
 

 

1 ฉบับรับฟังความคิดเห็นในวนัที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 
 

ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
และ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....” 

 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบ
วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า 
(๗)  ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของบทนิยามค าว่า “ความผิดมูล
ฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 
“(๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร การหลีกเลี่ยงอากร 

การหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร” 

 แก้ไขความผิดมูลฐานที่ เกี่ยวกับการลักลอบหนี
ศุลกากร ให้สอดคล้องกับลักษณะความผิดตาม
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีการแก้ไขใหม่ 
(มาตรา ๒๔๒ ถึง มาตรา ๒๔๕) 

  

 
 
 
 
(๑๐) ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมาย

อาญา หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายก าหนดเป็น
ความผิด 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๑๐) ของบทนิยามค าว่า “ความผิดมูล
ฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิ้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

(๑๐) ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมาย
อาญาเฉพาะกรณีที่มุ่งหมายเพื่อกระท าการอันเป็นความผิดที่มีกฎหมาย
ก าหนดโทษจ าคุกขั้นสูงตั้งแต่สี่ปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือความผิด

 แก้ไขความผิดมูลฐานที่เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ 
เพื่อก าหนดขอบเขตลักษณะความผิดฐานมูลฐานอั้งยี่ 
ให้ชัดเจน  และก าหนดลักษณะความผิดให้สอดคล้องกับ
นิยายค าว่า “องค์กรอาชญากรรม”และ “ความผิด
ร้ ายแรง” ตามกฎหมายว่ าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้าม
ชาติ 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

 
 
 
 
(๑๔ )  ความผิ ด เกี่ ย วกับการปลอม เอกสารสิทธิ  บั ต ร

อิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางตามประมวลกฎหมายอาญาอันมี
ลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพื่อการค้า 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๑๔) และ (๑๕) ของบทนิยามค าว่า 
“ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑๔) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ เอกสารราชการ บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมี
ลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพื่อการค้า” 

 เพิ่มเติมความผิดมูลฐานการปลอมเอกสารสิทธิ 
เพื่อให้ครอบคลุมความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสาร
ราชการ เช่น กรณีการรับจ้างปลอมป้ายทะเบียนรถ 
รถจักรยานยนต์ ปลอมบัตรประชาชนให้คนต่างด้าวที่
หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย  

 
 
 
 

(๒๐) ความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือความผิด
เกี่ยวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรม
ที่มีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือเกี่ยวกับการใช้
ข้อมูลภายในตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๒๐) ของบทนิยามค าว่า “ความผิดมูล
ฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิ้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒๐) ความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือความผิดเกี่ยวกับการกระท า
อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล” 

 ยกเลิกความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมที่มี
ผลกระทบต่อราคาการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าถูกยกเลิกแล้ว 

 เพิ่มความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรม
เกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

 มาตรา ๗  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒๒) และ (๒๓)  ของบทนิยาม
ค าว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
         “(๒๒) ความผิดเกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราตามกฎหมายว่า
ด้วยการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเฉพาะกรณีการให้กู้ยืมเงินหรือกระท า
การใดๆ อันมีลักษณะเป็นการอ าพรางการให้กู้ยืมเงิน 

 เพิ่มเติมมูลฐานความผิดเกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ย
เกินอัตราตามกฎหมายว่าด้วยการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตรา และความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่น
ฐาน 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

(๒๓) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่มีกฎหมาย
ก าหนดเป็นความผิด” 

 
 
 

 
ความผิดมูลฐานตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงการกระท า

ความผิดอาญานอกราชอาณาจักร ซึ่งหากการกระท าความผิดนั้นได้กระท า
ลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย 

       มาตรา ๘  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของบทนิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน” 
ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ความผิดมูลฐานตามวรรคหนึ่งและความผิดมูลฐานตามกฎหมายอื่นที่
ก าหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัตินี้ ให้หมายความรวมถึงการ
กระท าความผิดอาญานอกราชอาณาจักร ซึ่งหากการกระท าความผิดนั้นได้กระท า
ลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย” 

 แก้ไขวรรคสองของบทนิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน” 
เพื่อให้ “ความผิดมูลฐาน” สามารถรวมไปถึง ตามกฎหมาย
อื่นที่ก าหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัตินี้
ด้วย  

 
 
 
 

“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว่า ธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรเช่ือได้ว่ากระท าขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ไม่
ว่าจะเป็นการท าธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และให้หมายความ
รวมถึงการพยายามกระท าธุรกรรมดังกล่าวด้วย 

        มาตรา ๙  ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” 
ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว่า การท าธุรกรรมไม่ว่า
ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง หรือการพยายามท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจ
เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง ความผิดมูลฐานหรือกิจกรรม
อื่นที่ผิดกฎหมาย” 

 

 แก้ไขนิยาม “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” ให้มี
ความชัดเจนและครอบคลุมถึงการรายงานธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอื่นที่ผิดกฎหมาย
ด้วย เพื่อให้สอดคล้องมาตรฐานสากล 

 

 
 
 
 
 

มาตรา ๑๐  ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “สถาบันการเงิน” ในมาตรา ๓ 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ
ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 

 แก้ไขนิยามค าว่า “สถาบันการเงิน” ให้มีความ
ชัดเจนและครอบคลุมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่มีสถานะเป็น
สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า 
(๑)  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่
มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ 

““สถาบันการเงิน” หมายความว่า 
(๑) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม

กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มี
กฎหมายจัดตั้งข้ึนโดยเฉพาะ 

 เพิ่ม เติม ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและ 
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล  บรรษัทบริหาร
สินทรัพย์  ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
หรือธุรกิจลีสซิ่ง ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินเช่ือส่วน
บุคคล ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบการช าระเงิน  
ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช าระเงินต่างประเทศ ผู้
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช าระเงินต่างประเทศ และ
ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการด าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินให้ถือเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(๒)  บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

(๒ )  บริษัทหลักทรัพย์ และผู้ ให้บริการระบบหรื อ เครือข่ าย
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(๓)  (ยกเลิก)  
(๔) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และบริษัท

ประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
(๓) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตและบริษัท

ประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
(๕)  สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุน

ด าเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์
ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเช่ือรับจ านองหรือรับ
จ าน าทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ โดยวิธีใด ๆ 

(๔) สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนิน
กิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเช่ือ รับจ านองหรือรับจ าน าทรัพย์สิน 
หรือให้บริการทางการเงินประเภทอื่นที่มีลักษณะเดียวกับสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน 

 (๕) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโท
เคนดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

 (๖) บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน 

 (๗) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
(๘) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 (๙) ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หรือธุรกิจ 

ลีสซิ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน  ทั้งนี้
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
รวมทั้ง ราคาหรือมูลค่าของจักรยานยนต์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

 (๑๐) ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ
ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากับหรือตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

 

 (๑๑) ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบการช าระเงินภายใต้การก ากับ
และบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการ
ช าระเงิน 

 

 (๑๒) ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช าระเงินต่างประเทศตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 

 

(๖)  นิติบุคคลที่ด าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

(๑๓) บุคคลหรือนิติบุคคลที่ด าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินทีม่ี
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง” 

 

 มาตรา  ๑๑   ให้ เพิ่ มบทนิยามค าว่ า  “ผู้ มี หน้ าที่ ร าย งาน” 
“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” และ “ลูกค้า” ระหว่างบทนิยามค าว่า “สถาบัน
การเงิน” กับบทนิยามค าว่า “กองทุน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
     ““ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า สถาบันการเงินและผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ 
       “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” หมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายฝ่ายหนึ่งกับผู้มี
หน้าที่รายงานอีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บริการทางการเงิน ทาง
ธุรกิจ ทางการค้าหรือทางวิชาชีพของผู้มีหน้าที่รายงานอย่างต่อเนื่องหรือ
ในช่วงระยะเวลาที่ตกลงกัน     

 เ พิ่ ม บ ท นิ ย า ม ค า ว่ า  “ ผู้ มี ห น้ า ที่ ร า ย ง า น ” 
“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” และ “ลูกค้า” 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

        “ลูกค้า” หมายความวา่ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลง
กันทางกฎหมายที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว” 

 
 

 
หมวด ๒ 

การรายงานและการแสดงตน 

   

มาตรา ๑๒  ให้ยกเลิกช่ือหมวด ๒ การรายงานและการแสดงตน แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน  

“หมวด ๒  
มาตรการป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงิน แก่การกอ่การ

ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง” 
   

 

 
 
 
 

มาตรา ๑๕/๑  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ใดได้รับแจ้ง
รายการเกี่ยวกับ การน าเ งินตราไม่ว่าจะเป็นเ งินตราหรือเงินตรา
ต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเข้ามาใน
หรือออกไปนอกประเทศ อันมีมูลค่ารวมกันถึงจ านวนที่คณะกรรมการ
ก าหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรดังกล่าวรวบรวมและจัดส่งข้อมูลที่
ได้รับแจ้งนั้นไปยังส านักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการ
แจ้งรายการ ที่คณะกรรมการก าหนด 
 จ านวนเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศที่คณะกรรมการก าหนด
ตามวรรคหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าจ านวนที่ผู้น าเงินตราที่น าเข้ามาในหรือ
ออกไปนอกประเทศต้องแจ้งรายการ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงินก าหนด 

มาตรา ๑๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕/๑ เมื่อพนักงานศุลกากรผู้ใดได้รับแจ้งรายการเกี่ยวกับ
การส่งหรือน าเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือเข้ามาใน
หรือออกไปนอกประเทศ อันมีมูลค่ารวมกันถึงจ านวนที่ต้องแจ้งรายการต่อ
ส านักงานตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินก าหนด ให้
พนักงานศุลกากรดังกล่าวรวบรวมและจัดส่งข้อมูลที่ได้รับแจ้งนั้นไปยัง
ส านักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการและอธิบดีกรม
ศุลกากรร่วมกันก าหนด” 

 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับแจ้ง การรวบรวมและ
จัดส่งข้อมูลที่พนักงานศุลกากรได้รับแจ้งมายังส านักงาน 
ให้ครอบคลุมถึงตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดน 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

 มาตรา ๑๔  ให้ เพิ่ มความต่อ ไปนี้ เ ป็นมาตรา  ๑๕/๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๑๕/๒ ในกรณีที่พนักงานศุลกากรมีเหตุอันควรสงสัยว่า
เงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือที่น าเข้ามาในหรือ
ออกไปนอกประเทศดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด 
การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ให้พนักงานศุลกากรยึดเงินตรา 
เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือดังกล่าวไว้ช่ัวคราวมีก าหนด 
ไม่เกินสามสิบวันและให้แจ้งส านักงานทราบโดยเร็ว 

เมื่อมีการยึดตามวรรคหนึ่ง ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียใน
ทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวอาจยื่นค าร้องคัดค้านได้ว่าทรัพย์สินนั้นมิได้เป็น
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรือการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูงโดยต้องยื่นค าร้องต่ออธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่อธิบดีกรม
ศุลกากรมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการยึดและเมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากไม่มีบุคคลใดยื่นค าร้องคัดค้านหรือแสดง
ข้อมูลหรือหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินนั้นมิได้เป็นทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท า
ความผิด การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ให้พนักงานศุลกากรโดยความ
เห็นชอบของอธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมศุลกากรมอบหมาย ส่ง
เรื่องให้ส านักงานด าเนินการยื่นค าร้องต่อศาลแพ่งให้มีค าสั่งให้ทรัพย์สินนั้น
ตกเป็นของแผ่นดินตามหมวด ๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

การด าเนินการใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองซึ่ง
กระท าโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด เจ้าหน้าท่ีดังกล่าว
ไม่ต้องรับผิด” 

 เนื่องจาก พ.ร.บ. ศุลกากร ไม่ได้ก าหนดอ านาจของ
พนักงานศุลกากรในการยึดเงินตรา เงินตราต่างประเทศ 
หรือตราสารเปลี่ยนมือที่น าเข้ามาในหรือออกไปนอก
ประเทศ กรณีสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง รวมทั้งก าหนด
ขั้นตอนและอ านาจหน้าที่ของพนักงานศุลกากรเกี่ยวกับ
การส่งเรื่องมายังส านักงาน ปปง. เพื่อด าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป  
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

 
 
 
 

มาตรา ๑๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 ปรับปรุงประเภทผู้ประกอบอาชีพที่ต้องรายงาน
ธุรกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT 
(The FATF Recommendations ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ ) 

มาตรา ๑๖   ให้ผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้มีหน้าท่ีต้องรายงาน
การท าธุรกรรมต่อส านักงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ านวนเกิน
กว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ 
ผู้ประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องเป็นนิติบุคคล เว้นแต่ใน
กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยที่มีพยานหลักฐานอันสมควรว่ามีการท าธุรกรรม
ที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐานหรือความผิด
ฐานฟอกเงินกับผู้ประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕)  ที่มิได้เป็นนิติ
บุคคล ให้ส านักงานมีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว
รายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน 

“มาตรา ๑๖  ให้ผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้มีหน้าที่ต้องรายงาน 
การท าธุรกรรมต่อส านักงาน 
  

 

จึงก าหนดเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบการประเภท ผู้ประกอบ
วิชาชีพทนายความ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพบัญชี และผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ มีความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน  

(๑) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการด าเนินการ การให้ค าแนะน า 
หรือการเป็นที่ปรึกษาในการท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓  

 

(๑) ผู้ประกอบอาชีพให้ค าปรึกษา ให้ความเห็น หรือด าเนินการหรือ
ช่วยด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการออกและการเสนอขายหลักทรัพย์ การ
เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ การจัดโครงสร้างทางการเงิน หรือใน
เรื่องอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 

 

(๒) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองค า หรือ
เครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองค า 

(๒) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองค า หรือเครื่องประดับ
ที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองค า 

 

 (๓) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยจัดตั้งสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

(๓) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์   (๔) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการค้ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
รวมทั้ง ราคาหรือมูลค่าของจักรยานยนต์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

 

(๔) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์   

 
 

 

(๕) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การขายทอดตลาดและค้าของเก่า        

(๕) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการ
ขายทอดตลาดและค้าของเก่า หรือการค้าโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ แลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  

 

(๖) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ
ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการ
คลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ หรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

  

(๗) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่
สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

  

(๘) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน
ตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน    

  

(๙) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

(๑๐)  ผู้ประกอบอาชีพที่ด าเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ที่มิใช่เป็นสถาบันการเงิน ซึ่ง
ปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายว่ามีความเสี่ยงที่อาจถูกใช้เป็น
ช่องทางในการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  

 (๖) ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความหรือที่
ปรึกษากฎหมายเฉพาะที่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมส าหรับลูกค้าใน
การซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการเงิน บัญชีเงินฝาก หลักทรัพย์ 
บัญชีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของลูกค้า และการจดทะเบียนจัดตั้งหรือการ
จัดการบริษัทหรือองค์กรธุรกิจ หรือการซื้อขายองค์กรธุรกิจ 

 

 (๗) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีเฉพาะวิชาชีพ
ในด้านการท าบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี และด้านการบัญชี
ภาษีอากร 

 

 (๘) ผู้ประกอบอาชีพอื่นที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

 ผู้ประกอบอาชีพตาม (๖) และ (๗) ไม่รวมถึงผู้ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือ
พนักงานของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรานี้ 

 

 เพื่อประโยชน์แก่การก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ส านักงานอาจด าเนินการให้ผู้ประกอบอาชีพ
ตาม (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๘) ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีหน้าที่รายงานต่อ
ส านักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนดก็ได้ 

 

 ประเภทของธุรกรรม จ านวนหรือมูลค่าของธุรกรรมที่ต้องรายงาน
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็น
ประโยชน์ในการยืนยันหรือยกเลิกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รายงาน
ไปตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บุคคลดังกล่าวรายงานข้อเท็จจริงนั้นให้ส านักงาน
ทราบโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่ เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็น
ประโยชน์ในการยืนยันหรือยกเลิกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รายงานไป
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บุคคลดังกล่าวรายงานข้อเท็จจริงนั้นให้ส านักงาน
ทราบโดยไม่ชักช้า 

 

ให้น าความในมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับผู้มีหน้าที่รายงานตาม
วรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าว เป็น
ผู้กระท าความผิดฐานฟอกเงินเสียเอง 

ให้น าความในมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพตามวรรค
หนึ่งด้วยโดยอนุโลม” 

 

 
 
 
 
มาตรา ๑๖/๑  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีพยานหลักฐาน

ตามสมควรว่า มูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหาก าไรใด มีการท า
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย ให้
ส านักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม มีอ านาจสั่งเป็น
หนังสือให้มูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหาก าไรนั้นช้ีแจงข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการท าธุรกรรมหรือสั่งระงับการท าธุรกรรมดังกล่าวไว้เป็นการ
ช่ัวคราวเป็นเวลาตามที่ส านักงานก าหนด และในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น
เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจาก
เลขาธิการอาจเข้าไปในสถานที่ด าเนินงานของมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กร
ไม่แสวงหาก าไรนั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อ
ตรวจสอบตามที่จ าเป็นได้ 

มาตรา ๑๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖/๑ เพื่อเป็นการป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง 
ให้มูลนิธิหรือสมาคมที่ด าเนินกิจการและมีลักษณะตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท างบประมาณประจ าปีโดยแยกเป็นรายรับหรือเงินบริจาค 
และรายจ่ายที่เป็นงบลงทุนและงบด าเนินการให้ชัดเจน 

(๒) บันทึกข้อเท็จจริงในการท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายและ
วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายดังกล่าว 

(๓) จัดให้มีข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับผู้ที่มีอ านาจควบคุมหรือสั่ง
การ ผู้ที่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากการด าเนินโครงการหรือการด าเนิน
กิจการใดๆ ของมูลนิธิหรือสมาคมรวมทั้ งข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินโครงการหรือด าเนินกิจการดังกล่าว 

 (๔) เก็บรักษาข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการด าเนินโครงการหรือ
การด าเนินกิจการใดๆ ของมูลนิธิหรือสมาคม  

 ก าหนดหน้าที่ของมูลนิธิ สมาคม และองค์กรไม่
แสวงหาก าไรในการจัดท าและเก็บข้อมูลต่าง  ๆ เพื่อ
ป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้าง
สูงและปรับปรุงหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานในการ
ควบคุมก ากับมูลนิธิ สมาคมและองค์กรไม่แสวงหาก าไร
ดังกล่าว 

ทั้งนี้  เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน 
AML/CFT (The FATF Recommendations ข้อ ๘ ) 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

เว้นแต่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น ให้
มูลนิธิหรือสมาคมเก็บรักษาข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานใดตามวรรคหนึ่ง ไว้
เป็นเวลาห้าปีนับแต่การด าเนินโครงการหรือการด าเนินกิจการนั้นสิ้นสุดลง
หรือนับแต่วันท่ีได้บันทึกข้อเท็จจริงในการท าธุรกรรมนั้น 

ให้หน่วยงานหรือนายทะเบียนที่มีหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายใน
การก ากับและควบคุมมูลนิธิหรอืสมาคม ท าหน้าที่ก ากับและควบคุมให้มูลนธิิ
หรือสมาคมดังกล่าวด าเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง และในกรณีที่
ตรวจสอบพบว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานหรือนาย
ทะเบียนดังกล่าวมีอ านาจสั่งให้มูลนิธิหรือสมาคมที่ฝ่าฝืนนั้นด าเนินการหรือ
แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด และหากมูลนิธิหรือสมาคมฝ่าฝืน
ไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้หน่วยงานหรือนายทะเบียน
แจ้งให้ส านักงานทราบโดยเร็ว 

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีพยานหลักฐานตามสมควรว่ามูลนิธิ
หรือสมาคมใดมีการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง 
ให้ส านักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม มีอ านาจสั่งเป็น
หนังสือให้มูลนิธิ หรือสมาคมนั้น ช้ีแจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท าธุรกรรม
หรือสั่งระงับการท าธุรกรรมดังกล่าวไว้เป็นการช่ัวคราวเป็น เวลาตามที่
ส านักงานก าหนด และในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเลขาธิการหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการอาจเข้าไปในสถานที่
ด าเนินงานของมูลนิธิหรือสมาคมนั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น 
ถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจสอบตามที่จ าเป็นได้” 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

 
 

มาตรา ๑๗ การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ 
และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

“มาตรา ๑๗  การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ 
และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด” 

 ปรับปรุ งอ านาจในการก าหนดแบบ ระยะเวลา 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการ ปปง. เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

 
 
 
มาตรา ๑๙ การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ 

และมาตรา ๑๖ ซึ่งผู้รายงานกระท าโดยสจุรติ หากก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่บุคคลใดผู้รายงานไม่ต้องรับผิด 

มาตรา ๑๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๙ การด าเนินการใด ๆ ตามหมวดนี้ ของผู้มีหน้าที่รายงาน 
กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติ
บุ คคล  หรื อ เจ้ าหน้ าที่ ของผู้ มีหน้ าที่ ร ายงานซึ่ งกระท า โดยสุจริต  
หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด เจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่รายงาน
ดังกล่าวไม่ต้องรับผิด” 

 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่รายงาน รวมทั้ง
กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่ปฏิบัติหน้าที่โดย
สุจริตให้ไม่ต้องรับผิดในทางกฎหมาย แม้ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บุคคลใด 

 
 
 
 
มาตรา ๒๐  ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 

๑๖ จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการท าธุรกรรมตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งต้องก าหนดมาตรการเพื่อขจัดอุปสรรคในการแสดงตน
ของคนพิการหรือทุพพลภาพด้วย เว้นแต่ลูกค้าได้แสดงตนไว้ก่อนแล้ว 

การแสดงตนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด 

มาตรา ๑๙  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๐  ให้ผู้มีหน้าที่รายงานด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า รวมทั้งมาตรการอื่นเพื่อบริหารและบรรเทาความ
เสี่ยงท่ีอาจเกี่ยวกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงในกรณีของการโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ  
รวมตลอดทั้งการพึ่งพาบุคคลที่สามในการตรวจสอบลูกค้า  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด” 

 

 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบข้อท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าให้เป็นเอกภาพ 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

มาตรา ๒๐/๑  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก าหนดนโยบายการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยง
ที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า และต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อเริ่มท าธุรกรรมครั้งแรก โดยต้อง
ตรวจสอบเป็นระยะจนสิ้นสุดด า เนินการเมื่อมีการปิดบัญชีหรือยุติ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า 

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามวรรคหนึ่งจะมี
ขอบเขตเพียงใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เกี่ยวกับการแสดงตนและการพิสูจน์ทราบลูกค้า การตรวจทานบัญชีลูกค้า และ
การติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกค้าที่ได้รับการแจ้งจากส านักงาน 

ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ด้วยโดย
อนุโลม แต่จะใช้กับผู้ประกอบอาชีพที่มีลักษณะอย่างใดให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยต้องมิให้มีลักษณะเป็นการก่อความ
เดือดร้อนแก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยและประชาชนที่เกี่ยวข้องจนเกิน
สมควร และต้องด าเนินการเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินเท่านั้น 

มาตรา ๒๐  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเ งิน (ฉบับที่  ๕ )  
พ.ศ. ๒๕๕๘  

ยกเลิกโดยน าหลักการไปรวมกับรา่งมาตรา ๒๐ แล้ว 

 มาตรา ๒๑   ให้ เพิ่ มความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๒๐/๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
      “มาตรา ๒๐/๒ ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงานสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือท าธุรกรรมกับลูกค้าท่ีปกปิดช่ือจริงหรือใช้ช่ือแฝง” 

 

 
 
 

 

มาตรา ๒๒  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 ก าหนดให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้อง
บันทึกข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมเช่นเดียวกับ
สถาบันการเงิน  
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

มาตรา ๒๑  เมื่อมีการท าธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบัน
การเงินบันทึกข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวตามแบบ 
รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

“มาตรา ๒๑ เมื่อมีการท าธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๖ ให้ผู้มี
หน้าที่รายงานบันทึกข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวตามแบบ 
รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่คณะกรรมการก าหนด” 

 ปรับปรุงการก าหนดแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการบันทึกข้อเท็จจริ งจากเดิมที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง แก้ไขเป็นอ านาจของคณะกรรมการ  

 
 
 
 

มาตรา ๒๑/๑  ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และ
มาตรา ๑๖ หรือบุคคลใดเปิดเผยข้อมูลหรือกระท าด้วยประการใด ๆ อัน
อาจท าให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรายงานธุรกรรมหรือการส่งข้อมูลอื่นใดไป
ยังส านักงาน เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามค าสั่งศาลหรือ
เป็นการเปิดเผยข้อมูลระหว่างส านักงานใหญ่กับสาขาของผู้มีหน้าที่
รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ที่ตั้งอยู่ในหรือต่างประเทศเพื่อ
ด าเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 รายงานที่ส านักงานได้รับตามหมวดนี้ถือเป็นความลับในราชการ
เกี่ยวกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้เลขาธิการเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวเฉพาะ
เพื่อการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๑/๑ ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงาน กรรมการ พนักงาน 
ลูกจ้าง ตัวแทนและส านักงานผู้ด าเนินการแทน เปิดเผยข้อเท็จจริงหรือ
กระท าด้วยประการใด ๆ อันอาจท าให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการรายงาน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือการส่งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องของลูกค้าไป
ยังส านักงาน” 

 ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการห้ามเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และ
การเปิดเผยข้อมูลลูกค้าระหว่างผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อ
ประโยชน์แก่การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงให้มีความชัดเจน
ยิ่งข้ึน 

 
 
 
 

มาตรา ๒๑/๒  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และ
มาตรา ๑๖ ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ 

      มาตรา ๒๔  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเ งิน (ฉบับที่  ๕ )  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
       “มาตรา ๒๑/๒ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าแล้วพบว่าธุรกรรมของลูกค้าเกี่ยวข้องกับการ

 ปรับปรุงให้ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถระงับการท า
ธุรกรรมได้กรณีไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าและมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดมูล
ฐานหรือการฟอกเงินให้มีความชัดเจนรวมทั้งปรับปรุง
อ านาจของส านักงานในกรณีดังกล่าว 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวรายงานให้ส านักงานทราบ
โดยทันที 

 
 
 
ในกรณีที่ส านักงานได้ตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่า

มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน
ฟอกเงิน ให้มีอ านาจสั่งให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว
ระงับการท าธุรกรรมไว้ก่อนได้ไม่เกินสิบวันท าการ 

กระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือกรณีที่ ไม่สามารถ
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้และมีเหตุอันควรสงสัยว่า
ธุรกรรมของลูกค้าอาจเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐานหรือความผิด
ฐานฟอกเงิน ผู้มีหน้าที่รายงานอาจระงับการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินไว้ก่อนได้ไม่เกินสามวันและรายงานให้ส านักงานทราบโดยทันที 

เมื่อส านักงานได้ตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่ามี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน
ฟอกเงิน ให้มีอ านาจสั่งให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวระงับการท าธุรกรรมไว้
ได้ไม่เกินสิบวันท าการนับแต่วันที่มีค าสั่ง” 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตร า  ๒๑ /๓   เ พื่ อป ร ะ โ ยชน์ ใ นกา รปฏิ บั ติ ก า รตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ส านักงานมีหน้าที่จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตาม
มาตรา ๑๓ และ มาตรา ๑๖  
 เมื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มีเจ้าหน้าท่ี
ที่ได้รับการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องจัดให้ผู้ได้รับการฝึกอบรม
ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท ารายงานหรือควบคุมการจัดท ารายงาน 
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกคา้ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมตาม
วรรคหนึ่ง และการจัดให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสอง 
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 
 

มาตรา ๒๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑/๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ยกเลิกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้มีหน้าที่
รายงานในการจัดให้พนักงานหรือบุคลากรของผู้มีหน้าที่
รายงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัตินี้
เข้ารับการฝึกอบรมและทบทวนความรู้ด้าน AML/CFT 
เนื่องจากการก าหนดให้มีการจัดฝึกอบรมเป็นเรื่อง
ภายในของแต่ละองค์กร ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับประเภท และ
ความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจ  
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

 มาตรา ๒๖   ให้ เพิ่ มความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๒๑/๔ แห่ ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๒๑/๔ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก าหนดและด าเนินการตาม
นโยบายและมาตรการควบคุมภายในส าหรับองค์กร สาขา และบริษัทใน
เครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงและขนาดของธุรกิจ โดย
นโยบายและมาตรการดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียด อย่างน้อย ดังต่อไปนี้   

( ๑ )  ก า หนด โค ร งส ร้ า ง ในกา รก า กั บดู แ ลการปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดให้มีพนักงานระดับ
บริหารท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย    

(๒) ก าหนดให้มีขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานก่อนการว่าจ้างให้
ปฏิบัติงานภายใต้นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูง  

(๓) ก าหนดให้มีการอบรมพนักงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง  

(๔) ก าหนดกลไกในการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระเพื่อตรวจสอบ
ระบบการด าเนินงานและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  

(๕) ก าหนดให้มีนโยบายหรือขั้นตอนเกี่ยวกับการร่วมใช้ข้อมูล
ระหว่างผู้มีหน้าที่รายงานกับสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกัน ไม่ว่าที่ตั้งอยู่ในหรือต่างประเทศ เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอก

 เพิ่มหลักการในการก าหนดมาตรการควบคุมภายใน
ส าหรับองค์กร สาขา และบริษัทในเครือ  เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT (The 
FATF Recommendations ข้อ ๑๘ ) 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

เงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

นโยบายและมาตรการควบคุมภายในตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

 
 
 
 
มาตรา ๒๒  เว้นแต่จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงาน

เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่นให้สถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียด 
ดังนี ้

(๑) เกี่ยวกับการแสดงตนตามมาตรา ๒๐ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่
มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า 

 
 
(๒) เกี่ยวกับการท าธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๑ 

เป็นเวลาห้าปีนับแต่ได้มีการท าธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงน้ัน  
ให้น าความใน (๑) มาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ด้วย   

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๒  เว้นแต่จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น ให้ผู้มีหน้าท่ีรายงาน เก็บรักษารายละเอียดของข้อมูล
หรือหลักฐานดังต่อไปนี้อย่างน้อยสิบปี  

(๑) ข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าตามมาตรา ๒๐ นับแต่วันที่ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลกูคา้ 
เว้นแต่กรณขีองการท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวให้เก็บเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันท่ี
ท าธุรกรรมดังกล่าว 

(๒) ข้อมูลการท าธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๑ นับ
แต่ได้มีการท าธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงน้ัน  

การเก็บรักษารายละเอียดของข้อมูลหรือเอกสารตามวรรคหนึ่งอาจ
ด าเนินการในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นก็ได้ และต้อง
สามารถส่งข้อมูลและรายละเอียดดงักล่าวให้ส านักงานได้ภายในก าหนดเวลา
เมื่อได้รับค าสั่งเรียก” 

 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บรักษารายละเอียดของ
ข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า การท าธุรกรรมและการบันทึกข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการท าธุรกรรมโดยต้องเก็บไว้เป็นเวลาสิบปี 

 
 
 
 
 
 

มาตรา ๒๒/๑   ภายใต้บังคับมาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม ให้ผู้มี
หน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เก็บรักษารายละเอียด
เกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับลูกค้าตามมาตรา ๒๐/
๑ เป็นเวลาสิบปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า 

มาตรา ๒๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ยกเลิกหลักการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง โดยน าหลักการไปรวมไว้
ในมาตรา ๒๒ 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

แต่ก่อนพ้นก าหนดเวลาสิบปีดังกล่าว หากมีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ส าหรับลูกค้ารายใด ให้
เลขาธิการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวเก็บรักษา
รายละเอียดของลูกค้ารายนั้นต่อไปอีกไม่เกินห้าปีนับแต่พ้นเวลาสิบปีก็ได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 มาตรา ๒๙  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๒/๑ การก ากับและ
ตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน มาตรา ๒๓/๑ มาตรา ๒๓/๒ มาตรา ๒๓/๓ 
มาตรา ๒๓/๔ มาตรา ๒๓/๕ และมาตรา ๒๓/๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
“หมวด ๒/๑ 

การก ากับและตรวจสอบผูม้ีหน้าทีร่ายงาน 
      มาตรา ๒๓/๑ ให้ส านักงานเป็นผู้ก ากับ ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงาน สาขา หรือบริษัทในเครือ
ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันไม่ว่าที่อยู่ในหรือนอกประเทศเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับภายในของประเทศนั้น 

      มาตรา ๒๓/๒ เพื่อประโยชน์ในการก ากับ ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติของผู้มีหน้าที่รายงาน ให้เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้ ช่วย
เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการมีอ านาจ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้มีหน้าที่
รายงานหรือสถานที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวลข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงาน
ดังกล่าวด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออื่นใด ในระหว่างเวลาพระ
อาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของสถานท่ีนั้นเพื่อก ากับ

 ก าหนดอ านาจในการก ากับดูแลและตรวจสอบผู้มี
หน้าท่ีรายงานของส านักงานให้มีความชัดเจน 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

และตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งเก็บรวบข้อมูล 
เอกสาร หรือหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

(๒) ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งยึดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือ
ด าเนินคดี  

(๓) สั่งให้เจ้าของกิจการ กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของผู้มีหน้าที่
รายงาน หรือผู้รวบรวมหรือประมวลข้อมลูของผู้มีหน้าท่ีรายงานดงักล่าวดว้ย
เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออื่นใด มาให้ถ้อยค า หรือส่งส าเนา หรือ
แสดงข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้เพื่อตรวจสอบหรือด าเนินคดี 

(๔) สั่งให้บุคคลใดๆ ซึ่งมีส่วนรู้เห็นการกระท าหรือข้อเท็จจริงใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องและจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการก ากับและตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มาให้
ถ้อยค า หรือส่งส าเนาหรือแสดงข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดที่
เกี่ยวข้องหรือจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร และเมื่อได้เข้าไปและลงมือท าการ
ตรวจสอบตาม (๑) แล้ว ถ้ายังด าเนินการไม่เสร็จ จะกระท าต่อไปในเวลา
กลางคืนหรือนอกเวลาท าการของสถานท่ีนั้นก็ได้ 

การใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม (๓) และ (๔) จะต้องเป็นการ
กระท าต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่ด าเนินการก ากับและตรวจสอบ
หรือด าเนินคดี และในกรณีตาม (๓) และ (๔) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องก าหนด
ระยะเวลาอันสมควรที่จะให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติตามค าสั่งได้ 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

ในการก ากับและตรวจสอบตามพระราชบัญญัตินี้ ส านักงานอาจมี
หนังสือตักเตือนหรือแจ้งข้อแนะน าเป็นหนังสือไปยังผู้มีหน้าที่รายงาน 
เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้ 

มาตรา ๒๓/๓  เมื่อหน่วยงานของต่างประเทศที่มีหน้าที่ในการก ากับ
และตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หรือมีหน้าที่และอ านาจท านองเดียวกันกับส านักงานร้องขอ ส านักงานอาจ
ให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมหรือตรวจสอบข้อมูล เอกสารหรือหลักฐาน
ที่จ าเป็นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นในท านองเดียวกันของประเทศ
ผู้ร้องขอตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวต้อง
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) การให้ความช่วยเหลือนั้นต้องไม่ขัดต่อประโยชน์สาธารณะหรือการ
รักษาความลับของประเทศ 

(๒) การกระท าซึ่งเป็นมูลกรณีของความช่วยเหลือนั้นเข้าลักษณะประเภท
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) หน่วยงานต่างประเทศท่ีร้องขอความช่วยเหลือตกลงหรือยินยอมที่
จะให้ความช่วยเหลือในท านองเดียวกันเป็นการตอบแทนหากได้รับค าร้องขอ
จากส านักงาน 

มาตรา ๒๓/๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหมวดนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องแสดงบัตรประจ าตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง   

มาตรา ๒๓/๕  พยานหลักฐานที่ได้มาตามความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่างประเทศกับส านักงานตามหมวดนี้  ให้น ามาใช้อ้างเป็น
พยานหลักฐานในการด าเนินคดีทั้งปวงได้ 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

มาตรา ๒๓/๖  เพื่อให้การด าเนินการตามหมวดนี้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส านักงานอาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑) ขอความร่วมมือในการก ากับและตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นที่มี
อ านาจก ากับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานท้ังหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ  
 (๒) แต่งตั้งที่ปรึกษาซึ่งมีความรู้หรือความเช่ียวชาญด้านการก ากับและ
ตรวจสอบการปฏิบัติของผู้มีหน้าที่รายงาน โดยคุณสมบัติ ค่าตอบแทน และ
ขอบเขตอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาดังกล่าว ให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง” 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

   
 
 
มาตรา ๒๔   ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงินคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ปปง.” ประกอบด้วย 
(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อัยการสูงสุด 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็น
กรรมการ 

มาตรา ๓๐  ให้ยกเลิกความใน (๒)  ของมาตรา ๒๔ แห่ ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง 
การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

 
 
“(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เป็นกรรมการ” 

 
 

 ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ ปปง. โดยเพิม่
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการด้วย 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

 
 
 
 
มาตรา ๒๔/๒  ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้อง

มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (๓) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งอธิบดีหรือหัวหน้าส่วน

ราชการระดับกรมขึ้นไป หรือเป็นหรือเคยเป็นหัวหน้าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือด ารงต าแหน่งหรือเคย
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในด้านหนึ่งด้านใดตาม (๔) 

มาตรา ๓๑  ให้ยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๒๔/๒ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 
 
“(๓) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า 

หรือต าแหน่งอธิบดีอัยการขึ้นไป หรือเคยด ารงต าแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป 
หรือเป็นหรือเคยเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือหัวหน้าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ใน
ด้านหนึ่งด้านใดตาม (๔)” 

 ปรับปรุงคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
มาตรา ๒๕  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

 (๑) เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายต่อคณะรัฐมนตรี 
 
 (๒) ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของส านักงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

มาตรา ๓๒  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๕  ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงต่อ
คณะรัฐมนตรี 

(๒) ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของส านักงานตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นที่อยู่ ในหน้าที่และอ านาจของ
ส านักงาน 

 ปรับปรุงหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ ปปง. 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

 (๓)  ก ากับ ดูแล และควบคุมให้คณะกรรมการธุรกรรม ส านักงาน 
และเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้ 
รวมทั้ งระงับหรือยับยั้ งการกระท าใดของคณะกรรมการธุรกรรม 
ส านักงาน และเลขาธิการ ที่เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด 
 ระเบียบตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และ
ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนจึงจะใช้บังคับได้ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการไปตามที่เห็นสมควร 
   (๔) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ยงที่
เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่
อาจเกิดจากการท าธุรกรรมของหน่วยงานของรัฐ หรือกิจการบางประเภท
ที่ไม่ต้องรายงานการท าธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้และเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 
 (๕) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือก าหนดหลักเกณฑ์
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ านาจของคณะกรรมการธุรกรรม รวมตลอดทั้งออก
ระเบียบหรือประกาศอื่นใดที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการ ท้ังนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใด
ที่ก าหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติ ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน
จึงจะใช้บังคับได้ 
 
 
 

(๓) ก ากับดูแลให้คณะกรรมการธุรกรรม ส านักงาน และเลขาธิการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๔) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือก าหนดหลักเกณฑ์ 

ใดๆ ที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใดที่ก าหนดให้ประชาชน
ต้องปฏิบัติ ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนจึงจะใช้บังคับได้ 

 
(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ ยงที่

เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจ
เกิดจากการท าธุรกรรมของหน่วยงานของรัฐ หรือกิจการบางประเภทที่ไม่
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

 
  
(๖) คัดเลือกบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่ งเลขาธิการเพื่อ เสนอ
คณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป 
 
 (๗) วางระเบียบในการด าเนินการกับข้อมูลหรือเอกสารเพื่อใช้เป็น
พยานหลักฐานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 (๘) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 หลัก เกณฑ์และวิธีการคัด เลือกตาม (๖)  ให้ เป็นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ต้องรายงานการท าธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้และเสนอแนะแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 

(๖) คัดเลือกบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งเลขาธิการเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีด า เนินการต่อไป ทั้ งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 
 
 
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติ

ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ” 

 
 
 
มาตรา ๒๗  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 

๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 

 (๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔/๒ 
หรือคณะรัฐมนตรีให้ออก 

(๔)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖)  ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

มาตรา ๓๓  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปรับปรุงถ้อยค าในวรรคสอง และเพิ่มเติมวรรคสาม 
เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับการนับองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ปปง. กรณีผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนครบวาระ 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่งไม่ว่าจะ
เป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว 

“ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระให้แต่งตั้ง
ผู้อื่นด ารงต าแหน่งแทน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 
เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้” 

 มาตรา ๓๔  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

“ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่
ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่” 

 เพิ่มหลักการในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

 
 
 
 
มาตรา ๒๙   การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม 
 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และในกรณีที่ประธานกรรมการและ
รองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 
 การวินจิฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งใหม้ี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด เว้นแต่การคัดเลือกบุคคลตามมาตรา 
๒๕ (๖) การให้เลขาธิการพ้นจากต าแหน่งตาม มาตรา ๔๕ (๓) หรือการวินิจฉัยช้ี

มาตรา ๓๕  ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๒๙ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  
 
 
 
 
 
 
 

“การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคน
หนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด เว้นแต่  การคัดเลือก
บุคคลตามมาตรา ๒๕ (๕) การให้เลขาธิการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๔๕ 

 ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงคะแนนเพื่อ
วินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการ ปปง. ให้สอดคล้องกับ
การปรับปรุงหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ ปปง. 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

ขาดตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

(๓) หรือการวินิจฉัยช้ีขาดตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียง
มากกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่” 

 
 
มาตรา ๓๘  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัิ

นี้  ให้กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑)  มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ 
องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี ส่งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยค าส่งค าช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร 
หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 

มาตรา ๓๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒/๑) และ (๒/๒) ของมาตรา 
๓๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 
 

  
  

  
 

 เพิ่มอ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการท าส า เนา
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จาก
ระบบคอมพิวเตอร์ สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคมุ
ข้ อ มู ล ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ห รื อ อุ ป ก ร ณ์ ที่ ใ ช้ เ ก็ บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อใหส้่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ
อุปกรณ์ดั งกล่ าว เพื่ อตรวจสอบ ถอดรหัสลับของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ท า
การถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีในการถอดรหัสลับดังกล่าวได้  

ทั้งนี้ โดยน าหลักการในการก าหนดหน้าที่มาจาก  
มาตรา ๑๔ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๒)  มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยค า ส่ง
ค าช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อ
ตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 

 

 
 
 

 
 
 

“(๒/๑) ท าส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
จ ากระบบคอมพิ ว เตอร์  สั่ ง ให้ บุ คคลซึ่ ง ครอบครองหรื อควบคุม
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อให้ส่งมอบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบ ถอดรหัสลับของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัส
ลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ท าการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว รวมทั้งยึด หรืออายัดระบบ
คอมพิวเตอร์เท่าที่จ าเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียดของ
การท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดหรือ
การกระท าความผิดฐานฟอกเงิน 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

  (๒/๒) ยึด หรืออายัดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด เท่าที่จ าเป็น
เพื่อประโยชน์ในการติดตามหรือตรวจสอบเพื่อทราบรายละเอียดของการท า
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดหรือการ
กระท าความผิดฐานฟอกเงิน 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ค าว่า “ข้อมูลคอมพิวเตอร์ “ข้อมูล
จราจรทางคอมพิว เตอร์ ”  และ  “ระบบคอมพิ ว เตอร์ ”  หมายถึ ง
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์ “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” และ “ระบบ
คอมพิว เตอร์ ” ตามกฎหมายว่ าด้ วยการกระท าความผิดเกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์” 

 

(๓)  เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ  ที่มีเหตุอันควร
สงสัยว่ามีการซุกซ่อนหรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด หรือ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานฟอกเงิน  

  

เพื่อตรวจค้นหรือเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัด
ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐาน เมื่อมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอา
หมายค้นมาได้ ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานดังกล่าวนั้นจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน 
ท าลาย หรือท าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

  

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ตามวรรคหนึ่งแสดงเอกสารมอบหมายและบัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวตามวรรคสองให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

บรรดาข้อมูลที่ได้มาจากการให้ถ้อยค า ค าช้ีแจงเป็นหนังสือ บัญชี 
เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ  ที่มีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคล สถาบัน
การเงิน ส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ให้เลขาธิการ
เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น 

  



 

 

29 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

       มาตรา ๓๗  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตรา ๓๘ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
      “ในการมีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่ง 
ส่งค าช้ีแจง ส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ให้กรรมการธุรกรรม 
เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจาก
เลขาธิการอาจก าหนดให้ด าเนินการในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือใน
รูปแบบอื่นที่สามารถเข้าใจได้ก็ได้”  

 เพิ่มหลักการในกรณีที่มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่งค าช้ีแจง ส่งบัญชีเอกสาร หรือ
หลักฐานใด ๆ ให้กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย บุคคลดังกล่าวนั้น
อ า จ ก า ห น ด ให้ ด า เ นิ น ก า ร ส่ ง ใ น รู ป แบ บ ข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบอ่ืนท่ีสามารถเข้าใจได้ก็ได้ 

       มาตรา ๓๘  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๘/๓ แห่งพระราชบญัญตัิ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
       “มาตรา ๓๘/๓ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็น
หนังสือจากเลขาธิการตามมาตรา ๓๘ ด าเนินการตรวจสอบธุรกรรมหรือ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดแล้วพบว่าการด าเนินการตรวจสอบ
ต่อไปจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นแจ้ง
ผลการตรวจสอบพร้อมกับความเห็นต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณา 
หากคณะกรรมการธุรกรรมเห็นด้วยกับความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่
ดังกล่าว คณะกรรมการธุรกรรมอาจสั่งให้ยุติการตรวจสอบนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการธุรกรรมก าหนด” 

 เพิ่มหลักการในก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีสามารถ
ขอยุติการตรวจสอบได้หากพบว่าการด าเนินการต่อไปจะ
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 
 

 
 

 
 
มาตรา ๔๐  ให้จัดตั้งส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน เรียกโดยย่อว่า “ส านักงาน ปปง.” ขึ้นเป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้าท่ีโดยอิสระและเปน็
กลาง มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

     มาตรา ๓๙  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
       “มาตรา ๔๐  ให้จัดตั้งส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เรียกโดยย่อว่า “ส านักงานปปง.” ขึ้นเป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้าท่ีโดยอิสระและเป็นกลาง มี
หน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

 ปรับปรุ งหน้ าที่ และอ านาจของส านั กงาน ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และมีความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

(๑) ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ม ติ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
คณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงานธุรการอื่น 
 
 
 
 
 

 
 
 

       (๓/๒)  ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อจัดท านโยบายและก าหนด
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเสนอต่อคณะกรรมการและ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปยัง
หน่วยงานก ากับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ 
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการใด  ๆ ในการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย 
       (๓/๓)  จัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้องที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย 

(๑ )  ด า เนิ นการ ให้ เ ป็ น ไปตามมติ ของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการธุรกรรม รวมตลอดทั้งรับผิดชอบในงานธุรการอื่นของ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการธุรกรรม 

(๒) เป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง รวมทั้งเป็นหน่วยข่าวกรอง
ทางการเงินในการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลด้านข่าวกรอง
ทางการเงินและส่งผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตาม
ข้อตกลงที่ได้จัดท าขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ 

 (๓) ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่ เกี่ยวกับการฟอกเงิน การ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง เพื่อจัดท านโยบายและ
ก าหนดยุทธศาสตร์หรือมาตรการอื่นใดด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง เสนอต่อคณะกรรมการและ
คณะรัฐมนตรี และประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์กล่าว 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

(๒) รับรายงานการท าธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด ๒ และแจ้งตอบ
การรับรายงาน รวมทั้งการรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมที่
ได้มาโดยทางอื่น 
 (๓)  รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัตกิารตามพระราชบญัญตัิ
นี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดท าขึ้นระหว่างหน่วยงานใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 
  
 
 
 
 
 
 
 

(๓/๑)  ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ก ากับ ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต่อ
ส านักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 
 (๓/๔)  แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ 
ซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไปยังหน่วยงาน
ก ากับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เพื่อพิจารณา
ด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

(๔)  เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผล
การด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง 

 (๔) รับและแจ้งตอบรายงานการท าธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด ๒ และ
รับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น รวมทั้งรับ
หรือส่งรายงานหรือข้อมูล เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัินี้หรอืกฎหมาย
อื่น หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดท าขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

 (๕) เข้าถึงข้อมูลธุรกรรม ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งเก็บรักษาโดยส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แก่การ
ปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจของส านักงาน โดยส านักงานอาจท าข้อตกลง
เกี่ยวกับเง่ือนไขในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือหน่วยงานอ่ืนก็ได้ 

 (๖) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง 

(๗) ก ากับ ตรวจสอบ และประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้  และก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  
หลักเกณฑ์และวิธีการในการก ากับ ตรวจสอบ และประเมินผลดังกล่าวให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 (๘) แจ้งรายช่ือผู้มีหน้าที่ รายงานซึ่ ง ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของส านักงานไป
ยังหน่วยงานก ากับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานหรือหน่วยงานอื่นเพื่อพิจารณา
ด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

(๙) เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานหรือสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

ๆ เกี่ยวกับการท าธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๕) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
(๖) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา 

และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
นี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัด
โครงการดังกล่าว 

(๓/๕)  ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 (๗) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

 
 
 (๑๐) เก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร หรือพยานหลักฐานใด ๆ รวมทั้ง

การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์  เพื่อด าเนินคดีกับผู้กระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในหน้าท่ีและอ านาจของ
ส านักงาน  

(๑๑) จัดท าข้อมูลข่าวสารวิชาการ พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริม
ความร่วมมือของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ จัดให้มี
โครงการที่เกี่ยวกับเผยแพร่ความรู้ และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้มีการด าเนินการดังกล่าว 

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
ที่ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจของส านักงาน” 

 มาตรา ๔๐  ให้ เพิ่ มความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๔๖/๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
         “มาตรา ๔๖/๓ ในการสืบสวน การรวบรวมพยานหลกัฐาน การด าเนินการ
เกี่ยวกับทรัพย์สิน  การเก็บรักษาหรือการด าเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินตาม
พระราชบัญญัตินี้ หากมีเหตุจ าเป็นต้องใช้ความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเป็น
พิเศษ เลขาธิการอาจแต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญเพื่อให้ค าปรึกษา
หรือช่วยเหลือคณะกรรมการธุรกรรม หรือเลขาธิการก็ได้ 
        การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งค่าตอบแทน ค่า
เดินทาง ค่าที่พัก และสิทธิประโยชน์อ่ืนของที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญดังกล่าว ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

 เพิ่มหลักการตั้งที่ปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญเพื่อช่วยเหลือ
คณะกรรมการธุรกรรม หรือเลขาธิการ ในการสืบสวน การ
รวบรวมพยานหลักฐาน การด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน  
การเก็บรักษาหรือการด าเนินการบริหารจัดการทรัพย์สิน  
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

 มาตรา ๔๑  ให้ เพิ่ มความต่ อไปนี้ เ ป็นมาตรา ๔๖/๔ แห่ ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 “มาตรา ๔๖/๔ ค่าใช้จ่ายและวิธีการเบิกจ่ายส าหรับการสืบสวนหรือ
รวบรวมพยานหลักฐานในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด การด าเนินการ
เกี่ยวกับทรัพย์สิน การด าเนินการบริหารจัดการทรัพย์สิน การด าเนินการอื่น
ใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระ เบี ยบคณะกรรมการ  โ ดยความ เห็ นชอบจาก
กระทรวงการคลัง” 

 ก าหนดฐานอ านาจในการออกหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายให้มี
ความชัดเจน 

 
 
 
มาตรา ๔๘  ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการท า

ธุรกรรม หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จ าหน่าย ยักย้าย ปกปดิ 
หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท าความผิด ให้
คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ช่ัวคราวมี
ก าหนดไม่เกินเก้าสิบวัน 
 
 
 

มาตรา ๔๒  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
      “มาตรา ๔๘  ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการท า
ธุรกรรม หากมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระท าความผิดและอาจมีการโอน จ าหน่าย ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น หรือ
แปรสภาพทรัพย์สินดังกล่าว หรือเป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น
ประการอื่น ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น
ไว้ช่ัวคราวมีก าหนดไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันยึดหรืออายัด และกรณีมีเหตุ
จ าเป็นคณะกรรมการธุรกรรมอาจก าหนดเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาการเริ่มมีผล
ของค าสั่งดังกล่าวก็ได้” 

 ปรับปรุงเหตุของการยึดอายัดทรัพย์สินให้มีความ
ชัดเจน   

ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ตามวรรคหนึ่งไปก่อนแล้วรายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม 

การตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  



 

 

34 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

 
 
 
ผู้ท าธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสีย

ในทรัพย์สินจะแสดงหลักฐานว่าเงินหรือทรัพย์สินในการท าธุรกรรมนั้น
มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดเพื่อให้มีค าสั่งเพิกถอนการยึด
หรืออายัดก็ได้ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๓  ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ และวรรคห้าของมาตรา ๔๘ 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ผู้ท าธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียใน
ทรัพย์สินอาจยื่นค าร้องเป็นหนังสือต่อเลขาธิการภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งยึดหรืออายัด เพื่อขอให้คณะกรรมการธุรกรรมมีค าสั่ง
เพิกถอนการยึดหรืออายัด โดยต้องระบุข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายและ
หลักฐานทีแ่สดงให้เห็นว่า  

 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการยื่นค าร้อง กรณีที่ผู้ท า
ธุรกรรม หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินถูกสั่งยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินให้มีความชัดเจน  

 (๑) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริงและทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระท าความผิด หรือ 

(๒) ตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาโดยสุจริต
และตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ  

 

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สั่งยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินหรือสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นแล้ว ให้
คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการ 

ให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาค าขอเพิกถอนให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากเลขาธิการ ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการ
ธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือสั่งเพิก
ถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นแล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อ
คณะกรรมการทราบด้วย”   

 

 
 
 
มาตรา ๔๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏ

หลักฐานเป็นที่เช่ือได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท า
ความผิด ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นค าร้อง
ขอให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว 

มาตรา ๔๔  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๔๙ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

 
 
 
 

 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาของพนักงาน
อัยการในการยื่นค าร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่นดินโดยก าหนดกรอบเวลาการพิจารณาให้ชัดเจน 
รวมทั้ง สามารถขอขยายระยะเวลาการยึดหรืออายัดต่อ
ศาลได้หากระยะเวลาตามมาตรา ๔๘ จะสิ้นสุดลง เพื่อ
ป้องกันการยักย้ายจ่ายโอนทรัพย์สินในระหว่างรอค า
วินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ปปง.  
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์พอที่จะ
ยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของ
แผ่นดินได้ ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อด าเนินการ
ต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 

ให้เลขาธิการรีบด าเนินการตามวรรคสองแล้วส่งเรื่องเพิ่มเติมไปให้
พนักงานอัยการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หากพนักงานอัยการยังเห็นว่าไม่มี
เหตุพอที่จะยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือ
บางส่วนตกเป็นของแผ่นดิน ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบ
เพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดให้คณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยช้ีขาดภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่ได้รับเรื่องจากเลขาธิการ 
และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดเป็นประการใดให้พนักงานอัยการ
และเลขาธิการปฏิบัติตามนั้น หากคณะกรรมการมิได้วินิจฉัยช้ีขาดภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ 

เมื่อคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นค าร้องหรือไม่วินิจฉัย
ช้ีขาดภายในก าหนดระยะเวลาและได้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงาน
อัยการตามวรรคสามแล้ว ให้เรื่องนั้นเป็นที่สุด และห้ามมิให้มีการ
ด าเนินการเกี่ยวกับบุคคลนั้นในทรัพย์สินเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้
พยานหลักฐานใหม่อันส าคัญซึ่งน่าจะท าให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินของ
บุคคลนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืน

“ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าเรื่องตามวรรคหนึ่งยังไม่สมบูรณ์
พอที่จะยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตก
เป็นของแผ่นดินได้ ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อ
ด าเนินการต่อไปโดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน 
และเมื่อเลขาธิการได้รับเรื่องคืนจากพนักงานอัยการแล้วให้รีบด าเนินการ
โดยเร็ว ทั้งนี้ หากเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ 
แล้วแต่กรณี ได้มีค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ตามมาตรา ๔๘ และจะ
ครบก าหนดระยะเวลา ให้เลขาธิการแจ้งพนักงานอัยการเพื่อยื่นค าร้องขอให้
ศาลพิจารณาขยายระยะเวลายึดหรืออายัดทรัพย์สินออกไปอีกได้ไม่เกิน 
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว”  
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

ทรัพย์สินดังกล่าวภายในสองปีนับแต่วันท่ีคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยช้ีขาด
ไม่ให้ยื่นค าร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในก าหนดระยะเวลา ให้ส านักงาน
ด าเนินการน าทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุน และในกรณีที่มีผู้มาขอรับคืนโดย
ใช้สิทธิขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถท าได้ถึงแม้จะเกินกว่าก าหนด
สองปี ให้ส านักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืน
ทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วง
พ้นห้าปี ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การ
เก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืน 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เมื่อศาลรับค าร้องที่พนักงานอัยการยื่นต่อศาลแล้ว ให้ศาลสั่งให้ปิด

ประกาศไว้ที่ศาลนั้น และประกาศอย่างน้อยสองวันติดต่อกันใน
หนังสือพิมพ์ที่มีจ าหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นเพื่อให้ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็น
เจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมายื่นค าร้องขอก่อนศาลมีค าสั่งกับให้
ศาลสั่งให้ส่งส าเนาประกาศไปยังเลขาธิการเพื่อปิดประกาศไว้ท่ีส านักงาน
และสถานีต ารวจท้องที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่และถ้ามีหลักฐานแสดงว่าผู้ใด
อาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ก็ให้เลขาธิการมี
หนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ เพ่ือใช้สิทธิดังกล่าว การแจ้งนั้นให้แจ้งโดยทาง 
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ครั้งหลังสุดของผู้นั้นเท่าที่ปรากฏใน
หลักฐาน 

มาตรา ๔๕  ให้ยกเลิกความในวรรคห้าของมาตรา ๔๙ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“เมื่อศาลรับค าร้องที่พนักงานอัยการยื่นต่อศาลแล้ว ให้ศาลสั่งให้ลง
ประกาศโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลและของ
ส านักงานเพื่อให้ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสีย ในทรัพย์สิน
มายื่นค าร้องขอก่อนศาลมีค าสั่งและถ้ามีหลักฐานแสดงว่าผู้ใดอาจอ้างว่า
เป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ก็ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้
นั้นทราบเพื่อใช้สิทธิดังกล่าวโดยแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่
อยู่ครั้งหลังสุดของผู้นั้นเท่าท่ีปรากฏในหลักฐานหรือด าเนินการแจ้งโดยทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได้และให
ถือวาผูนั้นไดรับทราบหรือไดรับแจงแลว เว้นแต่ผูซึ่งอาจอางว่าเปนเจาของ
หรือมีส่วนได้เสียในทรัพยสินอยู่นอกราชอาณาจักร ให้ศาลมีค าสั่งให้
เลขาธิการส่งหนังสือพร้อมค าแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ
โดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ หรือส่งผ่านผู้ประกอบกิจการ
รับส่งพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศ หรือโดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศ

 ปรับปรุงหลักการในกรณีศาลรับค าร้องที่พนักงาน
อัยการยื่นต่อศาล โดยสามารถประกาศโดยวิธีการลง
โฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลและของ
ส านักงานได้  และก าหนดให้ส านักงาน สามารถ
ด าเนินการแจ้งให้ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วน
ได้เสียสามารถใช้สิทธิได้ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
หรือทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได้  เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

เพื่อจัดส่งให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้นๆ 
ด าเนินการต่อไปหรือวิธีการอื่นตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้” 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้ เสียหายใน
ความผิดมูลฐานให้เลขาธิการขอให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องขอให้ศาลมี
ค าสั่งให้น าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดไปคืนหรือชดใช้คืน
ให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินด้วยใน
คราวเดียวกัน และเมื่อศาลมีค าสั่งให้คืนทรัพย์สินหรือชดใช้ให้ผู้เสียหาย
ตามวรรคนี้แล้วให้ส านักงานด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งศาลโดยเร็ว 

มาตรา ๔๖  ให้ยกเลิกความในวรรคหกของมาตรา ๔๙ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

ปรับปรุงวิธีการในการแจ้งผู้มีส่วนได้เสียให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน 

 
 
มาตรา ๕๐  ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่พนักงานอัยการ

ร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นค าร้องก่อนศาลมี
ค าสั่งตามมาตรา ๕๑ โดยแสดงให้ศาลเห็นว่า 

(๑)  ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระท าความผิด หรือ 

(๒)  ตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาโดย
สุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ 

มาตรา ๔๗  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓) ของมาตรา ๕๐ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
       
 
 
 

 
 

 เพิ่มหลักการในมาตรา ๕๐ โดยก าหนดให้บุคคลผู้มี
ส่วนได้เสียในทรัพย์สินโดยสุจริต มีค่าตอบแทนและต้อง
เสียหายหากศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของ
แผ่นดิน เป็นบุคคลที่สมควรได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายโดยอาจยื่นค าร้องก่อนศาลมีค าสั่งตามมาตรา 
๕๑ ได้ 

  
 

     “(๓) ตนเป็นบุคคลที่สมควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเนื่องจาก
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินโดยสุจริต มีค่าตอบแทนและต้องเสียหายหาก
ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน” 

 

ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้อง
ขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นค าร้องขอคุ้มครองสิทธิ
ของตนก่อนศาลมีค าสั่ง โดยแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเป็นผู้รับประโยชน์โดย
สุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาซึ่งประโยชน์โดยสุจริตและตามสมควร
ในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

 มาตรา ๔๘  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๕๐ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการจ าหน่าย การโอน ช าระหนี้ ก่อ
หนี้ หรือกระท าการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดภาระในทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท า
ความผิดซึ่งได้กระท าลงก่อนหรือในระหว่างมีค าสั่งยึดหรืออายัดตามมาตรา 
๔๘ หรือมาตรา ๕๕ เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ทรัพย์สินนั้นตกอยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ หากความปรากฏแก่ศาลแพ่งหรือศาลอื่นที่มีเขตอ านาจ
ตามค าร้องของเลขาธิการ ให้ศาลไต่สวนค าร้องดังกล่าวโดยเร็วและหาก
ปรากฏข้อเท็จจริงตามค าร้อง ให้ศาลมีค าสั่งให้เพิกถอนการกระท านั้นเสีย” 

 เพิ่มหลักการในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหลีกเลี่ยงมิ
ให้ทรัพย์สินนั้นตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
เช่น มีการจ าหน่าย การโอน ช าระหนี้ ก่อหนี้ หรือ
กระท าการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดภาระในทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระท าความผิดซึ่งได้กระท าลงก่อนหรือในระหว่างมี
ค าสั่งยึดหรืออายัด ให้อ านาจศาลด าเนินการไต่สวนค า
ร้องดังกล่าวโดยเร็วและหากปรากฏข้อเท็จจริงตามค า
ร้อง ให้ศาลมีค าสั่งให้เพิกถอนการกระท านั้นได้  

 มาตรา ๔๙  ให้ เพิ่ มความต่ อไปนี้ เ ป็นมาตรา ๕๐/๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๕๐/๑  ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้เสียหายในความผิดมูลฐานที่มีสิทธิ
ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้
ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นค าร้องขอคุ้มครองสิทธิของตน
ก่อนศาลมีค าสั่ง โดยแสดงให้ศาลเห็นว่า 

 (๑) มีค าพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีความผิดมูลฐานหรือคดีแพ่งที่
เกี่ยวเนื่องกับคดคีวามผดิมูลฐานนั้น ให้ตนได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือ 
         (๒) ตนเป็นผู้เสียหายในความผิดมูลฐานและได้ด าเนินการเพื่อใช้สิทธิ
ทางศาลเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้แล้ว” 

 เพิ่มหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิผู้ เสียหายใน
ความผิดมูลฐานให้มีความชัดเจน 

 
 
 
 
มาตรา ๕๑  เมื่อศาลท าการไต่สวนค ารอ้งของพนักงานอัยการตาม

มาตรา ๔๙ แล้ว หากศาลเช่ือว่าทรัพย์สินตามค าร้องเป็นทรัพย์สินที่

มาตรา ๕๐  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๑ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๑  เมื่อศาลท าการไต่สวนค าร้องของพนักงานอัยการตาม
มาตรา ๔๙ แล้ว หากศาลเชื่อว่าทรัพย์สินตามค าร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

 ก าหนดหลักเกณฑ์ในการชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย 
และวิธีการของพนักงานในการด าเนินการตามค าสั่งของ
ศาล 

 
สามารถแก้ปัญหา 
๑. สามารถพิสูจน์ความเป็นเสียหายได้ชัดเจน 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

เกี่ยวกับการกระท าความผิด และค าร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟังไม่ขึ้น ให้
ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 
 

การกระท าความผิด และค าร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผูร้บั
โอนทรัพย์สินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟังไม่ขึ้น ให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สิน
นั้นตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่ กรณีมีผู้เสียหายในความผิดมูลฐานที่สามารถ
แสดงสิทธิให้ศาลเห็นได้ตามมาตรา ๕๐/๑ ให้ศาลมีค าสั่งให้น าทรัพย์สิน
ดังกล่าวไปชดใช้เป็นค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ เสียหายแทนการสั่งให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามสิทธิในค าพิพากษาอันถึงที่สุดที่ผู้เสียหายได้
แสดงไว้ตามมาตรา ๕๐/๑ (๑) หรือตามสิทธิในค าพิพากษาอันถึงที่สุดที่มีขึ้น
ภายหลังในคดีที่ผู้เสียหายได้มีการเรียกร้องสิทธิไว้ตามมาตรา ๕๐/๑ (๒) 
แล้วแต่กรณี และเมื่อศาลมีค าสั่งถึงที่สุดให้น าทรัพย์สินไปชดใช้เป็นค่า
สินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามวรรคนี้แล้ว ให้ส านักงานด าเนินการให้
เป็นไปตามค าสั่งศาลโดยเร็ว หากมีทรัพย์สินเหลือให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของ
แผ่นดิน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการน าทรัพย์สินไปชดใช้เป็นค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย และการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินระหว่าง
รอการน าไปชดใช้ เป็นค่ าสินไหมทดแทนให้ เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด” 

๒. จ านวนความเสียหายที่มีสิทธิ ได้รับการชดใช้  
สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจน 

 
 
 
 
ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งที่เป็นเงินสดและเงินที่เกิดจากการบริหาร

จัดการทรัพย์สินท่ียึดหรืออายัดไว้ ให้ส านักงานส่งเข้ากองทุนกึ่งหนึ่ง และ
ส่งให้กระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นทรัพย์สินอื่น ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
 

มาตรา ๕๑  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบั ญญั ติ ป้ องกั นและปราบปรามการฟอกเ งิ น (ฉบั บที่  ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ทรัพย์สินที่ศาลมีค าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคหนึ่งที่เป็นเงิน
สด สินทรัพย์ดิจิทัล เงินในบัญชีเงินฝาก เงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน และเงินท่ีเกิดจากการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ ให้
ส านักงานส่งเข้ากองทุนกึ่งหนึ่ง และส่งให้กระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง ถ้า
เป็นทรัพย์สินอื่นให้ด าเนินการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด” 
 

 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การน าเงินที่เกิดจากการบริหาร
จัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ ให้ส านักงานส่งเข้า
กองทุน 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

 มาตรา ๕๒  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๕๑ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“เมื่อศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินหรือมีค าสั่งให้น า
ทรัพย์สินไปชดใช้เป็นค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามวรรคหนึ่งแล้ว 
ให้ทรัพย์สินนั้นปลอดจากบรรดาทรัพยสิทธิหรือภาระผูกพันท้ังปวง” 

 เพิ่มหลักการให้ทรัพย์สินนั้นปลอดจากบรรดา
ทรัพยสิทธิหรือภาระผูกพันทั้งปวง เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่นดินหรือมีค าสั่งให้น าทรัพย์สินไปชดใช้เป็นค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้ว  

 
 
 
 
มาตรา ๕๑/๑  ในกรณีที่ศาลเห็นว่าทรัพย์สินตามค าร้องไม่เป็น

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้น และใน
กรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สินภายในสองปีนับแต่วันท่ีศาลมี
ค าสั่งดังกล่าว ให้ส านักงานน าทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุน 

ในกรณีที่มีผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธิขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่ง
สามารถท าได้ถึงแม้จะเกินกว่าก าหนดสองปีตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงาน
ส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืนหากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็น
เงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นห้าปีให้ทรัพย์สินนั้น
ตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการ
ทรัพย์สิน หรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืน ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๕๓  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๑/๑ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีที่ศาลเห็นว่าทรัพย์สินตามค าร้องไม่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระท าความผิด ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้นเมื่อล่วงพ้นก าหนดระยะเวลา
อุทธรณ์หรือระยะเวลาฎีกา และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืน
ทรัพย์สินภายในสองปีนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งดังกล่าว ให้ส านักงานน า
ทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุน” 

 เพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินการกับ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด  ในกรณีที่ศาล
เห็นว่าทรัพย์สินตามค าร้องไม่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระท าความผิด ซึ่งพนักงานอัยการได้ยื่นอุทธรณ์
หรือฎีกาค าร้องดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีการก าหนด
ระยะเวลาในการสั่งคืนทรัพย์สินนั้น  

 
 
 
 
 

มาตรา ๕๔   ให้ เพิ่ มความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๕๑/๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 “มาตรา ๕๑/๒ ถ้าศาลไต่สวนแล้วมีหลักฐานเช่ือได้ว่าทรัพย์สินรายการ
ใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดและศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สิน
รายการนั้นตกเป็นของแผ่นดิน แต่ไม่สามารถบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินนั้นได้ไม่

 ก าหนดให้มีการด าเนินการกับทรัพย์สินอื่นให้ตกเป็น
ของแผ่นดินแทนทรัพย์สินรายการที่ศาลสั่งให้ตกเป็น
ของแผ่นดินหากไม่สามารถบังคับกับทรัพย์สินรายการใด
ได้ 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

  
 
 
 
 
 

 
 

ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเนื่องจากสูญหาย ถูกท าลาย มีการจ าหน่าย จ่าย 
โอนสิ่งนั้น หรือไม่สามารถติดตามเอาคืนได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้พนักงานอัยการ
ยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของผู้ที่ถูกยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินได้ภายในสิบปีนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่ง แต่ต้องไม่เกินมูลค่าของ
ทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

การบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้น าประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งเกี่ยวกับการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งและ
ระเบียบคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

 
 
 
มาตรา ๕๓  ในกรณีที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตาม

มาตรา ๕๑ หากปรากฏในภายหลังโดยค าร้องของเจ้าของ ผู้รับโอน หรือ
ผู้รับประโยชน์ทรัพย์สินนั้น ถ้าศาลไต่สวนแล้วเห็นว่ากรณีต้องด้วย
บทบัญญัติของมาตรา ๕๐ ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้นหรือก าหนดเง่ือนไข
ในการคุ้มครองสิทธิของผู้รับประโยชน์ หากไม่สามารถคืนทรัพย์สินหรือ
คุ้มครองสิทธิได้ให้ใช้ราคาหรือค่าเสียหายแทน แล้วแต่กรณี 

 มาตรา ๕๕  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๓ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๓  ในกรณีที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินหรือสั่งให้
น าทรัพย์สินไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ เสียหายตามมาตรา ๕๑  
หากปรากฏในภายหลังโดยค าร้องของเจ้าของ ผู้รับโอน หรือผู้รับประโยชน์
ทรัพย์สินนั้น และศาลไต่สวนแล้วเห็นว่า กรณีต้องด้วยบทบัญญัติของมาตรา 
๕๐ ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้นหรือก าหนดเง่ือนไขในการคุ้มครองสิทธิของผู้รับ
ประโยชน์ หากไม่สามารถคืนทรัพย์สินหรือคุ้มครองสิทธิได้ให้ใช้ราคาหรือ
ค่าเสียหายแทน แล้วแต่กรณี” 

 ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์
การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย 

 
 
มาตรา ๕๖  เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่

กรณี ได้มีค าสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินใดตามมาตรา ๔๘ แล้ว ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ตามค าสั่ง แล้วรายงานให้ทราบพร้อมทั้งประเมินราคาทรัพย์สนินั้นโดยเรว็ 

มาตรา ๕๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๖  เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี 
ได้มีค าสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินใดตามมาตรา ๔๘ แล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินให้เป็นไปตามค าสั่งโดยเร็วและ
แจ้งค าสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่

 ก าหนดหน้าที่และอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายหลังมีค าสั่งยึดหรืออายัดตามมาตรา ๔๘ ให้มีความ
ชัดเจน 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

 การยึดหรืออายัดทรัพย์สินและการประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึด
หรืออายัดไว้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 ทั้งนี้ ให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ครั้ งหลังสุดของผู นั้นเท าที่ปรากฏหลักฐาน รวมทั้ งรายงานผลให้
คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณีทราบด้วย  

(๒) ประเมินราคาทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดนั้นโดยเร็ว 
(๓) ประกาศค าสั่งยึดหรืออายัดในสื่อสารสนเทศของส านักงาน  
เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรค

หนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจสั่งให้บุคคลใด ๆ ส่ง
มอบทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด ข้อมูล เอกสารหรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด และกรณีที่ เป็นการยึด
อสังหาริมทรัพย์  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดั งกล่าวมีอ านาจเข้า ไปใน
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบสภาพของทรัพย์สิน และมีอ านาจสั่ง
ให้บุคคลที่อยู่ ในสถานที่นั้ นปฏิบัติ เท่าที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินได้ 
 การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน การแจ้งค าสั่งและการประเมินราคา
ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด” 

 มาตรา ๕๗  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

“มาตรา ๕๗/๑ ในการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินตามค าสั่งยึด
หรืออายัดในมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๕ หรือที่ศาลมีค าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจสั่งให้บุคคลใด ๆ ส่งมอบทรัพย์สิน
ที่ถูกยึดหรืออายัด ข้อมูล เอกสารหรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าว
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และหากเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน บริวาร 
หรือบุคคลอื่นใด ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายรายงานต่อศาลเพื่อมีค าสั่ งจับกุมและกักขังผู้ที่ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์หรือบริวารดังกล่าวนั้น และให้ศาลมีอ านาจสั่งจับกุมและกักขัง
ได้ทันที แต่ทั้งนี้ห้ามไม่ให้กักขังเกินกว่าหนึ่งเดือนนับแต่วันจับหรือกักขัง” 

 ก าหนดหน้าที่และอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ใน
การบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีความชัดเจน 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

 มาตรา ๕๘   ให้ เพิ่ มความต่อ ไปนี้ เ ป็นมาตรา  ๕๗/๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๕๗/๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ 
ถ้ามีผู้ขัดขวาง พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจร้องขอความช่วย
จากพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ ใน
การนี้ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจมีอ านาจจับกุมและควบคุมตัวผู้
ขัดขวางไว้เท่าท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว” 

 เพิ่มหลักการในกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕๖ 
และมาตรา ๕๗ ถามีผูขัดขวาง พนักงานเจ้าหน้าที่ที่
ได้ รับมอบหมายอาจร องขอความช วยเหลือจาก
พนักงานฝายปกครองหรือต ารวจเพื่อให้สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีก็ได้ 

 
 
 
 
มาตรา ๕๘  ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดใด 

เป็นทรัพย์สินที่สามารถด าเนินการตามกฎหมายอื่นได้อยู่แล้ว แต่ยังไม่มี
การด าเนินการกับทรัพย์สินนั้นตามกฎหมายดังกล่าว หรือด าเนินการตาม
กฎหมายดั งกล่ า วแล้ วแต่ ไ ม่ เ ป็ นผล  หรื อการด า เนิ นการตาม
พระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการมากกว่า ก็ให้
ด าเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการพิจารณาด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท า
ความผิดใดตามวรรคหนึ่ง ลักษณะการกระท าความผิดที่ส านักงาน
ด าเนินการจะต้องมีลักษณะที่อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจการคลังของประเทศ 
หรือเป็นการกระท าความผิดข้ามชาติหรือเป็นการกระท าขององค์กร
อาชญากรรม หรือผู้ทรงอิทธิพลที่ส าคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน 

        มาตรา ๕๙  ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคสามของมาตรา ๕๘ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ก าหนดหลั กก า ร ให้ คณะรั ฐ มนตรี ก า ห น ด
หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

ทั้งนี้ ลักษณะการกระท าความผิดดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

 
 
“เพื่อประโยชน์แก่การประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

นี้ ให้คณะรัฐมนตรีก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

 มาตรา ๖๐   ให้ เพิ่ มความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๕๘/๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๕๘/๑ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการได้มีค าสั่งยึด
หรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ หรือเมื่อศาลรับค าร้องขอให้ทรัพย์สินตก
เป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙ วรรคห้า ห้ามมิให้เจ้าหนี้บุริมสิทธิ เจ้าหนี้ตาม
ค าพิพากษา เจ้าพนักงานตามกฎหมายอื่น หรือบุคคลอื่นใดด าเนินการหักกลบ
ลบหนี้ ยึด อายัด หรือบังคับคดีกับทรัพย์สินดังกล่าวจนกว่าค าสั่งจะสิ้นผล หรือ
จนกว่าศาลจะมีค าสั่งให้ยกค าร้อง แล้วแต่กรณี แต่ไม่ตัดสิทธิบุคคลเหล่านั้นท่ี
จะใช้สิทธิคัดค้านตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่และวรรคห้า และมาตรา ๕๐” 

 ก าหนดหลักเกณฑ์ในการห้ามมิให้เจ้าหนี้บุริมสิทธิ 
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา เจ้าพนักงานตามกฎหมายอื่น 
หรือบุคคลอื่นใดด าเนินการยึด อายัด หรือบังคับคดีกับ
ทรัพย์สินที่พนักงานอัยการยื่นค าร้อง ให้ตกเป็นของ
แผ่นดิน 

หมวด ๖/๑ 
กองทุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

   
มาตรา ๕๙/๑  ให้จัดตั้งกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นใน

ส านักงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การด าเนินคดี การ
ตรวจค้น การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครอง
พยาน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการ
สนับสนุนหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการด าเนินการนั้น 

 
 
 
มาตรา ๖๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒/๑) (๒/๒) และ (๒/๓) ของ

มาตรา ๕๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  
 

 

 
 
 

 เพิ่ มวั ตถุประสงค์ ของกองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน โดยเทียบเคียงจาก พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๖๑ หมวด ๕ มาตรา ๘๐ 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

(๒) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน
เกี่ยวกับการเผยแพร่และการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษา
อบรม การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และการด าเนินการเพื่อ
สนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  

 “(๒/๑) เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง 

(๒/๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือลูกจ้างเพื่อ
ช่วยในการปฏิบัติหน้าท่ีของส านักงาน 

(๒/๓) สมทบเป็นค่าตอบแทนพิเศษ และสวัสดิการของเจ้าหน้าท่ีและ
บุคลากรอื่นของส านักงาน” 

 

(๓) ด าเนินกิจการอื่นที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัตินี้ 

  

 
 
 
 
ภายใต้บังคับมาตรา ๕๙/๖ ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนด

ระเบียบการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๖๒  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๙/๑ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดระเบียบการใช้จ่ายเงินเพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง โดยได้รับความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง” 

 เพื่ อ ให้ เ กิ ดความชัด เจนในการออกระเบียบ 
คณะกรรมการฯ ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง 

หมวด ๗ 
บทก าหนดโทษ 

   

มาตรา ๖๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
     
 

 ปรับปรุงอัตราโทษให้มีความเหมาะสม 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

มาตรา ๖๐  ผู้ใดกระท าความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

“มาตรา ๖๐  ผู้ใดกระท าความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนถึงสองล้านบาท  
 

 
 
 
 
 
มาตรา ๖๑   นิติบุคคลใดกระท าความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา 

๘ หรือมาตรา ๙ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๖๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖๑ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ความผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๑ นิติบุคคลใดกระท าความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๗ 
มาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ ต้องระวางปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงห้าล้านบาท  

 ปรับปรุงอัตราโทษให้มีความเหมาะสม 

 มาตรา ๖๕   ให้ เพิ่ มความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๖๑/๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๖๑/๓ ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ โดยประการที่อาจน าไปใช้
ในกระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน  

(๑) ใช้ช่ือ บัญชี ข้อมูล เอกสาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซิมการ์ดโทรศัพท์
หรือหลักฐานของบุคคลอื่น เพื่อปกปิดตัวตนในการสร้างความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงานหรือส านักงานท่ีดิน   

(๒ )  ยินยอมให้บุคคลอื่นใ ช้  ช่ือ บัญชี ข้อมูล  เอกสาร บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ ซิมการ์ดโทรศัพท์หรือหลักฐานของตนเพื่อให้บุคคลอื่นปกปิด
ตัวตนในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่
รายงานหรือส านักงานท่ีดิน   

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ” 

 

 ก าหนดความผิดส าหรับการใช้ข้อมูลบุคคลอื่นท า
ธุรกรรมหรือยินยอมให้บุคคลอื่นให้ข้อมูลของตนในการ
ท าธุรกรรมโดยรู้ว่าจะป็นประโยชน์ต่อการกระท า
ความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

 
 
 
 
 
มาตรา ๖๒   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา 

๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑/๒ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๒/๑ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ หรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งที่สั่งตามมาตรา ๑๖/๑ หรือมาตรา ๒๑/๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่ เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่ เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
  ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๑/๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

มาตรา ๖๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๒  ผู้มีหน้าที่รายงานใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือ
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๖/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๒ มาตรา ๒๑ 
มาตรา ๒๑/๑ มาตรา ๒๑/๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓/๒ (๓)  
และ (๔) มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ งที่สั่ง 
ตามมาตรา ๑๖/๑ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา ๒๑/๒ วรรคสอง หรือ
มาตรา ๕๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และเมื่อ
ส านักงานแจ้งผู้มีหน้าที่รายงานนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว หากผู้
มีหน้าที่รายงานยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติอยู่ให้ปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่น
บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

การฝ่าฝืนการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๑๓ 
และมาตรา ๑๖ หากผลการตรวจสอบของส านักงานพบว่าธุรกรรมดังกล่าว
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน ผู้มีหน้าที่รายงานน้ันไม่ต้องรับผิด” 

 ก าหนดความผิดและบทลงโทษให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

 
 
มาตรา ๖๔  ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค า ไม่ส่งค าช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือไม่

ส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา ๓๘ (๑) หรือ (๒) หรือขัดขวาง
หรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา ๓๘ (๓) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดกระท าการใด ๆ ให้บุคคลอื่นลว่งรู้ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ตาม
มาตรา ๓๘ วรรคสี่ เว้นแต่การปฏบิัติการตามอ านาจหน้าท่ีหรือตาม
กฎหมาย ต้องระวางโทษตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๖๗  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๔  ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค า ไม่ส่งค าช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือไม่
ส่งบัญชี เอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามมาตรา ๓๘  (๑) หรือ (๒) หรือวรรคห้า 
หรือไม่ปฏิบัติ ขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา ๒๓/๒ (๑)  
มาตรา ๓๘ (๒/๑) หรือ (๓) มาตรา ๕๖ วรรคสาม หรือมาตรา ๕๗/๑  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

 ก าหนดความผิดและบทลงโทษให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

ผู้ใดกระท าการใด ๆ ให้บุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ตามมาตรา 
๓๘ วรรคสี่ เว้นแต่การปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่หรือตามกฎหมาย ต้อง
ระวางโทษตามวรรคหนึ่ง” 

 
 
 
 
มาตรา ๖๔/๑  ความผิดตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา 

๖๔ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่คณะกรรมการแต่งตั้งมีอ านาจ
เปรียบเทียบได้ 

คณะกรรมการเปรียบเทียบให้มีจ านวนห้าคน ประกอบด้วย
เลขาธิการเป็นประธานกรรมการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสอง
คน พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหนึ่ง
คน โดยมีข้าราชการในส านักงานท่ีเลขาธิการมอบหมายเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานจ านวนไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ท าการเปรียบเทียบ และ
ผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามจ านวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เปรียบเทียบก าหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

       มาตรา ๖๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๖๔/๑  ความผิดตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๑/๒ 
มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่
คณะกรรมการแต่งตั้งมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 
 คณะกรรมการเปรียบเทียบให้มีจ านวนห้าคน ประกอบด้วย
เลขาธิการเป็นประธานกรรมการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสองคน 
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหนึ่งคน โดย
มีข้าราชการในส านักงานที่เลขาธิการมอบหมายเป็นกรรมการหนึ่งคนและ
เลขานุการอีกหนึ่งคน 
 ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานจ านวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ท าการเปรียบเทียบ และผู้ต้องหา
ได้ช าระค่าปรับตามจ านวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เปรียบเทียบก าหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 
 การพิจารณาและการด าเนินการเพื่อเปรียบเทียบตามมาตรานี้ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานประกาศก าหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ”   

 ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปรียบเทียบให้มี
ความชัดเจน 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

 
 
 
 
มาตรา ๖๖   ผู้ใด 
(๑) ฝ่าฝืนมาตรา ๒๑/๑ หรือ 
(๒) รู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการด าเนินการตาม

พระราชบัญญัตินี้กระท าด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับ
ดังกล่าว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการตามหน้าท่ีหรือตามกฎหมาย 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๖๙  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๖ ผู้ ใดรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้หรือเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ช่วยเหลือผู้ที่ปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจที่ก าหนดในกฎหมาย หรือรู้ข้อมูล
ของลูกค้าอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กระท าด้วย
ประการใดๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับหรือข้อมูลดังกล่าว ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ความในวรรคหนึ่ง มิ ให้น ามาใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณี
ดังต่อไปนี ้

(๑) การเปิดเผยตามหน้าท่ีหรือเพือ่ประโยชน์แก่การสืบสวนสอบสวน
หรือการพิจารณาคด ี

(๒) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระท าความผดิตามพระราชบัญญตัินี้ 
 (๓) การเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศท่ีมีหน้าที่และอ านาจในการก ากับดูแล
และตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
 (๔) การเปิดเผยความลับของลูกค้าของผู้มีหน้าที่รายงานที่ถูกเปิดเผย
ต่อสาธารณชนแล้ว 
 (๕) การเปิดเผยความลับของลูกค้าของผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งลูกค้า
ดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว 
 (๖) การเปิดเผยข้อมูลระหว่างผู้มีหน้าที่รายงานกับสาขาหรือบริษัท
ในเครือที่อยู่ ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน  ไม่ว่าที่ตั้ งอยู่ ในหรือต่างประเทศ  
เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและการ

 ปรับปรุงบทก าหนดความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ความลับและข้อยกเว้นที่สามารถเปิดเผยได้ให้มีความ
ชัดเจน 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

บริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุ ธที่ มี อานุภาพท าลายล้ า งสู งตาม
พระราชบัญญัตินี้  

(๗) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว ้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
  ......................................... 
        นายกรัฐมนตร ี

 

 


