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-------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เปนปที่ ๕๔ ในราชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยทีเ่ ปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัตใิ หกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดัง
ตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ความผิดมูลฐาน” หมายความวา
(๑) ความผิดเกีย่ วกับยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมาย
วาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเปนธุระจัดหาลอไป หรือ
พาไปเพือ่ การอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใครของผูอื่นและความผิดฐานพรากเด็กและผูเยาว ความ
ผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเปนธุระจัดหา ลอไปหรือชักพาไปเพื่อ
ใหบคุ คลนัน้ กระทําการคาประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเปนเจาของกิจการการคาประเวณี ผูดูแลหรือผูจัด
การกิจการคาประเวณี หรือสถานการคาประเวณี หรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการคา
ประเวณี
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(๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายวา
ดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
(๔) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉอโกงหรือประทุษรายตอทรัพยหรือกระทําโดยทุจริตตาม
กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยซึ่งกระทําโดย กรรมการ ผูจัดการ หรือ
บุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชนเกี่ยวของในการดําเนินงานของสถาบันการเงิน นั้น
(๕) ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือความ
ผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น
(๖) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพยที่กระทําโดยอางอํานาจอั้งยี่ หรือซองโจร ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
(๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
“ธุรกรรม” หมายความวา กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานิติกรรม สัญญา หรือการดําเนินการใด ๆ กับผูอื่น
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน
“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความวา ธุรกรรมที่มีความซับซอนผิดไปจากการทําธุรกรรมใน
ลักษณะเดียวกันที่ทํากันอยูตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อ
ไดวา กระทําขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวของหรือ
อาจเกีย่ วของกับการกระทําความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการทําธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
“ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด” หมายความวา
(๑) เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐานหรือจากการสนับสนุนหรือชวย
เหลือการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐาน
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการจําหนาย จาย โอนดวยประการใด ๆ ซึ่งเงินหรือทรัพยสินตาม
(๑) หรือ
(๓) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (๑) หรือ (๒)
ทัง้ นี้ ไมวา ทรัพยสินตาม (๑) (๒) หรือ (๓) จะมีการจําหนาย จาย โอนหรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้งและ
ไมวา จะอยูในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเปนของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนวา
เปนของบุคคลใด
“สถาบันการเงิน” หมายความวา
(๑) ธนาคารแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชยตาม
กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย และธนาคารตามที่ไดมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
(๒) บริษทั เงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน
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ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร และบริษัทหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
(๓) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอมตามกฎหมายวาดวยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
ขนาดยอม
(๔) บริษทั ประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมาย
วาดวยการประกันวินาศภัย
(๕) สหกรณออมทรัพยตามกฎหมายวาดวยสหกรณ หรือ
(๖) นิตบิ คุ คลที่ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของกับการเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและใหหมายความรวมถึง
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดวย
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“รองเลขาธิการ” หมายความวา รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
---------------------มาตรา ๕ ผูใด
(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อซุกซอนหรือปกปด
แหลงทีม่ าของทรัพยสินนั้น หรือเพื่อชวยเหลือผูอื่นไมวากอน ขณะ หรือหลังการกระทําความผิดมิใหตองรับ
โทษหรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน หรือ
(๒) กระทําดวยประการใด ๆ เพื่อปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริง การไดมา แหลงที่ตั้ง การ
จําหนาย การโอน การไดสิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ผูนั้นกระทําความผิดฐานฟอก
เงิน
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มาตรา ๖ ผูใ ดกระทําความผิดฐานฟอกเงิน แมจะกระทํานอกราชอาณาจักร ผูนั้นจะตองรับโทษใน
ราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ถาปรากฏวา
(๑) ผูก ระทําความผิดหรือผูรวมกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งเปนคนไทยหรือมีถิ่นที่อยูในประเทศ
ไทย
(๒) ผูก ระทําความผิดเปนคนตางดาว และไดกระทําโดยประสงคใหความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร
หรือรัฐบาลไทยเปนผูเสียหาย หรือ
(๓) ผูก ระทําความผิดเปนคนตางดาว และการกระทํานั้นเปนความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การ
กระทําเกิดขึ้นในเขตอํานาจของรัฐนั้น หากผูนั้นไดปรากฏตัวอยูในราชอาณาจักรและมิไดมีการสงตัวผูนั้น
ออกไปตามกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน
ทัง้ นี้ ใหนํามาตรา ๑๐ แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗ ในความผิดฐานฟอกเงิน ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ตองระวางโทษเชน
เดียวกับตัวการในความผิดนั้น
(๑) สนับสนุนการกระทําความผิดหรือชวยเหลือผูกระทําความผิดกอนหรือขณะกระทําความผิด
(๒) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ หรือกระทําการใด ๆ เพื่อชวย
ใหผกู ระทําความผิดหลบหนีหรือเพื่อมิใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษ หรือเพื่อใหไดรับประโยชนในการ
กระทําความผิด
ผูใ ดจัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ที่พํานัก หรือที่ซอนเรน เพื่อชวยบิดา มารดา บุตรสามี หรือภริยา
ของตนใหพน จากการถูกจับกุม ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้นนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับ
ความผิดนั้นเพียงใดก็ได
มาตรา ๘ ผูใ ดพยายามกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวสําหรับความผิด
นัน้ เชนเดียวกับผูกระทําความผิดสําเร็จ
มาตรา ๙ ผูใ ดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตองระวาง
โทษกึง่ หนึ่งของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
ถาไดมกี ารกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ไดมีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผูสมคบกันนั้น
ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
ในกรณีทคี่ วามผิดไดกระทําถึงขั้นลงมือกระทําความผิด แตเนื่องจากการเขาขัดขวางของผูสมคบทํา
ใหการกระทํานั้นกระทําไปไมตลอดหรือกระทําไปตลอดแลวแตการกระทํานั้นไมบรรลุผล ผูสมคบที่กระทํา
การขัดขวางนั้น คงรับโทษตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งเทานั้น
ถาผูก ระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจใหความจริงแหงการสมคบตอพนักงานเจาหนาที่กอนที่จะมี
การกระทําความผิดตามที่ไดสมคบกัน ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้นนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไว
เพียงใดก็ได
ศูนยสารสนเทศและติดตามประเมินผล
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มาตรา ๑๐ เจาพนักงาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทอง
ถิน่ ขาราชการ พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น พนักงานองคการหรือหนวยงานของรัฐ กรรมการหรือผู
บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของสถาบัน
การเงิน หรือกรรมการขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ผูใดกระทําความผิดตามหมวดนี้ตองระวางโทษเปน
สองเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระ
ราชบัญญัตนิ ี้ ผูใดกระทําความผิดตามหมวดนี้ ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความ
ผิดนั้น
มาตรา ๑๑ กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ พนักงาน เจาหนาที่
เจาพนักงาน หรือขาราชการผูใดกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาทีใ่ นการยุติธรรมตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา อันเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดตาม
หมวดนี้ ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม
เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา หมวด ๒
การรายงานและการแสดงตน
มาตรา ๑๓ เมือ่ มีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ใหสถาบันการเงินมีหนาที่ตองรายงานการทําธุร
กรรมนั้นตอสํานักงาน เมื่อปรากฏวาธุรกรรมดังกลาวเปน
(๑) ธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๒) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือ
(๓) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไมวาจะเปนธุรกรรมตาม (๑) หรือ (๒) หรือไมก็ตาม
ในกรณีทปี่ รากฏวามีขอเท็จจริงใดที่เกี่ยวของหรืออาจจะเปนประโยชนในการยืนยันหรือยกเลิกขอ
เท็จจริงเกีย่ วกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินไดรายงานไปแลว ใหสถาบันการเงินรายงานขอเท็จจริงนั้นใหสํานัก
งานทราบโดยไมชักชา
มาตรา ๑๔ ในกรณีทปี่ รากฏในภายหลังวามีเหตุอันควรเชื่อไดวาธุรกรรมใดที่ไดกระทําไปแลวโดยมิ
ไดมกี ารรายงานตามมาตรา ๑๓ เปนธุรกรรมที่สถาบันการเงินตองรายงานตามมาตรา ๑๓ ใหสถาบันการเงิน
รายงานใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา
มาตรา ๑๕ ใหสานั
ํ กงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินสาขา และ
สํานักงานที่ดินอําเภอ มีหนาที่ตองรายงานตอสํานักงาน เมื่อปรากฏวามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยที่สถาบันการเงินมิไดเปนคูกรณีและที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เมือ่ มีการชําระดวยเงินสดเปนจํานวนเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๒) เมื่ออสังหาริมทรัพยมีมูลคาตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมเกินกวาทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง เวนแตเปนการโอนในทางมรดกใหแกทายาทโดยธรรม หรือ
ศูนยสารนเทศและติดามประเมินผล
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(๓) เมื่อเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
มาตรา ๑๖ ใหผปู ระกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ หรือใหคําแนะนําในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
การลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุน มีหนาที่ตองรายงานตอสํานักงานในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาการทํา
ธุรกรรมนัน้ เกี่ยวของกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยในกรณี
ทีป่ รากฏวามีขอเท็จจริงใดที่เกี่ยวของหรืออาจจะเปนประโยชนในการยืนยันหรือยกเลิกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุร
กรรมทีไ่ ดรายงานไปตามวรรคหนึ่งแลว ใหบุคคลดังกลาวรายงานขอเท็จจริงนั้นใหสํานักงานทราบโดยไม
ชักชา
มาตรา ๑๗ การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ใหเปนไปตามแบบ
ระยะเวลา หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ ธุรกรรมใดที่รัฐมนตรีเห็นสมควรใหไดรับยกเวนไมตองรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา
๑๕ และมาตรา ๑๖ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙ การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ซึ่งผูรายงานกระทําโดย
สุจริต หากกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใดผูรายงานไมตองรับผิด
มาตรา ๒๐ ใหสถาบันการเงินจัดใหลูกคาแสดงตนทุกครั้งกอนการทําธุรกรรมตามที่กําหนดในกฎ
กระทรวง เวนแตลูกคาไดแสดงตนไวกอนแลว การแสดงตนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๒๑ การทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ใหสถาบันการเงินจัดใหลูกคาบันทึกขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยว
กับธุรกรรมดังกลาวดวย
ในกรณีทลี่ ูกคาปฏิเสธที่จะทําบันทึกขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง ใหสถาบันการเงินจัดทําบันทึกขอเท็จ
จริงเอง แลวแจงใหสํานักงานทราบทันที
บันทึกขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามแบบ รายการ หลักเกณฑ และวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๒ ใหสถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนตามมาตรา ๒๐ และบันทึก
ขอเท็จจริงตามมาตรา ๒๑ เปนเวลาหาปนับแตวันที่มีการปดบัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคา หรือนับแต
ไดมกี ารทําธุรกรรมนั้น แลวแตวากําหนดระยะเวลาใดจะยาวกวา เวนแตจะไดรับแจงเปนหนังสือจากพนักงาน
เจาหนาที่ใหปฏิบัติเปนอยางอื่น
มาตรา ๒๓ บทบัญญัตใิ นหมวดนี้มิใหใชบังคับแกธนาคารแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวย
ธนาคารแหงประเทศไทย
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หมวด ๓
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
---------------------------------มาตรา ๒๔ ใหมคี ณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะหนึ่งประกอบดวย นายกรัฐ
มนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติ
ธรรม อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ผูอ านวยการสํ
ํ
านักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมการประกันภัย อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดี
กรมสรรพากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคาร
ไทย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคน
ซีง่ คณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง กฎหมาย หรือ
สาขาใดสาขาหนึ่งที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ โดยความเห็นชอบของสภาผูแทน
ราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับเปนกรรมการ และเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการแตงตั้งขาราชการในสํานักงานจํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
ในกรณีประธานกรรมการหรือกรรมการโดยตําแหนงตามวรรคหนึ่งมีความจําเปนไมอาจมาประชุม
กรรมการครัง้ ใด จะมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงรองที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในคณะ
กรรมการมาประชุมแทนเฉพาะครั้งนั้นก็ได
มาตรา ๒๕ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตอคณะรัฐมนตรี
(๒) พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษา การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด การนําทรัพยสินไปใช
ประโยชน และการประเมินคาเสียหายและคาเสื่อมสภาพตามมาตรา ๕๗
(๔) สงเสริมความรวมมือของประชาชน เกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสารเพื่อปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๒๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ปนับแตวันแตง
ตัง้ และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
มาตรา ๒๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐ
มนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
ศูนยสารสนเทศและติดามประเมินผล
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(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกโดยความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับ
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
ระหวางทีก่ รรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนงไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือ
แตงตัง้ ซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไว
แลว
มาตรา ๒๘ ในกรณีทกี่ รรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลว แตยังมิไดมีการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลาง
กอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
มาตรา ๒๙ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม หาก
รองประธานไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซี่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน
ประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
เวนแตการวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู
มาตรา ๓๐ คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่อง
หนึง่ หรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได และใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับกับการ
ประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๓๑ ใหกรรมการและอนุกรรมการไดรับคาตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๔
คณะกรรมการธุรกรรม
----------------------------------มาตรา ๓๒ ใหมีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบดวยเลขาธิการเปนประธานกรรมการ และ
ผูซ งึ่ คณะกรรมการแตงตั้งจํานวนสี่คนเปนกรรมการ
คุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหามของคณะกรรมการธุรกรรมใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป กรรมการธุรกรรม
ทีพ่ น จากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได และใหนํามาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวน
แตการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๗ (๓) ใหกรรมการธุรกรรม ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งพนจากตําแหนง
เมือ่ คณะกรรมการใหออก
ศูนยสารสนเทศและติดตามประเมินผล
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มาตรา ๓๓ การประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม มาตรา
๓๔ ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
(๒) สั่งยับยั้งการทําธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖
(๓) ดําเนินการตามมาตรา ๔๘
(๔) เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ตอคณะกรรมการ
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๓๕ ในกรณีทมี่ เี หตุอันควรสงสัยวาธุรกรรมใดเกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความ
ผิดฐานฟอกเงิน ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจสั่งเปนหนังสือยับยั้งการทําธุรกรรมนั้นไวกอนไดภายใน
เวลาที่กําหนดแตไมเกินสามวันทําการ
ในกรณีจาเป
ํ นหรือเรงดวน เลขาธิการจะสั่งยับยั้งการทําธุรกรรมตามวรรคหนึ่งไปกอน แลวรายงาน
ตอคณะกรรมการธุรกรรม
มาตรา ๓๖ ในกรณีทมี่ หี ลักฐานเปนที่เชื่อไดวาธุรกรรมใดเกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดฐานฟอกเงิน ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจสั่งเปนหนังสือยับยั้งการทําธุรกรรมนั้นไวชั่วคราว
ภายในเวลาที่กําหนดแตไมเกินสิบวันทําการ
มาตรา ๓๗ เมือ่ คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี สั่งยับยั้งการทําธุรกรรมตาม
มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ แลว ใหคณะกรรมการธุรกรรมรายงานตอคณะกรรมการ
มาตรา ๓๘ เพือ่ ประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ
และพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกใหสถาบันการเงิน สวนราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี สงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมาเพื่อใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงบัญชี
เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือหรือสงบัญชี
เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๓) เขาไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการซุกซอนหรือเก็บ
รักษาทรัพยสนิ ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน
เพือ่ ตรวจคนหรือเพื่อประโยชนในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือพยานหลักฐาน เมื่อ
มีเหตุอนั ควรเชือ่ ไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาไดทรัพยสินหรือพยานหลักฐานดังกลาวนั้นจะถูกยัก
ยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
ในการปฏิบตั หิ นาที่ตาม (๓) ใหพนักงานเจาหนาที่ผูที่ไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่งแสดงเอกสาร
มอบหมายและบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวตามวรรคสองใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ศูนยสารสนเทศและติดามประเมินผล
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บรรดาขอมูลที่ไดมาจากการใหถอยคํา คําชี้แจงเปนหนังสือ บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ที่มี
ลักษณะเปนขอมูลเฉพาะของบุคคล สถาบันการเงิน สวนราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐ
วิสาหกิจใหเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใชประโยชนจากขอมูลนั้น
มาตรา ๓๙ ใหกรรมการธุรกรรมไดรับคาตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๕
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
-------------------------------มาตรา ๔๐ ใหจดั ตัง้ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นในสํานักนายกรัฐมนตรี มี
อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงานธุรการ
อื่น
(๒) รับรายงานการทําธุรกรรมที่สงใหตามหมวด ๒ และแจงตอบการรับรายงาน
(๓) เก็บรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะหรายงานและขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการทําธุร
กรรม
(๔) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) จัดใหมีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพรความรู การใหการศึกษา และฝกอบรมในดานตาง ๆ ที่
เกีย่ วกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือชวยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหมีการ
จัดโครงการดังกลาว
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๔๑ ใหมเี ลขาธิการ มีหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสํานักงานขึ้นตรงตอนายกรัฐ
มนตรี และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงาน และใหมีรองเลขาธิการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ
มาตรา ๔๒ ใหเลขาธิการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งขึ้นตาม
คําแนะนําของคณะรัฐมนตรี โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับ
มาตรา ๔๓ เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีความรูความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง หรือกฎหมาย
(๒) รับราชการในตําแหนงรองเลขาธิการหรือเปนขาราชการพลเรือนสามัญระดับไมตํ่ากวาอธิบดี
หรือเทียบเทา
(๓) ไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐ
(๔) ไมเปนกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายกัน
หรือมีผลประโยชนเกี่ยวของในหางหุนสวน บริษัท สถาบันการเงิน หรือประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพอยางอื่น
หรือประกอบการใด ๆ อันขัดตอการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ศูนยสารสนเทศและติดตามประเมินผล
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มาตรา ๔๔ เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ แตงตัง้ และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว เลขาธิการซึ่งพนจากตําแหนงแลวจะแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงอีกไมได
มาตรา ๔๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในมาตรา ๔๔ แลว เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๓
(๔) ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหออก ตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภาผู
แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับ
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาบัญชีลูกคาของสถาบันการเงิน เครื่องมือหรืออุปกรณใน
การสือ่ สาร หรือเครื่องคอมพิวเตอรใด ถูกใชหรืออาจถูกใชเพื่อประโยชนในการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเปนหนังสือจะยื่นคําขอฝายเดียวตอศาลแพง เพื่อมีคําสั่งอนุญาตให
พนักงานเจาหนาที่เขาถึงบัญชี ขอมูลทางการสื่อสาร หรือขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลดังกลาวนั้น
ก็ได
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ศาลจะสั่งอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่ผูยื่นคําขอดําเนินการโดยใชเครื่องมือ
หรืออุปกรณใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได แตทั้งนี้ใหอนุญาตไดคราวละไมเกินเกาสิบวัน
เมือ่ ศาลไดสั่งอนุญาตตามความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว ผูเกี่ยวของกับบัญชี ขอมูลทางการสื่อ
สาหรือขอมูลคอมพิวเตอรตามคําสั่งดังกลาว จะตองใหความรวมมือเพื่อใหเปนไปตามความในมาตรานี้
มาตรา ๔๗ ใหสานั
ํ กงานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปอยางนอยใหมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
(๑) รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน และการดําเนินการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ปญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน
(๓) รายงานขอเท็จจริงหรือขอสังเกตจากการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่พรอมทั้งความเห็นและขอเสนอ
แนะ
ใหคณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปตามวรรคหนึ่ง พรอมดวยขอสังเกตของคณะ
รัฐมนตรีตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
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หมวด ๖
การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน
---------------------------------มาตรา ๔๘ ในการตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมหากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจ
มีการโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใด ที่เปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ให
คณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวชั่วคราวมีกําหนดไมเกินเกาสิบวัน ใน
กรณีจาเป
ํ นหรือเรงดวน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งไปกอนแลวรายงานตอ
คณะกรรมการธุรกรรม
การตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธี
การที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูท าธุ
ํ รกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินจะแสดงหลักฐานวาเงิน
หรือทรัพยสนิ ในการทําธุรกรรมนั้นมิใชทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อใหมีคําสั่งเพิกถอนการยึด
หรืออายัดก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมือ่ คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี สั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือสั่งเพิกถอนการ
ยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นแลว ใหคณะกรรมการธุรกรรมรายงานตอคณะกรรมการ
มาตรา ๔๙ ภายใตบังคับมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเปนที่เชื่อไดวาทรัพยสินใด
เปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ใหเลขาธิการสงเรื่องใหพนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคํารองขอ
ใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินโดยเร็ว
ในกรณีทพี่ นักงานอัยการเห็นวาเรื่องดังกลาวยังไมสมบูรณพอที่จะยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งให
ทรัพยสนิ นัน้ ทัง้ หมดหรือบางสวนตกเปนของแผนดินได ใหพนักงานอัยการรีบแจงใหเลขาธิการทราบเพื่อ
ดําเนินการตอไป โดยใหระบุขอที่ไมสมบูรณนั้นใหครบถวนในคราวเดียวกัน
ใหเลขาธิการรีบดําเนินการตามวรรคสองแลวสงเรื่องเพิ่มเติมไปใหพนักงานอัยการพิจารณาอีกครั้ง
หนึง่ หากพนักงานอัยการยังเห็นวาไมมีเหตุพอที่จะยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นทั้งหมดหรือ
บางสวนตกเปนของแผนดิน ใหพนักงานอัยการรีบแจงใหเลขาธิการทราบเพื่อสงเรื่องใหคณะกรรมการ
วินจิ ฉัยชีข้ าด ใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนดสามสิบวันนับแตไดรับเรื่องจากเลขาธิการ
และเมือ่ คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเปนประการใดใหพนักงานอัยการและเลขาธิการปฏิบัติตามนั้น หากคณะ
กรรมการมิไดวินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ
เมือ่ คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดไมใหยื่นคํารองหรือไมวินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนดระยะเวลา
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และไดปฏิบตั ิตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแลว ใหเรื่องนั้นเปนที่สุด และหามมิใหมีการ
ดําเนินการเกีย่ วกับบุคคลนั้นในทรัพยสินเดียวกันนั้นอีก เวนแตจะไดพยานหลักฐานใหมอันสําคัญซึ่งนาจะทํา
ใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินของบุคคลนั้นตกเปนของแผนดินได
เมือ่ ศาลรับคํารองที่พนักงานอัยการยื่นตอศาลแลว ใหศาลสั่งใหปดประกาศไวที่ศาลนั้นและประกาศ
อยางนอยสองวันติดตอกันในหนังสือพิมพที่มีจําหนายแพรหลายในทองถิ่นเพื่อใหผูซึ่งอาจอางวาเปนเจาของ
หรือมีสว นไดเสียในทรัพยสินมายื่นคํารองขอกอนศาลมีคําสั่ง กับใหศาลสั่งใหสงสําเนาประกาศไปยัง
เลขาธิการเพื่อปดประกาศไวที่สํานักงานและสถานีตํารวจทองที่ที่ทรัพยสินนั้นตั้งอยูและถามีหลักฐานแสดงวา
ผูใ ดอาจอางวาเปนเจาของหรือมีสวนไดเสียในทรัพยสิน ก็ใหเลขาธิการมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ เพื่อใช
สิทธิดงั กลาว การแจงนั้น ใหแจงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูครั้งหลังสุดของผูนั้นเทาที่
ปรากฏในหลักฐาน
ในกรณีตามวรรคหนึ่งถามีเหตุสมควรที่จะดําเนินการเพื่อคุมครองสิทธิของผูเสียหาย ในความผิดมูล
ฐาน ใหเลขาธิการสงเรื่องใหพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายที่กําหนดความผิดฐานนั้น ดําเนินการตาม
กฎหมายดังกลาวเพื่อคุมครองสิทธิของผูเสียหายกอน
มาตรา ๕๐ ผูซ งึ่ อางวาเปนเจาของทรัพยสินที่พนักงานอัยการรองขอใหตกเปนของแผนดินตามมาตรา
๔๙ อาจยื่นคํารองกอนศาลมีคําสั่งตามมาตรา ๕๑ โดยแสดงใหศาลเห็นวา
(๑) ตนเปนเจาของที่แทจริง และทรัพยสินนั้นไมใชทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือ
(๒) ตนเปนผูรับโอนโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีล
ธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ
ผูซ งึ่ อางวาเปนผูรับประโยชนในทรัพยสินที่พนักงานอัยการรองขอใหตกเปนของแผนดินตามมาตรา
๔๙ อาจยื่นคํารองขอคุมครองสิทธิของตนกอนศาลมีคําสั่ง โดยแสดงใหศาลเห็นวาตนเปนผูรับประโยชนโดย
สุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาซึ่งประโยชนโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทาง
กุศลสาธารณะ
มาตรา ๕๑ เมือ่ ศาลทําการไตสวนคํารองของพนักงานอัยการตาม มาตรา ๔๙ แลว หากศาลเชื่อวา
ทรัพยสินตามคํารองเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด และคํารองของผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพย
สินหรือผูรับโอนทรัพยสินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟงไมขึ้น ใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผน
ดิน
เพือ่ ประโยชนแหงมาตรานี้ หากผูอางวาเปนเจาของหรือผูรับโอนทรัพยสินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง
เปนผูซ งึ่ เกี่ยวของหรือเคยเกี่ยวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมากอน ให
สันนิษฐานไวกอนวาบรรดาทรัพยสินดังกลาว เปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือไดรับโอนมา
โดยไมสุจริต แลวแตกรณี
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มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามมาตรา ๕๑ ถาศาลทําการไตสวนคํา
รองของผูซึ่งอางวาเปนผูรับประโยชนตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แลวเห็นวาฟงขึ้น ใหศาลมีคําสั่งคุมครองสิทธิ
ของผูร บั ประโยชนโดยจะกําหนดเงื่อนไขดวยก็ได
เพือ่ ประโยชนแหงมาตรานี้ หากผูที่อางวาเปนผูรับประโยชนตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง เปนผูซึ่งเกี่ยว
ของหรือเคยเกี่ยวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมากอนใหสันนิษฐานไว
กอนวาผลประโยชนดังกลาวเปนผลประโยชนที่มีอยูหรือไดมาโดยไมสุจริต
มาตรา ๕๓ ในกรณีทศี่ าลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามมาตรา ๕๑ หากปรากฏในภายหลัง
โดยคํารองของเจาของ ผูรับโอนหรือผูรับประโยชนทรัพยสินนั้น ถาศาลไตสวนแลวเห็นวากรณีตองดวยบท
บัญญัติของมาตรา ๕๐ ใหศาลสั่งคืนทรัพยสินนั้น หรือกําหนดเงื่อนไขในการคุมครองสิทธิของผูรับประโยชน
หากไมสามารถคืนทรัพยสินหรือคุมครองสิทธิไดใหใชราคาหรือคาเสียหายแทน
แลวแตกรณี
คํารองตามวรรคหนึ่งจะตองยื่นภายในหนึ่งปนับแตคําสั่งศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินถึงที่สุด
และผูร องตองพิสูจนใหเห็นวา ไมสามารถยื่นคํารองคัดคานตามมาตรา ๕๐ ได เพราะไมทราบถึงประกาศหรือ
หนังสือแจงของเลขาธิการหรือมีเหตุขัดของอันสมควรประการอื่น
กอนศาลมีคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหศาลแจงใหเลขาธิการทราบถึงคํารองดังกลาว และใหโอกาส
พนักงานอัยการเขามาโตแยงคํารองนั้นได
มาตรา ๕๔ ในกรณีทศี่ าลมีคําสั่งใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดินตาม
มาตรา ๕๑ หากปรากฏวามีทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพิ่มขึ้นอีก ก็ใหพนักงานอัยการยื่นคํารอง
ขอใหศาลมีคาสั
ํ ่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินได และใหนําความในหมวดนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๕ หลังจากทีพ่ นักงานอัยการไดยื่นคํารองตามมาตรา ๔๙ หากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมี
การโอน จําหนาย หรือยักยายไปเสียซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด เลขาธิการจะสงเรื่องให
พนักงานอัยการยื่นคําขอฝายเดียวรองขอใหศาลมีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวชั่วคราวกอนมีคําสั่งตาม
มาตรา ๕๑ ก็ได เมื่อไดรับคําขอดังกลาวแลวใหศาลพิจารณาคําขอเปนการดวน ถามีหลักฐานเปนที่เชื่อไดวาคํา
ขอนั้นมีเหตุอันสมควร ใหศาลมีคําสั่งตามที่ขอโดยไมชักชา
มาตรา ๕๖ เมือ่ คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี ไดมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพย
สินใดตามมาตรา ๔๘ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินตามคําสั่ง
แลวรายงานใหทราบพรอมทั้งประเมินราคาทรัพยสินนั้นโดยเร็ว
การยึดหรืออายัดทรัพยสินและการประเมินราคาทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดไวใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธกี าร และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทัง้ นี้ ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๗ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแต
กรณี ไดมคี าสั
ํ ่งยึดหรืออายัดไว ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
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ในกรณีทที่ รัพยสนิ ตามวรรคหนึ่งไมเหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว หรือหากเก็บรักษาไวจะเปนภาระแก
ทางราชการมากกวาการนําไปใชประโยชนอยางอื่น เลขาธิการอาจสั่งใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินนั้นไปดู
แลและใชประโยชนโดยมีประกันหรือหลักประกันหรือใหนําทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาด หรือนําไปใช
เพือ่ ประโยชนของทางราชการแลวรายงานใหคณะกรรมการทราบก็ได
การใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด หรือ
การนําทรัพยสินไปใชประโยชนของทางราชการตามวรรคสองใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ถาความปรากฏในภายหลังวา ทรัพยสินที่นําออกขายทอดตลาดหรือที่นําไปใชเพื่อประโยชนของทาง
ราชการตามวรรคสอง มิใชทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดใหคืนทรัพยสินนั้นพรอมทั้งชดใชคาเสีย
หายและคาเสื่อมสภาพตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด ใหแกเจาของหรือผูครอบครอง ถาไมอาจคืนทรัพย
สินได ใหชดใชราคาทรัพยสินนั้นตามราคาที่ประเมินไดในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือตามราคาที่ไดจาก
การขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น แลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหเจาของหรือผูครอบครองไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด
ของดอกเบีย้ เงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินที่ไดรับคืนหรือชดใชราคา แลวแต
กรณี
การประเมินคาเสียหายและคาเสื่อมสภาพตามวรรคสี่ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๕๘ ในกรณีทที่ รัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดใด เปนทรัพยสินที่สามารถดําเนินการ
ตามกฎหมายอืน่ ไดอยูแลว แตยังไมมีการดําเนินการกับทรัพยสินนั้น ตามกฎหมายดังกลาว หรือดําเนินการ
ตามกฎหมายดังกลาวแลวแตไมเปนผล หรือการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้จะกอใหเกิดประโยชนแก
ทางราชการมากกวา ก็ใหดําเนินการกับทรัพยสินนั้นตอไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๙ การดําเนินการทางศาลตามหมวดนี้ ใหยื่นตอศาลแพงและใหนําประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม ในการนี้ใหพนักงานอัยการไดรับการยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้ง
ปวง
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
-------------------------มาตรา ๖๐ ผูใ ดกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแต
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๑ นิตบิ คุ คลใดกระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ ตองระวาง
โทษปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท
กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง กระทํา
ความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
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มาตรา ๖๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑
มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท
มาตรา ๖๓ ผูใ ดรายงานหรือแจงตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๑ วรรคสอง โดย
แสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดความจริงที่ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ มาตรา ๖๔ ผู
ใดไมมาใหถอยคํา ไมสงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือไมสงบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานตามมาตรา ๓๘ (๑) หรือ
(๒) หรือขัดขวางหรือไมใหความสะดวกตามมาตรา ๓๘ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใ ดกระทําการใด ๆ ใหบุคคลอื่นลวงรูขอมูลที่เก็บรักษาไวตามมาตรา ๓๘ วรรคสี่ เวนแตการปฏิบัติ
การตามอํานาจหนาที่หรือตามกฎหมาย ตองระวางโทษตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๖๕ ผูใ ดยักยาย ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย ทําใหสูญหาย หรือทําใหไร
ประโยชนซึ่งเอกสารหรือบันทึก ขอมูล หรือทรัพยสินที่เจาพนักงานยึดหรืออายัดไว หรือที่ตนรูหรือควรรูวา
จะตกเปนของแผนดินตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๖ ผูใ ดรูหรืออาจรูความลับในราชการเกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ กระทํา
ดวยประการใด ๆ ใหผูอื่นรูหรืออาจรูความลับดังกลาวเวนแตเปนการปฏิบัติการตามหนาที่ หรือตามกฎหมาย
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากในปจจุบันผูประกอบอาชญากรรมซึ่ง
กระทําความผิดนั้นมากระทําการในรูปแบบตาง ๆอันเปนการฟอกเงิน เพื่อนําเงินหรือทรัพยสินนั้นไปใชเปน
ประโยชนในการกระทําความผิดตอไปไดอีก ทําใหยากแกการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเหลานั้น
และโดยทีก่ ฎหมายที่มีอยูก็ไมสามารถปราบกรามการฟอกเงินหรือดําเนินการกับเงินหรือทรัพยสินนั้นไปใช
เปนประโยชนในการกระทําความผิดตอไปไดอีก ทําใหยากแกการปราบปรามการฟอกเงินหรือดําเนินการกับ
เงินหรือทรัพยสินนั้นไดเทาที่ควร ดังนั้นเพื่อเปนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมดังกลาว สมควร
กําหนดมาตรการตาง ๆ ใหสามารถดําเนินการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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