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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2542 

เปนปท่ี 54 ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 48 และมาตรา 51  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา 

และยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 

 



มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542” 

 

มาตรา 2 0

๑  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหน่ึงรอยย่ีสิบวันนับแต 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา 3  ในพระราชบัญญัติน้ี 

“ความผิดมูลฐาน” หมายความวา 

(1) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติดหรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ 

ยาเสพติด 

(2) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะท่ีเกี่ยวกับ 

การเปนธุระจัดหา ลอไป หรือพาไปเพ่ือการอนาจารหญิงและเด็ก เพ่ือสนองความใคร

ของผูอื่นและความผิดฐานพรากเด็กและผูเยาว ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการ

ในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมาย 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการเปนธุระจัดหา 

ลอไปหรือชักพาไปเพ่ือใหบุคคลน้ันกระทําการคาประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับ 

การเปนเจาของกิจการการคาประเวณี ผูดูแลหรือผูจัดการกิจการคาประเวณี หรือ 

สถานการคาประเวณี หรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณี 

(3) ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา 

หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 116/ตอนท่ี 29 ก/หนา 45/21 เมษายน 2542 



(4) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉอโกงหรือประทุษรายตอทรัพยหรือกระทํา

โดยทุจริตตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ

เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ซึ่งกระทําโดย กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบ

หรือมีประโยชนเกี่ยวของในการดําเนินงานของสถาบันการเงิน น้ัน 

(5) ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ี 

ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิด 

ของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือ 

ทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายอื่น 

(6) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพยท่ีกระทําโดยอางอํานาจอั้งย่ี 

หรือซองโจรตามประมวลกฎหมายอาญา 

(7)1

๒ ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

(8)2

๓ ความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(9) 3

๔ ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน เฉพาะความผิด

เกี่ยวกับการเปนผูจัดใหมีการเลนการพนันโดยไมไดรับอนุญาต และมีจํานวนผูเขาเลน

                                                 
๒ คําวา “ความผิดมูลฐาน ในสวนการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายศุลกากร” ในมาตรา 3 (7)  

แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ หมายความถึง บรรดาความผิดเก่ียวกับ 

การหลีกเลี่ยงอากรท่ีไดกําหนดไวในหมวด 4 แหงพระราชบัญญัติศุลกากรฯ แตก็มิไดหมายความวา  

เม่ือมีการกระทําความผิดเก่ียวกับการลักลอบหนีศุลกากรแลว จะมีความผิดฐานฟอกเงินไปในตัว  

ยังตองพิจารณาองคประกอบตามมาตรา 5 เปนสําคัญ ( เรื่ องเสร็จ ท่ี  363/2547  โปรดดู  

เรื่องเสร็จท่ี 487/2545 เพ่ิม) 
๓ มาตรา 3 นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (8) เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2546 



หรือเขาพนันในการเลนแตละคร้ังเกินกวาหน่ึงรอยคน หรือมีวงเงินในการกระทํา

ความผิดรวมกันมีมูลคาเกินกวาสิบลานบาทขึ้นไป 

“ธุรกรรม” หมายความว า กิจกรรมท่ี เกี่ยวกับการทํานิ ติกรรม สัญญา 

หรือการดําเนินการใด ๆ กับผูอ่ืน ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับ

ทรัพยสิน 

“ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย” หมายความวา ธุรกรรมท่ีมีความซับซอน 

ผิดไปจากการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันท่ีทํากันอยูตามปกติ ธุรกรรมท่ีขาด 

ความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมท่ีมี เหตุอันควรเชื่อไดวากระทําขึ้น 

เพ่ือหลีกเล่ียงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติน้ี หรือธุรกรรม 

ท่ีเกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐาน  ท้ังน้ี ไมวาจะเปนการทํา

ธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 

“ทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด” หมายความวา 

(1)4

๕ เงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐานหรือความผิด

ฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐาน  

หรือความผิดฐานฟอกเงินและใหรวมถึงเงินหรือทรัพยสินท่ีไดใชหรือมีไวเพ่ือใช 

หรือสนับสนุนการกระทําความผิดมูลฐานตาม (8) ของบทนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” 

ดวย 

(2) เงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจากการจําหนาย จาย โอนดวยประการใด ๆ  

ซึ่งเงินหรือทรัพยสินตาม (1) หรือ 

                                                                                                                                                                                     
๔ มาตรา 3 นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (9) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
๕ มาตรา 3 นิยามคําวา “ทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด” (1) แกไขเพ่ิมเติม 

โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 



(3) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (1) หรือ (2) 

ท้ัง น้ี ไมวาทรัพยสินตาม (1) (2) หรือ (3) จะมีการจําหนาย จาย โอน  

หรือเปล่ียนสภาพไปกี่คร้ังและไมวาจะอยูในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเปน

ของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนวาเปนของบุคคลใด 

“สถาบันการเงิน” หมายความวา 

(1) ธนาคารแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย 

ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย และธนาคารตามท่ีได 

มีกฎหมายจัดต้ังขึ้นโดยเฉพาะ 

(2) บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยการประกอบ

ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร และบริษัทหลักทรัพย 

ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(3) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยบรรษัท

เงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม 

ตามกฎหมายวาดวยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม 

(4) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต และบริษัทประกัน

วินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 

(5) 5

๖ สหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ เฉพาะสหกรณท่ีมีทุนดําเนินการ 

ซึ่งมีมูลคาหุนรวมต้ังแตสองลานบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงคดําเนินกิจการเกี่ยวกับ 

การรับฝากเงิน ใหกู ใหสินเชื่อ รับจํานองหรือรับจํานําทรัพยสิน หรือจัดใหไดมาซึ่งเงิน 

และทรัพยสินตาง ๆ โดยวิธีใด ๆ 

(6) นิติบุคคลท่ีดําเนินธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวของกับการเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
๖ มาตรา 3 นิยามคําวา “สถาบันการเงิน” (5) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 



“กองทุน”๗

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน 

 หมายความวา กองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

และใหหมายความรวมถึงประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดวย 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัติน้ี 

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน 

“รองเลขาธิการ” หมายความวา รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 4  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจ

แตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีกับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพ่ือปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว

ใหใชบังคับได 

 

                                                 
๗ มาตรา 3 นิยามคําวา “กองทุน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 



หมวด 1 

บทท่ัวไป 

   

 

มาตรา 5  ผูใด 

(1) โอน รับโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด 

เพ่ือซุกซอนหรือปกปดแหลงท่ีมาของทรัพยสินน้ัน หรือเพ่ือชวยเหลือผูอื่นไมวากอน 

ขณะ หรือหลังการกระทําความผิด มิใหตองรับโทษหรือรับโทษนอยลงในความผิด 

มูลฐาน หรือ 

(2) กระทําดวยประการใด ๆ เพ่ือปกปดหรืออําพรางลักษณะท่ีแทจริงการไดมา

แหลงท่ีต้ัง การจําหนาย การโอน การไดสิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทํา

ความผิด 

ผูน้ันกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 

 

มาตรา 6  ผูใดกระทําความผิดฐานฟอกเงิน แมจะกระทํานอกราชอาณาจักร 

ผูน้ันจะตองรับโทษในราชอาณาจักรตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี ถาปรากฏวา 

(1) ผูกระทําความผิดหรือผูรวมกระทําความผิดคนใดคนหน่ึงเปนคนไทยหรือ 

มีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย 

(2) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และไดกระทําโดยประสงคใหความผิด

เกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเปนผูเสียหาย หรือ 

(3) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และการกระทําน้ันเปนความผิด 

ตามกฎหมายของรัฐท่ีการกระทําเกิดขึ้นในเขตอํานาจของรัฐน้ัน หากผู น้ัน 



ไดปรากฏตัวอยูในราชอาณาจักรและมิไดมีการสงตัวผูน้ันออกไปตามกฎหมายวาดวย 

การสงผูรายขามแดน 

ท้ังน้ี ใหนํามาตรา 10 แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา 7  ในความผิดฐานฟอกเงิน ผูใดกระทําการอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดน้ัน 

(1) สนับสนุนการกระทําความผิดหรือชวยเหลือผูกระทําความผิดกอนหรือ 

ขณะกระทําความผิด 

(2) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ยานพาหนะ สถานท่ี หรือวัตถุใด ๆ  

หรือกระทําการใด ๆ เพ่ือชวยใหผูกระทําความผิดหลบหนีหรือเพ่ือมิใหผูกระทํา

ความผิดถูกลงโทษ หรือเพ่ือใหไดรับประโยชนในการกระทําความผิด 

ผูใดจัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ท่ีพํานัก หรือท่ีซอนเรน เพ่ือชวยบิดา มารดา 

บุตร สามี หรือภริยาของตนใหพนจากการถูกจับกุม ศาลจะไมลงโทษผูน้ันหรือลงโทษ

ผูน้ันนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดน้ันเพียงใดก็ได 

 

มาตรา 8  ผู ใดพยายามกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตองระวางโทษ 

ตามท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดน้ันเชนเดียวกับผูกระทําความผิดสําเร็จ 

 

มาตรา 9  ผูใดสมคบโดยการตกลงกันต้ังแตสองคนขึ้นไปเพ่ือกระทําความผิด

ฐานฟอกเงิน ตองระวางโทษกึ่งหน่ึงของโทษท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดน้ัน 

ถาไดมีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุท่ีไดมีการสมคบกันตามวรรคหน่ึง 

ผูสมคบกันน้ันตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดน้ัน 



ในกรณี ท่ีความผิดไดกระทําถึ งขั้ นลงมือกระทําความผิด แต เ น่ื องจาก 

การเขาขัดขวางของผูสมคบทําใหการกระทําน้ันกระทําไปไมตลอดหรือกระทําไป 

ตลอดแลวแตการกระทําน้ันไมบรรลุผล ผูสมคบท่ีกระทําการขัดขวางน้ัน คงรับโทษ

ตามท่ีกําหนดไวในวรรคหน่ึงเทาน้ัน 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงกลับใจใหความจริงแหงการสมคบตอพนักงาน

เจาหนาท่ีกอนท่ีจะมีการกระทําความผิดตามท่ีไดสมคบกัน ศาลจะไมลงโทษผูน้ัน 

หรือลงโทษผูน้ันนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวเพียงใดก็ได 

 

มาตรา 10  เจาพนักงาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก 

สภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น ขาราชการ พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เจาหนาท่ีของรัฐ พนักงานองคการหรือหนวยงานของรัฐ กรรมการหรือผูบริหาร 

หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผู จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งเปนผูมีอํานาจ 

ในการจัดการของสถาบันการเงิน หรือกรรมการขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ  

ผูใดกระทําความผิดตามหมวดน้ี ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษท่ีกําหนดไว

สําหรับความผิดน้ัน7

๘ 

กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ  

หรือพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ผูใดกระทําความผิดตามหมวดน้ี  

ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดน้ัน 

 

มาตรา 11  กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ

พนักงานเจาหนาท่ี เจาพนักงาน หรือขาราชการผูใดกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ี

                                                 
๘ มาตรา 11 วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 



ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนา ท่ีในการยุติธรรมตามท่ีบัญญัติ 

ไวในประมวลกฎหมายอาญา อันเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดตามหมวดน้ี  

ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดน้ัน 

ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา

ทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นผูใดรวมในการกระทําความผิดกับบุคคลตามวรรคหน่ึง 

ไมวาในฐานะตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทํา

ความผิดตามวรรคหน่ึง8

๙ 

 

มาตรา 12  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ใหกรรมการ อนุกรรมการ

กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจาหนาท่ีเปนเจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

                                                 
๙ มาตรา 11 วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2551 



หมวด 2 

การรายงานและการแสดงตน 

   

 

มาตรา 13  เมื่อมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ใหสถาบันการเงินมีหนาท่ี

ตองรายงานการทําธุรกรรมน้ันตอสํานักงาน เมื่อปรากฏวาธุรกรรมดังกลาวเปน 

(1) ธุรกรรมท่ีใชเงินสดมีจํานวนเกินกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(2) ธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีมีมูลคาเกินกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือ 

(3) ธุรกรรมท่ีมี เหตุอันควรสงสัย  ท้ัง น้ี  ไมวาจะเปนธุรกรรมตาม (1)  

หรือ (2) หรือไมก็ตาม 

ในกรณีท่ีปรากฏวามีขอเท็จจริงใดท่ีเกี่ยวของหรืออาจจะเปนประโยชน 

ในการยืนยันหรือยกเลิกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินไดรายงาน 

ไปแลว ใหสถาบันการเงินรายงานขอเท็จจริงน้ันใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา 

 

มาตรา 14  ในกรณีท่ีปรากฏในภายหลังวามีเหตุอันควรเชื่อไดวาธุรกรรมใด 

ท่ีไดกระทําไปแลว โดยมิไดมีการรายงานตามมาตรา 13 เปนธุรกรรมท่ีสถาบันการเงิน

ตองรายงานตามมาตรา 13 ใหสถาบันการเงินรายงานใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา 

 

มาตรา 15  ใหสํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานท่ีดินจังหวัด 

สํานักงานท่ีดินสาขา และสํานักงานท่ีดินอําเภอ มีหนาท่ีตองรายงานตอสํานักงาน  

เมื่อปรากฏวามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท่ีสถาบัน

การเงินมิไดเปนคูกรณีและท่ีมีลักษณะดังตอไปน้ี 

(1) เมื่อมีการชําระดวยเงินสดเปนจํานวนเกินกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



(2) เมื่ออสังหาริมทรัพยมีมูลคาตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกินกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง เวนแตเปนการโอน

ในทางมรดกใหแกทายาทโดยธรรม หรือ 

(3) เมื่อเปนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

 

มาตรา 16 9

๑๐  ใหผูประกอบอาชีพดังตอไปน้ีมีหนาท่ีตองรายงานการทําธุรกรรม

ตอสํานักงานในกรณีเปนธุรกรรมท่ีใชเงินสดมีจํานวนเกินกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

หรือเปนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย  ท้ังน้ี ผูประกอบอาชีพตาม (2) (3) (4) และ (5) 

ตองเปนนิติบุคคล เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยท่ีมีพยานหลักฐานอันสมควร 

วามีการทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐาน 

หรือความผิดฐานฟอกเงินกับผูประกอบอาชีพตาม (2) (3) (4) และ (5) ท่ีมิไดเปน 

นิติบุคคล ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูประกอบอาชีพดังกลาวรายงาน 

การทําธุรกรรมตอสํานักงาน 

(1) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ การใหคําแนะนํา หรือการเปน 

ท่ีปรึกษาในการทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคล่ือนยายเงินทุน 

ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีไมใชสถาบันการเงินตาม 

มาตรา 13 

(2) ผูประกอบอาชีพคาอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา หรือเคร่ืองประดับ 

ท่ีประดับดวยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคํา 

(3) ผูประกอบอาชีพคาหรือใหเชาซื้อรถยนต 

(4) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหนาหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย 

                                                 
๑๐ มาตรา 16 วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552 



( 5 )  ผู ป ร ะ กอบอ าชี พค า ข อ ง เ ก า ต าม กฎหมายว า ด ว ยก า รควบคุ ม 

การขายทอดตลาดและคาของเกา 

(6) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับสําหรับ 

ผูประกอบธุรกิจท่ีมิใชสถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับ 

การประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับหรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจ

สถาบันการเงิน 

(7) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีมิใชสถาบันการเงิน 

ตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส  

หรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

(8) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงินตามประกาศ

กระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมาย 

วาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

(9) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

ในกรณีท่ีปรากฏวามีขอเท็จจริงใดท่ีเกี่ยวของหรืออาจจะเปนประโยชนในการยืนยัน

หรือยกเลิกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมท่ีไดรายงานไปตามวรรคหน่ึงแลว ใหบุคคล

ดังกลาวรายงานขอเท็จจริงน้ันใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา 

 

มาตรา 17  การรายงานตามมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 16  

ใหเปนไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา 18  ธุรกรรมใดท่ีรัฐมนตรีเห็นสมควรใหไดรับยกเวนไมตองรายงาน

ตามมาตรา 13 มาตรา 15 และมาตรา 16 ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



มาตรา 19  การรายงานตามมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 16  

ซึ่งผูรายงานกระทําโดยสุจริต หากกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใดผูรายงาน 

ไมตองรับผิด 

 

มาตรา 20  ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 จัดใหลูกคา

แสดงตนทุกคร้ังกอนการทําธุรกรรมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งตองกําหนด

มาตรการเพ่ือขจัดอุปสรรคในการแสดงตนของคนพิการหรือทุพพลภาพดวย เวนแต

ลูกคาไดแสดงตนไวกอนแลว10

๑๑ 

การแสดงตนตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 

มาตรา 20/1 1 1

๑๒  สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1)  

และ (9) ตองกําหนดนโยบายการรับลูกคา การบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกี่ยวกับ 

การฟอกเงินของลูกคาและตองดําเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

ลูกคาเมื่อเร่ิมทําธุรกรรมคร้ังแรกโดยตองตรวจสอบเปนระยะจนสิ้นสุดดําเนินการ 

เมื่อมีการปดบัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคา 

การตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาตามวรรคหน่ึงจะมีขอบเขต

เพียงใด ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับ 

การแสดงตนและการพิสูจนทราบลูกคา การตรวจทานบัญชีลูกคา และการติดตาม

ความเคล่ือนไหวทางบัญชีของลูกคาท่ีไดรับการแจงจากสํานักงาน 

                                                 
๑๑ มาตรา 21 วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552 
๑๒ มาตรา 21/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ. 2552 



มาตรา 21  การทําธุรกรรมตามมาตรา 13 ใหสถาบันการเงินจัดใหลูกคาบันทึก

ขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกลาวดวย 

ในกรณีท่ีลูกคาปฏิเสธท่ีจะทําบันทึกขอเท็จจริงตามวรรคหน่ึง ใหสถาบันการเงิน

จัดทําบันทึกขอเท็จจริงเอง แลวแจงใหสํานักงานทราบทันที 

บันทึกขอเท็จจริงตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหเปนไปตามแบบ รายการ

หลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา 22 1 2

๑๓  เวนแตจะได รับแจงเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนา ท่ี 

ใหปฏิบัติเปนอยางอื่น ใหสถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียด ดังน้ี 

(1) เกี่ยวกับการแสดงตนตามมาตรา 20 เปนเวลาหาปนับแตวันท่ีมีการปดบัญชี

หรือยุติความสัมพันธกับลูกคา 

(2) เกี่ยวกับการทําธุรกรรมและบันทึกขอเท็จจริงตามมาตรา 21 เปนเวลาหาป 

นับแตไดมีการทําธุรกรรมหรือบันทึกขอเท็จจริงน้ัน 

ใหนําความใน (1) มาใชบังคับกับผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ดวย13

๑๔ 

 

มาตรา 22/1 1 4

๑๕  ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1)  

และ (9) เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

ลูกคาตามมาตรา 20/1 เปนเวลาหาปนับแตวันท่ีมีการปดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ 
                                                 

๑๓ มาตรา 22 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2551 
๑๔ ขอ 22 วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ. 2552 
๑๕ มาตรา 22/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ. 2552 



กับลูกค า  เวนแตมี เหตุจํ า เปนและสมควรเ พ่ือประโยชน ในการดําเ นินการ 

ตามพระราชบัญญัติน้ีสําหรับลูกคารายใด ใหเลขาธิการมีอํานาจแจงเปนหนังสือ 

เพ่ือใหขยายเวลาได แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

 

มาตรา 23  บทบัญญัติในหมวดน้ีมิใหใชบังคับแกธนาคารแหงประเทศไทย 

ตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย 

 



หมวด 3 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

   

 

มาตรา 24 1 5

๑๖  ใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะหน่ึง

ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง

ยุติธรรม อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมท่ีดิน 

อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ผูวาการ

ธนาคารแหงประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย เลขาธิการสํ า นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย ประธานสมาคมธนาคารไทย และผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคน  

ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร การเงิน 

การคลัง กฎหมายหรือสาขาใดสาขาหน่ึงท่ี เปนประโยชน ในการปฏิบั ติงาน 

ตามพระราชบัญญัติน้ีโดยความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับ

เปนกรรมการ และเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการแต ง ต้ั งข าราชการในสํ านักงานจํ านวนไม เกินสองคน 

เปนผูชวยเลขานุการ 

                                                 
๑๖ มาตรา 24 วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 



ในกรณีประธานกรรมการหรือกรรมการโดยตําแหนงตามวรรคหน่ึงมีความจําเปน 

ไมอาจมาประชุมกรรมการคร้ังใด จะมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงรองท่ีมีความรูความเขาใจ 

เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีในคณะกรรมการมาประชุมแทนเฉพาะคร้ังน้ันก็ได 

 

มาตรา 2516

๑๗  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(1) เสนอมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตอคณะรัฐมนตรี 

(2) พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ  

และประกาศเพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 

(3) วางระเบียบเกี่ยวกับการสงคืนทรัพยสินตามมาตรา 49 และมาตรา 51/1 

การเก็บรักษา การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด การนําทรัพยสินไปใชประโยชน 

และการประเมินคาเสียหายและคาเสื่อมสภาพตามมาตรา 57 และวางระเบียบเกี่ยวกับ

กองทุนตามมาตรา 59/1 มาตรา 59/4 มาตรา 59/5 และมาตรา 59/6 

(4) สงเสริมความรวมมือของประชาชนเกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสารเพ่ือปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน และวางระเบียบในการดําเนินการกับขอมูลหรือเอกสาร

เพ่ือใชเปนพยานหลักฐานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

(5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

(6) ปฏิบั ติการอื่นตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ น้ีหรือกฎหมายอื่น 

หรือระเบียบอื่นใดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 26  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังมีวาระการดํารง

ตําแหนงสี่ปนับแตวันแตงต้ัง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

                                                 
๑๗ มาตรา 25 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2551 



มาตรา 27  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 26 กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) คณะรัฐมนตรีใหออกโดยความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา

ตามลําดับ 

(4) เปนบุคคลลมละลาย 

(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 

ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ซึ่งแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนงไมวาจะเปนการแตงต้ังเพ่ิมขึ้นหรือแตงต้ัง

ซอม ใหผูได รับแตงต้ังน้ันอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงต้ังไวแลว 

 

มาตรา 28  ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลว 

แตยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงต้ังกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม 

 

มาตรา 29  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา 

กึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการ 

ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน 



ในท่ีประชุม  หากรองประธานไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการ 

ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึง

ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้น 

อีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด เวนแตการวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 49 วรรคสาม  

ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 

 

มาตรา 30  คณะกรรมการจะแตง ต้ังคณะอนุกรรมการเ พ่ือพิจารณา 

และเสนอความเห็นในเ ร่ืองใดเ ร่ืองหน่ึง หรือปฏิบั ติการอยางใดอย างหน่ึง 

แทนคณะกรรมการก็ ได และ ให นํ ามาตรา  29  มาใชบั งคับกับการประชุม 

ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 

มาตรา 31  ใหกรรมการและอนุกรรมการไดรับคาตอบแทนตามท่ีคณะรัฐมนตรี

กําหนด 

 



หมวด 4 

คณะกรรมการธุรกรรม 

   

 

มาตรา 32 1 7

๑๘  ใหมีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหน่ึง ประกอบดวยกรรมการ

ธุรกรรมจํานวนหาคนซึ่งคณะกรรมการแตงต้ังจากบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อ 

จากคณะกรรมการตุลาการศาลยุ ติธรรม คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และคณะกรรมการอัยการคณะละหน่ึงคน  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการผูมีสิทธิเสนอชื่อคณะใดไมสามารถเสนอชื่อบุคคลในสวน 

ของตนเพ่ือแตงต้ังเปนกรรมการธุรกรรมไดภายในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจง 

จากสํานักงาน ใหเสนอชื่อใหคณะกรรมการแตงต้ังบุคคลอื่นท่ีเหมาะสมเปนกรรมการ

ธุรกรรมแทนการเสนอชื่อจากคณะกรรมการคณะน้ัน และใหกรรมการธุรกรรม 

ท่ีคณะกรรมการแตงต้ังคัดเลือกกันเองเปนประธานกรรมการธุรกรรมคนหน่ึง  

โดยใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการธุรกรรมตองเปนผูท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร 

การเงิน การคลัง กฎหมาย หรือทางใดทางหน่ึงท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน 

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และตองมีคุณสมบัติ 

และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 

(1) มีอายุไมเกินเจ็ดสิบป 

(2) เปนหรือเคยเปนขาราชการต้ังแตระดับสิบหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือเปน 

หรือเคยเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐในตําแหนงรองหรือเทียบเทา 

                                                 
๑๘ มาตรา 32 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2551 



รองหัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจหรือรองหรือเทียบเทารองหัวหนาหนวยงานของรัฐ

น้ันขึ้นไป หรือเปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขาดังกลาวและดํารงตําแหนงหรือ 

เคยดํารงตําแหนงต้ังแตรองศาสตราจารยขึ้นไป 

(3) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมือง หรือกรรมการหรือเจาหนาท่ีพรรคการเมือง 

(4) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถิ่นหรือขาราชการการเมืองหรือกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 

(5) ไมเปนกรรมการในหนวยงานของรัฐ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

(6) ไมเปนกรรมการ ผูจัดการ ท่ีปรึกษา หรือดํารงตําแหนงอื่นใดท่ีมีลักษณะ

คลายกันหรือมีผลประโยชนเกี่ยวของในหางหุนสวน บริษัท หรือสถาบันการเงิน หรือ

ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอื่นหรือประกอบการใด ๆ อันขัดตอการปฏิบัติหนาท่ี

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแตงต้ังตามวรรคหน่ึงมีวาระการดํารง

ตําแหนงคราวละสามป กรรมการธุรกรรมท่ีพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได 

แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน และใหนํามาตรา 27 และมาตรา 28 มาใชบังคับ 

โดยอนุโลม เวนแตการพนจากตําแหนงตามมาตรา 27 (3) ใหกรรมการธุรกรรม 

ซึ่งคณะกรรมการแตงต้ังพนจากตําแหนงเมื่อคณะกรรมการใหออก 

 

มาตรา 33  การประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมใหนํามาตรา 29 มาใชบังคับ

โดยอนุโลม 

 

มาตรา 3418

๑๙  ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

                                                 
๑๙ มาตรา 34 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2551 



(1) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด 
(2) สั่งยับย้ังการทําธุรกรรมตามมาตรา 35 หรือมาตรา 36 
(3) ดําเนินการตามมาตรา 48 
(4) เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีตอคณะกรรมการ 

และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(5) กํากับดูแลความเปนอิสระและเปนกลางของสํานักงานและเลขาธิการ 
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา 35 1 9

๒๐  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควร 
วาธุรกรรมใดเกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิด
ฐานฟอกเงิน ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจสั่งเปนหนังสือยับย้ังการทําธุรกรรมน้ัน
ไวกอนไดภายในเวลาท่ีกําหนดแตไมเกนิสามวันทําการ 

ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน เลขาธิการจะสั่งยับย้ังการทําธุรกรรมตามวรรคหน่ึง
ไปกอนก็ไดแลวรายงานตอคณะกรรมการธุรกรรม 

 
มาตรา 36 2 0

๒๑  ในกรณีท่ีมีพยานหลักฐานเปนท่ีเชื่อไดวาธุรกรรมใดเกี่ยวของ
หรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน  
ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจสั่งเปนหนังสือยับย้ังการทําธุรกรรมน้ันไวชั่วคราว
ภายในเวลาท่ีกําหนดแตไมเกินสิบวันทําการ 

 

                                                 
๒๐ มาตรา 35 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2551 
๒๑ มาตรา 36 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2551 



มาตรา 36/1 2 1

๒๒  ในการดําเนินการตามมาตรา 34 มาตรา 35 หรือมาตรา 36 
ใหคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการบันทึกไวเปนหลักฐานในรายงานการประชุม
คณะกรรมการธุรกรรมหรือในการสั่งการของเลขาธิการวามีพยานหลักฐานใด  
และผูใดเปนผูขอ ผูใชหรือสั่งการใหมีการดําเนินการตามบทบัญญัติดังกลาว 

 

มาตรา 3722

๒๓  เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี สั่งยับย้ัง

การทําธุรกรรมตามมาตรา 35 หรือมาตรา 36 แลว ใหคณะกรรมการธุรกรรมรายงาน

ตอคณะกรรมการและคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

 

มาตรา 38 2 3

๒๔  เพ่ือประโยชนในการปฏิบั ติหนา ท่ีตามพระราชบัญญัติ น้ี  

ใหกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเปนหนังสือ

จากเลขาธิการมีอํานาจ ดังตอไปน้ี 

(1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกใหสถาบันการเงิน สวนราชการ องคการ  

หรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี สงเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของมา 

เพ่ือใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มา 

เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

                                                 
๒๒ มาตรา 36/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2551 
๒๓ มาตรา 37 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2551 
๒๔ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจะขอใหหนวยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ 

สงขอมูลหรือตรวจสอบขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทําธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อไดวา

เ ก่ียวของกับการกระทําความผิด โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 38 หรือมาตรา 41 (3) ไมได  

(เรื่องเสร็จท่ี 288/2546) 



(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพ่ือใหถอยคํา สงคําชี้แจง 

เปนหนังสือ หรือสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพ่ือตรวจสอบหรือ 

เพ่ือประกอบการพิจารณา 

(3) เขาไปในเคหสถาน สถานท่ี หรือยานพาหนะใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวา  

มีการซุกซอนหรือเก็บรักษาทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือพยานหลักฐาน 

ท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน เพ่ือตรวจคนหรือเพ่ือประโยชนในการติดตาม 

ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือพยานหลักฐาน เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวา

หากเน่ินชากวาจะเอาหมายคนมาได ทรัพยสินหรือพยานหลักฐานดังกลาวน้ัน 

จะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปล่ียนสภาพไปจากเดิม 

ในการปฏิบัติหนาท่ีตาม (3) ใหพนักงานเจาหนาท่ีผูท่ีไดรับมอบหมายตาม 

วรรคหน่ึงแสดงเอกสารมอบหมายและบัตรประจําตัวตอบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวตามวรรคสองใหเปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

บรรดาขอมูลท่ีไดมาจากการใหถอยคํา คําชี้แจงเปนหนังสือ บัญชี เอกสาร  

หรือหลักฐานใด ๆ ท่ีมี ลักษณะเปนขอมูลเฉพาะของบุคคล สถาบันการเงิน  

สวนราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ให เลขาธิการ 

เปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใชประโยชนจากขอมูลน้ัน 

 

มาตรา 38/1 2 4

๒๕  ภายใตบังคับแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ใหเลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงาน

เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการมีอํานาจจับผูกระทําความผิด 

                                                 
๒๕ มาตรา 38/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2551 



ฐานฟอกเงินและบันทึกถอยคํา ผูถูกจับเ พ่ือเปนหลักฐานเบื้องตนแลวสงตัว 

ไปยังพนักงานสอบสวนโดยไมชักชาแตตองไมเกินย่ีสิบสี่ชั่วโมง 

 

มาตรา 39  ใหกรรมการธุรกรรมไดรับคาตอบแทนตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 

มาตรา 39/1 2 5

๒๖  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี  

ใหคณะกรรมการธุรกรรมและเลขาธิการ ทํารายงานสรุปการดําเนินการตามหมวดน้ี 

ตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทุกสี่เดือน 

รายงานตามวรรคหน่ึงอยางนอยตองระบุรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

(1) บุคคลผูถูกตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสิน หรือถูกสั่งยับย้ังการทําธุรกรรม 

หรือถูกยึดหรืออายัดทรัพยสิน 

(2) พยานหลักฐานท่ีใชดําเนินการตอบุคคลตาม (1) 

(3) ผูขอ ผูใชหรือสั่งการใหมีการดําเนินการ 

(4) ผลการดําเนินการ 

รายละเอียดตามมาตราน้ีใหถือเปนความลับของทางราชการ 

 

มาตรา 39/2 2 6

๒๗  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

อาจแตงต้ังผู เชี่ยวชาญคนหน่ึงใหตรวจสอบรายงานดังกลาววาการดําเนินการ 

                                                 
๒๖ มาตรา 39/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2551 
๒๗ มาตรา 39/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2551 



ท่ีรายงานชอบดวยพระราชบัญญัติน้ีหรือไม เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติตอไป 

ใหนําความในมาตรา 38 มาใชกับการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง 

ในกรณี ท่ีการตรวจสอบตามวรรคหน่ึงพบว ามีการกระทํา ท่ีไม เปนไป 

ตามพระราชบัญญัติน้ีและคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

เห็นด วยกับการตรวจสอบดังกล าว ใหส งผลการตรวจสอบและความเห็น 

ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติใหคณะกรรมการธุรกรรม

ดําเนินการตอไป 

 



หมวด 5 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

   

 

มาตรา 40 2 7

๒๘  ใหจัดต้ังสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรียกโดย

ยอวา “สํานักงาน ปปง.” ขึ้นเปนสวนราชการท่ีไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหนาท่ีโดยอิสระและเปนกลาง มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(1) ดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรม 

และปฏิบัติงานธุรการอื่น 

(2) รับรายงานการทําธุรกรรมท่ีสงใหตามหมวด 2 และแจงตอบการรับรายงาน 

รวมท้ังการรับรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมท่ีไดมาโดยทางอ่ืน 

(3) 2 8

๒๙ รับหรือสงรายงานหรือขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมเพ่ือปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่น 

(4) เก็บ รวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา ประมวลผล และวิเคราะหรายงาน

และขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการทําธุรกรรม 

(5 )  เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเ พ่ือ ดํ า เ นินคดีกับ ผู กระ ทํ าความผิด 

ตามพระราชบัญญัติน้ี 

                                                 
๒๘ มาตรา 41 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2551 
๒๙ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจะขอใหหนวยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ 

สงขอมูลหรือตรวจสอบขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทําธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อไดวาเก่ียวของ

กับการกระทําความผิด โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 38 หรือมาตรา 41 (3) ไมได (เรื่องเสร็จท่ี 288/2546) 



(6 ) จัดใหมี โครงการ ท่ี เกี่ ยวกับการเผยแพรความรู  การใหการศึกษา  

และฝกอบรมในดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ น้ี  

หรือชวยเหลือหรือสนับสนุนท้ังภาครัฐและภาคเอกชนใหมีการจัดโครงการดังกลาว 

(7) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอื่น 

 

มาตรา 41 2 9

๓๐  ใหมีเลขาธิการ มีหนาท่ีควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซึ่งราชการ 

ของสํานักงานโดยอิสระและเปนกลางขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  

และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานและใหมีรองเลขาธิการเปนผูชวยสั่ง 

และปฏิบัติราชการ 

 

มาตรา 42  ใหเลขาธิการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งทรงพระกรุณา 

โปรดเกลาฯ แตงต้ังขึ้นตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี โดยไดรับความเห็นชอบจาก 

สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับ 

 

มาตรา 43  เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 

(1) มีความรูความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง หรือกฎหมาย 

(2) รับราชการในตําแหนงรองเลขาธิการหรือเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 

ระดับไมตํ่ากวาอธิบดีหรือเทียบเทา 

(3) ไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐ 

(4) ไมเปนกรรมการ ผูจัดการ ท่ีปรึกษา หรือดํารงตําแหนงอื่นใดท่ีมีลักษณะ 

งานคลายกันหรือมีผลประโยชนเกี่ยวของในหางหุนสวน บริษัท สถาบันการเงิน 

                                                 
๓๐ มาตรา 41 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2551 



หรือประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพอยางอื่น หรือประกอบการใด ๆ อันขัดตอการปฏิบัติ

หนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 443 0

๓๑  เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ปนับแตวันท่ีพระมหากษัตริย

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังและใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว เลขาธิการ

ซึ่งพนจากตําแหนงแลวจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอีกไมได แตใหกําหนดตําแหนง 

ท่ีปรึกษาสํานักงานใหเลขาธิการซึ่งพนจากตําแหนงน้ัน 

ใหเลขาธิการไดรับเงินเพ่ิมพิเศษเพ่ือประกันความเปนอิสระและเปนกลาง 

ในอัตราซึ่งรวมกันกับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงแลวเทียบเทากับเงินเดือน 

และเงินประจําตําแหนงของปลัดกระทรวงและใหไดรับเงินเพ่ิมพิเศษจนกวาจะออกจาก

ราชการ 

 

มาตรา 45 3 1

๓๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในมาตรา 44 แลว 

เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 43 

(4) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออกตามคําแนะนําของรัฐมนตรีหรือการเสนอ 

ของรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการธุรกรรม เพราะบกพรองในหนาท่ี 

                                                 
๓๑ มาตรา 44 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2551 
๓๒ มาตรา 45 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2551 



อยางรายแรงหรือหยอนความสามารถหรือมีพฤติการณเปนท่ีประจักษตอสาธารณชน 

วามีการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไมสุจริต ไมเปนอิสระหรือไมเปนกลาง โดยมติดังกลาว 

ตองแสดงเหตุผลในการ ใหออกอยางชัดแจง โดยความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร

และวุฒิสภาตามลําดับ 

 

มาตรา 45/1 3 2

๓๓  หามมิใหแตงต้ังผูเคยดํารงตําแหนงเลขาธิการเปนผูบริหาร

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานใดของรัฐ เวนแตตําแหนงท่ีปรึกษาสํานักงาน 

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับในกรณีท่ีผูเคยดํารงตําแหนงเลขาธิการ

ออกจากราชการแลว 

 

มาตรา 46 3 3

๓๔  ในกรณีท่ีมีพยานหลักฐานตามสมควรวาบัญชีลูกคาของสถาบัน

การเงิน เคร่ืองมือหรืออุปกรณในการสื่อสาร หรือเคร่ืองคอมพิวเตอรใด ถูกใชหรือ 

อาจถูกใชเพ่ือประโยชนในการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานเจาหนาท่ี 

ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเปนหนังสือจะย่ืนคําขอฝายเดียวตอศาลแพง เพ่ือมีคําสั่ง

อ นุ ญ า ต ใ ห พ นั ก ง า น เ จ า ห น า ท่ี เ ข า ถึ ง บั ญ ชี  ข อ มู ล ท า ง ก า ร สื่ อ ส า ร  

หรือขอมูลคอมพิวเตอรเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลดังกลาวน้ันก็ได 

ในกรณีตามวรรคหน่ึง ศาลจะสั่งอนุญาตใหพนักงานเจาหนาท่ีผู ย่ืนคําขอ

ดําเนินการโดยใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได แตท้ังน้ีใหอนุญาต

ไดคราวละไมเกินเกาสิบวัน 

                                                 
๓๓ มาตรา 45/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2551 
๓๔ มาตรา 46 วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 



เมื่อศาลไดสั่งอนุญาตตามความในวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแลว ผูเกี่ยวของกับ

บัญชีขอมูลทางการสื่อสาร หรือขอมูลคอมพิวเตอรตามคําสั่งดังกลาว จะตองให 

ความรวมมือเพ่ือใหเปนไปตามความในมาตราน้ี 

 

มาตรา 47  ใหสํานักงานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเสนอตอ

คณะรัฐมนตรี รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปอยางนอยใหมีสาระสําคัญ ดังตอไปน้ี 

(1) รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน และการดําเนินการอื่น 

ตามพระราชบัญญัติน้ี 

(2) ปญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน 

(3) รายงานขอเท็จจริงหรือขอสังเกตจากการปฏิบั ติตามอํานาจหนา ท่ี 

พรอมท้ังความเห็นและขอเสนอแนะ 

ใหคณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบั ติงานประจําปตามวรรคหน่ึง 

พรอมดวยขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 

 



หมวด 6 

การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน 

   

 

มาตรา 48 3 4

๓๕  ในการตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรม   

หากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมีการโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรน

ทรัพยสินใด ท่ีเปนทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด ใหคณะกรรมการธุรกรรม 

มีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินน้ันไวชั่วคราวมีกําหนดไมเกินเกาสิบวัน 

ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหน่ึง 

ไปกอนแลวรายงานตอคณะกรรมการธุรกรรม 

การตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตามวรรคหน่ึง ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ผูทําธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยสิน 

จะแสดงหลักฐานวาเงินหรือทรัพยสินในการทําธุรกรรมน้ันมิใชทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับ 

การกระทําความผิดเพ่ือใหมีคําสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดก็ได  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี สั่งยึดหรืออายัด

ทรัพยสินหรือสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินน้ันแลว ใหคณะกรรมการธุรกรรม

รายงานตอคณะกรรมการ 

                                                 
๓๕ คําวา “ทรัพยสิน” ตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

พ.ศ. 2542 หมายถึง ทรัพยสินตามท่ีคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการคณะกรรมการปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน แลวแตกรณี มีคําส่ังใหยึดหรืออายัดไวชั่วคราวตามมาตรา 48 เทานั้น  

(เรื่องเสร็จท่ี 641/2545) 



มาตรา 49  ภายใตบังคับมาตรา 48 วรรคหน่ึง ในกรณีท่ีปรากฏหลักฐาน 

เปนท่ีเชื่อไดวาทรัพยสินใดเปนทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด ใหเลขาธิการ

สงเร่ืองใหพนักงานอัยการพิจารณาเพ่ือย่ืนคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินน้ัน 

ตกเปนของแผนดินโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีพนักงานอัยการเห็นวาเร่ืองดังกลาวยังไมสมบูรณพอท่ีจะย่ืนคํารอง

ขอใหศาลมี คําสั่งใหทรัพยสินน้ันท้ังหมดหรือบางสวนตกเปนของแผนดินได  

ใหพนักงานอัยการรีบแจงใหเลขาธิการทราบเพ่ือดําเนินการตอไป โดยใหระบุขอท่ี 

ไมสมบูรณน้ันใหครบถวนในคราวเดียวกัน 

ใหเลขาธิการรีบดําเนินการตามวรรคสองแลวสงเร่ืองเพ่ิมเติมไปใหพนักงาน

อัยการพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง หากพนักงานอัยการยังเห็นวาไมมีเหตุพอท่ีจะย่ืนคํารอง

ขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินน้ันท้ังหมดหรือบางสวนตกเปนของแผนดิน ใหพนักงาน

อัยการรีบแจงให เลขาธิการทราบเพ่ือสงเ ร่ืองใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด  

ใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนดสามสิบวันนับแตไดรับเร่ือง 

จากเลขาธิการ และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเปนประการใดใหพนักงานอัยการ

และเลขาธิการปฏิบัติตามน้ัน หากคณะกรรมการมิไดวินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนด 

เวลาดังกลาว ใหปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ 

เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดไมใหย่ืนคํารองหรือไมวินิจฉัยชี้ขาดภายใน

กําหนดระยะเวลาและไดปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแลว  

ใหเร่ืองน้ันเปนท่ีสุด และหามมิใหมีการดําเนินการเกี่ยวกับบุคคลน้ันในทรัพยสิน

เดียวกันน้ันอีก เวนแตจะไดพยานหลักฐานใหมอันสําคัญซึ่งนาจะทําใหศาลมีคําสั่ง 

ใหทรัพยสินของบุคคลน้ันตกเปนของแผนดินได และในกรณีเชนวาน้ี ถาไมม ี

ผูใดขอรับคืนทรัพยสินดังกลาวภายในสองปนับแตวันท่ีคณะกรรมการมีคําวินิจฉัย 

ชี้ขาดไมใหย่ืนคํารองหรือไมวินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนดระยะเวลา ใหสํานักงาน



ดําเนินการนําทรัพยสินน้ันสงเขากองทุน และในกรณีท่ีมีผูมาขอรับคืนโดยใชสิทธิ์ 

ขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทําไดถึงแมจะเกินกวากําหนดสองป ใหสํานักงาน

สงคืนทรัพยสินน้ันแกผูมาขอรับคืน หากไมอาจสงคืนทรัพยสินไดใหคืนเปน 

เงินจากกองทุนแทน หากยังไมมีผูมารับคืนเมื่อลวงพนย่ีสิบป ใหทรัพยสินน้ันตกเปน 

ของกองทุน  ท้ังน้ี หลักเกณฑ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสิน 

หรือเงินในระหวางท่ียังไมมีผูมารับคืนใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด35

๓๖ 

เมื่อศาลรับคํารองท่ีพนักงานอัยการย่ืนตอศาลแลว ใหศาลสั่งใหปดประกาศไว  

ท่ีศาลนั้น และประกาศอยางนอยสองวันติดตอกันในหนังสือพิมพที ่ม ีจําหนาย

แพรหลายในทองถิ่นเพ่ือใหผูซึ่งอาจอางวาเปนเจาของหรือมีสวนไดเสียในทรัพยสิน 

มาย่ืนคํารองขอกอนศาลมีคําสั่งกับใหศาลสั่งใหสงสําเนาประกาศไปยังเลขาธิการ 

เพ่ือปดประกาศไวท่ีสํานักงานและสถานีตํารวจทองท่ีท่ีทรัพยสินน้ันต้ังอยูและ 

ถามีหลักฐานแสดงวาผู ใดอาจอางวาเปนเจาของหรือมีสวนได เสียในทรัพยสิน  

ก็ใหเลขาธิการมีหนังสือแจงใหผู น้ันทราบเพื่อใชส ิทธิด ังกลาว การแจงนั ้นใหแจง 

โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูครั้งหลังสุดของผูน้ันเทาท่ีปรากฏ 

ในหลักฐาน 

ในกรณีตามวรรคหน่ึงถามีเหตุสมควรท่ีจะดําเนินการเพ่ือคุมครองสิทธิของ

ผูเสียหายในความผิดมูลฐาน ใหเลขาธิการสงเร่ืองใหพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมาย 

ท่ีกํ าหนดความผิดฐานน้ันดําเนินการตามกฎหมายดังกลาวเพ่ือคุมครองสิทธ ิ

ของผูเสียหายกอน 

 

                                                 
๓๖ มาตรา 49 วรรคส่ี แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 



มาตรา 50  ผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินท่ีพนักงานอัยการรองขอให 

ตกเปนของแผนดินตามมาตรา 49 อาจย่ืนคํารองกอนศาลมีคําสั่งตามมาตรา 51  

โดยแสดงใหศาลเห็นวา 

(1) ตนเปนเจาของท่ีแทจริง และทรัพยสินน้ันไมใชทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับ 

การกระทําความผิด หรือ 

(2) ตนเปนผูรับโอนโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาโดยสุจริตและ 

ตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ 

ผูซึ่ งอ างว าเปนผู รับประโยชน ในทรัพยสินท่ีพนักงานอัยการรองขอให 

ตกเปนของแผนดินตามมาตรา 49 อาจย่ืนคํารองขอคุมครองสิทธิของตนกอน 

ศาลมีคําสั่ง โดยแสดงใหศาลเห็นวาตนเปนผูรับประโยชนโดยสุจริตและมีคาตอบแทน 

หรือไดมาซึ่งประโยชนโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศล

สาธารณะ 

 

มาตรา 51 3 6

๓๗  เมื่อศาลทําการไตสวนคํารองของพนักงานอัยการตาม 

มาตรา 49 แลว หากศาลเชื่อวาทรัพยสินตามคํารองเปนทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทํา

ความผิด และคํารองของผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินหรือผูรับโอนทรัพยสิน 

ตามมาตรา 50 วรรคหน่ึง ฟงไมขึ้น ใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินน้ันตกเปนของแผนดิน 

ทรัพยสินตามวรรคหน่ึงท่ีเปนเงิน ใหสํานักงานสงเขากองทุนกึ่งหน่ึงและ 

สงใหกระทรวงการคลังอีกกึ่งหน่ึง ถาเปนทรัพยสินอื่น ใหดําเนินการตามระเบียบ 

ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

                                                 
๓๗ มาตรา 51 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2551 



เพ่ือประโยชนแหงมาตราน้ี หากผูอางวาเปนเจาของหรือผูรับโอนทรัพยสิน 

ตามมาตรา 50 วรรคหน่ึง เปนผูซึ่งเกี่ยวของหรือเคยเกี่ยวของสัมพันธกับผูกระทํา

ความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมากอน ใหสันนิษฐานไวกอนว า 

บรรดาทรัพยสินดังกลาวเปนทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือไดรับโอนมา

โดยไมสุจริต แลวแตกรณี 

 

มาตรา 51/1 3 7

๓๘ ในกรณีท่ีศาลเห็นวาทรัพยสินตามคํารองไมเปนทรัพยสิน 

ท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด ใหศาลสั่งคืนทรัพยสินน้ัน และในกรณีเชนวาน้ี  

ถาไมมี ผู ใดขอรับคืนทรัพยสินภายในสองป นับแต วันท่ีศาลมีคํ าสั่ ง ดังกล าว  

ใหสํานักงานนําทรัพยสินน้ันสงเขากองทุน 

ในกรณีท่ีมีผูมาขอรับคืนโดยใชสิทธิ์ขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทําได

ถึงแมจะเกินกวากําหนดสองปตามวรรคหน่ึง ใหสํานักงานสงคืนทรัพยสินน้ันแก 

ผูมาขอรับคืน หากไมอาจสงคืนทรัพยสินไดใหคืนเปนเงินจากกองทุนแทน หากยังไมมี

ผูมารับคืนเมื่อลวงพนย่ีสิบปใหทรัพยสินน้ันตกเปนของกองทุน  ท้ังน้ี หลักเกณฑ 

วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินหรือเงินในระหวางท่ียังไมมีผูมารับคืน 

ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา 52  ในกรณีท่ีศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามมาตรา 51  

ถาศาลทําการไตสวนคํารองของผูซึ่งอางวาเปนผูรับประโยชนตามมาตรา 50 วรรคสอง 

แลวเห็นวาฟงขึ้น ใหศาลมีคําสั่งคุมครองสิทธิของผูรับประโยชนโดยจะกําหนดเงื่อนไข

ดวยก็ได 

                                                 
๓๘ มาตรา 51/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2551 



เพ่ือประโยชนแหงมาตราน้ี หากผูท่ีอางวาเปนผูรับประโยชนตามมาตรา 50 

วรรคสอง เปนผูซึ่งเกี่ยวของหรือเคยเกี่ยวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐาน

หรือความผิดฐานฟอกเงินมากอน ใหสันนิษฐานไวกอนวาผลประโยชนดังกลาว 

เปนผลประโยชนท่ีมีอยูหรือไดมาโดยไมสุจริต 

 

มาตรา 53  ในกรณีท่ีศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามมาตรา 51 

หากปรากฏในภายหลังโดยคํารองของเจาของ ผู รับโอน หรือผู รับประโยชน 

ทรัพยสินน้ัน ถาศาลไตสวนแลวเห็นวากรณีตองดวยบทบัญญัติของมาตรา 50 ใหศาล 

สั่งคืนทรัพยสินน้ันหรือกําหนดเงื่อนไขในการคุมครองสิทธิของผู รับประโยชน  

หากไมสามารถคืนทรัพยสินหรือคุมครองสิทธิไดใหใชราคาหรือคาเสียหายแทน 

แลวแตกรณี 

คํารองตามวรรคหน่ึงจะตองย่ืนภายในหน่ึงปนับแตคําสั่งศาลใหทรัพยสิน 

ตกเปนของแผนดินถึงท่ีสุด และผูรองตองพิสูจนใหเห็นวา ไมสามารถย่ืนคํารอง

คัดคานตามมาตรา 50 ได เพราะไมทราบถึงประกาศหรือหนังสือแจงของเลขาธิการ

หรือมีเหตุขัดของอันสมควรประการอื่น 

กอนศาลมีคําสั่งตามวรรคหน่ึง ใหศาลแจงใหเลขาธิการทราบถึงคํารองดังกลาว

และใหโอกาสพนักงานอัยการเขามาโตแยงคํารองน้ันได 

 

มาตรา 54  ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด 

ตกเปนของแผนดินตามมาตรา 51 หากปรากฏวามีทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทํา

ความผิดเพ่ิมขึ้นอีก ก็ใหพนักงานอัยการย่ืนคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินน้ัน 

ตกเปนของแผนดินได และใหนําความในหมวดน้ีมาใชบังคับโดยอนุโลม 
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๓๙  หลังจากท่ีพนักงานอัยการได ย่ืนคํารองตามมาตรา 49  

หากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมีการโอน จําหนาย หรือยักยายไปเสียซึ่งทรัพยสิน 

ที่เกี ่ยวกับการกระทําความผิด เลขาธิการจะสงเร่ืองใหพนักงานอัยการย่ืนคําขอ 

ฝายเดียวรองขอใหศาลมีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินน้ันไวชั่วคราวกอนมีคําสั่งตาม

มาตรา 51 ก็ได เมื่อไดรับคําขอดังกลาวแลวใหศาลพิจารณาคําขอเปนการดวน  

ถามีหลักฐานเปนที่เชื ่อไดวาคําขอน้ันมีเหตุอันสมควร ใหศาลมีคําสั่งตามท่ีขอ 

โดยไมชักชา 

 

มาตรา 56  เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี ไดมีคําสั่ง 

ใหยึดหรืออายัดทรัพยสินใดตามมาตรา 48 แลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมายดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินตามคําสั่ง แลวรายงานใหทราบพรอมท้ัง

ประเมินราคาทรัพยสินน้ันโดยเร็ว 

การยึดหรืออายัดทรัพยสินและการประเมินราคาทรัพยสินท่ียึดหรืออายัดไว  

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ท้ังน้ี ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

                                                 
๓๙ ในชั้นการตรวจสอบทรัพยสินหากพนักงานอัยการไมยื่นคําขอใหศาลมีคําส่ังยึดและอายัด

ทรัพยสินไวชั่วคราวในระหวางการพิจารณาคดี สํานักงาน ปปง. สามารถมีคําส่ังใหยึดและอายัด

ทรัพยสินไวชั่วคราวตามมาตรา 48 ได และสํานักงาน ปปง. ยังมีหนาท่ีเก็บรักษาทรัพยสินไว 

จนกวาเจาของจะมาขอรับทรัพยสินคืน 

ถึงแมวาพนักงานอัยการเห็นวาไมตองยื่นคํารองขอตามมาตรา 55 และทรัพยสินดังกลาว 

ถูกถายโอนไปเปนของบุคคลภายนอกโดยสุจริตแลวก็ตาม เม่ือศาลไดมีคําส่ังใหทรัพยสินใดตกเปน 

ของแผนดินแลว สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สามารถติดตามและดําเนินการ

กับทรัพยสินดังกลาวตอไปได (เรื่องเสร็จท่ี 825/2551) 
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๔๐  การเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินท่ีคณะกรรมการธุรกรรม 

เลขาธิการหรือศาล แลวแตกรณี ไดมีคําสั่งยึดหรืออายัดไวตามหมวดน้ี ใหเปนไป 

ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีท่ีทรัพยสินตามวรรคหน่ึงไมเหมาะสมท่ีจะเก็บรักษาไว หรือหากเก็บ

รักษาไวจะเปนภาระแกทางราชการมากกวาการนําไปใชประโยชนอยางอื่น เลขาธิการ

อาจสั่งใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินน้ันไปดูแลและใชประโยชนโดยมีประกัน 

หรือหลักประกันหรือใหนําทรัพยสินน้ันออกขายทอดตลาด หรือนําไปใชเพ่ือประโยชน

ของทางราชการแลวรายงานใหคณะกรรมการทราบก็ได 

การใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน การนําทรัพยสิน 

ออกขายทอดตลาดหรือการนําทรัพยสินไปใชประโยชนของทางราชการตามวรรคสอง  

ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ถาความปรากฏในภายหลังวา ทรัพยสินท่ีนําออกขายทอดตลาดหรือท่ีนําไปใช

เพ่ือประโยชนของทางราชการตามวรรคสอง มิใชทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทํา

ความผิดใหคืนทรัพยสินน้ันพรอมท้ังชดใชคาเสียหายและคาเสื่อมสภาพตามจํานวน 

ท่ีคณะกรรมการกําหนด ใหแกเจาของหรือผูครอบครอง ถาไมอาจคืนทรัพยสินได  

ใหชดใชราคาทรัพยสินน้ันตามราคาท่ีประเมินไดในวันท่ียึดหรืออายัดทรัพยสิน  

หรือตามราคาท่ีไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินน้ัน แลวแตกรณี  ท้ังน้ี ใหเจาของ

                                                 
๔๐ มาตรา 57 วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 

คํ าว า  “ทรัพย สิน” ตามมาตรา  57 แห งพระราช บัญญั ติป อ ง กันและปราบปราม 

การฟอกเงินฯ หมายถึง ทรัพยสินตามท่ีคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการคณะกรรมการปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน แลวแตกรณี มีคําส่ังใหยึดหรืออายัดไวชั่วคราวตามมาตรา 48 เทานั้น 

(เรื่องเสร็จท่ี 641/2545) 



หรือผูครอบครองไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจํา

ของธนาคารออมสินในจํานวนเงินท่ีไดรับคืนหรือชดใชราคา แลวแตกรณี 

การประเมินคาเสียหายและคาเสื่อมสภาพตามวรรคสี่ ใหเปนไปตามระเบียบ 

ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา 58  ในกรณีท่ีทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดใด เปนทรัพยสิน

ท่ีสามารถดําเนินการตามกฎหมายอื่นไดอยูแลว แตยังไมมีการดําเนินการกับทรัพยสิน

น้ันตามกฎหมายดังกลาว หรือดําเนินการตามกฎหมายดังกลาวแลวแตไมเปนผล  

หรือการดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีจะกอใหเกิดประโยชนแกทางราชการมากกวา

ก็ใหดําเนินการกับทรัพยสินน้ันตอไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 59  การดําเนินการทางศาลตามหมวดน้ี ใหย่ืนตอศาลแพง และใหนํา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการน้ีใหพนักงานอัยการไดรับการยกเวนคาฤชาธรรมเนียมท้ังปวง 

 



หมวด 6/1 

กองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน40

๔๑ 

   

 

มาตรา 59/1  ใหจัดต้ังกองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้น 

ในสํานักงานโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประโยชนในการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน ดังตอไปน้ี 

(1) สนับสนุนการดําเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การดําเนินคดี  

การตรวจคน การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพยสิน การแจงเบาะแส  

การคุมครองพยาน หรือการอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน รวมท้ังการสนับสนุนหนวยงานอื่น ผู ท่ี เกี่ยวของและประชาชน 

ในการดําเนินการน้ัน 

(2) สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอื่น ผูท่ีเกี่ยวของ และประชาชนเกี่ยวกับ

การเผยแพรและการใหขอมูลขาวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม  

การรวมมือท้ังในประเทศและระหวางประเทศ และการดําเนินการเพ่ือสนับสนุน

มาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(3) ดําเนินกิจการอื่นท่ีจําเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติน้ี 

ภายใตบัง คับมาตรา 59/6 ใหคณะกรรมการมีอํ านาจกําหนดระเบียบ 

การใชจายเงินเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามวรรคหน่ึง 

 

                                                 
๔๑ หมวด 6/1 กองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 59/1 ถึง มาตรา 59/7  

เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 



มาตรา 59/2  กองทุนตามมาตรา 59/1 ประกอบดวยทรัพยสิน ดังตอไปน้ี 

(1) ทรัพยสินท่ีใหนําสงเขากองทุนตามมาตรา 51 

(2) ทรัพยสินท่ีเก็บรักษาซึ่งไมมีการขอรับคืนตามมาตรา 49 และมาตรา 51/1 

(3) ทรัพยสินท่ีมีผูให 

(4) ทรัพยสินท่ีไดรับจากหนวยงานของรัฐของไทยหรือของตางประเทศ 

(5) ผลประโยชนท่ีเกิดจากทรัพยสินตาม (1) (2) (3) และ (4) 

 

มาตรา 59/3  กองทุนตามมาตรา 59/2 ใหเปนของสํานักงานโดยไมตอง 

นําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 

 

มาตรา 59/4  การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการเก็บ

รักษาทรัพยสิน ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบ 

ของกระทรวงการคลัง 

 

มาตรา 59/5  อํานาจหนาท่ีในการบริหาร การจัดการ การจัดหาผลประโยชน 

การจําหนายทรัพยสินและอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจการของกองทุน  

ให เ ป น ไปตามระ เบี ยบ ท่ี คณะกรรมการกํ าหนดโดยความ เ ห็นชอบของ

กระทรวงการคลัง 

 

มาตรา 59/6  คาใชจายหรือคาตอบแทนอื่นใดซึ่งจําเปนตองจายแกหนวยงาน

บุคคลภายนอก พนักงานเจาหนาท่ี ขาราชการหรือเจาหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ี 

ชวยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติน้ี



เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น ใหจายจากกองทุน  ท้ังน้ี ใหเปนไป

ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา 59/7  ภายในหกเดือนนับจากวันสิ้นปงบประมาณ ใหเลขาธิการเสนอ

งบดุลและรายงานการจายเงินของกองทุนในปท่ีลวงมาแลว ซึ่งสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินตรวจสอบรับรองตอคณะกรรมการและรัฐมนตรี 

 



หมวด 7 

บทกําหนดโทษ 

   

 

มาตรา 60  ผูใดกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงป

ถึงสิบป หรือปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 61  นิติบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 7 มาตรา 8  

หรือมาตรา 9 ตองระวางโทษปรับต้ังแตสองแสนบาทถึงหน่ึงลานบาท 

กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล

ตามวรรคหน่ึงกระทําความผิด ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป หรือปรับ 

ต้ังแตสองหมื ่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั ้งจําทั ้งปรับ เวนแตจะพิส ูจนไดว า 

ตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ัน 
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๔๒  นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

ผูใดใชหรือสั่งการใหคณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการหรือพนักงาน

เจาหนาท่ีตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสิน หรือยับย้ังการทําธุรกรรม ยึดหรืออายัด  

หรือปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัติ น้ี โดยมิใหพยานหลักฐานตามสมควร 

เพ่ือกล่ันแกลงหรือใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด หรือเพ่ือประโยชนในทางการเมือง 

หรือกระทําการดังกลาวโดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสามปถึงสามสิบป  

หรือปรับต้ังแตหกหมื่นบาทถึงหกแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

                                                 
๔๒ มาตรา 61/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2551 



กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการหรือพนักงานเจาหนาท่ีผูใด 

ปฏิบัติตามการใชหรือการสั่งการตามวรรคหน่ึงโดยมิชอบดวยพระราชบัญญัติน้ี  

ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสามปถึงสามสิบป หรือปรับต้ังแตหกหมื่นบาทถึงหกแสนบาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 62 4 2

๔๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 16 

มาตรา 20 มาตรา 20/1 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 22/1 มาตรา 35  

หรือมาตรา 36 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละ 

หาพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 

มาตรา 63  ผูใดรายงานหรือแจงตามมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 16  

หรือมาตรา 21 วรรคสอง โดยแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดความจริง 

ท่ีตองแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ 

ต้ังแตหาหมื่นบาทถึงหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 64  ผูใดไมมาใหถอยคํา ไมสงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือไมสงบัญชี

เอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา 38 (1) หรือ (2) หรือขัดขวางหรือไมใหความสะดวก

ตามมาตรา 38 (3) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผูใดกระทําการใด ๆ ใหบุคคลอ่ืนลวงรูขอมูลท่ีเก็บรักษาไวตามมาตรา 38 วรรคสี่ 

เวนแตการปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีหรือตามกฎหมาย ตองระวางโทษตามวรรคหน่ึง 

                                                 
๔๓ มาตรา 62 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 

2552 



มาตรา 65  ผูใดยักยาย ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย ทําใหสูญหาย

หรือทําใหไรประโยชนซึ่งเอกสารหรือบันทึก ขอมูล หรือทรัพยสินท่ีเจาพนักงาน 

ยึดหรืออายัดไว หรือท่ีตนรูหรือควรรูวาจะตกเปนของแผนดินตามพระราชบัญญัติน้ี  

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 66  ผูใดรูหรืออาจรูความลับในราชการเกี่ยวกับการดําเนินการ 

ตามพระราชบัญญัติน้ี กระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนรูหรืออาจรูความลับดังกลาว 

เวนแตเปนการปฏิบัติการตามหนาท่ีหรือตามกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 

หาป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

 

       ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

               ชวน  หลีกภัย 

               นายกรัฐมนตรี 

 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากในปจจุบัน 

ผูประกอบอาชญากรรมซึ่ งกระทําความผิดกฎหมายบางประเภท ได นําเงิน 

หรือทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดน้ันมากระทําการในรูปแบบตาง ๆ อันเปน

การฟอกเงิน เพ่ือนําเงินหรือทรัพยสินน้ันไปใชเปนประโยชนในการกระทําความผิด

ตอไปไดอีก ทําใหยากแกการปราบปรามการกระทําความผิดกฎหมายเหลาน้ัน  

และโดยท่ีกฎหมายท่ีมีอยูก็ไมสามารถปราบปรามการฟอกเงินหรือดําเนินการ 

กั บ เ งิ นห รือท รัพย สิ น น้ั น ได เท า ท่ี คว ร  ดั ง น้ั น  เ พ่ื อ เป นก าร ตัดวงจรก า ร 

ประกอบอาชญากรรมดังกลาว สมควรกําหนดมาตรการตาง ๆ ใหสามารถดําเนินการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองตรา

พระราชบัญญัติน้ี 

 

พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ 

ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 254643

๔๔ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับน้ี คือ โดยท่ีไดมีการแกไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญากําหนดความผิดเกี่ยวกับการกอการรายและเน่ืองจาก

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายเปนปจจัยท่ีชวยสนับสนุนทําใหการกอการ

รายรุนแรงย่ิงขึ้น อันเปนการกระทบตอความมั่นคงของประเทศ ซึ่งคณะมนตรี 

ความมั่นคงแหงสหประชาชาติไดขอใหทุกประเทศรวมมือดําเนินการปองกัน 

และปราบปรามการกระทําท่ีเปนการกอการราย รวมถึงการสนับสนุนทางทรัพยสิน

หรือกรณีอื่นใดท่ีมีวัตถุประสงคจะนําไปใชดําเนินการกอการรายเพ่ือแกไขปญหาใหการ

กอการรายยุติลงดวย สมควรกําหนดใหความผิดฐานกอการรายเปนความผิดมูลฐาน
                                                 

๔๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม 121/ตอนท่ี 76 ก/หนา 4/11 สิงหาคม 2546 



ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพ่ือนํามาตรการ

ตามกฎหมายดังกลาวมาใชควบคูกัน ซึ่งจะทําใหการบังคับใชประมวลกฎหมายอาญา

ในเร่ืองน้ีเปนไปอยางไดผล โดยท่ีเปนกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจ

หลีกเล่ียงไดในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของประเทศและความปลอดภัย

สาธารณะ  จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดน้ี 

 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 255144

๔๕ 

 

มาตรา 28  ใหเลขาธิการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542 ซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนเลขาธิการ

ตามพระราชบัญญัติน้ีและปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังเลขาธิการคนใหม 

 

หมายเหตุ  : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญั ติฉบับ น้ี  คื อ  โดย ท่ี

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติบาง

ประการท่ีไมสามารถนํามาบังคับใชในการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมใหลด

นอยลงหรือหมดสิ้นไปไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจากการที่กฎหมาย

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมุงเนนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม

เฉพาะในแปดความผิดมูลฐาน ทําใหการบังคับใชกฎหมายท่ีผานมาไมอาจชวยใหการ

ตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมลดนอยลงหรือหมดไปไดสมดังเจตนารมณของ

กฎหมายท่ีกําหนดไว  ท้ังน้ี เน่ืองจากในปจจุบันผูกระทําความผิดอาญามูลฐานอื่น

นอกเหนือจากแปดความผิดมูลฐานดังกลาวยังสามารถนําเงินและทรัพยสินท่ีไดมาจาก

การกระทําความผิดในแตละคราวมาใชในการสนับสนุนการกระทําความผิดอาญาใน
                                                 

๔๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม 125/ตอนท่ี 41 ก/หนา 14/1 มีนาคม 2551 



แปดความผิดมูลฐานไดอีก นอกจากน้ียังมีขั้นตอนในการบังคับใชกฎหมาย 

บางประการไมอาจดําเนินการไปไดอยางรวดเร็ว ดังน้ัน เพ่ือใหการตัดวงจรการ

ประกอบอาชญากรรมเปนไปอยางไดผลตามท่ีกฎหมายกําหนดไวอยางแทจริง ในขณะ

ท่ีกระบวนการบังคับใชกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสามารถ

ดําเนินการไปไดดวยความเรียบรอย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จําเปน 

ตองกําหนดใหการกระทําความผิดอาญาฐานอื่นท่ีขัดตอความสงบเรียบรอย 

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือตอความมั่นคงแหง รัฐหรือความมั่นคง 

ทางเศรษฐกิจของประเทศเปนความผิดมูลฐาน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 255245

๔๖ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากปจจุบัน 

ผูประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดมูลฐานไดใชชองทางจากการประกอบอาชีพ 

บางประเภทซึ่งมิใชการดําเนินการของสถาบันการเงินเปนแหลงในการฟอกเงิน 

นอกจากน้ี พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ . 2542  

มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการแสดงตนของลูกคาของสถาบันการเงิน 

ท่ียังไมสอดคลองกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของและไมครอบคลุมถึงการตรวจสอบเพ่ือทราบ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา เพ่ือใหมีรายละเอียดของขอมูลเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งอาจ 

เปนชองทางใหผูประกอบอาชญากรรมนําไปใชเปนประโยชนในการฟอกเงินไดโดยงาย 

ดังน้ัน เพ่ือเปนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทําความผิด 

มูลฐานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สมควรกําหนดใหผูประกอบอาชีพบางประเภท 

มีหนาท่ีตองรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
                                                 

๔๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม 126/ตอนท่ี 46 ก/หนา 1/22 กรกฎาคม 2552 



และกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการแสดงตนและการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกคาของสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพบางประเภทใหเปนท่ียอมรับ 

ในระดับสากล  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 


