
 

พระราชบัญญัติ 
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

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

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี ้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒” 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ความผิดมูลฐาน” หมายความวา๒ 
 (๑)  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

หรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

                                                 

  ๑ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๙ ก/หนา ๔๕/๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๒ความผิดตามกฎหมายดังตอไปนี้ เปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดวย  
 ๑) ความผิดตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๒) ความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ ตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ (มาตรา ๒๒) 
 ๓) ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง) 
 ๔) ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มี
อํานาจทําลายลางสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (มาตรา ๒๕ วรรคสอง) 
 ๕) ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือฉอโกงภาษีตามประมวลรัษฎากร (มาตรา ๓๗ ตรี) 



๒ 
 

  (๒)๓ ความผิดเกี่ยวกับการคามนุษยตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การคามนุษย  หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศ เฉพาะที่ เกี่ยวกับ 
การเปนธุระจัดหา ลอไป พาไป หรือรับไวเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง เพื่อสนองความใครของผูอื่น  
หรือความผิดฐานพรากเด็กและผูเยาว เฉพาะที่เกี่ยวกับการกระทําเพื่อหากําไรหรือเพื่ออนาจาร หรือโดยทุจริต 
ซื้อ จําหนาย หรือรับตัวเด็กหรือผูเยาวซึ่งถูกพรากนั้น หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการคาประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเปนธุระจัดหาลอไปหรือชักพาไปเพื่อใหบุคคลนั้นกระทําการ
คาประเวณี หรือที่เกี่ยวกับการเปนเจาของกิจการการคาประเวณี ผูดูแลหรือผูจัดการกิจการคาประเวณี หรือ
สถานการคาประเวณ ีหรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณี 

(๓)  ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตาม
กฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน 
  (๔)๔ ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉอโกงหรือประทุษรายตอทรัพยหรือกระทําโดยทุจริต
ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยซึ่งกระทําโดย
กรรมการ หรือผูจัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชนเกี่ยวของในการดําเนินงานของสถาบัน
การเงินนั้น 

(๕)  ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ 
หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น 

(๖)  ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพยที่กระทําโดยอางอํานาจอั้งยี่ หรือซองโจร
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๗)  ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
(๘)๕ ความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 

  (๙)๖ ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับ 
การเปนผูจัดใหมีการเลนการพนันโดยไมไดรับอนุญาตโดยมีวงเงินในการกระทําความผิดรวมกันมีมูลคาตั้งแตหา
ลานบาทขึ้นไป หรือเปนการจัดใหมีการเลนการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส  
  (๑๐)๗ ความผิดเกี่ยวกับการเปนสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีสวนรวม
ในองคกรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกําหนดเปนความผิด 
 (๑๑)๘ ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการชวย
จําหนาย ซื้อ รับจํานํา หรือรับไวดวยประการใดซึ่งทรัพยที่ไดมาโดยการกระทําความผิดอันมีลักษณะเปนการคา 

                                                 

  ๓ มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๔ มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๕มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๘) เพิ่มโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖  
  ๖ มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๙) แกไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๗มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑๐) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๓ 
 

 (๑๒)๙ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป  และตั๋ ว 
ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเปนการคา 
 (๑๓)๑ ๐ ความผิดเกี่ยวกับการคาตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับการปลอม หรือ
การละเมิดทรัพยสินทางปญญาของสินคา หรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสิน 
ทางปญญาอันมีลักษณะเปนการคา 
 (๑๔)๑ ๑ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส หรือหนังสือเดินทาง 
ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเปนปกติธุระหรือเพื่อการคา 
 (๑๕)๑ ๒ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม โดยการใช ยึดถือ หรือ
ครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบดวย
กฎหมายอันมีลักษณะเปนการคา 
 (๑๖)๑ ๓ ความผิดเกี่ยวกับการประทุษรายตอชีวิตหรือรางกายจนเปนเหตุใหเกิดอันตรายสาหัส
ตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อใหไดประโยชนซึ่งทรัพยสิน 
 (๑๗)๑ ๔ ความผิดเกี่ยวกับการหนวงเหนี่ยวหรือกักขังผูอื่นตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะ
กรณีเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชนหรือเพื่อตอรองใหไดรับผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง 
 (๑๘)๑ ๕ ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย กรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ฉอโกง
หรือยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเปนปกติธุระ 
 (๑๙)๑ ๖ ความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันเปนโจรสลัดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด 
  (๒๐)๑ ๗ ความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไม เปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย 
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับ

                                                                                                                                                         

 ๘มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๙มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๑ ๐มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๑ ๑มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑๔) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๑ ๒มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๑ ๓มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๑ ๔มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑๗) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๑ ๕มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑๘) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๑ ๖มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๑๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๔ 
 

สัญญาซื้อขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไมเปน
ธรรมที่มีผลกระทบตอราคาการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาหรือเกี่ยวกับการใชขอมูลภายในตามกฎหมายวา
ดวยการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา 
  (๒๑)๑ ๘ ความผิดตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดดอกไมเพลิง  
และสิ่งเทียมอาวุธปน เฉพาะที่ เปนการคาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และวัตถุระเบิดและความผิด 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑเฉพาะที่เปนการคายุทธภัณฑเพื่อนําไปใชในการกอการราย  
การรบ หรือการสงคราม 
 ความผิดมูลฐานตามวรรคหนึ่ ง ให หมายความรวมถึ งการกระทํ าความผิ ดอาญ า 
นอกราชอาณาจักร ซึ่งหากการกระทําความผิดนั้นไดกระทําลงในราชอาณาจักรจะเปนความผิดมูลฐานดวย๑ ๙ 

“ธุรกรรม” หมายความวา กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานิติกรรม สัญญาหรือการดําเนินการใดๆ 
กับผูอื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน 
 “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”๒ ๐ หมายความวา ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําขึ้น
เพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับ
การกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการทําธุรกรรม
เพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และใหหมายความรวมถึงการพยายามกระทําธุรกรรมดังกลาวดวย 

“ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด” หมายความวา 
  (๑)๒ ๑ เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน 
ฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน  
และให รวมถึ งเงินหรือทรัพยสินที่ ได ใชหรือมี ไว เพื่ อ ใชหรือสนับสนุนการกระทําความผิดมูลฐาน 
หรือความผิดฐานฟอกเงิน 

(๒)  เงินหรือทรัพยสินที่ ไดมาจากการจําหนาย จาย โอนดวยประการใดๆ ซึ่งเงินหรือ
ทรัพยสินตาม (๑) หรือ 

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

กี่ครั้งและไมวาจะอยูในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเปนของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทาง
ทะเบียนวาเปนของบุคคลใด 

“สถาบันการเงิน” หมายความวา 

                                                                                                                                                         

 ๑ ๗มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๒๐) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๑ ๘มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” (๒๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๑ ๙มาตรา ๓ นิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒ ๐มาตรา ๓ นิยามคําวา “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒ ๑มาตรา ๓ นิยามคําวา “ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด” (๑) แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๕ 
 

  (๑)๒ ๒ ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวย 
ธุรกิจสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ 

(๒)๒ ๓ บริษัทหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(๓)๒ ๔ (ยกเลิก) 
(๔) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตาม

กฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 
(๕)๒ ๕ สหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ เฉพาะสหกรณที่มีทุนดําเนินการซึ่งมีมูลคาหุนรวม

ตั้งแตสองลานบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงคดําเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ใหกู ใหสินเชื่อรับจํานอง 
หรือรับจํานําทรัพยสิน หรือจัดใหไดมาซึ่งเงินและทรัพยสินตางๆ โดยวิธีใดๆ 
 (๖)  นิติบุคคลที่ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของกับการเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“กองทุน”๒ ๖  หมายความวา กองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
“กรรมการ”  หมายความวา กรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให

หมายความรวมถึงประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดวย 
“พนักงานเจาหนาที”่  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เลขาธิการ”  หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
“รองเลขาธิการ”  หมายความวา รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน 
“สํานักงาน”  หมายความวา สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน

เจาหนาที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   

                                                 

  ๒ ๒ มาตรา ๓ นิยามคําวา “สถาบันการเงิน” (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๒ ๓ มาตรา ๓ นิยามคําวา “สถาบันการเงิน” (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒ ๔ มาตรา ๓ นิยามคําวา “สถาบันการเงิน” (๓) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒ ๕มาตรา ๓ นิยามคําวา “สถาบันการเงิน” (๕) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๒ ๖มาตรา ๓ นิยามคําวา “กองทุน” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ     
ฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๖ 
 

มาตรา ๕  ผูใด 
(๑)  โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อซุกซอนหรือ

ปกปดแหลงที่มาของทรัพยสินนั้น หรือเพื่อชวยเหลือผูอื่นไมวากอน ขณะหรือหลังการกระทําความผิด มิให 
ตองรับโทษหรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน หรือ 

(๒)  กระทําดวยประการใดๆ เพื่อปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงการไดมาแหลงที่ตั้ง 
การจําหนาย การโอน การไดสิทธิใดๆ ซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 
  (๓)๒ ๗ ไดมา ครอบครอง หรือใชทรัพยสิน โดยรูในขณะที่ไดมา ครอบครอง หรือใชทรัพยสิน
นั้นวาเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 

ผูนั้นกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 
มาตรา ๖  ผูใดกระทําความผิดฐานฟอกเงิน แมจะกระทํานอกราชอาณาจักรผูนั้นจะตอง 

รับโทษในราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ถาปรากฏวา 
(๑)  ผูกระทําความผิดหรือผูรวมกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งเปนคนไทยหรือมีถิ่นที่อยูใน

ประเทศไทย 
(๒)  ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และไดกระทําโดยประสงคใหความผิดเกิดขึ้นใน

ราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเปนผูเสียหาย หรือ 
(๓)  ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และการกระทํานั้นเปนความผิดตามกฎหมายของรัฐ 

ที่การกระทําเกิดขึ้นในเขตอํานาจของรัฐนั้น หากผูนั้นไดปรากฏตัวอยูในราชอาณาจักรและมิไดมีการสงตัวผูนั้น
ออกไปตามกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน 

ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐ แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๗  ในความผิดฐานฟอกเงิน ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตองระวาง

โทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 
(๑)  สนับสนุนการกระทําความผิดหรือชวยเหลือผูกระทําความผิดกอนหรือขณะกระทํา

ความผิด 
(๒)  จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใดๆ หรือกระทําการใดๆ 

เพื่อชวยใหผูกระทําความผิดหลบหนีหรือเพื่อมิใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษ หรือเพื่อใหไดรับประโยชน 
ในการกระทําความผิด 

ผูใดจัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ที่พํานัก หรือที่ซอนเรน เพื่อชวยบิดา มารดา บุตร สามี 
หรือภริยาของตนใหพนจากการถูกจับกุม ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้นนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไว
สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได 

มาตรา ๘  ผูใดพยายามกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวสําหรับ
ความผิดนั้นเชนเดียวกับผูกระทําความผิดสําเร็จ 

มาตรา ๙  ผูใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 
ตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

ถาไดมีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ไดมีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผูสมคบ
กันนั้นตองระวางโทษตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

                                                 

  ๒ ๗ มาตรา ๕ (๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๗ 
 

ในกรณีที่ความผิดไดกระทําถึงขั้นลงมือกระทําความผิด แตเนื่องจากการเขาขัดขวางของ 
ผูสมคบทําใหการกระทํานั้นกระทําไปไมตลอดหรือกระทําไปตลอดแลวแตการกระทํานั้นไมบรรลุผล ผูสมคบที่
กระทําการขัดขวางนั้น คงรับโทษตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งเทานั้น 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจใหความจริงแหงการสมคบตอพนักงานเจาหนาที่
กอนที่จะมีการกระทําความผิดตามที่ไดสมคบกัน ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้นนอยกวาที่กฎหมาย
กําหนดไวเพียงใดก็ได 

มาตรา ๑๐๒ ๘ เจาพนักงาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น 
ผูบริหารทองถิ่น ขาราชการ พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานองคการ หรือ
หนวยงานของรัฐ กรรมการหรือผูบริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งเปน 
ผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรือกรรมการขององคกรตางๆ ตามรัฐธรรมนูญผูใดกระทํา
ความผิดตามหมวดนี้ ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ ผูใดกระทําความผิดตามหมวดนี้ ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับ
ความผิดนั้น 

มาตรา ๑๑  กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ พนักงาน
เจาหนาที่ เจาพนักงาน หรือขาราชการผูใดกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิด 
ตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา อันเกี่ยวเนื่องกับการกระทํา
ความผิดตามหมวดนี้ ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่นผูใดรวมในการกระทําความผิดกับบุคคลตามวรรคหนึ่งไมวาในฐานะตัวการ ผูใช หรือ
ผูสนับสนุน ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง๒ ๙ 

มาตรา ๑๒  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการ
ธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
 

หมวด ๒ 
การรายงานและการแสดงตน 

   

มาตรา ๑๓  เมื่อมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ใหสถาบันการเงินมีหนาที่ตองรายงาน
การทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงาน เมื่อปรากฏวาธุรกรรมดังกลาวเปน 

(๑)  ธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒)  ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือ 
(๓)  ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไมวาจะเปนธุรกรรมตาม (๑) หรือ (๒) หรือไมก็ตาม 

                                                 

 ๒ ๘มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๒ ๙มาตรา ๑๑ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๘ 
 

ในกรณีที่ปรากฏวามีขอเท็จจริงใดที่เกี่ยวของหรืออาจจะเปนประโยชนในการยืนยันหรือ
ยกเลิกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินไดรายงานไปแลว ใหสถาบันการเงินรายงานขอเท็จจริงนั้น
ใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา 
  มาตรา ๑๔๓ ๐ ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังวามีเหตุอันควรเชื่อไดวาธุรกรรมใดที่ไดกระทําไป
แลว โดยมิไดมีการรายงานตามมาตรา ๑๓ (๓) เปนธุรกรรมที่สถาบันการเงินตองรายงานตามมาตรา ๑๓  
ใหสถาบันการเงินรายงานใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา 

มาตรา ๑๕  ใหสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินสาขา 
และสํานักงานที่ดินอําเภอ มีหนาที่ตองรายงานตอสํานักงาน เมื่อปรากฏวามีการขอจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่สถาบันการเงินมิไดเปนคูกรณีและที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑)  เมื่อมีการชําระดวยเงินสดเปนจํานวนเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒)  เมื่ออสังหาริมทรัพยมีมูลคาตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตเปนการโอนในทางมรดกใหแกทายาทโดยธรรม หรือ 
(๓)  เมื่อเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

  มาตรา ๑๕/๑๓ ๑ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ศุลกากรผูใดไดรับแจงรายการเกี่ยวกับ การนํา
เงินตราไมวาจะเปนเงินตราหรือเงินตราตางประเทศตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเขามา
ในหรือออกไปนอกประเทศ อันมีมูลคารวมกันถึงจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด ใหพนักงานเจาหนาที่ศุลกากร
ดังกลาวรวบรวมและจัดสงขอมูลที่ไดรับแจงนั้นไปยังสํานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการแจง
รายการ ที่คณะกรรมการกําหนด 
  จํานวนเงินตราหรือเงินตราตางประเทศที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่งตองไมนอยกวา
จํานวนที่ผูนําเงินตราที่นําเขามาในหรือออกไปนอกประเทศตองแจงรายการ ตามที่กฎหมายวาดวยการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงินกําหนด   

มาตรา ๑๖๓ ๒  ใหผูประกอบอาชีพดังตอไปนี้มีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงาน
ในกรณีเปนธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
ทั้งนี้ ผูประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ตองเปนนิติบุคคล เวนแตในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยที่มี
พยานหลักฐานอันสมควรวามีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือ
ความผิดฐานฟอกเงินกับผูประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕)  ที่มิไดเปนนิติบุคคล ใหสํานักงานมีอํานาจ
สั่งเปนหนังสือใหผูประกอบอาชีพดังกลาวรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงาน 

(๑) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ การใหคําแนะนํา หรือการเปนที่ปรึกษา 
ในการทําธุรกรรมที่ เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย ที่ไมใชสถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓  

(๒) ผูประกอบอาชีพคาอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา หรือเครื่องประดับที่ประดับดวยอัญมณี 
เพชรพลอย หรือทองคํา  

                                                 

  ๓ ๐ มาตรา ๑๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๓ ๑ มาตรา ๑๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓ ๒มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



๙ 
 

(๓) ผูประกอบอาชีพคาหรือใหเชาซื้อรถยนต   
(๔) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหนาหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย   
(๕) ผูประกอบอาชีพคาของเกาตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการขายทอดตลาดและ 

คาของเกา        
(๖) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับสําหรับผูประกอบธุรกิจ 

ที่มิ ใชสถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่ อสวนบุคคล 
ภายใตการกํากบั หรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  

(๗) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสที่มิใชสถาบันการเงินตามประกาศ
กระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส หรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบัน
การเงิน  

(๘) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใชสถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน    

(๙) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชําระเงินทางอิ เล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวย 
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
  (๑๐)๓ ๓ ผูประกอบอาชีพที่ดําเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายวาดวยการควบคุม 
การแลกเปลี่ยนเงิน ที่มิใชเปนสถาบันการเงิน ซึ่งปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายวามีความเสี่ยงที่อาจถูกใชเปนชองทางในการฟอกเงิน  
หรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ทั้งนี ้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ปรากฏวามีขอเท็จจริงใดที่เกี่ยวของหรืออาจจะเปนประโยชนในการยืนยันหรือ
ยกเลิกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ไดรายงานไปตามวรรคหนึ่งแลว ใหบุคคลดังกลาวรายงานขอเท็จจริงนั้น 
ใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา 
  ใหนําความในมาตรา ๑๔ มาใชบังคับกับผูมีหนาที่รายงานตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม  
เวนแตกรณีผูมีหนาที่รายงานดังกลาว เปนผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินเสียเอง๓ ๔ 
  มาตรา ๑๖/๑๓ ๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีพยานหลักฐานตามสมควรวา มูลนิธิ 
สมาคมหรือองคกรไมแสวงหากําไรใด มีการทําธุรกรรมที่ เกี่ยวของกับการสนับสนุนทางการเงินแก 
การกอการราย ใหสํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหมูลนิธิ 
สมาคมหรือองคกรไมแสวงหากําไรนั้นชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทําธุรกรรมหรือสั่งระงับการทําธุรกรรม
ดังกลาวไวเปนการชั่วคราวเปนเวลาตามที่สํานักงานกําหนด และในกรณีที่มีเหตุจําเปนเลขาธิการหรือพนักงาน
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการอาจเขาไปในสถานที่ดําเนินงานของมูลนิธิ สมาคมหรือ
องคกรไมแสวงหากําไรนั้นในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก เพื่อตรวจสอบตามที่จําเปนได 

มาตรา ๑๗ การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ใหเปนไป
ตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 

  ๓ ๓ มาตรา ๑๖ (๑๐) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๓ ๔ มาตรา ๑๖ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๓ ๕ มาตรา ๑๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๑๐ 
 

มาตรา ๑๘  ธุรกรรมใดที่รัฐมนตรีเห็นสมควรใหไดรับยกเวนไมตองรายงานตามมาตรา ๑๓ 
มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๙  การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖  
ซึ่งผูรายงานกระทําโดยสุจริต หากกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใดผูรายงานไมตองรับผิด 

มาตรา ๒๐๓ ๖ ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จัดใหลูกคาแสดงตน 
ทุกครั้งกอนการทําธุรกรรมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งตองกําหนดมาตรการเพื่อขจัดอุปสรรคในการ 
แสดงตนของคนพิการหรือทุพพลภาพดวย เวนแตลูกคาไดแสดงตนไวกอนแลว 

การแสดงตนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  
มาตรา ๒๐/๑๓ ๗ สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  

ตองกําหนดนโยบายการรับลูกคา การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกคา และตอง
ดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาเมื่อเริ่มทําธุรกรรมครั้งแรก โดยตองตรวจสอบ 
เปนระยะจนสิ้นสุดดําเนินการเมื่อมีการปดบัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคา 

การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาตามวรรคหนึ่งจะมีขอบเขตเพียงใดใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการแสดงตนและการพิสูจนทราบลูกคา  
การตรวจทานบัญชีลูกคา และการตดิตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกคาที่ไดรับการแจงจากสํานักงาน 
  ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับกับผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) 
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ดวยโดยอนุโลม แตจะใชกับผูประกอบอาชีพที่มีลักษณะอยางใดใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยตองมิใหมีลักษณะเปนการกอความเดือดรอนแกผูประกอบอาชีพรายยอยและ
ประชาชนที่เกี่ยวของจนเกินสมควร และตองดําเนินการเพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินเทานั้น๓ ๘ 
  มาตรา ๒๑๓ ๙ เมื่อมีการทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ใหสถาบันการเงินบันทึกขอเท็จจริงตาง ๆ 
เกี่ยวกับธุรกรรมดังกลาวตามแบบ รายการ หลักเกณฑ และวิธีการ ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา ๒๑/๑๔ ๐ หามมิใหผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือบุคคลใด
เปดเผยขอมูลหรือกระทําดวยประการใด ๆ อันอาจทําใหลูกคาหรือบุคคลภายนอกทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา การรายงานธุรกรรมหรือการสงขอมูลอื่นใดไปยังสํานักงาน เวนแตเปน 
การปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคําสั่งศาลหรือเปนการเปดเผยขอมูลระหวางสํานักงานใหญกับสาขาของ 

                                                 

 ๓ ๖มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๓ ๗มาตรา ๒๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๓ ๘มาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๓ ๙มาตรา ๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๔ ๐มาตรา ๒๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 



๑๑ 
 

ผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ที่ตั้งอยูในหรือตางประเทศเพื่อดําเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
  รายงานที่สํานักงานไดรับตามหมวดนี้ถือเปนความลับในราชการเกี่ยวกับการดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใชประโยชนจากขอมูลดังกลาว
เฉพาะเพือ่การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๒๑/๒๔ ๑ ในกรณีที่ผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ไมสามารถ
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาได ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพดังกลาวรายงานให
สํานักงานทราบโดยทันที 
  ในกรณีที่สํานักงานไดตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่งแลว เห็นวามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
มีการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ใหมีอํานาจสั่งใหสถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพ
ดังกลาวระงับการทําธุรกรรมไวกอนไดไมเกินสิบวันทําการ 
  มาตรา ๒๑/๓๔ ๒ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสํานักงานมีหนาที่
จัดใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปองกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ใหแกผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และ มาตรา ๑๖  
  เมื่อผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มีเจาหนาที่ที่ไดรับการฝกอบรมตาม
วรรคหนึ่งแลว ตองจัดใหผูไดรับการฝกอบรมดังกลาวปฏิบัติหนาที่ในการจัดทํารายงานหรือควบคุมการจัดทํา
รายงาน การจัดใหลูกคาแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาใหถูกตองตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดใหมีการฝกอบรมตามวรรคหนึ่ง และการจัดใหผู
ไดรับการฝกอบรมปฏิบัติหนาที่ตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๒๔ ๓ เวนแตจะไดรับแจงเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ใหปฏิบัติเปนอยางอื่นให
สถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียด ดังนี้ 

(๑) เกี่ยวกับการแสดงตนตามมาตรา ๒๐ เปนเวลาหาปนับแตวันที่มีการปดบัญชีหรือ 
ยุติความสัมพันธกับลูกคา 

(๒) เกี่ยวกับการทําธุรกรรมและบันทึกขอเท็จจริงตามมาตรา ๒๑ เปนเวลาหาปนับแตไดมี
การทําธุรกรรมหรือบันทึกขอเท็จจริงนั้น  

ใหนําความใน (๑) มาใชบังคับกับผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ดวย๔ ๔  
  มาตรา ๒๒/๑๔ ๕  ภายใตบังคับมาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม ใหผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา ๑๓ 
และมาตรา ๑๖ เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาตามมาตรา 

                                                 

  ๔ ๑มาตรา ๒๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๔ ๒ มาตรา ๒๑/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๔ ๓ม าต รา  ๒ ๒  แ ก ไข เพิ่ ม เติ ม โด ย พ ระ ร าชบั ญ ญั ติ ป อ งกั น แ ล ะป ราบ ป ราม ก ารฟ อ ก เงิ น  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๔ ๔ม าต รา  ๒ ๒  วร รค ส อง เพิ่ ม โด ยพ ระ ราชบั ญ ญั ติ ป อ งกั น และป ราบ ป ราม ก ารฟ อ ก เงิน  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  
 ๔ ๕มาตรา ๒๒/๑ แกไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. 
๒๕๕๘ 



๑๒ 
 

๒๐/๑ เปนเวลาสิบปนับแตวันที่มีการปดบัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคา แตกอนพนกําหนดเวลาสิบป
ดังกลาว หากมีเหตุจําเปนและสมควรเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้สําหรับลูกคารายใด 
ใหเลขาธิการแจงเปนหนังสือใหผูมีหนาที่รายงานดังกลาวเก็บรักษารายละเอียดของลูกคารายนั้นตอไปอีกไมเกิน
หาปนับแตพนเวลาสิบปก็ได 
  หลักเกณฑและวิธีการเก็บรักษารายละเอียดตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
กําหนด 

มาตรา ๒๓  บทบัญญัติในหมวดนี้มิใหใชบังคับแกธนาคารแหงประเทศไทยตามกฎหมาย 
วาดวยธนาคารแหงประเทศไทย 

 
 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

   

  มาตรา ๒๔ ๔ ๖  ให มีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะหนึ่ ง  
เรียกโดยยอวา “คณะกรรมการ ปปง.” ประกอบดวย 

(๑) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ผูวาการธนาคารแหง 
ประเทศไทย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเลขาธิการ 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปนกรรมการ 

(๓) เลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 
ให ค ณ ะ ก ร ร ม ก า รทั้ ง สิ บ สี่ ค น เลื อ ก กั น เอ ง เป น ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ค น ห นึ่ ง  

และรองประธานกรรมการอีกคนหนึ่ ง โดยประธานกรรมการตองไดรับคะแนนเสียงสองในสามของ 
จํานวนกรรมการทั้งหมด 

ให ค ณ ะก รรม ก ารแ ต งตั้ งข า ร าช ก าร ใน สํ านั ก งาน จํ าน วน ไม เกิ น ส อ งค น เป น 
ผูชวยเลขานุการ 

กรรมการตาม (๒) อาจมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงรองหรือตําแหนงไมต่ํากวาระดับอธิบดี
หรือเทียบเทาซึ่งมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการมาเปนกรรมการแทนก็ได และ
เมื่อไดมอบหมายผูใดแลวใหผูที่ไดรับมอบหมายนั้นเปนกรรมการตาม (๒) แทนผูมอบหมาย 

  มาตรา ๒๔/๑๔ ๗  (ยกเลิก) 
 
  มาตรา ๒๔/๒๔ ๘ ผูไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติ และไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

                                                 

 ๔ ๖ มาตรา ๒๔ แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไข
เพิ่มเติมองคประกอบของอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
  ๔ ๗ มาตรา ๒๔/๑ ยกเลิกโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไข
เพิ่มเติมองคประกอบของอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 



๑๓ 
 

  (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  (๒) มีอายุไมเกินเจ็ดสิบป 
  (๓) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป หรือ
เปนหรือเคยเปนหัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจหรือหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐ หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง
ตําแหนงตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไปในดานหนึ่งดานใดตาม (๔) 
  (๔) มีความรู  ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง  
หรือกฎหมาย และเปนผูที่มีความรู  ความเชี่ยวชาญในดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
   (๕) ไมเปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือกรรมการ
หรือเจาหนาที่พรรคการเมืองภายในระยะเวลาหาปกอนวันที่สมัคร 
  (๖) ไมเปนกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะคลายกัน 
ในกิจการของผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือมีผลประโยชนเกี่ยวของในหางหุนสวน 
บริษัทหรือบุคคลใดที่มีหนาที่รายงานตามพระราชบัญญัตินี้  หรือประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพอยางอื่น 
หรือประกอบการใด ๆ อันขัดตอการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๗) ไมเปนผูพิพากษาศาลยุติธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครองกรรมการ
การเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
  (๘) ไมเปนบคุคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
  (๙ ) ไม เคยตองคํ าพิพากษาให จํ าคุก เวนแต ในความผิดอันไดกระทํ าโดยประมาท  
หรือความผิดลหุโทษ 
  (๑๐) ไมเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ความผิดฐาน
ฟอกเงิน ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน ความผิด
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การคามนุษย ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรม
ขามชาต ิหรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
  (๑๑) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
  (๑๒) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
  มาตรา ๒๕๔ ๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที ่ดังตอไปนี้ 
  (๑) เสนอมาตรการ ความเห็น และขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายตอคณะรัฐมนตร ี
  (๒) กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของสํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
  (๓)๕ ๐ กํากับ ดูแล และควบคุมใหคณะกรรมการธุรกรรม สํานักงาน และเลขาธิการ  
ปฏิบัติหน าที่ อยางเปนอิสระและสามารถตรวจสอบได  รวมทั้ งระงับหรือยับยั้ งการกระทํ าใดของ 
                                                                                                                                                         

  ๔ ๘ มาตรา ๒๔/๒  เพิ่ ม โดยพระราชบัญญั ติป องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ฉบับที่  ๕ )  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๔ ๙ม าต รา  ๒ ๕  แ ก ไข เพิ่ ม เติ ม โด ย พ ระ ร าชบั ญ ญั ติ ป อ งกั น แ ล ะป ราบ ป ราม ก ารฟ อ ก เงิ น  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๑๔ 
 

คณะกรรมการธุรกรรม สํานักงาน และเลขาธิการ ที่ เห็นวาเปนการเลือกปฏิบัติหรือเปนการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
  ระเบี ยบตามวรรคหนึ่ งต องได รับความเห็ นชอบจากคณ ะกรรมการด วยคะแนน 
เสียงสองในสามของจํานวนกรรมการทั้ งหมดเทาที่มีอยู  และตองประกาศในราชกิจจานุ เบกษากอน 
จึงจะใชบังคับได 

ในระหวางที่ ยั งไมมี ระเบี ยบตามวรรคหนึ่ ง ให คณะกรรมการดําเนินการไปตามที ่
เห็นสมควร 
    (๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการประเมินความเสี่ยงที่ เกี่ยวกับการฟอกเงิน 
หรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายที่อาจเกิดจากการทําธุรกรรมของหนวยงานของรัฐ หรือกิจการ 
บางประเภทที่ไมตองรายงานการทําธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกัน 
ความเสี่ยงดังกลาว 
  (๕) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือกําหนดหลักเกณฑใด ๆ ที่เกี่ยวของกับอํานาจ
ของคณะกรรมการธุรกรรม รวมตลอดทั้งออกระเบียบหรือประกาศอื่นใดที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปน
อํานาจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหลักเกณฑใดที่กําหนดใหประชาชนตอง
ปฏิบัติ ตองประกาศในราชกิจจานุเบกษากอนจึงจะใชบังคับได 
  (๖) คัดเลือกบุคคลที่สมควรดํารงตําแหนงเลขาธิการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตอไป 
  (๗) วางระเบียบในการดําเนินการกับขอมูลหรือเอกสารเพื่ อใช เปนพยานหลักฐาน 
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แกการกอการราย 
  (๘) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที ่
ของคณะกรรมการ 
  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกตาม (๖) ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๖  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป 
นับแตวันแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

มาตรา ๒๗  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 

  (๓)๕ ๑ ขาดคุณสมบัตหิรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔/๒ หรือคณะรัฐมนตรีใหออก 
(๔)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๕)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไว

แลวยังมีวาระอยูในตําแหนงไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลว 
                                                                                                                                                         

 ๕ ๐ มาตรา ๒๕ (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไข
เพิ่มเติมองคประกอบของอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  ๕ ๑ มาตรา ๒๗ (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไข
เพิ่มเติมองคประกอบของอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 



๑๕ 
 

มาตรา ๒๘  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลวแตยังมิไดม ี
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที ่
ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม 
  มาตรา ๒๙๕ ๒  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
  ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุม 
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม และในกรณีที่ประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ 
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่ งใหมี เสียงหนึ่ ง 
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
เวนแตการคัดเลือกบุคคลตามมาตรา ๒๕ (๖) การใหเลขาธิการพนจากตําแหนงตาม มาตรา ๔๕ (๓)  
หรือการวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม ตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
เทาที่มีอยู 

มาตรา ๓๐  คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ไดและใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับ
กับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
  มาตรา ๓๑  ใหกรรมการและอนุกรรมการไดรับคาตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการธุรกรรม 

   

  มาตรา ๓๒๕ ๓ ใหมคีณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
  (๑) บุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกตามมาตรา ๓๒/๑ จํานวนสี่คน เปนกรรมการ 
  (๒) เลขาธิการ เปนกรรมการและเลขานุการ 
  ใหคณะกรรมการธุรกรรมทั้งหาคนเลือกกรรมการตาม (๑) เปนประธานกรรมการคนหนึ่ง 
  หลักเกณฑ วิธีการในการประชุม และการออกคําสั่งใด ๆ ของคณะกรรมการธุรกรรม 
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการธุรกรรมกําหนดดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ระเบียบดังกลาวเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
  มาตรา ๓๒/๑๕ ๔ ใหคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และคณะกรรมการอัยการ แตละคณะเสนอรายชื่อบุคคลที่ซื่อสัตยสุจริต 

                                                 

  ๕ ๒ มาตรา ๒๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๕ ๓มาตรา ๓๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๑๖ 
 

และมีความรูความสามารถอันจะยังประโยชนแกการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้คณะละหนึ่งคน  
สงใหสํานักงานเพื่อเสนอรายชื่อตอคณะกรรมการเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการธุรกรรมในกรณีที่คณะกรรมการ 
ผูมีสิทธิเสนอชื่อคณะใดไมเสนอชื่อบุคคลในสวนของตนเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการธุรกรรมภายในสี่สิบหาวัน 
นับแตวันที่ไดรับแจงจากสํานักงานใหเสนอชื่อ ใหคณะกรรมการแตงตั้งบุคคลอื่นที่เหมาะสมเปนกรรมการ
ธุรกรรมแทนการเสนอชื่อจากคณะกรรมการคณะนั้น 
  การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ งตองเสนอพรอมกับหนังสือแสดงความยินยอมของผู ไดรับ 
การเสนอชื่อดวย 
  มาตรา ๓๒/๒๕ ๕ กรรมการธุรกรรมตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา 
๒๔/๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) และตองเปนหรือเคยเปนขาราชการในตําแหนง 
ไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทา หรือตําแหนงอธิบดีผูพิพากษาขึ้นไปหรือตําแหนงอธิบดีอัยการขึ้นไป หรือเปน
หรือเคยเปนหัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง
ตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไปในดานหนึ่งดานใดตามมาตรา ๒๔/๒ (๔) 
  มาตรา ๓๒/๓๕ ๖ กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนง 
คราวละสามป กรรมการธุรกรรมที่พนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
และใหนํามาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๗ (๓) 
ใหกรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อคณะกรรมการใหออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๒/๒ 
  ในกรณี ที่ กรรมการธุรกรรมพนจากตําแหน งและยังมิ ไดแต งตั้ งกรรมการธุรกรรม 
แทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได แตกรรมการธุรกรรมที่เหลืออยูนั้นตองมี
จํานวนไมนอยกวาสามคน 

มาตรา ๓๓  การประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๔๕ ๗ ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 
(๒) สั่งยับยั้งการทําธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ 
(๓) ดําเนินการตามมาตรา ๔๘ 

  (๔)๕ ๘ เสนอรายงานการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ตอคณะกรรมการ 
  (๕)๕ ๙ กํากับ ดูแล และควบคุมใหสํานักงานและเลขาธิการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ 
และตรวจสอบได 

                                                                                                                                                         

  ๕ ๔ มาตรา ๓๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๕ ๕ มาตรา ๓๒/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๕ ๖ มาตรา ๓๒/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๕ ๗มาตรา ๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๕ ๘ มาตรา ๓๔ (๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๑๗ 
 

  (๕/๑)๖ ๐ ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือกําหนดหลักเกณฑใดๆ เพื่อใหสํานักงาน
ปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจของคณะกรรมการธุรกรรม ทั้งนี้ ตองสอดคลองกับระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ คําสั่ง หรือหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดและตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๓๕๖ ๑ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรวาธุรกรรมใด

เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ใหคณะกรรมการธุรกรรม 
มีอํานาจสั่งเปนหนังสือยับยั้งการทําธุรกรรมนั้นไวกอนไดภายในเวลาที่กําหนดแตไมเกินสามวันทําการ 

ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน เลขาธิการจะสั่งยับยั้งการทําธุรกรรมตามวรรคหนึ่งไปกอนก็ได
แลวรายงานตอคณะกรรมการธุรกรรม 

มาตรา ๓๖๖ ๒ ในกรณีที่มีพยานหลักฐานเปนที่เชื่อไดวาธุรกรรมใดเกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของ
กับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจสั่งเปนหนังสือ 
ยับยั้งการทําธุรกรรมนั้นไวชั่วคราวภายในเวลาที่กําหนดแตไมเกินสิบวันทําการ 

มาตรา ๓๖/๑๖ ๓ ในการดํ าเนินการตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖  
ใหคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการบันทึกไวเปนหลักฐานในรายงานการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม
หรือในการสั่งการของเลขาธิการวามีพยานหลักฐานใด และผูใดเปนผูขอ ผูใชหรือสั่งการใหมีการดําเนินการ 
ตามบทบัญญัติดังกลาว 
  มาตรา ๓๗ ๖ ๔ เมื่ อคณะกรรมการธุรกรรมหรือ เลขาธิการ แล วแตกรณี  สั่ งยับยั้ ง 
การทําธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ แลว ใหคณะกรรมการธุรกรรมรายงานตอคณะกรรมการ 
ในการประชุมคราวถัดไป และใหรายงานใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบดวย 
  รายงานตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองระบุรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
  (๑) บุคคลผูถูกสั่งยับยั้งการทําธุรกรรม 
  (๒) พยานหลักฐานที่ใชดําเนินการตอบุคคลตาม (๑) 
  (๓) ผูขอ ผูใชหรือสั่งการใหมีการดําเนินการ 
  (๔) ผลการดําเนินการ 
  รายงานตามมาตรานี้ใหถือเปนความลับของทางราชการ 

                                                                                                                                                         

  ๕ ๙ มาตรา ๓๔ (๕) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๖ ๐ มาตรา ๓๔ (๕/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๖ ๑มาตรา ๓๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๖ ๒มาตรา ๓๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๖ ๓มาตรา ๓๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ๖ ๔มาตรา ๓๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๑๘ 
 

  ในกรณีที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่งแลวพบวามีการกระทําที่ไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ใหสงผลการตรวจสอบ
และความเห็นของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ แลวแตกรณ ี 
ใหคณะกรรมการธุรกรรมดําเนินการตอไป 

มาตรา ๓๗/๑๖ ๕  ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมเห็นวาคดีใดสมควรจัดใหมีมาตรการ
คุมครองชวยเหลือแกผูใหถอยคํา หรือผูที่แจงเบาะแสหรือขอมูลใดอันเปนประโยชนตอการดําเนินการของ
คณะกรรมการธุรกรรม ใหคณะกรรมการธุรกรรมแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการใหมีมาตรการในการ
คุมครองบุคคลดังกลาว โดยใหถือวาบุคคลดังกลาวเปนพยานที่มีสิทธิไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองพยานในคดีอาญา  ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการธุรกรรมเสนอความเห็นดวยวาสมควรใชมาตรการทั่วไป
หรือมาตรการพิเศษตามกฎหมายดังกลาวสําหรับบุคคลเหลานั้นดวย๖ ๖  

ในกรณีเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย ชื่อเสียง ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางหนึ่งอยาง
ใดของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธใกลชิดกับ
บุคคลดังกลาว เพราะมีการกระทําผิดอาญาโดยเจตนาเนื่องจากการดําเนินการหรือการใหถอยคํา หรือแจง
เบาะแสหรือขอมูลตอพนักงานเจาหนาที่ ใหบุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคํารองตอหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อขอรับ
คาตอบแทนเทาที่จําเปนและสมควรตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญาดวย 

  สํานักงานอาจจัดใหมีคาตอบแทนหรือประโยชนอื่นใดแกบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๘  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการธุรกรรม 
เลขาธิการ และพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการมีอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑)  มีหนังสือสอบถามหรือเรียกใหสถาบันการเงิน สวนราชการ องคการ หรือหนวยงาน 
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี สงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมาเพื่อใหถอยคําสงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสง
บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๒)  มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ มาเพื่อใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือ 
สงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพือ่ตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๓)  เขาไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการซุกซอน
หรือเก็บรักษาทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดฐาน
ฟอกเงิน เพื่อตรวจคนหรือเพื่อประโยชนในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือ
พยานหลักฐาน เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได ทรัพยสินหรือพยานหลักฐาน
ดังกลาวนั้นจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๓) ใหพนักงานเจาหนาที่ผูที่ไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่งแสดง
เอกสารมอบหมายและบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวตามวรรคสองใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

บรรดาขอมูลที่ไดมาจากการใหถอยคํา คําชี้แจงเปนหนังสือ บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ 
ที่มีลักษณะเปนขอมูลเฉพาะของบุคคล สถาบันการเงิน สวนราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ใหเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใชประโยชนจากขอมูลนั้น 

                                                 

 ๖ ๕  มาตรา ๓๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๖ ๖  มาตรา ๓๗/๑ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๑๙ 
 

มาตรา ๓๘/๑๖ ๗ ภายใตบังคับแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการปฏิบัติ
หนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือ
จากเลขาธิการมีอํานาจจับผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินและบันทึกถอยคําผูถูกจับเพื่อเปนหลักฐานเบื้องตน
แลวสงตัวไปยังพนักงานสอบสวนโดยไมชักชาแตตองไมเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง 
  มาตรา ๓๘/๒๖ ๘ ผูปฏิบัติหน าที่หรือผู ช วยเหลือผูปฏิบัติหน าที่ โดยชอบซึ่ งถูกฟอง 
หรือถูกดําเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย มีสิทธิไดรับความชวยเหลือ 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด แมจะพนจากตําแหนงหรือหนาที่ไปแลวก็ตาม 

มาตรา ๓๙  ใหกรรมการธุรกรรมไดรับคาตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๓๙/๑๖ ๙ (ยกเลิก) 
มาตรา ๓๙/๒๗ ๐ (ยกเลิก) 
 
 

หมวด ๕ 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
   

มาตรา ๔๐๗ ๑ ใหจัดตั้งสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรียกโดยยอวา 
“สํานักงาน ปปง.” ขึ้นเปนสวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหนาที ่
โดยอิสระและเปนกลาง มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงาน
ธุรการอื่น 

(๒) รับรายงานการทําธุรกรรมที่สงใหตามหมวด ๒ และแจงตอบการรับรายงาน รวมทั้ง 
การรับรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่ไดมาโดยทางอื่น 
 (๓)๗ ๒ รับหรือสงรายงานหรือขอมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น  
หรือตามขอตกลงที่ไดจัดทําข้ึนระหวางหนวยงานในประเทศหรือตางประเทศ 

                                                 

 ๖ ๗มาตรา ๓๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๖ ๘ มาตรา ๓๘/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๖ ๙มาตรา ๓๙/๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๗ ๐มาตรา ๓๙/๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๗ ๑มาตรา ๔๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๗ ๒มาตรา ๔๐ (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๒๐ 
 

 (๓/๑)๗ ๓ กําหนดแนวทางปฏิบัติ  กํากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ของผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงานตามหลักเกณฑ วิธีการ และแนวปฏิบัติ 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
  (๓/๒)๗ ๔ ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน 
แกการกอการรายเพื่อจัดทํานโยบายและกําหนดยุทธศาสตรดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายเสนอตอคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี  
รวมทั้งแจงผลการประเมินความเสี่ยงดังกลาวไปยังหนวยงานกํากับดูแลผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา ๑๓  
และมาตรา ๑๖ และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการใดๆ ในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
หรือการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
  (๓/๓)๗ ๕ จัดทําแผนปฏิบัติการรวมกับสวนราชการและหนวยงานของรัฐที่ เกี่ยวของ 
ที่จะดําเนินการให เปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
  (๓/๔)๗ ๖ แจงรายชื่อผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ซึ่งไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
ไปยังหนวยงานกํากับดูแลผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เพื่อพิจารณาดําเนินการ 
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป 
  (๓/๕)๗ ๗ สงเสริมความรวมมือของประชาชนเกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสารเพื่อการปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
 (๔)๗ ๘ เก็บ รวบรวมขอมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะหรายงานหรือขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการทําธุรกรรม และประเมินความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

(๕) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพือ่ดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖ ) จัดใหมี โครงการที่ เกี่ยวกับการเผยแพรความรู  การใหการศึกษา และฝกอบรม 

ในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือชวยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนใหมีการจัดโครงการดังกลาว 

(๗) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

                                                 

 ๗ ๓มาตรา ๔๐ (๓/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๗ ๔มาตรา ๔๐ (๓/๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๗ ๕มาตรา ๔๐ (๓/๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘  
  ๗ ๖มาตรา ๔๐ (๓/๔) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘  
  ๗ ๗มาตรา ๔๐ (๓/๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ๗ ๘มาตรา ๔๐ (๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๒๑ 
 

  มาตรา ๔๑๗ ๙ ใหมีเลขาธิการคนหนึ่งมีหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสํานักงาน 
และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ซึ่งปฏิบัติงานในสํานักงานขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  
โดยจะใหมีรองเลขาธิการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมายก็ได 

เลขาธิการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความอิสระตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
  ม าต รา  ๔ ๒ ๘ ๐ ให เล ข าธิ ก าร เป น ข าร าช การพ ล เรื อน ส ามัญ  ซึ่ งคณ ะรั ฐมน ตรี 
นําความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ตามผลการคัดเลือกตามมาตรา ๒๕ (๖) โดยความเห็นชอบ 
ของวุฒิสภา 

มาตรา ๔๓  เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑)  มีความรูความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง หรือกฎหมาย 

  (๒)๘ ๑ ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ หรือดํารงตําแหนงหรือเคย 
ดํารงตําแหนงอธิบดี หัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป หรือรองหัวหนาสวนราชการซึ่งหัวหนาสวนราชการ 
มีฐานะเทียบเทาปลัดกระทรวง 

(๓)  ไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐ 
(๔)  ไมเปนกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายกัน

หรือมีผลประโยชนเกี่ยวของในหางหุนสวน บริษัท สถาบันการเงินหรือประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพอยางอื่น 
หรือประกอบการใดๆ อันขัดตอการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๔๔  เลขาธิการมี วาระการดํ ารงตํ าแหน งสี่ ป นั บแต วันที่ พระมหากษัตริย 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว๘ ๒ 

ใหเลขาธิการไดรับเงินเพิ่มพิเศษเพื่อประกันความเปนอิสระและเปนกลางในอัตราซึ่งรวมกัน
กับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงแลวเทียบเทากับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของปลัดกระทรวง 
และใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษจนกวาจะออกจากราชการ 
 ใหขาราชการของสํานักงานซึ่งไดรับแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่เปนตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และในการกําหนดใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนง 
ที่มีเหตุพิเศษตองคํานึงถึงภาระหนาที่ คุณภาพของงาน และการดํารงตนอยูในความยุติธรรมโดยเปรียบเทียบ
กับคาตอบแทนของผูปฏิบัติงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมดวย ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการ 
โดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง๘ ๓ 

                                                 

 ๗ ๙มาตรา ๔๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๘ ๐มาตรา ๔๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘  
  ๘ ๑ มาตรา ๔๓ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๘ ๒มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๘ ๓มาตรา ๔๔ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๒๒ 
 

  มาตรา ๔๕๘ ๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ 
  (๑) พนจากราชการไมวาดวยเหตุใด 
  (๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๓ 
  (๓) คณะกรรมการมีมติใหออก เนื่องจากมีเหตุบกพรองในหนาที่อยางรายแรงหรือหยอน
ความสามารถ หรือมีพฤติการณที่ไมสมควรไววางใจในความสุจริต โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา 

(๔) ตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
  มาตรา ๔๕/๑๘ ๕ ภายในสองปนับแตวันที่พนจากตําแหนง ผูซึ่งพนจากตําแหนงเลขาธิการ 
จะไปดํารงตําแหนงใดๆ ในหรือเปนลูกจางของหนวยงานที่ เปนผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และ 
มาตรา ๑๖ มิได 

มาตรา ๔๖๘ ๖ ในกรณีที่มีพยานหลักฐานตามสมควรวาบัญชีลูกคาของสถาบันการเงิน
เครื่องมือหรืออุปกรณในการสื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอรใด ถูกใชหรืออาจถูกใชเพื่อประโยชนในการกระทํา
ความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานเจาหนาที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเปนหนังสือจะยื่นคําขอฝายเดียวตอศาลแพง 
เพื่อมีคําสั่งอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่เขาถึงบัญชี ขอมูลทางการสื่อสาร หรือขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อใหไดมา
ซึ่งขอมูลดังกลาวนั้นก็ได 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ศาลจะสั่งอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่ผูยื่นคําขอดําเนินการโดยใช
เครื่องมือหรืออุปกรณใดๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได แตทั้งนี้ใหอนุญาตไดคราวละไมเกินเกาสิบวัน 

เมื่อศาลไดสั่งอนุญาตตามความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว ผูเกี่ยวของกับบัญชีขอมูล
ทางการสื่อสาร หรือขอมูลคอมพิวเตอรตามคําสั่งดังกลาว จะตองใหความรวมมือเพื่อใหเปนไปตามความใน
มาตรานี้ 
  มาตรา ๔๖/๑๘ ๗ ในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่  หากพนักงานเจาหนาที่มีความ
จําเปนตองจัดทําเอกสารหลักฐานหรือการอําพรางตนเพื่อประโยชน ในการตรวจสอบและรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด การดําเนินคดีฐานฟอกเงินหรือ 
การดําเนินคดี เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายตามกฎหมายวาดวยการปองกัน 
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ใหเลขาธิการมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนินการดังกลาวไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
  มาตรา ๔๖/๒๘ ๘ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาอาวุธปน 
เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนของสํานักงานเปนอาวุธปน เครื่องกระสุนปน 
วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนของราชการทหารและตํารวจที่มีหรือใชในราชการตาม 

                                                 

 ๘ ๔มาตรา ๔๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๘ ๕มาตรา ๔๕/๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๘ ๖มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๘ ๗มาตรา ๔๖/๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๘ ๘มาตรา ๔๖/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๒๓ 
 

มาตรา ๕ (๑) (ก) แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ป น  พ .ศ . ๒ ๔ ๙ ๐  และยุ ท ธภั ณ ฑ ของสํ านั ก งาน เป น ยุ ท ธภั ณ ฑ ของราชการท หารห รือตํ ารวจ 
ตามมาตรา ๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
  สํานักงานจะมีอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปน 
และยุทธภัณฑ ชนิดใด ขนาดใด จํานวนเทาใด ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
  การมี ใช  และพาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และยุทธภัณฑ ไปในการปฏิบัติหนาที ่
ของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๔๗  ใหสํานักงานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปอยางนอยใหมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

(๑)  รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน และการดําเนินการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒)  ปญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน 
(๓)  รายงานขอเท็จจริงหรือขอสังเกตจากการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่พรอมทั้งความเห็น 

และขอเสนอแนะ 
ใหคณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปตามวรรคหนึ่ง พรอมดวยขอสังเกต

ของคณะรัฐมนตรีตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
 
 

หมวด ๖ 
การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน 

   

มาตรา ๔๘  ในการตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรม หากมีเหตุอันควร
เชื่อไดวาอาจมีการโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใดที่เปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิด ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวชั่วคราวมีกําหนดไมเกินเกาสิบวัน 

ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งไปกอนแลว
รายงานตอคณะกรรมการธุรกรรม 

การตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผูทําธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินจะแสดงหลักฐาน
วาเงินหรือทรัพยสินในการทําธุรกรรมนั้นมิใชทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อใหมีคําสั่งเพิกถอน 
การยึดหรืออายัดก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี สั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือ 
สั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นแลว ใหคณะกรรมการธุรกรรมรายงานตอคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๙  ภายใตบังคับมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเปนที่เชื่อไดวา
ทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ใหเลขาธิการสงเรื่องใหพนักงานอัยการพิจารณาเพื่อ 
ยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินโดยเร็ว 



๒๔ 
 

ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นวาเรื่องดังกลาวยังไมสมบูรณพอที่จะยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่ง
ใหทรัพยสินนั้นทั้งหมดหรือบางสวนตกเปนของแผนดินได ใหพนักงานอัยการรีบแจงใหเลขาธิการทราบเพื่อ
ดําเนินการตอไป โดยใหระบุขอที่ไมสมบูรณนั้นใหครบถวนในคราวเดียวกัน 

ใหเลขาธิการรีบดําเนินการตามวรรคสองแลวสงเรื่องเพิ่มเติมไปใหพนักงานอัยการพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง หากพนักงานอัยการยังเห็นวาไมมีเหตุพอที่จะยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นทั้งหมด
หรือบางสวนตกเปนของแผนดิน ใหพนักงานอัยการรีบแจงใหเลขาธิการทราบเพื่อสงเรื่องใหคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนดสามสิบวันนับแตไดรับเรื่องจากเลขาธิการ 
และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเปนประการใดใหพนักงานอัยการและเลขาธิการปฏิบัติตามนั้น  
หากคณะกรรมการมิไดวินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ 
  เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดไมใหยื่นคํารองหรือไมวินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนด
ระยะเวลาและไดปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแลว ใหเรื่องนั้นเปนที่สุด และหามมิให
มีการดําเนินการเกี่ยวกับบุคคลนั้นในทรัพยสินเดียวกันนั้นอีก เวนแตจะไดพยานหลักฐานใหมอันสําคัญซึ่งนาจะ
ทําใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินของบุคคลนั้นตกเปนของแผนดินไดและในกรณีเชนวานี้ ถาไมมีผูใดขอรับคืน
ทรัพยสินดังกลาวภายในสองปนับแตวันที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดไมใหยื่นคํารองหรือไมวินิจฉัยชี้ขาด
ภายในกําหนดระยะเวลา ใหสํานักงานดําเนินการนําทรัพยสินนั้นสงเขากองทุน และในกรณีที่มีผูมาขอรับคืน
โดยใชสิทธิขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทําไดถึงแมจะเกินกวากําหนดสองป ใหสํานักงานสงคืน
ทรัพยสินนั้นแกผูมาขอรับคืน หากไมอาจสงคืนทรัพยสินไดใหคืนเปนเงินจากกองทุนแทน หากยังไมมีผูมารับคืน 
เมื่อลวงพนหาป ใหทรัพยสินนั้นตกเปนของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการ
ทรัพยสินหรือเงินในระหวางที่ยังไมมีผูมารับคืน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด๘ ๙ 

เมื่อศาลรับคํารองที่พนักงานอัยการยื่นตอศาลแลว ใหศาลสั่งใหปดประกาศไวที่ศาลนั้น และ
ประกาศอยางนอยสองวันติดตอกันในหนังสือพิมพที่มีจําหนายแพรหลายในทองถิ่นเพื่อใหผูซึ่งอาจอางวาเปน
เจาของหรือมีสวนไดเสียในทรัพยสินมายื่นคํารองขอกอนศาลมีคําสั่งกับใหศาลสั่งใหสงสําเนาประกาศไปยัง
เลขาธิการเพื่อปดประกาศไวที่สํานักงานและสถานีตํารวจทองที่ที่ทรัพยสินนั้นตั้งอยูและถามีหลักฐานแสดงวา
ผูใดอาจอางวาเปนเจาของหรือมีสวนไดเสียในทรัพยสิน ก็ใหเลขาธิการมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ เพื่อใชสิทธิ
ดังกลาว การแจงนั้นใหแจงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูครั้งหลังสุดของผูนั้นเทาที่ปรากฏ 
ในหลักฐาน 
  ในกรณีตามวรรคหนึ่งถาปรากฏขอเท็จจริงวามีผูเสียหายในความผิดมูลฐานใหเลขาธิการขอให
พนักงานอัยการยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหนําทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปคืนหรือชดใชคืน
ใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดินดวยในคราวเดียวกัน และเมื่อศาลมีคําสั่ง 
ใหคืนทรัพยสินหรือชดใชใหผูเสียหายตามวรรคนี้แลวใหสํานักงานดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งศาลโดยเร็ว๙ ๐ 

มาตรา ๕๐  ผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินที่พนักงานอัยการรองขอใหตกเปนของแผนดิน
ตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นคํารองกอนศาลมีคําสั่งตามมาตรา ๕๑ โดยแสดงใหศาลเห็นวา 

(๑)  ตนเปนเจาของที่แทจริง และทรัพยสินนั้นไมใชทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 
หรือ 

                                                 

 ๘ ๙มาตรา ๔๙ วรรคสี่ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๙ ๐มาตรา ๔๙ วรรคหก แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘  



๒๕ 
 

(๒)  ตนเปนผูรับโอนโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาโดยสุจริตและตามสมควร 
ในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ 

ผูซึ่งอางวาเปนผูรับประโยชนในทรัพยสินที่พนักงานอัยการรองขอใหตกเปนของแผนดิน 
ตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นคํารองขอคุมครองสิทธิของตนกอนศาลมีคําสั่ง โดยแสดงใหศาลเห็นวาตนเปนผูรับ
ประโยชนโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาซึ่งประโยชนโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี 
หรือในทางกุศลสาธารณะ 

มาตรา ๕๑๙ ๑ เมื่อศาลทําการไตสวนคํารองของพนักงานอัยการตามมาตรา ๔๙ แลว  
หากศาลเชื่อวาทรัพยสินตามคํารองเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด และคํารองของผูซึ่งอางวาเปน
เจาของทรัพยสินหรือผูรับโอนทรัพยสินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟงไมขึ้น ใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้น 
ตกเปนของแผนดิน 
  ทรัพยสินตามวรรคหนึ่งที่ เปนเงินสดและเงินที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพยสินที่ยึด 
หรืออายัดไว ใหสํานักงานสงเขากองทุนกึ่งหนึ่ง และสงใหกระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง ถาเปนทรัพยสินอื่น  
ใหดําเนินการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด๙ ๒ 

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ หากผูอางวาเปนเจาของหรือผูรับโอนทรัพยสินตามมาตรา ๕๐ 
วรรคหนึ่ง เปนผูซึ่งเกี่ยวของหรือเคยเกี่ยวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน 
มากอน ใหสันนิษฐานไวกอนวาบรรดาทรัพยสินดังกลาวเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือ 
ไดรับโอนมาโดยไมสุจริต แลวแตกรณี 

มาตรา ๕๑/๑๙ ๓ ในกรณีที่ศาลเห็นวาทรัพยสินตามคํารองไมเปนทรัพยสินที่ เกี่ยวกับ 
การกระทําความผิด ใหศาลสั่งคืนทรัพยสินนั้น และในกรณีเชนวานี้ ถาไมมีผูใดขอรับคืนทรัพยสินภายในสองป 
นับแตวันที่ศาลมีคําสั่งดังกลาว ใหสํานักงานนําทรัพยสินนั้นสงเขากองทุน 
  ในกรณีที่มีผูมาขอรับคืนโดยใชสิทธิขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทําไดถึงแมจะ 
เกินกวากําหนดสองปตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานสงคืนทรัพยสินนั้นแกผูมาขอรับคืนหากไมอาจสงคืนทรัพยสิน
ไดใหคืนเปนเงินจากกองทุนแทน หากยังไมมีผูมารับคืนเมื่อลวงพนหาปใหทรัพยสินนั้นตกเปนของกองทุน  
ทั้งนี้  หลักเกณฑ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสิน หรือเงินในระหวางที่ยังไมมีผูมารับคืน  
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด๙ ๔ 

มาตรา ๕๒  ในกรณีที่ศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามมาตรา ๕๑ ถาศาลทําการ 
ไตสวนคํารองของผูซึ่งอางวาเปนผูรับประโยชนตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แลวเห็นวาฟงขึ้น ใหศาลมีคําสั่ง
คุมครองสิทธิของผูรับประโยชนโดยจะกําหนดเงื่อนไขดวยก็ได 

                                                 

 ๙ ๑มาตรา ๕๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๙ ๒มาตรา ๕๑ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ๙ ๓มาตรา ๕๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๙ ๔มาตรา ๕๑/๑ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘  



๒๖ 
 

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ หากผูที่อางวาเปนผูรับประโยชนตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง  
เปนผูซึ่งเกี่ยวของหรือเคยเกี่ยวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมากอน  
ใหสันนิษฐานไวกอนวาผลประโยชนดังกลาวเปนผลประโยชนที่มีอยูหรือไดมาโดยไมสุจริต 

มาตรา ๕๓  ในกรณีที่ศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามมาตรา ๕๑ หากปรากฏใน
ภายหลังโดยคํารองของเจาของ ผูรับโอน หรือผูรับประโยชนทรัพยสินนั้น ถาศาลไตสวนแลวเห็นวากรณีตอง
ดวยบทบัญญัติของมาตรา ๕๐ ใหศาลสั่งคืนทรัพยสินนั้นหรือกําหนดเงื่อนไขในการคุมครองสิทธิของ 
ผูรับประโยชน หากไมสามารถคืนทรัพยสินหรือคุมครองสิทธิไดใหใชราคาหรือคาเสียหายแทน แลวแตกรณี 

คํารองตามวรรคหนึ่งจะตองยื่นภายในหนึ่งปนับแตคําสั่งศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
ถึงที่สุด และผูรองตองพิสูจนใหเห็นวา ไมสามารถยื่นคํารองคัดคานตามมาตรา ๕๐ ได เพราะไมทราบถึง
ประกาศหรือหนังสือแจงของเลขาธิการหรือมีเหตุขัดของอันสมควรประการอื่น 

กอนศาลมีคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหศาลแจงใหเลขาธิการทราบถึงคํารองดังกลาวและใหโอกาส
พนักงานอัยการเขามาโตแยงคํารองนั้นได 

มาตรา ๕๔  ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตกเปนของ
แผนดินตามมาตรา ๕๑ หากปรากฏวามีทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพิ่มขึ้นอีก ก็ใหพนักงานอัยการ
ยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินได และใหนําความในหมวดนี้มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม 

มาตรา ๕๕  หลังจากที่พนักงานอัยการไดยื่นคํารองตามมาตรา ๔๙ หากมีเหตุอันควรเชื่อได
วาอาจมีการโอน จําหนาย หรือยักยายไปเสียซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด เลขาธิการจะสงเรื่อง 
ใหพนักงานอัยการยื่นคําขอฝายเดียวรองขอใหศาลมีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวชั่วคราวกอนมีคําสั่ง 
ตามมาตรา ๕๑ ก็ได เมื่อไดรับคําขอดังกลาวแลวใหศาลพิจารณาคําขอเปนการดวน ถามีหลักฐานเปนที่เชื่อได
วาคําขอนั้นมีเหตุอันสมควร ใหศาลมีคําสั่งตามที่ขอโดยไมชักชา 

มาตรา ๕๖  เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี ไดมีคําสั่งใหยึดหรือ
อายัดทรัพยสินใดตามมาตรา ๔๘ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดําเนินการยึดหรืออายัด
ทรัพยสินตามคําสั่ง แลวรายงานใหทราบพรอมทั้งประเมินราคาทรัพยสินนั้นโดยเร็ว 
 การยึดหรืออายัดทรัพยสินและการประเมินราคาทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดไวใหเปนไป 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ทั้งนี ้ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๗๙ ๕  การเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินที่คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ
หรือศาล แลวแตกรณี ไดมีคําสั่งยึดหรืออายัดไวตามหมวดนี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่ทรัพยสินตามวรรคหนึ่งไมเหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว หรือหากเก็บรักษาไวจะเปน
ภาระแกทางราชการมากกวาการนําไปใชประโยชนอยางอื่น เลขาธิการอาจสั่งใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินนั้น
ไปดูแลและใชประโยชนโดยมีประกันหรือหลักประกันหรือใหนําทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาด หรือนําไปใช
เพื่อประโยชนของทางราชการแลวรายงานใหคณะกรรมการทราบก็ได 

การใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด
หรือการนําทรัพยสินไปใชประโยชนของทางราชการตามวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด 

                                                 

 ๙ ๕มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๒๗ 
 

ถาความปรากฏในภายหลังวา ทรัพยสินที่นําออกขายทอดตลาดหรือที่นําไปใชเพื่อประโยชน
ของทางราชการตามวรรคสอง มิใชทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดใหคืนทรัพยสินนั้นพรอมทั้งชดใช
คาเสียหายและคาเสื่อมสภาพตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด ใหแกเจาของหรือผูครอบครอง ถาไมอาจ 
คืนทรัพยสินได ใหชดใชราคาทรัพยสินนั้นตามราคาที่ประเมินไดในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือตามราคาที่
ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น แลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหเจาของหรือผูครอบครองไดรับดอกเบี้ยใน 
อัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินที่ไดรับคืนหรือชดใช 
ราคา แลวแตกรณี 

การประเมินค า เสี ยหายและค าเสื่ อมสภาพตามวรรคสี่  ให เป น ไปตามระเบี ยบที ่
คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๘  ในกรณีที่ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดใด เปนทรัพยสินที่สามารถ
ดําเนินการตามกฎหมายอื่นไดอยูแลว แตยังไมมีการดําเนินการกับทรัพยสินนั้นตามกฎหมายดังกลาว หรือ
ดําเนินการตามกฎหมายดังกลาวแลวแตไมเปนผล หรือการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้จะกอใหเกิด
ประโยชนแกทางราชการมากกวา ก็ใหดําเนินการกับทรัพยสินนั้นตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ในการพิจารณาดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดใดตามวรรคหนึ่ง 
ลักษณะการกระทําความผิดที่สํานักงานดําเนินการจะตองมีลักษณะที่อาจสงผลกระทบอยางรุนแรงตอ 
ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ
หรือระบบเศรษฐกิจการคลังของประเทศ หรือเปนการกระทําความผิดขามชาติหรือเปนการกระทําขององคกร
อาชญากรรม หรือผูทรงอิทธิพลที่สําคัญเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน ทั้งนี้ ลักษณะการกระทําความผิด
ดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด๙ ๖ 

มาตรา ๕๙  การดําเนินการทางศาลตามหมวดนี้ ใหยื่นตอศาลแพงและใหนําประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการนี้ใหพนักงานอัยการไดรับการยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 
 
 

หมวด ๖/๑ 
กองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน๙ ๗ 

   

มาตรา ๕๙/๑  ใหจัดตั้งกองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นในสํานักงานโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใชประโยชนในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังตอไปนี้ 

(๑) สนับสนุนการดําเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การดําเนินคดี การตรวจคน  
การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพยสิน การแจงเบาะแส การคุมครองพยาน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวของ
กับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสนับสนุนหนวยงานอื่น ผูที่เกี่ยวของและประชาชนใน
การดําเนินการนั้น 
                                                 

  ๙ ๖มาตรา ๕๘ วรรคสอง เพิม่โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ๙ ๗หมวด ๖/๑ กองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา ๕๙/๑ ถึงมาตรา    
๕๙/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  



๒๘ 
 

(๒) สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอื่น ผูที่เกี่ยวของ และประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร
และการใหขอมูลขาวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การรวมมือทั้งในประเทศและระหวาง
ประเทศ และการดําเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(๓) ดําเนินกิจการอื่นที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี้ 
ภายใตบังคับมาตรา ๕๙/๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดระเบียบการใชจายเงินเพื่อให

เปนไปตามวัตถุประสงคตามวรรคหนึ่ง 
มาตรา ๕๙/๒  กองทุนตามมาตรา ๕๙/๑ ประกอบดวยทรัพยสิน ดังตอไปนี้ 
(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 ใหเปนของสํานักงานโดยไมตองนําสงคลังเปน

รายไดแผนดิน 
มาตรา ๕๙/๔ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการเก็บรักษาทรัพยสิน

ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
มาตรา ๕๙/๕ อํานาจหนาที่ในการบริหาร การจัดการ การจัดหาผลประโยชน การจําหนาย

ทรัพยสินและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการของกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๕๙/๖ คาใชจายหรือคาตอบแทนอื่นใดซึ่งจําเปนตองจายแกหนวยงานบุคคลภายนอก
พนักงานเจาหนาที่ ขาราชการหรือเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ ชวยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
เพื่อใหการดําเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นใหจายจากกองทุน 
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๕๙/๗ ภายในหกเดือนนับจากวันสิ้นปงบประมาณ ใหเลขาธิการเสนองบดุลและ
รายงานการจายเงินของกองทุนในปที่ลวงมาแลว ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองตอ
คณะกรรมการและรัฐมนตรี 

 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 

   

มาตรา ๖๐  ผูใดกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือ
ปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๑๙ ๘  นิติบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ 
ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 
                                                 

 ๙ ๘ มาตรา ๖๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายที่
เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



๒๙ 
 

ในกรณีที่การกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งของนิติบุคคลเกิดจากการสั่งการหรือการกระทํา
ของกรรมการ หรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นหรือในกรณีที่บุคคล
ดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่งการหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปหรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๖๑/๑๙ ๙ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดใชหรือสั่งการ
ใหคณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการหรือพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสิน 
หรือยับยั้งการทําธุรกรรม ยึดหรืออายัด หรือปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมิใหพยานหลักฐาน 
ตามสมควรเพื่อกลั่นแกลงหรือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือเพื่อประโยชนในทางการเมือง หรือกระทํา
การดังกลาวโดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสามสิบป หรือปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงหกแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการหรือพนักงานเจาหนาที่ผูใดปฏิบัติตามการใช 
หรือการสั่งการตามวรรคหนึ่งโดยมิชอบดวยพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสามสิบป 
หรือปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงหกแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  มาตรา ๖๑/๒๑ ๐ ๐ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕/๑ ตองระวางโทษปรับไมนอยกวาสามเทาแตไมเกิน 
หกเทาของคาตอบแทนและรายไดอื่นที่ไดจากการทํางานนั้นคํานวณเปนรายปแตตองไมนอยกวาหาแสนบาท 
  มาตรา ๖๒๑ ๐ ๑  ผู ใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐  
มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑/๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๒/๑ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ 
หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งที่สั่งตามมาตรา ๑๖/๑ หรือมาตรา ๒๑/๒ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง
ลานบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
  ผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑/๓ วรรคสอง  
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 
  มาตรา ๖๓๑ ๐ ๒  ผูใดรายงานหรือแจงตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๑ 
โดยแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดความจริงที่ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสองป หรือปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรบั 

มาตรา ๖๔  ผูใดไมมาใหถอยคํา ไมสงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือไมสงบัญชีเอกสารหรือ
หลักฐานตามมาตรา ๓๘ (๑) หรือ (๒) หรือขัดขวางหรือไมใหความสะดวกตามมาตรา ๓๘ (๓) ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดกระทําการใดๆ ใหบุคคลอื่นลวงรูขอมูลที่เก็บรักษาไวตามมาตรา ๓๘ วรรคสี่ เวนแต 
การปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่หรือตามกฎหมาย ตองระวางโทษตามวรรคหนึ่ง 

                                                 

 ๙ ๙มาตรา ๖๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๑  
  ๑ ๐ ๐มาตรา ๖๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ๑ ๐ ๑มาตรา ๖๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๑ ๐ ๒มาตรา ๖๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘  



๓๐ 
 

 มาตรา ๖๔/๑๑ ๐ ๓ ความผิดตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ ใหคณะกรรมการ
เปรียบเทียบที่คณะกรรมการแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได 
 คณะกรรมการเปรียบเทียบใหมีจํานวนหาคน ประกอบดวยเลขาธิการเปนประธานกรรมการ
ผูแทนหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของสองคน พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
หนึ่งคน โดยมีขาราชการในสํานักงานที่เลขาธิการมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ 
 ใหเลขาธิการแตงตั้งขาราชการในสํานักงานจํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 
 เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบไดทําการเปรียบเทียบ และผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวน
และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 
 มาตรา ๖๔/๒๑ ๐ ๔ ความผิดที่เปรียบเทียบไดตามมาตรา ๖๒ ถามิไดฟองตอศาลหรือมิไดมีการ
เปรียบเทียบตามมาตรา ๖๔/๑ ภายในสองปนับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบการกระทําความผิดและ
รายงานใหเลขาธิการทราบ หรือภายในหาปนับแตวันกระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ 

มาตรา ๖๕  ผูใดยักยาย ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย ทําใหสูญหายหรือทําให
ไรประโยชนซึ่งเอกสารหรือบันทึก ขอมูล หรือทรัพยสินที่เจาพนักงานยึดหรืออายัดไว หรือที่ตนรูหรือควรรูวา 
จะตกเปนของแผนดินตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  มาตรา ๖๖๑ ๐ ๕  ผูใด 
  (๑) ฝาฝนมาตรา ๒๑/๑ หรือ 
  (๒) รูหรืออาจรูความลับในราชการเกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้กระทําดวย
ประการใด ๆ ใหผูอื่นรูหรืออาจรูความลับดังกลาว เวนแตเปนการปฏิบัติการตามหนาทีห่รือตามกฎหมาย 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันผูประกอบอาชญากรรม 
ซึ่งกระทําความผิดกฎหมายบางประเภท ไดนําเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้นมากระทําการ
ในรูปแบบตาง ๆ อันเปนการฟอกเงิน เพื่อนําเงินหรือทรัพยสินนั้นไปใชเปนประโยชนในการกระทําความผิด
ตอไปไดอีก ทําใหยากแกการปราบปรามการกระทําความผิดกฎหมายเหลานั้น และโดยที่กฎหมายที่มีอยูก ็
ไมสามารถปราบปรามการฟอกเงินหรือดําเนินการกับเงินหรือทรัพยสินนั้นไดเทาที่ควร ดังนั้น เพื่อเปนการ 

                                                 

 ๑ ๐ ๓มาตรา ๖๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๑ ๐ ๔มาตรา ๖๔/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๑ ๐ ๕มาตรา ๖๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘  



๓๑ 
 

ตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมดังกลาว สมควรกําหนดมาตรการตาง ๆ ใหสามารถดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖๑ ๐ ๖ 

มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญากําหนดความผิดเกี่ยวกับการกอการรายและเนื่องจากการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายเปน
ปจจัยที่ชวยสนับสนุนทําใหการกอการรายรุนแรงยิ่งขึ้น อันเปนการกระทบตอความมั่นคงของประเทศ ซึ่งคณะ
มนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติไดขอใหทุกประเทศรวมมือดําเนินการปองกันและปราบปรามการกระทําที่
เปนการกอการราย รวมถึงการสนับสนุนทางทรัพยสินหรือกรณีอื่นใดที่มีวัตถุประสงคจะนําไปใชดําเนินการกอ
การรายเพื่อแกไขปญหาใหการกอการรายยุติลงดวย สมควรกําหนดใหความผิดฐานกอการรายเปนความผิดมูล
ฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อนํามาตรการตามกฎหมาย
ดังกลาวมาใชควบคูกัน ซึ่งจะทําใหการบังคับใชประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องนี้เปนไปอยางไดผล โดยที่เปน
กรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศและความ
ปลอดภัยสาธารณะ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๑ ๐ ๗ 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
 มาตรา ๒๘ ให เลขาธิการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งเลขาธิการคนใหม 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการที่ไมสามารถนํามาบังคับใชในการตัดวงจรการประกอบ
อาชญากรรมใหลดนอยลงหรือหมดสิ้นไปไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจากการที่กฎหมายปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินมุงเนนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมเฉพาะในแปดความผิดมูลฐาน ทําให
การบังคับใชกฎหมายที่ผานมาไมอาจชวยใหการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมลดนอยลงหรือหมดไปได 
สมดังเจตนารมณของกฎหมายที่กําหนดไว ทั้งนี้  เนื่องจากในปจจุบันผูกระทําความผิดอาญามูลฐานอื่น
นอกเหนือจากแปดความผิดมูลฐานดังกลาวยังสามารถนําเงินและทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดใน 
แตละคราวมาใชในการสนับสนุนการกระทําความผิดอาญาในแปดความผิดมูลฐานไดอีก นอกจากนี้ยังม ี
ขั้นตอนในการบังคับใชกฎหมายบางประการไมอาจดําเนินการไปไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อใหการตัดวงจร 
การประกอบอาชญากรรมเปนไปอยางไดผลตามที่กฎหมายกําหนดไวอยางแทจริง ในขณะที่กระบวนการบังคับ
ใชกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสามารถดําเนินการไปไดดวยความเรียบรอย รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จําเปนตองกําหนดใหการกระทําความผิดอาญาฐานอื่นที่ขัดตอความสงบ

                                                 

 ๑ ๐ ๖ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที ่๗๖ ก/หนา ๔/๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ 
 ๑ ๐ ๗ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที ่๔๐ ก/หนา ๑๔/๑ มีนาคม ๒๕๕๑  



๓๒ 
 

เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือตอความมั่นคงแหงรัฐหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
เปนความผิดมูลฐาน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๒๑ ๐ ๘ 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันผูประกอบอาชญากรรม
เกี่ยวกับความผิดมูลฐานไดใชชองทางจากการประกอบอาชีพบางประเภทซึ่งมิใชการดําเนินการของสถาบัน
การเงินเปนแหลงในการฟอกเงิน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการแสดงตนของลูกคาของสถาบันการเงินที่ยังไมสอดคลองกับกฎหมายที่
เกี่ยวของและไมครอบคลุมถึงการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา เพื่อใหมีรายละเอียดของขอมูล
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเปนชองทางใหผูประกอบอาชญากรรมนําไปใชเปนประโยชนในการฟอกเงินไดโดยงาย 
ดังนั้น เพื่อเปนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสมควรกําหนดใหผูประกอบอาชีพบางประเภทมีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาของสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพบางประเภทใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๖๑ ๐ ๙ 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมไดกําหนดใหการกระทําความผิดอาญารายแรงบางฐานความผิดเปนความผิดมูล
ฐานสงผลใหผูกระทําความผิดสามารถนําเงินและทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดมาใชสนับสนุนการ
กระทําความผิดอาญาไดอีก จึงเห็นควรกําหนดความผิดมูลฐานเพิ่มเติมและกําหนดกรอบของความผิดมูลฐาน
ใหชัดเจนเพื่อเปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน นอกจากนี้ ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินที่จะ
กําหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินและเสนอแนะแนวทางเพื่อปองกันความเสี่ยง 
กําหนดเรื่องมาตรการคุมครองพยาน เรื่องตําแหนงที่มีเหตุพิเศษที่จะไดรับเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนและใหกรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุนการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดหรือการ
ดําเนินการกับทรัพยสินเกี่ยวกับการกระทําความผิด รวมทั้งกําหนดใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ ทั้งนี้ 
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานสากล จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 

                                                 

 ๑ ๐ ๘ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนที ่๔๖ ก/หนา ๑/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒  
 ๑ ๐ ๙ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๐ ตอนที ่๑๑ ก/หนา ๘/๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖  



๓๓ 
 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘๑ ๑ ๐ 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม          
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการที่ไมเหมาะสมตอการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ในปจจุบัน จึงเห็นควรปรับปรุงบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐาน สถาบันการเงิน ทรัพยสินที่เกี่ยวกับ 
การกระทําความผิด และลักษณะการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน การรายงานการทําธุรกรรม การตรวจสอบ 
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาและการจัดฝกอบรม และกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพยสินที่เกี่ยวกับการ
กระทําความผิด และการคุมครองสิทธิผูเสียหายในความผิดมูลฐาน และการชวยเหลือผูปฏิบัติการตามอํานาจ
หนาที่และเพิ่มอํานาจหนาที่ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประเมินความเสี่ยง  
การจัดทําแผนปฏิบัติการรวมกับหนวยงานตางๆ และแจงรายชื่อผูมีหนาที่รายงานซึ่งกระทําการฝาฝนไปยัง
หนวยงานกํากับดูแล และสงเสริมความรวมมือของประชาชนเพื่อการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการอําพราง การมี
และใชอาวุธปนในการปฏิบัติหนาที่ นอกจากนี้ ไดปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม และกําหนดวิธีการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
ดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกําหนดเงื่อนไขเมื่อพนจาก
ตําแหนงดังกลาว รวมทั้งปรับปรุงบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ
เลขาธิการดังกลาวเปนไปโดยอิสระ และการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
 
 
 

                                                 

 ๑ ๑ ๐ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนที ่๙๘ ก/หนา ๑/๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 


