พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒
_____________________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง มาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒”
(๑)มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า
(๑) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วย
มาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อ
การอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นและความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ ความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กหรือ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้
บุคคลนั้นกระทาการค้าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการ
กิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทาการค้า

_____________________
(๑) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๙ ก ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๒
ประเวณีในสถานการค้าประเวณี
(๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
(๔) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระทาโดยทุจริตตามกฎหมายว่า
ด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกระทาโดย กรรมการผู้จัดการ หรือ
บุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดาเนินงานของสถาบันการเงิน นั้น
(๕) ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อ
ตาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
(๖) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ที่กระทาโดยอ้างอานาจอั้งยี่หรือซ่องโจรตามประมวล
กฎหมายอาญา
(๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
(๒) (๘) ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
“ธุรกรรม” หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทานิติกรรม สัญญาหรือการดาเนินการใดๆ กับผู้อื่น ทาง
การเงิน ทางธุรกิจ หรือการดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว่า ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิดไปจากการทาธุรกรรมในลักษณะ
เดียวกันที่ทากันอยู่ตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
กระทาขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจ
เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการทาธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
“ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด” หมายความว่า
(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทาซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือจากการสนับสนุน หรือช่วยเหลือการ
กระทาซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจาหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) หรือ
(๓) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) หรือ (๒)
ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินตาม (๑) (๒) หรือ (๓) จะมีการจาหน่าย จ่าย โอนหรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้งและไม่ว่าจะ
อยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใดหรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของ
บุคคลใด
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า
(๑) ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่า
ด้วยการธนาคารพาณิชย์ และธนาคารตามที่ได้มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
(๒) บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์

และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
(๓) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
_____________________
(๒) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๗๖ ก ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๖
แห่งประเทศไทย และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม
(๔) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วย
การประกันวินาศภัย
(๕) สหกรณ์ออมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์หรือ
(๖) นิติบุคคลที่ดาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้หมายความรวมถึงประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“รองเลขาธิการ” หมายความว่า รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออก
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕ ผู้ใด
(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือ ปกปิดแหล่งที่มา
ของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทาความผิดมิให้ต้องรับโทษหรือรับ
โทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ
(๒) กระทาด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออาพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้ง
การจาหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด
ผู้นั้นกระทาความผิดฐานฟอกเงิน
มาตรา ๖ ผู้ใดกระทาความผิดฐานฟอกเงิน แม้จะกระทานอกราชอาณาจักรผู้นั้นจะต้องรับโทษใน

ราชอาณาจักรตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ ี้ ถ้าปรากฏว่า
(๑) ผู้กระทาความผิดหรือผู้ร่วมกระทาความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
(๒) ผู้กระทาความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระทาโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือ
รัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ
(๓) ผู้กระทาความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระทานั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การกระทาเกิดขึ้น
ในเขตอานาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรและมิได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ทั้งนี้ ให้นามาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗ ในความผิดฐานฟอกเงิน ผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับ
ตัวการในความผิดนั้น
(๑) สนับสนุนการกระทาความผิดหรือช่วยเหลือผู้กระทาความผิดก่อนหรือขณะกระทาความผิด
(๒) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใดๆ หรือกระทา การใดๆ เพื่อช่วยให้
ผู้กระทาความผิดหลบหนีหรือเพื่อมิให้ผู้กระทาความผิดถูกลงโทษหรือเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการกระทา
ความผิด
ผู้ใดจัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ที่พานัก หรือที่ซ่อนเร้น เพื่อช่วยบิดา มารดา บุตร สามี หรือภริยาของตน
ให้พ้นจากการถูกจับกุม ศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้สาหรับความผิด
นั้นเพียงใด
ก็ได้
มาตรา ๘ ผู้ใดพยายามกระทาความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้น
เช่นเดียวกับผู้กระทาความผิดสาเร็จ
มาตรา ๙ ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทาความผิดฐานฟอกเงินต้องระวางโทษกึ่ง
หนึ่งของโทษที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้น
ถ้าได้มีการกระทาความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่งผู้สมคบกันนั้นต้องระวาง
โทษตามที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้น
ในกรณีที่ความผิดได้กระทาถึงขั้นลงมือกระทาความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผู้สมคบทาให้การ
กระทานั้นกระทาไปไม่ตลอดหรือกระทาไปตลอดแล้วแต่การกระทานั้นไม่บรรลุผลผู้สมคบที่กระทาการ
ขัดขวางนั้น คงรับโทษตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่งเท่านั้น
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจให้ความจริงแห่งการสมคบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการ
กระทาความผิดตามที่ได้สมคบกัน ศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้เพียงใด
ก็ได้
มาตรา ๑๐ เจ้าพนักงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหาร ท้องถิน่
ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐกรรมการ หรือ
ผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของสถาบัน
การเงิน หรือกรรมการขององค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ ผู้ใดกระทาความผิดตามหมวดนี้ต้องระวางโทษเป็น
สองเท่าของโทษที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้น
กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดกระทาความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กาหนดไว้สาหรับ
ความผิดนั้น

มาตรา ๑๑ กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เจ้า
พนักงาน หรือข้าราชการผู้ใดกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือ กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาอันเกี่ยวเนื่องกับการกระทาความผิดตามหมวดนี้ ต้อง
ระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้น
มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ
รองเลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๒
การรายงานและการแสดงตน
มาตรา ๑๓ เมื่อมีการทาธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทาธุรกรรมนั้น
ต่อสานักงาน เมื่อปรากฏว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็น
(๑) ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจานวนเกินกว่าที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๒) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กาหนดในกฎกระทรวง หรือ
(๓) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมตาม (๑) หรือ (๒) หรือไม่ก็ตาม
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือยกเลิกข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินได้รายงานไปแล้ว ให้สถาบันการเงินรายงานข้อเท็จจริงนั้นให้สานักงานทราบ
โดยไม่ชักช้า
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมใดที่ได้กระทาไปแล้วโดยมิได้มีการ
รายงานตามมาตรา ๑๓ เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินรายงานให้
สานักงานทราบโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๑๕ ให้สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสานักงานที่ดินจังหวัด สานักงานที่ดินสาขา และสานักงานที่ดิน
อาเภอ มีหน้าที่ต้องรายงานต่อสานักงาน เมื่อปรากฏว่ามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินมิได้เป็นคู่กรณีและที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีการชาระด้วยเงินสดเป็นจานวนเกินกว่าที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๒) เมื่ออสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียน สิทธิและ นิติกรรม
เกินกว่าที่กาหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่เป็นการโอนในทางมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรมหรือ
(๓) เมื่อเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
มาตรา ๑๖ ให้ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดาเนินการ หรือให้คาแนะนาในการทาธุรกรรมที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุน มีหน้าที่ต้องรายงานต่อสานักงานในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการทา
ธุรกรรมนัน้ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดหรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือยกเลิกข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับ
ธุรกรรมที่ได้รายงานไปตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บุคคลดังกล่าวรายงานข้อเท็จจริงนั้นให้สานักงานทราบโดยไม่
ชักช้า
มาตรา ๑๗ การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามแบบ
ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ ธุรกรรมใดที่รัฐมนตรีเห็นสมควรให้ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕
มาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๙ การรายงานตาม มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ซึ่งผู้รายงานกระทาโดย
สุจริตหากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใดผู้รายงานไม่ต้องรับผิด
มาตรา ๒๐ ให้สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทาธุรกรรมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
เว้นแต่ลูกค้าได้แสดงตนไว้ก่อนแล้ว
การแสดงตนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๒๑ การทาธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้าบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับ
ธุรกรรมดังกล่าวด้วย
ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะทาบันทึกข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงินจัดทาบันทึกข้อเท็จจริงเอง
แล้วแจ้งให้สานักงานทราบทันที
มาตรา ๒๒ ให้สถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนตามมาตรา ๒๐ และบันทึก
ข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๑ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือนับแต่ได้
มีการทาธุรกรรมนั้น แล้วแต่ว่ากาหนดระยะเวลาใดจะยาวกว่า เว้นแต่จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๒๓ บทบัญญัติในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
หมวด ๓
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะหนึ่งประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการ
สูงสุด ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้อานวยการ
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมการประกันภัย อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร
อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้ทรงคุณวุฒิจานวนเก้าคน ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง กฎหมายหรือ สาขา
ใดสาขาหนึ่งที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ โดยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาตามลาดับเป็นกรรมการ และเลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในสานักงานจานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ในกรณีประธานกรรมการหรือกรรมการโดยตาแหน่งตามวรรคหนึ่งมีความจาเป็นไม่อาจมาประชุมกรรมการ
ครั้งใด จะมอบหมายให้ผู้ดารงตาแหน่งรองที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการมา
ประชุมแทนเฉพาะครั้งนั้นก็ได้
มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อดาเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษา การนาทรัพย์สินออกขายทอดตลาด การนาทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์
และการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามมาตรา ๕๗

(๔) ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารหรือป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดารงตาแหน่งสี่ปีนับแต่วันแต่งตั้ง
และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
มาตรา ๒๗ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะ
รัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกโดยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลาดับ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ตาแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตัง้ ซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดารงตาแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะ
มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
มาตรา ๒๙ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวน กรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หากรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่การวินิจฉัยชี้ขาดตาม
มาตรา ๔๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๓๐ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้และให้นามาตรา ๒๙ มาใช้บังคับกับการประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๓๑ ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
หมวด ๔
คณะกรรมการธุรกรรม
มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วยเลขาธิการเป็นประธานกรรมการ และผู้ซึ่ง
คณะกรรมการแต่งตั้งจานวนสี่คนเป็นกรรมการ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการธุรกรรมให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี กรรมการธุรกรรมที่พ้นจาก

ตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ และให้นามาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การพ้น
จากตาแหน่งตามมาตรา ๒๗ (๓) ให้กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
คณะกรรมการให้ออก
มาตรา ๓๓ การประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมให้นามาตรา ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด
(๒) สั่งยับยั้งการทาธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖
(๓) ดาเนินการตามมาตรา ๔๘
(๔) เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทา
ความผิดฐานฟอกเงิน ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอานาจสั่งเป็นหนังสือยับยั้งการทาธุรกรรมนั้นไว้กอ่ นได้
ภายในเวลาที่กาหนดแต่ไม่เกินสามวันทาการ
ในกรณีจาเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสั่งยับยั้งการทาธุรกรรมตามวรรคหนึ่งไปก่อน แล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการธุรกรรม
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่มีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
ฐานฟอกเงิน ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอานาจสั่งเป็นหนังสือยับยั้งการทาธุรกรรมนั้นไว้ชั่วคราวภายในเวลาที่
กาหนดแต่ไม่เกินสิบวันทาการ
มาตรา ๓๗ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สั่งยับยั้งการทาธุรกรรมตามมาตรา ๓๕
หรือมาตรา ๓๖ แล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการ
มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการธุรกรรมเลขาธิการ และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การ หรือ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยคา ส่งคาชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร
หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ มาเพื่อให้ถ้อยคา ส่งคาชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือ
หลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๓) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการซุกซ่อนหรือเก็บรักษา
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อ
ตรวจค้นหรือเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือพยานหลักฐาน เมื่อมีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานดังกล่าวนั้นจะถูกยักย้าย ซุก
ซ่อน ทาลาย หรือทาให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง แสดงเอกสารมอบหมาย
และบัตรประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวตามวรรคสองให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บรรดาข้อมูลที่ได้มาจากการให้ถ้อยคา คาชี้แจงเป็นหนังสือ บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ ที่มีลักษณะเป็น
ข้อมูลเฉพาะของบุคคล สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ให้

เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น
มาตรา ๓๙ ให้กรรมการธุรกรรมได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
หมวด ๕
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มาตรา ๔๐ ให้จัดตั้งสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นในสานักนายกรัฐมนตรีมีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงานธุรการอื่น
(๒) รับรายงานการทาธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด ๒ และแจ้งตอบการรับรายงาน
(๓) เก็บรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์รายงานและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทาธุรกรรม
(๔) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดตามพระราช-บัญญัตินี้
(๕) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือ หรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการ
ดังกล่าว
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๔๑ ให้มีเลขาธิการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสานักงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
และเป็นผู้บังคับข้าราชการในสานักงาน และให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ
มาตรา ๔๒ ให้เลขาธิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นตามคาแนะนา
ของคณะรัฐมนตรี โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลาดับ
มาตรา ๔๓ เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือกฎหมาย
(๒) รับราชการในตาแหน่งรองเลขาธิการหรือเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญระดับไม่ต่ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า
(๓) ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐ
(๔) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายกันหรือมีผลประโยชน์
เกี่ยวข้องในห้างหุ้นส่วน บริษัท สถาบันการเงินหรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่น หรือประกอบการใดๆ
อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๔ เลขาธิการมีวาระการดารงตาแหน่งสี่ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งและให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
เลขาธิการซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้วจะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอีกไม่ได้
มาตรา ๔๕ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระในมาตรา ๔๔ แล้ว เลขาธิการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๓
(๔) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออก ตามคาแนะนาของคณะรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลาดับ
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อถือได้ว่าบัญชีลูกค้าของสถาบันการเงิน เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการ
สื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทาความผิดฐานฟอกเงิน

พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นหนังสือจะยื่นคาขอฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่ง เพื่อมีคาสั่งอนุญาตให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าถึงบัญชี ข้อมูลทางการสื่อสารหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นก็
ได้
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ศาลจะสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยื่นคาขอดาเนินการโดยใช้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ใดๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ทั้งนี้ให้อนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวัน
เมื่อศาลได้สั่งอนุญาตตามความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ผู้เกี่ยวข้องกับบัญชีข้อมูลทางการสื่อสาร หรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามคาสั่งดังกล่าว จะต้องให้ความร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรานี้
มาตรา ๔๗ ให้สานักงานจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
ประจาปีอย่างน้อยให้มีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และการดาเนินการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน
(๓) รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจากการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะ
ให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วยข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี
ต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
หมวด ๖
การดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
มาตรา ๔๘ ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทาธุรกรรม หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการ
โอน จาหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด ให้
คณะกรรมการธุรกรรมมีอานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ในกาหนดไม่เกินเก้าสิบวัน
ในกรณีจาเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไปก่อนแล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการธุรกรรม
การตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทาธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่
กาหนดในกฎกระทรวง
ผู้ทาธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินจะแสดงหลักฐานว่าเงินหรือ
ทรัพย์สินในการทาธุรกรรมนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดเพื่อให้มีคาสั่งเพิกถอนการยึดหรือ
อายัดก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือสั่งเพิกถอนการยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินนั้นแล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการ
มาตรา ๔๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็น
ทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทาความผิด ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคาร้องขอให้ศาล
มีคาสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว
ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่นคาร้องขอให้ศาลมีคาสั่งให้ทรัพย์สินนั้น
ทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดินได้ ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน
ให้เลขาธิการรีบดาเนินการตามวรรคสองแล้วส่งเรื่องเพิ่มเติมไปให้พนักงานอัยการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หาก
พนักงานอัยการยังเป็นว่าไม่มีเหตุพอที่จะยื่นคาร้องขอให้ศาลมีคาสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตก

เป็นของแผ่นดิน ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดให้
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่ได้รับเรื่องจากเลขาธิการ และเมื่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้พนักงานอัยการและเลขาธิการปฏิบัติตามนั้น หากคณะกรรมการ
มิได้วินิจฉัยชี้ขาดภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ
เมื่อคณะกรรมการมีคาวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นคาร้องหรือไม่วนิ ิจฉัยชี้ขาดภายในกาหนดระยะเวลา และได้ปฏิบัติ
ตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแล้ว ให้เรื่องนั้นเป็นที่สุด และห้ามมิให้มีการดาเนินการ
เกี่ยวกับบุคคลนั้นในทรัพย์สินเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสาคัญซึ่งน่าจะทาให้ศาลมี
คาสั่งให้ทรัพย์สินของบุคคลนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้
เมื่อศาลรับคาร้องที่พนักงานอัยการยื่นต่อศาลแล้ว ให้ศาลสั่งให้ปิดประกาศไว้ที่ศาลนั้น และประกาศอย่างน้อย
สองวันติดต่อกันในหนังสือพิมพ์ที่มีจาหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วน
ได้เสียในทรัพย์สินมายื่นคาร้องขอก่อนศาลมีคาสั่งกับให้ศาลสั่งให้ส่งสาเนาประกาศไปยังเลขาธิการเพื่อปิด
ประกาศไว้ที่สานักงานและสถานีตารวจท้องที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่และถ้ามีหลักฐานแสดงว่าผู้ใดอาจอ้างว่าเป็น
เจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินก็ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ เพื่อใช้สิทธิดังกล่าว การแจ้งนั้น
ให้แจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ครั้งหลังสุดของผู้นั้นเท่าที่ปรากฏในหลักฐาน
ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้ามีเหตุสมควรที่จะดาเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ให้
เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่กาหนด ความผิดฐานนั้นดาเนินการตามกฎหมาย
ดังกล่าวเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายก่อน
มาตรา ๕๐ ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙
อาจยื่นคาร้องก่อนศาลมีคาสั่งตามมาตรา ๕๑ โดยแสดงให้ศาลเห็นว่า
(๑) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดหรือ
(๒) ตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนหรือได้มาโดยสุจริตและตามสมควรในทาง
ศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ
ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙ อาจ
ยื่นคาร้องขอคุ้มครองสิทธิของตนก่อนศาลมีคาสั่ง โดยแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเป็นผู้รับประโยชน์โดยสุจริตและมี
ค่าตอบแทน หรือได้มาซึ่งประโยชน์โดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ
มาตรา ๕๑ เมื่อศาลทาการไต่สวนคาร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๔๙ แล้ว หากศาลเชื่อว่าทรัพย์สิน
ตามคาร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด และคาร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือ
ผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟังไม่ขึ้น ให้ศาลมีคาสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน เพื่อ
ประโยชน์แห่งมาตรานี้ หากผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง เป็นผู้ซึ่ง
เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทาความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้สันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าบรรดาทรัพย์สินดังกล่าว เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดหรือได้รับโอนมาโดยไม่สุจริต
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ ถ้าศาลทาการไต่สวนคาร้องของผู้
ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แล้วเห็นว่าฟังขึ้นให้ศาลมีคาสั่งคุ้มครองสิทธิของผู้รับ
ประโยชน์โดยจะกาหนดเงื่อนไขด้วยก็ได้
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ หากผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ตามมาตรา ๕๐ วรรคสองเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือ
เคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทาความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อนให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
ผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ที่มีอยู่หรือได้มาโดยไม่สุจริต

มาตรา ๕๓ ในกรณีที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ หากปรากฏในภายหลังโดยคาร้อง
ของเจ้าของ ผู้รับโอน หรือผู้รับประโยชน์ทรัพย์สินนั้น ถ้าศาลไต่สวนแล้วเห็นว่ากรณีต้องด้วยบทบัญญัติของ
มาตรา ๕๐ ให้ศาล สั่งคืนทรัพย์สินนั้นหรือกาหนดเงื่อนไขในการคุ้มครองสิทธิของผู้รับประโยชน์ หากไม่
สามารถคืนทรัพย์สินหรือคุ้มครองสิทธิได้ให้ใช้ราคาหรือค่าเสียหายแทนแล้วแต่กรณี
คาร้องตามวรรคหนึ่งจะต้องยื่นภายในหนึง่ ปีนับแต่คาสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินถึงที่สุด และผู้ร้อง
ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า ไม่สามารถยื่นคาร้องคัดค้านตามมาตรา ๕๐ ได้เพราะไม่ทราบถึงประกาศหรือ หนังสือ
แจ้งของเลขาธิการหรือมีเหตุขัดข้องอันสมควรประการอื่น
ก่อนศาลมีคาสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลแจ้งให้เลขาธิการทราบถึงคาร้องดังกล่าวและให้โอกาสพนักงานอัยการ
เข้ามาโต้แย้งคาร้องนั้นได้
มาตรา ๕๔ ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑
หากปรากฏว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดเพิ่มขึ้นอีก ก็ให้พนักงานอัยการยื่นคาร้องขอให้ศาลมี
คาสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ และให้นาความในหมวดนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๕ หลังจากที่พนักงานอัยการได้ยื่นคาร้องตามมาตรา ๔๙ หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน
จาหน่าย หรือยักย้ายไปเสียซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด เลขาธิการจะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ
ยื่นคาขอฝ่ายเดียวร้องขอให้ศาลมีคาสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวก่อนมีคาสั่งตามมาตรา ๕๑ ก็ได้
เมื่อได้รับคาขอดังกล่าวแล้วให้ศาลพิจารณาคาขอเป็นการด่วนถ้ามีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าคาขอนั้นมีเหตุอัน
สมควร ให้ศาลมีคาสั่งตามที่ขอโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๕๖ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ได้มีคาสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินใดตาม
มาตรา ๔๘ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคาสั่ง แล้ว
รายงานให้ทราบพร้อมทั้งประเมินราคาทรัพย์สินนั้นโดยเร็ว
การยึดหรืออายัดทรัพย์สินและการประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ ให้นาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๗ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการแล้วแต่กรณี ได้มี
คาสั่งยึดหรืออายัดไว้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
ในกรณีที่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทาง
ราชการมากกว่าการนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เลขาธิการอาจสั่งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินนั้นไปดูแลและ
ใช้ประโยชน์โดยมีประกันหรือหลักประกันหรือให้นาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด หรือนาไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการแล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบก็ได้
การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การนาทรัพย์สินออกขายทอดตลาด หรือการนา
ทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
ถ้าความปรากฏในภายหลังว่า ทรัพย์สินที่นาออกขายทอดตลาดหรือที่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ตามวรรคสอง มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดให้คืนทรัพย์สินนั้นพร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายและค่า
เสื่อมสภาพตามจานวนที่คณะกรรมการกาหนด ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองถ้าไม่อาจคืนทรัพย์สินได้ ให้
ชดใช้ราคาทรัพย์สินนั้นตามราคาที่ประเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือตามราคาที่ได้จากการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินนั้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ย
เงินฝากประเภทฝากประจาของธนาคารออมสินในจานวนเงินที่ได้รับคืนหรือชดใช้ราคา แล้วแต่กรณี
การประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด

มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดใด เป็นทรัพย์สินที่สามารถดาเนินการตาม
กฎหมายอื่นได้อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการดาเนินการกับทรัพย์สินนั้นตามกฎหมายดังกล่าว หรือดาเนินการตาม
กฎหมายดังกล่าวแล้วแต่ไม่เป็นผล หรือการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทาง
ราชการมากกว่า ก็ให้ดาเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๙ การดาเนินการทางศาลตามหมวดนี้ ให้ยื่นต่อศาลแพ่งและให้นาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการนี้ให้พนักงานอัยการได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง
หมวด ๗
บทกาหนดททษ
มาตรา ๖๐ ผู้ใดกระทาความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่น
บาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๑ นิติบุคคลใดกระทาความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ ต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งกระทาความผิด
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ เว้น
แต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๖๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา
๒๒ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท
มาตรา ๖๓ ผู้ใดรายงานหรือแจ้งตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๑ วรรคสอง โดยแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสอง
ปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๔ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคา ไม่ส่งคาชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา ๓๘
(๑) หรือ (๒) หรือขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา ๓๘(๓) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดกระทาการใดๆ ให้บุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ตามมาตรา ๓๘ วรรคสี่ เว้นแต่การปฏิบัติการตาม
อานาจหน้าที่หรือตามกฎหมาย ต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๖๕ ผู้ใดยักย้าย หรือทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทาให้สูญหายหรือทาให้ไร้ประโยชน์ซึ่ง
เอกสารหรือบันทึก ข้อมูล หรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้ หรือควรรู้ว่า จะตกเป็นของ
แผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๖ ผู้ใดรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้กระทาด้วย
ประการใดๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับดังกล่าว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันผู้ประกอบอาชญากรรมซึง่
กระทาความ
ผิดกฎหมายบางประเภท ได้นาเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดนั้นมากระทาการในรูปแบบ
ต่างๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนาเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระทาความผิดต่อไปได้อีก
ทาให้ยากแก่การปราบปรามการกระทาความผิดกฎหมายเหล่านั้น และโดยที่กฎหมายที่มีอยู่ก็ไม่สามารถ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรือดาเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินนั้นได้เท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อเป็นการตัดวงจรการ
ประกอบอาชญากรรมดังกล่าว สมควรกาหนดมาตรการต่างๆ ให้สามารถดาเนินการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
หากผู้ใดสนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดได้ที่
กองนิติการ
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (662) 245-9087 โทรสาร (662) 245-9413
หรือสานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ที่ http://www.krisdika.go.th

