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พระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เป็นปีที่  ๖๘  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  (๑๕)  (๑๖)  (๑๗)  (๑๘)  

(๑๙)  (๒๐)  และ  (๒๑)  ของบทนิยามคําว่า  “ความผิดมูลฐาน”  ในมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“(๑๐) ความผิดเก่ียวกับการเป็นสมาชิกอ้ังยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือการมีส่วนร่วม 
ในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกําหนดเป็นความผิด 
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(๑๑) ความผิดเก่ียวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา  เฉพาะที่เก่ียวกับการช่วยจําหน่าย  
ซ้ือ  รับจํานํา  หรือรับไว้ด้วยประการใดซ่ึงทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระทําความผิดอันมีลักษณะเป็นการค้า 

(๑๒) ความผิดเก่ียวกับการปลอมหรือการแปลงเงินตรา  ดวงตรา  แสตมป์  และตั๋วตามประมวล
กฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นการค้า 

(๑๓) ความผิดเก่ียวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เก่ียวกับการปลอม  หรือ
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า  หรือความผิดตามกฎหมายที่เก่ียวกับการคุ้มครองทรัพย์สิน 
ทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า 

(๑๔) ความผิดเก่ียวกับการปลอมเอกสารสิทธิ  บัตรอิเล็กทรอนิกส์  หรือหนังสือเดินทาง 
ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพื่อการค้า 

(๑๕) ความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อม  โดยการใช้  ยึดถือ  หรือครอบครอง
ทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
อันมีลักษณะเป็นการค้า 

(๑๖) ความผิดเก่ียวกับการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัส
ตามประมวลกฎหมายอาญา  เพื่อให้ได้ประโยชน์ซ่ึงทรัพย์สิน 

(๑๗) ความผิดเก่ียวกับการหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อ่ืนตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะกรณี
เพื่อเรียกหรือรับผลประโยชน์หรอืเพื่อต่อรองให้ได้รับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

(๑๘) ความผิดเก่ียวกับการลักทรัพย์  กรรโชก  รีดเอาทรัพย์  ชิงทรัพย์  ปล้นทรัพย์  ฉ้อโกง  
หรือยักยอก  ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ 

(๑๙) ความผิดเก่ียวกับการกระทําอันเป็นโจรสลัดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การกระทําอันเป็นโจรสลัด 

(๒๐) ความผิดเก่ียวกับการกระทําอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(๒๑) ความผิดเก่ียวกับอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธที่ใช้หรืออาจนําไปใช้ในการรบ 
หรือการสงครามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์” 

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของบทนิยามคําว่า  “ความผิดมูลฐาน”  ในมาตรา  ๓  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“ความผิดมูลฐานตามวรรคหนึ่ง  ให้หมายความรวมถึงการกระทําความผิดอาญานอกราชอาณาจักร
ซ่ึงหากการกระทําความผิดนั้นได้กระทําลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า  “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”  ในมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญตัิ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความตอ่ไปนี้แทน 
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“ “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”  หมายความว่า  ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทําขึ้นเพื่อ
หลีกเล่ียงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้  หรือธุรกรรมที่เก่ียวข้องหรืออาจเก่ียวข้องกับ
การกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกรรม
เพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง  และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระทําธุรกรรมดังกล่าวด้วย” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของบทนิยามคําว่า  “ทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด”  
ในมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําซ่ึงเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
หรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทําซ่ึงเป็นความผิดมูลฐาน  หรือความผิดฐานฟอกเงิน  และ 
ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทําความผิดมูลฐานตาม  (๘)   
ของบทนิยามคําว่า  “ความผิดมูลฐาน”  หรือการกระทาํความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วย” 

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๑/๑)  ของมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“(๑/๑)  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเส่ียงที่เก่ียวกับการฟอกเงินที่อาจเกิดจาก
การทําธุรกรรมของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทําธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้  
และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเส่ียงดังกล่าว” 

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๗/๑  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา  ๓๗/๑  ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมเห็นว่า  คดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครอง
ช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคํา  หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้คณะกรรมการธุรกรรมแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลดังกล่าว  
โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยาน 
ในคดีอาญา  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการธุรกรรมเสนอความเห็นด้วยว่าสมควรใช้มาตรการทั่วไปหรือมาตรการพิเศษ
ตามกฎหมายดังกล่าวสําหรับบุคคลเหล่านั้นด้วย 

ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต  ร่างกาย  อนามัย  ชื่อเสียง  ทรัพย์สิน  หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด
ของบุคคลตามวรรคหนึ่ง  หรือสามี  ภริยา  ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดาน  หรือบุคคลอ่ืนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับบุคคลดังกล่าว  เพราะมีการกระทําผิดอาญาโดยเจตนาเนื่องจากการดําเนินการหรือการให้ถ้อยคํา 
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หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคําร้องต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อขอรับค่าตอบแทนเท่าที่จําเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญาด้วย 

สํานักงานอาจจัดให้มีค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  และ  (๔)  ของมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน  หรือ
ตามข้อตกลงที่ได้จัดทําขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ 

(๔) เก็บ  รวบรวมข้อมูล  สถิติ   ตรวจสอบ  และติดตามประเมินผลการดําเนินการตาม 
พระราชบัญญัตินี้  และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ  เก่ียวกับการทําธุรกรรม  และประเมินความเส่ียง 
ที่เก่ียวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” 

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๓/๑)  ของมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“(๓/๑)  กําหนดแนวทางปฏิบัติ  กํากับ  ตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ของผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมต่อสํานักงานตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแนวปฏิบัติตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการกําหนด” 

มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“ให้ข้าราชการของสํานักงานซ่ึงได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  และในการกําหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มี
เหตุพิเศษต้องคํานึงถึงภาระหน้าที่  คุณภาพของงาน  และการดํารงตนอยู่ในความยุติธรรมโดยเปรียบเทียบ 
กับค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมด้วย  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง” 

มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๔๖/๑  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา  ๔๖/๑  ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานตามพระราชบัญญัตินี้  
เม่ือสํานักงานร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้อํานาจสืบสวน  สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
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เพื่อดําเนินการกับทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจดําเนินการ 
ตามอํานาจหน้าที่เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของสํานักงาน 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยการเสนอแนะ
ของเลขาธิการอาจมีคําส่ังแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในสํานักงานผู้หนึ่งผู้ใดเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ   
เพื่อปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการสืบสวน  การสอบสวน  และการรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การสอบสวนคดีพิเศษในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
และเลขาธิการร่วมกันกําหนด” 

มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖๔/๑  และมาตรา  ๖๔/๒  แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา  ๖๔/๑  ความผิดตามมาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๔  ให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบที่คณะกรรมการแต่งตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได้ 

คณะกรรมการเปรียบเทียบให้มีจํานวนห้าคน  ประกอบด้วยเลขาธิการเป็นประธานกรรมการ  
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่ เก่ียวข้องสองคน  พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญาหนึ่งคน  โดยมีข้าราชการในสํานักงานที่เลขาธิการมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานจํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทําการเปรียบเทียบ  และผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามจํานวน

และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา  ๖๔/๒  ความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามมาตรา  ๖๒  ถ้ามิได้ฟ้องต่อศาลหรือมิได้มี 
การเปรียบเทียบตามมาตรา  ๖๔/๑  ภายในสองปีนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทําความผิด
และรายงานให้เลขาธิการทราบ  หรือภายในห้าปีนับแต่วันกระทําความผิด  เป็นอันขาดอายุความ” 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
        ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
          นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ไม่ได้กําหนดให้การกระทําความผิดอาญาร้ายแรงบางฐานความผิดเป็นความผิดมูลฐาน  
ส่งผลให้ผู้ระทําความผิดสามารถนําเงินและทรัพย์สินที่ได้จากการกระทําความผิดมาใช้สนับสนุนการกระทํา
ความผิดอาญาได้อีก  จึงเห็นควรกําหนดความผิดมูลฐานเพิ่มเติมและกําหนดกรอบของความผิดมูลฐานให้ชัดเจน  
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  นอกจากน้ี  ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่จะกําหนดนโยบาย 
ในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินและเสนอแนะแนวทางเพื่อป้องกันความเสี่ยง  กําหนดเรื่อง
มาตรการคุ้มครองพยาน  เรื่องตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษที่จะได้รับเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
และให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุนการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดหรือการดําเนินการกับทรัพย์สิน
เกี่ยวกับการกระทําความผิด  รวมทั้งกําหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ  ทั้งน้ี  เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


