
กฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน   พ.ศ. ๒๕๔๒
--------------------------------

อาศยัอํ านาจตามความในมาตรา   ๓ และมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล   ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทํ าไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย นายกรัฐมนตรี
ออกกฎกระทรวงไว   ดังตอไปนี้

ใหนติบิุคคลดังตอไปนี้เปนสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  พ.ศ. ๒๕๔๒
(๑)   นติบิคุคลเฉพาะกิจตามกฎหมายวาดวยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย
(๒)   นติบิคุคลทีไ่ดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชํ าระเงินตางประเทศตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
(๓) บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน
(๔) บริษทับริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย

ใหไว   ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
(นายชวน  หลีกภัย)
นายกรัฐมนตรี

--------------------------
เหตุผล :- โดยทีม่าตรา   ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให
สถาบนัการเงินหมายความรวมถึงนิติบุคคลที่ดํ าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของกับการเงินตามที่กํ าหนดในกฎ
กระทรวง   ซ่ึงมีนิติบุคคลที่ดํ าเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับการเงินบางประเภท สมควรกํ าหนดใหเปนสถาบันการ
เงนิเพือ่ใหอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติดังกลาว   จึงจํ าเปนตองออกกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน   พ.ศ. ๒๕๔๒
------------------------------------

อาศยัอํ านาจตามความในมาตรา   ๔ และมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.   ๒๕๔๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล   ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทํ าไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว   ดังตอไปนี้

ขอ ๑ การรายงานการทํ าธุรกรรมของสถาบันการเงินตอสํ านักงานในกรณีที่เปนธุรกรรมตามมาตรา
๑๓ (๑) และ (๒) ใหกระทํ าเฉพาะที่เปนธุรกรรมดังนี้

 (๑) ธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) มีจํ านวนเงินสดตั้งแตสองลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป
 (๒) ธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๒) มีมูลคาทรัพยสินตั้งแตหาลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป
ขอ ๒ กฎกระทรวงนีใ้หใชบังคับเมื่อพนกํ าหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป
ใหไว   ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓

(นายชวน   หลีกภัย)
นายกรัฐมนตรี

เหตุผล:-โดยทีม่าตรา   ๑๓ (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
๒๕๔๒ บญัญัติใหสถาบันการเงินมีหนาที่ตองรายงานการทํ าธุรกรรมตอสํ านักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงนิ   เมื่อปรากฏวาธุรกรรมนั้นเปนธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํ านวนเกินกวาที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
หรือเปนธรุกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาเกินกวาที่กํ าหนดในกฎกระทรวง   สมควรกํ าหนดจํ านวนเงิน
ในการท ําธุรกรรมที่ใชเงินสดและกํ าหนดมูลคาทรัพยสินในการทํ าธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินดังกลาว   จึง
จ ําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน   พ.ศ. ๒๕๔๒
----------------------------------

อาศยัอํ านาจตามความในมาตรา   ๔ และมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.   ๒๕๔๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล   ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทํ าไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว   ดังตอไปนี้

ขอ ๑ การรายงานของสํ านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สํ านักงานที่ดินจังหวัดสํ านักงานที่ดินสาขา
  และส ํานกังานที่ดินอํ าเภอตอสํ านักงาน เมื่อปรากฏวามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหารมิทรัพยตามมาตรา   ๑๕ (๑) และ (๒) ใหกระทํ าเฉพาะที่มีการชํ าระดวยเงินสดหรือมูลคาของ
อสังหาริมทรัพยดังนี้
  (๑) การช ําระดวยเงินสดตามมาตรา ๑๕(๑) เปนจํ านวนตั้งแตสองลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป
  (๒) อสังหาริมทรัพยมีมูลคาตามมาตรา ๑๕ (๒) ตั้งแตหาลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป
  ขอ ๒ กฎกระทรวงนีใ้หใชบังคับเมื่อพนกํ าหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

ใหไว   ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓</font></p>
(นายชวน หลีกภัย)
นายกรัฐมนตรี



กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน   พ.ศ. ๒๕๔๒
--------------------------------

อาศยัอํ านาจตามความในมาตรา   ๔ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล   ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทํ าไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย นายกรัฐมนตรี
ออกกฎกระทรวงไว   ดังตอไปนี้

ขอ ๑ แบบรายงานการทํ าธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ใหใชดังนี้
(๑)  แบบรายงานตามมาตรา ๑๓ (๑) ใหใชแบบ ปปง. ๑-๐๑ ทายกฎกระทรวงนี้
(๒)   แบบรายงานตามมาตรา ๑๓ (๒) ใหใชแบบ ปปง. ๑-๐๒ ทายกฎกระทรวงนี้
(๓)   แบบรายงานตามมาตรา ๑๓ (๓) ใหใชแบบ ปปง. ๑-๐๓ ทายกฎกระทรวงนี้
ในกรณทีีส่ถาบนัการเงินเปนบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตหรือบริษัท

ประกนัวนิาศภยัตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย   ใหใชแบบรายงานการทํ าธุรกรรมตามแบบ ปปง.
๑-๐๔-๑ แบบ ปปง. ๑-๐๔-๒ และแบบ ปปง. ๑-๐๔-๓   ทายกฎกระทรวงนี้แทนแบบรายงานการทํ าธุรกรรม
ตาม (๑) (๒) และ (๓) ตามลํ าดับ

สถาบนัการเงินอาจใชแบบรายงานการทํ าธุรกรรมรูปแบบอื่นที่มีขอมูลเดียวกันกับแบบรายงานขาง
ตนโดยใชแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสแทนก็ได

ขอ ๒ การรายงานการทํ าธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ใหสถาบันการเงินรายงานภายในระยะ
เวลาตามหลักเกณฑและวิธีการ   ดังตอไปนี้
 (๑)   การรายงานการทํ าธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) ใหสถาบันการเงินรายงานโดยการสง
แบบรายงานทีท่ํ าขึ้นในระหวางวันที่  ๑ ถึงวันที่ ๑๕ และที่ทํ าขึ้นในระหวางวันที่ ๑๖ ถึงวันสิ้นเดือน ไปยัง
สํ านกังานภายในเจ็ดวันนับแตวันถัดจากวันที่   ๑๕ และวันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการทํ าธุรกรรมนั้น
  (๒) การรายงานการทํ าธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๓) ใหสถาบันการเงินรายงานโดยการสงแบบราย
งานไปยงัส ํานักงานภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีเหตุอันควรสงสัย
  การรายงานขอเท็จจริงใหสํ านักงานทราบตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ใหสถาบันการเงินรายงานภายในเจ็ดวัน
นบัแตวันที่ปรากฏขอเท็จจริงนั้น

ขอ ๓ แบบรายงานการทํ าธุรกรรมตามมาตรา ๑๔ ใหใชแบบรายงานตามขอ ๑ และใหสถาบันการ
เงนิรายงานไปยงัสํ านักงานภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาธุรกรรมที่ไดกระทํ าไปแลวโดยมิ
ไดมีการรายงานเปนธุรกรรมที่ตองรายงานตามมาตรา ๑๓



ขอ ๔ แบบรายงานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๕ (๑)
  (๒) และ (๓) ใหใชสํ าเนาคํ าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่รับรองถูกตองหรือแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสที่
มขีอมูลตามคํ าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกลาว

ขอ ๕ การรายงานการทํ าธุรกรรมตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) ใหสํ านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
  สํ านกังานที่ดินจังหวัด สํ านักงานที่ดินสาขา หรือสํ านักงานที่ดินอํ าเภอ รายงานโดยการสงสํ าเนาคํ าขอจด
ทะเบยีนสทิธิและนิติกรรมที่รับรองถูกตองที่ทํ าขึ้นในระหวางวันที่  ๑ ถึงวันสิ้นเดือน ไปยังสํ านักงานภายใน
หาวนันับแตวันถัดจากวันสิ้นเดือนที่มีการทํ าธุรกรรมนั้น
 สํ าหรับกรณีการรายงานตามมาตรา ๑๕ (๓) ใหสงสํ าเนาคํ าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่รับ
รองถูกตอง  พรอมทั้งบันทึกเหตุอันควรสงสัยไปยังสํ านักงานภายในหาวันนับแตวันที่มีเหตุอันควรสงสัย

ขอ ๖ แบบรายงานการทํ าธุรกรรมตามมาตรา ๑๖ ใหใชแบบ ปปง. ๑-๐๕ ทายกฎกระทรวงนี้ หรือ
แบบรายงานการทํ าธุรกรรมรูปแบบอื่นที่มีขอมูลเดียวกันกับแบบรายงานดังกลาวโดยใชแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

ขอ ๗ การรายงานการทํ าธุรกรรมตามมาตรา ๑๖วรรคหนึ่ง ใหผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดํ าเนิน
การหรอืใหคํ าแนะนํ าในการทํ าธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุนรายงานโดยการสง
แบบรายงานไปยงัสํ านักงาน   ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาการทํ าธุรกรรมนั้นเกี่ยวของกับ
ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํ าความผิดหรือเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

การรายงานขอเท็จจริงใหสํ านักงานทราบตามมาตรา   ๑๖ วรรคสอง ใหผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ
ด ําเนนิการหรอืใหคํ าแนะนํ าในการทํ าธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุนรายงานภายใน
เจด็วนันับแตวันที่ ปรากฏขอเท็จจริงนั้น

ขอ  ๘ การสงแบบรายงานไปยังสํ านักงานตามกฎกระทรวงนี้ อาจทํ าไดดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
(๑)   ยืน่ตอเจาหนาที่ ณ สํ านักงาน
(๒)  สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
(๓)   สงเปนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ ใหผูมีหนาที่รายงานเก็บรักษาแบบรายงานตนฉบับไว
ขอ ๙ กฎกระทรวงนีใ้หใชบังคับเมื่อพนกํ าหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป
ใหไว   ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ </font></p>

(นายชวน  หลีกภัย)
นายกรัฐมนตรี



เหตุผล :-โดยทีม่าตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒   บัญญัติ
ใหการรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ใหเปนไปตามแบบระยะเวลา หลัก
เกณฑ และวธีิการที่กํ าหนดในกฎกระทรวง สมควรกํ าหนด แบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ   และวิธีการรายงาน
ดงักลาว จึงจํ าเปนตองออกกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน   พ.ศ. ๒๕๔๒
-------------------------------

อาศยัอํ านาจตามความในมาตรา   ๔ และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล   ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทํ าไดโดยอาศัยอํ านาจตาม บทบัญญัติแหงกฎหมาย นายกรัฐมนตรี
ออกกฎกระทรวงไว   ดังตอไปนี้

ขอ   ๑ ธุรกรรมที่ไดรับยกเวนไมตองรายงานตอสํ านักงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา
๑๖ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีดังนี้

(๑)   ธุรกรรมที่พระมหากษัตริย พระบรมราชินี พระรัชทายาท หรือพระบรมวงศตั้งแตช้ันพระองค
เจาขึ้นไปจนถึงชั้นเจาฟา เปนคูกรณี

(๒)   ธุรกรรมที่รัฐบาล ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ินรัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐเปนคูกรณี

(๓) ธุรกรรมที่มูลนิธิดังตอไปนี้เปนคูกรณี
(ก) มูลนิธิชัยพัฒนา
(ข) มลูนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
(ค) มูลนิธิสายใจ
 (๔)   ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินประเภทสังหาริมทรัพยที่ทํ ากับสถาบันการเงินเวนแต
(ก)  ธุรกรรมทีเ่ปนการโอนเงินในประเทศโดยใชบริการบาทเนตตามระเบียบธนาคารแหงประเทศ

ไทยวาดวยการบริการบาทเนต     หรือที่เปนการโอนเงินขามประเทศระหวางธนาคารโดยใชบริการของ
Society for Worldwide  Interbank Financial Telecommunication, limited liability Co-operative Society
(S.W.I.F.T.s.c.)

(ข) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่เปนเรือกํ าปน เรือที่มีระวางตั้งแตหกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือ
ยนตที่มีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป รวมทั้งแพดวย

(ง) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่เปนยานพาหนะ  เครื่องมือ หรือเครื่องจักรกลอื่นใด
(๕)  การท ําสญัญาประกันวินาศภัย เวนแตการชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัยที่

คาดวาจะตองจายตั้งแตสิบลานบาทขึ้นไป
(๖) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทโอนเปนที่สาธารณประโยชนหรือการไดมาโดยการ

ครอบครองหรือโดยอายุความตามมาตรา  ๑๓๘๒ หรือมาตรา ๑๔๐๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย



ขอ ๒ กฎกระทรวงนีใ้หใชบังคับเมื่อพนกํ าหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
(นายชวน หลีกภัย)
นายกรัฐมนตรี

เหตุผล :-โดยทีม่าตรา   ๑๘ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติ
ใหธุรกรรมใดที่รัฐมนตรีเห็นสมควรใหไดรับยกเวนไมตองรายงานตามมาตรา   ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา
๑๖ ใหเปนไปตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง สมควรกํ าหนดธุรกรรมที่ไดรับยกเวนไมตองรายงานดังกลาว
จงึจํ าเปนตองออกกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน     พ.ศ. ๒๕๔๒
-----------------------------

อาศยัอํ านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง     แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทํ าไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้

ขอ ๑ การท ําธุรกรรมที่สถาบันการเงินจะตองรายงานตอสํ านักงาน  ใหสถาบันการเงินจัดใหลูกคา
แสดงตนทุกครั้งกอนการทํ าธุรกรรม เวนแตลูกคาไดแสดงตนไวกอนแลว

ขอ ๒ กฎกระทรวงนีใ้หใชบังคับเมื่อพนกํ าหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
(นายชวน หลีกภัย)
นายกรัฐมนตรี

เหตุผล:-  โดยที่มาตรา 20 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2543  บัญ
ญํตใิหสถาบันการเงินจัดใหลูกคาแสดงตนทุกครั้งกอนการทํ าธุรกรรมตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง สมควร
ก ําหนดธุรกรรมที่ตองจัดใหลูกคาแสดงตนดังกลาว จึงจํ าเปนตองออกกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
----------------------------------

 อาศยัอํ านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย     บัญญัติใหกระทํ าไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว     ดังตอไปนี้

ขอ ๑ การบันทึกขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินจะตองรายงานตอสํ านักงาน ให
ใชแบบรายงานการทํ าธุรกรรมสํ าหรับธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี  ทั้งนี้ ตามที่
ก ําหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๑๗

ขอ ๒ การบันทึกขอเท็จจริงตามขอ ๑ ใหลูกคาลงลายมือช่ือไวเปนสํ าคัญ ในกรณีที่ลูกคาปฏิเสธที่จะ
ท ําบนัทกึขอเท็จจริงหรือปฏิเสธที่จะลงลายมือช่ือในบันทึกดังกลาว  ใหสถาบันการเงินจัดทํ าบันทึกขอเท็จ
จริงโดยระบุขอเท็จจริงเทาที่ปรากฏในขณะทํ าธุรกรรมแลวแจงใหสํ านักงานทราบทันที

ขอ ๓ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกํ าหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
(นายชวน หลีกภัย)
นายกรัฐมนตรี

เหตุผล :- โดยทีม่าตรา ๒๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๔๒
บญัญตัใิหบันทึกขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ที่สถาบันการเงินตองจัดใหลูกคาบันทึก
หรือทีส่ถาบันการเงินตองบันทึกกรณีที่ลูกคาปฏิเสธที่จะทํ าใหเปนไปตามแบบรายการ หลักเกณฑ และวิธี
การทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง สมควรกํ าหนดแบบ รายการ หลักเกณฑ และวิธีการบันทึกขอเท็จจริงดังกลาว
จงึจ ําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
----------------------------------

อาศยัอํ านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๔๘ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล    ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทํ าไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย นายก
รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้

ขอ ๑ เมือ่สํ านักงานไดรับรายงานการทํ าธุรกรรมหรือขอมูลเกี่ยวกับการทํ าธุรกรรมแลว ใหทํ าการ
ตรวจสอบเบื้องตน ถาปรากฏวา การทํ าธุรกรรมใดมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมีการโอนจํ าหนาย  ยักยาย ปก
ปด หรือซอนเรนทรัพยสินใดที่เปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํ าความผิดใหสํ านักงานเสนอเรื่องใหคณะ
กรรมการธรุกรรมเพื่อพิจารณาสั่งการตามมาตรา  ๔๘ โดยเร็ว ทั้งนี้ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดพบเหตุเชน
นั้น

 ในการพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม     ถาเห็นวาเรื่องที่เสนอมายังไมเพียงพอที่จะพิจารณา
ส่ังการตามมาตรา ๔๘ คณะกรรมการธุรกรรมอาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงไดรับมอบหมาย เปน
หนงัสอืจากเลขาธิการดํ าเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมแลวรายงานใหทราบก็ได

ขอ ๒ ในกรณทีี่คณะกรรมการธุรกรรมเห็นวาเรื่องที่เสนอมาตามขอ ๑ อาจดํ าเนินการตามมาตรา
๔๙ ได เพยีงแตยังขาดหลักฐานบางประการที่จะทํ าใหเชื่อไดวาทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการ
กระท ําความผิด  ใหคณะกรรมการธุรกรรมดํ าเนินการตรวจสอบทรัพยสินหรือจะมอบหมายใหพนักงานเจา
หนาทีซ่ึ่งไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการดํ าเนินการตรวจสอบทรัพยสินเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐาน
ดังกลาว

ขอ ๓ ในกรณทีีป่รากฏหลักฐานเปนที่เชื่อไดวาทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํ าความ
ผิด ใหคณะกรรมการธุรกรรมสงเรื่องใหเลขาธิการดํ าเนินการตอไปตามมาตรา ๔๙ โดยเร็ว

ขอ ๔ กฎกระทรวงนีใ้หใชบังคับเมื่อพนกํ าหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ </font></p>
(นายชวน หลีกภัย)
นายกรัฐมนตรี



เหตุผล :- โดยทีม่าตรา ๔๘ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
บญัญตัใิหการตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทํ าธุรกรรมใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
ก ําหนดในกฎกระทรวง     สมควรกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับ
การทํ าธุรกรรมดังกลาว  จึงจํ าเปนตองออกกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๔๒
-------------------------------

 อาศยัอํ านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทํ าไดโดยอาศัย อํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย นายก
รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว   ดังตอไปนี้

ขอ ๑ การขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินตามมาตรา  ๔๘ วรรคสี่ใหผูทํ าธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึด
หรืออายดัทรพัยสินหรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินยื่นคํ าขอตอเลขาธิการพรอมดวยหลักฐานที่แสดงวาเงิน
หรือทรัพยสินในการทํ าธุรกรรมนั้นมิใชทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํ าความผิด

ขอ ๒ เมือ่เจาหนาที่ของสํ านักงานไดตรวจสอบคํ าขอและหลักฐานที่ถูกตองครบถวนแลว   ใหเสนอ
ค ําขอพรอมทั้งหลักฐานและความเห็นตอเลขาธิการเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการธุรกรรม
พจิารณามีคํ าสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้น

ขอ ๓ ใหผูยืน่คํ าขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดมีสิทธิเขาชี้แจงหรือนํ าบุคคลที่เกี่ยวของหรือที่ปรึกษา
เขารวมชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาคํ าขอและหลักฐานที่ไดแสดงไวตามขอ ๑

ขอ ๔ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกํ าหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
(นายชวน หลีกภัย)
นายกรัฐมนตรี

เหตุผล :- โดยทีม่าตรา ๔๘ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบ ปรามการฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๔๒
บญัญตัใิหผูทํ าธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินจะแสดงหลักฐานวา
เงินหรือทรัพยสินในการทํ าธุรกรรมนั้น     มใิชทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํ าความผิด เพื่อใหมีคํ าสั่งเพิก
ถอนการยดึหรืออายัดก็ไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดในกฎกระทรวง  สมควรกํ าหนดหลักเกณฑ
และวธีิการในการแสดงหลักฐานดังกลาว จึงจํ าเปนตองออกกฎกระทรวงนี้



เหตุผล :-โดยทีม่าตรา ๕๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๔๒
บญัญตัใิหการยึดหรืออายัดทรัพยสินและการประเมินราคาทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดไวใหเปนไปตามหลัก
เกณฑ  วธีิการ และเงื่อนไขที่กํ าหนดในกฎกระทรวง สมควรกํ าหนดหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขในการ
ยดึหรืออายดัและการประเมินราคาทรัพยสินดังกลาว   จึงจํ าเปนตองออกกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง
 ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๔๒
------------------------------

อาศยัอํ านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน    พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล     ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย     บัญญัติใหกระทํ าไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว     ดังตอไปนี้

ขอ ๑ กฎกระทรวงนีใ้หใชบังคับเมื่อพนกํ าหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ "พนักงานเจาหนาที่"  หมายความวา ผูซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติ
การตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ และไดรับมอบหมายจากคณะ
กรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี ใหดํ าเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินตามคํ าสั่ง

หมวด  ๑
การยึดและอายัดทรัพยสิน
--------------------------------

ขอ ๓ เมือ่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ  แลวแตกรณี มีคํ าสั่งใหยึดอสังหาริมทรัพยใดแลว
ใหพนกังานเจาหนาที่มีหนังสือแจงใหเจาพนักงานที่ดินหรือเจาหนาที่ผูมีอํ านาจหนาที่ในการจดทะเบียน
สิทธแิละนติกิรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยนั้นทราบโดยเร็วและใหเจาพนักงานที่ดินหรือเจาหนาที่ดังกลาว
บนัทึกการสั่งยึดไว

ขอ ๔ กอนท ําการยึดทรัพยสิน ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงเอกสารมอบหมายบัตรประจํ าตัว และคํ า
ส่ังยดึทรัพยสินตอเจาของหรือผูมีสิทธิในทรัพยสิน ถาไมพบผูนั้น ใหแสดงตอผูครอบครองหรือบุคคลใน
ครอบครวัของผูครอบครองทรัพยสิน   หากไมพบบุคคลดังกลาวใหดํ าเนินการยึดโดยใหเจาพนักงานตํ ารวจ
หรือเจาพนักงานฝายปกครองแหงทองที่นั้นมารวมเปนพยานดวย

ขอ ๕ ใหพนกังานเจาหนาที่ดํ าเนินการยึดทรัพยสินไดทุกวันในเวลาระหวาง  พระอาทิตยขึ้นถึงพระ
อาทติยตก เวนแตในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากไมดํ าเนินการทันที ทรัพยสินนั้นจะสูญหายหรือถูกยัก
ยาย ใหมีอํ านาจดํ าเนินการยึดทรัพยสินในเวลาอื่นได



ขอ ๖ ใหพนกังานเจาหนาที่ปดประกาศการยึดไว  ณ บริเวณอสังหาริมทรัพยนั้นและมีหนังสือแจง
การยดึใหเจาของอสังหาริมทรัพยและเจาของรวม     หรือผูมีสิทธิในอสังหาริมทรัพยทราบ หากไมสามารถ
แจงแกบคุคลดงักลาวได ใหปดประกาศแจงการยึดไวในที่เปดเผย   ณ สํ านักงานที่ดิน สํ านักงานเขตหรือที่วา
การอ ําเภอแหงทองที่ที่มีการยึดอสังหาริมทรัพยนั้น   และที่ทํ าการของสํ านักงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิ
ภาค ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่สามารถนํ าหนังสือสํ าคัญสํ าหรับอสังหาริมทรัพยมาไดใหนํ าหนังสือสํ าคัญ
นัน้มาเก็บรักษาไว  ณ สํ านักงาน

ขอ ๗ การยึดที่ดินที่มีโรงเรือน ส่ิงปลูกสราง หรือส่ิงใด ๆ ที่เปนของผูอ่ืนหรือที่ผูอ่ืนมีสิทธิรวมอยู
ดวย ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกถอยคํ าผูเปนเจาของ ผูมีสิทธิหรือผูครอบครองโรงเรือน ส่ิงปลูกสราง หรือ
ส่ิงใด ๆ นั้น ใหปรากฏวามีสิทธิในที่ดินนั้นอยางไร  เชน สิทธิอาศัยสิทธิการเชา หรือสิทธิเหนือพื้นดิน

ขอ ๘ การยดึโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่น ใหพนักงานเจาหนาที่จดแจงรายละเอียดของโรง
เรือนหรือส่ิงปลูกสรางนั้นตามสมควร

ขอ ๙ การยดึสงัหาริมทรัพย ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงการยึดใหเจาของทรัพยสินและเจา
ของรวม  หรือผูมีสิทธิในทรัพยสินทราบ ถาไมสามารถแจงแกบุคคลดังกลาวไดใหปดประกาศแจงการยึดไว
 ณ สถานตี ํารวจแหงทองที่ที่มีการยึดทรัพยสินนั้น และที่ทํ าการของสํ านักงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิ
ภาค

กรณยีดึสงัหาริมทรัพยที่มีทะเบียนกรรมสิทธิ์ เชน เรือกํ าปนหรือเรือที่มีระวางตั้งแตหกตันขึ้นไป
เรือกลไฟหรอืเรือยนตที่มีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป แพคนอยูอาศัย เครื่องจักร  หรืออากาศยาน ใหพนักงาน
เจาหนาทีแ่จงการยึดไปยังนายทะเบียนแหงทรัพยสินนั้น  และใหนายทะเบียนบันทึกการยึดนั้นไว

ขอ ๑๐ ใหพนกังานเจาหนาที่ทํ าบัญชีทรัพยสินที่ยึด โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสิน เชน ช่ือ
ประเภท จ ํานวน ขนาด นํ้ าหนัก และสภาพของทรัพยสิน   ตามลํ าดับหมายเลขไวและใหแสดงเครื่องหมายไว
ทีท่รัพยสินนัน้ใหเห็นเปนที่ประจักษแจงวาไดมีการยึดแลวตามวิธีที่เห็นสมควร

ขอ ๑๑  เมือ่ไดยดึทรัพยสินแลว ใหพนักงานเจาหนาที่จัดการใหเจาของหรือผูมีสิทธิในทรัพยสินนั้น
 หรือผูครอบครองหรือบุคคลในครอบครัวของผูครอบครองทรัพยสินนั้นลงลายมือช่ือรับรองบัญชีทรัพยสิน
ทีย่ดึไว    หากผูนั้นไมยินยอมลงลายมือช่ือ หรือในกรณีที่ไมมีบุคคลดังกลาวใหจดแจงในบัญชีทรัพยสินที่ยึด
และใหเจาพนักงานตํ ารวจหรือเจาพนักงานฝายปกครองแหงทองที่นั้นลงลายมือช่ือรับรองแทน

ขอ ๑๒ ในกรณทีีพ่นกังานเจาหนาที่ดํ าเนินการยึดสังหาริมทรัพยใดแลวไมสามารถขนยาย
สังหารมิทรพัยนั้นมาเก็บรักษาไว   ณ สํ านักงาน หรือสถานที่เก็บรักษาได หรือสังหาริมทรัพยนั้นมีสภาพไม
เหมาะสมที่จะนํ ามาเก็บรักษา   ใหรายงานคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ
ตามที่เห็นสมควร

ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี ยังไมส่ังการตามวรรคหนึ่ง  ใหพนัก
งานเจาหนาที่ผูดํ าเนินการยึดนั้นจัดการเก็บรักษาทรัพยสินไวตามที่เห็นสมควรไปพลางกอน



    ขอ ๑๓ เมือ่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ  แลวแตกรณี ไดมีคํ าสั่งใหอายัดทรัพยสินใดแลว
ใหพนกังานเจาหนาที่มีหนังสือแจงคํ าสั่งแกเจาของทรัพยสิน  ผูมีสิทธิหรือผูครอบครองทรัพยสินนั้น กรณี
ทรัพยสินประเภทสิทธิเรียกรอง ใหแจงแกบุคคลภายนอกซึ่งมีหนาที่หรือความรับผิดในการชํ าระเงินหรือสง
มอบสิ่งของตามสิทธิเรียกรองนั้นดวย
    ขอ ๑๔ ถาคาแหงทรัพยสินประเภทสิทธิเรียกรองที่ไดอายัดไวนั้น  ตองเสื่อมเสียไปเพราะความผิด
ของบคุคลภายนอกเนื่องจากการไมปฏิบัติตามคํ าสั่งอายัดไมวาดวยประการใด ๆ ใหคณะกรรมการธุรกรรม
หรือเลขาธกิาร แลวแตกรณี เรียกใหบุคคลภายนอกนั้นรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายใด ๆ อัน
เกดิขึ้นแตการนั้น

ขอ ๑๕ ค ําสัง่อายัดทรัพยสินนั้น อาจออกไดไมวาหนี้ของบุคคลภายนอกนั้น  จะมีขอโตแยง ขอ
จ ํากัด หรือเงื่อนไข หรือไม หมวด ๒ การประเมินราคาทรัพยสิน

ขอ ๑๖ เมือ่มกีารยดึหรืออายัดทรัพยสินรายใดแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายดํ าเนิน
การประเมินราคาทรัพยสินดังกลาวโดยเร็ว

ขอ ๑๗ ในการประเมินราคาทรัพยสินบางประเภท พนักงานเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายอาจขอความ
รวมมอืจากผูเชี่ยวชาญหรือผูมีความรูความชํ านาญ   เพื่อตรวจสอบประเภทชนิด และประเมินราคาทรัพยสิน
นั้นได

ขอ ๑๘ ในกรณทีีค่ณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการเห็นวาราคาทรัพยสินที่พนักงานเจาหนาที่
ประเมนินัน้ตํ่ าหรือสูงเกินไป   คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการอาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่ช้ีแจงเหตุ
ผลในการประเมิน  หรือส่ังใหมีการประเมินราคาทรัพยสินนั้นใหม

ขอ ๑๙ การประเมินราคาทรัพยสิน ใหประเมินตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) การประเมินราคาที่ดิน ใหถือหลักเปรียบเทียบกับราคาตลาดหรือราคาที่ใกลเคียงกับราคาตลาด

ใหมากทีสุ่ด  แตตองไมตํ่ ากวาราคาประเมินของกรมที่ดินที่ใชในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 (๒) การประเมินราคาโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสราง

(ก) อาคารที่กอสรางใหม ใหถือหลักการถอดแบบคํ านวณตามวิธีการของการกอสราง
              (ข) อาคารที่ใชงานแลว ใหคํ านวณตามตารางสํ าเร็จของทางราชการ

(๓) การประเมินราคาทรัพยสินอื่น ๆ
(ก) ทรัพยสินใหม ใหถือราคาตลาดเปนเกณฑการประเมิน
(ข) ทรัพยสินเกา ใหถือตามราคาตลาดหักดวยคาเสื่อมราคาตามสภาพความเปนจริง หรือตามวิธีการ

อ่ืนที่กํ าหนดไว
(ค) หุนในตลาดหลักทรัพย ใหใชราคาซื้อขายครั้งหลังสุด  สวนหุนกูใหใชราคาที่ตราไว และหุนใน

บริษทัตาง ๆ ใหประเมินราคาโดยการประเมินฐานะทางการเงินและการดํ าเนินงานของบริษัทนั้น



ขอ ๒๐ เมือ่พนกังานเจาหนาที่ไดดํ าเนินการยึดหรืออายัด  และประเมินราคาทรัพยสินเสร็จแลว ให
ท ํารายงานเสนอตอคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ   แลวแตกรณีพรอมทั้งแนบบัญชี ทรัพยสินที่ยึด
หรืออายัดนั้นไปดวย

ขอ ๒๑ คาใชจายในการยึด อายัด และประเมินราคาทรัพยสินใหใชเงินจากงบประมาณ ทั้งนี้ ตามที่
เลขาธิการกํ าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ขอ ๒๒ เอกสารทีเ่กี่ยวกับการยึด อายัด ประเมินราคาทรัพยสิน และรายงานตาง ๆ ใหเปนไปตาม
แบบที่สํ านักงานกํ าหนด

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
( นายชวน หลีกภัย)
นายกรัฐมนตรี
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