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พระราชบัญญัติ 
ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให+ไว+ ณ วันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป2นป3ที่ ๕๔ ในรัชกาลป4จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล+าฯ 

ให+ประกาศว9า 
 
โดยท่ีเป2นการสมควรมีกฎหมายว9าด+วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให+กระทําได+โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห9งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ ให+ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว+โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต9อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว9า “พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให+ใช+บังคับเม่ือพ+นกําหนดหน่ึงร+อยย่ีสิบวันนับแต9วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป2นต+นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ความผิดมูลฐาน” หมายความว9า 
(๑) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว9าด+วยการป�องกันและปราบปราม

ยาเสพติดหรือกฎหมายว9าด+วยมาตรการในการปราบปรามผู+กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
(๒)� ความผิดเก่ียวกับการค+ามนุษยJตามกฎหมายว9าด+วยการป�องกันและปราบปราม

การค+ามนุษยJหรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเก่ียวกับเพศ เฉพาะท่ีเก่ียวกับการ
เป2นธุระจัดหา ล9อไป พาไป หรือรับไว+เพ่ือการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง เพ่ือสนองความใคร9ของผู+อ่ืน 
หรือความผิดฐานพรากเด็กและผู+เยาวJ เฉพาะท่ีเก่ียวกับการกระทําเพ่ือหากําไรหรือเพ่ืออนาจาร หรือ
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๒๙ ก/หน+า ๔๕/๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ 
� มาตรา ๓ นิยามคําว9า “ความผิดมูลฐาน” (๒) แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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โดยทุจริต ซื้อ จําหน9าย หรือรับตัวเด็กหรือผู+เยาวJซึ่งถูกพรากน้ัน หรือความผิดตามกฎหมายว9าด+วย
การป�องกันและปราบปรามการค+าประเวณี เฉพาะท่ีเก่ียวกับการเป2นธุระจัดหา ล9อไปหรือชักพาไป
เพ่ือให+บุคคลน้ันกระทําการค+าประเวณี หรือท่ีเก่ียวกับการเป2นเจ+าของกิจการการค+าประเวณี ผู+ดูแล
หรือผู+จัดการกิจการค+าประเวณี หรือสถานการค+าประเวณี หรือเป2นผู+ควบคุมผู+กระทําการค+าประเวณี
ในสถานการค+าประเวณี 

(๓) ความผิดเก่ียวกับการฉ+อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิด
ตามกฎหมายว9าด+วยการกู+ยืมเงินท่ีเป2นการฉ+อโกงประชาชน 

(๔)� ความผิดเก่ียวกับการยักยอกหรือฉ+อโกงหรือประทุษร+ายต9อทรัพยJหรือกระทํา
โดยทุจริตตามกฎหมายว9าด+วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายว9าด+วยหลักทรัพยJและตลาด
หลักทรัพยJซึ่งกระทําโดยกรรมการ หรือผู+จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชนJเก่ียวข+อง
ในการดําเนินงานของสถาบันการเงินน้ัน 

(๕) ความผิดต9อตําแหน9งหน+าท่ีราชการ หรือความผิดต9อตําแหน9งหน+าท่ีในการ
ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว9าด+วยความผิดของพนักงานในองคJการ
หรือหน9วยงานของรัฐ หรือความผิดต9อตําแหน9งหน+าท่ีหรือทุจริตต9อหน+าท่ีตามกฎหมายอ่ืน 

(๖) ความผิดเก่ียวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพยJที่กระทําโดยอ+างอํานาจอ้ังย่ี หรือ
ซ9องโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๗) ความผิดเก่ียวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว9าด+วยศุลกากร 
(๘)๔ ความผิดเก่ียวกับการก9อการร+ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
(๙)๕ ความผิดเก่ียวกับการพนันตามกฎหมายว9าด+วยการพนัน เฉพาะความผิด

เก่ียวกับการเป2นผู+จัดให+มีการเล9นการพนันโดยไม9ได+รับอนุญาตโดยมีวงเงินในการกระทําความผิด
รวมกันมีมูลค9าต้ังแต9ห+าล+านบาทข้ึนไป หรือเป2นการจัดให+มีการเล9นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกสJ 

(๑๐)๖ ความผิดเก่ียวกับการเป2นสมาชิกอ้ังย่ีตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมี
ส9วนร9วมในองคJกรอาชญากรรมท่ีมีกฎหมายกําหนดเป2นความผิด 

(๑๑)๗ ความผิดเก่ียวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะท่ี
เก่ียวกับการช9วยจําหน9าย ซื้อ รับจํานํา หรือรับไว+ด+วยประการใดซึ่งทรัพยJท่ีได+มาโดยการกระทํา
ความผิดอันมีลักษณะเป2นการค+า 

(๑๒)๘ ความผิดเก่ียวกับการปลอมหรือการแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมปP และต๋ัว
ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป2นการค+า 

                                                 
� มาตรา ๓ นิยามคําว9า “ความผิดมูลฐาน” (๔) แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔ มาตรา ๓ นิยามคําว9า “ความผิดมูลฐาน” (๘) เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแก+ไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕ มาตรา ๓ นิยามคําว9า “ความผิดมูลฐาน” (๙) แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖ มาตรา ๓ นิยามคําว9า “ความผิดมูลฐาน” (๑๐) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๗ มาตรา ๓ นิยามคําว9า “ความผิดมูลฐาน” (๑๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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(๑๓)๙ ความผิดเก่ียวกับการค+าตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะท่ีเก่ียวกับการ
ปลอม หรือการละเมิดทรัพยJสินทางป4ญญาของสินค+า หรือความผิดตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับการ
คุ+มครองทรัพยJสินทางป4ญญาอันมีลักษณะเป2นการค+า 

(๑๔)๑๐ ความผิดเก่ียวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกสJ หรือหนังสือ
เดินทางตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป2นปกติธุระหรือเพ่ือการค+า 

(๑๕)๑๑ ความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล+อม โดยการใช+ ยึดถือ 
หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชนJจากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิ
ชอบด+วยกฎหมายอันมีลักษณะเป2นการค+า 

(๑๖)๑๒ ความผิดเก่ียวกับการประทุษร+ายต9อชีวิตหรือร9างกายจนเป2นเหตุให+เกิด
อันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา เพ่ือให+ได+ประโยชนJซึ่งทรัพยJสิน 

(๑๗)๑๓ ความผิดเก่ียวกับการหน9วงเหน่ียวหรือกักขังผู+อ่ืนตามประมวลกฎหมาย
อาญาเฉพาะกรณีเพ่ือเรียกหรือรับผลประโยชนJหรือเพ่ือต9อรองให+ได+รับผลประโยชนJอย9างใดอย9างหน่ึง 

(๑๘)๑๔ ความผิดเก่ียวกับการลักทรัพยJ กรรโชก รีดเอาทรัพยJ ชิงทรัพยJ ปล+นทรัพยJ 
ฉ+อโกง หรือยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป2นปกติธุระ 

(๑๙)๑๕ ความผิดเก่ียวกับการกระทําอันเป2นโจรสลัดตามกฎหมายว9าด+วยการป�องกัน
และปราบปรามการกระทําอันเป2นโจรสลัด 

(๒๐)๑๖ ความผิดเก่ียวกับการกระทําอันไม9เป2นธรรมเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพยJ
ตามกฎหมายว9าด+วยหลักทรัพยJและตลาดหลักทรัพยJ หรือความผิดเก่ียวกับการกระทําอันไม9เป2นธรรม
เก่ียวกับสัญญาซื้อขายล9วงหน+าตามกฎหมายว9าด+วยสัญญาซื้อขายล9วงหน+า หรือความผิดเก่ียวกับการ
กระทําอันไม9เป2นธรรมท่ีมีผลกระทบต9อราคาการซื้อขายสินค+าเกษตรล9วงหน+าหรือเก่ียวกับการใช+
ข+อมูลภายในตามกฎหมายว9าด+วยการซื้อขายสินค+าเกษตรล9วงหน+า 

                                                                                                                                            
๘ มาตรา ๓ นิยามคําว9า “ความผิดมูลฐาน” (๑๒) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๙ มาตรา ๓ นิยามคําว9า “ความผิดมูลฐาน” (๑๓) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๐ มาตรา ๓ นิยามคําว9า “ความผิดมูลฐาน” (๑๔) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๑ มาตรา ๓ นิยามคําว9า “ความผิดมูลฐาน” (๑๕) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๒ มาตรา ๓ นิยามคําว9า “ความผิดมูลฐาน” (๑๖) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๓ มาตรา ๓ นิยามคําว9า “ความผิดมูลฐาน” (๑๗) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๔ มาตรา ๓ นิยามคําว9า “ความผิดมูลฐาน” (๑๘) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๕ มาตรา ๓ นิยามคําว9า “ความผิดมูลฐาน” (๑๙) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๖ มาตรา ๓ นิยามคําว9า “ความผิดมูลฐาน” (๒๐) แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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(๒๑)๑๗ ความผิดตามกฎหมายว9าด+วยอาวุธปRน เคร่ืองกระสุนปRน วัตถุระเบิด ดอกไม+
เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปRน เฉพาะท่ีเป2นการค+าอาวุธปRน เคร่ืองกระสุนปRน และวัตถุระเบิด และ
ความผิดตามกฎหมายว9าด+วยการควบคุมยุทธภัณฑJเฉพาะท่ีเป2นการค+ายุทธภัณฑJเพ่ือนําไปใช+ในการก9อ
การร+าย การรบ หรือการสงคราม 

“ธุรกรรม” หมายความว9า กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการทํานิติกรรม สัญญาหรือการ
ดําเนินการใด ๆ กับผู+อ่ืน ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยJสิน 

“ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย”๑๘ หมายความว9า ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได+ว9า
กระทําข้ึนเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให+ต+องตกอยู9ภายใต+บังคับแห9งพระราชบัญญัติน้ี หรือธุรกรรมท่ีเก่ียวข+องหรือ
อาจเก่ียวข+องกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก9การก9อการร+าย  ท้ังน้ี ไม9
ว9าจะเป2นการทําธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง และให+หมายความรวมถึงการพยายามกระทํา
ธุรกรรมดังกล9าวด+วย 

“ทรัพยJสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด” หมายความว9า 
(๑)๑๙ เงินหรือทรัพยJสินท่ีได+มาจากการกระทําซึ่งเป2นความผิดมูลฐานหรือความผิด

ฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือช9วยเหลือการกระทําซึ่งเป2นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน
ฟอกเงินและให+รวมถึงเงินหรือทรัพยJสินท่ีได+ใช+หรือมีไว+เพ่ือใช+หรือสนับสนุนการกระทําความผิดมูล
ฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน 

(๒) เงินหรือทรัพยJสินท่ีได+มาจากการจําหน9าย จ9าย โอนด+วยประการใด ๆ ซึ่งเงิน
หรือทรัพยJสินตาม (๑) หรือ 

(๓) ดอกผลของเงินหรือทรัพยJสินตาม (๑) หรือ (๒) 
ท้ังน้ี ไม9ว9าทรัพยJสินตาม (๑) (๒) หรือ (๓) จะมีการจําหน9าย จ9าย โอน หรือเปลี่ยน

สภาพไปก่ีคร้ังและไม9ว9าจะอยู9ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป2นของบุคคลใด หรือปรากฏ
หลักฐานทางทะเบียนว9าเป2นของบุคคลใด 

“สถาบันการเงิน” หมายความว9า 
(๑)�� ธนาคารพาณิชยJ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอรJ ตามกฎหมายว9า

ด+วยธุรกิจสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึนโดยเฉพาะ 
(๒)�� บริษัทหลักทรัพยJตามกฎหมายว9าด+วยหลักทรัพยJและตลาดหลักทรัพยJ 
(๓)�� (ยกเลิก) 

                                                 
๑๗ มาตรา ๓ นิยามคําว9า “ความผิดมูลฐาน” (๒๑) แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๘ มาตรา ๓ นิยามคําว9า “ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย” แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๙ มาตรา ๓ นิยามคําว9า “ทรัพยJสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด” (๑) แก+ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
�� มาตรา ๓ นิยามคําว9า “สถาบันการเงิน” (๑) แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
�� มาตรา ๓ นิยามคําว9า “สถาบันการเงิน” (๒) แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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(๔) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว9าด+วยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศ
ภัยตามกฎหมายว9าด+วยการประกันวินาศภัย 

(๕)๒๓ สหกรณJตามกฎหมายว9าด+วยสหกรณJ เฉพาะสหกรณJท่ีมีทุนดําเนินการซึ่งมี
มูลค9าหุ+นรวมต้ังแต9สองล+านบาทข้ึนไปและมีวัตถุประสงคJดําเนินกิจการเก่ียวกับการรับฝากเงิน ให+กู+ 
ให+สินเช่ือ รับจํานองหรือรับจํานําทรัพยJสิน หรือจัดให+ได+มาซึ่งเงินและทรัพยJสินต9าง ๆ โดยวิธีใด ๆ 

(๖) นิติบุคคลท่ีดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข+องกับการเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
“กองทุน”๒๔ หมายความว9า กองทุนการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
“คณะกรรมการ” หมายความว9า คณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
“กรรมการ” หมายความว9า กรรมการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให+

หมายความรวมถึงประธานกรรมการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินด+วย 
“พนักงานเจ+าหน+าท่ี” หมายความว9า ผู+ซึ่งรัฐมนตรีแต9งต้ังให+ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
“เลขาธิการ” หมายความว9า เลขาธิการคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน 
“รองเลขาธิการ” หมายความว9า รองเลขาธิการคณะกรรมการป�องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 
“สํานักงาน” หมายความว9า สํานักงานป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
“รัฐมนตรี” หมายความว9า รัฐมนตรีผู+รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๔  ให+นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให+มีอํานาจแต9งต้ัง

พนักงานเจ+าหน+าท่ีกับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศน้ัน เม่ือได+ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล+วให+

ใช+บังคับได+ 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๕  ผู+ใด 
(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพยJสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดเพ่ือซุก

ซ9อนหรือปกปWดแหล9งท่ีมาของทรัพยJสินน้ัน หรือเพ่ือช9วยเหลือผู+อ่ืนไม9ว9าก9อน ขณะหรือหลังการ
กระทําความผิด มิให+ต+องรับโทษหรือรับโทษน+อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ 

                                                                                                                                            
�� มาตรา ๓ นิยามคําว9า “สถาบันการเงิน” (๓) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป�องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๓ มาตรา ๓ นิยามคําว9า “สถาบันการเงิน” (๕) แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๔ มาตรา ๓ นิยามคําว9า “กองทุน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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(๒) กระทําด+วยประการใด ๆ เพ่ือปกปWดหรืออําพรางลักษณะท่ีแท+จริงการได+มา
แหล9งท่ีต้ัง การจําหน9าย การโอน การได+สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพยJสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด 

(๓)�� ได+มา ครอบครอง หรือใช+ทรัพยJสิน โดยรู+ในขณะท่ีได+มา ครอบครอง หรือใช+
ทรัพยJสินน้ันว9าเป2นทรัพยJสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด 

ผู+น้ันกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 
 
มาตรา ๖  ผู+ใดกระทําความผิดฐานฟอกเงิน แม+จะกระทํานอกราชอาณาจักรผู+น้ัน

จะต+องรับโทษในราชอาณาจักรตามท่ีกําหนดไว+ในพระราชบัญญัติน้ี ถ+าปรากฏว9า 
(๑) ผู+กระทําความผิดหรือผู+ร9วมกระทําความผิดคนใดคนหน่ึงเป2นคนไทยหรือมีถ่ินท่ี

อยู9ในประเทศไทย 
(๒) ผู+กระทําความผิดเป2นคนต9างด+าว และได+กระทําโดยประสงคJให+ความผิดเกิดข้ึน

ในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป2นผู+เสียหาย หรือ 
(๓) ผู+กระทําความผิดเป2นคนต9างด+าว และการกระทําน้ันเป2นความผิดตามกฎหมาย

ของรัฐท่ีการกระทําเกิดข้ึนในเขตอํานาจของรัฐน้ัน หากผู+น้ันได+ปรากฏตัวอยู9ในราชอาณาจักรและมิได+
มีการส9งตัวผู+น้ันออกไปตามกฎหมายว9าด+วยการส9งผู+ร+ายข+ามแดน 

ท้ังน้ี ให+นํามาตรา ๑๐ แห9งประมวลกฎหมายอาญามาใช+บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๗  ในความผิดฐานฟอกเงิน ผู+ใดกระทําการอย9างใดอย9างหน่ึงดังต9อไปน้ี ต+อง

ระวางโทษเช9นเดียวกับตัวการในความผิดน้ัน 
(๑) สนับสนุนการกระทําความผิดหรือช9วยเหลือผู+กระทําความผิดก9อนหรือขณะ

กระทําความผิด 
(๒) จัดหาหรือให+เงินหรือทรัพยJสิน ยานพาหนะ สถานท่ี หรือวัตถุใด ๆ หรือกระทํา

การใด ๆ เพ่ือช9วยให+ผู+กระทําความผิดหลบหนีหรือเพ่ือมิให+ผู+กระทําความผิดถูกลงโทษ หรือเพ่ือให+
ได+รับประโยชนJในการกระทําความผิด 

ผู+ใดจัดหาหรือให+เงินหรือทรัพยJสิน ท่ีพํานัก หรือท่ีซ9อนเร+น เพ่ือช9วยบิดา มารดา 
บุตร สามี หรือภริยาของตนให+พ+นจากการถูกจับกุม ศาลจะไม9ลงโทษผู+น้ันหรือลงโทษผู+น้ันน+อยกว9าท่ี
กฎหมายกําหนดไว+สําหรับความผิดน้ันเพียงใดก็ได+ 

 
มาตรา ๘  ผู+ใดพยายามกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ต+องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว+

สําหรับความผิดน้ันเช9นเดียวกับผู+กระทําความผิดสําเร็จ 
 
มาตรา ๙  ผู+ใดสมคบโดยการตกลงกันต้ังแต9สองคนข้ึนไปเพ่ือกระทําความผิดฐาน

ฟอกเงิน ต+องระวางโทษก่ึงหน่ึงของโทษท่ีกําหนดไว+สําหรับความผิดน้ัน 
ถ+าได+มีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุท่ีได+มีการสมคบกันตามวรรคหน่ึง 

ผู+สมคบกันน้ันต+องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว+สําหรับความผิดน้ัน 

                                                 
๒๕ มาตรา ๕ (๓) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
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ในกรณีที่ความผิดได+กระทําถึงข้ันลงมือกระทําความผิด แต9เน่ืองจากการเข+าขัดขวาง
ของผู+สมคบทําให+การกระทําน้ันกระทําไปไม9ตลอดหรือกระทําไปตลอดแล+วแต9การกระทําน้ันไม9
บรรลุผล ผู+สมคบท่ีกระทําการขัดขวางน้ัน คงรับโทษตามท่ีกําหนดไว+ในวรรคหน่ึงเท9าน้ัน 

ถ+าผู+กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงกลับใจให+ความจริงแห9งการสมคบต9อพนักงาน
เจ+าหน+าท่ีก9อนท่ีจะมีการกระทําความผิดตามท่ีได+สมคบกัน ศาลจะไม9ลงโทษผู+น้ันหรือลงโทษผู+น้ันน+อย
กว9าท่ีกฎหมายกําหนดไว+เพียงใดก็ได+ 

 
มาตรา ๑๐  เจ+าพนักงาน สมาชิกสภาผู+แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา

ท+องถ่ิน ผู+บริหารท+องถ่ิน ข+าราชการ พนักงานองคJกรปกครองส9วนท+องถ่ิน เจ+าหน+าท่ีของรัฐ พนักงาน
องคJการหรือหน9วยงานของรัฐ กรรมการหรือผู+บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผู+จัดการ 
หรือบุคคลใดซึ่งเป2นผู+มีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรือกรรมการขององคJกรต9าง ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ ผู+ใดกระทําความผิดตามหมวดน้ี ต+องระวางโทษเป2นสองเท9าของโทษท่ีกําหนดไว+สําหรับ
ความผิดน้ัน๒๖ 

กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือพนักงาน
เจ+าหน+าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ผู+ใดกระทําความผิดตามหมวดน้ี ต+องระวางโทษเป2นสามเท9าของโทษ
ท่ีกําหนดไว+สําหรับความผิดน้ัน 

 
มาตรา ๑๑  กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ 

พนักงานเจ+าหน+าท่ี เจ+าพนักงาน หรือข+าราชการผู+ใดกระทําความผิดต9อตําแหน9งหน+าท่ีราชการ หรือ
กระทําความผิดต9อตําแหน9งหน+าท่ีในการยุติธรรมตามท่ีบัญญัติไว+ในประมวลกฎหมายอาญา อัน
เก่ียวเน่ืองกับการกระทําความผิดตามหมวดน้ี ต+องระวางโทษเป2นสามเท9าของโทษท่ีกําหนดไว+สําหรับ
ความผิดน้ัน 

ข+าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู+แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท+องถ่ิน 
หรือผู+บริหารท+องถ่ินผู+ใดร9วมในการกระทําความผิดกับบุคคลตามวรรคหน่ึงไม9ว9าในฐานะตัวการ ผู+ใช+ 
หรือผู+สนับสนุน ต+องระวางโทษเช9นเดียวกับผู+กระทําความผิดตามวรรคหน่ึง๒๗ 

 
มาตรา ๑๒  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให+กรรมการ อนุกรรมการ 

กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจ+าหน+าท่ีเป2นเจ+าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 
หมวด ๒ 

การรายงานและการแสดงตน 
   

 
                                                 

๒๖ มาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๗ มาตรา ๑๑ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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มาตรา ๑๓  เม่ือมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ให+สถาบันการเงินมีหน+าท่ีต+อง
รายงานการทําธุรกรรมน้ันต9อสํานักงาน เม่ือปรากฏว9าธุรกรรมดังกล9าวเป2น 

(๑) ธุรกรรมท่ีใช+เงินสดมีจํานวนเกินกว9าท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพยJสินท่ีมีมูลค9าเกินกว9าท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือ 
(๓) ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย  ท้ังน้ี ไม9ว9าจะเป2นธุรกรรมตาม (๑) หรือ (๒)

หรือไม9ก็ตาม 
ในกรณีท่ีปรากฏว9ามีข+อเท็จจริงใดท่ีเก่ียวข+องหรืออาจจะเป2นประโยชนJในการยืนยัน

หรือยกเลิกข+อเท็จจริงเก่ียวกับธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินได+รายงานไปแล+ว ให+สถาบันการเงินรายงาน
ข+อเท็จจริงน้ันให+สํานักงานทราบโดยไม9ชักช+า 

 
มาตรา ๑๔��  ในกรณีท่ีปรากฏในภายหลังว9ามีเหตุอันควรเช่ือได+ว9าธุรกรรมใดท่ีได+

กระทําไปแล+วโดยมิได+มีการรายงานตามมาตรา ๑๓ (๓) เป2นธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินต+องรายงาน
ตามมาตรา ๑๓ ให+สถาบันการเงินรายงานให+สํานักงานทราบโดยไม9ชักช+า 

 
มาตรา ๑๕  ให+สํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานท่ีดินจังหวัด สํานักงาน

ท่ีดินสาขา และสํานักงานท่ีดินอําเภอ มีหน+าท่ีต+องรายงานต9อสํานักงาน เม่ือปรากฏว9ามีการขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยJท่ีสถาบันการเงินมิได+เป2นคู9กรณีและท่ีมีลักษณะ
ดังต9อไปน้ี 

(๑) เม่ือมีการชําระด+วยเงินสดเป2นจํานวนเกินกว9าท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) เม่ืออสังหาริมทรัพยJมีมูลค9าตามราคาประเมินเพ่ือเรียกเก็บค9าธรรมเนียมจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกินกว9าท่ีกําหนดในกฎกระทรวง เว+นแต9เป2นการโอนในทางมรดกให+แก9
ทายาทโดยธรรม หรือ 

(๓) เม่ือเป2นธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
 
มาตรา ๑๕/๑��  เม่ือพนักงานเจ+าหน+าท่ีศุลกากรผู+ใดได+รับแจ+งรายการเก่ียวกับการ

นําเงินตราไม9ว9าจะเป2นเงินตราหรือเงินตราต9างประเทศตามกฎหมายว9าด+วยการควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงินเข+ามาในหรือออกไปนอกประเทศ อันมีมูลค9ารวมกันถึงจํานวนท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีศุลกากรดังกล9าวรวบรวมและจัดส9งข+อมูลท่ีได+รับแจ+งน้ันไปยังสํานักงาน  ท้ังน้ี 
ตามหลักเกณฑJ วิธีการ และแบบการแจ+งรายการ ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

จํานวนเงินตราหรือเงินตราต9างประเทศท่ีคณะกรรมการกําหนดตามวรรคหน่ึง ต+อง
ไม9น+อยกว9าจํานวนท่ีผู+นําเงินตราท่ีนําเข+ามาในหรือออกไปนอกประเทศต+องแจ+งรายการตามท่ี
กฎหมายว9าด+วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินกําหนด 

 

                                                 
๒๘ มาตรา ๑๔ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๙ มาตรา ๑๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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มาตรา ๑๖  ให+ผู+ประกอบอาชีพดังต9อไปน้ีมีหน+าท่ีต+องรายงานการทําธุรกรรมต9อ
สํานักงานในกรณีเป2นธุรกรรมท่ีใช+เงินสดมีจํานวนเกินกว9าท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือเป2นธุรกรรมท่ี
มีเหตุอันควรสงสัย  ท้ังน้ี ผู+ประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต+องเป2นนิติบุคคล เว+นแต9ในกรณี
ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยท่ีมีพยานหลักฐานอันสมควรว9ามีการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวข+องหรืออาจเก่ียวข+องกับ
การกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินกับผู+ประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ท่ี
มิได+เป2นนิติบุคคล ให+สํานักงานมีอํานาจสั่งเป2นหนังสือให+ผู+ประกอบอาชีพดังกล9าวรายงานการทํา
ธุรกรรมต9อสํานักงาน 

(๑) ผู+ประกอบอาชีพเก่ียวกับการดําเนินการ การให+คําแนะนํา หรือการเป2นท่ีปรึกษา
ในการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย+ายเงินทุนตามกฎหมายว9าด+วยหลักทรัพยJและ
ตลาดหลักทรัพยJที่ไม9ใช9สถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓ 

(๒) ผู+ประกอบอาชีพค+าอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา หรือเคร่ืองประดับท่ีประดับด+วย
อัญมณี เพชรพลอย หรือทองคํา 

(๓) ผู+ประกอบอาชีพค+าหรือให+เช9าซื้อรถยนตJ 
(๔) ผู+ประกอบอาชีพเก่ียวกับนายหน+าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพยJ 
(๕) ผู+ประกอบอาชีพค+าของเก9าตามกฎหมายว9าด+วยการควบคุมการขายทอดตลาด

และค+าของเก9า 
(๖) ผู+ประกอบอาชีพเก่ียวกับสินเช่ือส9วนบุคคลภายใต+การกํากับสําหรับผู+ประกอบ

ธุรกิจท่ีมิใช9สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเก่ียวกับการประกอบธุรกิจสินเช่ือส9วนบุคคล
ภายใต+การกํากับหรือตามกฎหมายว9าด+วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

(๗) ผู+ประกอบอาชีพเก่ียวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสJท่ีมิใช9สถาบันการเงินตาม
ประกาศกระทรวงการคลังเก่ียวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสJ หรือตามกฎหมายว9าด+วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน 

(๘) ผู+ประกอบอาชีพเก่ียวกับบัตรเครดิตท่ีมิใช9สถาบันการเงินตามประกาศ
กระทรวงการคลังเก่ียวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว9าด+วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน 

(๙) ผู+ประกอบอาชีพเก่ียวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสJตามกฎหมายว9าด+วย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสJ๓๐ 

(๑๐)�� ผู+ประกอบอาชีพท่ีดําเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว9าด+วยการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงินท่ีมิใช9เป2นสถาบันการเงิน ซึ่งปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการ
ฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก9การก9อการร+ายว9ามีความเสี่ยงท่ีอาจถูกใช+เป2นช9องทางในการ
ฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก9การก9อการร+าย  ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีปรากฏว9ามีข+อเท็จจริงใดท่ีเก่ียวข+องหรืออาจจะเป2นประโยชนJในการยืนยัน
หรือยกเลิกข+อเท็จจริงเก่ียวกับธุรกรรมท่ีได+รายงานไปตามวรรคหน่ึงแล+ว ให+บุคคลดังกล9าวรายงาน
ข+อเท็จจริงน้ันให+สํานักงานทราบโดยไม9ชักช+า 
                                                 

๓๐ มาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

�� มาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๑๐) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 
๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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ให+นําความในมาตรา ๑๔ มาใช+บังคับกับผู+มีหน+าท่ีรายงานตามวรรคหน่ึงด+วยโดย
อนุโลม เว+นแต9กรณีผู+มีหน+าท่ีรายงานดังกล9าว เป2นผู+กระทําความผิดฐานฟอกเงินเสียเอง�� 

 
มาตรา ๑๖/๑��  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยโดยมีพยานหลักฐานตามสมควรว9า

มูลนิธิ สมาคมหรือองคJกรไม9แสวงหากําไรใด มีการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวข+องกับการสนับสนุนทางการเงิน
แก9การก9อการร+าย ให+สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม มีอํานาจสั่งเป2นหนังสือ
ให+มูลนิธิ สมาคมหรือองคJกรไม9แสวงหากําไรน้ันช้ีแจงข+อเท็จจริงเก่ียวกับการทําธุรกรรมหรือสั่งระงับ
การทําธุรกรรมดังกล9าวไว+เป2นการช่ัวคราวเป2นเวลาตามท่ีสํานักงานกําหนด และในกรณีท่ีมีเหตุจําเป2น
เลขาธิการหรือพนักงานเจ+าหน+าท่ีท่ีได+รับมอบหมายเป2นหนังสือจากเลขาธิการอาจเข+าไปในสถานท่ี
ดําเนินงานของมูลนิธิ สมาคมหรือองคJกรไม9แสวงหากําไรน้ันในระหว9างเวลาพระอาทิตยJข้ึนถึงพระ
อาทิตยJตก เพ่ือตรวจสอบตามท่ีจําเป2นได+ 

 
มาตรา ๑๗  การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ 

ให+เป2นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑJ และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๘  ธุรกรรมใดท่ีรัฐมนตรีเห็นสมควรให+ได+รับยกเว+นไม9ต+องรายงานตาม

มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให+เป2นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๙  การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ 

ซึ่งผู+รายงานกระทําโดยสุจริต หากก9อให+เกิดความเสียหายแก9บุคคลใดผู+รายงานไม9ต+องรับผิด 
 
มาตรา ๒๐  ให+สถาบันการเงินและผู+ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จัดให+ลูกค+า

แสดงตนทุกคร้ังก9อนการทําธุรกรรมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต+องกําหนดมาตรการเพ่ือขจัด
อุปสรรคในการแสดงตนของคนพิการหรือทุพพลภาพด+วย เว+นแต9ลูกค+าได+แสดงตนไว+ก9อนแล+ว๓๔ 

การแสดงตนตามวรรคหน่ึงให+เป2นไปตามวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๒๐/๑๓๕  สถาบันการเงินและผู+ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 

ต+องกําหนดนโยบายการรับลูกค+า การบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกค+าและต+อง
ดําเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบข+อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค+าเม่ือเร่ิมทําธุรกรรมคร้ังแรกโดยต+องตรวจสอบ
เป2นระยะจนสิ้นสุดดําเนินการเม่ือมีการปWดบัญชีหรือยุติความสัมพันธJกับลูกค+า 

                                                 
๓๒ มาตรา ๑๖ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๓ มาตรา ๑๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
๓๔ มาตรา ๒๐ วรรคหน่ึง แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓๕ มาตรา ๒๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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การตรวจสอบเพ่ือทราบข+อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค+าตามวรรคหน่ึงจะมีขอบเขตเพียงใด 
ให+เป2นไปตามหลักเกณฑJและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเก่ียวกับการแสดงตนและการพิสูจนJ
ทราบลูกค+า การตรวจทานบัญชีลูกค+า และการติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกค+าท่ีได+รับการ
แจ+งจากสํานักงาน 

ให+นําความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใช+บังคับกับผู+ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ด+วยโดยอนุโลม แต9จะใช+กับผู+ประกอบอาชีพท่ีมีลักษณะอย9าง
ใดให+เป2นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ท้ังน้ี โดยต+องมิให+มีลักษณะเป2นการก9อความเดือดร+อนแก9ผู+
ประกอบอาชีพรายย9อยและประชาชนท่ีเก่ียวข+องจนเกินสมควร และต+องดําเนินการเพ่ือประโยชนJใน
การป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินเท9าน้ัน�	 

 
มาตรา ๒๑�
  เม่ือมีการทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ให+สถาบันการเงินบันทึก

ข+อเท็จจริงต9าง ๆ เก่ียวกับธุรกรรมดังกล9าวตามแบบ รายการ หลักเกณฑJ และวิธีการ ท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๑/๑��  ห+ามมิให+ผู+มีหน+าท่ีรายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือ

บุคคลใดเปWดเผยข+อมูลหรือกระทําด+วยประการใด ๆ อันอาจทําให+ลูกค+าหรือบุคคลภายนอกทราบ
เก่ียวกับการตรวจสอบเพ่ือทราบข+อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค+า การรายงานธุรกรรมหรือการส9งข+อมูลอ่ืนใด
ไปยังสํานักงาน เว+นแต9เป2นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคําสั่งศาลหรือเป2นการเปWดเผยข+อมูล
ระหว9างสํานักงานใหญ9กับสาขาของผู+มีหน+าท่ีรายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ท่ีต้ังอยู9ในหรือ
ต9างประเทศเพ่ือดําเนินการอันเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

รายงานท่ีสํานักงานได+รับตามหมวดน้ีถือเป2นความลับในราชการเก่ียวกับการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี และให+เลขาธิการเป2นผู+รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช+
ประโยชนJจากข+อมูลดังกล9าวเฉพาะเพ่ือการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๒๑/๒��  ในกรณีท่ีผู+มีหน+าท่ีรายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ไม9

สามารถดําเนินการตรวจสอบข+อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค+าได+ ให+สถาบันการเงินและผู+ประกอบอาชีพ
ดังกล9าวรายงานให+สํานักงานทราบโดยทันที 

ในกรณีที่สํานักงานได+ตรวจสอบรายงานตามวรรคหน่ึงแล+ว เห็นว9ามีหลักฐานอันควร
เช่ือได+ว9ามีการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให+มีอํานาจสั่งให+สถาบันการเงินหรือผู+
ประกอบอาชีพดังกล9าวระงับการทําธุรกรรมไว+ก9อนได+ไม9เกินสิบวันทําการ 

                                                 
๓๖ มาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๗ มาตรา ๒๑ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๘ มาตรา ๒๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
๓๙ มาตรา ๒๑/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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มาตรา ๒๑/๓��  เพ่ือประโยชนJในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให+สํานักงาน

มีหน+าท่ีจัดให+มีการฝYกอบรมเก่ียวกับการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป�องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก9การก9อการร+าย ให+แก9ผู+มีหน+าท่ีรายงานตามมาตรา ๑๓ และ
มาตรา ๑๖ 

เม่ือผู+มีหน+าท่ีรายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มีเจ+าหน+าท่ีท่ีได+รับการ
ฝYกอบรมตามวรรคหน่ึงแล+ว ต+องจัดให+ผู+ได+รับการฝYกอบรมดังกล9าวปฏิบัติหน+าท่ีในการจัดทํารายงาน
หรือควบคุมการจัดทํารายงาน การจัดให+ลูกค+าแสดงตน และการตรวจสอบเพ่ือทราบข+อเท็จจริง
เก่ียวกับลูกค+าให+ถูกต+องตามพระราชบัญญัติน้ี 

หลักเกณฑJ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดให+มีการฝYกอบรมตามวรรคหน่ึง และการ
จัดให+ผู+ได+รับการฝYกอบรมปฏิบัติหน+าท่ีตามวรรคสอง ให+เป2นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๒๒๔๑  เว+นแต9จะได+รับแจ+งเป2นหนังสือจากพนักงานเจ+าหน+าท่ีให+ปฏิบัติเป2น

อย9างอ่ืน ให+สถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียด ดังน้ี 
(๑) เก่ียวกับการแสดงตนตามมาตรา ๒๐ เป2นเวลาห+าป3นับแต9วันท่ีมีการปWดบัญชี

หรือยุติความสัมพันธJกับลูกค+า 
(๒) เก่ียวกับการทําธุรกรรมและบันทึกข+อเท็จจริงตามมาตรา ๒๑ เป2นเวลาห+าป3นับ

แต9ได+มีการทําธุรกรรมหรือบันทึกข+อเท็จจริงน้ัน 
ให+นําความใน (๑) มาใช+บังคับกับผู+ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ด+วย๔๒ 
 
มาตรา ๒๒/๑๔๓  ภายใต+บังคับมาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม ให+ผู+มีหน+าท่ีรายงานตาม

มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับการตรวจสอบเพ่ือทราบข+อเท็จจริง
เก่ียวกับลูกค+าตามมาตรา ๒๐/๑ เป2นเวลาสิบป3นับแต9วันท่ีมีการปWดบัญชีหรือยุติความสัมพันธJกับ
ลูกค+า แต9ก9อนพ+นกําหนดเวลาสิบป3ดังกล9าว หากมีเหตุจําเป2นและสมควรเพ่ือประโยชนJในการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีสําหรับลูกค+ารายใด ให+เลขาธิการแจ+งเป2นหนังสือให+ผู+มีหน+าท่ีรายงาน
ดังกล9าวเก็บรักษารายละเอียดของลูกค+ารายน้ันต9อไปอีกไม9เกินห+าป3นับแต9พ+นเวลาสิบป3ก็ได+ 

หลักเกณฑJและวิธีการเก็บรักษารายละเอียดตามวรรคหน่ึง ให+เป2นไปตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

 

                                                 
�� มาตรา ๒๑/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
 
๔๑ มาตรา ๒๒ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๒ มาตรา ๒๒ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๔๓ มาตรา ๒๒/๑ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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มาตรา ๒๓  บทบัญญัติในหมวดน้ีมิให+ใช+บังคับแก9ธนาคารแห9งประเทศไทยตาม
กฎหมายว9าด+วยธนาคารแห9งประเทศไทย 

 
หมวด ๓ 

คณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
   

 
มาตรา ๒๔��  ให+มีคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะหน่ึง 

เรียกโดยย9อว9า “คณะกรรมการ ปปง.” ประกอบด+วย 
(๑) ผู+ทรงคุณวุฒิจํานวนหกคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต9งต้ังตามผลการคัดเลือกตาม

มาตรา ๒๔/๑ โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา เป2นกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต9างประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

เลขาธิการสภาความม่ันคงแห9งชาติ อัยการสูงสุด ผู+บัญชาการตํารวจแห9งชาติ ผู+ว9าการธนาคารแห9ง
ประเทศไทยและเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยJและตลาดหลักทรัพยJ เป2น
กรรมการ 

(๓) เลขาธิการเป2นกรรมการและเลขานุการ 
ให+คณะกรรมการท้ังสิบห+าคนเลือกกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิตาม (๑) เป2นประธาน

กรรมการคนหน่ึงและรองประธานกรรมการอีกคนหน่ึง 
ให+คณะกรรมการแต9งต้ังข+าราชการในสํานักงานจํานวนไม9เ กินสองคนเป2น

ผู+ช9วยเลขานุการ 
กรรมการตาม (๒) อาจมอบหมายให+ผู+ดํารงตําแหน9งรองหรือตําแหน9งไม9ตํ่ากว9า

ระดับอธิบดีหรือเทียบเท9าซึ่งมีความรู+ความเข+าใจเก่ียวกับการปฏิบัติหน+าท่ีในคณะกรรมการมาเป2น
กรรมการแทนก็ได+ 

 
มาตรา ๒๔/๑��  ให+มีคณะกรรมการสรรหาบุคคลเป2นกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิ 

ประกอบด+วย ผู+แทนศาลฎีกา ผู+แทนศาลรัฐธรรมนูญ และผู+แทนศาลปกครองสูงสุด โดยให+เลือก
กันเองให+กรรมการคนหน่ึง เป2นประธานกรรมการสรรหา และให+คณะกรรมการสรรหามีหน+าท่ีสรรหา
กรรมการผู+ทรงคุณวุฒิโดยวิธีการรับสมัครบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม9มีลักษณะต+องห+ามตามมาตรา 
๒๔/๒ และให+คัดเลือกกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิจากรายช่ือบุคคลท่ีมีการสมัครดังกล9าวให+ได+จํานวนหก
คน แล+วนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือแต9งต้ังเป2นกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๔ (๑)  ท้ังน้ี ภายใน
เก+าสิบวันนับแต9วันท่ีมีเหตุทําให+ต+องมีการคัดเลือกบุคคลให+ดํารงตําแหน9งดังกล9าว 

                                                 
�� มาตรา ๒๔ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
�� มาตรา ๒๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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กรรมการสรรหาตามวรรคหน่ึง จะต+องไม9เป2นผู+ดํารงตําแหน9งทางการเมือง และไม9มี
ประโยชนJหรือส9วนได+เสียท่ีขัดต9อการปฏิบัติหน+าท่ีในขณะท่ีได+รับการแต9งต้ังและในระหว9างปฏิบัติ
หน+าท่ี 

ให+สํานักงานรับผิดชอบงานเลขานุการและงานธุรการ ในการดําเนินการตามวรรค
หน่ึง และให+คณะกรรมการสรรหาได+รับเบ้ียประชุมและประโยชนJตอบแทนอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๒๔/๒�	  ผู+ได+รับการคัดเลือกเป2นกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิต+องมีคุณสมบัติและ

ไม9มีลักษณะต+องห+าม ดังต9อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม9เกินเจ็ดสิบป3 
(๓) ดํารงตําแหน9งหรือเคยดํารงตําแหน9งอธิบดีหรือหัวหน+าส9วนราชการระดับกรมข้ึน

ไป หรือเป2นหรือเคยเป2นหัวหน+าหน9วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหัวหน+าหน9วยงานอ่ืนของรัฐ หรือดํารง
ตําแหน9งหรือเคยดํารงตําแหน9งต้ังแต9รองศาสตราจารยJขึ้นไปในด+านหน่ึงด+านใดตาม (๔) 

(๔) มีความรู+ ความเช่ียวชาญหรือประสบการณJด+านเศรษฐศาสตรJ การเงิน การคลัง
หรือกฎหมาย และเป2นผู+ท่ีมีความรู+ ความเช่ียวชาญในด+านการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต9อต+านการสนับสนุนทางการเงินแก9การก9อการร+าย 

(๕) ไม9เป2นหรือเคยเป2นผู+ดํารงตําแหน9งทางการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือ
กรรมการหรือเจ+าหน+าท่ีพรรคการเมืองภายในระยะเวลาห+าป3ก9อนวันท่ีสมัคร 

(๖) ไม9เป2นกรรมการ ผู+ จัดการ ท่ีปรึกษา หรือดํารงตําแหน9งอ่ืนใดท่ีมีลักษณะ
คล+ายกันในกิจการของผู+มีหน+าท่ีรายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือมีผลประโยชนJเก่ียวข+อง
ในห+างหุ+นส9วนบริษัทหรือบุคคลใดท่ีมีหน+าท่ีรายงานตามพระราชบัญญัติน้ี หรือประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพอย9างอ่ืนหรือประกอบการใด ๆ อันขัดต9อการปฏิบัติหน+าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๗) ไม9เป2นผู+พิพากษาศาลยุติธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง 
กรรมการการเลือกต้ัง ผู+ตรวจการแผ9นดิน กรรมการตรวจเงินแผ9นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห9งชาติ 

(๘) ไม9เป2นบุคคลล+มละลายหรือเคยเป2นบุคคลล+มละลายทุจริต 
(๙) ไม9เคยต+องคําพิพากษาให+จําคุก เว+นแต9ในความผิดอันได+กระทําโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ 
(๑๐) ไม9เคยต+องคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดว9ากระทําความผิดฐานทุจริตต9อหน+าท่ี 

ความผิดฐานฟอกเงินความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายว9าด+วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน ความผิดตามกฎหมายว9าด+วยหลักทรัพยJและตลาดหลักทรัพยJ ความผิดตามกฎหมาย
ว9าด+วยการป�องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก9การก9อการร+าย ความผิดตามกฎหมาย
ว9าด+วยการป�องกันและปราบปรามการค+ามนุษยJ ความผิดตามกฎหมายว9าด+วยการป�องกันและ
ปราบปรามการมีส9วนร9วมในองคJกรอาชญากรรมข+ามชาติ หรือความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับการ
เลือกต้ัง 

                                                 
�	 มาตรา ๒๔/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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(๑๑) ไม9เคยถูกไล9ออก ปลดออก หรือให+ออกจากราชการ หน9วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต9อหน+าท่ีหรือถือว9ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๑๒) ไม9เคยต+องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให+ทรัพยJสินตกเป2นของแผ9นดิน 
 
มาตรา ๒๕๔๗  ให+คณะกรรมการมีอํานาจหน+าท่ี ดังต9อไปน้ี 
(๑) เสนอมาตรการ ความเห็น และข+อเสนอแนะท่ีเก่ียวกับการป�องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการต9อต+านการสนับสนุนทางการเงินแก9การก9อการร+ายต9อคณะรัฐมนตรี 
(๒) กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของสํานักงานตามพระราชบัญญัติ

น้ีหรือกฎหมายว9าด+วยการป�องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก9การก9อการร+าย 
(๓) กํากับ ดูแล และควบคุมให+คณะกรรมการธุรกรรม สํานักงาน และเลขาธิการ 

ปฏิบัติหน+าท่ีอย9างเป2นอิสระและสามารถตรวจสอบได+ รวมท้ังระงับหรือยับย้ังการกระทําใดของ
คณะกรรมการธุรกรรมสํานักงาน และเลขาธิการท่ีเห็นว9าเป2นการเลือกปฏิบัติหรือเป2นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน 

(๔) กําหนดหลักเกณฑJและวิธีการในการประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก9การก9อการร+ายท่ีอาจเกิดจากการทําธุรกรรมของหน9วยงานของรัฐ
หรือกิจการบางประเภทท่ีไม9ต+องรายงานการทําธุรกรรมตามพระราชบัญญัติน้ีและเสนอแนะแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือป�องกันความเสี่ยงดังกล9าว 

(๕) ออกระเบียบ ข+อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือกําหนดหลักเกณฑJใด ๆ ท่ีเก่ียวข+อง
กับอํานาจของคณะกรรมการธุรกรรม รวมตลอดท้ังออกระเบียบหรือประกาศอ่ืนใดท่ีพระราชบัญญัติ
น้ีกําหนดให+เป2นอํานาจของคณะกรรมการ  ท้ังน้ี ระเบียบ ข+อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหลักเกณฑJใด
ท่ีกําหนดให+ประชาชนต+องปฏิบัติ ต+องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก9อนจึงจะใช+บังคับได+ 

(๖) คัดเลือกบุคคลท่ีสมควรดํารงตําแหน9งเลขาธิการเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการต9อไป 

(๗) วางระเบียบในการดําเนินการกับข+อมูลหรือเอกสารเพ่ือใช+เป2นพยานหลักฐานใน
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายว9าด+วยการป�องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก9การก9อการร+าย 

(๘) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติให+เป2นอํานาจ
หน+าท่ีของคณะกรรมการ 

หลักเกณฑJและวิธีการคัดเลือกตาม (๖) ให+เป2นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

 
มาตรา ๒๖  กรรมการผู+ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต9งต้ังมีวาระการดํารงตําแหน9ง

สี่ป3นับแต9วันแต9งต้ัง และให+ดํารงตําแหน9งได+เพียงวาระเดียว 
 
มาตรา ๒๗  นอกจากการพ+นจากตําแหน9งตามวาระตามมาตรา ๒๖ กรรมการ

ผู+ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต9งต้ังพ+นจากตําแหน9งเม่ือ 
                                                 

๔๗ มาตรา ๒๕ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓)�� ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต+องห+ามตามมาตรา ๒๔/๒ หรือคณะรัฐมนตรีให+

ออกโดยความเห็นชอบของวุฒิสภา(๔) เป2นบุคคลล+มละลาย 
(๕) เป2นคนไร+ความสามารถหรือคนเสมือนไร+ความสามารถ 
(๖) ได+รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให+จําคุก 
ในกรณีท่ีมีการแต9งต้ังกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิในระหว9างท่ีกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิซึ่ง

แต9งต้ังไว+แล+วยังมีวาระอยู9ในตําแหน9งไม9ว9าจะเป2นการแต9งต้ังเพ่ิมข้ึนหรือแต9งต้ังซ9อม ให+ผู+ได+รับแต9งต้ัง
น้ันอยู9ในตําแหน9งเท9ากับวาระท่ีเหลืออยู9ของกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิซึ่งแต9งต้ังไว+แล+ว 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีที่กรรมการผู+ทรงคุณวุฒิดํารงตําแหน9งครบวาระแล+วแต9ยังมิได+มี

การแต9งต้ังกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม9 ให+กรรมการผู+ทรงคุณวุฒิซึ่งพ+นจากตําแหน9งตามวาระปฏิบัติ
หน+าท่ีไปพลางก9อนจนกว9าจะมีการแต9งต้ังกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม9 

 
มาตรา ๒๙��  การประชุมของคณะกรรมการต+องมีกรรมการมาประชุมไม9น+อยกว9า

ก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป2นองคJประชุม 
ให+ประธานกรรมการเป2นประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม9มา

ประชุมหรือไม9อาจปฏิบัติหน+าท่ีได+ ให+รองประธานกรรมการเป2นประธานในท่ีประชุม และในกรณีท่ี
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม9มาประชุมหรือไม9อาจปฏิบัติหน+าท่ีได+ ให+กรรมการซึ่ง
มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึง เป2นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให+ถือเสียงข+างมาก กรรมการคนหน่ึงให+มีเสียงหน่ึงใน
การลงคะแนนถ+าคะแนนเสียงเท9ากัน ให+ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป2นเสียงช้ี
ขาด เว+นแต9การคัดเลือกบุคคลตามมาตรา ๒๕ (๖) การให+เลขาธิการพ+นจากตําแหน9งตามมาตรา ๔๕ 
(๓) หรือการวินิจฉัยช้ีขาดตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม ต+องมีคะแนนเสียงมากกว9าก่ึงหน่ึงของจํานวน
กรรมการท้ังหมดเท9าท่ีมีอยู9 

 
มาตรา ๓๐  คณะกรรมการจะแต9งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาและเสนอ

ความเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือปฏิบัติการอย9างใดอย9างหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได+และให+นํา
มาตรา ๒๙ มาใช+บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๑  ให+กรรมการและอนุกรรมการได+รับค9าตอบแทนตามท่ีคณะรัฐมนตรี

กําหนด 
 

หมวด ๔ 
                                                 

๔๘ มาตรา ๒๗ (๓) แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ
ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔๙ มาตรา ๒๙ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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คณะกรรมการธุรกรรม 
   

 
มาตรา ๓๒๕๐  ให+มีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหน่ึง ประกอบด+วย 
(๑) บุคคลซึ่งได+รับการคัดเลือกตามมาตรา ๓๒/๑ จํานวนสี่คน เป2นกรรมการ 
(๒) เลขาธิการ เป2นกรรมการและเลขานุการ 
ให+คณะกรรมการธุรกรรมท้ังห+าคนเลือกกรรมการตาม (๑) เป2นประธานกรรมการ

คนหน่ึง 
หลักเกณฑJ วิธีการในการประชุม และการออกคําสั่งใด ๆ ของคณะกรรมการ

ธุรกรรม ให+เป2นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการธุรกรรมกําหนดด+วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ระเบียบดังกล9าวเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล+วให+ใช+บังคับได+ 
 
มาตรา ๓๒/๑��  ให+คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาล

ปกครองคณะกรรมการตรวจเงินแผ9นดิน และคณะกรรมการอัยการ แต9ละคณะเสนอรายช่ือบุคคลท่ี
ซื่อสัตยJสุจริตและมีความรู+ความสามารถอันจะยังประโยชนJแก9การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
คณะละหน่ึงคนส9งให+สํานักงานเพ่ือเสนอรายช่ือต9อคณะกรรมการเพ่ือแต9งต้ังเป2นกรรมการธุรกรรม ใน
กรณีที่คณะกรรมการผู+มีสิทธิเสนอช่ือคณะใดไม9เสนอช่ือบุคคลในส9วนของตนเพ่ือแต9งต้ังเป2นกรรมการ
ธุรกรรมภายในสี่สิบห+าวันนับแต9วันท่ีได+รับแจ+งจากสํานักงานให+เสนอช่ือ ให+คณะกรรมการแต9งต้ัง
บุคคลอ่ืนท่ีเหมาะสมเป2นกรรมการธุรกรรมแทนการเสนอช่ือจากคณะกรรมการคณะน้ัน 

การเสนอช่ือตามวรรคหน่ึงต+องเสนอพร+อมกับหนังสือแสดงความยินยอมของผู+ได+รับ
การเสนอช่ือด+วย 

 
มาตรา ๓๒/๒��  กรรมการธุรกรรมต+องมีคุณสมบัติและไม9มีลักษณะต+องห+ามตาม

มาตรา ๒๔/๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) และต+องเป2นหรือเคยเป2น
ข+าราชการในตําแหน9งไม9ตํ่ากว9าอธิบดีหรือเทียบเท9า หรือตําแหน9งอธิบดีผู+พิพากษาข้ึนไป หรือ
ตําแหน9งอธิบดีอัยการข้ึนไปหรือเป2นหรือเคยเป2นหัวหน+าหน9วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน9วยงานอ่ืนของ
รัฐ หรือดํารงตําแหน9งหรือเคยดํารงตําแหน9งต้ังแต9รองศาสตราจารยJข้ึนไปในด+านหน่ึงด+านใดตาม
มาตรา ๒๔/๒ (๔) 

 

                                                 
๕๐ มาตรา ๓๒ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
�� มาตรา ๓๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
�� มาตรา ๓๒/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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มาตรา ๓๒/๓��  กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต9งต้ังมีวาระการดํารง
ตําแหน9งคราวละสามป3 กรรมการธุรกรรมท่ีพ+นจากตําแหน9งอาจได+รับแต9งต้ังอีกได+ แต9ต+องไม9เกินสอง
วาระติดต9อกัน และให+นํามาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใช+บังคับโดยอนุโลม เว+นแต9การพ+นจาก
ตําแหน9งตามมาตรา ๒๗ (๓) ให+กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต9งต้ังพ+นจากตําแหน9งเม่ือ
คณะกรรมการให+ออกเน่ืองจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต+องห+ามตามมาตรา ๓๒/๒ 

ในกรณีที่กรรมการธุรกรรมพ+นจากตําแหน9งและยังมิได+แต9งต้ังกรรมการธุรกรรมแทน
ตําแหน9งท่ีว9างให+กรรมการท่ีเหลืออยู9ปฏิบัติหน+าท่ีต9อไปได+ แต9กรรมการธุรกรรมท่ีเหลืออยู9น้ันต+องมี
จํานวนไม9น+อยกว9าสามคน 

 
มาตรา ๓๓  การประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมให+นํามาตรา ๒๙ มาใช+บังคับ

โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๓๔๕๔  ให+คณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจหน+าท่ี ดังต9อไปน้ี 
(๑) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยJสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด 
(๒) สั่งยับย้ังการทําธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ 
(๓) ดําเนินการตามมาตรา ๔๘ 
(๔)�� เสนอรายงานการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีต9อคณะกรรมการ 
(๕)�	 กํากับ ดูแล และควบคุมให+สํานักงานและเลขาธิการปฏิบัติหน+าท่ีอย9างเป2น

อิสระและตรวจสอบได+ 
(๕/๑)�
 ออกระเบียบ ข+อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือกําหนดหลักเกณฑJใด ๆ เพ่ือให+

สํานักงานปฏิบัติในส9วนท่ีเก่ียวข+องกับอํานาจของคณะกรรมการธุรกรรม  ท้ังน้ี ต+องสอดคล+องกับ
ระเบียบ ข+อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหลักเกณฑJท่ีคณะกรรมการกําหนดและต+องประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 

                                                 
�� มาตรา ๓๒/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
๕๔ มาตรา ๓๔ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๕ มาตรา ๓๔ (๔) แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
�	 มาตรา ๓๔ (๕) แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๗ มาตรา ๓๔ (๕/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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มาตรา ๓๕๕๘  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว9า
ธุรกรรมใดเก่ียวข+องหรืออาจเก่ียวข+องกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให+
คณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจสั่งเป2นหนังสือยับย้ังการทําธุรกรรมน้ันไว+ก9อนได+ภายในเวลาท่ีกําหนด
แต9ไม9เกินสามวันทําการ 

ในกรณีจําเป2นหรือเร9งด9วน เลขาธิการจะสั่งยับย้ังการทําธุรกรรมตามวรรคหน่ึงไป
ก9อนก็ได+ แล+วรายงานต9อคณะกรรมการธุรกรรม 

 
มาตรา ๓๖๕๙  ในกรณีท่ีมีพยานหลักฐานเป2นท่ีเช่ือได+ว9าธุรกรรมใดเก่ียวข+องหรือ

อาจเก่ียวข+องกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให+คณะกรรมการธุรกรรมมี
อํานาจสั่งเป2นหนังสือยับย้ังการทําธุรกรรมน้ันไว+ช่ัวคราวภายในเวลาท่ีกําหนดแต9ไม9เกินสิบวันทําการ 

 
มาตรา ๓๖/๑๖๐  ในการดําเนินการตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ให+

คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการบันทึกไว+เป2นหลักฐานในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ธุรกรรมหรือในการสั่งการของเลขาธิการว9ามีพยานหลักฐานใด และผู+ใดเป2นผู+ขอ ผู+ใช+หรือสั่งการให+มี
การดําเนินการตามบทบัญญัติดังกล9าว 

 
มาตรา ๓๗๖๑  เม่ือคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล+วแต9กรณี สั่งยับย้ังการ

ทําธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ แล+ว ให+คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต9อคณะกรรมการ
ในการประชุมคราวถัดไป และให+รายงานให+คณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห9งชาติ
ทราบด+วย 

รายงานตามวรรคหน่ึงอย9างน+อยต+องระบุรายละเอียด ดังต9อไปน้ี 
(๑) บุคคลผู+ถูกสั่งยับย้ังการทําธุรกรรม 
(๒) พยานหลักฐานท่ีใช+ดําเนินการต9อบุคคลตาม (๑) 
(๓) ผู+ขอ ผู+ใช+หรือสั่งการให+มีการดําเนินการ 
(๔) ผลการดําเนินการ 
รายงานตามมาตราน้ีให+ถือเป2นความลับของทางราชการ 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริต

แห9งชาติตรวจสอบรายงานตามวรรคหน่ึงแล+วพบว9ามีการกระทําท่ีไม9เป2นไปตามพระราชบัญญัติน้ี ให+
ส9งผลการตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห9งชาติ แล+วแต9กรณี ให+คณะกรรมการธุรกรรมดําเนินการต9อไป 

 

                                                 
๕๘ มาตรา ๓๕ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๙ มาตรา ๓๖ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๐ มาตรา ๓๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๑ มาตรา ๓๗ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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มาตรา ๓๗/๑๖๒  ในกรณีท่ีคณะกรรมการธุรกรรมเห็นว9าคดีใดสมควรจัดให+มี
มาตรการคุ+มครองช9วยเหลือแก9ผู+ให+ถ+อยคํา หรือผู+ท่ีแจ+งเบาะแสหรือข+อมูลใดอันเป2นประโยชนJต9อการ
ดําเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม ให+คณะกรรมการธุรกรรมแจ+งหน9วยงานท่ีเก่ียวข+องเพ่ือ
ดําเนินการให+มีมาตรการในการคุ+มครองบุคคลดังกล9าว โดยให+ถือว9าบุคคลดังกล9าวเป2นพยานท่ีมีสิทธิ
ได+รับความคุ+มครองตามกฎหมายว9าด+วยการคุ+มครองพยานในคดีอาญา  ท้ังน้ี ให+คณะกรรมการ
ธุรกรรมเสนอความเห็นด+วยว9าสมควรใช+มาตรการท่ัวไปหรือมาตรการพิเศษตามกฎหมายดังกล9าว
สําหรับบุคคลเหล9าน้ันด+วย	� 

ในกรณีเกิดความเสียหายแก9ชีวิต ร9างกาย อนามัย ช่ือเสียง ทรัพยJสิน หรือสิทธิอย9าง
หน่ึงอย9างใดของบุคคลตามวรรคหน่ึง หรือสามี ภริยา ผู+บุพการี ผู+สืบสันดาน หรือบุคคลอ่ืนท่ีมี
ความสัมพันธJใกล+ชิดกับบุคคลดังกล9าว เพราะมีการกระทําผิดอาญาโดยเจตนาเน่ืองจากการ
ดําเนินการหรือการให+ถ+อยคํา หรือแจ+งเบาะแสหรือข+อมูลต9อพนักงานเจ+าหน+าท่ี ให+บุคคลน้ันมีสิทธิย่ืน
คําร+องต9อหน9วยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือขอรับค9าตอบแทนเท9าท่ีจําเป2นและสมควรตามกฎหมายว9าด+วย
การคุ+มครองพยานในคดีอาญาด+วย 

สํานักงานอาจจัดให+มีค9าตอบแทนหรือประโยชนJอ่ืนใดแก9บุคคลตามวรรคหน่ึง  ท้ังน้ี 
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๘  เพ่ือประโยชนJในการปฏิบัติหน+าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให+กรรมการ

ธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจ+าหน+าท่ีท่ีได+รับมอบหมายเป2นหนังสือจากเลขาธิการมีอํานาจ 
ดังต9อไปน้ี 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให+สถาบันการเงิน ส9วนราชการ องคJการ หรือ
หน9วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แล+วแต9กรณี ส9งเจ+าหน+าท่ีท่ีเก่ียวข+องมาเพ่ือให+ถ+อยคําส9งคําช้ีแจง
เป2นหนังสือ หรือส9งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพ่ือให+ถ+อยคํา ส9งคําช้ีแจงเป2นหนังสือ 
หรือส9งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๓) เข+าไปในเคหสถาน สถานท่ี หรือยานพาหนะใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว9า มีการ
ซุกซ9อนหรือเก็บรักษาทรัพยJสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด หรือพยานหลักฐานท่ีเก่ียวกับการ
กระทําความผิดฐานฟอกเงิน เพ่ือตรวจค+นหรือเพ่ือประโยชนJในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรือ
อายัดทรัพยJสิน หรือพยานหลักฐาน เม่ือมีเหตุอันควรเช่ือได+ว9าหากเน่ินช+ากว9าจะเอาหมายค+นมาได+ 
ทรัพยJสินหรือพยานหลักฐานดังกล9าวน้ันจะถูกยักย+าย ซุกซ9อน ทําลาย หรือทําให+เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

ในการปฏิบัติหน+าท่ีตาม (๓) ให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีผู+ท่ีได+รับมอบหมายตามวรรคหน่ึง
แสดงเอกสารมอบหมายและบัตรประจําตัวต9อบุคคลท่ีเก่ียวข+อง 

บัตรประจําตัวตามวรรคสองให+เป2นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

บรรดาข+อมูลท่ีได+มาจากการให+ถ+อยคํา คําช้ีแจงเป2นหนังสือ บัญชี เอกสาร หรือ
หลักฐานใด ๆ ท่ีมีลักษณะเป2นข+อมูลเฉพาะของบุคคล สถาบันการเงิน ส9วนราชการ องคJการหรือ
                                                 

๖๒ มาตรา ๓๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
	� มาตรา ๓๗/๑ วรรคหน่ึง แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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หน9วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ให+เลขาธิการเป2นผู+รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช+ประโยชนJ
จากข+อมูลน้ัน 

 
มาตรา ๓๘/๑๖๔  ภายใต+บังคับแห9งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการ

ปฏิบัติหน+าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให+เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจ+าหน+าท่ีท่ีได+รับ
มอบหมายเป2นหนังสือจากเลขาธิการมีอํานาจจับผู+กระทําความผิดฐานฟอกเงินและบันทึกถ+อยคําผู+ถูก
จับเพ่ือเป2นหลักฐานเบ้ืองต+น แล+วส9งตัวไปยังพนักงานสอบสวนโดยไม9ชักช+าแต9ต+องไม9เกินย่ีสิบสี่ช่ัวโมง 

 
มาตรา ๓๘/๒	�  ผู+ปฏิบัติหน+าท่ีหรือผู+ช9วยเหลือผู+ปฏิบัติหน+าท่ีโดยชอบซึ่งถูกฟ�อง

หรือถูกดําเนินคดีอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติการตามอํานาจหน+าท่ีตามกฎหมาย มีสิทธิได+รับความ
ช9วยเหลือตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด แม+จะพ+นจากตําแหน9งหรือหน+าท่ีไปแล+วก็ตาม 

 
มาตรา ๓๙  ให+กรรมการธุรกรรมได+รับค9าตอบแทนตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๓๙/๑๖๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๙/๒๖๗  (ยกเลิก) 
 

หมวด ๕ 
สํานักงานป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

   
 

มาตรา ๔๐๖๘  ให+จัดต้ังสํานักงานป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรียกโดยย9อ
ว9า “สํานักงาน ปปง.” ข้ึนเป2นส9วนราชการท่ีไม9สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
ปฏิบัติหน+าท่ีโดยอิสระและเป2นกลาง มีอํานาจหน+าท่ี ดังต9อไปน้ี 

(๑) ดําเนินการให+เป2นไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมและ
ปฏิบัติงานธุรการอ่ืน 

(๒) รับรายงานการทําธุรกรรมท่ีส9งให+ตามหมวด ๒ และแจ+งตอบการรับรายงาน 
รวมท้ังการรับรายงานและข+อมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมท่ีได+มาโดยทางอ่ืน 

                                                 
๖๔ มาตรา ๓๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๕ มาตรา ๓๘/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
๖๖ มาตรา ๓๙/๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
๖๗ มาตรา ๓๙/๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
๖๘ มาตรา ๔๐ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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(๓)๖๙ รับหรือส9งรายงานหรือข+อมูลเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีหรือ
กฎหมายอ่ืน หรือตามข+อตกลงท่ีได+จัดทําข้ึนระหว9างหน9วยงานในประเทศหรือต9างประเทศ 

(๓/๑)๗๐ กําหนดแนวทางปฏิบัติ กํากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติน้ีของผู+มีหน+าท่ีรายงานการทําธุรกรรมต9อสํานักงานตามหลักเกณฑJ วิธีการ และแนว
ปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

“(๓/๒)
� ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เก่ียวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง
การเงินแก9การก9อการร+ายเพ่ือจัดทํานโยบายและกําหนดยุทธศาสตรJด+านการป�องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต9อต+านการสนับสนุนทางการเงินแก9การก9อการร+ายเสนอต9อคณะกรรมการและ
คณะรัฐมนตรี รวมท้ังแจ+งผลการประเมินความเสี่ยงดังกล9าวไปยังหน9วยงานกํากับดูแลผู+มีหน+าท่ี
รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ และหน9วยงานท่ีเก่ียวข+องเพ่ือดําเนินการใด ๆ ในการป�องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินหรือการต9อต+านการสนับสนุนทางการเงินแก9การก9อการร+าย 

(๓/๓)
� จัดทําแผนปฏิบัติการร9วมกับส9วนราชการและหน9วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข+องท่ี
จะดําเนินการให+เป2นไปตามนโยบายและยุทธศาสตรJด+านการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การต9อต+านการสนับสนุนทางการเงินแก9การก9อการร+าย 

(๓/๔)
� แจ+งรายช่ือผู+มีหน+าท่ีรายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ซึ่งไม9ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายว9าด+วยการป�องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก9
การก9อการร+ายไปยังหน9วยงานกํากับดูแลผู+มีหน+าท่ีรายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เพ่ือ
พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข+องต9อไป 

(๓/๕)
� ส9งเสริมความร9วมมือของประชาชนเก่ียวกับการให+ข+อมูลข9าวสารเพ่ือการ
ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต9อต+านการสนับสนุนทางการเงินแก9การก9อการร+าย 

(๔)๗๕ เก็บ รวบรวมข+อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี และวิเคราะหJรายงานหรือข+อมูลต9าง ๆ เก่ียวกับการทําธุรกรรม และประเมิน
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก9การก9อการร+าย 

                                                 
๖๙ มาตรา ๔๐ (๓) แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๗๐ มาตรา ๔๐ (๓/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

� มาตรา ๔๐ (๓/๒) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

� มาตรา ๔๐ (๓/๓) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

� มาตรา ๔๐ (๓/๔) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

� มาตรา ๔๐ (๓/๕) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗๕ มาตรา ๔๐ (๔) แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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(๕)  เ ก็บรวบรวมพยานหลักฐานเ พ่ือดําเ นินคดีกับผู+ กระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

(๖) จัดให+มีโครงการท่ีเก่ียวกับการเผยแพร9ความรู+ การให+การศึกษา และฝYกอบรมใน
ด+านต9าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี หรือช9วยเหลือหรือสนับสนุนท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนให+มีการจัดโครงการดังกล9าว 

(๗) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
 
มาตรา ๔๑๗๖  ให+มีเลขาธิการคนหน่ึงมีหน+าท่ีควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซึ่งราชการของ

สํานักงานและเป2นผู+บังคับบัญชาข+าราชการ พนักงาน และลูกจ+าง ซึ่งปฏิบัติงานในสํานักงานข้ึนตรงต9อ
นายกรัฐมนตรีโดยจะให+มีรองเลขาธิการเป2นผู+ช9วยสั่งและปฏิบัติงานตามท่ีเลขาธิการมอบหมายก็ได+ 

เลขาธิการต+องปฏิบัติหน+าท่ีด+วยความอิสระตามท่ีบัญญัติไว+ในพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๔๒

  ให+เลขาธิการเป2นข+าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งคณะรัฐมนตรีนําความ

กราบบังคมทูลเพ่ือโปรดเกล+าฯ แต9งต้ัง ตามผลการคัดเลือกตามมาตรา ๒๕ (๖) โดยความเห็นชอบ
ของวุฒิสภา 

 
มาตรา ๔๓  เลขาธิการต+องมีคุณสมบัติและไม9มีลักษณะต+องห+าม ดังต9อไปน้ี 
(๑) มีความรู+ความเช่ียวชาญในทางเศรษฐศาสตรJ การเงิน การคลัง หรือกฎหมาย 
(๒)
� ดํารงตําแหน9งหรือเคยดํารงตําแหน9งรองเลขาธิการ หรือดํารงตําแหน9งหรือเคย

ดํารงตําแหน9งอธิบดี หัวหน+าส9วนราชการระดับกรมข้ึนไป หรือรองหัวหน+าส9วนราชการ ซึ่งหัวหน+าส9วน
ราชการมีฐานะเทียบเท9าปลัดกระทรวง 

(๓) ไม9เป2นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐ 
(๔) ไม9เป2นกรรมการ ผู+จัดการ ท่ีปรึกษา หรือดํารงตําแหน9งอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงาน

คล+ายกันหรือมีผลประโยชนJเก่ียวข+องในห+างหุ+นส9วน บริษัท สถาบันการเงินหรือประกอบอาชีพ หรือ
วิชาชีพอย9างอ่ืน หรือประกอบการใด ๆ อันขัดต9อการปฏิบัติหน+าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๔๔๗๙  เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหน9งสี่ป3นับแต9วันท่ีพระมหากษัตริยJ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ แต9งต้ัง และให+ดํารงตําแหน9งได+เพียงวาระเดียว�� 

                                                 
๗๖ มาตรา ๔๑ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 


 มาตรา ๔๒ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

� มาตรา ๔๓ (๒) แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗๙ มาตรา ๔๔ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
�� มาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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ให+เลขาธิการได+รับเงินเพ่ิมพิเศษเพ่ือประกันความเป2นอิสระและเป2นกลางในอัตราซึ่ง
รวมกันกับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน9งแล+วเทียบเท9ากับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน9งของ
ปลัดกระทรวง และให+ได+รับเงินเพ่ิมพิเศษจนกว9าจะออกจากราชการ 

ให+ข+าราชการของสํานักงานซึ่งได+รับแต9งต้ังเป2นพนักงานเจ+าหน+าท่ีเป2นตําแหน9งท่ีมี
เหตุพิเศษตามกฎหมายว9าด+วยระเบียบข+าราชการพลเรือน และในการกําหนดให+ได+รับเงินเพ่ิมสําหรับ
ตําแหน9งท่ีมีเหตุพิเศษต+องคํานึงถึงภาระหน+าท่ี คุณภาพของงาน และการดํารงตนอยู9ในความยุติธรรม
โดยเปรียบเทียบกับค9าตอบแทนของผู+ปฏิบัติงานอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมด+วย  ท้ังน้ี ให+เป2นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการโดยได+รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง๘๑ 

 
มาตรา ๔๕๘๒  นอกจากการพ+นจากตําแหน9งตามวาระแล+ว เลขาธิการพ+นจาก

ตําแหน9งเม่ือ 
(๑) พ+นจากราชการไม9ว9าด+วยเหตุใด 
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต+องห+ามตามมาตรา ๔๓ 
(๓) คณะกรรมการมีมติให+ออก เน่ืองจากมีเหตุบกพร9องในหน+าท่ีอย9างร+ายแรงหรือ

หย9อนความสามารถ หรือมีพฤติการณJท่ีไม9สมควรไว+วางใจในความสุจริต โดยความเห็นชอบของ
วุฒิสภา 

(๔) ต+องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให+ทรัพยJสินตกเป2นของแผ9นดิน 
 
มาตรา ๔๕/๑๘๓  ภายในสองป3นับแต9วันท่ีพ+นจากตําแหน9ง ผู+ซึ่งพ+นจากตําแหน9ง

เลขาธิการจะไปดํารงตําแหน9งใด ๆ ในหรือเป2นลูกจ+างของหน9วยงานท่ีเป2นผู+มีหน+าท่ีรายงานตาม
มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มิได+ 

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีท่ีมีพยานหลักฐานตามสมควรว9าบัญชีลูกค+าของสถาบันการเงิน 

เคร่ืองมือหรืออุปกรณJในการสื่อสาร หรือเคร่ืองคอมพิวเตอรJใด ถูกใช+หรืออาจถูกใช+เพ่ือประโยชนJใน
การกระทําความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานเจ+าหน+าท่ีซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป2นหนังสือจะย่ืนคําขอ
ฝZายเดียวต9อศาลแพ9ง เพ่ือมีคําสั่งอนุญาตให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีเข+าถึงบัญชี ข+อมูลทางการสื่อสาร หรือ
ข+อมูลคอมพิวเตอรJเพ่ือให+ได+มาซึ่งข+อมูลดังกล9าวน้ันก็ได+๘๔ 

ในกรณีตามวรรคหน่ึง ศาลจะสั่งอนุญาตให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีผู+ย่ืนคําขอดําเนินการ
โดยใช+เคร่ืองมือหรืออุปกรณJใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได+ แต9ทั้งน้ีให+อนุญาตได+คราวละไม9เกินเก+าสิบวัน 

                                                 
๘๑ มาตรา ๔๔ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๘๒ มาตรา ๔๕ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘๓ มาตรา ๔๕/๑ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘๔ มาตรา ๔๖ วรรคหน่ึง แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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เม่ือศาลได+สั่งอนุญาตตามความในวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแล+ว ผู+เก่ียวข+องกับบัญชี
ข+อมูลทางการสื่อสาร หรือข+อมูลคอมพิวเตอรJตามคําสั่งดังกล9าว จะต+องให+ความร9วมมือเพ่ือให+เป2นไป
ตามความในมาตราน้ี 

 
มาตรา ๔๖/๑๘๕  ในการปฏิบัติการตามอํานาจหน+าท่ี หากพนักงานเจ+าหน+าท่ีมีความ

จําเป2นต+องจัดทําเอกสารหลักฐานหรือการอําพรางตนเพ่ือประโยชนJในการตรวจสอบและรวบรวม
พยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการกับทรัพยJสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด การดําเนินคดีฐานฟอกเงิน 
หรือการดําเนินคดีเก่ียวกับการสนับสนุนทางการเงินแก9การก9อการร+ายตามกฎหมายว9าด+วยการ
ป�องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก9การก9อการร+าย ให+เลขาธิการมีอํานาจสั่งเป2น
หนังสือให+พนักงานเจ+าหน+าท่ี ดําเนินการดังกล9าวได+ตามหลักเกณฑJ วิ ธีการ และเ ง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๔๖/๒�	  เพ่ือประโยชนJในการปฏิบัติหน+าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให+ถือว9า

อาวุธปRน เคร่ืองกระสุนปRน วัตถุระเบิด ดอกไม+เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปRนของสํานักงานเป2นอาวุธปRน 
เคร่ืองกระสุนปRน วัตถุระเบิด ดอกไม+เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปRนของราชการทหารและตํารวจท่ีมีหรือ
ใช+ในราชการตามมาตรา ๕ (๑) (ก) แห9งพระราชบัญญัติอาวุธปRน เคร่ืองกระสุนปRน วัตถุระเบิด 
ดอกไม+เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปRน พ.ศ. ๒๔๙๐ และยุทธภัณฑJของสํานักงานเป2นยุทธภัณฑJของ
ราชการทหารหรือตํารวจตามมาตรา ๖ (๑) แห9งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑJ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

สํานักงานจะมีอาวุธปRน เคร่ืองกระสุนปRน วัตถุระเบิด ดอกไม+เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปRนและยุทธภัณฑJ ชนิดใด ขนาดใด จํานวนเท9าใด ให+เป2นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

การมี ใช+ และพาอาวุธปRน เคร่ืองกระสุนปRน และยุทธภัณฑJไปในการปฏิบัติหน+าท่ี
ของพนักงานเจ+าหน+าท่ีให+เป2นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๔๗  ให+สํานักงานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป3เสนอต9อ

คณะรัฐมนตรี รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป3อย9างน+อยให+มีสาระสําคัญ ดังต9อไปน้ี 
(๑) รายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยJสิน และการดําเนินการอ่ืนตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
(๒) ป4ญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน 
(๓) รายงานข+อเท็จจริงหรือข+อสังเกตจากการปฏิบัติตามอํานาจหน+าท่ีพร+อมท้ัง

ความเห็นและข+อเสนอแนะ 
ให+คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป3ตามวรรคหน่ึง พร+อมด+วย

ข+อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต9อสภาผู+แทนราษฎรและวุฒิสภา 
 

หมวด ๖ 
การดําเนินการเก่ียวกับทรัพยJสิน 

                                                 
๘๕ มาตรา ๔๖/๑ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
�	 มาตรา ๔๖/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 
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มาตรา ๔๘  ในการตรวจสอบรายงานและข+อมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรม หากมีเหตุ
อันควรเช่ือได+ว9าอาจมีการโอน จําหน9าย ยักย+าย ปกปWด หรือซ9อนเร+นทรัพยJสินใดท่ีเป2นทรัพยJสินท่ี
เก่ียวกับการกระทําความผิด ให+คณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยJสินน้ันไว+
ช่ัวคราวมีกําหนดไม9เกินเก+าสิบวัน 

ในกรณีจําเป2นหรือเร9งด9วน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพยJสินตามวรรคหน่ึงไป
ก9อน แล+วรายงานต9อคณะกรรมการธุรกรรม 

การตรวจสอบรายงานและข+อมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมตามวรรคหน่ึง ให+เป2นไป
ตามหลักเกณฑJวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ผู+ทําธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพยJสิน หรือผู+มีส9วนได+เสียในทรัพยJสินจะแสดง
หลักฐานว9าเงินหรือทรัพยJสินในการทําธุรกรรมน้ันมิใช9ทรัพยJสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดเพ่ือให+มี
คําสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดก็ได+  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑJและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

เม่ือคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล+วแต9กรณี สั่งยึดหรืออายัดทรัพยJสิน
หรือสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยJสินน้ันแล+ว ให+คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต9อคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๔๙  ภายใต+บังคับมาตรา ๔๘ วรรคหน่ึง ในกรณีท่ีปรากฏหลักฐานเป2นท่ีเช่ือ

ได+ว9าทรัพยJสินใดเป2นทรัพยJสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด ให+เลขาธิการส9งเร่ืองให+พนักงานอัยการ
พิจารณาเพ่ือย่ืนคําร+องขอให+ศาลมีคําสั่งให+ทรัพยJสินน้ันตกเป2นของแผ9นดินโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีพนักงานอัยการเห็นว9าเร่ืองดังกล9าวยังไม9สมบูรณJพอท่ีจะย่ืนคําร+องขอให+
ศาลมีคําสั่งให+ทรัพยJสินน้ันท้ังหมดหรือบางส9วนตกเป2นของแผ9นดินได+ ให+พนักงานอัยการรีบแจ+งให+
เลขาธิการทราบเพ่ือดําเนินการต9อไป โดยให+ระบุข+อท่ีไม9สมบูรณJน้ันให+ครบถ+วนในคราวเดียวกัน 

ให+เลขาธิการรีบดําเนินการตามวรรคสองแล+วส9งเร่ืองเพ่ิมเติมไปให+พนักงานอัยการ
พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง หากพนักงานอัยการยังเห็นว9าไม9มีเหตุพอท่ีจะย่ืนคําร+องขอให+ศาลมีคําสั่งให+
ทรัพยJสินน้ันท้ังหมดหรือบางส9วนตกเป2นของแผ9นดิน ให+พนักงานอัยการรีบแจ+งให+เลขาธิการทราบเพ่ือ
ส9งเร่ืองให+คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดให+คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดภายในกําหนดสามสิบวัน
นับแต9ได+รับเร่ืองจากเลขาธิการ และเม่ือคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดเป2นประการใดให+พนักงานอัยการ
และเลขาธิการปฏิบัติตามน้ัน หากคณะกรรมการมิได+วินิจฉัยช้ีขาดภายในกําหนดเวลาดังกล9าว ให+
ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ 

เม่ือคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยช้ีขาดไม9ให+ย่ืนคําร+องหรือไม9วินิจฉัยช้ีขาดภายใน
กําหนดระยะเวลาและได+ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแล+ว ให+เร่ืองน้ันเป2น
ท่ีสุด และห+ามมิให+มีการดําเนินการเก่ียวกับบุคคลน้ันในทรัพยJสินเดียวกันน้ันอีก เว+นแต9จะได+
พยานหลักฐานใหม9อันสําคัญ ซึ่งน9าจะทําให+ศาลมีคําสั่งให+ทรัพยJสินของบุคคลน้ันตกเป2นของแผ9นดิน
ได+ และในกรณีเช9นว9าน้ี ถ+าไม9มีผู+ใดขอรับคืนทรัพยJสินดังกล9าวภายในสองป3นับแต9วันท่ีคณะกรรมการมี
คําวินิจฉัยช้ีขาดไม9ให+ย่ืนคําร+องหรือไม9วินิจฉัยช้ีขาดภายในกําหนดระยะเวลา ให+สํานักงานดําเนินการ
นําทรัพยJสินน้ันส9งเข+ากองทุนและในกรณีท่ีมีผู+มาขอรับคืนโดยใช+สิทธิขอรับคืนตามกฎหมายอ่ืนซึ่ง
สามารถทําได+ถึงแม+จะเกินกว9ากําหนดสองป3 ให+สํานักงานส9งคืนทรัพยJสินน้ันแก9ผู+มาขอรับคืน หากไม9
อาจส9งคืนทรัพยJสินได+ให+คืนเป2นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม9มีผู+มารับคืนเม่ือล9วงพ+นห+าป3 ให+



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ทรัพยJสินน้ันตกเป2นของกองทุน  ท้ังน้ี หลักเกณฑJ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพยJสินหรือ
เงินในระหว9างท่ียังไม9มีผู+มารับคืน ให+เป2นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด๘๗ 

เม่ือศาลรับคําร+องท่ีพนักงานอัยการย่ืนต9อศาลแล+ว ให+ศาลสั่งให+ปWดประกาศไว+ท่ีศาล
น้ัน และประกาศอย9างน+อยสองวันติดต9อกันในหนังสือพิมพJท่ีมีจําหน9ายแพร9หลายในท+องถ่ินเพ่ือให+ผู+
ซึ่งอาจอ+างว9าเป2นเจ+าของหรือมีส9วนได+เสียในทรัพยJสินมาย่ืนคําร+องขอก9อนศาลมีคําสั่งกับให+ศาลสั่งให+
ส9งสําเนาประกาศไปยังเลขาธิการเพ่ือปWดประกาศไว+ท่ีสํานักงานและสถานีตํารวจท+องท่ีท่ีทรัพยJสินน้ัน
ต้ังอยู9และถ+ามีหลักฐานแสดงว9าผู+ใดอาจอ+างว9าเป2นเจ+าของหรือมีส9วนได+เสียในทรัพยJสิน ก็ให+
เลขาธิการมีหนังสือแจ+งให+ผู+ น้ันทราบ เพ่ือใช+สิทธิดังกล9าว การแจ+งน้ันให+แจ+งโดยทางไปรษณียJ
ลงทะเบียนตอบรับตามท่ีอยู9คร้ังหลังสุดของผู+น้ันเท9าท่ีปรากฏในหลักฐาน 

ในกรณีตามวรรคหน่ึงถ+าปรากฏข+อเท็จจริงว9ามีผู+เสียหายในความผิดมูลฐาน ให+
เลขาธิการขอให+พนักงานอัยการย่ืนคําร+องขอให+ศาลมีคําสั่งให+นําทรัพยJสินท่ีเก่ียวกับการกระทํา
ความผิดไปคืนหรือชดใช+คืนให+แก9ผู+เสียหายแทนการสั่งให+ทรัพยJสินดังกล9าวตกเป2นของแผ9นดินด+วยใน
คราวเดียวกันและเม่ือศาลมีคําสั่งให+คืนทรัพยJสินหรือชดใช+ให+ผู+เสียหายตามวรรคน้ีแล+ว ให+สํานักงาน
ดําเนินการให+เป2นไปตามคําสั่งศาลโดยเร็ว�� 

 
มาตรา ๕๐  ผู+ซึ่งอ+างว9าเป2นเจ+าของทรัพยJสินท่ีพนักงานอัยการร+องขอให+ตกเป2นของ

แผ9นดินตามมาตรา ๔๙ อาจย่ืนคําร+องก9อนศาลมีคําสั่งตามมาตรา ๕๑ โดยแสดงให+ศาลเห็นว9า 
(๑) ตนเป2นเจ+าของท่ีแท+จริง และทรัพยJสินน้ันไม9ใช9ทรัพยJสินท่ีเก่ียวกับการกระทํา

ความผิด หรือ 
(๒) ตนเป2นผู+รับโอนโดยสุจริตและมีค9าตอบแทน หรือได+มาโดยสุจริตและตามสมควร

ในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ 
ผู+ซึ่งอ+างว9าเป2นผู+รับประโยชนJในทรัพยJสินท่ีพนักงานอัยการร+องขอให+ตกเป2นของ

แผ9นดินตามมาตรา ๔๙ อาจย่ืนคําร+องขอคุ+มครองสิทธิของตนก9อนศาลมีคําสั่ง โดยแสดงให+ศาลเห็นว9า
ตนเป2นผู+รับประโยชนJโดยสุจริตและมีค9าตอบแทน หรือได+มาซึ่งประโยชนJโดยสุจริตและตามสมควร
ในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ 

 
มาตรา ๕๑๘๙  เม่ือศาลทําการไต9สวนคําร+องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๔๙ 

แล+ว หากศาลเช่ือว9าทรัพยJสินตามคําร+องเป2นทรัพยJสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด และคําร+องของผู+
ซึ่งอ+างว9าเป2นเจ+าของทรัพยJสินหรือผู+รับโอนทรัพยJสินตามมาตรา ๕๐ วรรคหน่ึง ฟ4งไม9ข้ึน ให+ศาลมี
คําสั่งให+ทรัพยJสินน้ันตกเป2นของแผ9นดิน 

                                                 
๘๗ มาตรา ๔๙ วรรคสี่ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
�� มาตรา ๔๙ วรรคหก แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘๙ มาตรา ๕๑ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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ทรัพยJสินตามวรรคหน่ึงท่ีเป2นเงินสดและเงินท่ีเกิดจากการบริหารจัดการทรัพยJสินท่ี
ยึดหรืออายัดไว+ ให+สํานักงานส9งเข+ากองทุนก่ึงหน่ึง และส9งให+กระทรวงการคลังอีกก่ึงหน่ึง ถ+าเป2น
ทรัพยJสินอ่ืนให+ดําเนินการตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด�� 

เพ่ือประโยชนJแห9งมาตราน้ี หากผู+อ+างว9าเป2นเจ+าของหรือผู+รับโอนทรัพยJสินตาม
มาตรา ๕๐ วรรคหน่ึง เป2นผู+ซึ่งเก่ียวข+องหรือเคยเก่ียวข+องสัมพันธJกับผู+กระทําความผิดมูลฐานหรือ
ความผิดฐานฟอกเงินมาก9อน ให+สันนิษฐานไว+ก9อนว9าบรรดาทรัพยJสินดังกล9าวเป2นทรัพยJสินท่ีเก่ียวกับ
การกระทําความผิดหรือได+รับโอนมาโดยไม9สุจริต แล+วแต9กรณี 

 
มาตรา ๕๑/๑๙๑  ในกรณีท่ีศาลเห็นว9าทรัพยJสินตามคําร+องไม9เป2นทรัพยJสินท่ี

เก่ียวกับการกระทําความผิด ให+ศาลสั่งคืนทรัพยJสินน้ัน และในกรณีเช9นว9าน้ี ถ+าไม9มีผู+ใดขอรับคืน
ทรัพยJสินภายในสองป3นับแต9วันท่ีศาลมีคําสั่งดังกล9าว ให+สํานักงานนําทรัพยJสินน้ันส9งเข+ากองทุน 

ในกรณีท่ีมีผู+มาขอรับคืนโดยใช+สิทธิขอรับคืนตามกฎหมายอ่ืนซึ่งสามารถทําได+ถึงแม+
จะเกินกว9ากําหนดสองป3ตามวรรคหน่ึง ให+สํานักงานส9งคืนทรัพยJสินน้ันแก9ผู+มาขอรับคืน หากไม9อาจ
ส9งคืนทรัพยJสินได+ให+คืนเป2นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม9มีผู+มารับคืนเม่ือล9วงพ+นห+าป3ให+ทรัพยJสินน้ัน
ตกเป2นของกองทุน  ท้ังน้ี หลักเกณฑJ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพยJสินหรือเงินใน
ระหว9างท่ียังไม9มีผู+มารับคืนให+เป2นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด�� 

 
มาตรา ๕๒  ในกรณีที่ศาลสั่งให+ทรัพยJสินตกเป2นของแผ9นดินตามมาตรา ๕๑ ถ+า

ศาลทําการไต9สวนคําร+องของผู+ซึ่งอ+างว9าเป2นผู+รับประโยชนJตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แล+วเห็นว9าฟ4งข้ึน 
ให+ศาลมีคําสั่งคุ+มครองสิทธิของผู+รับประโยชนJโดยจะกําหนดเง่ือนไขด+วยก็ได+ 

เพ่ือประโยชนJแห9งมาตราน้ี หากผู+ท่ีอ+างว9าเป2นผู+รับประโยชนJตามมาตรา ๕๐ วรรค
สอง เป2นผู+ซึ่งเก่ียวข+องหรือเคยเก่ียวข+องสัมพันธJกับผู+กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
มาก9อน ให+สันนิษฐานไว+ก9อนว9าผลประโยชนJดังกล9าวเป2นผลประโยชนJที่มีอยู9หรือได+มาโดยไม9สุจริต 

 
มาตรา ๕๓  ในกรณีท่ีศาลสั่งให+ทรัพยJสินตกเป2นของแผ9นดินตามมาตรา ๕๑ หาก

ปรากฏในภายหลังโดยคําร+องของเจ+าของ ผู+รับโอน หรือผู+รับประโยชนJทรัพยJสินน้ัน ถ+าศาลไต9สวนแล+ว
เห็นว9า กรณีต+องด+วยบทบัญญัติของมาตรา ๕๐ ให+ศาลสั่งคืนทรัพยJสินน้ันหรือกําหนดเง่ือนไขในการ
คุ+มครองสิทธิของผู+รับประโยชนJ หากไม9สามารถคืนทรัพยJสินหรือคุ+มครองสิทธิได+ให+ใช+ราคาหรือ
ค9าเสียหายแทน แล+วแต9กรณี 

คําร+องตามวรรคหน่ึงจะต+องย่ืนภายในหน่ึงป3นับแต9คําสั่งศาลให+ทรัพยJสินตกเป2นของ
แผ9นดินถึงท่ีสุด และผู+ร+องต+องพิสูจนJให+เห็นว9า ไม9สามารถย่ืนคําร+องคัดค+านตามมาตรา ๕๐ ได+ เพราะ
ไม9ทราบถึงประกาศหรือหนังสือแจ+งของเลขาธิการหรือมีเหตุขัดข+องอันสมควรประการอ่ืน 

                                                 
�� มาตรา ๕๑ วรรคสอง แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙๑ มาตรา ๕๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
�� มาตรา ๕๑/๑ วรรคสอง แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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ก9อนศาลมีคําสั่งตามวรรคหน่ึง ให+ศาลแจ+งให+เลขาธิการทราบถึงคําร+องดังกล9าว และ
ให+โอกาสพนักงานอัยการเข+ามาโต+แย+งคําร+องน้ันได+ 

 
มาตรา ๕๔  ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งให+ทรัพยJสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดตกเป2น

ของแผ9นดินตามมาตรา ๕๑ หากปรากฏว9ามีทรัพยJสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดเพ่ิมข้ึนอีก ก็ให+
พนักงานอัยการย่ืนคําร+องขอให+ศาลมีคําสั่งให+ทรัพยJสินน้ันตกเป2นของแผ9นดินได+ และให+นําความใน
หมวดน้ีมาใช+บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๕  หลังจากท่ีพนักงานอัยการได+ย่ืนคําร+องตามมาตรา ๔๙ หากมีเหตุอัน

ควรเช่ือได+ว9าอาจมีการโอน จําหน9าย หรือยักย+ายไปเสียซึ่งทรัพยJสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด 
เลขาธิการจะส9งเร่ืองให+พนักงานอัยการย่ืนคําขอฝZายเดียวร+องขอให+ศาลมีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยJสิน
น้ันไว+ช่ัวคราวก9อนมีคําสั่งตามมาตรา ๕๑ ก็ได+ เม่ือได+รับคําขอดังกล9าวแล+วให+ศาลพิจารณาคําขอเป2น
การด9วน ถ+ามีหลักฐานเป2นท่ีเช่ือได+ว9าคําขอน้ันมีเหตุอันสมควร ให+ศาลมีคําสั่งตามท่ีขอโดยไม9ชักช+า 

 
มาตรา ๕๖  เม่ือคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล+วแต9กรณี ได+มีคําสั่งให+ยึด

หรืออายัดทรัพยJสินใดตามมาตรา ๔๘ แล+ว ให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีท่ีได+รับมอบหมายดําเนินการยึดหรือ
อายัดทรัพยJสินตามคําสั่ง แล+วรายงานให+ทราบพร+อมท้ังประเมินราคาทรัพยJสินน้ันโดยเร็ว 

การยึดหรืออายัดทรัพยJสินและการประเมินราคาทรัพยJสินท่ียึดหรืออายัดไว+ ให+
เป2นไปตามหลักเกณฑJ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ท้ังน้ี ให+นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ9งมาใช+บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๕๗  การเก็บรักษาและการจัดการทรัพยJสินท่ีคณะกรรมการธุรกรรม 

เลขาธิการ หรือศาล แล+วแต9กรณี ได+มีคําสั่งยึดหรืออายัดไว+ตามหมวดน้ี ให+เป2นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนด๙๓ 

ในกรณีท่ีทรัพยJสินตามวรรคหน่ึงไม9เหมาะสมท่ีจะเก็บรักษาไว+ หรือหากเก็บรักษาไว+
จะเป2นภาระแก9ทางราชการมากกว9าการนําไปใช+ประโยชนJอย9างอ่ืน เลขาธิการอาจสั่งให+ผู+มีส9วนได+เสีย
รับทรัพยJสินน้ันไปดูแลและใช+ประโยชนJโดยมีประกันหรือหลักประกันหรือให+นําทรัพยJสินน้ันออกขาย
ทอดตลาด หรือนําไปใช+เพ่ือประโยชนJของทางราชการแล+วรายงานให+คณะกรรมการทราบก็ได+ 

การให+ผู+มีส9วนได+เสียรับทรัพยJสินไปดูแลและใช+ประโยชนJ การนําทรัพยJสินออกขาย
ทอดตลาดหรือการนําทรัพยJสินไปใช+ประโยชนJของทางราชการตามวรรคสอง ให+เป2นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

ถ+าความปรากฏในภายหลังว9า ทรัพยJสินท่ีนําออกขายทอดตลาดหรือท่ีนําไปใช+เพ่ือ
ประโยชนJของทางราชการตามวรรคสอง มิใช9ทรัพยJสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดให+คืนทรัพยJสิน
น้ันพร+อมท้ังชดใช+ค9าเสียหายและค9าเสื่อมสภาพตามจํานวนท่ีคณะกรรมการกําหนด ให+แก9เจ+าของหรือ
ผู+ครอบครอง ถ+าไม9อาจคืนทรัพยJสินได+ ให+ชดใช+ราคาทรัพยJสินน้ันตามราคาท่ีประเมินได+ในวันท่ียึด
หรืออายัดทรัพยJสิน หรือตามราคาท่ีได+จากการขายทอดตลาดทรัพยJสินน้ัน แล+วแต9กรณี  ท้ังน้ี ให+
                                                 

๙๓ มาตรา ๕๗ วรรคหน่ึง แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 
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เจ+าของหรือผู+ครอบครองได+รับดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดของดอกเบ้ียเงินฝากประเภทฝากประจําของ
ธนาคารออมสินในจํานวนเงินท่ีได+รับคืนหรือชดใช+ราคา แล+วแต9กรณี 

การประเมินค9าเสียหายและค9าเสื่อมสภาพตามวรรคสี่ ให+เป2นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๕๘  ในกรณีท่ีทรัพยJสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดใด เป2นทรัพยJสินท่ี

สามารถดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนได+อยู9แล+ว แต9ยังไม9มีการดําเนินการกับทรัพยJสินน้ันตามกฎหมาย
ดังกล9าว หรือดําเนินการตามกฎหมายดังกล9าวแล+วแต9ไม9 เป2นผล หรือการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติน้ีจะก9อให+เกิดประโยชนJแก9ทางราชการมากกว9า ก็ให+ดําเนินการกับทรัพยJสินน้ันต9อไป
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

ในการพิจารณาดําเนินการกับทรัพยJสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดใดตามวรรค
หน่ึงลักษณะการกระทําความผิดท่ีสํานักงานดําเนินการจะต+องมีลักษณะท่ีอาจส9งผลกระทบอย9าง
รุนแรงต9อความสงบเรียบร+อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธJ
ระหว9างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจการคลังของประเทศ หรือเป2นการกระทําความผิดข+ามชาติหรือ
เป2นการกระทําขององคJกรอาชญากรรม หรือผู+ทรงอิทธิพลท่ีสําคัญเป2นตัวการ ผู+ใช+ หรือผู+สนับสนุน  
ท้ังน้ี ลักษณะการกระทําความผิดดังกล9าวให+เป2นไปตามหลักเกณฑJและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
กําหนด�� 

 
มาตรา ๕๙  การดําเนินการทางศาลตามหมวดน้ี ให+ย่ืนต9อศาลแพ9งและให+นํา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ9งมาใช+บังคับโดยอนุโลม 
ในการน้ีให+พนักงานอัยการได+รับการยกเว+นค9าฤชาธรรมเนียมท้ังปวง 
 

หมวด ๖/๑ 
กองทุนการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน๙๕ 

   
 

มาตรา ๕๙/๑๙๖  ให+จัดต้ังกองทุนการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินข้ึนใน
สํานักงานโดยมีวัตถุประสงคJเพ่ือใช+ประโยชนJในการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังต9อไปน้ี 

(๑) สนับสนุนการดําเนินการเก่ียวกับการสืบสวนสอบสวน การดําเนินคดี การตรวจ
ค+น การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพยJสิน การแจ+งเบาะแส การคุ+มครองพยาน หรือการอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวข+องกับการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมท้ังการสนับสนุนหน9วยงานอ่ืน ผู+ ท่ี
เก่ียวข+องและประชาชนในการดําเนินการน้ัน 

                                                 
๙๔ มาตรา ๕๘ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙๕ หมวด ๖/๑ กองทุนการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา ๕๙/๑ ถึง มาตรา ๕๙/๗ 

เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๖ มาตรา ๕๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 
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(๒) ส9งเสริมความร9วมมือกับหน9วยงานอ่ืน ผู+ท่ีเก่ียวข+อง และประชาชนเก่ียวกับการ
เผยแพร9และการให+ข+อมูลข9าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร9วมมือท้ังในประเทศ
และระหว9างประเทศ และการดําเนินการเพ่ือสนับสนุนมาตรการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(๓) ดําเนินกิจการอ่ืนท่ีจําเป2นเพ่ือให+บรรลุวัตถุประสงคJของพระราชบัญญัติน้ี 
ภายใต+บังคับมาตรา ๕๙/๖ ให+คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดระเบียบการใช+จ9ายเงิน

เพ่ือให+เป2นไปตามวัตถุประสงคJตามวรรคหน่ึง 
 
มาตรา ๕๙/๒๙๗  กองทุนตามมาตรา ๕๙/๑ ประกอบด+วยทรัพยJสิน ดังต9อไปน้ี 
(๑) ทรัพยJสินท่ีให+นําส9งเข+ากองทุนตามมาตรา ๕๑ 
(๒) ทรัพยJสินท่ีเก็บรักษาซึ่งไม9มีการขอรับคืนตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๑ 
(๓) ทรัพยJสินท่ีมีผู+ให+ 
(๔) ทรัพยJสินท่ีได+รับจากหน9วยงานของรัฐของไทยหรือของต9างประเทศ 
(๕) ผลประโยชนJที่เกิดจากทรัพยJสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
 
มาตรา ๕๙/๓๙๘  กองทุนตามมาตรา ๕๙/๒ ให+เป2นของสํานักงานโดยไม9ต+องนําส9ง

คลังเป2นรายได+แผ9นดิน 
 
มาตรา ๕๙/๔๙๙  การรับเงิน การจ9ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการเก็บ

รักษาทรัพยJสิน  ให+ เป2นไปตามระเ บียบ ท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๕๙/๕๑๐๐  อํานาจหน+าท่ีในการบริหาร การจัดการ การจัดหาผลประโยชนJ 

การจําหน9ายทรัพยJสินและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข+องกับการดําเนินกิจการของกองทุน ให+เป2นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๕๙/๖๑๐๑  ค9าใช+จ9ายหรือค9าตอบแทนอ่ืนใดซึ่งจําเป2นต+องจ9ายแก9หน9วยงาน

บุคคลภายนอก พนักงานเจ+าหน+าท่ี ข+าราชการหรือเจ+าหน+าท่ีในการปฏิบัติหน+าท่ี ช9วยเหลือหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติหน+าท่ีเพ่ือให+การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติน้ีเป2นไปอย9างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลย่ิงข้ึนให+จ9ายจากกองทุน  ท้ังน้ี ให+เป2นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 

                                                 
๙๗ มาตรา ๕๙/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๘ มาตรา ๕๙/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๙ มาตรา ๕๙/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๐ มาตรา ๕๙/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๑๐๑ มาตรา ๕๙/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 
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มาตรา ๕๙/๗๑๐๒  ภายในหกเดือนนับจากวันสิ้นป3งบประมาณ ให+เลขาธิการเสนอ
งบดุลและรายงานการจ9ายเงินของกองทุนในป3ท่ีล9วงมาแล+ว ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผ9นดิน
ตรวจสอบรับรองต9อคณะกรรมการและรัฐมนตรี 

 
หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๐  ผู+ใดกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ต+องระวางโทษจําคุกต้ังแต9หน่ึงป3ถึง

สิบป3 หรือปรับต้ังแต9สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๖๑  นิติบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือ

มาตรา ๙ ต+องระวางโทษปรับต้ังแต9สองแสนบาทถึงหน่ึงล+านบาท 
กรรมการ ผู+จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลตาม

วรรคหน่ึงกระทําความผิด ต+องระวางโทษจําคุกต้ังแต9หน่ึงป3ถึงสิบป3 หรือปรับต้ังแต9สองหม่ืนบาทถึง
สองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ เว+นแต9จะพิสูจนJได+ว9าตนมิได+มีส9วนในการกระทําความผิดของนิติ
บุคคลน้ัน 

 
มาตรา ๖๑/๑๑๐๓  นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู+ดํารงตําแหน9งทางการเมืองผู+ใดใช+

หรือสั่งการให+คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการหรือพนักงานเจ+าหน+าท่ีตรวจสอบ
ธุรกรรมหรือทรัพยJสิน หรือยับย้ังการทําธุรกรรม ยึดหรืออายัด หรือปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ี 
โดยมิให+พยานหลักฐานตามสมควรเพ่ือกลั่นแกล+งหรือให+เกิดความเสียหายแก9ผู+หน่ึงผู+ใด หรือเพ่ือ
ประโยชนJในทางการเมือง หรือกระทําการดังกล9าวโดยทุจริต ต+องระวางโทษจําคุกต้ังแต9สามป3ถึง
สามสิบป3 หรือปรับต้ังแต9หกหม่ืนบาทถึงหกแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการหรือพนักงานเจ+าหน+าท่ีผู+ใดปฏิบัติตาม
การใช+หรือการสั่งการตามวรรคหน่ึงโดยมิชอบด+วยพระราชบัญญัติน้ี ต+องระวางโทษจําคุกต้ังแต9สามป3
ถึงสามสิบป3 หรือปรับต้ังแต9หกหม่ืนบาทถึงหกแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๑/๒���  ผู+ใดฝZาฝRนมาตรา ๔๕/๑ ต+องระวางโทษปรับไม9น+อยกว9าสามเท9า 

แต9ไม9เกินหกเท9าของค9าตอบแทนและรายได+อ่ืนท่ีได+จากการทํางานน้ันคํานวณเป2นรายป3 แต9ต+องไม9
น+อยกว9าห+าแสนบาท 

 

                                                 
๑๐๒ มาตรา ๕๙/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๑๐๓ มาตรา ๖๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๑๐๔ มาตรา ๖๑/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 
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มาตรา ๖๒๑๐๕  ผู+ใดไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ 
มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑/๒ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๒/๑ มาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๓๖ หรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งท่ีสั่งตามมาตรา ๑๖/๑ หรือมาตรา ๒๑/๒ วรรคสอง ต+องระวาง
โทษปรับไม9เกินหน่ึงล+านบาท และปรับอีกไม9เกินวันละหน่ึงหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝZาฝRนอยู9 หรือ
จนกว9าจะได+ปฏิบัติให+ถูกต+อง 

ผู+มีหน+าท่ีรายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑/๓ วรรคสอง 
ต+องระวางโทษปรับไม9เกินห+าแสนบาท 

 
มาตรา ๖๓��	  ผู+ใดรายงานหรือแจ+งตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ หรือ

มาตรา ๒๑ โดยแสดงข+อความอันเป2นเท็จ หรือปกปWดความจริงท่ีต+องแจ+งให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีทราบ 
ต+องระวางโทษจําคุกไม9เกินสองป3 หรือปรับต้ังแต9ห+าหม่ืนบาทถึงห+าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๔  ผู+ใดไม9มาให+ถ+อยคํา ไม9ส9งคําช้ีแจงเป2นหนังสือ หรือไม9ส9งบัญชีเอกสาร

หรือหลักฐานตามมาตรา ๓๘ (๑) หรือ (๒) หรือขัดขวางหรือไม9ให+ความสะดวกตามมาตรา ๓๘ (๓) 
ต+องระวางโทษจําคุกไม9เกินหน่ึงป3 หรือปรับไม9เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผู+ใดกระทําการใด ๆ ให+บุคคลอ่ืนล9วงรู+ข+อมูลท่ีเก็บรักษาไว+ตามมาตรา ๓๘ วรรคสี่ 
เว+นแต9การปฏิบัติการตามอํานาจหน+าท่ีหรือตามกฎหมาย ต+องระวางโทษตามวรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๖๔/๑๑๐๗  ความผิดตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ ให+

คณะกรรมการเปรียบเทียบท่ีคณะกรรมการแต9งต้ังมีอํานาจเปรียบเทียบได+ 
คณะกรรมการเปรียบเทียบให+มีจํานวนห+าคน ประกอบด+วยเลขาธิการเป2นประธาน

กรรมการผู+แทนหน9วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข+องสองคน พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาหน่ึงคน โดยมีข+าราชการในสํานักงานท่ีเลขาธิการมอบหมายเป2นกรรมการและ
เลขานุการ 

ให+เลขาธิการแต9งต้ังข+าราชการในสํานักงานจํานวนไม9เกินสองคนเป2นผู+ช9วยเลขานุการ 
เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบได+ทําการเปรียบเทียบ และผู+ต+องหาได+ชําระค9าปรับ

ตามจํานวนและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแล+ว ให+ถือว9าคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๖๔/๒๑๐๘  ความผิดท่ีเปรียบเทียบได+ตามมาตรา ๖๒ ถ+ามิได+ฟ�องต9อศาลหรือ

มิได+มีการเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๔/๑ ภายในสองป3นับแต9วันท่ีพนักงานเจ+าหน+าท่ีตรวจพบการ

                                                 
๑๐๕ มาตรา ๖๒ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐๖ มาตรา ๖๓ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐๗ มาตรา ๖๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 
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กระทําความผิดและรายงานให+เลขาธิการทราบ หรือภายในห+าป3นับแต9วันกระทําความผิด เป2นอันขาด
อายุความ 

 
มาตรา ๖๕  ผู+ใดยักย+าย ทําให+เสียหาย ทําลาย ซ9อนเร+น เอาไปเสีย ทําให+สูญหาย

หรือทําให+ไร+ประโยชนJซึ่งเอกสารหรือบันทึก ข+อมูล หรือทรัพยJสินท่ีเจ+าพนักงานยึดหรืออายัดไว+ หรือท่ี
ตนรู+หรือควรรู+ว9าจะตกเป2นของแผ9นดินตามพระราชบัญญัติน้ี ต+องระวางโทษจําคุกไม9เกินสามป3 หรือ
ปรับไม9เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๖���  ผู+ใด 
(๑) ฝZาฝRนมาตรา ๒๑/๑ หรือ 
(๒) รู+หรืออาจรู+ความลับในราชการเก่ียวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 

กระทําด+วยประการใด ๆ ให+ผู+อ่ืนรู+หรืออาจรู+ความลับดังกล9าว เว+นแต9เป2นการปฏิบัติการตามหน+าท่ี
หรือตามกฎหมาย 

ต+องระวางโทษจําคุกไม9เกินห+าป3 หรือปรับไม9เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
 

ผู+รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

                                                                                                                                            
๑๐๘ มาตรา ๖๔/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๖ 
๑๐๙ มาตรา ๖๖ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากในป4จจุบันผู+ประกอบ
อาชญากรรมซึ่งกระทําความผิดกฎหมายบางประเภท ได+นําเงินหรือทรัพยJสินท่ีเก่ียวกับการกระทํา
ความผิดน้ันมากระทําการในรูปแบบต9าง ๆ อันเป2นการฟอกเงิน เพ่ือนําเงินหรือทรัพยJสินน้ันไปใช+เป2น
ประโยชนJในการกระทําความผิดต9อไปได+อีก ทําให+ยากแก9การปราบปรามการกระทําความผิดกฎหมาย
เหล9าน้ัน และโดยท่ีกฎหมายท่ีมีอยู9ก็ไม9สามารถปราบปรามการฟอกเงินหรือดําเนินการกับเงินหรือ
ทรัพยJสินน้ันได+เท9าท่ีควร  ดังน้ัน เพ่ือเป2นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมดังกล9าว สมควร
กําหนดมาตรการต9าง ๆ ให+สามารถดําเนินการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินได+อย9างมี
ประสิทธิภาพ  จึงจําเป2นต+องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
พระราชกําหนดแก+ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. 
๒๕๔๖๑๑๐ 

 
มาตรา ๒  พระราชกําหนดนี้ให+ใช+บังคับตั้งแต9วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป2นต+นไป 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชกําหนดฉบับน้ี คือ โดยท่ีได+มีการแก+ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายอาญากําหนดความผิดเก่ียวกับการก9อการร+ายและเน่ืองจากการสนับสนุนทางการเงินแก9การ
ก9อการร+ายเป2นป4จจัยท่ีช9วยสนับสนุนทําให+การก9อการร+ายรุนแรงย่ิงข้ึน อันเป2นการกระทบต9อความ
ม่ันคงของประเทศ ซึ่งคณะมนตรีความม่ันคงแห9งสหประชาชาติได+ขอให+ทุกประเทศร9วมมือดําเนินการ
ป�องกันและปราบปรามการกระทําท่ีเป2นการก9อการร+าย รวมถึงการสนับสนุนทางทรัพยJสินหรือกรณี
อ่ืนใดท่ีมีวัตถุประสงคJจะนําไปใช+ดําเนินการก9อการร+ายเพ่ือแก+ไขป4ญหาให+การก9อการร+ายยุติลงด+วย 
สมควรกําหนดให+ความผิดฐานก9อการร+ายเป2นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป�องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือนํามาตรการตามกฎหมายดังกล9าวมาใช+ควบคู9กัน ซึ่งจะทํา
ให+การบังคับใช+ประมวลกฎหมายอาญาในเร่ืองน้ีเป2นไปอย9างได+ผล โดยท่ีเป2นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความ
จําเป2นรีบด9วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได+ในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของประเทศและความปลอดภัย
สาธารณะ  จึงจําเป2นต+องตราพระราชกําหนดน้ี 

 
พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๑๑ 

 
มาตรา ๒๘  ให+เลขาธิการตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ ง ดํารงตําแหน9งอยู9ก9อนวันท่ีพระราชบัญญัติ น้ีใช+ บังคับ เป2นเลขาธิการตาม
พระราชบัญญัติน้ีและปฏิบัติหน+าท่ีต9อไปจนกว9าจะมีการแต9งต้ังเลขาธิการคนใหม9 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติป�องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการท่ีไม9สามารถนํามาบังคับใช+ในการตัด
วงจรการประกอบอาชญากรรมให+ลดน+อยลงหรือหมดสิ้นไปได+อย9างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ
                                                 

๑๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๗๖ ก/หน+า ๔/๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ 
๑๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๔๐ ก/หน+า ๑๔/๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 
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จากการท่ีกฎหมายป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินมุ9งเน+นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม
เฉพาะในแปดความผิดมูลฐาน ทําให+การบังคับใช+กฎหมายท่ีผ9านมาไม9อาจช9วยให+การตัดวงจรการ
ประกอบอาชญากรรมลดน+อยลงหรือหมดไปได+สมดังเจตนารมณJของกฎหมายท่ีกําหนดไว+  ท้ังน้ี 
เน่ืองจากในป4จจุบันผู+กระทําความผิดอาญามูลฐานอ่ืนนอกเหนือจากแปดความผิดมูลฐานดังกล9าวยัง
สามารถนําเงินและทรัพยJสินท่ีได+มาจากการกระทําความผิดในแต9ละคราวมาใช+ในการสนับสนุนการ
กระทําความผิดอาญาในแปดความผิดมูลฐานได+อีก นอกจากน้ียังมีข้ันตอนในการบังคับใช+กฎหมาย
บางประการไม9อาจดําเนินการไปได+อย9างรวดเร็ว  ดังน้ัน เพ่ือให+การตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม
เป2นไปอย9างได+ผลตามท่ีกฎหมายกําหนดไว+อย9างแท+จริง ในขณะท่ีกระบวนการบังคับใช+กฎหมาย
ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินสามารถดําเนินการไปได+ด+วยความเรียบร+อย รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จําเป2นต+องกําหนดให+การกระทําความผิดอาญาฐานอ่ืนท่ีขัดต9อความ
สงบเรียบร+อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือต9อความม่ันคงแห9งรัฐหรือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเป2นความผิดมูลฐาน  จึงจําเป2นต+องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒๑๑๒ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให+ใช+บังคับเม่ือพ+นกําหนดหน่ึงร+อยย่ีสิบวันนับแต9วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป2นต+นไป 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากป4จจุบันผู+ประกอบ
อาชญากรรมเก่ียวกับความผิดมูลฐานได+ใช+ช9องทางจากการประกอบอาชีพบางประเภทซึ่งมิใช9การ
ดําเนินการของสถาบันการเงินเป2นแหล9งในการฟอกเงิน นอกจากน้ี พระราชบัญญัติป�องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการแสดงตนของลูกค+าของ
สถาบันการเงินท่ียังไม9สอดคล+องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข+องและไม9ครอบคลุมถึงการตรวจสอบเพ่ือทราบ
ข+อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค+า เพ่ือให+มีรายละเอียดของข+อมูลเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งอาจเป2นช9องทางให+ผู+ประกอบ
อาชญากรรมนําไปใช+เป2นประโยชนJในการฟอกเงินได+โดยง9าย ดังน้ัน เพ่ือเป2นการตัดวงจรการประกอบ
อาชญากรรมเก่ียวกับการกระทําความผิดมูลฐานให+เป2นไปอย9างมีประสิทธิภาพ สมควรกําหนดให+ผู+
ประกอบอาชีพบางประเภทมีหน+าท่ีต+องรายงานการทําธุรกรรมต9อสํานักงานป�องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและกําหนดมาตรการเก่ียวกับการแสดงตนและการตรวจสอบเพ่ือทราบข+อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค+าของสถาบันการเงินและผู+ประกอบอาชีพบางประเภทให+เป2นที่ยอมรับในระดับสากล  
จึงจําเป2นต+องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖๑๑๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติป�องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม9ได+กําหนดให+การกระทําความผิดอาญาร+ายแรงบางฐาน
ความผิดเป2นความผิดมูลฐานส9งผลให+ผู+กระทําความผิดสามารถนําเงินและทรัพยJสินท่ีได+จากการ
                                                 

๑๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๒๖/ตอนท่ี ๔๖ ก/หน+า ๑/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
๑๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๓๐/ตอนท่ี ๑๑ ก/หน+า ๘/๑ กุมภาพันธJ ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 
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กระทําความผิดมาใช+สนับสนุนการกระทําความผิดอาญาได+อีก จึงเห็นควรกําหนดความผิดมูลฐาน
เพ่ิมเติมและกําหนดกรอบของความผิดมูลฐานให+ชัดเจนเพ่ือเป2นการคุ+มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน นอกจากน้ี ได+กําหนดอํานาจหน+าท่ีของคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และสํานักงานป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีจะกําหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง
เก่ียวกับการฟอกเงินและเสนอแนะแนวทางเพ่ือป�องกันความเสี่ยง กําหนดเร่ืองมาตรการคุ+มครอง
พยาน เร่ืองตําแหน9งท่ีมีเหตุพิเศษท่ีจะได+รับเงินเพ่ิมตามกฎหมายว9าด+วยระเบียบข+าราชการพลเรือน
และให+กรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุนการดําเนินคดีกับผู+กระทําความผิดหรือการดําเนินการกับ
ทรัพยJสินเก่ียวกับการกระทําความผิด รวมท้ังกําหนดให+มีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ  ท้ังน้ี 
เพ่ือให+การปฏิบัติงานเป2นไปอย9างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล+องกับมาตรฐานสากล  จึงจําเป2นต+องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 

 
พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘๑๑๔ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให+ใช+บังคับต้ังแต9วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เป2นต+นไป 
 

มาตรา ๕๑  ให+เลขาธิการซึ่งดํารงตําแหน9งอยู9ในวันก9อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+
บังคับเป2นเลขาธิการตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก+ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี โดยให+ถือว9าระยะเวลาการดํารงตําแหน9งก9อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+
บังคับเป2นระยะเวลาการดํารงตําแหน9งตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ ซึ่งแก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

เม่ือบุคคลซึ่งดํารงตําแหน9งเลขาธิการตามวรรคหน่ึงครบวาระแล+ว คณะรัฐมนตรีอาจ
มีมติให+บุคคลดังกล9าวดํารงตําแหน9งท่ีปรึกษาประจําสํานักงานป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
หรือตําแหน9งอ่ืนใดในหน9วยงานอ่ืนของรัฐซึ่งมีตําแหน9งท่ีเทียบเท9า  ท้ังน้ี โดยได+รับเงินเดือน เงิน
ประจําตําแหน9ง เงินเพ่ิมพิเศษและสิทธิประโยชนJอ่ืนใดไม9ตํ่ากว9าท่ีได+รับอยู9เดิมได+ 

 
มาตรา ๕๒  ให+ดําเนินการแต9งต้ังกรรมการในคณะกรรมการ และคณะกรรมการ

ธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก+ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ีให+แล+วเสร็จภายในหน่ึงร+อยย่ีสิบวันนับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ ในระหว9าง
ท่ียังไม9ได+แต9งต้ังดังกล9าวให+กรรมการในคณะกรรมการและคณะกรรมการธุรกรรมซึ่งดํารงตําแหน9งอยู9
ในวันก9อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับ ปฏิบัติหน+าท่ีต9อไปจนกว9าจะมีการแต9งต้ังกรรมการใน
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการธุรกรรม ข้ึนใหม9ตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีในระหว9างเวลาดังกล9าว หากมีตําแหน9ง
ว9างลง ให+คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการธุรกรรม ประกอบด+วยกรรมการเท9าท่ีมีอยู9 

 

                                                 
��� ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๙๘ ก/หน+า ๑/๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 
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มาตรา ๕๓  เร่ืองใดท่ีอยู9ในระหว9างดําเนินการตามพระราชบัญญัติป�องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ถ+าเป2นเร่ืองท่ีไม9อาจดําเนินการต9อไปได+ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง 
แห9งพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก+ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี ให+คณะกรรมการพิจารณายุติการดําเนินการและให+สํานักงานดําเนินการส9งเร่ืองคืน
ให+หน9วยงานท่ีเก่ียวข+องต9อไปโดยเร็ว เว+นแต9คณะกรรมการจะมีมติให+ดําเนินการต9อไปเป2นการเฉพาะ
ราย 

 
มาตรา ๕๔  ให+นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติป�องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการท่ีไม9เหมาะสมต9อการป�องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินในป4จจุบัน จึงเห็นควรปรับปรุงบทบัญญัติในส9วนท่ีเก่ียวกับความผิดมูลฐาน 
สถาบันการเงิน ทรัพยJสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด และลักษณะการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 
การรายงานการทําธุรกรรม การตรวจสอบข+อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค+าและการจัดฝYกอบรม และกําหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพยJสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด และการคุ+มครองสิทธิผู+เสียหายใน
ความผิดมูลฐาน และการช9วยเหลือผู+ปฏิบัติการตามอํานาจหน+าท่ีและเพ่ิมอํานาจหน+าท่ีของสํานักงาน
ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประเมินความเสี่ยง การจัดทําแผนปฏิบัติการร9วมกับ
หน9วยงานต9าง ๆ และแจ+งรายช่ือผู+มีหน+าท่ีรายงานซึ่งกระทําการฝZาฝRนไปยังหน9วยงานกํากับดูแลและ
ส9งเสริมความร9วมมือของประชาชนเพ่ือการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต9อต+านการ
สนับสนุนทางการเงินแก9การก9อการร+าย และดําเนินการเก่ียวกับการปฏิบัติการอําพราง การมีและใช+
อาวุธปRนในการปฏิบัติหน+าท่ี นอกจากน้ี ได+ปรับปรุงองคJประกอบและอํานาจหน+าท่ีของคณะกรรมการ
ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม และกําหนดวิธีการในการคัดเลือก
บุคคลเพ่ือดํารงตําแหน9งเลขาธิการคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกําหนด
เง่ือนไขเม่ือพ+นจากตําแหน9งดังกล9าว รวมท้ังปรับปรุงบทกําหนดโทษท่ีเก่ียวข+อง  ท้ังน้ี เพ่ือให+การ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเลขาธิการดังกล9าวเป2นไปโดยอิสระ และการบังคับใช+กฎหมาย
เป2นไปอย9างมีประสิทธิภาพและสอดคล+องกับมาตรฐานสากล  จึงจําเป2นต+องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 
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ชาญ/ผู+จัดทํา 

๒๖ กุมภาพันธJ ๒๕๕๖ 
 

นภาพร/ปรับปรุง 
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

ณัฐพร/ตรวจ 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 
วิศนี/เพ่ิมเติม 
ป4ญญา/ตรวจ 

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 


