
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ความผิดมูลฐาน” หมายความวา 
(๑) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติดหรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
(๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เก่ียวกับการเปน

ธุระจัดหา ลอไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพ่ือสนองความใครของผูอ่ืนและ
ความผิดฐานพรากเด็กและผูเยาว ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและ
ปราบปรามการคาหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๙ ก/หนา ๔๕/๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คาประเวณี เฉพาะท่ีเก่ียวกับการเปนธุระจัดหา ลอไปหรือชักพาไปเพื่อใหบุคคลนั้นกระทําการ
คาประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเปนเจาของกิจการการคาประเวณี ผูดูแลหรือผูจัดการ
กิจการคาประเวณี หรือสถานการคาประเวณี หรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถาน
การคาประเวณี 

(๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ
ความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน 

(๔) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉอโกงหรือประทุษรายตอทรัพยหรือ
กระทําโดยทุจริตตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ซึ่งกระทําโดย กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน
เก่ียวของในการดําเนินงานของสถาบันการเงิน นั้น 

(๕) ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการ
ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานใน
องคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมาย
อ่ืน 

(๖) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพยที่กระทําโดยอางอํานาจอั้งย่ี 
หรือซองโจรตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
(๘)๒ ความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 
(๙)๓ ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน เฉพาะความผิด

เก่ียวกับการเปนผูจัดใหมีการเลนการพนันโดยไมไดรับอนุญาต และมีจํานวนผูเขาเลนหรือเขา
พนันในการเลนแตละครั้งเกินกวาหนึ่งรอยคน หรือมีวงเงินในการกระทําความผิดรวมกันมีมูลคา
เกินกวาสิบลานบาทขึ้นไป 

“ธุรกรรม” หมายความวา กิจกรรมที่เก่ียวกับการทํานิติกรรม สัญญาหรือการ
ดําเนินการใด ๆ กับผูอ่ืน ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน 

“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความวา ธุรกรรมที่มีความซับซอนผิดไป
จากการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทํากันอยูตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความเปนไปไดในเชิง
เศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําข้ึนเพื่อหลีกเล่ียงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับ
แหงพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เก่ียวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐาน 
ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการทําธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง 

“ทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด” หมายความวา 

                                                 
๒ มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๘) เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓ มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๙) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)๔ เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐานหรือ
ความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐาน หรือ
ความผิดฐานฟอกเงินและใหรวมถึงเงินหรือทรัพยสินที่ไดใชหรือมีไวเพ่ือใชหรือสนับสนุนการ
กระทําความผิดมูลฐานตาม (๘) ของบทนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” ดวย 

(๒) เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการจําหนาย จาย โอนดวยประการใด ๆ ซึ่ง
เงินหรือทรัพยสินตาม (๑) หรือ 

(๓) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (๑) หรือ (๒) 
ทั้งนี้ ไมวาทรัพยสินตาม (๑) (๒) หรือ (๓) จะมีการจําหนาย จาย โอน หรือ

เปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้งและไมวาจะอยูในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเปนของบุคคลใด 
หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนวาเปนของบุคคลใด 

“สถาบันการเงิน” หมายความวา 
(๑) ธนาคารแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย 

ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย และธนาคารตามที่ไดมีกฎหมายจัดตั้ง
ข้ึนโดยเฉพาะ 

(๒) บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร และบริษัทหลักทรัพยตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(๓) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยบรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอมตามกฎหมายวา
ดวยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม 

(๔) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต และบริษัทประกัน
วินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 

(๕)๕ สหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ เฉพาะสหกรณที่มีทุนดําเนินการซึ่งมี
มูลคาหุนรวมตั้งแตสองลานบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงคดําเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให
กู ใหสินเชื่อรับจํานองหรือรับจํานําทรัพยสิน หรือจัดใหไดมาซึ่งเงินและทรัพยสินตาง ๆ โดยวิธีใด 
ๆ 

(๖) นิติบุคคลที่ดําเนินธุรกิจอื่นที่ เ ก่ียวของกับการเงินตามที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง 

“กองทุน”๖ หมายความวา กองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

                                                 
๔ มาตรา ๓ นิยามคําวา “ทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด” (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕ มาตรา ๓ นิยามคําวา “สถาบันการเงิน” (๕) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖ มาตรา ๓ นิยามคําวา “กองทุน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
ใหหมายความรวมถึงประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดวย 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน 

“รองเลขาธิการ” หมายความวา รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ

แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๕  ผูใด 
(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดเพื่อ

ซุกซอนหรือปกปดแหลงที่มาของทรัพยสินนั้น หรือเพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนไมวากอน ขณะหรือหลัง
การกระทําความผิด มิใหตองรับโทษหรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน หรือ 

(๒) กระทําดวยประการใด ๆ เพ่ือปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงการไดมา
แหลงที่ตั้ง การจําหนาย การโอน การไดสิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด 

ผูนั้นกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 
 
มาตรา ๖  ผูใดกระทําความผิดฐานฟอกเงิน แมจะกระทํานอกราชอาณาจักรผูนั้น

จะตองรับโทษในราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ถาปรากฏวา 
(๑) ผูกระทําความผิดหรือผูรวมกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งเปนคนไทยหรือมี

ถ่ินที่อยูในประเทศไทย 
(๒) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และไดกระทําโดยประสงคใหความผิด

เกิดข้ึนในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเปนผูเสียหาย หรือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และการกระทํานั้นเปนความผิดตาม
กฎหมายของรัฐที่การกระทําเกิดขึ้นในเขตอํานาจของรัฐนั้น หากผูนั้นไดปรากฏตัวอยูใน
ราชอาณาจักรและมิไดมีการสงตัวผูนั้นออกไปตามกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน 

ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐ แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๗  ในความผิดฐานฟอกเงิน ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 
(๑) สนับสนุนการกระทําความผิดหรือชวยเหลือผูกระทําความผิดกอนหรือขณะ

กระทําความผิด 
(๒) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ หรือ

กระทําการใด ๆ เพ่ือชวยใหผูกระทําความผิดหลบหนีหรือเพ่ือมิใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษ 
หรือเพ่ือใหไดรับประโยชนในการกระทําความผิด 

ผูใดจัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ที่พํานัก หรือที่ซอนเรน เพ่ือชวยบิดา มารดา
บุตร สามี หรือภริยาของตนใหพนจากการถูกจับกุม ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้นนอย
กวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได 

 
มาตรา ๘  ผูใดพยายามกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตองระวางโทษตามที่

กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเชนเดียวกับผูกระทําความผิดสําเร็จ 
 
มาตรา ๙  ผูใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิด

ฐานฟอกเงิน ตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 
ถาไดมีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ไดมีการสมคบกันตามวรรค

หนึ่ง ผูสมคบกันนั้นตองระวางโทษตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 
ในกรณีที่ความผิดไดกระทําถึงข้ันลงมือกระทําความผิด แตเนื่องจากการเขา

ขัดขวางของผูสมคบทําใหการกระทํานั้นกระทําไปไมตลอดหรือกระทําไปตลอดแลวแตการกระทํา
นั้นไมบรรลุผล ผูสมคบที่กระทําการขัดขวางนั้น คงรับโทษตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งเทานั้น 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจใหความจริงแหงการสมคบตอพนักงาน
เจาหนาที่กอนที่จะมีการกระทําความผิดตามที่ไดสมคบกัน ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้น
นอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวเพียงใดก็ได 

 
มาตรา ๑๐๗  เจาพนักงาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา

ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการ พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาที่ของรัฐ 
พนักงานองคการ หรือหนวยงานของรัฐ กรรมการหรือผูบริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งเปนผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรือ
                                                 

๗ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรรมการขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญผูใดกระทําความผิดตามหมวดนี้ ตองระวางโทษเปน
สองเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือ
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ผูใดกระทําความผิดตามหมวดนี้ ตองระวางโทษเปนสาม
เทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

 
มาตรา ๑๑  กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ

พนักงานเจาหนาที่ เจาพนักงาน หรือขาราชการผูใดกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 
หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา 
อันเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดตามหมวดนี้ ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษที่กําหนดไว
สําหรับความผิดนั้น 

ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน 
หรือผูบริหารทองถ่ินผูใดรวมในการกระทําความผิดกับบุคคลตามวรรคหนึ่งไมวาในฐานะตัวการ
ผูใช หรือผูสนับสนุน ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง๘ 

 
มาตรา ๑๒  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการ

กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 
หมวด ๒ 

การรายงานและการแสดงตน 
   

 
มาตรา ๑๓  เมื่อมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ใหสถาบันการเงินมีหนาที่

ตองรายงานการทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงาน เมื่อปรากฏวาธุรกรรมดังกลาวเปน 
(๑) ธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) ธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพยสินที่มีมูลคาเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือ 
(๓) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  ทั้งนี้ ไมวาจะเปนธุรกรรมตาม (๑) หรือ 

(๒)หรือไมก็ตาม 
ในกรณีที่ปรากฏวามีขอเท็จจริงใดที่เก่ียวของหรืออาจจะเปนประโยชนในการ

ยืนยันหรือยกเลิกขอเท็จจริงเก่ียวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินไดรายงานไปแลว ใหสถาบันการเงิน
รายงานขอเท็จจริงนั้นใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา 

 

                                                 
๘ มาตรา ๑๑ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔  ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังวามีเหตุอันควรเชื่อไดวาธุรกรรมใดที่ได
กระทําไปแลว โดยมิไดมีการรายงานตามมาตรา ๑๓ เปนธุรกรรมที่สถาบันการเงินตองรายงาน
ตามมาตรา ๑๓ ใหสถาบันการเงินรายงานใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๑๕  ใหสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงาน

ที่ดินสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอ มีหนาที่ตองรายงานตอสํานักงาน เมื่อปรากฏวามีการขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่สถาบันการเงินมิไดเปนคูกรณีและที่มี
ลักษณะดังตอไปนี ้

(๑) เมื่อมีการชําระดวยเงินสดเปนจํานวนเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) เมื่ออสังหาริมทรัพยมีมูลคาตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียม

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตเปนการโอนในทางมรดก
ใหแกทายาทโดยธรรม หรือ 

(๓) เมื่อเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 
มาตรา ๑๖๙  ใหผูประกอบอาชีพดังตอไปนี้มีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรม

ตอสํานักงานในกรณีเปนธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือเปน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ผูประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ตองเปนนิติ
บุคคล เวนแตในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยที่มีพยานหลักฐานอันสมควรวามีการทําธุรกรรมที่
เก่ียวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินกับผูประกอบ
อาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ที่มิไดเปนนิติบุคคล ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผู
ประกอบอาชีพดังกลาวรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงาน 

(๑) ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับการดําเนินการ การใหคําแนะนํา หรือการเปนที่
ปรึกษาในการทําธุรกรรมที่เก่ียวกับการลงทุนหรือการเคล่ือนยายเงินทุนตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ไมใชสถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓ 

(๒) ผูประกอบอาชีพคาอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา หรือเคร่ืองประดับที่ประดับ
ดวยอัญมณีเพชรพลอย หรือทองคํา 

(๓) ผูประกอบอาชีพคาหรือใหเชาซื้อรถยนต 
(๔) ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับนายหนาหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย 
(๕) ผูประกอบอาชีพคาของเกาตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการขาย

ทอดตลาดและคาของเกา 
(๖) ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับสําหรับผู

ประกอบธุรกิจที่มิใชสถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ
สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับหรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

                                                 
๙ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสที่มิใชสถาบันการเงินตาม
ประกาศกระทรวงการคลังเก่ียวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส หรือตามกฎหมายวา
ดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

(๘) ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับบัตรเครดิตที่มิใชสถาบันการเงินตามประกาศ
กระทรวงการคลังเก่ียวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบัน
การเงิน 

(๙) ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

ในกรณีที่ปรากฏวามีขอเท็จจริงใดที่เก่ียวของหรืออาจจะเปนประโยชนในการ
ยืนยันหรือยกเลิกขอเท็จจริงเก่ียวกับธุรกรรมที่ไดรายงานไปตามวรรคหนึ่งแลว ใหบุคคลดังกลาว
รายงานขอเท็จจริงนั้นใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๑๗  การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ 

ใหเปนไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๘  ธุรกรรมใดที่รัฐมนตรีเห็นสมควรใหไดรับยกเวนไมตองรายงานตาม

มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๙  การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ 

ซึ่งผูรายงานกระทําโดยสุจริต หากกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใดผูรายงานไมตองรับผิด 
 
มาตรา ๒๐๑๐  ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จดัใหลูกคา

แสดงตนทุกครั้งกอนการทําธุรกรรมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งตองกําหนดมาตรการเพื่อ
ขจัดอุปสรรคในการแสดงตนของคนพิการหรือทุพพลภาพดวย เวนแตลูกคาไดแสดงตนไวกอน
แลว 

การแสดงตนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๒๐/๑๑๑  สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ 

(๙) ตองกําหนดนโยบายการรับลูกคา การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกคา
และตองดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาเมื่อเร่ิมทําธุรกรรมครั้งแรกโดย
ตองตรวจสอบเปนระยะจนสิ้นสุดดําเนินการเมื่อมีการปดบัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคา 

                                                 
๑๐ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๑ มาตรา ๒๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาตามวรรคหนึ่งจะมีขอบเขต
เพียงใด ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการแสดงตนและ
การพิสูจนทราบลูกคาการตรวจทานบัญชีลูกคา และการติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของ
ลูกคาที่ไดรับการแจงจากสํานักงาน 

 
มาตรา ๒๑  การทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ใหสถาบันการเงินจัดใหลูกคาบันทึก

ขอเท็จจริงตาง ๆ เก่ียวกับธุรกรรมดังกลาวดวย 
ในกรณีที่ลูกคาปฏิเสธที่จะทําบันทึกขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง ใหสถาบันการเงิน

จัดทําบันทึกขอเท็จจริงเอง แลวแจงใหสํานักงานทราบทันท ี
บันทึกขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามแบบ รายการ

หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๒๑๒  เวนแตจะไดรับแจงเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ใหปฏิบัติ

เปนอยางอ่ืนใหสถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียด ดังนี ้
(๑) เก่ียวกับการแสดงตนตามมาตรา ๒๐ เปนเวลาหาปนับแตวันที่มีการปด

บัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคา 
(๒) เก่ียวกับการทําธุรกรรมและบันทึกขอเท็จจริงตามมาตรา ๒๑ เปนเวลาหาป

นับแตไดมีการทําธุรกรรมหรือบันทึกขอเท็จจริงนั้น 
ใหนําความใน (๑) มาใชบังคับกับผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ดวย๑๓ 
 
มาตรา ๒๒/๑๑๔  ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) 

และ (๙) เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาตาม
มาตรา ๒๐/๑ เปนเวลาหาปนับแตวันที่มีการปดบัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคา เวนแตมีเหตุ
จําเปนและสมควรเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้สําหรับลูกคารายใด ให
เลขาธิการมีอํานาจแจงเปนหนังสือเพ่ือใหขยายเวลาได แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

 
มาตรา ๒๓  บทบัญญัติในหมวดนี้มิใหใชบังคับแกธนาคารแหงประเทศไทยตาม

กฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย 
 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

                                                 
๑๒ มาตรา ๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓ มาตรา ๒๒ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ

ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๔ มาตรา ๒๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

มาตรา ๒๔๑๕  ใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะหนึ่ง
ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดี
กรมสรรพากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เลขาธิการ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประธานสมาคมธนาคารไทย และผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกา
คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตรการเงิน การคลัง 
กฎหมายหรือสาขาใดสาขาหนึ่งที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้โดยความ
เห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับเปนกรรมการ และเลขาธิการเปนกรรมการ
และเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการแตงตั้งขาราชการในสํานักงานจํานวนไมเกินสองคนเปน
ผูชวยเลขานุการ 

ในกรณีประธานกรรมการหรือกรรมการโดยตําแหนงตามวรรคหนึ่งมีความ
จําเปนไมอาจมาประชุมกรรมการครั้งใด จะมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงรองที่มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการมาประชุมแทนเฉพาะครั้งนั้นก็ได 

 
มาตรา ๒๕๑๖  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตอคณะรัฐมนตร ี
(๒) พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และ

ประกาศเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการสงคืนทรัพยสินตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๑ 

การเก็บรักษา การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด การนําทรัพยสินไปใชประโยชน และการ
ประเมินคาเสียหายและคาเส่ือมสภาพตามมาตรา ๕๗ และวางระเบียบเกี่ยวกับกองทุนตามมาตรา 
๕๙/๑ มาตรา ๕๙/๔ มาตรา ๕๙/๕ และมาตรา ๕๙/๖ 

(๔) สงเสริมความรวมมือของประชาชนเกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสารเพื่อปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และวางระเบียบในการดําเนินการกับขอมูลหรือเอกสารเพื่อใชเปน
พยานหลักฐานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
                                                 

๑๕ มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๖ มาตรา ๒๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือ
ระเบียบอื่นใดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๖  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระการดํารง

ตําแหนงส่ีปนับแตวันแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
 
มาตรา ๒๗  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๖ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกโดยความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา

ตามลําดับ 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนงไมวาจะเปนการแตงตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับ
แตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลว 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลวแตยัง

มิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 

 
มาตรา ๒๙  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมา

ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม หากรอง
ประธานไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด เวนแตการวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสอง
ในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู 

 
มาตรา ๓๐  คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอ

ความเห็นในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง หรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ไดและใหนํา
มาตรา ๒๙ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๑  ใหกรรมการและอนุกรรมการไดรับคาตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรี

กําหนด 
 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการธุรกรรม 

   
 

มาตรา ๓๒๑๗  ใหมีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการ
ธุรกรรมจํานวนหาคนซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และ
คณะกรรมการอัยการคณะละหนึ่งคน ในกรณีที่คณะกรรมการผูมีสิทธิเสนอชื่อคณะใดไมสามารถ
เสนอชื่อบุคคลในสวนของตนเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการธุรกรรมไดภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับแจงจากสํานักงานใหเสนอชื่อใหคณะกรรมการแตงตั้งบุคคลอื่นที่เหมาะสมเปนกรรมการ
ธุรกรรมแทนการเสนอชื่อจากคณะกรรมการคณะนั้น และใหกรรมการธุรกรรมที่คณะกรรมการ
แตงตั้งคัดเลือกกันเองเปนประธานกรรมการธุรกรรมคนหนึ่ง โดยใหเลขาธิการเปนกรรมการและ
เลขานุการ 

คณะกรรมการธุรกรรมตองเปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร 
การเงิน การคลัง กฎหมาย หรือทางใดทางหนึ่งที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามกฎหมายวา
ดวยการปองกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้ 

(๑) มีอายุไมเกินเจ็ดสิบป 
(๒) เปนหรือเคยเปนขาราชการตั้งแตระดับสิบหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือเปนหรือ

เคยเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐในตําแหนงรองหรือเทียบเทารองหัวหนา
หนวยงานรัฐวิสาหกิจหรือรองหรือเทียบเทารองหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้นข้ึนไป หรือเปนหรือ
เคยเปนผูสอนวิชาในสาขาดังกลาวและดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงตั้งแตรอง
ศาสตราจารยข้ึนไป 

(๓) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมือง หรือกรรมการหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 
(๔) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถ่ินหรือขาราชการการเมืองหรือกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
(๕) ไม เปนกรรมการในหนวยงานของรัฐ  เวนแตจะได รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการ 
(๖) ไมเปนกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดที่มีลักษณะ

คลายกันหรือมีผลประโยชนเก่ียวของในหางหุนสวน บริษัท หรือสถาบันการเงิน หรือประกอบ
                                                 

๑๗ มาตรา ๓๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อาชีพหรือวิชาชีพอยางอ่ืนหรือประกอบการใด ๆ อันขัดตอการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งตามวรรคหนึ่งมีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละสามป กรรมการธุรกรรมที่พนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกิน
สองวาระติดตอกัน และใหนํามาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการพน
จากตําแหนงตามมาตรา ๒๗ (๓) ใหกรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งพนจากตําแหนง
เมื่อคณะกรรมการใหออก 

 
มาตรา ๓๓  การประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับ

โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๓๔๑๘  ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด 
(๒) ส่ังยับยั้งการทําธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ 
(๓) ดําเนินการตามมาตรา ๔๘ 
(๔) เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ตอคณะกรรมการและ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(๕) กํากับดูแลความเปนอิสระและเปนกลางของสํานักงานและเลขาธิการ 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๕๑๙  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรวา

ธุรกรรมใดเกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน 
ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจสั่งเปนหนังสือยับยั้งการทําธุรกรรมนั้นไวกอนไดภายในเวลาที่
กําหนดแตไมเกินสามวันทําการ 

ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน เลขาธิการจะสั่งยับยั้งการทําธุรกรรมตามวรรคหนึ่งไป
กอนก็ไดแลวรายงานตอคณะกรรมการธุรกรรม 

 
มาตรา ๓๖๒๐  ในกรณีที่มีพยานหลักฐานเปนที่เช่ือไดวาธุรกรรมใดเกี่ยวของหรือ

อาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ใหคณะกรรมการธุรกรรมมี

                                                 
๑๘ มาตรา ๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๙ มาตรา ๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๐ มาตรา ๓๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อํานาจสั่งเปนหนังสือยับยั้งการทําธุรกรรมนั้นไวช่ัวคราวภายในเวลาที่กําหนดแตไมเกินสิบวันทํา
การ 

 
มาตรา ๓๖/๑๒๑  ในการดําเนินการตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ 

ใหคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการบันทึกไว เปนหลักฐานในรายงานการประชุม
คณะกรรมการธุรกรรมหรือในการสั่งการของเลขาธิการวามีพยานหลักฐานใด และผูใดเปนผูขอ 
ผูใชหรือส่ังการใหมีการดําเนินการตามบทบัญญัติดังกลาว 

 
มาตรา ๓๗๒๒  เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี ส่ังยับยั้ง

การทําธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ แลว ใหคณะกรรมการธุรกรรมรายงานตอ
คณะกรรมการและคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ

 
มาตรา ๓๘  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให

กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการ
มีอํานาจดังตอไปนี ้

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกใหสถาบันการเงิน สวนราชการ องคการ หรือ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี สงเจาหนาที่ที่เก่ียวของมาเพื่อใหถอยคําสงคํา
ช้ีแจงเปนหนังสือ หรือสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อใหถอยคํา สงคําช้ีแจงเปน
หนังสือ หรือสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๓) เขาไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามี
การซุกซอนหรือเก็บรักษาทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด หรือพยานหลักฐานที่เก่ียวกับ
การกระทําความผิดฐานฟอกเงิน เพ่ือตรวจคนหรือเพ่ือประโยชนในการติดตาม ตรวจสอบ หรือ
ยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือพยานหลักฐาน เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมาย
คนมาได ทรัพยสินหรือพยานหลักฐานดังกลาวนั้นจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยน
สภาพไปจากเดิม 

ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๓) ใหพนักงานเจาหนาที่ผูที่ไดรับมอบหมายตามวรรค
หนึ่งแสดงเอกสารมอบหมายและบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เก่ียวของ 

บัตรประจําตัวตามวรรคสองใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

                                                 
๒๑ มาตรา ๓๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๒ มาตรา ๓๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บรรดาขอมูลที่ไดมาจากการใหถอยคํา คําช้ีแจงเปนหนังสือ บัญชี เอกสาร หรือ
หลักฐานใด ๆ ที่มีลักษณะเปนขอมูลเฉพาะของบุคคล สถาบันการเงิน สวนราชการ องคการหรือ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ใหเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช
ประโยชนจากขอมูลนั้น 

 
มาตรา ๓๘/๑๒๓  ภายใตบังคับแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใน

การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจาหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการมีอํานาจจับผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินและบันทึก
ถอยคําผูถูกจับเพื่อเปนหลักฐานเบื้องตนแลวสงตัวไปยังพนักงานสอบสวนโดยไมชักชาแตตองไม
เกินยี่สิบสี่ช่ัวโมง 

 
มาตรา ๓๙  ใหกรรมการธุรกรรมไดรับคาตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
 
มาตรา ๓๙/๑๒๔  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให

คณะกรรมการธุรกรรมและเลขาธิการ ทํารายงานสรุปการดําเนินการตามหมวดนี้ตอคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทุกส่ีเดือน 

รายงานตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองระบุรายละเอียด ดังตอไปนี ้
(๑) บุคคลผูถูกตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสิน หรือถูกส่ังยับยั้งการทําธุรกรรม 

หรือถูกยึดหรืออายัดทรัพยสิน 
(๒) พยานหลักฐานที่ใชดําเนินการตอบุคคลตาม (๑) 
(๓) ผูขอ ผูใชหรือส่ังการใหมีการดําเนินการ 
(๔) ผลการดําเนินการ 
รายละเอียดตามมาตรานี้ใหถือเปนความลับของทางราชการ 
 
มาตรา ๓๙/๒๒๕  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจ

แตงตั้งผูเช่ียวชาญคนหนึ่งใหตรวจสอบรายงานดังกลาววาการดําเนินการที่รายงานชอบดวย
พระราชบัญญัตินี้หรือไม เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ตอไป 

ใหนําความในมาตรา ๓๘ มาใชกับการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง 

                                                 
๒๓ มาตรา ๓๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๔ มาตรา ๓๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๕ มาตรา ๓๙/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่การตรวจสอบตามวรรคหนึ่งพบวามีการกระทําที่ไมเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นดวยกับการ
ตรวจสอบดังกลาว ใหสงผลการตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติใหคณะกรรมการธุรกรรมดําเนินการตอไป 

หมวด ๕ 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

   
 

มาตรา ๔๐๒๖  ใหจัดตั้งสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรียกโดย
ยอวา “สํานักงาน ปปง.” ข้ึนเปนสวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
ปฏิบัติหนาที่โดยอิสระและเปนกลาง มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมและ
ปฏิบัติงานธุรการอื่น 

(๒) รับรายงานการทําธุรกรรมที่สงใหตามหมวด ๒ และแจงตอบการรับรายงาน 
รวมทั้งการรับรายงานและขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมที่ไดมาโดยทางอื่น 

(๓) รับหรือสงรายงานหรือขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 

(๔) เก็บ รวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา ประมวลผล และวิเคราะหรายงาน
และขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับการทําธุรกรรม 

(๕) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี ้

(๖) จัดใหมีโครงการที่เก่ียวกับการเผยแพรความรู การใหการศึกษา และ
ฝกอบรมในดานตาง ๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือชวยเหลือหรือ
สนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหมีการจัดโครงการดังกลาว 

(๗) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๔๑๒๗  ใหมีเลขาธิการมีหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของ

สํานักงานโดยอิสระและเปนกลางขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานและใหมีรองเลขาธิการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ 

 

                                                 
๒๖ มาตรา ๔๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๗ มาตรา ๔๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๒  ใหเลขาธิการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรด
เกลา ฯ แตงตั้งข้ึนตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภาตามลําดับ 

 
มาตรา ๔๓  เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
(๑) มีความรูความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง หรือ

กฎหมาย 
(๒) รับราชการในตําแหนงรองเลขาธิการหรือเปนขาราชการพลเรือนสามัญ

ระดับไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทา 
(๓) ไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐ 
(๔) ไมเปนกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดที่มีลักษณะ

งานคลายกันหรือมีผลประโยชนเก่ียวของในหางหุนสวน บริษัท สถาบันการเงินหรือประกอบ
อาชีพ หรือวิชาชีพอยางอ่ืน หรือประกอบการใด ๆ อันขัดตอการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

 
มาตรา ๔๔๒๘  เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงส่ีปนับแตวันที่พระมหากษัตริย

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว เลขาธิการซึ่งพนจาก
ตําแหนงแลวจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอีกไมได แตใหกําหนดตําแหนงที่ปรึกษาสํานักงานให
เลขาธิการซึ่งพนจากตําแหนงนั้น 

ใหเลขาธิการไดรับเงินเพิ่มพิเศษเพื่อประกันความเปนอิสระและเปนกลางใน
อัตราซึ่งรวมกันกับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงแลวเทียบเทากับเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงของปลัดกระทรวงและใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษจนกวาจะออกจากราชการ 

 
มาตรา ๔๕๒๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในมาตรา ๔๔ แลว 

เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๓ 
(๔) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออกตามคําแนะนําของรัฐมนตรีหรือการเสนอของ

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการธุรกรรม เพราะบกพรองในหนาที่อยางรายแรงหรือ
หยอนความสามารถหรือมีพฤติการณเปนที่ประจักษตอสาธารณชนวามีการปฏิบัติหนาที่ที่ไมสุจริต 

                                                 
๒๘ มาตรา ๔๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๙ มาตรา ๔๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไมเปนอิสระหรือไมเปนกลางโดยมติดังกลาวตองแสดงเหตุผลในการใหออกอยางชัดแจง โดย
ความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับ 

 
มาตรา ๔๕/๑๓๐  หามมิใหแตงตั้งผูเคยดํารงตําแหนงเลขาธิการเปนผูบริหารสวน

ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานใดของรัฐ เวนแตตําแหนงที่ปรึกษาสํานักงาน 
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับในกรณีที่ผูเคยดํารงตําแหนงเลขาธิการ

ออกจากราชการแลว 
 
มาตรา ๔๖๓๑  ในกรณีที่มีพยานหลักฐานตามสมควรวาบัญชีลูกคาของสถาบัน

การเงินเครื่องมือหรืออุปกรณในการสื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอรใด ถูกใชหรืออาจถูกใชเพ่ือ
ประโยชนในการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานเจาหนาที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเปน
หนังสือจะยื่นคําขอฝายเดียวตอศาลแพง เพ่ือมีคําส่ังอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่เขาถึงบัญชี 
ขอมูลทางการสื่อสาร หรือขอมูลคอมพิวเตอรเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลดังกลาวนั้นก็ได 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ศาลจะสั่งอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่ผู ย่ืนคําขอ
ดําเนินการโดยใชเครื่องมือหรืออุปกรณใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได แตทั้งนี้ใหอนุญาตไดคราวละ
ไมเกินเกาสิบวัน 

เมื่อศาลไดส่ังอนุญาตตามความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว ผูเก่ียวของกับ
บัญชีขอมูลทางการสื่อสาร หรือขอมูลคอมพิวเตอรตามคําส่ังดังกลาว จะตองใหความรวมมือ
เพ่ือใหเปนไปตามความในมาตรานี ้

 
มาตรา ๔๗  ใหสํานักงานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเสนอตอ

คณะรัฐมนตรี รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปอยางนอยใหมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี ้
(๑) รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน และการดําเนินการอื่นตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ปญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน 
(๓) รายงานขอเท็จจริงหรือขอสังเกตจากการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่พรอมทั้ง

ความเห็นและขอเสนอแนะ 
ใหคณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปตามวรรคหนึ่ง พรอม

ดวยขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
 

หมวด ๖ 
การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน 

                                                 
๓๐ มาตรา ๔๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๑ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

มาตรา ๔๘  ในการตรวจสอบรายงานและขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรม หากมี
เหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมีการโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใดที่เปน
ทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัด
ทรัพยสินนั้นไวช่ัวคราวมีกําหนดไมเกินเกาสิบวัน 

ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง
ไปกอนแลวรายงานตอคณะกรรมการธุรกรรม 

การตรวจสอบรายงานและขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผูทําธุรกรรมซึ่งถูกส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินจะ
แสดงหลักฐานวาเงินหรือทรัพยสินในการทําธุรกรรมนั้นมิใชทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทํา
ความผิดเพื่อใหมีคําส่ังเพิกถอนการยึดหรืออายัดก็ได  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี ส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสิน
หรือส่ังเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นแลว ใหคณะกรรมการธุรกรรมรายงานตอ
คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๔๙  ภายใตบังคับมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเปนที่

เช่ือไดวาทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด ใหเลขาธิการสงเร่ืองใหพนักงาน
อัยการพิจารณาเพื่อย่ืนคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินโดยเร็ว 

ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นวาเร่ืองดังกลาวยังไมสมบูรณพอที่จะยื่นคํารอง
ขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินนั้นทั้งหมดหรือบางสวนตกเปนของแผนดินได ใหพนักงานอัยการ
รีบแจงใหเลขาธิการทราบเพื่อดําเนินการตอไป โดยใหระบุขอที่ไมสมบูรณนั้นใหครบถวนในคราว
เดียวกัน 

ใหเลขาธิการรีบดําเนินการตามวรรคสองแลวสงเร่ืองเพิ่มเติมไปใหพนักงาน
อัยการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หากพนักงานอัยการยังเห็นวาไมมีเหตุพอที่จะยื่นคํารองขอใหศาลมี
คําส่ังใหทรัพยสินนั้นทั้งหมดหรือบางสวนตกเปนของแผนดิน ใหพนักงานอัยการรีบแจงให
เลขาธิการทราบเพื่อสงเร่ืองใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตไดรับเรื่องจากเลขาธิการ และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเปน
ประการใดใหพนักงานอัยการและเลขาธิการปฏิบัติตามนั้น หากคณะกรรมการมิไดวินิจฉัยชี้ขาด
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ 

เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดไมใหย่ืนคํารองหรือไมวินิจฉัยชี้ขาดภายใน
กําหนดระยะเวลาและไดปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแลว ใหเร่ืองนั้น
เปนที่สุด และหามมิใหมีการดําเนินการเกี่ยวกับบุคคลนั้นในทรัพยสินเดียวกันนั้นอีก เวนแตจะได
พยานหลักฐานใหมอันสําคัญซึ่งนาจะทําใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินของบุคคลนั้นตกเปนของ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แผนดินได และในกรณีเชนวานี้ถาไมมีผูใดขอรับคืนทรัพยสินดังกลาวภายในสองปนับแตวันที่
คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดไมใหย่ืนคํารองหรือไมวินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนดระยะเวลา ให
สํานักงานดําเนินการนําทรัพยสินนั้นสงเขากองทุนและในกรณีที่มีผูมาขอรับคืนโดยใชสิทธิ์ขอรับ
คืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทําไดถึงแมจะเกินกวากําหนดสองป ใหสํานักงานสงคืนทรัพยสิน
นั้นแกผูมาขอรับคืน หากไมอาจสงคืนทรัพยสินไดใหคืนเปนเงินจากกองทุนแทน หากยังไมมีผูมา
รับคืนเมื่อลวงพนยี่สิบป ใหทรัพยสินนั้นตกเปนของกองทุน  ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการ การเก็บ
รักษาและการจัดการทรัพยสินหรือเงินในระหวางที่ยังไมมีผูมารับคืนใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด๓๒ 

เมื่อศาลรับคํารองที่พนักงานอัยการยื่นตอศาลแลว ใหศาลส่ังใหปดประกาศไวที่
ศาลนั้น และประกาศอยางนอยสองวันติดตอกันในหนังสือพิมพที่มีจําหนายแพรหลายในทองถ่ิน
เพ่ือใหผูซึ่งอาจอางวาเปนเจาของหรือมีสวนไดเสียในทรัพยสินมายื่นคํารองขอกอนศาลมีคําส่ังกับ
ใหศาลสั่งใหสงสําเนาประกาศไปยังเลขาธิการเพื่อปดประกาศไวที่สํานักงานและสถานีตํารวจทองที่
ที่ทรัพยสินนั้นตั้งอยูและถามีหลักฐานแสดงวาผูใดอาจอางวาเปนเจาของหรือมีสวนไดเสียใน
ทรัพยสิน ก็ใหเลขาธิการมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ เพ่ือใชสิทธิดังกลาว การแจงนั้นใหแจงโดย
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูครั้งหลังสุดของผูนั้นเทาที่ปรากฏในหลักฐาน 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งถามีเหตุสมควรที่จะดําเนินการเพื่อคุมครองสิทธิของ
ผูเสียหายในความผิดมูลฐาน ใหเลขาธิการสงเร่ืองใหพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายที่กําหนด
ความผิดฐานนั้นดําเนินการตามกฎหมายดังกลาวเพื่อคุมครองสิทธิของผูเสียหายกอน 

 
มาตรา ๕๐  ผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินที่พนักงานอัยการรองขอใหตกเปน

ของแผนดินตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นคํารองกอนศาลมีคําส่ังตามมาตรา ๕๑ โดยแสดงใหศาลเห็น
วา 

(๑) ตนเปนเจาของที่แทจริง และทรัพยสินนั้นไมใชทรัพยสินที่เก่ียวกับการ
กระทําความผิด หรือ 

(๒) ตนเปนผูรับโอนโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาโดยสุจริตและตาม
สมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ 

ผูซึ่งอางวาเปนผูรับประโยชนในทรัพยสินที่พนักงานอัยการรองขอใหตกเปนของ
แผนดินตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นคํารองขอคุมครองสิทธิของตนกอนศาลมีคําส่ัง โดยแสดงใหศาล
เห็นวาตนเปนผูรับประโยชนโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาซึ่งประโยชนโดยสุจริตและ
ตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ 

 

                                                 
๓๒ มาตรา ๔๙ วรรคสี่ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๑๓๓  เมื่อศาลทําการไตสวนคํารองของพนักงานอัยการตามมาตรา ๔๙ 
แลว หากศาลเชื่อวาทรัพยสินตามคํารองเปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด และคํารอง
ของผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินหรือผูรับโอนทรัพยสินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟงไมข้ึน ให
ศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน 

ทรัพยสินตามวรรคหนึ่งที่เปนเงิน ใหสํานักงานสงเขากองทุนกึ่งหนึ่งและสงให
กระทรวงการคลังอีกก่ึงหนึ่ง ถาเปนทรัพยสินอื่น ใหดําเนินการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ หากผูอางวาเปนเจาของหรือผูรับโอนทรัพยสินตาม
มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง เปนผูซึ่งเก่ียวของหรือเคยเกี่ยวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐาน
หรือความผิดฐานฟอกเงินมากอน ใหสันนิษฐานไวกอนวาบรรดาทรัพยสินดังกลาวเปนทรัพยสินที่
เก่ียวกับการกระทําความผิดหรือไดรับโอนมาโดยไมสุจริต แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๕๑/๑๓๔  ในกรณีที่ศาลเห็นวาทรัพยสินตามคํารองไมเปนทรัพยสินที่

เก่ียวกับการกระทําความผิด ใหศาลสั่งคืนทรัพยสินนั้น และในกรณีเชนวานี้ ถาไมมีผูใดขอรับคืน
ทรัพยสินภายในสองปนับแตวันที่ศาลมีคําส่ังดังกลาว ใหสํานักงานนําทรัพยสินนั้นสงเขากองทุน 

ในกรณีที่มีผูมาขอรับคืนโดยใชสิทธิ์ขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทําได
ถึงแมจะเกินกวากําหนดสองปตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานสงคืนทรัพยสินนั้นแกผูมาขอรับคืน 
หากไมอาจสงคืนทรัพยสินไดใหคืนเปนเงินจากกองทุนแทน หากยังไมมีผูมารับคืนเมื่อลวงพน
ย่ีสิบปใหทรัพยสินนั้นตกเปนของกองทุน  ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการ
ทรัพยสินหรือเงินในระหวางที่ยังไมมีผูมารับคืนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๕๒  ในกรณีที่ศาลส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามมาตรา ๕๑ ถา

ศาลทําการไตสวนคํารองของผูซึ่งอางวาเปนผูรับประโยชนตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แลวเห็นวา
ฟงข้ึน ใหศาลมีคําส่ังคุมครองสิทธิของผูรับประโยชนโดยจะกําหนดเงื่อนไขดวยก็ได 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ หากผูที่อางวาเปนผูรับประโยชนตามมาตรา ๕๐วรรค
สอง เปนผูซึ่งเก่ียวของหรือเคยเก่ียวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน
ฟอกเงินมากอน ใหสันนิษฐานไวกอนวาผลประโยชนดังกลาวเปนผลประโยชนที่มีอยูหรือไดมา
โดยไมสุจริต 

 
มาตรา ๕๓  ในกรณีที่ศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามมาตรา ๕๑ 

หากปรากฏในภายหลังโดยคํารองของเจาของ ผูรับโอน หรือผูรับประโยชนทรัพยสินนั้น ถาศาลไต
สวนแลวเห็นวากรณีตองดวยบทบัญญัติของมาตรา ๕๐ ใหศาลสั่งคืนทรัพยสินนั้นหรือกําหนด
                                                 

๓๓ มาตรา ๕๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓๔ มาตรา ๕๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เง่ือนไขในการคุมครองสิทธิของผูรับประโยชน หากไมสามารถคืนทรัพยสินหรือคุมครองสิทธิได
ใหใชราคาหรือคาเสียหายแทน แลวแตกรณี 

คํารองตามวรรคหนึ่งจะตองย่ืนภายในหนึ่งปนับแตคําส่ังศาลใหทรัพยสินตกเปน
ของแผนดินถึงที่สุด และผูรองตองพิสูจนใหเห็นวา ไมสามารถยื่นคํารองคัดคานตามมาตรา ๕๐ 
ได เพราะไมทราบถึงประกาศหรือหนังสือแจงของเลขาธิการหรือมีเหตุขัดของอันสมควรประการ
อ่ืน 

กอนศาลมีคําส่ังตามวรรคหนึ่ง ใหศาลแจงใหเลขาธิการทราบถึงคํารองดังกลาว 
และใหโอกาสพนักงานอัยการเขามาโตแยงคํารองนั้นได 

 
มาตรา ๕๔  ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดตก

เปนของแผนดินตามมาตรา ๕๑ หากปรากฏวามีทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดเพิ่มขึ้นอีก 
ก็ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินได และใหนํา
ความในหมวดนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๕  หลังจากที่พนักงานอัยการไดย่ืนคํารองตามมาตรา ๔๙ หากมีเหตุอัน

ควรเชื่อไดวาอาจมีการโอน จําหนาย หรือยักยายไปเสียซึ่งทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด 
เลขาธิการจะสงเร่ืองใหพนักงานอัยการยื่นคําขอฝายเดียวรองขอใหศาลมีคําส่ังยึดหรืออายัด
ทรัพยสินนั้นไวช่ัวคราวกอนมีคําส่ังตามมาตรา ๕๑ ก็ได เมื่อไดรับคําขอดังกลาวแลวใหศาล
พิจารณาคําขอเปนการดวน ถามีหลักฐานเปนที่เช่ือไดวาคําขอนั้นมีเหตุอันสมควร ใหศาลมีคําส่ัง
ตามที่ขอโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๕๖  เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี ไดมีคําส่ังให

ยึดหรืออายัดทรัพยสินใดตามมาตรา ๔๘ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดําเนินการ
ยึดหรืออายัดทรัพยสินตามคําส่ัง แลวรายงานใหทราบพรอมทั้งประเมินราคาทรัพยสินนั้นโดยเร็ว 

การยึดหรืออายัดทรัพยสินและการประเมินราคาทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดไวให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ทั้งนี้ ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๕๗๓๕  การเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินที่คณะกรรมการธุรกรรม 

เลขาธิการหรือศาล แลวแตกรณี ไดมีคําส่ังยึดหรืออายัดไวตามหมวดนี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่ทรัพยสินตามวรรคหนึ่งไมเหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว หรือหากเก็บ
รักษาไวจะเปนภาระแกทางราชการมากกวาการนําไปใชประโยชนอยางอ่ืน เลขาธิการอาจสั่งใหผูมี
สวนไดเสียรับทรัพยสินนั้นไปดูแลและใชประโยชนโดยมีประกันหรือหลักประกันหรือใหนํา
                                                 

๓๕ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาด หรือนําไปใชเพ่ือประโยชนของทางราชการแลวรายงานให
คณะกรรมการทราบก็ได 

การใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน การนําทรัพยสินออก
ขายทอดตลาดหรือการนําทรัพยสินไปใชประโยชนของทางราชการตามวรรคสอง ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ถาความปรากฏในภายหลังวา ทรัพยสินที่นําออกขายทอดตลาดหรือที่นําไปใช
เพ่ือประโยชนของทางราชการตามวรรคสอง มิใชทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดใหคืน
ทรัพยสินนั้นพรอมทั้งชดใชคาเสียหายและคาเส่ือมสภาพตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด 
ใหแกเจาของหรือผูครอบครอง ถาไมอาจคืนทรัพยสินได ใหชดใชราคาทรัพยสินนั้นตามราคาที่
ประเมินไดในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือตามราคาที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น 
แลวแตกรณี  ทั้งนี้ ใหเจาของหรือผูครอบครองไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินที่ไดรับคืนหรือชดใชราคา แลวแตกรณี 

การประเมินคาเสียหายและคาเส่ือมสภาพตามวรรคสี่ ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๕๘  ในกรณีที่ทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดใด เปนทรัพยสินที่

สามารถดําเนินการตามกฎหมายอื่นไดอยูแลว แตยังไมมีการดําเนินการกับทรัพยสินนั้นตาม
กฎหมายดังกลาว หรือดําเนินการตามกฎหมายดังกลาวแลวแตไมเปนผล หรือการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้จะกอใหเกิดประโยชนแกทางราชการมากกวา ก็ใหดําเนินการกับทรัพยสินนั้น
ตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๙  การดําเนินการทางศาลตามหมวดนี้ ใหย่ืนตอศาลแพงและใหนํา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 
ในการนี้ใหพนักงานอัยการไดรับการยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 
 

หมวด ๖/๑ 
กองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน๓๖ 

   
 

มาตรา ๕๙/๑  ใหจัดตั้งกองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นใน
สํานักงานโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประโยชนในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ดังตอไปนี้ 

(๑) สนับสนุนการดําเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การดําเนินคดี การ
ตรวจคน การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพยสิน การแจงเบาะแส การคุมครองพยาน หรือ

                                                 
๓๖ หมวด ๖/๑ กองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา ๕๙/๑ ถึงมาตรา 

๕๙/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การอื่นใดที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสนับสนุนหนวยงาน
อ่ืน ผูที่เก่ียวของและประชาชนในการดําเนินการนั้น 

(๒) สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอื่น ผูที่เก่ียวของ และประชาชนเกี่ยวกับ
การเผยแพรและการใหขอมูลขาวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การรวมมือทั้งใน
ประเทศและระหวางประเทศ และการดําเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

(๓) ดําเนินกิจการอื่นที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี้ 
ภายใตบังคับมาตรา ๕๙/๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดระเบียบการใช

จายเงินเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามวรรคหนึ่ง 
 
มาตรา ๕๙/๒  กองทุนตามมาตรา ๕๙/๑ ประกอบดวยทรัพยสิน ดังตอไปนี ้
(๑) ทรัพยสินที่ใหนําสงเขากองทุนตามมาตรา ๕๑ 
(๒) ทรัพยสินที่เก็บรักษาซึ่งไมมีการขอรับคืนตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๑ 
(๓) ทรัพยสินที่มีผูให 
(๔) ทรัพยสินที่ไดรับจากหนวยงานของรัฐของไทยหรือของตางประเทศ 
(๕) ผลประโยชนที่เกิดจากทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
 
มาตรา ๕๙/๓  กองทุนตามมาตรา ๕๙/๒ ใหเปนของสํานักงานโดยไมตองนําสง

คลังเปนรายไดแผนดิน 
 
มาตรา ๕๙/๔  การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการเก็บ

รักษาทรัพย สินให เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๕๙/๕  อํานาจหนาที่ในการบริหาร การจัดการ การจัดหาผลประโยชน 

การจําหนายทรัพยสินและอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินกิจการของกองทุน ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๕๙/๖  คาใชจายหรือคาตอบแทนอื่นใดซึ่งจําเปนตองจายแกหนวยงาน

บุคคลภายนอกพนักงานเจาหนาที่ ขาราชการหรือเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ ชวยเหลือหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่เพ่ือใหการดําเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งข้ึนใหจายจากกองทุน  ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๕๙/๗  ภายในหกเดือนนับจากวันสิ้นปงบประมาณ ใหเลขาธิการเสนอ

งบดุลและรายงานการจายเงินของกองทุนในปที่ลวงมาแลว ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ตรวจสอบรับรองตอคณะกรรมการและรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๐  ผูใดกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งป

ถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๑  นิติบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือ

มาตรา ๙ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 
กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล

ตามวรรคหนึ่ง กระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองหมื่น
บาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลนั้น 

 
มาตรา ๖๑/๑๓๗  นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใด

ใชหรือส่ังการใหคณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการหรือพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสิน หรือยับยั้งการทําธุรกรรม ยึดหรืออายัด หรือปฏิบัติการอื่นตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยมิใหพยานหลักฐานตามสมควรเพื่อกล่ันแกลงหรือใหเกิดความเสียหายแกผู
หนึ่งผูใด หรือเพ่ือประโยชนในทางการเมือง หรือกระทําการดังกลาวโดยทุจริต ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตสามปถึงสามสิบป หรือปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงหกแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการหรือพนักงานเจาหนาที่ผูใดปฏิบัติ
ตามการใชหรือการสั่งการตามวรรคหนึ่งโดยมิชอบดวยพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสามปถึงสามสิบปหรือปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงหกแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๒๓๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ 

มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๒/๑ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน
อยู หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๖๓  ผูใดรายงานหรือแจงตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ หรือ

มาตรา ๒๑ วรรคสอง โดยแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดความจริงที่ตองแจงใหพนักงาน

                                                 
๓๗ มาตรา ๖๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๘ มาตรา ๖๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ

ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เจาหนาที่ทราบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหาแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๔  ผูใดไมมาใหถอยคํา ไมสงคําช้ีแจงเปนหนังสือ หรือไมสงบัญชี

เอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา ๓๘ (๑) หรือ (๒) หรือขัดขวางหรือไมใหความสะดวกตาม
มาตรา ๓๘ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

ผูใดกระทําการใด ๆ ใหบุคคลอื่นลวงรูขอมูลที่เก็บรักษาไวตามมาตรา ๓๘ วรรค
ส่ี เวนแตการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่หรือตามกฎหมาย ตองระวางโทษตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๖๕  ผูใดยักยาย ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย ทําใหสูญหาย

หรือทําใหไรประโยชนซึ่งเอกสารหรือบันทึก ขอมูล หรือทรัพยสินที่เจาพนักงานยึดหรืออายัดไว
หรือที่ตนรูหรือควรรูวาจะตกเปนของแผนดินตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๖  ผูใดรูหรืออาจรูความลับในราชการเกี่ยวกับการดําเนินการตาม

พระราชบัญญัตินี้ กระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนรูหรืออาจรูความลับดังกลาว เวนแตเปนการ
ปฏิบัติการตามหนาที่หรือตามกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันผูประกอบ
อาชญากรรมซึ่งกระทําความผิดกฎหมายบางประเภท ไดนําเงินหรือทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทํา
ความผิดนั้นมากระทําการในรูปแบบตาง ๆ อันเปนการฟอกเงิน เพ่ือนําเงินหรือทรัพยสินนั้นไปใช
เปนประโยชนในการกระทําความผิดตอไปไดอีก ทําใหยากแกการปราบปรามการกระทําความผิด
กฎหมายเหลานั้น และโดยที่กฎหมายที่มีอยูก็ไมสามารถปราบปรามการฟอกเงินหรือดําเนินการ
กับเงินหรือทรัพยสินนั้นไดเทาที่ควร ดังนั้น เพ่ือเปนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม
ดังกลาว สมควรกําหนดมาตรการตาง ๆ ใหสามารถดําเนินการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พ.ศ. ๒๕๔๖๓๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญากําหนดความผิดเกี่ยวกับการกอการรายและเนื่องจากการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการรายเปนปจจัยที่ชวยสนับสนุนทําใหการกอการรายรุนแรงยิ่งข้ึน อันเปนการ
กระทบตอความมั่นคงของประเทศ ซึ่งคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติไดขอใหทุก
ประเทศรวมมือดําเนินการปองกันและปราบปรามการกระทําที่เปนการกอการราย รวมถึงการ
สนับสนุนทางทรัพยสินหรือกรณีอ่ืนใดที่มีวัตถุประสงคจะนําไปใชดําเนินการกอการรายเพื่อแกไข
ปญหาใหการกอการรายยุติลงดวย สมควรกําหนดใหความผิดฐานกอการรายเปนความผิดมูลฐาน
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือนํามาตรการตาม
กฎหมายดังกลาวมาใชควบคูกัน ซึ่งจะทําใหการบังคับใชประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องนี้เปนไป
อยางไดผล โดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจหลีกเล่ียงได ในอันที่จะรักษา
ความปลอดภัยของประเทศและความปลอดภัยสาธารณะ  จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๔๐ 
 

มาตรา ๒๘  ใหเลขาธิการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนเลขาธิการตาม
พระราชบัญญัตินี้และปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งเลขาธิการคนใหม 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการที่ไมสามารถนํามาบังคับใชใน
การตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมใหลดนอยลงหรือหมดสิ้นไปไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ และจากการที่กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมุงเนนการตัดวงจรการ

                                                 
๓๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๗๖ ก/หนา ๔/๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ 
๔๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๔๐ ก/หนา ๑๔/๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกอบอาชญากรรมเฉพาะในแปดความผิดมูลฐาน ทําใหการบังคับใชกฎหมายที่ผานมาไมอาจ
ชวยใหการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมลดนอยลงหรือหมดไปไดสมดังเจตนารมณของ
กฎหมายที่กําหนดไว ทั้งนี้ เนื่องจากในปจจุบันผูกระทําความผิดอาญามูลฐานอื่นนอกเหนือจาก
แปดความผิดมูลฐานดังกลาวยังสามารถนําเงินและทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดในแต
ละคราวมาใชในการสนับสนุนการกระทําความผิดอาญาในแปดความผิดมูลฐานไดอีก นอกจากนี้
ยังมีข้ันตอนในการบังคับใชกฎหมายบางประการไมอาจดําเนินการไปไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น 
เพ่ือใหการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมเปนไปอยางไดผลตามที่กฎหมายกําหนดไวอยาง
แทจริง ในขณะที่กระบวนการบังคับใชกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสามารถ
ดําเนินการไปไดดวยความเรียบรอย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จําเปนตอง
กําหนดใหการกระทําความผิดอาญาฐานอื่นที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือตอความมั่นคงแหงรัฐหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเปนความผิดมูล
ฐาน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒๔๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันผูประกอบ
อาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดมูลฐานไดใชชองทางจากการประกอบอาชีพบางประเภทซึ่งมิใชการ
ดําเนินการของสถาบันการเงินเปนแหลงในการฟอกเงิน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการแสดงตนของลูกคา
ของสถาบันการเงินที่ยังไมสอดคลองกับกฎหมายที่เก่ียวของและไมครอบคลุมถึงการตรวจสอบ
เพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา เพ่ือใหมีรายละเอียดของขอมูลเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งอาจเปนชองทาง
ใหผูประกอบอาชญากรรมนําไปใชเปนประโยชนในการฟอกเงินไดโดยงาย ดังนั้น เพ่ือเปนการตัด
วงจรการประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
สมควรกําหนดใหผูประกอบอาชีพบางประเภทมีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการแสดงตนและการตรวจสอบ
เพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาของสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพบางประเภทใหเปนที่
ยอมรับในระดับสากล  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๔๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนที่ ๔๖ ก/หนา ๑/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดวงใจ/แกไข 
๘ พ.ย. ๔๔ 
A+B (C) 

 
พชร/อรดา/หทัยชนก/จัดทํา 

๒๗/๐๕/๔๖ 
 

ปญญา/แกไข 
๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ 

 


