พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2542
เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
ว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พระราชบัญญัตินี้มีบ ทบั ญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภ าพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542”
มาตรา 21 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า

1

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116/ตอนที่ 29 ก/หน้า 45/21 เมษายน 2542

(1) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือ
กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(2)2 ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศ เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป พาไป
หรือรับไว้เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น หรือความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์
เฉพาะที่เกี่ยวกับการกระทาเพื่อหากาไรหรือเพื่ออนาจาร หรือโดยทุจริต ซื้อ จาหน่าย หรือรับตัวเด็กหรือผู้เยาว์ซึ่ง
ถูกพรากนั้น หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการ
เป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทาการค้าประเวณี หรือที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการ
ค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจ การค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้ กระท าการ
ค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี
(3) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
(4)3 ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระทาโดยทุจริตตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกระทาโดยกรรมการ
หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดาเนินงานของสถาบันการเงินนั้น
(5) ความผิ ดต่อตาแหน่ งหน้าที่ราชการ หรือความผิ ดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธ รรมตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
(6) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ที่กระทาโดยอ้างอานาจอั้งยี่ หรือซ่องโจร ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
(7) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
(8)4 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(9)5 ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้
จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีวงเงินในการกระทาความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้น
ไป หรือเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มาตรา 3 นิยามคาว่า “ความผิดมูลฐาน” (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
3 มาตรา 3 นิยามคาว่า “ความผิดมูลฐาน” (4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
4 มาตรา 3 นิยามคาว่า “ความผิดมูลฐาน” (8) เพิ่มโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2546
5 มาตรา 3 นิยามคาว่า “ความผิดมูลฐาน” (9) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
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(10)6 ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีส่วนร่วมใน
องค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกาหนดเป็นความผิด
(11)7 ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการช่วย
จาหน่าย ซื้อ รับจานา หรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระทาความผิดอันมีลักษณะเป็นการค้า
(12)8 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตั๋วตามประมวล
กฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นการค้า
(13)9 ความผิดเกี่ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับการปลอม หรือการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า หรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์ สินทางปัญญาอันมี
ลักษณะเป็นการค้า
(14)10 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางตาม
ประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพื่อการค้า
(15)11 ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครอง
ทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิช อบด้วยกฎหมายอั นมี
ลักษณะเป็นการค้า
(16)12 ความผิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัสตาม
ประมวลกฎหมายอาญา เพื่อให้ได้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน
(17)13 ความผิดเกี่ยวกับการหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะกรณี
เพื่อเรียกหรือรับผลประโยชน์หรือเพื่อต่อรองให้ได้รับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
(18)14 ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือ
ยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ
(19) 15 ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การกระท าอั น เป็ น โจรสลั ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการกระทาอันเป็นโจรสลัด
มาตรา 3 นิยามคาว่า “ความผิดมูลฐาน” (10) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
มาตรา 3 นิยามคาว่า “ความผิดมูลฐาน” (11) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
8 มาตรา 3 นิยามคาว่า “ความผิดมูลฐาน” (12) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
9 มาตรา 3 นิยามคาว่า “ความผิดมูลฐาน” (13) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
10 มาตรา 3 นิยามคาว่า “ความผิดมูลฐาน” (14) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
11 มาตรา 3 นิยามคาว่า “ความผิดมูลฐาน” (15) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
12 มาตรา 3 นิยามคาว่า “ความผิดมูลฐาน” (16) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
13 มาตรา 3 นิยามคาว่า “ความผิดมูลฐาน” (17) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
14 มาตรา 3 นิยามคาว่า “ความผิดมูลฐาน” (18) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
15 มาตรา 3 นิยามคาว่า “ความผิดมูลฐาน” (19) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
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(20)16 ความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่า
ด้ว ยหลั กทรั พย์และตลาดหลั กทรั พย์ หรื อความผิ ดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบ
ต่อราคาการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสิ นค้า
เกษตรล่วงหน้า
(21)17 ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่ง
เทียมอาวุธปืน เฉพาะที่เป็นการค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด และความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมยุทธภัณฑ์เฉพาะที่เป็นการค้ายุทธภัณฑ์เพื่อนาไปใช้ในการก่อการร้าย การรบ หรือการสงคราม
ความผิดมูลฐานตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกระทาความผิดอาญานอกราชอาณาจักร
ซึ่งหากการกระทาความผิดนั้นได้กระทาลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย18
“ธุรกรรม” หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทานิติกรรม สัญญาหรือการดาเนินการใด ๆ กับ
ผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”19 หมายความว่า ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทาขึ้นเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เ กี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับ การ
กระทาความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทาธุรกรรมเพียงครั้ง
เดียวหรือหลายครั้ง และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระทาธุรกรรมดังกล่าวด้วย
“ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด” หมายความว่า
(1)20 เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทาซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
หรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทาซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและให้รวมถึงเงิน
หรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทาความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
(2) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจาหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน
ตาม (1) หรือ
(3) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (1) หรือ (2)

มาตรา 3 นิยามคาว่า “ความผิดมูลฐาน” (20) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
มาตรา 3 นิยามคาว่า “ความผิดมูลฐาน” (21) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
18 มาตรา 3 นิยามคาว่า “ความผิดมูลฐาน” วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปอ
้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
19 มาตรา 3 นิยามคาว่า “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
20 มาตรา 3 นิยามคาว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด” (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปอ
้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2558
16
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ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินตาม (1) (2) หรือ (3) จะมีการจาหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้ง
และไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็น
ของบุคคลใด
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า
(1)21 ธนาคารพาณิช ย์ บริ ษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
(2)22 บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3)23 (ยกเลิก)
(4) บริ ษัทประกัน ชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
(5)24 สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดาเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวม
ตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ดาเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อ รับจานองหรือรับ
จานาทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ โดยวิธีใด ๆ
(6) นิติบุคคลที่ดาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“กองทุน”25 หมายความว่า กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้หมายความ
รวมถึงประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“รองเลขาธิการ” หมายความว่า รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 3 นิยามคาว่า “สถาบันการเงิน” (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
22 มาตรา 3 นิยามคาว่า “สถาบันการเงิน” (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตป
ิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
23 มาตรา 3 นิยามคาว่า “สถาบันการเงิน” (3) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปอ
้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
24 มาตรา 3 นิยามคาว่า “สถาบันการเงิน” (5) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตป
ิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
25 มาตรา 3 นิยามคาว่า “กองทุน” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
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มาตรา 4 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด 1
บททั่วไป
มาตรา 5 ผู้ใด
(1) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิด
แหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทาความผิด มิให้ต้องรับโทษ
หรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ
(2) กระทาด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออาพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้ง การ
จาหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด
(3)26 ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่า
เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด
ผู้นั้นกระทาความผิดฐานฟอกเงิน
มาตรา 6 ผู้ใดกระทาความผิดฐานฟอกเงิน แม้จะกระทานอกราชอาณาจักรผู้นั้นจะต้องรับโทษ
ในราชอาณาจักรตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าปรากฏว่า
(1) ผู้กระทาความผิดหรือผู้ร่วมกระทาความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
ไทย
(2) ผู้ ก ระท าความผิ ด เป็ น คนต่ า งด้ า ว และได้ ก ระท าโดยประสงค์ ใ ห้ ค วามผิ ด เกิ ด ขึ้ น ใน
ราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ
(3) ผู้กระทาความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระทานั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การ
กระทาเกิดขึ้นในเขตอานาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรและมิได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ทั้งนี้ ให้นามาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม
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มาตรา 5 (3) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

มาตรา 7 ในความผิดฐานฟอกเงิน ผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น
(1) สนับสนุนการกระทาความผิดหรือช่วยเหลือผู้กระทาความผิดก่อนหรือขณะกระทาความผิด
(2) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ หรือกระทาการใด ๆ เพื่อ
ช่วยให้ผู้กระทาความผิดหลบหนีหรือเพื่อมิให้ผู้ก ระทาความผิดถูกลงโทษ หรือเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการกระทา
ความผิด
ผู้ใดจัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ที่พานัก หรือที่ซ่อนเร้น เพื่อช่วยบิดา มารดา บุตร สามี หรือ
ภริยาของตนให้พ้นจากการถูกจับกุม ศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้สาหรั บ
ความผิดนั้นเพียงใดก็ได้
มาตรา 8 ผู้ใดพยายามกระทาความผิ ดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ส าหรับ
ความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระทาความผิดสาเร็จ
มาตรา 9 ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทาความผิดฐานฟอกเงิน ต้อง
ระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษทีก่ าหนดไว้สาหรับความผิดนั้น
ถ้าได้มีการกระทาความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผู้สมคบกัน
นั้นต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้น
ในกรณีที่ความผิดได้กระทาถึงขั้นลงมือกระทาความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผู้สมคบ
ทาให้การกระทานั้นกระทาไปไม่ตลอดหรือกระทาไปตลอดแล้วแต่การกระทานั้นไม่บรรลุผล ผู้สมคบที่กระทาการ
ขัดขวางนั้น คงรับโทษตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่งเท่านั้น
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจให้ความจริงแห่งการสมคบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนที่
จะมีการกระทาความผิดตามที่ได้สมคบกัน ศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้
เพียงใดก็ได้
มาตรา 10 เจ้าพนักงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
กรรมการหรือผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้มีอานาจในการจัดการ
ของสถาบันการเงิน หรือกรรมการขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ผู้ใดกระทาความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวาง
โทษเป็นสองเท่าของโทษที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้น27
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มาตรา 10 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดกระทาความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กาหนดไว้สาหรับความผิด
นั้น
มาตรา 11 กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน หรือข้าราชการผู้ใดกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทาความผิดต่อ
ตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา อันเกี่ยวเนื่องกับการกระทาความผิดตาม
หมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้น
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นผู้ใดร่วมในการกระทาความผิดกับบุคคลตามวรรคหนึ่งไม่ว่าในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ต้องระวาง
โทษเช่นเดียวกับผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง28
มาตรา 12 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม
เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด 2
การรายงานและการแสดงตน
มาตรา 13 เมื่อมีการทาธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทา
ธุรกรรมนั้นต่อสานักงาน เมื่อปรากฏว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็น
(1) ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจานวนเกินกว่าที่กาหนดในกฎกระทรวง
(2) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กาหนดในกฎกระทรวง หรือ
(3) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมตาม (1) หรือ (2)หรือไม่ก็ตาม
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือยกเลิก
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินได้รายงานไปแล้ว ให้สถาบันการเงินรายงานข้อเท็จจริงนั้นให้สานักงาน
ทราบโดยไม่ชักช้า
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มาตรา 11 วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

มาตรา 1429 ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมใดที่ได้กระทาไปแล้ว
โดยมิได้มีการรายงานตามมาตรา 13 (3) เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา 13 ให้สถาบัน
การเงินรายงานให้สานักงานทราบโดยไม่ชักช้า
มาตรา 15 ให้สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สานักงานที่ดินจังหวัด สานักงานที่ดินสาขา และ
สานักงานที่ดินอาเภอ มีหน้าที่ต้องรายงานต่อสานักงาน เมื่อปรากฏว่ามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินมิได้เป็นคู่กรณีและที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เมื่อมีการชาระด้วยเงินสดเป็นจานวนเกินกว่าที่กาหนดในกฎกระทรวง
(2) เมื่ออสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเกินกว่าที่กาหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่เป็นการโอนในทางมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรม หรือ
(3) เมื่อเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
มาตรา 15/130เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ใดได้รับแจ้งรายการเกี่ยวกับการนาเงินตราไม่ว่า
จะเป็นเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเข้ามาในหรือออกไป
นอกประเทศ อันมีมูลค่ารวมกันถึงจานวนที่คณะกรรมการกาหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรดังกล่าวรวบรวม
และจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง นั้ น ไปยั ง ส านั ก งาน ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และแบบการแจ้ ง รายการ ที่
คณะกรรมการกาหนด
จานวนเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศที่คณะกรรมการกาหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่น้อยกว่า
จานวนที่ผู้นาเงินตราที่นาเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศต้องแจ้งรายการตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงินกาหนด
มาตรา 16 ให้ผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้มีหน้าที่ต้องรายงานการทาธุรกรรมต่อสานักงานในกรณี
เป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจานวนเกินกว่าที่กาหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ผู้
ประกอบอาชีพตาม (2) (3) (4) และ (5) ต้องเป็นนิติบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยที่มีพยานหลักฐาน
อันสมควรว่ามีการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
กับผู้ประกอบอาชีพตาม (2) (3) (4) และ (5) ที่มิได้เป็นนิติบุคคล ให้สานักงานมีอานาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบ
อาชีพดังกล่าวรายงานการทาธุรกรรมต่อสานักงาน
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มาตรา 14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
มาตรา 15/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

(1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดาเนินการ การให้คาแนะนา หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทา
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่
สถาบันการเงินตามมาตรา 13
(2) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคา หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร
พลอย หรือทองคา
(3) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์
(4) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
(5) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
(6) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับสาหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่
สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับหรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวง
การคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลั ง
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแล
ธุรกิจบริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์31
(10)32 ผู้ประกอบอาชีพที่ดาเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงินที่มิใช่เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายว่ามีความเสี่ยงที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เ กี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือยกเลิก
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รายงานไปตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บุคคลดังกล่าวรายงานข้อเท็จจริงนั้นให้สานักงาน
ทราบโดยไม่ชักช้า
ให้นาความในมาตรา 14 มาใช้บังคับกับผู้มีหน้าที่รายงานตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม เว้น แต่
กรณีผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าว เป็นผู้กระทาความผิดฐานฟอกเงินเสียเอง33

มาตรา 16 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
มาตรา 16 วรรคหนึ่ง (10) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
33 มาตรา 16 วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
31
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มาตรา 16/134 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีพยานหลักฐานตามสมควรว่ามูลนิธิ สมาคมหรือ
องค์กรไม่แสวงหากาไรใด มีการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้สานักงาน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม มีอานาจสั่งเป็นหนังสือให้มูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหากาไร
นั้นชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทาธุรกรรมหรือสั่งระงับการทาธุรกรรมดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลาตามที่
สานักงานกาหนด และในกรณีที่มีเหตุจาเป็นเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจาก
เลขาธิการอาจเข้าไปในสถานที่ดาเนินงานของมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหากาไรนั้นในระหว่างเวลาพระ
อาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจสอบตามที่จาเป็นได้
มาตรา 17 การรายงานตามมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 16 ให้เป็นไปตามแบบ
ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 18 ธุรกรรมใดที่รัฐมนตรีเห็นสมควรให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตามมาตรา 13 มาตรา
15 และมาตรา 16 ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 19 การรายงานตามมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 16 ซึ่งผู้รายงาน
กระทาโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใดผู้รายงานไม่ต้องรับผิด
มาตรา 20 ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้ง
ก่อนการทาธุรกรรมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต้องกาหนดมาตรการเพื่อขจัด อุปสรรคในการแสดงตนของคน
พิการหรือทุพพลภาพด้วย เว้นแต่ลูกค้าได้แสดงตนไว้ก่อนแล้ว35
การแสดงตนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา 20/136 สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ (9) ต้องกาหนด
นโยบายการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าและต้องดาเนินการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อเริ่มทาธุรกรรมครั้งแรกโดยต้องตรวจสอบเป็นระยะจนสิ้นสุดดาเนินการเมื่อมี
การปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า

มาตรา 16/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
มาตรา 20 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
36 มาตรา 20/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตป
ิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
34
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การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามวรรคหนึ่งจะมีขอบเขตเพียงใด ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการแสดงตนและการพิสูจน์ทราบลูกค้า การตรวจทาน
บัญชีลูกค้า และการติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกค้าที่ได้รับการแจ้งจากสานักงาน
ให้นาความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8) และ (10) ด้วยโดยอนุโลม แต่จะใช้กับผู้ประกอบอาชีพที่มีลักษณะอย่างใดให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยต้องมิให้มีลักษณะเป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยและประชาชน
ที่เกี่ยวข้องจนเกินสมควร และต้องดาเนินการเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเท่านั้น37
มาตรา 2138 เมื่อมีการทาธุรกรรมตามมาตรา 13 ให้สถาบันการเงินบันทึกข้อเท็จจริงต่าง ๆ
เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวตามแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 21/139 ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 หรือบุคคลใดเปิดเผย
ข้อมูลหรือกระทาด้วยประการใด ๆ อันอาจทาให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรายงานธุรกรรมหรือการส่งข้อมูลอื่นใดไปยังสานักงาน เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือตามคาสั่งศาลหรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลระหว่างสานักงานใหญ่กับสาขาของผู้มีหน้าที่รายงานตาม
มาตรา 13 และมาตรา 16 ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นหรื อ ต่ า งประเทศเพื่ อ ด าเนิ น การอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้
รายงานที่สานักงานได้รับตามหมวดนี้ถือเป็นความลับในราชการเกี่ยวกับการดาเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวเฉพาะ
เพื่อการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 21/2 40 ในกรณีที่ผู ้มีห น้า ที่ร ายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ไม่ส ามารถ
ดาเนิน การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวรายงานให้
สานักงานทราบโดยทันที
ในกรณีที่สานักงานได้ตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามี
การกระทาความผิดมูล ฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้มีอานาจสั่งให้ส ถาบันการเงินหรือผู้ประกอบ อาชีพ
ดังกล่าวระงับการทาธุรกรรมไว้ก่อนได้ไม่เกินสิบวันทาการ
มาตรา 20/1 วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
38 มาตรา 21 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
39 มาตรา 21/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปอ
้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
40 มาตรา 21/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปอ
้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
37

มาตรา 21/341 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สานักงานมีหน้าที่จัดให้
มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16
เมื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมตามวรรค
หนึ่งแล้ว ต้องจัดให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทารายงานหรือควบคุมการจัดทารายงาน
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง และการจัดให้ผู้ได้รับ
การฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 2242 เว้นแต่จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น ให้
สถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียด ดังนี้
(1) เกี่ ย วกั บ การแสดงตนตามมาตรา 20 เป็ น เวลาห้ า ปี นั บ แต่ วั น ที่ มี ก ารปิ ด บั ญ ชี ห รื อ ยุ ติ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
(2) เกี่ยวกับการทาธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริงตามมาตรา 21 เป็นเวลาห้าปีนับแต่ ได้มีการ
ทาธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั้น
ให้นาความใน (1) มาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ด้วย43
มาตรา 22/144 ภายใต้บังคับมาตรา 20/1 วรรคสาม ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และ
มาตรา 16 เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ ยวกับลูกค้าตามมาตรา 20/1 เป็น
เวลาสิบปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่ก่อนพ้นกาหนดเวลาสิบปีดังกล่าว หากมีเหตุ
จาเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้สาหรับลูกค้ารายใด ให้เลขาธิการแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวเก็บรักษารายละเอียดของลูกค้ารายนั้นต่อไปอีกไม่เกินห้าปีนับแต่พ้นเวลาสิบปี
ก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด

มาตรา 21/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
42 มาตรา 22 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
43 มาตรา 22 วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
44 มาตรา 22/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
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มาตรา 23 บทบัญญัติในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมวด 3
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มาตรา 2445 ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อ
ว่า “คณะกรรมการ ปปง.” ประกอบด้วย
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสี่คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
(2) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสภา
ความมั่นคงแห่ งชาติ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่ งประเทศไทย เลขาธิการ
ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละเลขาธิ ก ารคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นกรรมการ
(3) เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการทั้งสิบสี่คนเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และรองประธานกรรม
การอีกคนหนึ่ง โดยประธานกรรมการต้องได้รับคะแนนเสียงสองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในสานักงานจานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตาม (2) อาจมอบหมายให้ผู้ดารงตาแหน่งรองหรือตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับอธิบดีหรือ
เทียบเท่าซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการมาเป็นกรรมการแทนก็ได้และเมื่อได้
มอบหมายผู้ใดแล้วให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นกรรมการตาม (2) แทนผู้มอบหมาย
มาตรา 24/146 (ยกเลิก)
มาตรา 24/247 ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
มาตรา 24 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 38/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
46 มาตรา 24/1 ยกเลิกโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 38/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอานาจหน้าทีข
่ อง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
47 มาตรา 24/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปอ
้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
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(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปี
(3) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป หรือ
เป็นหรือเคยเป็นหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือดารงตาแหน่งหรือเคยดารง
ตาแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในด้านหนึ่งด้านใดตาม (4)
(4) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลังหรือกฎหมาย
และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมืองภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวันที่สมัคร
(6) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันในกิจการ
ของผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือบุคคล
ใดที่มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัตินี้ หรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่น หรือประกอบการใด ๆ อันขัด
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
(7) ไม่เป็นผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการการ
เลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(9) ไม่เคยต้องคาพิพากษาให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุ
โทษ
(10) ไม่เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ความผิดฐานฟอก
เงินความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกัน และปราบปรามการมีส่วนร่ว มในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ หรือ
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(11) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(12) ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

มาตรา 2548 ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่อคณะรัฐมนตรี
(2) ก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิบั ติข องส านัก งานตามพระราชบั ญ ญัติ นี้ห รือ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3)49 กากับ ดูแล และควบคุมให้คณะกรรมการธุรกรรม สานักงาน และเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่
อย่ า งเป็ น อิ ส ระและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้ ง ระงั บ หรื อ ยับ ยั้ งการกระท าใดของคณะกรรมการธุรกรรม
สานักงาน และเลขาธิการ ที่เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
ระเบียบตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงสองในสาม
ของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนจึงจะใช้บังคับได้
ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการดาเนินการไปตามที่เห็นสมควร
(4) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับส
นุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดจากการทาธุรกรรมของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไม่
ต้องรายงานการทาธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
(5) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือกาหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอานาจของ
คณะกรรมการธุรกรรม รวมตลอดทั้งออกระเบียบหรือประกาศอื่นใดที่พระราชบัญญัตินี้กาหนดให้เป็นอานาจของ
คณะกรรมการ ทั้งนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใดที่กาหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติ ต้อง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนจึงจะใช้บังคับได้
(6) คัดเลือกบุคคลที่สมควรดารงตาแหน่งเลขาธิการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดาเนินการต่อไป
(7) วางระเบียบในการดาเนินการกับข้อมูลหรือเอกสารเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(8) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตาม (6) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 26 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดารงตาแหน่งสี่ปีนับแต่วัน
แต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
มาตรา 25 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
มาตรา 25 วรรคหนึ่ง (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 38/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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มาตรา 27 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา 26 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3)50 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24/2 หรือคณะรัฐมนตรีให้ออก
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(6) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
ยังมีวาระอยู่ในตาแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา 28 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดารงตาแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
มาตรา 2951 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และในกรณีที่ประธานกรรมการและรอง
ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็น
ประธานในที่ประชุม
การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี เ สี ย งหนึ่ ง ในการ
ลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ป ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่การ
คัดเลือกบุคคลตามมาตรา 25 (6) การให้เลขาธิการพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา 45 (3) หรือการวินิจฉัยชี้ขาดตาม
มาตรา 49 วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
มาตรา 27 (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 38/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
51 มาตรา 29 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
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มาตรา 30 คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้และให้นามาตรา 29 มาใช้บังคับกับการประชุม
ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 31 ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
หมวด 4
คณะกรรมการธุรกรรม
มาตรา 3252 ให้มีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(1)
บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา 32/1 จานวนสี่คน เป็นกรรมการ
(2)
เลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการธุรกรรมทั้งห้าคนเลือกกรรมการตาม (1) เป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง
หลักเกณฑ์ วิธีการในการประชุม และการออกคาสั่งใด ๆ ของคณะกรรมการธุรกรรม ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการธุรกรรมกาหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ระเบียบดังกล่าวเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา 32/153 ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการอัยการ แต่ละคณะเสนอรายชื่อบุคคลที่ซื่อสัตย์สุจริตและมี
ความรู้ความสามารถอันจะยังประโยชน์แก่การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ คณะละหนึ่งคนส่งให้สานักงานเพื่อ
เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรม ในกรณีที่คณะกรรมการผู้มีสิทธิเสนอชื่อคณะใดไม่
เสนอชื่อบุคคลในส่วนของตนเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรมภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสานักงาน
ให้ เ สนอชื่ อ ให้ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลอื่ น ที่ เ หมาะสมเป็ น กรรมการธุ ร กรรมแทนการเสนอชื่ อ จาก
คณะกรรมการคณะนั้น
การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องเสนอพร้อมกับหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ด้วย
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มาตรา 32 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
มาตรา 32/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

มาตรา 32/254 กรรมการธุรกรรมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24/2
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) และ (12) และต้องเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดี
หรือเทียบเท่า หรือตาแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป หรือตาแหน่งอธิบดีอัยการขึ้นไปหรือเป็นหรือเคยเป็นหัวหน้า
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารย์ ขึ้น
ไปในด้านหนึ่งด้านใดตามมาตรา 24/2 (4)
มาตรา 32/355 กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสาม
ปี กรรมการธุรกรรมที่พ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน และให้นามาตรา 27
และมาตรา 28 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา 27 (3) ให้กรรมการธุรกรรมซึ่ง
คณะกรรมการแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งเมื่อคณะกรรมการให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา 32/2
ในกรณีที่กรรมการธุรกรรมพ้นจากตาแหน่งและยังมิได้แต่งตั้งกรรมการธุรกรรมแทนตาแหน่งที่
ว่างให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่กรรมการธุรกรรมที่เหลืออยู่นั้นต้องมีจานวนไม่น้อยกว่าสามคน
มาตรา 33 การประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมให้นามาตรา 29 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 3456 ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด
(2) สั่งยับยั้งการทาธุรกรรมตามมาตรา 35 หรือมาตรา 36
(3) ดาเนินการตามมาตรา 48
(4)57 เสนอรายงานการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ
(5)58 กากับ ดูแล และควบคุมให้ ส านั กงานและเลขาธิก ารปฏิ บัติห น้า ที่อ ย่า งเป็น อิส ระและ
ตรวจสอบได้

มาตรา 32/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
55 มาตรา 32/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปอ
้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
56 มาตรา 34 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
57 มาตรา 34 (4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ. 2558
58 มาตรา 34 (5) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ. 2558
54

(5/1)59 ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือกาหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ เพื่อให้สานักงาน
ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอานาจของคณะกรรมการธุรกรรม ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
คาสั่ง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนดและต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 3560 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าธุรกรรมใดเกี่ยวข้อง
หรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอานาจสั่ง
เป็นหนังสือยับยั้งการทาธุรกรรมนั้นไว้ก่อนได้ภายในเวลาที่กาหนดแต่ไม่เกินสามวันทาการ
ในกรณีจาเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสั่งยับยั้งการทาธุรกรรมตามวรรคหนึ่งไปก่อนก็ได้ แล้ว
รายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม
มาตรา 3661 ในกรณีที่มีพยานหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับ
การกระทาความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้คณะกรรมการธุ รกรรมมีอานาจสั่งเป็นหนังสือยับยั้งการ
ทาธุรกรรมนั้นไว้ชั่วคราวภายในเวลาที่กาหนดแต่ไม่เกินสิบวันทาการ
มาตรา 36/162 ในการดาเนินการตามมาตรา 34 มาตรา 35 หรือมาตรา 36 ให้คณะกรรมการ
ธุรกรรมหรือเลขาธิการบันทึกไว้เป็นหลักฐานในรายงานการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมหรือในการสั่งการของ
เลขาธิการว่ามีพยานหลักฐานใด และผู้ใดเป็นผู้ขอ ผู้ใช้หรือสั่งการให้มีการดาเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าว
มาตรา 3763 เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สั่งยับยั้งการทาธุรกรรม
ตามมาตรา 35 หรือมาตรา 36 แล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป
และให้รายงานให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบด้วย
รายงานตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) บุคคลผู้ถูกสั่งยับยั้งการทาธุรกรรม
(2) พยานหลักฐานที่ใช้ดาเนินการต่อบุคคลตาม (1)
(3) ผู้ขอ ผู้ใช้หรือสั่งการให้มีการดาเนินการ
มาตรา 34 (5/1) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
60 มาตรา 35 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
61 มาตรา 36 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
62 มาตรา 36/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตป
ิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
63 มาตรา 37 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
59

(4) ผลการดาเนินการ
รายงานตามมาตรานี้ให้ถือเป็นความลับของทางราชการ
ในกรณีที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบ
รายงานตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว พบว่า มี การกระทาที่ ไม่เ ป็น ไปตามพระราชบั ญญั ตินี้ ให้ ส่ งผลการตรวจสอบและ
ความเห็ น ของคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ แล้ ว แต่กรณี ให้
คณะกรรมการธุรกรรมดาเนินการต่อไป
มาตรา 37/164 ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมเห็นว่าคดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครอง
ช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคา หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดอันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินการของคณะกรรมการ
ธุรกรรม ให้คณะกรรมการธุรกรรมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มคร องบุคคล
ดังกล่าว โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยาน
ในคดีอาญา ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการธุรกรรมเสนอความเห็นด้วยว่าสมควรใช้มาตรการทั่วไปหรือมาตรการพิเศษ
ตามกฎหมายดังกล่าวสาหรับบุคคลเหล่านั้นด้วย65
ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด
ของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคล
ดังกล่าว เพราะมีการกระทาผิดอาญาโดยเจตนาเนื่องจากการดาเนินการหรือการให้ ถ้อยคา หรือแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อมูลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคาร้องต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อขอรับค่าตอบแทนเท่าที่
จาเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญาด้วย
สานักงานอาจจัดให้มีค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 38 เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ก รรมการธุ ร กรรม
เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยคาส่งคาชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร
หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยคา ส่งคาชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี
เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
64
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มาตรา 37/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
มาตรา 37/1 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

(3) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการซุกซ่อนหรือ
เก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดฐานฟอกเงิน
เพื่อตรวจค้นหรือเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐาน เมื่อมีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานดังกล่าวนั้นจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน
ทาลาย หรือทาให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (3) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่งแสดงเอกสาร
มอบหมายและบัตรประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บั ตรประจ าตัว ตามวรรคสองให้ เป็น ไปตามแบบที่รัฐ มนตรี กาหนดโดยประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษา
บรรดาข้อมูลที่ได้มาจากการให้ถ้อยคา คาชี้แจงเป็นหนังสือ บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ที่มี
ลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคล สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
ให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น
มาตรา 38/166 ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจาก
เลขาธิการมีอานาจจับผู้กระทาความผิดฐานฟอกเงินและบันทึกถ้อยคาผู้ถูกจับเพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้น แล้วส่งตัว
ไปยังพนักงานสอบสวนโดยไม่ชักช้าแต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง
มาตรา 38/267 ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ ผู้ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยชอบซึ่ ง ถู ก ฟ้ อ งหรื อ ถู ก
ดาเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบที่
คณะกรรมการกาหนด แม้จะพ้นจากตาแหน่งหรือหน้าที่ไปแล้วก็ตาม
มาตรา 39 ให้กรรมการธุรกรรมได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา 39/168 (ยกเลิก)
มาตรา 39/269 (ยกเลิก)
มาตรา 38/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
67 มาตรา 38/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปอ
้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
68 มาตรา 39/1 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปอ
้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
69 มาตรา 39/2 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปอ
้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
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หมวด 5
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มาตรา 4070 ให้จัดตั้งสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรียกโดยย่อว่า “สานักงาน
ปปง.” ขึ้นเป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเป็น
กลาง มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงานธุรการ
อื่น
(2) รับรายงานการทาธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด 2 และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้งการรับ
รายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทาธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น
(3)71 รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตาม
ข้อตกลงที่ได้จัดทาขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ
(3/1)72 กาหนดแนวทางปฏิบัติ กากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้ ข องผู้ มี ห น้ า ที่ ร ายงานการท าธุ ร กรรมต่ อ ส านั ก งานตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และแนวปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บที่
คณะกรรมการกาหนด
(3/2)73 ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายเพื่อจัดทานโยบายและกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้า ยเสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการประเมิน
ความเสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานกากับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการใด ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
(3/3)74 จัดทาแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะดาเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย

มาตรา 40 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
71 มาตรา 40 (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
72 มาตรา 40 (3/1) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
73 มาตรา 40 (3/2) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
74 มาตรา 40 (3/3) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
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(3/4) 75 แจ้ ง รายชื่ อ ผู้ มี ห น้ า ที่ ร ายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ซึ่ ง ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไป
ยังหน่วยงานกากับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 เพื่อพิจารณาดาเนินการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อไป
(3/5)76 ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(4) 77 เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล สถิ ติ ตรวจสอบ และติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น การตาม
พระราชบั ญญัตินี้ และวิเคราะห์ ร ายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทาธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่
เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(5) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(6) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัด
โครงการดังกล่าว
(7) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
มาตรา 4178 ให้มีเลขาธิการคนหนึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสานักงานและ
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในสานักงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยจะให้มี
รองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมายก็ได้
เลขาธิการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4279 ให้เลขาธิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งคณะรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูล
เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตามผลการคัดเลือกตามมาตรา 25 (6) โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา
มาตรา 43 เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือกฎหมาย

มาตรา 40 (3/4) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
76 มาตรา 40 (3/5) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
77 มาตรา 40 (4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
78 มาตรา 41 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
79 มาตรา 42 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
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(2) 80 ด ารงต าแหน่ ง หรื อ เคยด ารงต าแหน่ งรองเลขาธิก าร หรื อ ด ารงต าแหน่ งหรือ เคยดารง
ตาแหน่งอธิบดี หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป หรือรองหั วหน้าส่วนราชการ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการมีฐานะ
เทียบเท่าปลัดกระทรวง
(3) ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐ
(4) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายกันหรือมี
ผลประโยชน์ เกี่ย วข้องในห้ างหุ้ น ส่ ว น บริ ษัท สถาบันการเงินหรือประกอบอาชี พ หรือวิช าชีพอย่างอื่น หรือ
ประกอบการใด ๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4481 เลขาธิการมีวาระการดารงตาแหน่งสี่ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว82
ให้เลขาธิการได้รับเงินเพิ่มพิเศษเพื่อประกันความเป็นอิสระและเป็นกลางในอัตราซึ่งรวมกันกับ
เงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งแล้วเทียบเท่ากับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งของปลัดกระทรวง และให้ได้รับ
เงินเพิ่มพิเศษจนกว่าจะออกจากราชการ
ให้ข้าราชการของสานักงานซึ่งได้รับแต่ งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และในการกาหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษต้อง
คานึงถึงภาระหน้าที่ คุณภาพของงาน และการดารงตนอยู่ในความยุติธรรมโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของ
ผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการโดยได้รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลัง83
มาตรา 4584 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว เลขาธิการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) พ้นจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด
(2) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 43
(3) คณะกรรมการมี ม ติ ใ ห้ อ อก เนื่ อ งจากมี เ หตุ บ กพร่ อ งในหน้ า ที่ อ ย่า งร้า ยแรงหรื อ หย่อน
ความสามารถ หรือมีพฤติการณ์ที่ไม่สมควรไว้วางใจในความสุจริต โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา
(4) ต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

มาตรา 43 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
81 มาตรา 44 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
82 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
83 มาตรา 44 วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
84 มาตรา 45 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
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มาตรา 45/185 ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง ผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งเลขาธิการจะไป
ดารงตาแหน่งใด ๆ ในหรือเป็นลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 มิได้
มาตรา 46 ในกรณีที่มีพยานหลักฐานตามสมควรว่าบัญชีลูกค้าของสถาบันการเงิน เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ในการสื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทาความผิดฐานฟอก
เงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นหนังสือจะยื่นคาขอฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่ง เพื่อมีคาสั่งอนุญาตให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าถึงบัญชี ข้อมูลทางการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นก็ได้86
ในกรณีตามวรรคหนึ่ ง ศาลจะสั่ งอนุญาตให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ผู้ ยื่น คาขอด าเนิ นการโดยใช้
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ทั้งนี้ให้อนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวัน
เมื่อศาลได้สั่งอนุญาตตามความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ผู้เกี่ยวข้องกับบัญชีข้อมูลทางการ
สื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามคาสั่งดังกล่าว จะต้องให้ความร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรานี้
มาตรา 46/187 ในการปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ หากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความจาเป็นต้อง
จั ดทาเอกสารหลั กฐานหรื อ การอ าพรางตนเพื่ อ ประโยชน์ ในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลั กฐานเพื่ อ
ดาเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด การดาเนินคดีฐานฟอกเงิน หรือการดาเนินคดีเกี่ยวกับการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับ สนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย ให้เลขาธิการมีอานาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 46/288 เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิบั ติห น้ าที่ ต ามพระราชบั ญ ญัติ นี้ ให้ ถื อ ว่ า อาวุธ ปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของสานักงานเป็นอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของราชการทหารและตารวจที่มีหรือใช้ในราชการตามมาตรา 5 (1) (ก)
แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืน พ.ศ. 2490 และ
ยุทธภัณฑ์ของสานักงานเป็นยุทธภัณฑ์ของราชการทหารหรือตารวจตามมาตรา 6 (1) แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
สานักงานจะมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนและ
ยุทธภัณฑ์ ชนิดใด ขนาดใด จานวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา 45/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
86 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตป
ิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
87 มาตรา 46/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
88 มาตรา 46/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตป
ิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
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การมี ใช้ และพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์ไปในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 47 ให้สานักงานจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจาปีอย่างน้อยให้มีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(1) รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และการดาเนินการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
(2) ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน
(3) รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจากการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่พร้อมทั้งความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
ให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วยข้อสังเกตของ
คณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
หมวด 6
การดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
มาตรา 48 ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทาธุรกรรม หากมีเหตุอันควรเชื่อได้
ว่าอาจมีการโอน จาหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด
ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวมีกาหนดไม่เกินเก้าสิบวัน
ในกรณีจาเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไปก่อน แล้ว
รายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม
การตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทาธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ผู้ทาธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินจะแสดงหลักฐานว่า
เงินหรือทรัพย์สินในการทาธุรกรรมนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดเพื่อให้มีคาสั่งเพิกถอนการยึด
หรืออายัดก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือสั่งเพิกถอน
การยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นแล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการ

มาตรา 49 ภายใต้บังคับมาตรา 48 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สิน
ใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคาร้องขอให้
ศาลมีคาสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว
ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่นคาร้องขอให้ศาลมีคาสั่งให้
ทรั พ ย์ สิ น นั้ น ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นตกเป็ น ของแผ่ น ดิ น ได้ ให้ พ นั ก งานอั ย การรี บ แจ้ ง ให้ เ ลขาธิ ก ารทราบเพื่ อ
ดาเนินการต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน
ให้เลขาธิการรีบดาเนินการตามวรรคสองแล้วส่งเรื่องเพิ่มเติมไปให้พนักงานอัยการพิจารณาอีก
ครั้งหนึ่ง หากพนักงานอัยการยังเห็นว่าไม่มีเหตุพอที่จะยื่นคาร้องขอให้ศาลมีคาสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือ
บางส่วนตกเป็นของแผ่นดิน ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
ให้ คณะกรรมการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ขาดภายในก าหนดสามสิ บวั น นั บ แต่ ไ ด้ รั บ เรื่ อ งจากเลขาธิ ก าร และเมื่ อ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้พนักงานอัยการและเลขาธิการปฏิบัติตามนั้น หากคณะกรรมการมิได้
วินิจฉัยชี้ขาดภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ
เมื่อคณะกรรมการมีคาวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นคาร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในกาหนดระยะเวลา
และได้ป ฏิบั ติตามความเห็ น ของพนั ก งานอัยการตามวรรคสามแล้ ว ให้ เรื่องนั้นเป็นที่สุ ด และห้ ามมิให้ มี ก าร
ดาเนินการเกี่ยวกับบุคคลนั้นในทรัพย์สินเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสาคัญ ซึ่งน่าจะทาให้
ศาลมีคาสั่งให้ทรัพย์สินของบุคคลนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สิน
ดังกล่าวภายในสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการมีคาวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นคาร้ องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในกาหนด
ระยะเวลา ให้สานักงานดาเนินการนาทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุนและในกรณีที่มีผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธิขอรับคืน
ตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทาได้ถึงแม้จะเกินกว่ากาหนดสองปี ให้สานักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืน
หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นห้าปี ให้ทรัพย์สินนั้น
ตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้
มารับคืน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด89
เมื่อศาลรับคาร้องที่พนักงานอัยการยื่นต่อศาลแล้ว ให้ศาลสั่งให้ปิดประกาศไว้ที่ศาลนั้น และ
ประกาศอย่างน้อยสองวันติดต่อกันในหนังสือพิมพ์ที่มีจาหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นเพื่อให้ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็น
เจ้ าของหรื อมีส่ ว นได้เสี ย ในทรั พย์ สิ น มายื่ นคาร้องขอก่อนศาลมีคาสั่ งกับให้ ศาลสั่ งให้ ส่ งส าเนาประกาศไปยั ง
เลขาธิการเพื่อปิดประกาศไว้ที่สานักงานและสถานีตารวจท้องที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่และถ้ามีหลักฐานแสดงว่าผู้ใด
อาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ก็ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ เพื่อใช้สิทธิดังกล่าว
การแจ้งนัน้ ให้แจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ครั้งหลังสุดของผู้นั้นเท่าที่ปรากฏในหลักฐาน
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มาตรา 49 วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ให้เลขาธิการขอให้
พนักงานอัยการยื่นคาร้องขอให้ศาลมีคาสั่งให้นาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด ไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่
ผู้ เสี ย หายแทนการสั่ งให้ ทรั พย์ สิ น ดังกล่ าวตกเป็นของแผ่ นดินด้ว ยในคราวเดียวกันและเมื่อศาลมีคาสั่ งให้ คืน
ทรัพย์สินหรือชดใช้ให้ผู้เสียหายตามวรรคนี้แล้ว ให้สานักงานดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งศาลโดยเร็ว90
มาตรา 50 ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตาม
มาตรา 49 อาจยื่นคาร้องก่อนศาลมีคาสั่งตามมาตรา 51 โดยแสดงให้ศาลเห็นว่า
(1) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด หรือ
(2) ตนเป็ น ผู้ รั บ โอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาโดยสุจริตและตามสมควรในทาง
ศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ
ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตาม
มาตรา 49 อาจยื่นคาร้องขอคุ้มครองสิทธิของตนก่อนศาลมีคาสั่ง โดยแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเป็นผู้รับประโยชน์โดย
สุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาซึ่งประโยชน์โดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศล
สาธารณะ
มาตรา 5191 เมื่อศาลทาการไต่สวนคาร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา 49 แล้ว หากศาลเชื่อ
ว่าทรัพย์สินตามคาร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด และคาร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
หรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง ฟังไม่ขึ้น ให้ศาลมีคาสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งที่เป็นเงินสดและเงินที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด
ไว้ ให้สานักงานส่งเข้ากองทุนกึ่งหนึ่ง และส่งให้กระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นทรัพย์สินอื่นให้ดาเนินการตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด92
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ หากผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา 50 วรรค
หนึ่ง เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทาความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดหรือได้รั บโอนมาโดยไม่
สุจริต แล้วแต่กรณี

มาตรา 49 วรรคหก แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
มาตรา 51 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
92 มาตรา 51 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
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มาตรา 51/193 ในกรณีที่ศาลเห็นว่าทรัพย์สินตามคาร้องไม่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทา
ความผิด ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้น และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สินภายในสองปีนับแต่วันที่ศาล
มีคาสั่งดังกล่าว ให้สานักงานนาทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุน
ในกรณีที่มีผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธิขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทาได้ถึงแม้จะเกินกว่า
กาหนดสองปีตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืน
เป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นห้าปีให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรั พย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ มารับคืนให้ เป็นไปตามระเบีย บที่
คณะกรรมการกาหนด94
มาตรา 52 ในกรณีที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 51 ถ้าศาลทาการไต่สวน
คาร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ตามมาตรา 50 วรรคสอง แล้วเห็นว่าฟังขึ้น ให้ศาลมีคาสั่งคุ้มครองสิทธิของ
ผู้รับประโยชน์โดยจะกาหนดเงื่อนไขด้วยก็ได้
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ หากผู้ ที่อ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ตามมาตรา 50 วรรคสอง เป็นผู้ซึ่ง
เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทาความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่าผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ที่มีอยู่หรือได้มาโดยไม่สุจริต
มาตรา 53 ในกรณีที่ศาลสั่ งให้ ทรั พย์สิ นตกเป็นของแผ่ น ดินตามมาตรา 51 หากปรากฏใน
ภายหลังโดยคาร้องของเจ้าของ ผู้รับโอน หรือผู้รับประโยชน์ทรัพย์สินนั้น ถ้าศาลไต่สวนแล้วเห็นว่า กรณีต้องด้วย
บทบัญญัติของมาตรา 50 ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้นหรือกาหนดเงื่อนไขในการคุ้มครองสิทธิของผู้รับประโยชน์ หาก
ไม่สามารถคืนทรัพย์สินหรือคุ้มครองสิทธิได้ให้ใช้ราคาหรือค่าเสียหายแทน แล้วแต่กรณี
คาร้องตามวรรคหนึ่งจะต้องยื่นภายในหนึ่งปีนับแต่คาสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินถึง
ที่สุด และผู้ร้องต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า ไม่สามารถยื่นคาร้องคัดค้านตามมาตรา 50 ได้ เพราะไม่ทราบถึงประกาศหรือ
หนังสือแจ้งของเลขาธิการหรือมีเหตุขัดข้องอันสมควรประการอื่น
ก่อนศาลมีคาสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลแจ้งให้เลขาธิการทราบถึงคาร้องดังกล่าว และให้โอกาส
พนักงานอัยการเข้ามาโต้แย้งคาร้องนั้นได้
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มาตรา 51/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 51/1 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

มาตรา 54 ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งให้ทรัพ ย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดตกเป็นของแผ่นดิน
ตามมาตรา 51 หากปรากฏว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดเพิ่มขึ้นอีก ก็ให้พนักงานอัยการยื่นคาร้อง
ขอให้ศาลมีคาสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ และให้นาความในหมวดนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 55 หลังจากที่พนักงานอัยการได้ยื่นคาร้องตามมาตรา 49 หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจ
มีการโอน จาหน่าย หรือยักย้ายไปเสียซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด เลขาธิการจะส่งเรื่องให้พนักงาน
อัยการยื่นคาขอฝ่ายเดียวร้องขอให้ศาลมีคาสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่ วคราวก่อนมีคาสั่งตามมาตรา 51 ก็ได้
เมื่อได้รับคาขอดังกล่าวแล้วให้ศาลพิจารณาคาขอเป็นการด่วน ถ้ามีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าคาขอนั้นมีเหตุอัน
สมควร ให้ศาลมีคาสั่งตามที่ขอโดยไม่ชักช้า
มาตรา 56 เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ได้มีคาสั่งให้ยึด หรืออายัด
ทรัพย์สินใดตามมาตรา 48 แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สิ นตาม
คาสั่ง แล้วรายงานให้ทราบพร้อมทั้งประเมินราคาทรัพย์สินนั้นโดยเร็ว
การยึ ดหรื ออายั ดทรั พย์ สิ นและการประเมินราคาทรั พย์สิ นที่ ยึดหรือ อายั ดไว้ ให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ ให้นาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 57 การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือศาล
แล้วแต่กรณี ได้มีคาสั่งยึดหรืออายัดไว้ตามหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด95
ในกรณีที่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระ
แก่ทางราชการมากกว่าการนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เลขาธิการอาจสั่งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินนั้นไปดูแล
และใช้ป ระโยชน์ โ ดยมีป ระกั น หรื อ หลั ก ประกัน หรื อให้ นาทรั พ ย์สิ นนั้ น ออกขายทอดตลาด หรือนาไปใช้ เ พื่ อ
ประโยชน์ของทางราชการแล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบก็ได้
การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การนาทรัพย์สินออกขายทอดตลาด
หรือการนาทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
ถ้าความปรากฏในภายหลังว่า ทรัพย์สินที่นาออกขายทอดตลาดหรือที่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการตามวรรคสอง มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดให้คืนทรัพย์สินนั้นพร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหาย
และค่าเสื่อมสภาพตามจานวนที่คณะกรรมการกาหนด ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ถ้าไม่อาจคืนทรัพย์สินได้ ให้
ชดใช้ร าคาทรั พย์ สิน นั้ นตามราคาที่ป ระเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือตามราคาที่ได้จากการขาย
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มาตรา 57 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ทอดตลาดทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ย
เงินฝากประเภทฝากประจาของธนาคารออมสินในจานวนเงินที่ได้รับคืนหรือชดใช้ราคา แล้วแต่กรณี
การประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด
มาตรา 58 ในกรณี ที่ ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การกระท าความผิ ด ใด เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ที่ ส ามารถ
ดาเนิ น การตามกฎหมายอื่น ได้อ ยู่ แล้ ว แต่ยังไม่มีการด าเนิ นการกับ ทรั พย์สิ นนั้ นตามกฎหมายดั ง กล่ าว หรือ
ดาเนินการตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่ไม่เป็นผล หรือการดาเนินการตามพระราชบั ญญัตินี้จะก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ทางราชการมากกว่า ก็ให้ดาเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้
ในการพิจารณาดาเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดใดตามวรรคหนึ่งลักษณะ
การกระทาความผิดที่สานักงานดาเนินการจะต้องมีลักษณะที่อาจส่งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจการ
คลังของประเทศ หรือเป็นการกระทาความผิดข้ามชาติหรือเป็นการกระทาขององค์กรอาชญากรรม หรือผู้ทรง
อิ ท ธิ พ ลที่ ส าคั ญ เป็ น ตั ว การ ผู้ ใ ช้ หรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น ทั้ ง นี้ ลั ก ษณะการกระท าความผิ ด ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด96
มาตรา 59 การดาเนินการทางศาลตามหมวดนี้ ให้ยื่นต่อศาลแพ่งและให้นาประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการนี้ให้พนักงานอัยการได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง
หมวด 6/1
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน97
มาตรา 59/198 ให้จัดตั้งกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นในสานักงานโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังต่อไปนี้
มาตรา 58 วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
97 หมวด 6/1 กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 59/1 ถึง มาตรา 59/7 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปอ
้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
98 มาตรา 59/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตป
ิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
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(1) สนับสนุนการดาเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การดาเนินคดี การตรวจค้น การยึด
หรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยาน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น รวมทั้งการสนั บสนุน หน่ว ยงานอื่ น ผู้ ที่เกี่ยวข้อ งและประชาชนในการ
ดาเนินการนั้น
(2) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่และ
การให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และ
การดาเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(3) ดาเนินกิจการอื่นที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้
ภายใต้บังคับมาตรา 59/6 ให้คณะกรรมการมีอานาจกาหนดระเบียบการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 59/299 กองทุนตามมาตรา 59/1 ประกอบด้วยทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(1) ทรัพย์สินที่ให้นาส่งเข้ากองทุนตามมาตรา 51
(2) ทรัพย์สินที่เก็บรักษาซึ่งไม่มีการขอรับคืนตามมาตรา 49 และมาตรา 51/1
(3) ทรัพย์สินที่มีผู้ให้
(4) ทรัพย์สินที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐของไทยหรือของต่างประเทศ
(5) ผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินตาม (1) (2) (3) และ (4)
มาตรา 59/3100 กองทุนตามมาตรา 59/2 ให้เป็นของสานักงานโดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน
มาตรา 59/4101 การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการเก็บรักษาทรัพย์สิน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา 59/5102 อานาจหน้าที่ในการบริหาร การจัดการ การจัดหาผลประโยชน์ การจาหน่าย
ทรัพย์สินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการของกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา 59/2 เพิม่ โดยพระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
100 มาตรา 59/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตป
ิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
101 มาตรา 59/4 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตป
ิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
102 มาตรา 59/5 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตป
ิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
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มาตรา 59/6103 ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นใดซึ่งจาเป็นต้องจ่ายแก่หน่วยงานบุคคลภายนอก
พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เพื่ อให้
การดาเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นให้จ่ายจากกองทุน ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา 59/7104 ภายในหกเดื อ นนั บ จากวั นสิ้ น ปีง บประมาณ ให้ เ ลขาธิ ก ารเสนองบดุ ล และ
รายงานการจ่ า ยเงิ น ของกองทุ น ในปี ที่ ล่ ว งมาแล้ ว ซึ่ ง ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ตรวจสอบรั บ รองต่ อ
คณะกรรมการและรัฐมนตรี
หมวด 7
บทกาหนดโทษ
มาตรา 60 ผู้ใดกระทาความผิ ดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห นึ่งปีถึงสิบปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 61105 นิติบุคคลใดกระทาความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 7 มาตรา 8 หรือมาตรา 9 ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
ในกรณีที่การกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งของนิติบุคคลเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของ
กรรมการ หรือ ผู้จัด การ หรือ บุค คลใดซึ่ง รับผิด ชอบในการดาเนิน งานของนิติบุคคลนั้น หรือ ในกรณีที่บุคคล
ดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทา
ความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ
มาตรา 61/1106 นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองผู้ใดใช้หรือสั่งการให้
คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน หรือ
มาตรา 59/6 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
104 มาตรา 59/7 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตป
ิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
105 มาตรา 61 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560
106 มาตรา 61/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตป
ิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
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ยับยั้งการทาธุรกรรม ยึดหรืออายัด หรือปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมิให้พยานหลักฐานตามสมควรเพื่อ
กลั่นแกล้งหรือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง หรือกระทาการดังกล่าวโดย
ทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปีถึงสามสิบปี หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงหกแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดปฏิบัติตามการใช้หรือการ
สั่งการตามวรรคหนึ่งโดยมิชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปีถึงสามสิบปี หรือปรับตั้งแต่
หกหมื่นบาทถึงหกแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 61/2107 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 45/1 ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่าสามเท่า แต่ไม่เกินหก
เท่าของค่าตอบแทนและรายได้อื่นที่ได้จากการทางานนั้นคานวณเป็นรายปี แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท
มาตรา 62108 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 16 มาตรา 20 มาตรา 20/1
มาตรา 21 มาตรา 21/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 22 มาตรา 22/1 มาตรา 35 หรือมาตรา 36 หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งที่
สั่งตามมาตรา 16/1 หรือมาตรา 21/2 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
หนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21/3 วรรคสอง ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา 63109 ผู้ใดรายงานหรือแจ้งตามมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 16 หรือมาตรา 21 โดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 64 ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคา ไม่ส่งคาชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหรือหลั กฐาน
ตามมาตรา 38 (1) หรือ (2) หรือขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา 38 (3) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ง
ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดกระทาการใด ๆ ให้บุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ตามมาตรา 38 วรรคสี่ เว้นแต่การ
ปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่หรือตามกฎหมาย ต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง

มาตรา 61/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
มาตรา 62 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
109 มาตรา 63 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
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มาตรา 64/1 110 ความผิ ด ตามมาตรา 62 มาตรา 63 และมาตรา 64 ให้ ค ณะกรรมการ
เปรียบเทียบที่คณะกรรมการแต่งตั้งมีอานาจเปรียบเทียบได้
คณะกรรมการเปรียบเทียบให้มีจานวนห้าคน ประกอบด้วยเลขาธิการเป็นประธานกรรมการ
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสองคน พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหนึ่งคน
โดยมีข้าราชการในสานักงานที่เลขาธิการมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสานักงานจานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทาการเปรียบเทียบ และผู้ต้องหาได้ชาระค่าปรับตามจานวน
และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรี ยบเทียบกาหนดแล้ ว ให้ ถือว่าคดีเลิ กกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
มาตรา 64/2111 ความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามมาตรา 62 ถ้ามิได้ฟ้องต่อศาลหรือมิได้มี การ
เปรียบเทียบตามมาตรา 64/1 ภายในสองปีนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทาความผิดและรายงาน
ให้เลขาธิการทราบ หรือภายในห้าปีนับแต่วันกระทาความผิด เป็นอันขาดอายุความ
มาตรา 65 ผู้ใดยักย้าย ทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทาให้สูญหายหรือทาให้ ไร้
ประโยชน์ซึ่งเอกสารหรือบันทึก ข้อมูล หรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตก
เป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา 66112 ผู้ใด
(1) ฝ่าฝืนมาตรา 21/1 หรือ
(2) รู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ กระทาด้วย
ประการใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับดังกล่าว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
มาตรา 64/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
มาตรา 64/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
112 มาตรา 66 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
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นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่ง
กระทาความผิดกฎหมายบางประเภท ได้นาเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดนั้นมากระทาการใน
รูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนาเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้เป็นประโยชน์ ในการกระทาความผิดต่อไปได้
อีก ทาให้ยากแก่การปราบปรามการกระทาความผิดกฎหมายเหล่านั้น และโดยที่กฎหมายที่มีอยู่ก็ไม่สามารถ
ปราบปรามการฟอกเงินหรือดาเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินนั้นได้เท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อเป็นการตัดวงจรการ
ประกอบอาชญากรรมดังกล่าว สมควรกาหนดมาตรการต่าง ๆ ให้สามารถดาเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2546113
มาตรา 2 พระราชกาหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกาหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญากาหนดความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายและเนื่องจากการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นปัจจัยที่
ช่วยสนับสนุนทาให้การก่อการร้ายรุนแรงยิ่งขึ้น อันเป็นการกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งคณะมนตรีความ
มั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ขอให้ทุกประเทศร่วมมือดาเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทาที่เป็นการก่อการ
ร้าย รวมถึงการสนับสนุนทางทรัพย์สินหรือกรณีอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์จะนาไปใช้ดาเนินการก่อการร้ายเพื่อแก้ไข
ปั ญ หาให้ ก ารก่ อ การร้ า ยยุ ติ ล งด้ ว ย สมควรก าหนดให้ ค วามผิ ด ฐานก่ อ การร้ า ยเป็ น ความผิ ด มู ล ฐานตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อนามาตรการตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้ควบคู่
กัน ซึ่งจะทาให้การบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องนี้เป็นไปอย่างได้ผล โดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความ
จาเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศและความปลอดภัยสาธารณะ จึง
จาเป็นต้องตราพระราชกาหนดนี้
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551114
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มาตรา 28 ให้เลขาธิการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึง่
ดารงตาแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้และปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สามารถนามาบังคับใช้ในการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม
ให้ลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไปได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจากการที่กฎหมายป้อ งกันและปราบปราม
การฟอกเงิน มุ่งเน้ น การตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมเฉพาะในแปดความผิดมูล ฐาน ทาให้ การบังคับใช้
กฎหมายที่ผ่านมาไม่อาจช่วยให้การตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมลดน้อยลงหรือหมดไปได้สมดังเจตนารมณ์
ของกฎหมายที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันผู้กระทาความผิดอาญามูลฐานอื่นนอกเหนือจากแปดความผิด
มูลฐานดังกล่าวยังสามารถนาเงินและทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทาความผิดในแต่ละคราวมาใช้ในการสนับสนุน
การกระทาความผิดอาญาในแปดความผิดมูลฐานได้อีก นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนในการบังคับใช้กฎหมายบางประการ
ไม่อาจดาเนินการไปได้อย่างรวดเร็ ว ดังนั้น เพื่อให้การตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมเป็นไปอย่างได้ผลตามที่
กฎหมายกาหนดไว้อย่างแท้จ ริง ในขณะที่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สามารถดาเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จาเป็นต้องกาหนดให้การ
กระทาความผิดอาญาฐานอื่นที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือต่อความมั่นคงแห่งรัฐ
หรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นความผิดมูลฐาน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552115
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับ
ความผิดมูลฐานได้ใช้ช่องทางจากการประกอบอาชีพบางประเภทซึ่ งมิใช่การดาเนินการของสถาบันการเงินเป็น
แหล่งในการฟอกเงิน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ย วกับ การแสดงตนของลู กค้าของสถาบันการเงินที่ยัง ไม่ส อดคล้ อ งกับ กฎหมายที่เ กี่ยวข้องและไม่
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เพื่อให้มีรายละเอียดของข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจ
เป็นช่องทางให้ผู้ประกอบอาชญากรรมนาไปใช้เป็นประโยชน์ในการฟอกเงินได้โดยง่าย ดังนั้น เพื่อเป็นการตัดวงจร
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การประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทาความผิดมูลฐานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรกาหนดให้ผู้
ประกอบอาชีพบางประเภทมีหน้าที่ต้องรายงานการทาธุรกรรมต่อสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้าของสถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพบางประเภทให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556116
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไม่ได้กาหนดให้การกระทาความผิดอาญาร้ายแรงบางฐานความผิดเป็นความผิดมูลฐานส่งผล
ให้ผู้กระทาความผิดสามารถนาเงินและทรัพย์สินที่ได้จากการกระทาความผิดมาใช้สนับสนุนการกระทาความผิด
อาญาได้อีก จึงเห็นควรกาหนดความผิดมูลฐานเพิ่มเติมและกาหนดกรอบของความผิดมูลฐานให้ชัดเจนเพื่อเป็นการ
คุ้มครองสิ ทธิและเสรี ภ าพของประชาชน นอกจากนี้ ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงินและสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่จะกาหนดนโยบายในการประเมิน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินและเสนอแนะแนวทางเพื่อป้องกันความเสี่ยง กาหนดเรื่องมาตรการคุ้มครองพยาน
เรื่องตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษที่จะได้รับเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและให้กรมสอบสวน
คดีพิเศษสนับสนุนการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดหรือการดาเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทาความผิด
รวมทั้งกาหนดให้มีคณะกรรมการเปรี ยบเทียบปรับ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558117
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น
ไป
มาตรา 51 ให้ เลขาธิการซึ่งดารงตาแหน่ง อยู่ในวัน ก่ อนวัน ที่พระราชบัญญั ตินี้ใช้บั งคั บ เป็ น
เลขาธิการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
นี้ โดยให้ถือว่าระยะเวลาการดารงตาแหน่งก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
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เมื่อบุคคลซึ่งดารงตาแหน่งเลขาธิการตามวรรคหนึ่งครบวาระแล้ว คณะรัฐมนตรีอาจมีมติให้
บุคคลดังกล่าวดารงตาแหน่งที่ปรึกษาประจาสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือตาแหน่งอื่นใดใน
หน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งมีตาแหน่งที่เทียบเท่า ทั้งนี้ โดยได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษและสิทธิ
ประโยชน์อื่นใดไม่ต่ากว่าที่ได้รับอยู่เดิมได้
มาตรา 52 ให้ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการ และคณะกรรมการธุรกรรมตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งดังกล่าวให้กรรมการใน
คณะกรรมการและคณะกรรมการธุรกรรมซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติ
หน้ า ที่ ต่ อ ไปจนกว่ า จะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการในคณะกรรมการหรื อ คณะกรรมการธุ ร กรรม ขึ้ น ใหม่ ต าม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ในระหว่าง
เวลาดังกล่าว หากมีตาแหน่งว่างลง ให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการธุรกรรม ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มี
อยู่
มาตรา 53 เรื่องใดที่อยู่ในระหว่างดาเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่อาจดาเนินการต่อไปได้ตามมาตรา 58 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการพิจารณายุติการ
ดาเนินการและให้สานักงานดาเนินการส่งเรื่องคืนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยเร็ว เว้นแต่คณะกรรมการจะมี
มติให้ดาเนินการต่อไปเป็นการเฉพาะราย
มาตรา 54 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในปัจจุบัน
จึงเห็นควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐาน สถาบั นการเงิน ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทา
ความผิด และลักษณะการกระทาความผิดฐานฟอกเงิน การรายงานการทาธุรกรรม การตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าและการจัดฝึกอบรม และกาหนดระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด
และการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน และการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่และเพิ่มอานาจ
หน้าที่ของสานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประเมินความเสี่ยง การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และแจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งกระทาการฝ่ าฝืนไปยังหน่วยงานกากับดูแ ลและ

ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย และดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการอาพราง การมีและใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่
นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้อ งกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
คณะกรรมการธุรกรรม และกาหนดวิธีการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและกาหนดเงื่อนไขเมื่อพ้นจากตาแหน่งดังกล่าว รวมทั้งปรับปรุงบทกาหนดโทษที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเลขาธิการดังกล่าวเป็นไปโดยอิสระ และการบังคับใช้
กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญ ญัติแ ก้ไ ขเพิ่ม เติม บทบัญญัติแ ห่ง กฎหมายที่เ กี่ยวกับความรับ ผิดในทางอาญาของผู้แ ทนนิติ
บุคคล พ.ศ. 2560118
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป
หมายเหตุ เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ มี ค าวิ นิ จ ฉั ย ว่ า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการกระทา
ความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระทาหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทาความผิดของนิติ
บุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้
บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 6 และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีคา
วินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวทานองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 74 พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 78 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 28/4 และ
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 มาตรา 72/5 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 39 วรรคสอง เป็ นอันใช้บั งคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา
6 ดังนั้น เพื่อแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 38/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน119
ข้อ 5 ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่คาสั่งนี้ใช้บังคับพ้นจากตาแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินับแต่วันที่
คาสั่งนี้ใช้บังคับ
ให้การดาเนินการเพื่อให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามคาสั่งนี้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คาสั่งนี้ใช้บังคับ ในระหว่างที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่
ข้อ 6 ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐ มนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาสั่งนี้ได้
ข้อ 7 คาสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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