
พระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

-  การดําเนินคดีเกี่ยวกับทรัพยสิน

-  การดําเนินคดีอาญาฟอกเงิน



- ใชบังคับ 120 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

- ประกาศ 21 เมษายน 2542

พระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542



ในสวนของพนักงานอัยการ

- สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 3

- สํานักงานอัยการจังหวัด



สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 3
ตามคําสั่งสํานักงานอัยการสูงสุด ที่ 439/2543 และ 509/2543

รับผิดชอบการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสิน
-  ดําเนินคดีในศาลแพง
-  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ.2542 การดําเนินคดีของศาลใหย่ืนตอศาลแพงและให
นํา ป.วิแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม

รับผิดชอบดําเนินคดีอาญาทั้งปวง  ในเขตอําเภอ
 - ศาลอาญา, อาญากรุงเทพใต, อาญาธนบุรี



สํานักงานอัยการจังหวัด

รับผิดชอบดําเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน
ในเขตอํานาจที่รับผิดชอบ



การฟอกเงิน Money Laundering

- หมายถึงการโอน การรับโอน การเปลี่ยนสภาพทรัพยสินที่เกิด 
จากการกระทําความผิด เพื่อซุกซอนแหลงที่มาของทรัพยสินนั้น 
หรือเพื่อชวยเหลือผู อ่ืนไมวากอน ขณะหรือหลังการกระทําผิด             
เพื่อมิใหตองรับโทษหรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน หรือ

- กระทําดวยประการใด ๆ เพื่อปกปด หรืออําพรางลักษณะที่แทจริง 
การไดมาแหลงที่ตั้ ง  การจําหนาย การโอน การไดสิทธิ ใด ๆ             
ซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด



องคประกอบความผิด
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

กรณีท่ี 1 ตามมาตรา 5(1) องคประกอบคือ

1. ผูใด (รวมถึงนิติบุคคล)

2. กระทําการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
ทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด



3. เจตนาธรรมดาตาม ปอ.ม.59

4. เจตนาพิเศษ
-  เพื่อซุกซอน ปกปดแหลงที่มาของทรัพยสินนั้น

-  เพื่อชวยเหลือผูอ่ืนไมวากอนและหรือหลังการกระทํา
ความผิดมิใหตองรับโทษหรือรับโทษนอยลงในความผิด
มูลฐาน



กรณีท่ี 2 ตามมาตรา 5(2) องคประกอบ คือ

1. ผูใด (รวมถึงนิติบุคคล)

2. กระทําดวยประการใด

3. เจตนาธรรมดาตาม ปอ.ม.59

4. เจตนาพิเศษ  เพื่อปกปดอําพรางลักษณะที่แทจริง
การไดมาแหลงที่ต้ัง การจําหนาย การโอน การไดสิทธิ
ใด ๆ ซึ่งทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําผิดจริง



ความผิดมูลฐาน

- ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ.2542 มาตรา 3 มี 9 ฐานความผิด

- ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ.2550 มาตรา 3



- ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคา
มนุษย พ.ศ.2551 มาตรา 14 

- ความผิดท่ีกอใหเกิดรายไดท่ีไมชอบดวยกฎหมายท่ี
นําไปสูการฟอกเงิน



ความผิดกรณีฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรการตาง ๆ 
ท่ีกฎหมายกําหนดไว

- ความผิดฐานไมรายงานธุรกรรม ตาม พรบ. ปปง. มาตรา 13, 14 

- เงินสด 2 ลาน
- ทรัพยสิน 8 ลาน
- เมื่อสงสัย

- ความผิดฐานไมรายงานธุรกรรม ตาม พรบ. ปปง. มาตรา 16



หลักการท่ีแตกตางจากกฎหมายอาญา

- การสนับสนุนหรือชวยเหลือผูกระทําผิด รับโทษ เชน ตัวการ มาตรา 7

- การสมคบกันต้ังแตสองคนเพื่อกระทําผิด รับโทษก่ึงหนึ่ง  มาตรา 9

- การพยายามกระทําผิดฐานฟอกเงิน รับโทษ เชน เก่ียวกับผูกระทําผิด
สําเร็จ มาตรา 8

- นิติบุคคลกระทําผิด ผูจัดการนิติบุคคล ตองรับผิดชอบ



การจับกุมตามกฎหมายฟอกเงิน

มาตรา 38/1



การดําเนินคดีท่ีเปนความผิดหลายฐาน
เก่ียวพันกัน 

พนักงานสอบสวนตองดําเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน 
เปนคดีอาญาอีกฐานหน่ึงตางจากความผิดมูลฐาน



การดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสิน

อํานาจ ปปง. มาตรา 34, 38, 48



การเริ่มตรวจสอบทรัพยสิน

ปปง. รับรายงานจาก
- สถาบันการเงิน
- สํานักงานท่ีดิน
- ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ
เพ่ือใหคําแนะนําในการทําธุรกรรมเกี่ยวกับ
การลงทุนหรือการเคลื่อนยายงาน



- ตํารวจ

- ปปส.

- ธนาคารแหงประเทศไทย

- ประชาชนท่ัวไป



การดําเนินการตรวจสอบ

- มีเหตุอันควรเช่ือบุคคลดังกลาวเกี่ยวของกับการ
กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน

- ทรัพยสินเปนทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําผิด



คณะกรรมการธุรกรรม
มีมติมอบหมาย

ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน มาตรา 34, 38



ตรวจสอบความผิดมูลฐาน

เชน มูลฐานยาเสพติด
- ผลคดี
- พยานบุคคล
- พยานวัตถุ
- ญาติพ่ีนอง
    - ผลคดี พยานบุคคล วัตถุ ทรัพย

ตรวจสอบทรัพย



เมื่อมีเหตุอันควรเช่ือวามีการโอนฯ

ออกคําส่ัง ย. ตามพรบ. ปปง. ม. 48



สงคดีตรวจสอบทรัพยสิน

สงไปยังพนักงานอัยการ

สงที่สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 3 เทานั้น



การพิจารณาสํานวน

1. จะตองมีกระทําผิดมูลฐาน
2. เช่ือไดวาทรัพยสินนั้นเกี่ยวกับการ
กระทําความผิดมูลฐาน



กรณีพิจารณาแลวหลักฐานไมพอ

- พนักงานอัยการแจงขอไมสมบูรณใหเลขาธิการ ปปง. ทราบ
- ใหเลขาฯที่ดําเนินการแลวสงเรื่องไปใหพนักงานอัยการอีกครั้ง
- หากยังไมสมบูรณใหพนักงานอัยการแจงและสงเรื่องให
กรรมการการฟอกเงินพิจารณาเพื่อชี้ขาดภายใน 30 วัน          
นับแตรับเรื่องจากเลขาฯ



การคุมครองสิทธิผูเสียหาย

พรบ.ปปง. ม.49 วรรคทาย , 52



การดําเนินการขอใหทรัพย
ตกเปนของแผนดินยื่นศาลแพง

ศาลเดียว


