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พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของบทนิยามคําว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศ เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป
พาไป หรือรับไว้เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น หรือความผิดฐานพรากเด็ก
และผู้เยาว์ เฉพาะที่เกี่ยวกั บการกระทําเพื่อหากําไรหรื อเพื่ออนาจาร หรือโดยทุจ ริต ซื้อ จําหน่า ย
หรือรับตัวเด็กหรือผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากนั้น หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
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การค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทําการค้าประเวณี
หรื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ การเป็ น เจ้ า ของกิ จ การการค้ า ประเวณี ผู้ ดู แ ลหรื อ ผู้ จั ด การกิ จ การค้ า ประเวณี หรื อ
สถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทําการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของบทนิยามคําว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระทําโดยทุจริต
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกระทํา
โดยกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดําเนินงานของ
สถาบันการเงินนั้น”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๙) ของบทนิยามคําว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๙) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็น
ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีวงเงินในการกระทําความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่
ห้าล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๒๐) และ (๒๑) ของบทนิยามคําว่า “ความผิดมูลฐาน”
ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒๐) ความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไม่เป็นธรรม
ที่มีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในตามกฎหมาย
ว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
(๒๑) ความผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยอาวุ ธ ปื น เครื่ อ งกระสุ น ปื น วั ต ถุ ร ะเบิ ด ดอกไม้ เ พลิ ง
และสิ่งเทียมอาวุธปืน เฉพาะที่เป็นการค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด และความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์เฉพาะที่เป็นการค้ายุทธภัณฑ์เพื่อนําไปใช้ในการก่อการร้าย
การรบ หรือการสงคราม”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของบทนิยามคําว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด”
ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
หรื อ จากการสนั บ สนุ น หรื อ ช่ ว ยเหลื อ การกระทํ า ซึ่ ง เป็ น ความผิ ด มู ล ฐานหรื อ ความผิ ด ฐานฟอกเงิ น
และให้ ร วมถึ ง เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ ใ ช้ ห รื อ มี ไ ว้ เ พื่ อ ใช้ ห รื อ สนั บ สนุ น การกระทํ า ความผิ ด มู ล ฐาน
หรือความผิดฐานฟอกเงิน”
มาตรา ๘ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๑) และ (๒) ของบทนิ ย ามคํ า ว่ า “สถาบั น การเงิ น ”
ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(๑) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
(๒) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิก (๓) ของบทนิยามคําว่า “สถาบันการเงิน” ในมาตรา ๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๐ ให้ เพิ่ มความต่ อ ไปนี้เ ป็ น (๓) ของมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ ป้ อ งกั น
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“(๓) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้น
ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมใดที่ได้กระทําไปแล้ว
โดยมิได้มีการรายงานตามมาตรา ๑๓ (๓) เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา ๑๓
ให้สถาบันการเงินรายงานให้สํานักงานทราบโดยไม่ชักช้า”
มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๑๕/๑ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ใดได้รับแจ้งรายการเกี่ยวกับการนําเงินตรา
ไม่ว่าจะเป็นเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเข้ามาใน
หรือออกไปนอกประเทศ อันมีมูลค่ารวมกันถึงจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ดังกล่ าวรวบรวมและจั ดส่ ง ข้อ มูล ที่ไ ด้รั บแจ้ง นั้น ไปยั งสํ านั กงาน ทั้ง นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธี การ และ
แบบการแจ้งรายการ ที่คณะกรรมการกําหนด
จํานวนเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่น้อยกว่า
จํานวนที่ผู้นําเงินตราที่นําเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศต้องแจ้งรายการตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงินกําหนด”
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มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๐) ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
“(๑๐) ผู้ประกอบอาชีพที่ดําเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ที่มิใช่เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายว่ามีความเสี่ยงที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“ให้นําความในมาตรา ๑๔ มาใช้บังคั บกับผู้มีหน้ าที่รายงานตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโ ลม
เว้นแต่กรณีผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าว เป็นผู้กระทําความผิดฐานฟอกเงินเสียเอง”
มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๑๖/๑ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีพยานหลักฐานตามสมควรว่ามูลนิธิ สมาคม
หรือองค์กรไม่แสวงหากําไรใด มีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ให้สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม มีอํานาจสั่งเป็นหนังสือให้มูลนิธิ สมาคม
หรือองค์กรไม่แสวงหากําไรนั้นชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทําธุรกรรมหรือสั่งระงับการทําธุรกรรมดังกล่าวไว้
เป็นการชั่วคราวเป็นเวลาตามที่สํานักงานกําหนด และในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการอาจเข้าไปในสถานที่ดําเนินงานของมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กร
ไม่แสวงหากําไรนั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจสอบตามที่จําเป็นได้”
มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
“ให้นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓)
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ด้วยโดยอนุโลม แต่จะใช้กับผู้ประกอบอาชีพที่มีลักษณะอย่างใดให้เป็นไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยต้องมิให้มีลักษณะเป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อย
และประชาชนที่เกี่ยวข้องจนเกินสมควร และต้องดําเนินการเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินเท่านั้น”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ เมื่อมีการทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินบันทึกข้อเท็จจริงต่าง ๆ
เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวตามแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่กําหนดในกฎกระทรวง”
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มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๑/๑ มาตรา ๒๑/๒ และมาตรา ๒๑/๓
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๒๑/๑ ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือ บุคคลใด
เปิดเผยข้อมูลหรือกระทําด้วยประการใด ๆ อันอาจทําให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรายงานธุรกรรมหรือการส่งข้อมูลอื่นใดไปยังสํานักงาน เว้นแต่
เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคําสั่งศาลหรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลระหว่างสํานักงานใหญ่กับสาขาของ
ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ที่ตั้งอยู่ในหรือต่างประเทศเพื่อดําเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
รายงานที่สํานักงานได้รับตามหมวดนี้ถือเป็นความลับในราชการเกี่ยวกับการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว
เฉพาะเพื่อการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๑/๒ ในกรณี ที่ ผู้ มี ห น้ า ที่ ร ายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ไม่ ส ามารถ
ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวรายงาน
ให้สํานักงานทราบโดยทันที
ในกรณีที่สํานักงานได้ตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
มีการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้มีอํานาจสั่งให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ
ดังกล่าวระงับการทําธุรกรรมไว้ก่อนได้ไม่เกินสิบวันทําการ
มาตรา ๒๑/๓ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สํานักงานมีหน้าที่จัดให้มี
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖
เมื่ อ ผู้ มี ห น้ า ที่ ร ายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรม
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องจัดให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทํารายงานหรือควบคุม
การจัดทํารายงาน การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้ถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัตินี้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง และการจัดให้ผู้ได้รับ
การฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด”
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๒/๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓
และมาตรา ๑๖ เก็ บ รั ก ษารายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า
ตามมาตรา ๒๐/๑ เป็ น เวลาสิ บ ปี นั บ แต่ วั น ที่ มี ก ารปิ ด บั ญ ชี ห รื อ ยุ ติ ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า แต่ ก่ อ น
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พ้นกําหนดเวลาสิบปีดังกล่าว หากมีเหตุจําเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
สําหรับลูกค้ารายใด ให้เลขาธิการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวเก็บรักษารายละเอียดของ
ลูกค้ารายนั้นต่อไปอีกไม่เกินห้าปีนับแต่พ้นเวลาสิบปีก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า
“คณะกรรมการ ปปง.” ประกอบด้วย
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนหกคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามผลการคัดเลือกตามมาตรา ๒๔/๑
โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา เป็นกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
และเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการ
(๓) เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการทั้งสิบห้าคนเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๑) เป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง
และรองประธานกรรมการอีกคนหนึ่ง
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานจํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตาม (๒) อาจมอบหมายให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองหรือตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับอธิบดี
หรือเทียบเท่าซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการมาเป็นกรรมการแทนก็ได้”
มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๒๔/๑ ให้ มีคณะกรรมการสรรหาบุ คคลเป็นกรรมการผู้ ทรงคุณวุ ฒิ ประกอบด้ว ย
ผู้แทนศาลฎีกา ผู้แทนศาลรัฐธรรมนูญ และผู้แทนศาลปกครองสูงสุด โดยให้เลือกกันเองให้กรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการสรรหา และให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยวิธีการ
รั บ สมั ค รบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา ๒๔/๒ และให้ คั ด เลื อ กกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อบุคคลที่มีการสมัครดังกล่าวให้ได้จํานวนหกคน แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้ง
เป็ น กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรา ๒๔ (๑) ทั้ ง นี้ ภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี เ หตุ ทํ า ให้ ต้ อ งมี
การคัดเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว
กรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง จะต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง และไม่มีประโยชน์
หรือส่วนได้เสียที่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่ได้รับการแต่งตั้งและในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
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ให้สํานักงานรับผิดชอบงานเลขานุการและงานธุรการ ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง และ
ให้คณะกรรมการสรรหาได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๔/๒ ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปี
(๓) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป หรือเป็น
หรื อ เคยเป็ น หั ว หน้ า หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ หรื อ ดํ า รงตํ า แหน่ ง หรื อ
เคยดํารงตําแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในด้านหนึ่งด้านใดตาม (๔)
(๔) มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญหรื อ ประสบการณ์ ด้ า นเศรษฐศาสตร์ การเงิ น การคลั ง
หรือกฎหมาย และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๕) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวันที่สมัคร
(๖) ไม่ เ ป็ น กรรมการ ผู้ จั ด การ ที่ ป รึ ก ษา หรื อ ดํ า รงตํ า แหน่ ง อื่ น ใดที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั น
ในกิจการของผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในห้างหุ้นส่วน
บริษัทหรือบุคคลใดที่มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัตินี้ หรือประกอบอาชีพหรือ วิชาชีพ อย่างอื่น
หรือประกอบการใด ๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) ไม่เป็นผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการ
การเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๙) ไม่เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ
(๑๐) ไม่เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ความผิดฐานฟอกเงิน
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๑๑) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๒) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน”

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๘ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของสํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๓) กํากับ ดูแล และควบคุมให้คณะกรรมการธุรกรรม สํานักงาน และเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งระงับหรือยับยั้งการกระทําใดของคณะกรรมการธุรกรรม
สํานักงาน และเลขาธิการที่เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดจากการทําธุรกรรมของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภท
ที่ไม่ต้องรายงานการทําธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ดังกล่าว
(๕) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือกําหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอํานาจ
ของคณะกรรมการธุรกรรม รวมตลอดทั้งออกระเบียบหรือประกาศอื่นใดที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดให้เป็น
อํานาจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใดที่กําหนดให้ประชาชน
ต้องปฏิบัติ ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนจึงจะใช้บังคับได้
(๖) คัดเลือกบุคคลที่สมควรดํารงตําแหน่งเลขาธิการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการต่อไป
(๗) วางระเบียบในการดําเนินการกับข้อมูลหรือเอกสารเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตาม (๖) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด”
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) ขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา ๒๔/๒ หรื อ คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ อ อก
โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา”
มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๘ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

“มาตรา ๒๙ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และในกรณีที่ประธานกรรมการและ
รองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้า คะแนนเสี ย งเท่ า กั น ให้ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม ออกเสี ย งเพิ่ ม ขึ้ น อี ก เสี ย งหนึ่ งเป็ น เสี ย งชี้ ข าด เว้ น แต่
การคัดเลือกบุคคลตามมาตรา ๒๕ (๖) การให้เลขาธิการพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๔๕ (๓) หรือการวินิจฉัยชี้ขาด
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่”
มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๓๒/๑ จํานวนสี่คน เป็นกรรมการ
(๒) เลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการธุรกรรมทั้งห้าคนเลือกกรรมการตาม (๑) เป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง
หลักเกณฑ์ วิธีการในการประชุม และการออกคําสั่งใด ๆ ของคณะกรรมการธุรกรรม ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการธุรกรรมกําหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ระเบียบดังกล่าวเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๒๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๒/๑ มาตรา ๓๒/๒ และมาตรา ๓๒/๓
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๓๒/๑ ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการอัยการ แต่ละคณะเสนอรายชื่อบุคคลที่ซื่อสัตย์สุจริต
และมีความรู้ความสามารถอันจะยังประโยชน์แก่การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ คณะละหนึ่งคน
ส่งให้สํานักงานเพื่อเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรม ในกรณีที่คณะกรรมการ
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อคณะใดไม่เสนอชื่อบุคคลในส่วนของตนเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรมภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสํานักงานให้เสนอชื่อ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เหมาะสมเป็นกรรมการธุรกรรม
แทนการเสนอชื่อจากคณะกรรมการคณะนั้น
การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องเสนอพร้อมกับหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๘ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

มาตรา ๓๒/๒ กรรมการธุรกรรมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔/๒
(๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) และต้องเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการในตําแหน่ง
ไม่ต่ํากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า หรือตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป หรือ ตําแหน่งอธิบดีอัยการขึ้นไป
หรื อ เป็ น หรื อ เคยเป็ น หั ว หน้า หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรัฐ หรื อ ดํ า รงตํ าแหน่ ง หรื อ
เคยดํารงตําแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในด้านหนึ่งด้านใดตามมาตรา ๒๔/๒ (๔)
มาตรา ๓๒/๓ กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี
กรรมการธุรกรรมที่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน และให้นํา
มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๒๗ (๓)
ให้กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่งเมื่อคณะกรรมการให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒/๒
ในกรณีที่กรรมการธุรกรรมพ้นจากตําแหน่งและยังมิได้แต่งตั้งกรรมการธุรกรรมแทนตําแหน่งที่ว่าง
ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่กรรมการธุรกรรมที่เหลืออยู่นั้นต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า
สามคน”
มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความใน (๔) และ (๕) ของมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) เสนอรายงานการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ
(๕) กํากับ ดูแล และควบคุมให้สํานักงานและเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและตรวจสอบได้”
มาตรา ๒๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕/๑) ของมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
“(๕/๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือกําหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ เพื่อให้สํานักงาน
ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอํานาจของคณะกรรมการธุรกรรม ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ คําสั่ง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนดและต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๗ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สั่งยับยั้งการทําธุรกรรม
ตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ แล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุม
คราวถัดไป และให้รายงานให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบด้วย
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รายงานตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลผู้ถูกสั่งยับยั้งการทําธุรกรรม
(๒) พยานหลักฐานที่ใช้ดําเนินการต่อบุคคลตาม (๑)
(๓) ผู้ขอ ผู้ใช้หรือสั่งการให้มีการดําเนินการ
(๔) ผลการดําเนินการ
รายงานตามมาตรานี้ให้ถือเป็นความลับของทางราชการ
ในกรณีที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบ
รายงานตามวรรคหนึ่งแล้วพบว่ามีการกระทําที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ส่งผลการตรวจสอบ
และความเห็นของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แล้วแต่กรณี
ให้คณะกรรมการธุรกรรมดําเนินการต่อไป”
มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๗/๑ ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมเห็นว่าคดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครอง
ช่ ว ยเหลื อ แก่ ผู้ ใ ห้ ถ้ อ ยคํ า หรื อ ผู้ ที่ แ จ้ ง เบาะแสหรื อ ข้ อ มู ล ใดอั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การดํ า เนิ น การของ
คณะกรรมการธุรกรรม ให้คณะกรรมการธุรกรรมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการให้มีมาตรการ
ในการคุ้มครองบุคคลดังกล่าว โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการธุรกรรมเสนอความเห็นด้วยว่าสมควรใช้
มาตรการทั่วไปหรือมาตรการพิเศษตามกฎหมายดังกล่าวสําหรับบุคคลเหล่านั้นด้วย”
มาตรา ๓๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๓๘/๒ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบซึ่งถูกฟ้องหรือถูกดําเนินคดี
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด แม้จะพ้นจากตําแหน่งหรือหน้าที่ไปแล้วก็ตาม”
มาตรา ๓๒ ให้ ย กเลิ ก มาตรา ๓๙/๑ และมาตรา ๓๙/๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๓๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓/๒) (๓/๓) (๓/๔) และ (๓/๕) ของมาตรา ๔๐
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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“(๓/๒) ประเมินความเสี่ยงระดั บชาติที่เ กี่ย วกับการฟอกเงินหรื อการสนั บสนุ นทางการเงิ น
แก่การก่อการร้ายเพื่อจัดทํานโยบายและกําหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานกํากับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓
และมาตรา ๑๖ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการใด ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๓/๓) จัดทําแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะดําเนินการ
ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น และการต่ อ ต้ า น
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๓/๔) แจ้ ง รายชื่ อ ผู้ มี ห น้ า ที่ ร ายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ซึ่ ง ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ไปยังหน่วยงานกํากับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เพื่อพิจารณาดําเนินการ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
(๓/๕) ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย”
มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๑ ให้มีเลขาธิการคนหนึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสํานักงาน
และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในสํานักงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
โดยจะให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมายก็ได้
เลขาธิการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๓๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๒ ให้เลขาธิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งคณะรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล
เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตามผลการคัดเลือกตามมาตรา ๒๕ (๖) โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา”
มาตรา ๓๖ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) ดํ า รงตํ า แหน่ ง หรื อ เคยดํ ารงตํ า แหน่ ง รองเลขาธิ ก าร หรื อ ดํ า รงตํ า แหน่ ง หรื อ เคยดํ า รง
ตําแหน่งอธิบดี หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ
มีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง”
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มาตรา ๓๗ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๔๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๔ เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหน่งสี่ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว”
มาตรา ๓๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว เลขาธิการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) พ้นจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๓
(๓) คณะกรรมการมี ม ติ ใ ห้ อ อก เนื่ อ งจากมี เ หตุ บ กพร่ อ งในหน้ า ที่ อ ย่ า งร้ า ยแรงหรื อ
หย่อนความสามารถ หรือมีพฤติการณ์ที่ไม่สมควรไว้วางใจในความสุจริต โดยความเห็นชอบของวุฒสิ ภา
(๔) ต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน”
มาตรา ๓๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๕/๑ ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง ผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งเลขาธิการจะไป
ดํารงตําแหน่งใด ๆ ในหรือเป็นลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖
มิได้”
มาตรา ๔๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๖/๑ ในการปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ หากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความจําเป็นต้อง
จัดทําเอกสารหลักฐานหรือการอําพรางตนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อดําเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด การดําเนินคดีฐานฟอกเงิน หรือการดําเนินคดี
เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้อ งกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้เลขาธิการมีอํานาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดําเนินการดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด”
มาตรา ๔๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
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“มาตรา ๔๖/๒ เพื่ อประโยชน์ในการปฏิ บัติหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติ นี้ ให้ ถือ ว่าอาวุธปื น
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของสํานักงานเป็นอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วั ต ถุ ร ะเบิ ด ดอกไม้ เ พลิ ง และสิ่ ง เที ย มอาวุ ธ ปื น ของราชการทหารและตํ า รวจที่ มี ห รื อ ใช้ ใ นราชการ
ตามมาตรา ๕ (๑) (ก) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุ ธ ปื น พ.ศ. ๒๔๙๐ และยุ ท ธภั ณ ฑ์ ข องสํ า นั ก งานเป็ น ยุ ท ธภั ณ ฑ์ ข องราชการทหารหรื อ ตํ า รวจ
ตามมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
สํา นั ก งานจะมี อ าวุ ธ ปืน เครื่ อ งกระสุน ปื น วั ตถุ ระเบิ ด ดอกไม้ เ พลิ ง และสิ่ ง เทีย มอาวุ ธ ปื น
และยุทธภัณฑ์ ชนิดใด ขนาดใด จํานวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
การมี ใช้ และพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์ไปในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด”
มาตรา ๔๒ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสี่ ข องมาตรา ๔๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นคําร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนดระยะเวลา
และได้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแล้ว ให้เรื่องนั้นเป็นที่สุด และห้ามมิให้มี
การดําเนินการเกี่ยวกับบุคคลนั้นในทรัพย์สินเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสําคัญ
ซึ่งน่าจะทําให้ศาลมีคําสั่งให้ทรัพย์สินของบุคคลนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใด
ขอรั บ คื น ทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วภายในสองปี นั บ แต่ วั น ที่ ค ณะกรรมการมี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดไม่ ใ ห้ ยื่ น คํ า ร้ อ ง
หรือ ไม่ วินิจ ฉัย ชี้ขาดภายในกํ าหนดระยะเวลา ให้สํา นักงานดําเนินการนําทรั พ ย์สิ นนั้ นส่งเข้ ากองทุ น
และในกรณี ที่ มี ผู้ ม าขอรั บ คื น โดยใช้ สิ ท ธิ ข อรั บ คื น ตามกฎหมายอื่ น ซึ่ ง สามารถทํ า ได้ ถึ ง แม้ จ ะเกิ น กว่ า
กําหนดสองปี ให้สํานักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงิน
จากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นห้าปี ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืน ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด”
มาตรา ๔๓ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหกของมาตรา ๔๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าปรากฏข้อ เท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ให้เลขาธิการ
ขอให้พ นั กงานอั ย การยื่ นคํ า ร้อ งขอให้ศ าลมีคํ า สั่ง ให้นํ าทรั พ ย์ สิน ที่ เกี่ ย วกั บ การกระทํ า ความผิ ด ไปคื น
หรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพ ย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินด้วยในคราวเดียวกัน
และเมื่อศาลมีคําสั่งให้คืนทรัพย์สินหรือชดใช้ให้ผู้เสียหายตามวรรคนี้แล้ว ให้สํานักงานดําเนินการให้เป็นไป
ตามคําสั่งศาลโดยเร็ว”
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มาตรา ๔๔ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของมาตรา ๕๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ทรั พ ย์ สิ น ตามวรรคหนึ่ ง ที่ เ ป็ น เงิ น สดและเงิ น ที่ เ กิ ด จากการบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ที่ ยึ ด
หรืออายัดไว้ ให้สํานักงานส่งเข้ากองทุนกึ่งหนึ่ง และส่งให้กระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นทรัพย์สินอื่น
ให้ดําเนินการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด”
มาตรา ๔๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีที่มีผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธิขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทําได้ถึงแม้จะเกินกว่า
กําหนดสองปีตามวรรคหนึ่ง ให้สํานักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้
ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นห้าปีให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด”
มาตรา ๔๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“ในการพิ จ ารณาดํ า เนิ น การกั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การกระทํ า ความผิ ด ใดตามวรรคหนึ่ ง
ลักษณะการกระทําความผิดที่สํานักงานดําเนินการจะต้องมีลักษณะที่อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หรือระบบเศรษฐกิจการคลังของประเทศ หรือเป็นการกระทําความผิดข้ามชาติหรือเป็นการกระทําของ
องค์กรอาชญากรรม หรือผู้ทรงอิทธิพลที่สําคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ทั้งนี้ ลักษณะการกระทํา
ความผิดดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด”
มาตรา ๔๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๖๑/๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๕/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่าสามเท่า แต่ไม่เกินหกเท่า
ของค่าตอบแทนและรายได้อื่นที่ได้จากการทํางานนั้นคํานวณเป็นรายปี แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท”
มาตรา ๔๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๑
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑/๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๒/๑ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ หรือ
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ไม่ ปฏิ บั ติ ตามคํ าสั่ งที่ สั่ งตามมาตรา ๑๖/๑ หรื อมาตรา ๒๑/๒ วรรคสอง ต้ องระวางโทษปรั บไม่ เกิ น
หนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑/๓ วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท”
มาตรา ๔๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๓ ผู้ใดรายงานหรือแจ้งตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๑
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๕๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๖ ผู้ใด
(๑) ฝ่าฝืนมาตรา ๒๑/๑ หรือ
(๒) รู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ กระทําด้วย
ประการใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับดังกล่าว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๕๑ ให้เลขาธิการซึ่ งดํา รงตําแหน่ง อยู่ ในวั นก่ อนวั นที่พ ระราชบัญญั ตินี้ ใช้บั งคั บ
เป็นเลขาธิการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือว่าระยะเวลาการดํารงตําแหน่งก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็น
ระยะเวลาการดํ า รงตํ า แหน่ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
เมื่อบุคคลซึ่งดํารงตําแหน่งเลขาธิการตามวรรคหนึ่งครบวาระแล้ว คณะรัฐมนตรีอาจมีมติให้
บุคคลดังกล่าวดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาประจําสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือตําแหน่งอื่นใด
ในหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งมีตําแหน่งที่เทียบเท่า ทั้งนี้ โดยได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษ
และสิทธิประโยชน์อื่นใดไม่ต่ํากว่าที่ได้รับอยู่เดิมได้
มาตรา ๕๒ ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการ และคณะกรรมการธุรกรรม
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งดังกล่าว
ให้กรรมการในคณะกรรมการและคณะกรรมการธุรกรรมซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการหรือคณะกรรมการธุรกรรม ขึ้นใหม่
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ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ในระหว่างเวลาดังกล่าว หากมีตําแหน่งว่างลง ให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการธุรกรรม ประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๕๓ เรื่องใดที่อยู่ในระหว่างดําเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่อาจดําเนินการต่อไปได้ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการ
พิจารณายุติการดําเนินการและให้สํานักงานดําเนินการส่งเรื่องคืนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยเร็ว
เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติให้ดําเนินการต่อไปเป็นการเฉพาะราย
มาตรา ๕๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในปัจจุบัน จึงเห็นควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐาน สถาบันการเงิน ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระทําความผิด และลักษณะการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน การรายงานการทําธุรกรรม การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและการจัดฝึกอบรม และกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิด และการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน และการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่
และเพิ่มอํานาจหน้าที่ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประเมินความเสี่ยง การจัดทํา
แผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และแจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งกระทําการฝ่าฝืนไปยังหน่วยงานกํากับดูแล
และส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการอําพราง การมีและใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่
นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และคณะกรรมการธุรกรรม และกําหนดวิธีการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกําหนดเงื่อนไขเมื่อพ้นจากตําแหน่งดังกล่าว รวมทั้งปรับปรุงบทกําหนดโทษ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเลขาธิการดังกล่าวเป็นไปโดยอิสระ และการบังคับใช้
กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

