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ส่วนที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับการฟอกเงิน

 การฟอกเงินเป็นวิธีการหรือกระบวนที่ท าให้เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าความผิดเปลี่ยนสภาพไปใน
รูปแบบต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงิน ท าให้ยากแก่การตรวจสอบและติดตามร่องรอยทางการ
เงิน และเพื่อน าเงินที่ได้จากการกระท าความผิดน ากลับมาใช้เป็นต้นทุนในองค์กรอาชญากรรม ทุกประเทศจึงมีความ
จ าเป็นต้องก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้สอดคล้องมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและ
ปราบกรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพท าลายล้าง
สูงที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล



ส่วนที่ 2  กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย

 ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายหลักเพื่อบังคับใช้กับการ
กระท าความผิดฐานฟอกเงินและด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดที่กฎหมายก าหนดให้เป็น
ความผิดมูลฐาน โดยมาตรการที่ส าคัญคือ 

 มาตรการป้องกันโดยการก าหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน

 มาตรการด าเนินการกับทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ



ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการฟอกเงิน

 ความหมายและขั้นตอนการฟอกเงิน

 รูปแบบการฟอกเงิน

 มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบกรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพท าลายล้างสูง (AML / CFT) (International Standards on Combating Money 
Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation) 



ความหมายและขั้นตอนการฟอกเงิน

 การฟอกเงิน (Money Laundering) เป็นการด าเนินการด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าความผิดใด ๆ 
เปลี่ยนเป็นเงินหรือทรัพย์สินซึ่งบุคคลทั่วไปหลงเชื่อว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 อาจสรุปได้ว่าการฟอกเงินก็คือ “การน าเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาผ่านกระบวนการให้กลายเป็นเงินที่ดูเหมือนเป็นเงินที่มีที่มา
โดยชอบ”

 โดยการฟอกเงินส่วนใหญ่กระท าด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ 

- หลีกเลี่ยงการตรวจสอบติดตามการกระท าความผิด  

- ปกปิดแหล่งที่มาและเจ้าของที่แท้จริงของเงินหรือทรัพย์สิน 

- เพื่อควบคุมเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระท าความผิด ให้อยู่ในระบบและอยู่ในองค์กรและสามารถน ากลับมาใช้เป็นต้นทุน
กระท าความผิดต่อได้ 



ความหมายของการฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

มาตรา 5  
“ ผู้ใด

(1) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระท าความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ

(2) กระท าด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออ าพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้ง การจ าหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่ง
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด

(3 ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด
ผู้นั้นกระท าความผิดฐานฟอกเงิน”

จึงอาจกล่าวได้ว่าการฟอกเงินตามกฎหมายไทยหมายถึงการกระท าในลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน 3 ประการข้างต้น



ขั้นตอนการฟอกเงิน

 1. การน าทรัพย์เข้าสู่ระบบ (PLACEMENT) เป็นกระบวนการขั้นแรกในวงจรฟอกเงิน โดยเคลื่อนเงินสดจากสถานที่ เพื่อจะหลีกเลี่ยงการ
ตรวจจับของเจ้าพนักงาน และจะเปลี่ยนสถานะจากเงินเป็นทรัพย์สิน หรือสินทรัพย์ เช่น  การน าเงินสดฝากเข้าธนาคาร การน าเงินสด
ออกนอกประเทศ การใช้เงินสดซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจ

 2. การทับซ้อนธุรกรรม (LAYERING)  คือการเปลี่ยนแปลงที่มาของเงินสกปรก  ผ่านขั้นตอนที่ซับซ้อนในการกระท าธุรกรรมทางการเงิน 
โดยที่จะหลบเลี่ยงการตรวจสอบและตัดความสัมพันธ์ของเงินสกปรกจากแหล่งที่มาอันผิดกฎหมาย โดยเจตนาท าธุรกรรมที่ซับซ้อนเพื่ อมิ
ให้ถูกตรวจสอบที่มาและเจ้าของเงิน  เช่น การซื้อทรัพย์สินราคาสูงหรือทองค าและน ามาขายต่อ การน าเงินไปซื้อหุ้น

 3. การปนทรัพย์ (INTEGRATION) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ เป็นขั้นตอนที่เงินถูกท าให้เข้าสู่ระบบอย่างถูกกฎหมาย เช่น การ
แสดงรายได้ที่ถูกฎหมาย ซึ่งมาจากการขายธุรกิจหรือสินทรัพย์ที่ใช้เงินสกปรกซื้อ การโอนเงินผ่านระบบที่ซับซ้อนและองค์กรที่ไม่ต้องถู ก
ตรวจสอบการรายงานและน าเงินดังกล่าวกลับมาใช้ในระบบอย่างถูกต้องต่อไป การโอนเงินไปต่างประเทศที่ปลอดจากระบบตรวจสอบ
และระบบภาษี  ซึ่งท าให้การแกะรอยทางการเงินไม่สามารถกระท าได้ หรือกระท าได้อย่างยากยิ่ง  



รูปแบบการฟอกเงิน

 การฝากเงินในสถาบันการเงิน / สหกรณ์ 
 การน าเงินไปซื้อทรัพย์สินที่มีราคาสูง เช่น อสังหาริมทรัพย์ รถหรู ทองค า เพชรพลอย
 การซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
 การแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศ
 การขนเงินสดผ่านแดน / ทางเรือ / ทางบก 
 การน าเงินไปฟอกเงินผ่านการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
 การน าเงินไปฟอกเงินผ่านการประกันวินาศภัย โดยประกันทรัพย์สินที่มีราคาสูงแล้วท าลายทรัพย์ประกัน 
 การน าเงินไปแลกเป็นเงินดิจิทัลเพื่อซื้อสินค้าและบริการ
 การน าเงินไปฟอกเงินโดยผ่าน e-money หรือระบบ e-payment 
 การจัดตั้งบริษัทเพื่อด าเนินกิจการบังหน้า
 การใช้ระบบโพยก๊วนหรือธนาคารใต้ดิน  



มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบกรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพท าลายล้างสูง

 สืบเนื่องจากอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค .ศ. 1988 หรือ 
อนุสัญญากรุงเวียนนา 1988 ได้ก าหนดมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินคือให้ประเทศภาคีสมาชิกก าหนดให้การลักลอบ
ค้ายาเสพติด รวมทั้งการฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายภายในของตน และก าหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกสามารถ
ด าเนินมาตรการริบทรัพย์สินได้ที่มาจากการกระท าความผิดเกี่ยวกับการลักลอบค้ายาเสพติดและริบทรัพย์สินตามค าร้องของภาคี
สมาชิกอื่นอีกด้วย ก าหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบค้ายาเสพติด เป็นความผิดที่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ และต้องให้ความ
ร่วมมือทางอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการใด ๆ กับผู้กระท าความผิดดังกล่าว  ดังนั้นในปี ค.ศ.1989 ที่ประชุมกลุ่มประเทศ 
G 7 จึงตั้งคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อด าเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (The Financial Action Task Force on 
Money Laundering หรือ  FATF )



FATF RECOMMENDATIONS 

 ในปี ค.ศ. 1990 คณะท างาน FATFได้จัดตั้งมาตรฐานด้านต่าง ๆ และส่งเสริมให้มีการใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการด้านการก ากับ
ดูแลและมาตรการด้านปฏิบัติการอย่างบังเกิดผลในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธตลอดจนภัยอื่น ๆ ที่คุกคามบูรณภาพของระบบการเงินระหว่างประเทศ นอกจากนี้ คณะท างาน FATF ยัง
ได้ร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่มีส่วนได้เสียเพื่อระบุจุดอ่อนด้านต่าง ๆ ในระดับชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองระบบ
การเงินระหว่างประเทศให้พ้นจากการน าไปใช้อย่างผิดๆ  ได้ออกข้อแนะน าซึ่งเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ส าหรับประเทศสมาชิก หรือที่เรียกว่า  FATF Recommendations และได้พัฒนา
ปรับปรุงสาระส าคัญเรื่อยมาจนกระทั่งเป็นแนวปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

 เรียกว่า มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพท าลายล้างสูง (International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of 
Terrorism & Proliferation)



มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ประกอบไปด้วยมาตรการ 3 ส่วน ได้แก่  (1) การฟอกเงิน (2) การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และ (3) การแพร่ขยายอาวุธที่มีอ านาจท าลายล้างสูง 

 การก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้กระท าความผิดฐานฟอกเงินโดยก าหนดให้ความผิดอาญาร้ายแรงทั้งหลายเป็นความผิดมูลฐานของการฟอกเงิน
 การก าหนดมาตรการในการอายัดหรือริบทรัพย์สินซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการฟอกเงินหรือการกระท าความผิดมูลฐาน
 การก าหนดมาตรการในการรายงานธุรกรรมที่มีจ านวนมูลค่าสูงและธุรกรรมที่ต้องสงสัยจากสถาบันการเงิน รวมถึงธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

และผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่มีโอกาสเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมายังหน่วยข่าวกรองทางการเงินหรือหน่วยงานกลางของรัฐอย่างเคร่งครัด
 ก าหนดให้สถาบันการเงิน  รวมถึงธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนที่มีโอกาสเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ท าการบันทึก

ข้อมูลลูกค้า ทั้งข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลในการท าธุรกรรมอย่างละเอียด จัดแบ่งระดับความเสี่ยงของลูกค้า และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
 การก าหนดมาตรการในการตรวจสอบ ก ากับดูแล การขนเงินหรือตราสารทางการเงินผ่านแดน รวมถึงการโอนเงินหรือมูลค่าของเงินผ่าน

เครือข่ายหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเคร่งครัด
 การเพ่งเล็งสถาบันการเงิน นิติบุคคล หรือประเทศซึ่งมิได้ปฏิบัติตามมาตรการสากล FATF และหลีกเลี่ยงในการสร้างความสัมพันธ์หรือท า

ธุรกรรมกับกลุ่มดังกล่าว 
 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านข่าวสารข้อมูลการฟอกเงินและการก่อการร้าย



ส่วนที่ 2  กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย

 การก าหนดความผิดอาญาฐานฟอกเงินกับความผิดมูลฐาน

 มาตรการป้องกันการฟอกเงิน

 มาตรการปราบปรามการฟอกเงิน



การก าหนดความผิดอาญาฐานฟอกเงนิกับความผิดมูลฐาน

 “ความผิดมูลฐาน” หรือ ความผิดอาญาที่เป็นมูลเหตุ เป็นที่มา หรือเป็นฐานก่อให้เกิด หรือให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินจากการกระท า
ความผิด ความผิดมูลฐานจึงเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงไปสู่การที่จะเป็นความผิดฐานฟอกเงิน 

 ปัจจุบันประเทศไทยมี 26 ความผิดมูลฐาน เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ. 2542 
มาตรา 3 จ านวน 21 ความผิดมูลฐานและความผิดมูลฐานตามกฎหมายอื่นจ านวน 5 ความผิดมูลฐาน 



 (1) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

 (2) ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศ เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป พาไป หรือรับไว้เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง หรือความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้น
กระท าการค้าประเวณี หรือที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้า
ประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระท าการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี

 (3) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน

 (4) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระท าโดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกระท าโดยกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์
เกี่ยวข้องในการด าเนินงานของสถาบันการเงินนั้น

 (5) ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมาย
อื่น



 (6) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ที่กระท าโดยอ้างอ านาจอั้งยี่ หรือซ่องโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา
 (7) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
 (8) ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
 (9) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับ

อนุญาตโดยมีวงเงินในการกระท าความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

 (10) ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอ้ังยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายก าหนด
เป็นความผิด

 (11) ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการช่วยจ าหน่าย ซื้อ รับจ าน า หรือรับไว้ด้วย
ประการใดซึ่งทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระท าความผิดอันมีลักษณะเป็นการค้า

 (12) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตั๋วตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นการค้า
 (13) ความผิดเกี่ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับการปลอม หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า 

หรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า
 (14) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติ

ธุระหรือเพื่อการค้า



 (15) ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหา
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า

 (16) ความผิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อให้ได้ประโยชน์
ซึ่งทรัพย์สิน

 (17) ความผิดเกี่ยวกับการหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะกรณีเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชน์หรือเพื่อต่อรอง
ให้ได้รับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง

 (18) ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมี
ลักษณะเป็นปกติธุระ

 (19) ความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นโจรสลัดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัด
 (20) ความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

ความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือความผิดเกี่ยวกับ
การกระท าอันไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในตามกฎหมายว่าด้วยการ
ซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

 (21) ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน เฉพาะที่เป็นการค้าอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์เฉพาะที่เป็นการค้ายุทธภัณฑ์เพื่อน าไปใช้ในการ
ก่อการร้าย การรบ หรือการสงคราม



ความผิดมูลฐานที่ก าหนดไว้ในกฎหมายอื่น 

 (22) ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 (23) ความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ

 (24) ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

 (25) ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง

 (26) ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีตามประมวลรัษฎากร



ความผิดอาญาฐานฟอกเงิน

มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ความว่า 
“ ผู้ใด
(1) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระท าความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ
(2) กระท าด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออ าพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้ง การจ าหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด
(3 ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด
ผู้นั้นกระท าความผิดฐานฟอกเงิน”

มาตรา 60 ผู้ใดกระท าความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ



“ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด” ให้หมายความถึง 

(1) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระท าซึ่ง
เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระท าความผิดมูลฐาน
หรือความผิดฐานฟอกเงิน

(2) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจ าหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินตาม (1) หรือ

(3) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (1) หรือ (2)

ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินตาม (1) (2) หรือ (3) จะมีการจ าหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้งและไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด 
โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด



มาตรการป้องกันการฟอกเงิน

 การรายงานธุรกรรม

- การรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงิน

- การรายงานธุรกรรมของส านักงานที่ดิน

- การรายงานธุรกรรมของผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

- การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

 การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 

 การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว

 การเก็บรักษาข้อมูล



การรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงนิ

สถาบันการเงิน หมายถึง 
 (1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมาย

จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
 (2) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 (3) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
 (4) สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนด าเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ด าเนินกิจการ

เกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อ รับจ านองหรือรับจ าน าทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ โดยวิธีใด ๆ และ
 (5) นิติบุคคลที่ด าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ได้แก่ 
 นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  
 นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช าระเงินต่างประเทศ
 บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
 บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์  
 นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า



 กฎหมายก าหนดว่า เมื่อมีการท าธุรกรรมกับสถาบันการเงิน สถาบันการเงินมีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมนั้นต่อส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินเมื่อปรากฏว่าธุรกรรมดังกล่าว มีลักษณะดังนี้ 

(1) ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ านวนตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป  เว้นแต่ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึง
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ด้วย ให้รายงานเมื่อมีจ านวนเงินสดต้ังแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป 

(2) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป เว้นแต่ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการโอนเงินหรือช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รายงานเมื่อมีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไปหรือ 

(3) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมตาม (1) หรือ (2) หรือไม่ก็ตาม (มาตรา 13)   ทั้งนี้  การรายงานธุรกรรมเงินสด
ของสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช าระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงินต่อส านักงาน เฉพาะธุรกรรมการซื้อ ขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ให้รายงานเมื่อมีจ านวนเงินสดตั้งแต่ห้าแสนบาท
ขึ้นไป



การรายงานธุรกรรมของผู้ประกอบอาชีพทีไ่ม่ใช่สถาบันการเงนิ

ผู้ประกอบอาชีพ 10  ประเภท ได้แก่  
 (1) ที่ปรึกษาในการท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่

สถาบันการเงิน 
 (2) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองค า 
 (3) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์  
 (4) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์  
 (5) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า 
 (6) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ
 (7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
 (8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน 
 (9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (10) ผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม การแลกเปลี่ยนเงินที่มิใช่เป็นสถาบันการเงิน 



กฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินในการท าธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องรายงาน
ต่อส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  

(1) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (1) (2) (3) (4) (5) และ (8) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ านวนตั้งแต่สองล้าน
บาทขึ้นไป

(2) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (6) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ านวนตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป

(3) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (7) และ (9) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ านวนตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป

(4) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (10) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรมท่ีใช้เงินสดมีจ านวนตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป



การจัดให้ลูกค้าแสดงตน  (KNOW YOUR CUSTOMER: KYC)

 การจัดให้ลูกค้าแสดงตนเป็นขั้นตอนแรกเมื่อลูกค้าประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์จะท าธุรกรรมครั้งแรกในวงเงินที่ก าหนดหรือเมื่อมีเหตุ
ตามกฎหมาย

 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (9 กรกฎาคม 2562)

 “ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ซึ่งสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท า
ธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

 “บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลฝ่ายหนึ่ง ซึ่งตกลงกันทางกฎหมายให้เป็นผู้
ครอบครอง ใช้ จ าหน่าย หรือบริหารจัดการทรัพย์สินไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เพื่อประโยชน์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง



หลักการเบื้องต้นของ KYC

Know your customer 

การรู้จักตัวตนของลูกค้า 

Verification 

Identification 

การแสดง
ตน

การพสูิจน์ตัวตนของลูกค้า



การแสดงตน  : Identification 

กลุ่มข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเลขระบุตัวตน
ข้อมูลชีวมติ ิ(Biometric)

ข้อมูลพฤตกิรรม (Liveness)

กลุ่มหลกัฐาน 
รูปถ่าย

ลายมอืช่ือ/ลายมอืช่ืออเิลก็ทรอนิกส์
ข้อมูลภาพเคลือ่นไหว
เอกสาร/ส าเนาเอกสาร 

ช่ือ/นามสกลุ 
ช่ือองค์กร
หมายเลขประจ าตวั
หมายเลขหนงัสือเดินทาง
หมายเลขผู้ เสียภาษี
หมายเลขใบอนญุาตประกอบธุรกิจ
หมายเลขประกนัสงัคม
ท่ีอยู่ปัจจบุนั/ท่ีอยู่ตามภมูิล าเนา
รูปแบบการใช้บริการในอดีต 
สถิติการใช้บริการ 
ผลวิเคราะห์ความชอบ/ความต้องการในการใช้บริการ
การประเมินรูปแบบการให้ข้อมลูด้วยระบบเทคโนโลยี

บรรดาวตัถ/ุไฟล์ ท่ียืนยนัการให้ข้อมลู 
รูปถ่าย/ไฟล์รูปภาพ
ภาพเคล่ือนไหว (วงจรปิด)
เอกสารต้นฉบบั/ส าเนา
ลายมือช่ือบนเอกสาร 
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบคอมพวิเตอร์



ข้อมูล/หลักฐานการแสดงตน ตามกฎหมายฟอกเงนิ (2562)

ช่ือเตม็ (ช่ือ-ช่ือกลาง-นามสกลุ)
วนั เดอืน ปีเกดิ
เลขประจ าตวัประชาชน
เลขหนังสือเดนิทาง/เลขประจ าตวัที่รัฐบาล/หน่วยงานรัฐสัญชาตอิอก/รัฐบาลไทยออกให้
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน และ ที่อยู่ปัจจุบัน
ช่ือประเทศสัญชาต ิและที่อยู่ในไทย หรือที่พกัในไทย
ข้อมูลการตดิต่อ (โทร/อเีมล์/ไลน์ไอด)ี

หลกัฐานเพือ่ยนืยนัเลขประจ าตวับุคคล
ข้อมูลอาชีพ และ สถานที่ท างาน
ลายมือช่ือ/ลายมือช่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

STANDARD  KYC

หลกัฐาน



ข้อมูล/หลักฐาน การแสดงตนตามกฎหมายฟอกเงนิ (2562)
STANDARD  KYC

ช่ือนิตบุิคคล
ประเภทกจิการ และ วตัถุประสงค์ในการด าเนินกจิการ
สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษอีากร 
ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบุิคคล (ช่ือเตม็)
บุคคลผู้รับมอบอ านาจทอดสุดท้าย (ช่ือเตม็/วนัเดอืนปีเกดิ/เลขประจ าตวั/ที่อยู่อาศัย/ลายมือช่ือ)

(เอกชน)หนังสือรับรองการจดทะเบียน (ไม่เกนิหกเดอืน)
(หน่วยงานรัฐ) หนังสือแสดงความประสงค์ขอท าธุรกรรม และ หนังสือแต่งตั้ง/มอบอ านาจ
(องค์กรนิตบุิคคล วดั สหกรณ์....) หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงาน หนังสือ หนังสือ

แสดงความประสงค์ขอท าธุรกรรม และ หนังสือแต่งตั้ง/มอบอ านาจ
บุคคลที่ตกลงกนัทางกฎหมาย 

กรณบุีคคลธรรมดา แสดงตนอย่างลูกค้าบุคคลธรรมดา
กรณนิีตบุิคคล แสดงตนอย่างลูกค้านิตบุิคคล  กบั หนังสือแสดงการตกลงให้เป็นบุคคลที่มีการตกลงกนัทางกฎหมาย 

หลกัฐาน



มาตรการปราบปรามการฟอกเงิน 

1. มาตรการทางอาญา

 การกระท าความผิดฐานฟอกเงินนอกราชอาณาจักการรับโทษในความผิดฐานฟอกเงินเช่นเดียวกับตัวการ

 การรับโทษในความผิดฐานฟอกเงินเช่นเดียวกับตัวการ

 การพยายามกระท าความผิด

 การสมคบกันกระท าความผิด

2. มาตรการทางแพ่ง

 การร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 



มาตราทางอาญา
การกระท าความผิดฐานฟอกเงินนอกราชอาณาจักร มาตรา 6 

การกระท าความผิดฐานฟอกเงินแม้จะกระท านอกราชอาณาจักรผู้กระท าความผิดจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ ถ้าปรากฏว่ามีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดใน 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้กระท าความผิดหรือผู้ร่วมกระท าความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(2) ผู้กระท าความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระท าโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ 

(3) ผู้กระท าความผิดเป็นคนต่างด้าวและการกระท านั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การกระท าเกิดขึ้นในเขตอ านาจของรัฐนั้น 
หากผู้กระท าผิดได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรและมิได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน



การรับโทษในความผิดฐานฟอกเงินเช่นเดียวกับตัวการ มาตรา 7 

ในความผิดฐานฟอกเงิน  ถ้ามีการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ผู้กระท าความผิดต้องรับโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น

(1) สนับสนุนการกระท าความผิดหรือช่วยเหลือผู้กระท าความผิดก่อนหรือขณะกระท าความผิด

(2) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ หรือกระท าการใด ๆ เพื่อช่วยให้ผู้กระท าความผิดหลบหนีหรือ
เพื่อมิให้ผู้กระท าความผิดถูกลงโทษหรือเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการกระท าความผิด

ผู้ใดจัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ที่พ านัก หรือที่ซ่อนเร้น เพื่อช่วยบิดา มารดาบุตร สามี หรือภริยาของตนให้พ้นจากการถูกจับกุม ศาลจะ
ไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 



การพยายามกระท าความผิด มาตรา 8 

 การพยายามกระท าความผิดฐานฟอกเงิน รับโทษตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดนัน้เช่นเดียวกบักระท าความผิดส าเร็จ



การสมคบกันกระท าความผิด มาตรา 9 

 การสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระท าความผิดฐานฟอกเงิน รับโทษครึ่งหนึ่งของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น

 ถ้าได้มีการกระท าความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันข้างต้น ผู้สมคบกันนั้นต้องรับโทษตามที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น

 ในกรณีที่ความผิดได้กระท าถึงขั้นลงมือกระท าความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผู้สมคบท าให้การกระท านั้นกระท าไปไม่ตลอด
หรือกระท าไปตลอดแล้วแต่การกระท านั้นไม่บรรลุผล ผู้สมคบที่กระท าการขัดขวางนั้น คงรับโทษเพียงกึ่งหนึ่งเท่านั้น

 ถ้าผู้กระท าความผิดข้างต้นกลับใจให้ความจริงแห่งการสมคบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการกระท าความผิดตามที่ได้สมคบกัน ศาล
จะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้เพียงใดก็ได้



มาตรการทางแพ่ง - การร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

 หลักการส าคัญของมาตรการด าเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงินเป็นมาตรการที่มุ่งประสงค์สกัดกั้นฐานทางการเงินของ
องค์กรอาชญากรรม เพราะบรรดาทรัพย์สินขององค์กรอาชญากรรม มักจะถูกน ามาเป็นต้นทุนในการก่ออาชญากรรมต่อไป 

 โดยขยายหลักเกณฑ์มาตรการทางทรัพย์สินให้มีขอบเขตกว้างขวางขึ้นกว่าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอาญาที่มีอยู่เดิม โดยเป็นมาตรการ
ที่ด าเนินการฟ้องตัวทรัพย์สินโดยตรงและไม่ต้องค านึงถึงความผิดอาญาของเจ้าของทรัพย์สิน 

 สามารถริบทรัพย์สินได้ แม้จะไม่มีผู้ถูกลงโทษในคดีอาญาที่เป็นคดีหลัก 
 ริบทรัพย์สินได้โดยไม่ต้องค านึงว่าทรัพย์สินดังกล่าวจะมีการจ าหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนแปลงสภาพไปแล้วกี่ครั้งหรือตกเป็น

กรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นแล้วก็ตาม 
 การริบทรัพย์สินตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้นมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการริบทรัพย์สินตามประมวล

กฎหมายอาญาที่ริบได้เฉพาะของกลาง คือ ของที่เป็นความผิดในตัวเอง ของที่ใช่หรือมีไว้ใช้ในการกระท าความผิด และของที่ได้มา
จากการกระท าความผิด และจะต้องเป็นการริบในกรณีที่จ าเลยถูกศาลพิพากษาว่าเป็นผู้กระท าความผิดด้วย เพราะเป็นการริบทรัพย์
ทางอาญา บนพื้นฐานของความรับผิดทางอาญาของเจ้าของทรัพย์สินนั้น 


