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พระราชบัญญัติ 
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

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

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบญัญัติปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญตัินี ้
“ความผิดมูลฐาน” หมายความวา 
(๑) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติดหรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
(๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเปน

                                                 
๑ รก.๒๕๔๒/๒๙ก/๔๕/๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ 
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ธุระจัดหา ลอไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใครของผูอื่นและ
ความผิดฐานพรากเด็กและผูเยาว ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและ
ปราบปรามการคาหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
คาประเวณ ีเฉพาะที่เกี่ยวกับการเปนธุระจัดหา ลอไปหรือชักพาไปเพื่อใหบุคคลนั้นกระทําการ
คาประเวณ ีหรือความผิดเกี่ยวกับการเปนเจาของกิจการการคาประเวณ ีผูดูแลหรือผูจัดการ
กิจการคาประเวณ ีหรือสถานการคาประเวณี หรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถาน
การคาประเวณ ี

(๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ
ความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน 

(๔) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉอโกงหรือประทุษรายตอทรัพยหรือ
กระทําโดยทุจริตตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ซึ่งกระทําโดย กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน
เกี่ยวของในการดําเนินงานของสถาบันการเงิน นั้น 

(๕) ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการ
ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานใน
องคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมาย
อื่น 

(๖) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพยท่ีกระทําโดยอางอํานาจอั้งย่ี 
หรอืซองโจรตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
“ธุรกรรม” หมายความวา กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานิติกรรม สัญญาหรือการ

ดําเนินการใด ๆ กับผูอื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน 
“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความวา ธุรกรรมที่มีความซับซอนผิดไป

จากการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทํากันอยูตามปกต ิธุรกรรมที่ขาดความเปนไปไดในเชิง
เศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําขึ้นเพื่อหลีกเล่ียงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับ
แหงพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐาน 
ท้ังน้ี ไมวาจะเปนการทําธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง 

“ทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด” หมายความวา 
(๑) เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐานหรือจากการ

สนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐาน 
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการจําหนาย จาย โอนดวยประการใด ๆ ซ่ึง

เงินหรือทรัพยสินตาม (๑) หรอื 
(๓) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (๑) หรอื (๒) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ท้ังน้ี ไมวาทรัพยสินตาม (๑) (๒) หรอื (๓) จะมีการจําหนาย จาย โอน หรอื
เปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้งและไมวาจะอยูในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเปนของบุคคลใด 
หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนวาเปนของบุคคลใด 

“สถาบันการเงิน” หมายความวา 
(๑) ธนาคารแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย 

ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย และธนาคารตามท่ีไดมีกฎหมายจัดตั้ง
ข้ึนโดยเฉพาะ 

(๒) บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร และบริษัทหลักทรัพยตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(๓) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยบรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอมตามกฎหมายวา
ดวยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม 

(๔) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชวีิต และบริษัทประกัน
วินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 

(๕) สหกรณออมทรัพยตามกฎหมายวาดวยสหกรณ หรือ 
(๖) นิติบุคคลที่ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของกับการเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ

ใหหมายความรวมถึงประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดวย 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี ้
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน 
“รองเลขาธิการ” หมายความวา รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้และใหมีอํานาจ

แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 
มาตรา ๕  ผูใด 
(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อ

ซุกซอนหรือปกปดแหลงที่มาของทรัพยสินนั้น หรือเพื่อชวยเหลือผูอื่นไมวากอน ขณะหรือหลัง
การกระทําความผิด มิใหตองรับโทษหรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน หรอื 

(๒) กระทําดวยประการใด ๆ เพื่อปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงการไดมา
แหลงท่ีต้ัง การจําหนาย การโอน การไดสิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 

ผูนั้นกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 
 
มาตรา ๖  ผูใดกระทําความผิดฐานฟอกเงิน แมจะกระทํานอกราชอาณาจักรผูนั้น

จะตองรับโทษในราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ถาปรากฏวา 
(๑) ผูกระทําความผิดหรือผูรวมกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งเปนคนไทยหรือมี

ถิ่นที่อยูในประเทศไทย 
(๒) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และไดกระทําโดยประสงคใหความผิด

เกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเปนผูเสียหาย หรือ 
(๓) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และการกระทํานั้นเปนความผิดตาม

กฎหมายของรัฐท่ีการกระทําเกิดขึ้นในเขตอํานาจของรัฐนั้น หากผูนั้นไดปรากฏตัวอยูใน
ราชอาณาจักรและมิไดมีการสงตัวผูนั้นออกไปตามกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน 

ท้ังน้ี ใหนํามาตรา ๑๐ แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๗  ในความผิดฐานฟอกเงิน ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 
(๑) สนับสนุนการกระทําความผิดหรือชวยเหลือผูกระทําความผิดกอนหรือขณะ

กระทําความผิด 
(๒) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ยานพาหนะ สถานท่ี หรือวัตถุใด ๆ หรอื

กระทําการใด ๆ เพ่ือชวยใหผูกระทําความผิดหลบหนีหรือเพ่ือมิใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษ 
หรือเพื่อใหไดรับประโยชนในการกระทําความผิด 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูใดจัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ที่พํานัก หรือที่ซอนเรน เพื่อชวยบิดา มารดา
บุตร สามี หรือภริยาของตนใหพนจากการถูกจับกุม ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้นนอย
กวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได 

 
มาตรา ๘  ผูใดพยายามกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตองระวางโทษตามที่

กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเชนเดียวกับผูกระทําความผิดสําเร็จ 
 
มาตรา ๙  ผูใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิด

ฐานฟอกเงิน ตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 
ถาไดมีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุท่ีไดมีการสมคบกนัตามวรรค

หน่ึง ผูสมคบกันนั้นตองระวางโทษตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 
ในกรณีที่ความผิดไดกระทําถึงขั้นลงมือกระทําความผิด แตเนื่องจากการเขา

ขัดขวางของผูสมคบทําใหการกระทํานั้นกระทําไปไมตลอดหรือกระทําไปตลอดแลวแตการกระทํา
นั้นไมบรรลุผล ผูสมคบที่กระทําการขัดขวางนั้น คงรับโทษตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งเทานั้น 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจใหความจริงแหงการสมคบตอพนักงาน
เจาหนาที่กอนที่จะมีการกระทําความผิดตามที่ไดสมคบกัน ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้น
นอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวเพียงใดก็ได 

 
มาตรา ๑๐  เจาพนักงาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา

ทองถ่ิน ผูบริหารทองถิ่น ขาราชการ พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น พนักงานองคการหรือ
หนวยงานของรัฐ กรรมการหรือผูบริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคล
ใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของสถาบันการเงิน หรือกรรมการขององคกรตาง ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ ผูใดกระทําความผิดตามหมวดน้ีตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษท่ีกําหนดไว
สําหรับความผิดนั้น 

กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรอื
พนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้ผูใดกระทําความผิดตามหมวดนี ้ตองระวางโทษเปนสาม
เทาของโทษท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดน้ัน 

 
มาตรา ๑๑  กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ

พนักงานเจาหนาท่ี เจาพนักงาน หรือขาราชการผูใดกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 
หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา 
อันเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดตามหมวดนี ้ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษท่ีกําหนดไว
สําหรับความผิดนั้น 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการ
กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 
หมวด ๒ 

การรายงานและการแสดงตน 
   

 
มาตรา ๑๓  เมื่อมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ใหสถาบันการเงินมีหนาที่

ตองรายงานการทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงาน เมื่อปรากฏวาธุรกรรมดังกลาวเปน 
(๑) ธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง หรอื 
(๓) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ท้ังนี ้ไมวาจะเปนธุรกรรมตาม (๑) หรอื (๒)

หรือไมก็ตาม 
ในกรณีที่ปรากฏวามีขอเท็จจริงใดที่เกี่ยวของหรืออาจจะเปนประโยชนในการ

ยืนยันหรือยกเลิกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินไดรายงานไปแลว ใหสถาบันการเงิน
รายงานขอเท็จจริงนั้นใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๑๔  ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังวามีเหตุอันควรเชื่อไดวาธุรกรรมใดที่ได

กระทําไปแลว โดยมิไดมีการรายงานตามมาตรา ๑๓ เปนธุรกรรมที่สถาบันการเงินตองรายงาน
ตามมาตรา ๑๓ ใหสถาบันการเงินรายงานใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๑๕  ใหสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานท่ีดินจังหวัด สํานักงาน

ท่ีดินสาขา และสํานักงานท่ีดินอําเภอ มีหนาท่ีตองรายงานตอสํานักงาน เมื่อปรากฏวามีการขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่สถาบันการเงินมิไดเปนคูกรณีและที่มี
ลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) เมื่อมีการชําระดวยเงินสดเปนจํานวนเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) เมื่ออสังหาริมทรัพยมีมูลคาตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียม

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตเปนการโอนในทางมรดก
ใหแกทายาทโดยธรรม หรอื 

(๓) เมื่อเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖  ใหผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ หรือใหคําแนะนําในการ
ทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุน มีหนาที่ตองรายงานตอสํานักงานใน
กรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาการทําธุรกรรมนั้นเกี่ยวของกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิด หรือเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

ในกรณีที่ปรากฏวามีขอเท็จจริงใดที่เกี่ยวของหรืออาจจะเปนประโยชนในการ
ยืนยันหรือยกเลิกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ไดรายงานไปตามวรรคหนึ่งแลว ใหบุคคลดังกลาว
รายงานขอเท็จจริงนั้นใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๑๗  การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ 

ใหเปนไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๘  ธุรกรรมใดที่รัฐมนตรีเห็นสมควรใหไดรับยกเวนไมตองรายงานตาม

มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๙  การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ 

ซึ่งผูรายงานกระทําโดยสุจริต หากกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใดผูรายงานไมตองรับผิด 
 
มาตรา ๒๐  ใหสถาบันการเงินจัดใหลูกคาแสดงตนทุกครั้งกอนการทําธุรกรรม

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตลูกคาไดแสดงตนไวกอนแลว 
การแสดงตนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 
 
มาตรา ๒๑  การทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ใหสถาบันการเงินจัดใหลูกคาบันทึก

ขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกลาวดวย 
ในกรณีที่ลูกคาปฏิเสธท่ีจะทําบันทึกขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง ใหสถาบันการเงิน

จัดทําบันทึกขอเท็จจริงเอง แลวแจงใหสํานักงานทราบทันที 
บันทึกขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามแบบ รายการ

หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๒  ใหสถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนตาม

มาตรา ๒๐ และบันทึกขอเท็จจริงตามมาตรา ๒๑ เปนเวลาหาปนับแตวันที่มีการปดบัญชีหรือยุติ
ความสัมพันธกับลูกคา หรือนับแตไดมีการทําธุรกรรมนั้น แลวแตวากําหนดระยะเวลาใดจะยาว
กวาเวนแตจะไดรับแจงเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ใหปฏิบัติเปนอยางอื่น 

 
มาตรา ๒๓  บทบัญญัติในหมวดนี้มิใหใชบังคับแกธนาคารแหงประเทศไทยตาม

กฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

   
 
มาตรา ๒๔  ใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะหนึ่ง

ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนรอง
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดี
กรมการประกันภัย อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรม
สนธิสัญญาและกฎหมาย ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย 
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและผูทรงคุณวุฒิจํานวน
เกาคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร การเงิน การ
คลัง กฎหมายหรือสาขาใดสาขาหนึ่งที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามพระราชบญัญัตินี้ โดย
ความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับเปนกรรมการ และเลขาธิการเปน
กรรมการและเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการแตงตั้งขาราชการในสํานักงานจํานวนไมเกินสองคนเปน
ผูชวยเลขานุการ 

ในกรณีประธานกรรมการหรอืกรรมการโดยตําแหนงตามวรรคหนึ่งมีความ
จําเปนไมอาจมาประชุมกรรมการครั้งใด จะมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงรองที่มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการมาประชุมแทนเฉพาะครั้งนั้นก็ได 

 
มาตรา ๒๕  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 
(๑) เสนอมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตอคณะรัฐมนตร ี
(๒) พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และ

ประกาศเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษา การนาํทรัพยสินออกขายทอดตลาดการ

นําทรัพยสินไปใชประโยชน และการประเมินคาเสียหายและคาเส่ือมสภาพตามมาตรา ๕๗ 
(๔) สงเสรมิความรวมมือของประชาชน เกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสารเพื่อ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินีห้รือกฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๒๖  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระการดํารง

ตําแหนงสี่ปนับแตวันแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๗  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๖ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกโดยความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา

ตามลําดับ 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนงไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับ
แตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งไวแลว 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลวแตยัง

มิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตาม
วาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 

 
มาตรา ๒๙  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมมา

ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม หากรอง
ประธานไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด เวนแตการวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสอง
ในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 

 
มาตรา ๓๐  คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอ

ความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ไดและใหนํา
มาตรา ๒๙ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๑  ใหกรรมการและอนุกรรมการไดรับคาตอบแทนตามท่ีคณะรัฐมนตรี

กําหนด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการธุรกรรม 

   
 
มาตรา ๓๒  ใหมีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบดวยเลขาธิการเปน

ประธานกรรมการและผูซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจํานวนสี่คนเปนกรรมการ 
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของคณะกรรมการธุรกรรมใหเปนไปตามที่

รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
กรรมการธุรกรรมซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป

กรรมการธุรกรรมที่พนจากตาํแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได และใหนํามาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๗ (๓) ใหกรรมการธุรกรรมซ่ึง
คณะกรรมการแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อคณะกรรมการใหออก 

 
มาตรา ๓๓  การประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับ

โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๓๔  ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
(๑) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด 
(๒) สั่งยับย้ังการทําธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ 
(๓) ดําเนินการตามมาตรา ๔๘ 
(๔) เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินีต้อคณะกรรมการ 
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๕  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาธุรกรรมใดเกี่ยวของหรืออาจ

เกี่ยวของกับการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจส่ังเปนหนังสือ
ยับยั้งการทําธุรกรรมนั้นไวกอนได ภายในเวลาที่กําหนดแตไมเกินสามวันทําการ 

ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน เลขาธิการจะสั่งยับยั้งการทําธุรกรรมตามวรรคหนึ่งไป
กอน แลวรายงานตอคณะกรรมการธุรกรรม 

 
มาตรา ๓๖  ในกรณีที่มีหลักฐานเปนที่เชื่อไดวาธุรกรรมใดเกี่ยวของหรืออาจ

เกี่ยวของกับการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจส่ังเปนหนังสือ
ยับยั้งการทําธุรกรรมนั้นไวชั่วคราวภายในเวลาที่กําหนดแตไมเกินสิบวันทําการ 

 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๗  เม่ือคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี ส่ังยับย้ัง
การทําธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ แลว ใหคณะกรรมการธุรกรรมรายงานตอ
คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๓๘  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ให

กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการ
มีอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกใหสถาบันการเงิน สวนราชการ องคการ หรอื
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี สงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมาเพื่อใหถอยคําสงคํา
ชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพ่ือใหถอยคํา สงคําช้ีแจงเปน
หนังสือ หรือสงบัญช ีเอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๓) เขาไปในเคหสถาน สถานท่ี หรือยานพาหนะใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามี
การซุกซอนหรือเก็บรักษาทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับ
การกระทําความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อตรวจคนหรือเพื่อประโยชนในการติดตาม ตรวจสอบ หรอื
ยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือพยานหลักฐาน เม่ือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมาย
คนมาได ทรัพยสินหรือพยานหลักฐานดังกลาวน้ันจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปล่ียน
สภาพไปจากเดิม 

ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๓) ใหพนักงานเจาหนาท่ีผูท่ีไดรับมอบหมายตามวรรค
หนึ่งแสดงเอกสารมอบหมายและบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวตามวรรคสองใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

บรรดาขอมูลที่ไดมาจากการใหถอยคํา คําชี้แจงเปนหนังสือ บัญช ีเอกสาร หรอื
หลักฐานใด ๆ ที่มีลักษณะเปนขอมูลเฉพาะของบุคคล สถาบันการเงิน สวนราชการ องคการหรือ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ใหเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช
ประโยชนจากขอมูลนั้น 

 
มาตรา ๓๙  ใหกรรมการธุรกรรมไดรับคาตอบแทนตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด ๕ 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

   
 
มาตรา ๔๐  ใหจัดตั้งสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นในสํานัก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นายกรัฐมนตร ีมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการธุรกรรม

และปฏิบัติงานธุรการอื่น 
(๒) รับรายงานการทําธุรกรรมท่ีสงใหตามหมวด ๒ และแจงตอบการรับรายงาน 
(๓) เก็บรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะหรายงานและขอมูลตาง 

ๆเกี่ยวกับการทําธุรกรรม 
(๔) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี ้
(๕) จัดใหมีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพรความรู การใหการศึกษา และ

ฝกอบรมในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้หรือชวยเหลือ หรอื
สนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหมีการจัดโครงการดังกลาว 

(๖) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๔๑  ใหมีเลขาธิการ มีหนาท่ีควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงราชการของ

สํานักงานขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตร ีและเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงาน และใหมีรอง
เลขาธิการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ 

 
มาตรา ๔๒  ใหเลขาธิการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรด

เกลา ฯ แตงตั้งขึ้นตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตร ีโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภาตามลําดับ 

 
มาตรา ๔๓  เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีความรูความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง หรอื

กฎหมาย 
(๒) รับราชการในตําแหนงรองเลขาธิการหรือเปนขาราชการพลเรือนสามัญ

ระดับไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทา 
(๓) ไมเปนกรรมการในรัฐวสิาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐ 
(๔) ไมเปนกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะ

งานคลายกันหรือมีผลประโยชนเกี่ยวของในหางหุนสวน บริษัท สถาบันการเงินหรือประกอบ
อาชีพ หรือวิชาชีพอยางอื่น หรือประกอบการใด ๆ อันขัดตอการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
นี ้

 
มาตรา ๔๔  เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ปนับแตวันที่พระมหากษัตริย

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งและใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
เลขาธิการซึ่งพนจากตําแหนงแลวจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอีกไมได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในมาตรา ๔๔ แลว เลขาธิการ
พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๓ 
(๔) ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหออก ตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรีโดย

ความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับ 
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อถือไดวาบัญชีลูกคาของสถาบันการเงิน

เครื่องมือหรืออุปกรณในการสื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอรใด ถูกใชหรืออาจถูกใชเพื่อประโยชน
ในการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานเจาหนาที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเปนหนังสือจะย่ืน
คําขอฝายเดียวตอศาลแพง เพื่อมีคําสั่งอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่เขาถึงบัญชี ขอมูลทางการ
ส่ือสาร หรือขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลดังกลาวนั้นก็ได 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ศาลจะสั่งอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่ผูยื่นคําขอ
ดําเนินการโดยใชเครื่องมือหรืออุปกรณใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได แตท้ังนี้ใหอนุญาตไดคราวละ
ไมเกินเกาสิบวัน 

เมื่อศาลไดสั่งอนุญาตตามความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว ผูเก่ียวของกับ
บัญชีขอมูลทางการสื่อสาร หรือขอมูลคอมพิวเตอรตามคําสั่งดังกลาว จะตองใหความรวมมือ
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรานี ้

 
มาตรา ๔๗  ใหสํานักงานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเสนอตอ

คณะรัฐมนตร ีรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปอยางนอยใหมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี ้
(๑) รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน และการดําเนินการอืน่ตาม

พระราชบัญญัตินี ้
(๒) ปญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน 
(๓) รายงานขอเท็จจริงหรือขอสังเกตจากการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีพรอมท้ัง

ความเห็นและขอเสนอแนะ 
ใหคณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปตามวรรคหนึ่ง พรอม

ดวยขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
 

หมวด ๖ 
การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน 

   
 
มาตรา ๔๘  ในการตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรม หากมี

เหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมีการโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใดท่ีเปน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจส่ังยึดหรืออายัด
ทรัพยสินนั้นไวชั่วคราวมีกําหนดไมเกินเกาสิบวัน 

ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง
ไปกอนแลวรายงานตอคณะกรรมการธุรกรรม 

การตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผูทําธุรกรรมซ่ึงถูกส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินจะ
แสดงหลักฐานวาเงินหรือทรัพยสินในการทําธุรกรรมนั้นมิใชทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดเพื่อใหมีคําสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดก็ได ท้ังนี ้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี ส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสิน
หรือสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นแลว ใหคณะกรรมการธุรกรรมรายงานตอ
คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๔๙  ภายใตบังคับมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเปนที่

เชื่อไดวาทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ใหเลขาธิการสงเรื่องใหพนักงาน
อัยการพิจารณาเพื่อยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินโดยเร็ว 

ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นวาเรื่องดังกลาวยังไมสมบูรณพอที่จะยื่นคํารอง
ขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นทั้งหมดหรือบางสวนตกเปนของแผนดินได ใหพนักงานอัยการ
รีบแจงใหเลขาธิการทราบเพื่อดําเนินการตอไป โดยใหระบุขอที่ไมสมบูรณนั้นใหครบถวนในคราว
เดียวกัน 

ใหเลขาธิการรีบดําเนินการตามวรรคสองแลวสงเรื่องเพิ่มเติมไปใหพนักงาน
อัยการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หากพนักงานอัยการยังเห็นวาไมมีเหตุพอที่จะย่ืนคํารองขอใหศาลมี
คําสั่งใหทรัพยสินนั้นทั้งหมดหรือบางสวนตกเปนของแผนดิน ใหพนักงานอัยการรีบแจงให
เลขาธิการทราบเพื่อสงเรื่องใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตไดรับเรื่องจากเลขาธิการ และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเปน
ประการใดใหพนักงานอัยการและเลขาธิการปฏิบัติตามนั้น หากคณะกรรมการมิไดวินิจฉัยชี้ขาด
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ 

เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดไมใหยื่นคํารองหรือไมวินิจฉัยชี้ขาดภายใน
กําหนดระยะเวลาและไดปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแลว ใหเร่ืองน้ัน
เปนท่ีสุด และหามมิใหมีการดําเนินการเกี่ยวกับบุคคลนั้นในทรัพยสินเดียวกันนั้นอีก เวนแตจะได
พยานหลักฐานใหมอันสําคัญ ซึ่งนาจะทําใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินของบุคคลนั้นตกเปนของ
แผนดินได 

เมื่อศาลรับคํารองที่พนักงานอัยการยื่นตอศาลแลว ใหศาลสั่งใหปดประกาศไวที่
ศาลนั้น และประกาศอยางนอยสองวันติดตอกันในหนังสือพิมพท่ีมีจําหนายแพรหลายในทองถิ่น



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เพื่อใหผูซึ่งอาจอางวาเปนเจาของหรือมีสวนไดเสียในทรัพยสินมาย่ืนคํารองขอกอนศาลมีคําสั่งกับ
ใหศาลส่ังใหสงสําเนาประกาศไปยังเลขาธิการเพื่อปดประกาศไวท่ีสํานักงานและสถานีตํารวจทองท่ี
ที่ทรัพยสินนั้นตั้งอยูและถามีหลักฐานแสดงวาผูใดอาจอางวาเปนเจาของหรือมีสวนไดเสียใน
ทรัพยสิน ก็ใหเลขาธิการมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ เพื่อใชสิทธิดังกลาว การแจงนั้นใหแจงโดย
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูครั้งหลังสุดของผูนั้นเทาที่ปรากฏในหลักฐาน 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งถามีเหตุสมควรที่จะดําเนินการเพื่อคุมครองสิทธิของ
ผูเสียหายในความผิดมูลฐาน ใหเลขาธิการสงเรื่องใหพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายท่ีกําหนด
ความผิดฐานนั้นดําเนินการตามกฎหมายดังกลาวเพื่อคุมครองสิทธิของผูเสียหายกอน 

 
มาตรา ๕๐  ผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินท่ีพนักงานอัยการรองขอใหตกเปน

ของแผนดินตามมาตรา ๔๙ อาจย่ืนคํารองกอนศาลมีคําส่ังตามมาตรา ๕๑ โดยแสดงใหศาลเห็น
วา 

(๑) ตนเปนเจาของที่แทจริง และทรัพยสินนั้นไมใชทรัพยสินที่เกี่ยวกับการ
กระทําความผิด หรอื 

(๒) ตนเปนผูรับโอนโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาโดยสุจริตและตาม
สมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ 

ผูซึ่งอางวาเปนผูรับประโยชนในทรัพยสินท่ีพนักงานอัยการรองขอใหตกเปนของ
แผนดินตามมาตรา ๔๙ อาจย่ืนคํารองขอคุมครองสิทธิของตนกอนศาลมีคําส่ัง โดยแสดงใหศาล
เห็นวาตนเปนผูรับประโยชนโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาซ่ึงประโยชนโดยสุจริตและ
ตามสมควรในทางศลีธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ 

 
มาตรา ๕๑  เม่ือศาลทําการไตสวนคํารองของพนักงานอัยการตามมาตรา ๔๙ 

แลวหากศาลเชื่อวาทรัพยสินตามคํารองเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด และคํารอง
ของผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินหรือผูรับโอนทรัพยสินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟงไมข้ึน ให
ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน 

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี ้หากผูอางวาเปนเจาของหรือผูรับโอนทรัพยสินตาม
มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง เปนผูซ่ึงเกี่ยวของหรือเคยเกี่ยวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐาน
หรือความผิดฐานฟอกเงินมากอน ใหสันนิษฐานไวกอนวาบรรดาทรัพยสินดังกลาว เปนทรัพยสิน
ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือไดรับโอนมาโดยไมสุจริต แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๕๒  ในกรณีที่ศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามมาตรา ๕๑ ถา

ศาลทําการไตสวนคํารองของผูซึ่งอางวาเปนผูรับประโยชนตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แลวเห็นวา
ฟงขึ้นใหศาลมีคําส่ังคุมครองสิทธิของผูรับประโยชนโดยจะกําหนดเงื่อนไขดวยก็ได 

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี ้หากผูที่อางวาเปนผูรับประโยชนตามมาตรา ๕๐วรรค
สอง เปนผูซึ่งเกี่ยวของหรือเคยเกี่ยวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ฟอกเงินมากอน ใหสันนิษฐานไวกอนวาผลประโยชนดังกลาวเปนผลประโยชนที่มีอยูหรือไดมา
โดยไมสุจริต 

 
มาตรา ๕๓  ในกรณีที่ศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามมาตรา ๕๑หาก

ปรากฏในภายหลังโดยคํารองของเจาของ ผูรับโอน หรือผูรับประโยชนทรัพยสินนั้น ถาศาลไตสวน
แลวเห็นวากรณีตองดวยบทบัญญัติของมาตรา ๕๐ ใหศาลสั่งคืนทรัพยสินนั้นหรือกําหนดเงื่อนไข
ในการคุมครองสิทธิของผูรับประโยชน หากไมสามารถคืนทรัพยสินหรือคุมครองสิทธิไดใหใช
ราคาหรือคาเสียหายแทน แลวแตกรณี 

คํารองตามวรรคหนึ่งจะตองยื่นภายในหนึ่งปนับแตคําสั่งศาลใหทรัพยสินตกเปน
ของแผนดินถึงที่สุด และผูรองตองพิสูจนใหเห็นวา ไมสามารถย่ืนคํารองคัดคานตามมาตรา ๕๐ 
ไดเพราะไมทราบถึงประกาศหรือหนังสือแจงของเลขาธิการหรือมีเหตุขัดของอันสมควรประการ
อื่น 

กอนศาลมีคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหศาลแจงใหเลขาธิการทราบถึงคํารองดังกลาว
และใหโอกาสพนักงานอัยการเขามาโตแยงคํารองนั้นได 

 
มาตรา ๕๔  ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตก

เปนของแผนดินตามมาตรา ๕๑ หากปรากฏวามีทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพิ่มขึ้นอีก 
ก็ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินได และใหนํา
ความในหมวดนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๕  หลังจากที่พนักงานอัยการไดยื่นคํารองตามมาตรา ๔๙ หากมีเหตุอัน

ควรเชื่อไดวาอาจมีการโอน จําหนาย หรือยักยายไปเสียซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 
เลขาธิการจะสงเรื่องใหพนักงานอัยการยื่นคําขอฝายเดียวรองขอใหศาลมีคําส่ังยึดหรืออายัด
ทรัพยสินนั้นไวชั่วคราวกอนมีคําสั่งตามมาตรา ๕๑ ก็ได เมื่อไดรับคําขอดังกลาวแลวใหศาล
พิจารณาคําขอเปนการดวน ถามีหลักฐานเปนที่เชื่อไดวาคําขอนั้นมีเหตุอันสมควร ใหศาลมีคําส่ัง
ตามท่ีขอโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๕๖  เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี ไดมีคําส่ังให

ยึดหรืออายัดทรัพยสินใดตามมาตรา ๔๘ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดําเนินการ
ยึดหรืออายัดทรัพยสินตามคําส่ัง แลวรายงานใหทราบพรอมท้ังประเมินราคาทรัพยสินนั้นโดยเร็ว 

การยึดหรืออายัดทรัพยสินและการประเมินราคาทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดไวให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ท้ังน้ี ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๗  การเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือ
เลขาธิการ แลวแตกรณี ไดมีคําสั่งยึดหรืออายัดไว ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่ทรัพยสินตามวรรคหนึ่งไมเหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว หรอืหากเก็บ
รักษาไวจะเปนภาระแกทางราชการมากกวาการนาํไปใชประโยชนอยางอื่น เลขาธิการอาจส่ังใหผูมี
สวนไดเสียรับทรัพยสินนั้นไปดูแลและใชประโยชนโดยมีประกันหรือหลักประกันหรือใหนํา
ทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาด หรือนําไปใชเพื่อประโยชนของทางราชการแลวรายงานให
คณะกรรมการทราบก็ได 

 
การใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน การนําทรัพยสินออก

ขายทอดตลาดหรือการนําทรพัยสินไปใชประโยชนของทางราชการตามวรรคสอง ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ถาความปรากฏในภายหลังวา ทรัพยสินท่ีนําออกขายทอดตลาดหรือท่ีนําไปใช
เพื่อประโยชนของทางราชการตามวรรคสอง มิใชทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดใหคืน
ทรัพยสินนั้นพรอมทั้งชดใชคาเสียหายและคาเสื่อมสภาพตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด 
ใหแกเจาของหรือผูครอบครอง ถาไมอาจคืนทรัพยสินได ใหชดใชราคาทรัพยสินนั้นตามราคาที่
ประเมินไดในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือตามราคาที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น 
แลวแตกรณี ท้ังนี้ ใหเจาของหรือผูครอบครองไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินท่ีไดรับคืนหรือชดใชราคา แลวแตกรณี 

การประเมินคาเสียหายและคาเสื่อมสภาพตามวรรคสี่ ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๕๘  ในกรณีที่ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดใด เปนทรัพยสินท่ี

สามารถดําเนินการตามกฎหมายอื่นไดอยูแลว แตยังไมมีการดําเนินการกับทรัพยสินนั้นตาม
กฎหมายดังกลาว หรือดําเนินการตามกฎหมายดังกลาวแลวแตไมเปนผล หรือการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้จะกอใหเกิดประโยชนแกทางราชการมากกวา ก็ใหดําเนินการกับทรัพยสินนั้น
ตอไปตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๕๙  การดําเนินการทางศาลตามหมวดนี ้ใหยื่นตอศาลแพงและใหนํา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 
ในการนี้ใหพนักงานอัยการไดรับการยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๐  ผูใดกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งป

ถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๑  นิติบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรอื

มาตรา ๙ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 
กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล

ตามวรรคหนึ่ง กระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองหมื่น
บาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลนั้น 

 
มาตรา ๖๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ 

มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินสาม
แสนบาท 

 
มาตรา ๖๓  ผูใดรายงานหรือแจงตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ หรอื

มาตรา ๒๑ วรรคสอง โดยแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดความจริงท่ีตองแจงใหพนักงาน
เจาหนาที่ทราบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหาแสนบาท หรอื
ท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๔  ผูใดไมมาใหถอยคํา ไมสงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือไมสงบัญชี

เอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา ๓๘ (๑) หรอื (๒) หรือขัดขวางหรือไมใหความสะดวกตาม
มาตรา ๓๘ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 

ผูใดกระทําการใด ๆ ใหบุคคลอ่ืนลวงรูขอมูลท่ีเก็บรักษาไวตามมาตรา ๓๘ วรรค
สี่เวนแตการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่หรือตามกฎหมาย ตองระวางโทษตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๖๕  ผูใดยักยาย ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย ทําใหสูญหาย

หรือทําใหไรประโยชนซึ่งเอกสารหรือบันทึก ขอมูล หรือทรัพยสินที่เจาพนักงานยึดหรืออายัดไว
หรือที่ตนรูหรือควรรูวาจะตกเปนของแผนดินตามพระราชบัญญัตินี ้ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๖  ผูใดรูหรืออาจรูความลับในราชการเกี่ยวกับการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ กระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอื่นรูหรืออาจรูความลับดังกลาว เวนแตเปนการ
ปฏิบัติการตามหนาที่หรือตามกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี

 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ เนื่องจากในปจจุบันผูประกอบ
อาชญากรรมซึ่งกระทําความผิดกฎหมายบางประเภท ไดนําเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดนั้นมากระทําการในรูปแบบตาง ๆ อันเปนการฟอกเงิน เพื่อนําเงินหรือทรัพยสินนั้นไปใช
เปนประโยชนในการกระทําความผิดตอไปไดอีก ทําใหยากแกการปราบปรามการกระทําความผิด
กฎหมายเหลานั้น และโดยที่กฎหมายที่มีอยูก็ไมสามารถปราบปรามการฟอกเงินหรือดําเนินการ
กับเงินหรือทรัพยสินนั้นไดเทาที่ควร ดังน้ัน เพื่อเปนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม
ดังกลาว สมควรกําหนดมาตรการตาง ๆ ใหสามารถดําเนินการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้

 
ดวงใจ/แกไข 
๘ พ.ย. ๔๔ 

A+B (C) 
พชร  สุขสุเมฆ 

อรดา  เชาวนวโรดม 
หทัยชนก  ทรัพยัย 

จัดทํา 
๒๗/๐๕/๔๖ 

 
 


