรืออายัดไวตามหมวดนี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด” 

 
มาตรา ๒๖  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนหมวด ๖/๑ กองทุนการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา ๕๙/๑ มาตรา ๕๙/๒ มาตรา ๕๙/๓ มาตรา ๕๙/๔ มาตรา ๕๙/



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๕ มาตรา ๕๙/๖ และมาตรา ๕๙/๗ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“หมวด ๖/๑ 
กองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

   
 

มาตรา ๕๙/๑  ใหจัดตั้งกองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นใน
สํานักงานโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประโยชนในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ดังตอไปนี้ 

(๑) สนับสนุนการดําเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การดําเนินคดี การ
ตรวจคน การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพยสิน การแจงเบาะแส การคุมครองพยาน หรือ
การอื่นใดที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสนับสนุนหนวยงาน
อ่ืน ผูที่เก่ียวของและประชาชนในการดําเนินการนั้น 

(๒) สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอื่น ผูที่เก่ียวของ และประชาชนเกี่ยวกับ
การเผยแพรและการใหขอมูลขาวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การรวมมือทั้งใน
ประเทศและระหวางประเทศ และการดําเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

(๓) ดําเนินกิจการอื่นที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี้ 
ภายใตบังคับมาตรา ๕๙/๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดระเบียบการใช

จายเงินเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามวรรคหนึ่ง 
มาตรา ๕๙/๒  กองทุนตามมาตรา ๕๙/๑ ประกอบดวยทรัพยสิน ดังตอไปนี ้
(๑) ทรัพยสินที่ใหนําสงเขากองทุนตามมาตรา ๕๑ 
(๒) ทรัพยสินที่เก็บรักษาซึ่งไมมีการขอรับคืนตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๑ 
(๓) ทรัพยสินที่มีผูให 
(๔) ทรัพยสินที่ไดรับจากหนวยงานของรัฐของไทยหรือของตางประเทศ 
(๕) ผลประโยชนที่เกิดจากทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
มาตรา ๕๙/๓  กองทุนตามมาตรา ๕๙/๒ ใหเปนของสํานักงานโดยไมตองนําสง

คลังเปนรายไดแผนดิน 
มาตรา ๕๙/๔  การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการเก็บ

รักษาทรัพย สินให เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

มาตรา ๕๙/๕  อํานาจหนาที่ในการบริหาร การจัดการ การจัดหาผลประโยชน 
การจําหนายทรัพยสินและอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินกิจการของกองทุน ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๕๙/๖  คาใชจายหรือคาตอบแทนอื่นใดซึ่งจําเปนตองจายแกหนวยงาน
บุคคลภายนอกพนักงานเจาหนาที่ ขาราชการหรือเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ ชวยเหลือหรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่เพ่ือใหการดําเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งข้ึนใหจายจากกองทุน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๕๙/๗  ภายในหกเดือนนับจากวันสิ้นปงบประมาณ ใหเลขาธิการเสนอ
งบดุลและรายงานการจายเงินของกองทุนในปที่ลวงมาแลว ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ตรวจสอบรับรองตอคณะกรรมการและรัฐมนตรี” 

 
มาตรา ๒๗  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๑/๑ แหงพระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
“มาตรา ๖๑/๑  นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใด

ใชหรือส่ังการใหคณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการหรือพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสิน หรือยับยั้งการทําธุรกรรม ยึดหรืออายัด หรือปฏิบัติการอื่นตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยมิใหพยานหลักฐานตามสมควรเพื่อกล่ันแกลงหรือใหเกิดความเสียหายแกผู
หนึ่งผูใด หรือเพ่ือประโยชนในทางการเมือง หรือกระทําการดังกลาวโดยทุจริต ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตสามปถึงสามสิบป หรือปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงหกแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการหรือพนักงานเจาหนาที่ผูใดปฏิบัติ
ตามการใชหรือการสั่งการตามวรรคหนึ่งโดยมิชอบดวยพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสามปถึงสามสิบปหรือปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงหกแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 
มาตรา ๒๘  ใหเลขาธิการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนเลขาธิการตาม
พระราชบัญญัตินี้และปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งเลขาธิการคนใหม 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการที่ไมสามารถนํามาบังคับใชใน
การตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมใหลดนอยลงหรือหมดสิ้นไปไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ และจากการที่กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมุงเนนการตัดวงจรการ
ประกอบอาชญากรรมเฉพาะในแปดความผิดมูลฐาน ทําใหการบังคับใชกฎหมายที่ผานมาไมอาจ
ชวยใหการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมลดนอยลงหรือหมดไปไดสมดังเจตนารมณของ
กฎหมายที่กําหนดไว ทั้งนี้ เนื่องจากในปจจุบันผูกระทําความผิดอาญามูลฐานอื่นนอกเหนือจาก
แปดความผิดมูลฐานดังกลาวยังสามารถนําเงินและทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดในแต
ละคราวมาใชในการสนับสนุนการกระทําความผิดอาญาในแปดความผิดมูลฐานไดอีก นอกจากนี้
ยังมีข้ันตอนในการบังคับใชกฎหมายบางประการไมอาจดําเนินการไปไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น 
เพ่ือใหการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมเปนไปอยางไดผลตามที่กฎหมายกําหนดไวอยาง
แทจริง ในขณะที่กระบวนการบังคับใชกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสามารถ
ดําเนินการไปไดดวยความเรียบรอย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จําเปนตอง
กําหนดใหการกระทําความผิดอาญาฐานอื่นที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือตอความมั่นคงแหงรัฐหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเปนความผิดมูล
ฐาน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๔ มีนาคม ๒๕๕๑ 

 


