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พระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
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มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๙) ของบทนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนด
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖
“(๙) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเปน
ผูจัดใหมีการเลนการพนันโดยไมไดรับอนุญาต และมีจํานวนผูเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนแตละครั้ง
เกินกวาหนึ่งรอยคน หรือมีวงเงินในการกระทําความผิดรวมกันมีมูลคาเกินกวาสิบลานบาทขึ้นไป”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความใน (๑) ของบทนิยามคําวา “ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด”
ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“(๑) เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
หรือจากการสนับสนุน หรือชวยเหลือการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน
และใหรวมถึงเงินหรือทรัพยสินที่ไดใชหรือมีไวเพื่อใชหรือสนับสนุนการกระทําความผิดมูลฐานตาม (๘)
ของบทนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” ดวย”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความใน (๕) ของบทนิยามคําวา “สถาบัน การเงิน ” ในมาตรา ๓
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๕) สหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ เฉพาะสหกรณที่มีทุนดําเนินการซึ่งมีมูลคาหุนรวม
ตั้งแตสองลานบาทขึ้น ไปและมีวัตถุประสงคดําเนิน กิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ใหกู ใหสิน เชื่อ
รับจํานองหรือรับจํานําทรัพยสิน หรือจัดใหไดมาซึ่งเงินและทรัพยสินตาง ๆ โดยวิธีใด ๆ”
มาตรา ๖ ใหเพิ่ม บทนิยามคําวา “กองทุน ” ระหวางบทนิยามคําวา “สถาบันการเงิน ”
กับบทนิยามคําวา “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒
““กองทุน” หมายความวา กองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติปองกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐ เจาพนักงาน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น
ผูบริหารทองถิ่น ขาราชการ พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานองคการ
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หรือหนวยงานของรัฐ กรรมการหรือผูบริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งเปนผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรือกรรมการขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ
ผูใดกระทําความผิดตามหมวดนี้ ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น”
มาตรา ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่นผูใดรวมในการกระทําความผิดกับบุคคลตามวรรคหนึ่งไมวาในฐานะตัวการผูใช หรือ
ผูสนับสนุน ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แห งพระราชบัญญัติปอ งกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๒ เวนแตจะไดรับแจงเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ใหปฏิบัติเปนอยางอื่น
ใหสถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียด ดังนี้
(๑) เกี่ย วกั บการแสดงตนตามมาตรา ๒๐ เป น เวลาหา ปนั บแตวั น ที่มี การป ดบั ญชี หรื อ
ยุติความสัมพันธกับลูกคา
(๒) เกี่ยวกับการทําธุรกรรมและบันทึกขอเท็จจริงตามมาตรา ๒๑ เปนเวลาหาปนับแตไดมี
การทําธุรกรรมหรือบันทึกขอเท็จจริงนั้น”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔ ใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะหนึ่งประกอบดวย
นายกรั ฐ มนตรี เ ป น ประธานกรรมการ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม และรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังเปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประธานสมาคมธนาคารไทย
และผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร
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การเงิน การคลัง กฎหมายหรือสาขาใดสาขาหนึ่งที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้
โดยความเห็ น ชอบของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒิส ภาตามลําดับ เปน กรรมการ และเลขาธิการเป น
กรรมการและเลขานุการ”
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญ ญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๕ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตอคณะรัฐมนตรี
(๒) พิจ ารณาให ความเห็น ตอ รัฐ มนตรีใ นการออกกฎกระทรวง ระเบี ยบ และประกาศ
เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการสงคืนทรัพยสินตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๑ การเก็บรักษา
การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด การนําทรัพยสินไปใชประโยชน และการประเมินคาเสียหายและ
คาเสื่อมสภาพตามมาตรา ๕๗ และวางระเบียบเกี่ยวกับกองทุน ตามมาตรา ๕๙/๑ มาตรา ๕๙/๔
มาตรา ๕๙/๕ และมาตรา ๕๙/๖
(๔) สง เสริม ความร ว มมื อ ของประชาชนเกี่ ย วกั บ การให ข อ มูล ข า วสารเพื่อ ป อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิ น และวางระเบี ย บในการดํ า เนิ น การกั บ ข อ มู ล หรื อ เอกสารเพื่ อ ใช เ ป น
พยานหลักฐานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือระเบียบอื่นใด
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แห งพระราชบัญญัติปอ งกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๒ ให มี ค ณะกรรมการธุ ร กรรมคณะหนึ่ ง ประกอบด ว ยกรรมการธุ ร กรรม
จํานวนหาคนซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
คณะกรรมการตรวจเงิน แผน ดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และคณะกรรมการอัยการ
คณะละหนึ่งคน ในกรณีที่คณะกรรมการผูมีสิทธิเสนอชื่อคณะใดไมสามารถเสนอชื่อบุคคลในสวนของตน
เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการธุรกรรมไดภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากสํานักงานใหเสนอชื่อ
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ใหคณะกรรมการแตงตั้งบุคคลอื่นที่เหมาะสมเปนกรรมการธุรกรรมแทนการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ
คณะนั้น และใหกรรมการธุรกรรมที่คณะกรรมการแตงตั้งคัดเลือกกันเองเปนประธานกรรมการธุรกรรม
คนหนึ่ง โดยใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการธุรกรรมตองเปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร การเงิน
การคลัง กฎหมาย หรือทางใดทางหนึ่งที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีอายุไมเกินเจ็ดสิบป
(๒) เปนหรือเคยเปน ขาราชการตั้งแตระดับสิบหรือเทียบเทาขึ้น ไป หรือเปนหรือเคยเปน
พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน ว ยงานของรั ฐ ในตํ า แหน ง รองหรื อ เที ย บเท า รองหั ว หน า หน ว ยงาน
รัฐวิสาหกิจหรือรองหรือเทียบเทารองหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้นขึ้นไป หรือเปนหรือเคยเปนผูสอนวิชา
ในสาขาดังกลาวและดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไป
(๓) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมือง หรือกรรมการหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
(๔) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น
หรือขาราชการการเมืองหรือกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
(๕) ไมเปนกรรมการในหนวยงานของรัฐ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
(๖) ไมเปนกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะคลายกันหรือ
มีผลประโยชนเกี่ยวของในหางหุนสวน บริษัท หรือสถาบันการเงิน หรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอื่น
หรือประกอบการใด ๆ อันขัดตอการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งตามวรรคหนึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป
กรรมการธุรกรรมที่พนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน และให
นํามาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๗ (๓)
ใหกรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อคณะกรรมการใหออก”
มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๔ ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
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(๒) สั่งยับยั้งการทําธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖
(๓) ดําเนินการตามมาตรา ๔๘
(๔) เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ตอคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(๕) กํากับดูแลความเปนอิสระและเปนกลางของสํานักงานและเลขาธิการ
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ มีเหตุอั น ควรสงสัย และมีพยานหลัก ฐานอัน สมควรว าธุร กรรมใด
เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ใหคณะกรรมการ
ธุรกรรมมีอํานาจสั่งเปนหนังสือยับยั้งการทําธุรกรรมนั้น ไวกอ นไดภายในเวลาที่กําหนดแตไมเกิน
สามวันทําการ
ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน เลขาธิการจะสั่งยับยั้งการทําธุรกรรมตามวรรคหนึ่งไปกอนก็ได
แลวรายงานตอคณะกรรมการธุรกรรม
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่มีพยานหลักฐานเปนที่เชื่อไดวาธุรกรรมใดเกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของ
กับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจสั่งเปน
หนังสือยับยั้งการทําธุรกรรมนั้นไวชั่วคราวภายในเวลาที่กําหนดแตไมเกินสิบวันทําการ”
มาตรา ๑๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๖/๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๓๖/๑ ในการดําเนินการตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ใหคณะกรรมการ
ธุ ร กรรมหรื อ เลขาธิ ก ารบั น ทึ ก ไว เ ป น หลั ก ฐานในรายงานการประชุ ม คณะกรรมการธุ ร กรรม
หรือในการสั่งการของเลขาธิการวามีพยานหลักฐานใด และผูใดเปนผูขอ ผูใชหรือสั่งการใหมีการดําเนินการ
ตามบทบัญญัติดังกลาว”
มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๗ แห งพระราชบัญ ญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๗ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี สั่งยับยั้งการทําธุรกรรม
ตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ แลว ใหคณะกรรมการธุ รกรรมรายงานตอ คณะกรรมการและ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ”
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มาตรา ๑๖ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น มาตรา ๓๘/๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๓๘/๑ ภายใตบังคับแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือ
จากเลขาธิการมีอํานาจจับผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินและบันทึกถอยคําผูถูกจับเพื่อเปนหลักฐานเบื้องตน
แลวสงตัวไปยังพนักงานสอบสวนโดยไมชักชาแตตองไมเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง”
มาตรา ๑๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๙/๑ และมาตรา ๓๙/๒ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๓๙/๑ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการธุรกรรม
และเลขาธิการ ทํารายงานสรุปการดําเนินการตามหมวดนี้ตอคณะกรรมการปองกัน และปราบปราม
การทุจริตแหงชาติทุกสี่เดือน
รายงานตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองระบุรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) บุคคลผูถูกตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสิน หรือถูกสั่งยับยั้งการทําธุรกรรม หรือถูกยึด
หรืออายัดทรัพยสิน
(๒) พยานหลักฐานที่ใชดําเนินการตอบุคคลตาม (๑)
(๓) ผูขอ ผูใชหรือสั่งการใหมีการดําเนินการ
(๔) ผลการดําเนินการ
รายละเอียดตามมาตรานี้ใหถือเปนความลับของทางราชการ
มาตรา ๓๙/๒ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญ
คนหนึ่งใหตรวจสอบรายงานดังกลาววาการดําเนิน การที่รายงานชอบดวยพระราชบัญญัตินี้หรือไม
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตอไป
ใหนําความในมาตรา ๓๘ มาใชกับการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่การตรวจสอบตามวรรคหนึ่งพบวามีการกระทําที่ไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นดวยกับการตรวจสอบดังกลาว ใหสงผล
การตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติใหคณะกรรมการ
ธุรกรรมดําเนินการตอไป”
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มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๐ ให จั ด ตั้ ง สํ า นั ก งานป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น เรี ย กโดยย อ ว า
“สํานักงาน ปปง.” ขึ้นเปนสวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหนาที่
โดยอิสระและเปนกลาง มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนิ นการให เป นไปตามมติ ของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุ รกรรมและปฏิ บั ติงาน
ธุรการอื่น
(๒) รับรายงานการทําธุรกรรมที่สงใหตามหมวด ๒ และแจงตอบการรับรายงาน รวมทั้ง
การรับรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่ไดมาโดยทางอื่น
(๓) รับหรือสงรายงานหรือขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่น
(๔) เก็บ รวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา ประมวลผล และวิเคราะหรายงานและขอมูลตาง ๆ
เกี่ยวกับการทําธุรกรรม
(๕) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) จัดใหมีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพรความรู การใหการศึกษา และฝกอบรมในดานตาง ๆ
ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือชวยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ใหมีการจัดโครงการดังกลาว
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๔๑ ใหมีเลขาธิการ มีหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสํานักงานโดยอิสระ
และเปนกลางขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงาน
และใหมีรองเลขาธิการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ”
มาตรา ๑๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๔ เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงพระกรุณา
โปรดเกล า ฯ แตง ตั้ง และใหดํ ารงตํ าแหน งไดเ พีย งวาระเดีย ว เลขาธิ การซึ่ งพ น จากตํา แหนง แล ว
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จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอีกไมได แตใหกําหนดตําแหนงที่ปรึกษาสํานักงานใหเลขาธิการซึ่งพนจาก
ตําแหนงนั้น
ใหเลขาธิการไดรับเงินเพิ่มพิเศษเพื่อประกันความเปนอิสระและเปนกลางในอัตราซึ่งรวมกัน
กับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงแลวเทียบเทากับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของปลัดกระทรวง
และใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษจนกวาจะออกจากราชการ
มาตรา ๔๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในมาตรา ๔๔ แลว เลขาธิการพนจากตําแหนง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๓
(๔) คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ ห อ อกตามคํ าแนะนํ า ของรั ฐ มนตรี ห รือ การเสนอของรั ฐ มนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการธุรกรรม เพราะบกพรองในหนาที่อยางรายแรงหรือหยอนความสามารถ
หรือมีพฤติการณเปนที่ประจักษตอสาธารณชนวามีการปฏิบัติหนาที่ที่ไมสุจริต ไมเปนอิสระหรือไมเปนกลาง
โดยมติดังกลาวตองแสดงเหตุผลในการใหออกอยางชัดแจง โดยความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภาตามลําดับ”
มาตรา ๒๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๕/๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๔๕/๑ หามมิใหแตงตั้งผูเคยดํารงตําแหนงเลขาธิการเปนผูบริหารสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานใดของรัฐ เวนแตตําแหนงที่ปรึกษาสํานักงาน
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับในกรณีที่ผูเคยดํารงตําแหนงเลขาธิการออกจากราชการแลว”
มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๖ ในกรณี ที่ มี พ ยานหลั ก ฐานตามสมควรว า บั ญ ชี ลู ก ค า ของสถาบั น การเงิ น
เครื่องมือหรืออุปกรณในการสื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอรใด ถูกใชหรืออาจถูกใชเพื่อประโยชน
ในการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานเจาหนาที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเปนหนังสือจะยื่นคําขอ
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ฝายเดียวตอศาลแพง เพื่อมีคําสั่งอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่เขาถึงบัญชี ขอมูลทางการสื่อสาร หรือ
ขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลดังกลาวนั้นก็ได”
มาตรา ๒๒ ใหย กเลิ กความในวรรคสี่ของมาตรา ๔๙ แหงพระราชบั ญญั ติปอ งกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดไมใหยื่นคํารองหรือไมวินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนดระยะเวลา
และไดปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแลว ใหเรื่องนั้นเปนที่สุด และหามมิให
มีการดําเนินการเกี่ยวกับบุคคลนั้นในทรัพยสินเดียวกันนั้นอีก เวนแตจะไดพยานหลักฐานใหมอันสําคัญ
ซึ่งน าจะทําใหศ าลมีคํ าสั่ งให ทรัพ ยสิน ของบุคคลนั้ น ตกเปน ของแผน ดิน ได และในกรณี เชน วา นี้
ถาไมมีผูใดขอรับคืนทรัพยสินดังกลาวภายในสองปนับแตวันที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดไมใหยื่น
คํารองหรือไมวินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนดระยะเวลา ใหสํานักงานดําเนินการนําทรัพยสินนั้นสงเขากองทุน
และในกรณีที่มีผูมาขอรับคืนโดยใชสิทธิ์ขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทําไดถึงแมจะเกินกวา
กําหนดสองป ใหสํานักงานสงคืนทรัพยสินนั้นแกผูมาขอรับคืน หากไมอาจสงคืนทรัพยสินไดใหคืน
เปนเงินจากกองทุนแทน หากยังไมมีผูมารับคืนเมื่อลวงพนยี่สิบป ใหทรัพยสินนั้นตกเปนของกองทุน
ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินหรือเงินในระหวางที่ยังไมมีผูมารับคืน
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด”
มาตรา ๒๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๑ เมื่อศาลทําการไตสวนคํารองของพนักงานอัยการตามมาตรา ๔๙ แลว หากศาล
เชื่อวาทรัพยสินตามคํารองเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด และคํารองของผูซึ่งอางวาเปน
เจาของทรัพยสินหรือผูรับโอนทรัพยสินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟงไมขึ้น ใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้น
ตกเปนของแผนดิน
ทรัพยสินตามวรรคหนึ่งที่เปนเงิน ใหสํานักงานสงเขากองทุนกึ่งหนึ่งและสงใหกระทรวงการคลัง
อีกกึ่งหนึ่ง ถาเปนทรัพยสินอื่น ใหดําเนินการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ หากผูอางวาเปน เจาของหรือผูรับโอนทรัพยสินตามมาตรา ๕๐
วรรคหนึ่ง เปน ผูซึ่งเกี่ยวของหรือเคยเกี่ยวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน
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ฟอกเงินมากอน ใหสันนิษฐานไวกอนวาบรรดาทรัพยสินดังกลาวเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
หรือไดรับโอนมาโดยไมสุจริต แลวแตกรณี”
มาตรา ๒๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๕๑/๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๕๑/๑ ในกรณี ที่ ศ าลเห็ น ว า ทรั พ ย สิ น ตามคํ า ร อ งไม เ ป น ทรั พ ย สิ น ที่ เ กี่ ย วกั บ
การกระทําความผิด ใหศาลสั่งคืนทรัพยสินนั้น และในกรณีเชนวานี้ ถาไมมีผูใดขอรับคืนทรัพยสิน
ภายในสองปนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งดังกลาว ใหสํานักงานนําทรัพยสินนั้นสงเขากองทุน
ในกรณีท่มี ีผูมาขอรับคืนโดยใชสิทธิ์ขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทําไดถึงแมจะเกินกวา
กําหนดสองปตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานสงคืน ทรัพยสิน นั้น แกผูม าขอรับคืน หากไมอาจสงคืน
ทรัพยสินไดใหคืน เปนเงินจากกองทุนแทน หากยังไมมีผูมารับคืนเมื่อลวงพนยี่สิบปใหทรัพยสินนั้น
ตกเปนของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินหรือเงินในระหวาง
ที่ยังไมมีผูมารับคืนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด”
มาตรา ๒๕ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๗ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินที่คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ
หรือศาล แลวแตกรณี ไดมีคําสั่งยึดหรืออายัดไวตามหมวดนี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด”
มาตรา ๒๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด ๖/๑ กองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มาตรา ๕๙/๑ มาตรา ๕๙/๒ มาตรา ๕๙/๓ มาตรา ๕๙/๔ มาตรา ๕๙/๕ มาตรา ๕๙/๖ และมาตรา ๕๙/๗
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“หมวด ๖/๑
กองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มาตรา ๕๙/๑ ใหจั ดตั้งกองทุน การปองกั นและปราบปรามการฟอกเงิน ขึ้น ในสํานักงาน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประโยชนในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังตอไปนี้
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(๑) สนับสนุน การดําเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การดําเนินคดี การตรวจคน
การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพยสิน การแจงเบาะแส การคุมครองพยาน หรือการอื่นใด
ที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสนับสนุนหนวยงานอื่น ผูที่เกี่ยวของ
และประชาชนในการดําเนินการนั้น
(๒) สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอื่น ผูที่เกี่ยวของ และประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร
และการใหขอ มูลขาวสาร การประชุมหรื อการจัดการศึ กษาอบรม การรวมมือทั้งในประเทศและ
ระหวางประเทศ และการดําเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๓) ดําเนินกิจการอื่นที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี้
ภายใตบังคับมาตรา ๕๙/๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดระเบียบการใชจายเงินเพื่อให
เปนไปตามวัตถุประสงคตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๕๙/๒ กองทุนตามมาตรา ๕๙/๑ ประกอบดวยทรัพยสิน ดังตอไปนี้
(๑) ทรัพยสินที่ใหนําสงเขากองทุนตามมาตรา ๕๑
(๒) ทรัพยสินที่เก็บรักษาซึ่งไมมีการขอรับคืนตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๑
(๓) ทรัพยสินที่มีผูให
(๔) ทรัพยสินที่ไดรับจากหนวยงานของรัฐของไทยหรือของตางประเทศ
(๕) ผลประโยชนที่เกิดจากทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
มาตรา ๕๙/๓ กองทุนตามมาตรา ๕๙/๒ ใหเปน ของสํานักงานโดยไมตองนําสงคลังเปน
รายไดแผนดิน
มาตรา ๕๙/๔ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการเก็บรักษาทรัพยสิน
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕๙/๕ อํานาจหนาที่ในการบริหาร การจัดการ การจัดหาผลประโยชน การจําหนาย
ทรัพยสินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการของกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕๙/๖ คาใชจายหรือคาตอบแทนอื่นใดซึ่งจําเปนตองจายแกหนวยงานบุคคลภายนอก
พนักงานเจาหนาที่ ขาราชการหรือเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ ชวยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
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เพื่อใหการดําเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นใหจายจาก
กองทุน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕๙/๗ ภายในหกเดือนนับจากวันสิ้น ปงบประมาณ ใหเลขาธิการเสนองบดุลและ
รายงานการจายเงินของกองทุนในปที่ลวงมาแลว ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรอง
ตอคณะกรรมการและรัฐมนตรี”
มาตรา ๒๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๑/๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๖๑/๑ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดใชหรือสั่งการ
ใหคณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการหรือพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือ
ทรัพยสิน หรือยับยั้งการทําธุรกรรม ยึดหรืออายัด หรือปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมิให
พยานหลักฐานตามสมควรเพื่อกลั่นแกลงหรือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือเพื่อประโยชน
ในทางการเมือง หรือกระทําการดังกลาวโดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสามสิบป หรือ
ปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงหกแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการหรือพนักงานเจาหนาที่ผูใดปฏิบัติตามการใช
หรือการสั่งการตามวรรคหนึ่งโดยมิชอบดวยพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสามสิบป
หรือปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงหกแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๘ ใหเลขาธิการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง อยู ก อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ เป น เลขาธิ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
และปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งเลขาธิการคนใหม
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๐ ก

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ มีนาคม ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการที่ไมสามารถนํามาบังคับใชในการตัดวงจรการประกอบ
อาชญากรรมใหลดนอยลงหรือหมดสิ้นไปไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจากการที่กฎหมายปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินมุงเนนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมเฉพาะในแปดความผิดมูลฐาน ทําให
การบังคับใชกฎหมายที่ผานมาไมอาจชวยใหการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมลดนอยลงหรือหมดไปได
สมดั งเจตนารมณ ของกฎหมายที่กํ าหนดไว ทั้งนี้ เนื่องจากในปจจุ บัน ผูกระทําความผิ ดอาญามู ลฐานอื่ น
นอกเหนื อจากแปดความผิ ดมูลฐานดั งกล าวยั งสามารถนําเงินและทรัพย สินที่ ได มาจากการกระทําความผิ ด
ในแต ละคราวมาใช ใ นการสนั บสนุน การกระทํ าความผิ ดอาญาในแปดความผิ ดมู ลฐานไดอี ก นอกจากนี้
ยังมีขั้นตอนในการบังคับใชกฎหมายบางประการไมอาจดําเนินการไปไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อใหการตัดวงจร
การประกอบอาชญากรรมเปนไปอยางไดผลตามที่กฎหมายกําหนดไวอยางแทจริง ในขณะที่กระบวนการบังคับใช
กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสามารถดําเนินการไปไดดวยความเรียบรอย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จําเปนตองกําหนดใหการกระทําความผิดอาญาฐานอื่นที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนหรื อตอความมั่นคงแหงรั ฐหรือความมั่ นคงทางเศรษฐกิ จของประเทศเป นความผิด มูลฐาน
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

