
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

ออกตามความในพระราชบญัญัตปิองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๔๘  วรรคสาม  แหง

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวง
ไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  เมื่อสํานักงานไดรับรายงานการทําธุรกรรมหรือขอมูลเก่ียวกับการทํา

ธุรกรรมแลว ใหทําการตรวจสอบเบื้องตน ถาปรากฏวา การทําธุรกรรมใดมีเหตุอันควรเชื่อไดวา
อาจมีการโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใดที่เปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการ
กระทําความผิด ใหสํานักงานเสนอเรื่องใหคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาสั่งการตามมาตรา 
๔๘ โดยเร็ว ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดพบเหตุเชนนั้น 

ในการพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม ถาเห็นวาเร่ืองที่เสนอมายังไมเพียง
พอที่จะพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๔๘ คณะกรรมการธุรกรรมอาจมอบหมายใหพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการดําเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมแลวรายงาน
ใหทราบก็ได 

 
ขอ ๒  ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมเห็นวาเร่ืองที่เสนอมาตามขอ ๑ อาจ

ดําเนินการตามมาตรา ๔๙ ได เพียงแตยังขาดหลักฐานบางประการที่จะทําใหเช่ือไดวาทรัพยสินใด
เปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด ใหคณะกรรมการธุรกรรมดําเนินการตรวจสอบ
ทรัพยสินหรือจะมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการ
ดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานดังกลาว 

 
ขอ ๓  ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเปนที่เช่ือไดวาทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่

เก่ียวกับการกระทําความผิด ใหคณะกรรมการธุรกรรมสงเร่ืองใหเลขาธิการดําเนินการตอไปตาม
มาตรา ๔๙ โดยเร็ว 

 
ขอ ๔๑  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๘๘ ก/หนา ๒๖/๒๗ กันยายน ๒๕๔๓ 
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ใหไว ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๘ วรรคสาม แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหการตรวจสอบ
รายงานและขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง สมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบรายงานและขอมูลเก่ียวกับการ
ทําธุรกรรมดังกลาว  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุกัญญา/ผูจัดทํา 
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

 
นันทนภัสร/ตรวจ 

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

 


