
 

พระราชบญัญติั 
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
-------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป็นปีที่ ๕๔ ในราชกาลปัจจุบนั 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

พระ ราชบญัญติัน้ีมีบทบญัญติับางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของ บุคคลซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา 
๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ  านาจ

ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 

มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกว่า “พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒” 

มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบญัญติัน้ี 

“ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า 
(๑) ความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าดว้ยมาตรการใน

การปราบปรามผูก้ระท าความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติด 
(๒) ความผิดเกี่ยวกบัเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกบัการเป็นธุระจดัหาล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจาร
หญิงและเดก็ เพื่อสนองความใคร่ของผูอ้ื่นและความผิดฐานพรากเดก็และผูเ้ยาว ์ความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยมาตรการใน
การป้องกนัและปราบปรามการคา้หญิงและเดก็ หรือความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี 
เฉพาะที่เกี่ยวกบัการเป็นธุระจดัหา ล่อไปหรือชกัพาไปเพื่อใหบุ้คคลนั้นกระท าการคา้ประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกบัการเป็น
เจา้ของกิจการการคา้ประเวณี ผูดู้แลหรือผูจ้ดัการกิจการคา้ประเวณี หรือสถานการคา้ประเวณี หรือเป็นผูค้วบคุมผูก้ระท า

การคา้ประเวณีในสถานการคา้ประเวณี 
(๓) ความผิดเกี่ยวกบัการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการกูย้มืเงินที่เป็น

การฉ้อโกงประชาชน 
(๔) ความผิดเกี่ยวกบัการยกัยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพยห์รือกระท าโดย ทุจริตตามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคาร

พาณิชย ์กฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือกฎหมายว่าดว้ย



หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งกระท าโดย กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใด ซ่ึงรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวขอ้งใน
การด าเนินงานของสถาบนัการเงิน นั้น 

(๕) ความผิดต่อต าแหน่งหนา้ที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหนา้ที่ในการยติุธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยความผิดของพนกังานในองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อต าแหน่งหนา้ที่หรือ

ทุจริตต่อหนา้ที่ตามกฎหมายอื่น 
(๖) ความผิดเกี่ยวกบัการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพยท่ี์กระท าโดยอา้งอ  านาจอั้งยี ่หรือซ่องโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๗) ความผิดเกี่ยวกบัการลกัลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร 
“ธุรกรรม” หมาย ความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกบัการท านิติกรรม สัญญา หรือการด าเนินการใด ๆ กบัผูอ้ื่น ทางการเงิน ทาง

ธุรกิจ หรือการด าเนินการเกี่ยวกบัทรัพยสิ์น 
“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมาย ความว่า ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิดไปจากการท าธุรกรรมในลกัษณะเดียวกนัที่ท  า
กนัอยู ่ตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความเป็นไปไดใ้นเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่ากระท าข้ึนเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้
ตอ้งตกอยู่ ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัน้ี หรือธุรกรรมที่เกี่ยวขอ้งหรืออาจเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าความผิดมูลฐาน ทั้งน้ี 

ไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 
“ทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท าความผิด” หมายความว่า 

(๑) เงินหรือทรัพยสิ์นที่ไดม้าจากการกระท าซ่ึงเป็นความผิดมูลฐานหรือจากการสนบัสนุนหรือช่วยเหลือการกระท าซ่ึงเป็น
ความผิดมูลฐาน 

(๒) เงินหรือทรัพยสิ์นที่ไดม้าจากการจ าหน่าย จ่าย โอนดว้ยประการใด ๆ ซ่ึงเงินหรือทรัพยสิ์นตาม (๑) หรือ 
(๓) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสิ์นตาม (๑) หรือ (๒) 

ทั้ง น้ี ไม่ว่าทรัพยสิ์นตาม (๑) (๒) หรือ (๓) จะมีการจ าหน่าย จ่าย โอนหรือเปลี่ยนสภาพไปกี่คร้ังและไม่ว่าจะอยูใ่นความ
ครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรากฏหลกัฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด 

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า 
(๑) ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคาร

พาณิชย ์และธนาคารตามท่ีไดมี้กฎหมายจดัตั้งข้ึนโดยเฉพาะ 
(๒) บริษทัเงินทุน และบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบริษทัหลกัทรัพยต์ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
(๓) บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าดว้ยบรรษทัเงินทุน อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ

บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอ่มตามกฎหมายว่าดว้ยบรรษทัเงินทุน อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 
(๔) บริษทัประกนัชีวิตตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัชีวิต และบริษทัประกนัวินาศภยัตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนั

วินาศภยั 
(๕) สหกรณ์ออมทรัพยต์ามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ หรือ 

(๖) นิติบุคคลที่ด  าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัการเงินตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและใหห้มายความรวมถึงประธานกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินดว้ย 

“พนกังาน เจา้หนา้ที่” หมายความว่า ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี “เลขาธิการ” หมายความว่า 
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 



“รอง เลขาธิการ” หมายความว่า รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน “ส านกังาน” หมายความ
ว่า ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา ๔ ใหน้ายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และใหมี้อ  านาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ที่กบัออกกฎกระทรวง 

ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

---------------------- 
มาตรา ๕ ผู้ใด 

(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท าความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิด แหล่งที่มาของทรัพย์สิน
น้ัน หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการกระท าความผิดมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูล

ฐาน หรือ 
(๒) กระท าด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออ าพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจ าหน่าย การโอน การได้

สิทธิใด ๆ ซ่ึงทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท าความผิด ผู้น้ันกระท าความผิดฐานฟอกเงิน 
มาตรา ๖ ผู้ใดกระท าความผิดฐานฟอกเงิน แม้จะกระท านอกราชอาณาจักร ผู้น้ันจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่

ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี ถ้าปรากฏว่า 
(๑) ผู้กระท าความผิดหรือผู้ร่วมกระท าความผิดคนใดคนหน่ึงเป็นคนไทยหรือมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 

(๒) ผู้กระท าความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระท าโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดข้ึนในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็น
ผู้เสียหาย หรือ 

(๓) ผู้กระท าความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระท าน้ันเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การกระท าเกิดขึ้นในเขตอ านาจ 
ของรัฐน้ัน หากผู้น้ันได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรและมิได้มีการส่งตัวผู้น้ันออกไปตาม กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม

แดน 
ทั้งน้ี ให้น ามาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๗ ในความผิดฐานฟอกเงิน ผู้ใดกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ีต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการใน
ความผิดน้ัน 

(๑) สนับสนุนการกระท าความผิดหรือช่วยเหลือผู้กระท าความผิดก่อนหรือขณะกระท าความผิด 
(๒) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ หรือกระท าการใด ๆ เพื่อช่วยให้ผู้กระท าความผิด

หลบหนีหรือเพื่อมิให้ผู้กระท าความผิดถูกลงโทษ หรือเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการกระท าความผิด 
ผู้ ใดจัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ที่พ านัก หรือที่ซ่อนเร้น เพื่อช่วยบิดา มารดา บุตรสามี หรือภริยาของตนให้พ้นจากการ

ถูกจับกมุ ศาลจะไม่ลงโทษผู้น้ันหรือลงโทษผู้น้ันน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความ ผิดน้ันเพียงใดก็ได้ 
มาตรา ๘ ผู้ใดพยายามกระท าความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดน้ันเช่นเดียวกับ

ผู้กระท าความผิดส าเร็จ 
มาตรา ๙ ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันต้ังแต่สองคนข้ึนไปเพื่อกระท าความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษก่ึงหน่ึงของโทษที่

ก าหนดไว้ส าหรับความผิดน้ัน 



ถ้า ได้มีการกระท าความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหน่ึง ผู้สมคบกันน้ันต้องระวางโทษตามที่
ก าหนดไว้ส าหรับความผิดน้ัน 

ใน กรณีที่ความผิดได้กระท าถึงขั้นลงมือกระท าความผิด แต่เน่ืองจากการเข้าขัดขวางของผู้สมคบท าให้การกระท าน้ัน
กระท าไปไม่ตลอดหรือ กระท าไปตลอดแล้วแต่การกระท าน้ันไม่บรรลุผล ผู้สมคบที่กระท าการขัดขวางน้ัน คงรับโทษตามที่

ก าหนดไว้ในวรรคหน่ึงเท่าน้ัน 
ถ้า ผู้กระท าความผิดตามวรรคหน่ึงกลับใจให้ความจริงแห่งการสมคบต่อพนักงานเจ้า หน้าที่ก่อนที่จะมีการกระท าความผิด

ตามที่ได้สมคบกัน ศาลจะไม่ลงโทษผู้น้ันหรือลงโทษผู้น้ันน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้เพียงใดก็ ได้ 
มาตรา ๑๐ เจ้าพนักงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน ข้าราชการ พนักงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ กรรมการหรือผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงานของสถาบันการเงิน หรือกรรมการขององค์กรต่าง ๆ ตาม

รัฐธรรมนูญ ผู้ใดกระท าความผิดตามหมวดน้ีต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ ส าหรับความผิดน้ัน 
กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ผู้ใด

กระท าความผิดตามหมวดน้ี ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดน้ัน 
มาตรา ๑๑ กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน หรือ
ข้าราชการผู้ใดกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยติุธรรมตามที่

บัญญัติไว้ในประมวล กฎหมายอาญา อันเก่ียวเน่ืองกับการกระท าความผิดตามหมวดน้ี ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษ
ที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดน้ัน 

มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให้กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ 
และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

หมวด ๒ 
การรายงานและการแสดงตน 

----------------------  
มาตรา ๑๓ เม่ือมีการท าธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการท าธุรกรรมน้ันต่อส านักงาน 

เม่ือปรากฏว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็น 
(๑) ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ านวนเกินกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๒) ธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือ 
(๓) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมตาม (๑) หรือ (๒) หรือไม่ก็ตาม 

ใน กรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เก่ียวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยนื  ยนัหรือยกเลิกข้อเท็จจริงเก่ียวกับธุรกรรม
ที่สถาบันการเงินได้รายงานไปแล้ว ให้สถาบันการเงินรายงานข้อเท็จจริงน้ันให้ส านักงานทราบโดยไม่ชักช้า 

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าธุรกรรมใดที่ได้กระท าไป แล้วโดยมิได้มีการรายงานตาม
มาตรา ๑๓ เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินรายงานให้ส านักงานทราบโดยไม่

ชักช้า 
มาตรา ๑๕ ให้ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ส านักงานที่ดินจังหวัด ส านักงานที่ดินสาขา และส านักงานที่ดินอ าเภอ มี
หน้าที่ต้องรายงานต่อส านักงาน เม่ือปรากฏว่ามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ที่  สถาบัน

การเงินมิได้เป็นคู่กรณีและที่มีลักษณะดังต่อไปน้ี 



(๑) เม่ือมีการช าระด้วยเงินสดเป็นจ านวนเกินกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(๒) เม่ืออสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจด ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกินกว่าที่

ก าหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่เป็นการโอนในทางมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรม หรือ 
(๓) เม่ือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

มาตรา ๑๖ ให้ผู้ประกอบอาชีพเก่ียวกับการด าเนินการ หรือให้ค าแนะน าในการท าธุรกรรมที่เก่ียวกับการลงทุนหรือการ
เคล่ือนย้ายเงิน ทุน มีหน้าที่ต้องรายงานต่อส านักงานในกรณีที่มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าการท าธุรก รรมน้ันเก่ียวข้องกับ

ทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท าความผิดหรือเป็นธุรกรรม ที่มีเหตุอันควรสงสัยในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เก่ียวข้อง
หรืออาจ จะเป็นประโยชน์ในการยนืยนัหรือยกเลิกข้อเท็จจริงเก่ียวกับธุรกรรมที่ได้ รายงานไปตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้บุคคล

ดังกล่าวรายงานข้อเท็จจริงน้ันให้ส านักงานทราบโดยไม่ชักช้า 
มาตรา ๑๗ การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และ

วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๑๘ ธุรกรรมใดที่รัฐมนตรีเห็นสมควรให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๙ การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ซ่ึงผู้รายงานกระท าโดยสุจริต หากก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่บุคคลใดผู้รายงานไม่ต้องรับผิด 

มาตรา ๒๐ ให้สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกคร้ังก่อนการท าธุรกรรมตามที่ก าหนดใน กฎกระทรวง เว้นแต่ลูกค้าได้
แสดงตนไว้ก่อนแล้ว การแสดงตนตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๑ การท าธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้าบันทึกข้อเท็จจริงต่าง ๆ เก่ียวกับธุรกรรมดังกล่าว
ด้วย 

ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะท าบันทึกข้อเท็จจริงตามวรรคหน่ึง ให้สถาบันการเงินจัดท าบันทึกข้อเท็จจริงเอง แล้วแจ้งให้
ส านักงานทราบทันที 

บันทึกข้อเท็จจริงตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๒ ให้สถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับการแสดงตนตามมาตรา ๒๐ และบันทึกข้อเท็จจริงตามมาตรา 
๒๑ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือนับแต่ได้มีการท าธุรกรรมน้ัน แล้วแต่ว่า

ก าหนดระยะเวลาใดจะยาวกว่า เว้นแต่จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็นอย่าง อ่ืน 
มาตรา ๒๓ บทบัญญัติในหมวดน้ีมิให้ใช้บังคบัแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย  

หมวด ๓ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

---------------------------------- 
มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะหน่ึงประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการ

ต ารวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ผู้ อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมการประกันภัย อธิบดีกรมที่ดิน  อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดี

กรมสรรพากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย 



เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเก้าคน ซ่ีงคณะรัฐมนตรี
แต่งต้ังจากบุคคลซ่ึงมีความเช่ียวชาญในทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง กฎหมาย หรือสาขาใดสาขาหน่ึงที่เป็น

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติน้ี โดยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามล าดับเป็น
กรรมการ และเลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการแต่งต้ังข้าราชการในส านักงานจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ใน กรณีประธานกรรมการหรือกรรมการโดยต าแหน่งตามวรรคหน่ึงมีความจ าเป็นไม่อาจมา ประชุมกรรมการคร้ังใด จะ
มอบหมายให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองที่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติ หน้าที่ในคณะกรรมการมาประชุมแทนเฉพาะ

คร้ังน้ันก็ได้ 
มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

(๑) เสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะรัฐมนตรี 
(๒) พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อด าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๓) วางระเบียบเก่ียวกับการเก็บรักษา การน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด การน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ และการประเมิน
ค่าเสียหายและค่าเส่ือมสภาพตามมาตรา ๕๗ 

(๔) ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน เก่ียวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน  
มาตรา ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังมีวาระการด ารงต าแหน่งส่ีปีนับแต่วันแต่งต้ัง และให้ด ารง

ต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
มาตรา ๒๗ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังพ้นจาก

ต าแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกโดยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามล าดับ 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ในกรณีที่มีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้
ทรง คุณวุฒิซ่ึงแต่งต้ังไว้แล้วยงัมีวาระอยู่ในต าแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ัง เพิ่มขึ้นหรือแต่งต้ังซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังน้ัน

อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต่งต้ังไว้แล้ว 
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งครบวาระแล้ว แต่ยงัมิได้มีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้ึน
ใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งต้ังกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม่ 
มาตรา ๒๙ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ
เป็นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หากรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้



กรรมการซ่ีงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึง 

ใน การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด เว้นแต่การ
วินิจฉัยช้ีขาดตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
มาตรา ๓๐ คณะกรรมการจะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองใด เร่ืองหน่ึง หรือปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได้ และให้น ามาตรา ๒๙ มาใช้บังคบักับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๑ ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
หมวด ๔ 

คณะกรรมการธุรกรรม 
----------------------------------- 

มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหน่ึง ประกอบด้วยเลขาธิการเป็นประธานกรรมการ และผู้ซ่ึงคณะกรรมการ
แต่งต้ังจ านวนส่ีคนเป็นกรรมการ 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการธุรกรรมให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
กร รมการธุรกรรมซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ังมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการธุรกรรมที่พ้นจากต าแหน่ง
อาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ และให้น ามาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใช้บังคบัโดยอนุโลม เว้นแต่การพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 

๒๗ (๓) ให้กรรมการธุรกรรม ซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ังพ้นจากต าแหน่งเม่ือคณะกรรมการให้ออก 
มาตรา ๓๓ การประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมให้น ามาตรา ๒๙ มาใช้บังคบัโดยอนุโลม มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการ

ธุรกรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(๑) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท าความผิด 

(๒) ส่ังยบัยั้งการท าธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ 
(๓) ด าเนินการตามมาตรา ๔๘ 

(๔) เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีต่อคณะกรรมการ 
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าธุรกรรมใดเก่ียวข้องหรืออาจเก่ียวข้องกับการ กระท าความผิดฐานฟอกเงิน ให้
คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจส่ังเป็นหนังสือยบัยั้งการท าธุรกรรมน้ันไว้ก่อน ได้ภายในเวลาที่ก าหนดแต่ไม่เกินสามวันท า

การ 
ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะส่ังยบัยั้งการท าธุรกรรมตามวรรคหน่ึงไปก่อน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ

ธุรกรรม 
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่มีหลักฐานเป็นที่เช่ือได้ว่าธุรกรรมใดเก่ียวข้องหรืออาจเก่ียวข้อง กับการกระท าความผิดฐานฟอกเงิน 
ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจส่ังเป็นหนังสือยบัยั้งการท าธุรกรรมน้ันไว้ช่ัว คราวภายในเวลาที่ก าหนดแต่ไม่เกินสิบวัน

ท าการ 
มาตรา ๓๗ เม่ือคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ส่ังยบัยั้งการท าธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ 

แล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการ 
มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงาน

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอ านาจดัง ต่อไปน้ี 



(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่
กรณี ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยค า ส่งค าช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อ

ตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 
(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยค า ส่งค าช้ีแจงเป็นหนังสือหรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ 

มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 
(๓) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการซุกซ่อนหรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่
เก่ียวกับการ กระท าความผิด หรือพยานหลักฐานที่เก่ียวกับการกระท าความผิดฐานฟอกเงิน  เพื่อตรวจค้นหรือเพื่อ

ประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยดึหรืออายดัทรัพย์สินหรือพยานหลักฐาน เม่ือมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าหากเน่ินช้า
กว่าจะเอาหมายค้นมาได้ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานดังกล่าวน้ันจะถูกยกัย้าย ซุกซ่อน ท าลาย หรือท าให้เปลี่ยนสภาพไป

จากเดิม 
ใน การปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหน่ึงแสดงเอกสารมอบหมายและ บัตร

ประจ าตัวต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 
บัตรประจ าตัวตามวรรคสองให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

บรรดา ข้อมูลที่ได้มาจากการให้ถ้อยค า ค าช้ีแจงเป็นหนังสือ บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะ
ของบุคคล สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการ

จัดเก็บรักษาและใช้ ประโยชน์จากข้อมูลน้ัน 
มาตรา ๓๙ ให้กรรมการธุรกรรมได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

หมวด ๕ 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

-------------------------------- 
มาตรา ๔๐ ให้จัดตั้งส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นในส านักนายกรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี  

(๑) ด าเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงานธุรการอ่ืน 
(๒) รับรายงานการท าธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด ๒ และแจ้งตอบการรับรายงาน 

(๓) เก็บรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์รายงานและข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับการท าธุรกรรม 
(๔) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๕) จัดให้มีโครงการที่เก่ียวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าว 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
มาตรา ๔๑ ให้ มีเลขาธิการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซ่ึงราชการของส านักงานข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี และเป็น

ผู้บังคบับัญชาข้าราชการในส านักงาน และให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการ 
มาตรา ๔๒ ให้เลขาธิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังขึ้นตามค าแนะน าของ

คณะรัฐมนตรี โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามล าดับ 
มาตรา ๔๓ เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

(๑) มีความรู้ความเช่ียวชาญในทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือกฎหมาย 
(๒) รับราชการในต าแหน่งรองเลขาธิการหรือเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญระดับไม่ต ่ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า  



(๓) ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐ 
(๔) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายกัน 

หรือ มีผลประโยชน์เก่ียวข้องในห้างหุ้นส่วน บริษัท สถาบันการเงิน หรือประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพอย่างอ่ืน หรือ
ประกอบการใด ๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๔๔ เลขาธิการมีวาระการด ารงต าแหน่งส่ีปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังและให้
ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว เลขาธิการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งแล้วจะแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งอีกไม่ได้ 
มาตรา ๔๕ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระในมาตรา ๔๔ แล้ว เลขาธิการพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๓ 
(๔) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออก ตามค าแนะน าของคณะรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและ

วุฒิสภาตามล าดับ 
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าบัญชีลูกค้าของสถาบันการเงิน เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการส่ือสาร หรือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระท าความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงเลขาธิการ

มอบหมายเป็นหนังสือจะยืน่ค าขอฝ่ายเดียวต่อ ศาลแพ่ง เพื่อมีค าส่ังอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าถึงบัญชี ข้อมูลทางการ
ส่ือสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลดังกล่าวน้ันก็ได้ 

ใน กรณีตามวรรคหน่ึง ศาลจะส่ังอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยื่นค าขอด าเนินการโดยใช้เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ใด ๆ 
ตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ทั้งน้ีให้อนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวัน 

เม่ือ ศาลได้ส่ังอนุญาตตามความในวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแล้ว ผู้เก่ียวข้องกับบัญชี ข้อมูลทางการส่ือสาหรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามค าส่ังดังกล่าว จะต้องให้ความร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตามความในมาตราน้ี 

มาตรา ๔๗ ให้ส านักงานจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีอย่างน้อยให้มีสาระส าคญั ดังต่อไปน้ี 

(๑) รายงานผลการด าเนินการเก่ียวกับทรัพย์สิน และการด าเนินการอ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ี  
(๒) ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน 

(๓) รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจากการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะ  
ให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีตามวรรคหน่ึง พร้อมด้วยข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภา

ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
หมวด ๖ 

การด าเนินการเก่ียวกับทรัพย์สิน 
---------------------------------- 

มาตรา ๔๘ ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเก่ียวกับการท าธุรกรรมหากมีเหตุอันควรเช่ือได้ ว่าอาจมีการโอน จ าหน่าย 
ยกัย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใด ที่เป็นทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท าความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจ

ส่ังยดึหรืออายดัทรัพย์สินน้ันไว้ช่ัวคราวมี ก าหนดไม่เกินเก้าสิบวัน ใน 
กรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะส่ังยดึหรืออายดัทรัพย์สินตามวรรคหน่ึงไปก่อนแล้วรายงานต่อคณะกรรมการ

ธุรกรรม 



การตรวจสอบรายงานและข้อมูลเก่ียวกับการท าธุรกรรมตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ผู้ ท าธุรกรรมซ่ึงถูกส่ังยดึหรืออายดัทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินจะแสดงหลักฐานว่าเงินหรือทรัพย์สินในการ
ท า ธุรกรรมน้ันมิใช่ทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท าความผิดเพื่อให้มีค าส่ังเพิก ถอนการยดึหรืออายดัก็ได้ ทั้งน้ี ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
เม่ือ คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ส่ังยดึหรืออายดัทรัพย์สินหรือส่ังเพิกถอนการยดึหรืออายดั

ทรัพย์สินน้ันแล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการ 
มาตรา ๔๙ ภายใต้บังคบัมาตรา ๔๘ วรรคหน่ึง ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เช่ือได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เก่ียว 
กับการกระท าความผิด ให้เลขาธิการส่งเร่ืองให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยืน่ค าร้องขอให้ศาลมีค า ส่ังให้ทรัพย์สินน้ันตก

เป็นของแผ่นดินโดยเร็ว 
ใน กรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าเร่ืองดังกล่าวยงัไม่สมบูรณ์พอที่จะยืน่ค าร้อง ขอให้ศาลมีค าส่ังให้ทรัพย์สินน้ันทั้งหมดหรือ

บางส่วนตกเป็นของแผ่นดินได้ ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อด าเนินการต่อไป  โดยให้ระบุข้อที่ไม่
สมบูรณ์น้ันให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน 

ให้ เลขาธิการรีบด าเนินการตามวรรคสองแล้วส่งเร่ืองเพิ่มเติมไปให้พนักงานอัยการ  พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง หากพนักงาน
อัยการยงัเห็นว่าไม่มีเหตุพอที่จะยืน่ค าร้องขอให้ศาลมีค าส่ังให้ ทรัพย์สินน้ันทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดิน ให้
พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ วินิจฉัยช้ีขาด ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยช้ี
ขาดภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่ได้รับเร่ือง จากเลขาธิการ และเม่ือคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดเป็นประการใดให้

พนักงานอัยการและเลขาธิการ ปฏิบัติตามน้ัน หากคณะกรรมการมิได้วินิจฉัยช้ีขาดภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ให้ปฏิบัติ
ตามความเห็นของพนักงานอัยการ 

เม่ือคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยช้ีขาดไม่ให้ยืน่ค าร้องหรือไม่วินิจฉัยช้ีขาดภายในก าหนดระยะเวลา 
และ ได้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแล้ว ให้เร่ืองน้ันเป็นที่สุด และห้ามมิให้มีการด าเนินการ
เก่ียวกับบุคคลน้ันในทรัพย์สินเดียวกันน้ันอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันส าคญัซ่ึงน่าจะท าให้ศาลมีค าส่ังให้

ทรัพย์สิน ของบุคคลน้ันตกเป็นของแผ่นดินได้ 
เม่ือ ศาลรับค าร้องที่พนักงานอัยการยืน่ต่อศาลแล้ว ให้ศาลส่ังให้ปิดประกาศไว้ที่ศาลน้ันและประกาศอย่างน้อยสองวัน

ติดต่อกันใน หนังสือพิมพ์ที่มีจ าหน่ายแพร่หลายในท้องถ่ินเพื่อให้ผู้ซ่ึงอาจอ้างว่าเป็น เจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน
มายืน่ค าร้องขอก่อนศาลมีค าส่ัง กับให้ศาลส่ังให้ส่งส าเนาประกาศไปยงัเลขาธิการเพื่อปิดประกาศไว้ที่ส านักงาน  และสถานี
ต ารวจท้องที่ที่ทรัพย์สินน้ันต้ังอยู่และถ้ามีหลักฐานแสดงว่าผู้ใด อาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ก็ให้
เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้น้ันทราบ เพื่อใช้สิทธิดังกล่าว การแจ้งน้ัน ให้แจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่

คร้ังหลังสุดของผู้น้ันเท่า ที่ปรากฏในหลักฐาน 
ใน กรณีตามวรรคหน่ึงถ้ามีเหตุสมควรที่จะด าเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสีย หาย ในความผิดมูลฐาน ให้เลขาธิการส่ง
เร่ืองให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดความผิดฐาน น้ัน ด าเนินการตามกฎหมายดังกล่าวเพื่อคุ้มครองสิทธิของ

ผู้เสียหายก่อน 
มาตรา ๕๐ ผู้ซ่ึงอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่น ดินตามมาตรา ๔๙ อาจยืน่ค าร้อง

ก่อนศาลมีค าส่ังตามมาตรา ๕๑ โดยแสดงให้ศาลเห็นว่า 
(๑) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินน้ันไม่ใช่ทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท าความผิด หรือ  



(๒) ตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศล
สาธารณะ 

ผู้ ซ่ึงอ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็น ของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙ อาจยืน่ค าร้องขอ
คุ้มครองสิทธิของตนก่อนศาลมีค าส่ัง โดยแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเป็นผู้รับประโยชน์โดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มา

ซ่ึงประโยชน์โดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกศุลสาธารณะ 
มาตรา ๕๑ เม่ือศาลท าการไต่สวนค าร้องของพนักงานอัยการตาม มาตรา ๔๙ แล้ว หากศาลเช่ือว่าทรัพย์สินตามค าร้องเป็น
ทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท าความผิด และค าร้องของผู้ซ่ึงอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตาม มาตรา 

๕๐ วรรคหน่ึง ฟังไม่ขึ้น ให้ศาลมีค าส่ังให้ทรัพย์สินน้ันตกเป็นของแผ่นดิน 
เพื่อ ประโยชน์แห่งมาตราน้ี หากผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๕๐ วรรคหน่ึง เป็นผู้ซ่ึงเก่ียวข้อง
หรือเคยเก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท าความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดา

ทรัพย์สินดังกล่าว เป็นทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท าความผิดหรือได้รับโอนมาโดยไม่สุจริต แล้วแต่กรณี 
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ศาลส่ังให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ ถ้าศาลท าการไต่สวนค าร้องของผู้ซ่ึงอ้างว่าเป็น
ผู้รับประโยชน์ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แล้วเห็นว่าฟังขึ้น ให้ศาลมีค าส่ังคุ้มครองสิทธิของผู้รับประโยชน์โดยจะก าหนด

เงื่อนไขด้วยก็ได้ 
เพื่อ ประโยชน์แห่งมาตราน้ี หากผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง เป็นผู้ซ่ึงเก่ียวข้องหรือเคยเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กับผู้กระท าความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อนให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผลประโยชน์ดังกล่าวเป็น  

ผลประโยชน์ที่มีอยู่หรือได้มาโดยไม่สุจริต 
มาตรา ๕๓ ในกรณีที่ศาลส่ังให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ หากปรากฏในภายหลังโดยค าร้องของเจ้าของ 
ผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์ทรัพย์สินน้ัน ถ้าศาลไต่สวนแล้วเห็นว่ากรณีต้องด้วยบทบัญญัติของมาตรา ๕๐ ให้ศาลส่ังคนื

ทรัพย์สินน้ัน หรือก าหนดเงื่อนไขในการคุ้มครองสิทธิของผู้รับประโยชน์ หากไม่สามารถคนืทรัพย์สินหรือคุ้มครองสิทธิได้
ให้ใช้ราคาหรือค่าเสียหายแทน 

แล้วแต่กรณี 
ค า ร้องตามวรรคหน่ึงจะต้องยืน่ภายในหน่ึงปีนับแต่ค าส่ังศาลให้ทรัพย์สินตกเป็น  ของแผ่นดินถึงที่สุด และผู้ร้องต้องพิสูจน์
ให้เห็นว่า ไม่สามารถยืน่ค าร้องคดัค้านตามมาตรา ๕๐ ได้ เพราะไม่ทราบถึงประกาศหรือหนังสือแจ้งของเลขาธิการหรือมี

เหตุขัดข้องอัน สมควรประการอ่ืน 
ก่อนศาลมีค าส่ังตามวรรคหน่ึง ให้ศาลแจ้งให้เลขาธิการทราบถึงค าร้องดังกล่าว และให้โอกาสพนักงานอัยการเข้ามาโต้แย้ง

ค าร้องน้ันได้ 
มาตรา ๕๔ ในกรณีที่ศาลมีค าส่ังให้ทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท าความผิดตกเป็นของแผ่น  ดินตามมาตรา ๕๑ หากปรากฏ
ว่ามีทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท าความผิดเพิ่มขึ้นอีก ก็ให้พนักงานอัยการยืน่ค าร้องขอให้ศาลมีค าส่ังให้ทรัพย์สินน้ันตก

เป็นของ แผ่นดินได้ และให้น าความในหมวดน้ีมาใช้บังคบัโดยอนุโลม 
มาตรา ๕๕ หลังจากที่พนักงานอัยการได้ยืน่ค าร้องตามมาตรา ๔๙ หากมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าอาจมีการโอน จ าหน่าย หรือ
ยกัย้ายไปเสียซ่ึงทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท าความผิด เลขาธิการจะส่งเร่ืองให้พนักงานอัยการยืน่ค าขอฝ่ายเดียวร้องขอให้

ศาลมีค า ส่ังยดึหรืออายดัทรัพย์สินน้ันไว้ช่ัวคราวก่อนมีค าส่ังตามมาตรา ๕๑ ก็ได้ เม่ือได้รับค าขอดังกล่าวแล้วให้ศาล
พิจารณาค าขอเป็นการด่วน ถ้ามีหลักฐานเป็นที่เช่ือได้ว่าค าขอน้ันมีเหตุอันสมควร ให้ศาลมีค าส่ังตามที่ขอโดยไม่ชักช้า 



มาตรา ๕๖ เม่ือคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ได้มีค าส่ังให้ยดึหรืออายดัทรัพย์สินใดตามมาตรา ๔๘ 
แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการยดึหรืออายัดทรัพย์สินตามค า  ส่ัง แล้วรายงานให้ทราบพร้อมทั้ง

ประเมินราคาทรัพย์สินน้ันโดยเร็ว 
การยดึหรืออายดัทรัพย์สินและการประเมินราคาทรัพย์สินที่ยดึหรืออายดัไว้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 
ทั้งน้ี ให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๗ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ได้มีค าส่ังยดึหรือ
อายดัไว้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ใน กรณีที่ทรัพย์สินตามวรรคหน่ึงไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการมากกว่า
การน าไปใช้ประโยชน์อย่าง อ่ืน เลขาธิการอาจส่ังให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินน้ันไปดูแลและใช้ประโยชน์ โดยมีประกัน
หรือหลักประกันหรือให้น าทรัพย์สินน้ันออกขายทอดตลาด หรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการแล้วรายงานให้

คณะกรรมการทราบก็ได้ 
การ ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด หรือการน าทรัพย์สินไปใช้

ประโยชน์ของทางราชการตามวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบ ที่คณะกรรมการก าหนด 
ถ้า ความปรากฏในภายหลังว่า ทรัพย์สินที่น าออกขายทอดตลาดหรือที่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการตาม วรรค
สอง มิใช่ทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท าความผิดให้คนืทรัพย์สินน้ันพร้อมทั้งชด  ใช้ค่าเสียหายและค่าเส่ือมสภาพตาม

จ านวนที่คณะกรรมการก าหนด ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ถ้าไม่อาจคนืทรัพย์สินได้ ให้ชดใช้ราคาทรัพย์สินน้ันตาม
ราคาที่ประเมินได้ในวันที่ยดึหรืออายดั ทรัพย์สิน หรือตามราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินน้ัน แล้วแต่กรณี  ทั้งน้ี 
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองได้รับดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดของดอกเบ้ียเงินฝาก ประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสินใน

จ านวนเงินที่ได้รับคนืหรือชดใช้ราคา แล้วแต่กรณี 
การประเมินค่าเสียหายและค่าเส่ือมสภาพตามวรรคส่ี ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  

มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท าความผิดใด เป็นทรัพย์สินที่สามารถด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนได้อยู่
แล้ว แต่ยงัไม่มีการด าเนินการกับทรัพย์สินน้ัน ตามกฎหมายดังกล่าว หรือด าเนินการตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่ไม่เป็นผล 
หรือการด าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ มากกว่า ก็ให้ด าเนินการกับทรัพย์สินน้ัน

ต่อไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
มาตรา ๕๙ การด าเนินการทางศาลตามหมวดน้ี ให้ยืน่ต่อศาลแพ่งและให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้

บังคบั โดยอนุโลม ในการน้ีให้พนักงานอัยการได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 
หมวด ๗ 

บทก าหนดโทษ 
-------------------------- 

มาตรา ๖๐ ผู้ใดกระท าความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรับต้ังแต่สองหม่ืนบาทถึงสอง
แสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๖๑ นิติบุคคลใดกระท าความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่สองแสน
บาทถึงหน่ึงล้านบาท 



กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลตามวรรคหน่ึง กระท าความผิดต้องระวาง
โทษจ าคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรับต้ังแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตน

มิได้มีส่วนในการกระท าความผิดของนิติบุคคลน้ัน 
มาตรา ๖๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๕ 

หรือมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท 
มาตรา ๖๓ ผู้ใดรายงานหรือแจ้งตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๑ วรรคสอง โดยแสดงข้อความอันเป็น

เท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ  
ต้อง ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับต้ังแต่ห้าหม่ืนบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ มาตรา ๖๔ ผู้ใดไม่มาให้
ถ้อยค า ไม่ส่งค าช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานตามมาตรา ๓๘ (๑) หรือ (๒) หรือขัดขวางหรือ

ไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา ๓๘ (๓) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี 
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ ใดกระท าการใด ๆ ให้บุคคลอ่ืนล่วงรู้ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ตามมาตรา ๓๘ วรรคส่ี เว้นแต่การปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่
หรือตามกฎหมาย ต้องระวางโทษตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๖๕ ผู้ใดยกัย้าย ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ท าให้สูญหาย หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซ่ึงเอกสารหรือบันทึก 
ข้อมูล หรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยดึหรืออายดัไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติน้ี 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรา ๖๖ ผู้ใดรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเก่ียวกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ น้ี กระท าด้วยประการใด ๆ ให้
ผู้อ่ืนรู้หรืออาจรู้ความลับดังกล่าวเว้นแต่เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี

หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลกีภัย 
นายกรัฐมนตร ี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี เน่ืองจากในปัจจุบันผู้ประกอบอาชญากรรมซ่ึงกระท าความผิด
น้ันมากระท าการในรูป แบบต่าง ๆอันเป็นการฟอกเงิน เพื่อน าเงินหรือทรัพย์สินน้ันไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระท า

ความผิดต่อไปได้ อีก ท าให้ยากแก่การปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเหล่าน้ัน และโดยที่กฎหมายที่มีอยู่ก็ไม่สามารถ
ปราบกรามการฟอกเงินหรือด าเนินการกับ เงินหรือทรัพย์สินน้ันไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระท าความผิดต่อไปได้อีก ท า
ให้ยากแก่การปราบปรามการฟอกเงินหรือด าเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินน้ันได้ เท่าที่ควร ดังน้ันเพื่อเป็นการตัดวงจรการ
ประกอบอาชญากรรมดังกล่าว สมควรก าหนดมาตรการต่าง ๆ ให้สามารถด าเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้

อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 


